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تقديـــم

دأبت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم - ألكسو، منذ عقود ، عىل أن تكون  منشوراتها 

كلّها  مساحة رحبة للتعبري واإلبداع  ألهل الفكر والعلم والفّن. واستطاعت،عىل مدى نصف قرن، 

وباحثني  العربية علامَء ومفّكرين ومبدعني  دولنا  املئات من نخب  املساحة  تجمع يف هذه  أن 

أجادوا النظر ودقّقوا البحث يف أّمات قضايانا الرتبوية والثقافية والتنموية، ليشّكل إنتاجهم املعريف 

عىل مدى السنني، محاولة جاّدة يف تحديث مجتمعنا وتطويره والنهوض باإلنسان يف أوطاننا.

وقد عملت املنظّمة عىل إحكام إدارة هذا اإلنتاج وإتاحته للجميع والتشجيع عىل استخدامه 

ونرشه وتعميمه عىل الدول العربية. ومتثّل ”املجلة العربية للرتبية” إحدى األدوات الفّعالة التي 

تستخدمتها  األلكسو لتحقيق هذا الغرض. وال أدّل عىل ذلك من مضمون هذا العدد الجديد، 

وقد احتوى بحوثا ودراسات اتّبع  أصحابها من األساتذة والباحثني طريق العلم يف تناول املسائل 

كان  مهام  وأحكام،   نتائج  من  واستخلصوه  فروض  من  أقاموه  ما  عىل  واالستدالل  املعروضة 

املوضوع املطروق، سواء تعلّق باملواطنة السياسية ودورها يف إعداد املواطن املسؤول املتصف 

واألمن  السياسية  املشاركة  تحقيق  يف  وباملساهمة  البّناء  الحوار  بثقافة  واملؤمن  اآلخر  بتقبّل 

املجتمعي بوطنه، أو اتصل بعمليات العلم املتضّمنة يف كتب الدراسات االجتامعية املدرسية، أو 

مبعيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام من نواحي الطالب واملعلّمني واألنظمة واإلدارة املدرسية 

واألهل واملجتمع األهيل، أو ارتبط بإدارة األزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19 يف قطاع الرتبية 

األساليب  عىل  وتدريبهم  فيه  العاملني  تعليم  عىل  العمل  رضورة  من  استوجبته  وما  والتعليم، 

النظر يف مستوى املعنى  التقنية  الحديثة يف مواجهة األزمات والترصّف فيها. واألمر عينه عند 

يف الحياة لدى فئة الطلبة املتفّوقني والبحث يف أسبابه ومسبّباته أو عند النظر يف الفروق عىل 

مستوى قلق املستقبل  لدى طلبة الجامعات أو حتّى عند تناول النكتة يف زمن الحرب من حيث 

دواعيها وأهداف انتشارها.
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وال يسعني، مبناسبة صدور هذا العدد إالّ أن أتقّدم بوفري الشكر وصادق العرفان إىل الباحثني 

الذين أسهموا بدراساتهم يف إتاحة الفرصة لنا جميعا، من أجل تعميق النظر يف عدد من املسائل 

والقضايا الرتبوية والتعليمية، ومحاولة إيجاد حلول عملية ناجعة لها.

املدير العام   

اأ. د. حممد ولد اأعَمر  



البحوث والدراســـــات
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المستخلــص

العربية  اململكة  يف  السياسية  املواطنة  عىل  الضوء  تسليط  إىل  الحالية  الدراسة  هدفت 

املتجذرة.  النظرية  والنوعي-طريقة  الوثائقي  املنهجني  استخدام  طريق  عن  وذلك  السعودية، 

الخرباء  من  وعينة  السياسية،  باملواطنة  املتصلة  الوثائق  هام:  أمرين  يف  الدراسة  مجتمع  ومتثل 

واملتخصصني يف املواطنة والدراسات االجتامعية الرتبوية والجغرافيا السياسية والعلوم السياسية، 

آرائهم، وتم  لرصد  أداة  املقننة  املقابلة شبه  أسئلة  الباحثة  وعددهم عرشة خرباء. واستخدمت 

التحقق من قيم الصدق والثبات الالزمة لألداة. 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أهمية توظيف الرتبية عىل املواطنة السياسية يف إعداد املواطن 

الصالح املتصف بأعىل مستويات الثقافة والوعي السيايس، ومن مالمحه فهم بنية الكيان السيايس 

السعودي وثوابت قيامه، وإدراك القوة الناعمة للمملكة دينيا واقتصاديا وجيوسياسيا، وتغليب 

ثقافة الحوار البناء، وتقبل اآلخر، والسالمة من مخاطر التطرف الفكري، واملساهمة يف تحقيق 

املوجهات  عن  النتائج  كشفت  وأيضا  املجتمعي.  واالستقرار  السلم  ودعم  السياسية،  املشاركة 

األبعاد  السياسية ضمن  املواطنة  الرتبية عىل  التخطيط، ومن أهمها إعداد وثيقة  املطلوبة عند 

املشرتكة لوثيقة املناهج السعودية، والرتكيز عليها يف وثيقة مناهج الدراسات االجتامعية، وقيامها 

عىل مبدأين هام: الحقوق السياسية، والواجبات السياسية. وأوضحت النتائج كذلك املجاالت التي 

د. سارة بنت ثنيان بن محمد آل سعود
أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية المشارك
قسم المناهج وطرق التدريس – كلية التربية 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - الرياض - المملكة العربية السعودية

الرتبية على املواطنة السياسية 
يف اململكة العربية السعوديــــــة
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والوجدانية  املعرفية  املجاالت  مثل  السياسية  املواطنة  عىل  الرتبية  توطني  عند  مراعاتها  ينبغي 

واملهارية، إضافًة إىل أهمية مدخل التعلم املتمركز حول املتعلم يف تدريس الرتبية عىل املواطنة 

النتائج أيضا الصعوبات  السياسية، ومن أهم مناذجه التعلم النشط، والتعلم التعاوين. وأظهرت 

يف  املواطنة  وبرامج  املناهج  يف  السياسية  املواطنة  عىل  الرتبية  تضمني  تواجه  التي  والتحديات 

الجهل  نتيجة  التجديدية  للمبادرات  مقاومة  من  تالقي  وما  والجامعي،  العام  التعليم  مراحل 

والفهم الخاطئ، وندرة املعلمني املتخصصني وضعف تكوينهم املهني، واإلفرازات السلبية لوسائل 

مجموعة  الدراسة  طرحت  النهاية  ويف  املعارصة.  والرقمية  املعلوماتية  والثورة  الحديثة،  اإلعالم 

من الحلول كبناء منهج املواطنة السياسية، وبرامج تأهيل معلميها وفق معايري تطويرية ومهنية 

عاملية. وختمت الدراسة بتقديم مجموعة من االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات ذات العالقة.

الكلامت املفتاحية: الرتبية عىل املواطنة، الرتبية السياسية، املواطنة السياسية، مناهج الدراسات 

االجتامعية، مراحل التعليم السعودي. 
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Education on Political Citizenship in Saudi Arabia  

Presented By Dr. Sara Thonian. M. Al-Saud
dr.alsaud.s@gmail.com

Abstract
The study under consideration analyses the political citizenship in the Kingdom of Sau-

di Arabia by employing documentation and a qualitative methodology: the rooted theory 
method. Indeed, the survey utilizes documents on political citizenship and the surveys of 
a number of experts specialized in citizenship, educational social studies, geopolitics and 
politics )precisely 10 scholars(. The researcher makes use of the semi-structure interview 
questions as a tool to monitor the experts’ opinions; and the validity and reliability   values 
were verified.

This study accentuates the prominence of employing education on political citizenship in 
preparing good citizens who are characterized by the highest levels of cultural and political 
awareness. In fact, this paper examines the structure and the foundations of the Saudi po-
litical institution, realizing the underlying power of the kingdom: religiously, economically 
and geopolitically. 

The researcher in this document considers the following themes. First of all, the values 
of constructive dialogue and acceptance of the other. Second, the prevention of the risks of 
intellectual extremism; and third the achievement of political participation, peace and com-
munity stability. 

In addition, the survey displays the challenges the researcher faces when planning the 
present paper. These challenges are as follows: On the one hand, the elaboration of the re-
search paper on the basis of education on political citizenship within the framework of the 
Saudi curriculum. On the other hand, the construction of social studies’ curriculum accord-
ing to the values of education on political citizenship. Added to that, this paper faces another 
challenge which is the exploration of two subject matters: political rights and political duties. 

The document clarifies the aspects that should be taken into account when settling edu-
cation on the fundaments of political citizenship, such as the cognitive, the affective and the 
psychomotor factors. 

Moreover, the article emphasizes the importance of the learner-centered method in teach-
ing education on political citizenship and its most prominent approaches, which are active 
learning and cooperative learning. 
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Furthermore, the researcher expounds the challenges that face the inclusion of education 
on political citizenship in the curricula both in schools’ and universities’ educational systems. 
The challenges the most critical are the resistance to innovation initiatives as a result of ig-
norance and misunderstanding, the scarcity of specialized teachers, their weak professional 
training, the negative outcomes of the modern media and of the contemporary information 
and digital revolution.

The researcher, finally, proposes a set of possible solutions such as the elaboration of the 
teachers’ political citizenship curricula and training programs in accordance with the inter-
national developmental and professional standards. 

The study concludes by introducing relevant recommendations and suggestions.

Key Words: Citizenship Education, Political Education, Political Citizenship, Social Studies 
Curricula, Saudi Education Phases. 
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مقدمة الدراسة وأدبياتها

كالحقائق  املكونات  من  مجموعة  عىل  وتطورها  متاسكها  يف  اإلنسانية  املجتمعات  تعتمد 

واملفاهيم واملبادئ والقيم واملهارات يف شتى مجاالت الحياة، ومن بينها املجال السيايس. ومتثل 

هذه املكونات مشاعر املواطنني واتجاهاتهم نحو تحقيق أهداٍف معينٍة يف وطنهم. وقد ازدادت يف 

الوقت الراهن أهمية اإلملام مبعارف املجال السيايس نتيجة لتعقد الظروف التي يعيشها اإلنسان 

الذي دعا إىل رضورة  الحياتية، وهو األمر  املتغريات  يف مجتمعه املحيل والعاملي والتي فرضتها 

االهتامم بالسياسة علام تربويا ونرش الثقافة السياسية بني أوساط املواطنني.

املواطنة،  ملفهوم  الداليل  الحقل  ضمن  تدخل  التي  املفاهيم  أهم  بني  من  السياسة  وتُعد 

وشائع القول أنه ال توجد سياسة بدون مواطنني أو مواطنة، فاملامرسة السياسية تحتاج إىل فاعلني 

.)Demaine, 2004( ومشاركني، وهؤالء الفاعلون ميثلون املواطنني يف املجتمع

فعلية  مامرسات  عليه  ترتتب  تنفيذية  برامج  شكل  يف  وتجسيدها  املواطنة  تفعيل  إّن  ثم 

لجميع الحقوق والحريات ذات الصلة باملواطنة، والتي تعترب السبيل إىل دعم الرتبية السياسية 

.)Chen,2013 وتعزيزها )نارص، 2004؛

ويشهد العامل أحداثا سياسية متسارعة يف ظل العوملة السياسية، التي متثلت يف انهيار االتحاد 

السوفييتي واملنظومة الشيوعية، وتفرد الواليات املتحدة قوًة عظمى وحيدة يف العامل، وظهور تيار 

العوملة الجارف، وبروز ما يسمى برصاع الحضارات والثقافات، وتنامي االهتامم الدويل بحقوق 

اإلنسان والحريات اإلنسانية وحملة التبشري بالدميقراطية التي تقودها القوى العاملية العظمى، 

وما يواكبها من تطور يف العلوم السياسية وارتباطها بالرتبية عىل املواطنة، األمر الذي دفع بالتعليم 

إىل تغيريات جذرية، وتقديم معارف وقيم واتجاهات ومهارات جديدة للطلبة. وكانت املواطنة 

كغريها من العلوم قد شهدت تغيريا يف مفهومها ومامرستها زاد من أهميتها، وأصبحت رضورة أكرث 

من أي وقت مىض، لفهم عامل اليوم والتعامل اإليجايب مع مشكالته وقضاياه الحالية واملستقبلية 

.)AbdiSamad 2018 الردادي، 2009؛(
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وال شك أن العوملة السياسية تسعى إىل تطبيق ما يسمى بالدميقراطية التي هي نظام سيايس 

اجتامعي غريب النشأة وتعني العالقة بني أفراد املجتمع والدولة وفق مبدأ املساواة بني املواطنني 

ومشاركتهم الحرة. وهذا املبدأ له أهمية قصوى يف صنع الترشيعات التي تنظم الحياة العامة، 

وفقا للقول بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الرشيعة. فالسلطة يف النظام الدميقراطي 

الوطنية،  الدولة  الدميقراطية، وتقليص دور  السياسية إىل نرش مبادئ  العوملة  للشعب. وتسعى 

وبروز التكتالت السياسية اإلقليمية، واالنتقال الحر والرسيع للسياسيات والقرارات والترشيعات 

.)AbdiSamad, 2018 ،2019 ،من املجال املحيل إىل املجال العاملي )إسامعيل، 2015، سنويس

مواطنني،  من  يتكون  الشعب  من  لنوع  تجسيدا  السياسية  املواطنة  تعترب  الشأن،  ويف هذا 

يحرتم كل فرد منهم اآلخر، ويتحلون بالتسامح تجاه التنوع الذي يزخر به املجتمع. ومن أجل 

أعضاء يف  الواقع  يعتربون بحكم  الذين  بد من معاملة كل  املواطنة ال  النمط من  تجسيد هذا 

املجتمع عىل وجه املساواة برصف النظر عن انتامءاتهم العرقية واملكانية والثقافية، وأي وجه من 

أوجه التنوع بني األفراد والجامعات. وعىل الرتبية يف هذه الحالة أن تحمي كرامة املواطنني وتعزز 

استقاللهم واحرتامهم، وأن تقدم مضامني تربوية هادفة ملنع أي تعديات عىل الحقوق املدنية 

والسياسية لهم، وأيضا عىل الرتبية تهيئة األجيال الصاعدة من املواطنني ليشاركوا بفاعلية يف اتخاذ 

القرارات التي تؤثر يف حياتهم، ومتكنهم من املشاركة السياسية. 

املساواة  تسوده  املواطنني يف جو  بني  والتسامح  االحرتام  إىل  تهدف  املعنى  بهذا  واملواطنة 

للنظم  وفقا  املجتمع  داخل  تحدث  التي  واملشكالت  القضايا  كل  الفعالة يف  املشاركة  وإمكانية 

لذاته  ويحرتمه  بالقانون  يتمسك  الذي  هو  الصالح  فاملواطن  السائدة،  القانونية  والقواعد 

.)Demaine, 2004 ; Klinken,2019(

الحق  تضمن  إذ  الدميقراطية،  واملامرسة  للنظرية  الزاوية  حجر  السياسية  املواطنة  ومتثل 

والسياسية  القانونية  الحامية  ضامن  أساس  عىل  املواطنة  وتقوم  املناصب،  وتويل  التصويت،  يف 

الجندي،  مسدس  أو  السيف  شكل  يف  تأيت  القوة  تلك  كانت  سواء  األولية،  القرسية  القوة  من 

املواطن  فيفقد  مطرود”،  ”أنت  العمل  صاحب  صيحة  أو  امليسء،  الوالد  أو  الزوج  قبضة  أو 
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العمل والدخل. وتركز املواطنة عىل قضايا تتعلق بالعدالة االجتامعية وحقوق اإلنسان ومتاسك 

 املجتمع واالستقالل العاملي، وتشجع يف الوقت ذاته عىل تحدي الظلم وعدم املساواة والتمييز

.)Chen, 2013 ; Janoski & Gran 2011(

إطار  السياسية يف  للمشاركة  للمواطنني  الفرص  إتاحة  أيضا عىل  السياسية  املواطنة  وتعمل 

مخاوفهم  بشأن  الحكوميني  املسؤولني  إىل  املعلومات  إليصال  فرصة  مبثابة  وتعد  دميقراطي، 

    )Eremenko, 2014(. وتفضيالتهم ومامرسة الضغوط املختلفة عىل الحكومة

ويشري تشنغ وثاندر )Chang K-S, 2012, Thunder, 2014( إىل أن هيئة املناهج يف اململكة 

املتحدة أكدت عىل أن املواطنة السياسية تساعد الشباب لتطوير مهاراتهم النقدية، والنظر يف 

اآلراء  واستكشاف  واملعنوية،  واألخالقية  واالجتامعية  السياسية  املشكالت  من  واسعة  مجموعة 

واألفكار الخاصة بهم والتي تقف وراء فهمهم وتعاملهم مع األحداث السياسية، وكيف يصدرون 

أحكاًما مستنرية، وكيف يفكرون يف عواقب أفعالهم اآلن ويف املستقبل، وكيف يناقشون مشكلة 

أو قضية سياسية أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن اآلخرين.

عالوة عىل ذلك، تحدد املواطنة السياسية مستوى الوعي السيايس، وتقيس الثقة يف العملية 

السياسية، ومدى مشاركة املواطنني يف النظام السيايس، فعىل سبيل املثال يف نيجرييا، تتأثر السياسة 

 .)Falade, 2014 ; Sabato, 2001( باملال والعوامل العرقية والدينية املتنوعة

اإلنسان،  وحقوق  االجتامعية،  بالعدالة  املتعلقة  القضايا  أيضا  السياسية  املواطنة  وتتناول 

ومتاسك املجتمع، واالستقالل والسيادة الوطنية، وتشجع عىل مقاومة الظلم وعدم املساواة، وعىل 

سيادة القانون )Janoski & Gran, 2011( وإجامال، يقصد باملواطنة السياسية تلك الرتبية التي 

تعزز يف نفوس الطلبة املعتقدات والقيم السياسية التي متثل حجر األساس للنظام السيايس، ومنها 

باعتبارها  التمييز  أشكال  العنرصية، وغريها من  األساسية، ورفض  والحريات  بالحقوق  االعرتاف 

انتهاكات لكرامة املواطن، ومنها تفعيل دور املواطنني نحو دعم املؤسسات التي تجد اإلحساس 

.)Salomone,2000; Thunder,2007(. املشرتك بالعدل واالحتكام إىل القانون
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أو  الشعب  بني  العالقة  عن  عبارة  السياسية  املواطنة  إن  القول  ميكن  ذلك،  عىل  وتأسيسا 

املجتمع والوطن، وهي العالقة التي تنجّر عنها عالقة املواطن بالوطن. وهذه العالقة الوطيدة ال 

تتأىت من مجرد وجود املواطن يف بقعة جغرافية من األرض أي الوطن، بل تحتاج إىل عوامل أخرى 

ليك تخلق حالة من االنتامء تجاه الوطن، أي إن املواطنة السياسية تشري إىل الحقوق والواجبات 

السيايس والقيم  بالنظام  النمط معرفة كافية  السيايس. ويتطلب هذا  للنظام  بالنسبة  السياسية 

عىل  الرتبية  مع  جميعها  وتتكامل  لترتابط  السياسية،  املشاركة  ومهارات  السياسية  واالتجاهات 

املواطنة، مبسمى الرتبية عىل املواطنة السياسية، فيصري من املمكن صياغتها يف مناهج دراسية 

.)Demaine, 2004 ؛ Yolanda, 2017( وبرامج تعليمية يف مراحل التعليم العام والجامعي

الذي  السيايس  اإلنسان  تكوين  يف  السياسية،  املواطنة  من  األساس  الهدف  ويتمحور 

الشائعات  إىل  االنسياق  وتجنبه  الرأي  عن  التعبري  عىل  القدرة  من  متكنه  بالنفس  ثقة   ميتلك 

السيايس الرأي  تكوين  يف  أيضا  ويتمثل  وطنه،  ضد  خبيثة  أهداف  لها  التي   املغرضة 

وتراثها  لفكرها  والوالء  وعقيدتها،  األمة  إىل  واالنتامء  واالعتزاز  السيايس   والوعي 

ومثلها وقيمها، والتحرر من التعصب والتحيز بشتى صوره ومستوياته، وتكوين الثقافة السياسية 

املناسبة التي متكن املواطن من أن ميارس دوره السيايس بوعي وخلق قويم وكفاية ومسؤولية 

.)Janoski  & Gran, 2011 ،2019 ،حجازي(

االجتامعية  والعدالة  والحرية  الشورى  مبادئ  ترسيخ  إىل  أيضا  السياسية  املواطنة  وتسعى 

وحامية املجتمعات من استبداد الدكتاتورية بجميع أنواعها وأشكالها، ورضورة السامح للراغبني 

من الطلبة والعاملني يف املؤسسات الرتبوية بالعمل السيايس، وتهدف إىل تنمية املعارف واملهارات 

واالتجاهات التي تساعد عىل تشكيل املامرسات السياسية للمواطنني يف كل مرحلة من مراحل 

.)Vromen, Loader, Xenos & Bailo, 2017،1999 ،حياتهم )اللقاين والجمل

  وتُعد املعرفة السياسية واملشاركة السياسية من بني األهداف الرئيسية للمواطنة السياسية، 

املواطنني  إعالم  تم  إذا  نظام سيايس دميقراطي  أي  لفائدة  أفضل  املدنية بشكل  الثقافة  تعمل  إذ 

.)Demaine, 2004( ،بالسياسة بشكل يجعلهم مهيئني لالنخراط يف الحياة السياسية بطريقة نشطة
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امتدادها  عىل  واألمة  للوطن  والوالء  باالنتامء  االعتزاز  إىل  السياسية  املواطنة  تهدف  وأيضا 

اللغوي والعرقي والديني والثقايف واحرتام قيمها، واملحافظة عىل ثروتها الوطنية، واملشاركة الفاعلة 

مببادئ  االلتزام  واالجتامعية، عالوة عىل  واالقتصادية  السياسة  مجاالتها  بكافة  التنمية  عملية  يف 

التي  والتطرف  والتعصب  العنرصية  عن  واالبتعاد  االجتامعية،  والعدالة  والدميقراطية  الحرية 

تهدد األمن واستقرار الجميع، وترسيخ مبدأ التسامح والعقالنية يف التعامل مع األحداث املحلية 

واإلقليمية والدولية، وتعميق التفكري العلمي املنهجي أداًة يف معالجة املشكالت والقضايا اليومية 

سواء يف الجانب الشخيص أم الوطني. فهذه القيم السياسية تشكل الشخصية السياسية للمواطن. 

.)Banks, 2004 ; Zukin, Keeter, Andolina, Jenkins & Delli, 2006 ; Cinalli, 2017(

وترتكز املواطنة السياسية يف العادة عىل مبدأين رئيسني هام: مبدأ الحقوق السياسية، ومبدأ 

الواجبات السياسية. فمبدأ الحقوق يتمثل يف عدالة سياسية تعد حقا من حقوق املواطن السيايس 

والغاية التي يسعى إىل تحقيقها من أجل حياة كرمية، فهي تلبي حاجاته ورغباته، وهذا ما تسعى 

تحظى  ذلك،  إىل  وإضافة   .)Sabato, 2012; Cudd & Chiat, 2016( العامل  شعوب  كل  إليه 

املساواة السياسية بأهمية كبرية، إذ بها يحصل املواطنون عىل الفرص ذاتها ويكونون متساويني 

يف الحقوق والواجبات، كام أن الحرية املنضبطة والتخلص من جميع القيود التي يفرضها املجتمع 

عىل املواطن السيايس تجعل املواطن قادرا عىل اتخاذ قراراته السليمة نحو الرأي العام والجامعات 

واألحزاب السياسية والفكرية والثقافية )نارص، 2004(.

املحلية والوطنية من بني أهم مظاهر املشاركة  االنتدابية  للمهام  التصويت والرتشح  ويعد 

السياسية لكونه وثيق االرتباط باملواطنة السياسية، وألن حامية حق املواطنني يف التصويت جزء 

من مجموعة الحقوق التي تُفهم تقليديا عىل أنها رضورية للمشاركة االنتخابية، مع النظر إىل حق 

التصويت عىل أنّه أهم أسس املواطنة، وأنه من منظومة الحقوق السياسية التي تشكل املشاركة 

السياسية وليس الحقوق االجتامعية. فاملواطن املشارك مهم للغاية لتحقيق االستقرار السيايس 

والرفاهية السياسية واالجتامعية للدولة، فإذا حصل املواطنون عىل حقوقهم السياسية، ومارسوا يف 
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الوقت ذاته مسؤولياتهم السياسية بطريقة مدروسة ومستنرية ومستدامة، تتحسن نوعية الوعي 

السيايس بشكل كبري، ويتوقع من الدولة تسهيل مامرسة مسؤوليات املواطنني للمشاركة السياسية 

.)Flathman, 1995; Eremenko, 2014; Vromen, Loader, Xenos, & Bailo, 2017(

       ويتمثل املبدأ الثاين يف الواجبات السياسية، ويشمل عدة مسؤوليات كاحرتام النظام 

العام يف املجتمع، والتصدي للشائعات املغرضة، وعدم خيانة الوطن، والحفاظ عىل املمتلكات 

يف  واملساهمة  الوطن،  عن  والدفاع  الله،  معصية  غري  يف  األمر  لويل  والطاعة  والسمع  الوطنية، 

اآلخرين  اختيار  واحرتام  املجتمع،  أفراد  مع  والتكاتف  العامة،  املرافق  عىل  واملحافظة  تنميته، 

لهوياتهم الثقافية. وجميع هذه الواجبات تشمل واجبات املواطن تجاه نفسه وأرسته ومواطنيه 

 .)Law, 2011; Sabato, 2012 ; Demaine, 2004( وتجاه الدولة

وتصبغ املناهج الدراسية يف املجتمعات عادًة بالصبغة السياسية، وذلك من خالل عمليات 

أصبحت  لقد  وتطبيقيا،  نظريا  به  الطلبة  وتعريف  السيايس،  الطابع  وإبراز  والتدريس،  التأليف 

والرأساملية  االشرتاكية  املجتمعات  يف  الدراسية  املقررات  من  أساسيا  جزءا  السياسية  الرتبية 

الجامعية  املرحلة  نهاية  حتى  متدرج  بشكل  وتستمر  األطفال  رياض  من  تبدأ  سواء،  حد   عىل 

 .)Saha, 2000إبراهيم، 1999؛(

أّما الدول النامية فلم تصل بعد إىل مرحلة االستيعاب الكامل والقناعة التامة بالعالقة القوية 

واملبارشة التي تربط بني زوايا مثلث السياسة واملواطنة والرتبية، ومل متلك تلك املقومات الكافية 

التي تؤهلها ألن تعتمد عىل ذاتها يف بناء فلسفة حقيقة تنبثق من واقعها االجتامعي. وال شك 

أن التعليم السيايس يف الدول النامية يواجه مجموعة من املشكالت التي تعيق االهتامم بالرتبية 

السياسية، تتمثل يف مشكلة التحديث والتطوير والتجديد، ومشكلة الخلفية التاريخية والسياسية 

.)Kili,1989 واالجتامعية والثقافية للمجتمع )نارص،2004؛

ويؤكد الغريب )2017( أن املناهج واملقررات الدراسية املقدمة للطلبة هي الحاضنة األساسية 

يف تكوين فكر الطلبة حيال املعارف والعلوم املرتبطة بحياتهم اليومية. لذلك ال بد لهذه املناهج 

واملقررات الدراسية من أن تنّشئ الطلبة عىل قيم املواطنة ومبادئها، بأن تضاف إىل األنشطة الرتبوية 
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املصاحبة لها. وال شك أن املشاركة يف األنشطة الطالبية تدعم الطلبة يف عملية صنع القرار الرتبوي. 

وهذا ما ميكن أن يتحقق من خالل الجامعات الطالبية كجامعة الصحافة، واإلذاعة املدرسية، والرسم، 

واإللقاء، وغريها من الجامعات واالتحادات واملنظامت الطالبية التي تعد البوتقة التي تصب فيها 

السياسية، واملفاهيم  الحقوق والواجبات  الطلبة من فهم  الفاعلة، والتي متكن  الطالبية  األنشطة 

والقيم واملهارات السياسية ذات العالقة باملامرسة العملية داخل الفصل واملدرسة واملجتمع.

ويركز سعادة )1990( عىل الدور الرائد ملناهج الدراسات االجتامعية يف تحقيق الكثري من 

بالقضايا  اإلملام  يعترب  إذ  الفعال،  الصالح  املواطن  إعداد  أهمها  ومن  العامة،  الرتبوية  األهداف 

واألحداث السياسية مكونا أساسيا وعنرصا رئيسيا يف بناء شخصية املواطن الصالح. وتبدأ الدراسات 

االجتامعية الرتبوية من سن مبكرة للطلبة ومن مرحلة رياض األطفال يف عملية إعداد املواطن 

املزود باملعارف والقيم واملهارات املتصلة باملواطنة الصالحة، وذلك بقصد تهيئة املواطن للتكيف 

مع عامل ملئ بالتغريات املربكة والتعقيدات املحرية، وهذا ال يتحقق إال بوجود مواطنة سياسية 

.)Martorella & Beal,2002( تنعكس يف جميع جوانب حياة املواطن

دراسة  أهمها  السابقة، ومن  الدراسات  الرتبوي، وجدنا مجموعة من  األدب  إىل  وبالرجوع 

داليكربيني وكيرت )DelliCarpini & Keeter, 1996( التي أجريت عىل مجموعة من األشخاص 

ذوي املعرفة السياسية العالية، وتّم ربط اهتامماتهم الشخصية بالقضايا العامة املناسبة. واتبعت 

الدراسة املنهج الوصفي التحلييل. وكشفت النتائج أن األشخاص الذين لديهم معرفة سياسية عالية 

يحكمون عىل املسؤولني من خالل املسؤوليات التي يتحملونها يف النظام السيايس، يف حني مييل 

األشخاص ذوو الدرجة املنخفضة يف مقياس املعرفة السياسية إىل الحكم عىل املسؤولني بناء عىل 

خرباتهم الذاتية، وهذه املعرفة الذاتية املستنرية مهمة يف املجتمع الدميقراطي، إذ أن األشخاص 

الذين يعرفون أنه بإمكانهم التأثري يف النظام هم أقل اتجاها نحو الصدام السيايس.

تعمل  معلومات  من  تتضمنه  ملا  املدرسية  املناهج  أهمية   )2015( رزيقة  دراسة  وأكدت 

إىل  األصلية  انتامءاتهم  وتطوير  املجتمع،  تهم  التي  الوطنية  الحاجات  لفهم  الطلبة  تأهيل  عىل 

مجتمعهم، وتقوية إحساسهم البناء مبا يجري من أحداث سياسية، وما يواجههم من صعوبات.
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وتناولت دراسة فيومي وأديبايو )Fayomi & Adebayo, 2017( الجانب النظري من املشاركة 

السياسية وأهميتها يف املجتمع، وكيف ميكن أن تؤثر بشكل مبارش يف العامل. وأوضحت الدراسة 

السياسية،  املشاركة  واستخدامات  سياسيا،  يشاركون  الذين  واألفراد  السياسية،  املشاركات  أنواع 

وكيف ميكن أن يبنى الرأي من خالل املشاركة السياسية.

وتأسيسا عىل ما سبق، تتضح أهمية تضمني الرتبية عىل املواطنة السياسية يف املناهج الدراسية 

والربامج التعليمية، وتوظيفها يف جميع املستويات ملواكبة التطورات السياسية املتسارعة محليا 

التحلييل،  الناقد والتفكري  التفكري  الطلبة من مامرسة مهارات  وعربيا وإسالميا وعامليا، ولتمكني 

واالعتامد عىل معارفهم ومهاراتهم. 

السياسية يف  املواطنة  الرتبية عىل  علمية عن  دراسة  إجراء  إىل  املاسة  الحاجة  ومن هنا ظهرت 

مراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية، وهذا ما سعت هذه الدراسة إىل تحقيقه. 

مشكلة الدراســـة

يعد النظام السيايس العمود الفقري لنظام الدولة بينام تشكل الظروف الحديثة واملتغريات 

املتجددة والتسارع الكبري يف جوانب الحياة املختلفة تغريا يف منظومة الدولة والتي قد متس النظام 

سياسات  وتبّني  خاص،  تربوي  نظام  سن  الرتبوية  املؤسسات  عىل  يفرض  األمر  وهذا  السيايس، 

وإصالحات تربوية تعزز من شأن الوعي السيايس لدى الطلبة. 

بناء  مسار  يف  يندرج  اسرتاتيجيا  وطنيا  توجها  املواطنة  عىل  الرتبية  تُعد  آخّر  جانب  ومن 

املجتمع الدميقراطي وتنمية روح املواطنة والسلوك املدين لدى كل مواطن 

.)Law,2011; Klinken, 2019 ،2020 ،خليفة، 2018، العامري(

وبناء عىل ذلك، تبحث مشكلة هذه الدراسة يف إدخال الرتبية عىل املواطنة السياسية ضمن 

مراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية.
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أسئلة الدراســة

سعت هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

كيف ميكن توظيف الرتبية عىل املواطنة السياسية يف إعداد املواطن الصالح املتصف بأعىل . 1

مستويات الوعي السيايس يف اململكة العربية السعودية؟   

ما املوجهات الواجب مراعاتها عند التخطيط للرتبية عىل املواطنة السياسية يف مراحل التعليم . 2

العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية؟

ما املجاالت التي ينبغي الرتكيز عليها عند توطني الرتبية عىل املواطنة السياسية يف مراحل . 3

التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية؟  

ما مناذج التعلم املالمئة لتضمني الرتبية عىل املواطنة السياسية يف املناهج وبرامج املواطنة يف . 4

مراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية؟ 

ما الصعوبات والتحديات التي تواجه تنزيل الرتبية عىل املواطنة السياسية يف املناهج وبرامج . 5

املواطنة يف مراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية؟ 

أهداف الدراســة

 ترمي هذه الدراسة إىل تحقيق األهداف اآلتية:

توظيف الرتبية عىل املواطنة السياسية يف إعداد املواطن الصالح عرب مراحل التعليم العام . 1

والجامعي يف اململكة العربية السعودية.  

العام . 2 التعليم  الواجبة مراعاتها يف الرتبية عىل املواطنة السياسية مبراحل  تحديد املوجهات 

والجامعي يف اململكة العربية السعودية. 

معرفة املجاالت املتاحة للرتبية عىل املواطنة السياسية مبراحل التعليم العام والجامعي يف . 3

اململكة العربية السعودية.  
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تحديد مناذج التعلم املالمئة لتضمني الرتبية عىل املواطنة السياسية يف مناهج املواطنة مبراحل . 4

التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية. 

السياسية يف . 5 املواطنة  الرتبية عىل  تواجه تضمني  التي  والتحديات  الصعوبات  الوقوف عىل 

مناهج املواطنة مبراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية.  

أهمية الدراســة

تتمثل أهمية هذه الدراسة يف اآليت:

مواكبة الرؤية املبتغاة للمملكة العربية السعودية 2030 م يف جميع القطاعات واملجاالت، . 1

ومن ذلك مجال التعليم الذي يخطط له ليكون مواكبا ملتطلبات هذه الرؤية.

مقررات . 2 يف  الطلبة  تدريس  يف  التعليمية  للمامرسات  تطويرية  قرارات  تبني  يف  املساهمة 

املواطنة مبراحل التعليم العام والجامعي السعودي، مبا يتفق مع املعايري العاملية للرتبية عىل 

املواطنة السياسية. 

إفادة املصممني ومطوري املناهج الدراسية والربامج التعليمية يف وزارة التعليم السعودية من . 3

نتائج الدراسة عند تخطيط املناهج وبرامج الرتبية عىل املواطنة وإعدادها وتطويرها لفائدة 

الطلبة يف مراحل التعليم العام والجامعي.

محددات الدراســة

ميكن تعميم نتائج الدراسة يف ضوء املحددات اآلتية:

اقترصت الدراسة عىل اتجاه الرتبية عىل املواطنة السياسية.. 1

اقترصت الدراسة عىل عينة متيرسة من األكادمييني والخرباء يف حقول املواطنة، والدراسات . 2

االجتامعية الرتبوية، والجغرافيا السياسية، والعلوم السياسية يف عدد من الجامعات السعودية 

والعربية يف الفصل الثاين من العام الدرايس 1441هـ )2020 م(. 
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مصطلحات الدراســة

الرتبية عىل املواطنة: يعرفها الغريب )98، 2017( بأنها: ”عملية تهدف إىل إكساب النشء . 1

الخربات واملهارات واملعارف الالزمة للعيش يف مجتمع دميقراطي، وتنطلق من ثالثة أبعاد 

أساسية، وهي: البعد املعريف، والبعد املهاري، والبعد الوجداين”.

الرتبية السياسية: ”تلك العملية التي يكتسب الفرد من خاللها معلوماته وحقائقه وقيمه . 2

واإليديولوجية،  الفكرية  واتجاهاته  مواقفه  تشكيل  بواسطتها  ويتم  السياسية،  ومثله 

املجتمع”  يف  وفاعليته  نضجه  درجة  وتحدد  اليومية،  ومامرساته  سلوكه  يف  تؤثر  والتي 

.)Dawson&Pprewist,2000,14(

املواطنة السياسية: يقصد بها: ”تلك الرتبية التي تعزز يف نفوس الطلبة املعتقدات والقيم . 3

والحريات  بالحقوق  االعرتاف  ومنها  السيايس،  للنظام  األساس  حجر  متثل  والتي  السياسية، 

األساسية، ورفض العنرصية، وغريها من أشكال التمييز باعتبارها انتهاكات لكرامة املواطن، 

وسيادة  بالعدل  املشرتك  اإلحساس  تجد  التي  املؤسسات  دعم  نحو  املواطنني  كل   وواجب 

.)Salomone, 2000( القانون

الطلبة . 4 احتياج  خاللها  من  يحدد  التي  الخطط  من  مجموعة  وبرامجها:  املواطنة  مناهج 

وقدراتهم ومتطلباتهم لالستفادة من الخدمات الرتبوية القامئة عىل تعزيز املواطنة لديهم.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

مجتمع الدراسة وعينتها:

يتمثل مجتمع الدراسة من جانبه الوثائقي يف الوثائق املتصلة بالرتبية عىل املواطنة السياسية 

جانبه  يف  اشتمل  حني  يف  ومجاالتها،  وأهدافها  ومبادئها  ومعايريها  ونشأتها  ماهيتها  حيث  من 

والدراسات  املواطنة،  عىل  الرتبية  يف  واملتخصصني  الخرباء  من  مجموعة  عىل  البرشي  امليداين 

السعودية  الجامعات  من  عدد  يف  السياسية  والعلوم  السياسية،  والجغرافيا  الرتبوية،  االجتامعية 

والعربية، وعددهم عرشة خرباء. ووفقا إلجراءات البحث النوعي، عدت هذه العينة مناسبة وكافية 

.)McMillan & Schumacher, 2001; Cohen, Monion & Morrison, 2017; Creswell, 2012(
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منهج الدراســــة

نظرا إىل طبيعة هذه الدراسة وأهدافها، استخدم املنهج املختلط املتمثل يف منهجني: املنهج 

الوثائقي القائم عىل جمع الوثائق املتعلقة بالرتبية عىل املواطنة السياسية، ويقصد به: ”الجمع 

املتأين والدقيق للسجالت والوثائق املتوفرة ذات العالقة مبوضوع مشكلة البحث، ومن ثم التحليل 

الشامل ملحتوياتها بهدف استنتاج ما يتصل مبشكلة البحث من أدلة وبراهني تعمل عىل إجابة 

أسئلة البحث” )العساف، 2012، 192(. ثم املنهج النوعي لرصد تصورات املتخصصني والخرباء، 

وعرفه العبد الكريم )2019، 30( بأنه: ”كل بحث يسعى بشكل منظم الستكشاف وفهم ظاهرة 

اجتامعية ما يف سياقها الطبيعي املمكن دون االعتامد عىل املعطيات العددية واإلحصائية”.

أداة الدراســــة

صدق األداة:  §

تم إعداد أسئلة املقابلة شبه املقننة )Semi-Structured Interview( للكشف عن تصورات 

املتخصصني والخرباء إزاء الرتبية عىل املواطنة السياسية يف املناهج وبرامج املواطنة يف التعليم العام 

الباحثة بناء عىل  والجامعي السعودي. وتم إعداد أسئلة املقابلة شبه املقننة وتطويرها من قبل 

خربتها يف مجال البحث العلمي، باإلضافة إىل الرجوع إىل الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة 

 .)Suppo ,2013; Lindsey, 2015 ،2020 ،الحالية كدراسة )العمريي، 2019، والعمريي والطلحي

وعيل ذلك، تكونت املقابلة شبه املقننة يف نسختها األولية من )9( أسئلة. وللتحقق من صدق 

بعض  املواطنة يف  واملختصني يف  الخرباء  املحكمني من  تم عرضها عىل عدد من  املقابلة،  أسئلة 

الجامعات السعودية والعربية، لغرض التأكد من أن أسئلة املقابلة تقيس الهدف الذي وضعت 

من أجله، من حيث مالءمة األسئلة، وصياغتها، ووضوحها. وبناء عىل ذلك، تم حذف بعض األسئلة 

وإضافة أخرى، ومتت إعادة صياغة بعض األسئلة. وأصبح عددها )5( أسئلة، ويعد هذا اإلجراء 

مدعاة إىل الوثوق يف صدق األداة )القريني، 2020(.



25  - ديسمبـــر 2020

ثبات األداة:  §

تم التأكد من ثبات األداة من خالل إجراء مقابلة تكررت مرتني مع اثنني من املشاركني من 

خارج عينة الدراسة، وتخلل املقابلة األوىل والثانية فاصل زمني مدته خمسة عرش يوما. وبعد 

ذلك أجرت الباحثة تحليال للمقابالت، وتبعه إجراء تحليل آخر من قبل محلل آخر يف تخصص 

البيانات،  الرتبوية. وذلك قصد تبني درجة االتفاق أو االختالف يف تحليل  الدراسات االجتامعية 

وهو ما أعطى مؤرشا عىل وجود اتساق تام بني التحليلني. وبناء عىل ذلك، تكونت أداة املقابلة 

شبة املقننة يف نسختها النهائية من خمسة أسئلة.

جمع البيانات:  §

جمعت البيانات بعد بيان الهدف من الدراسة وغرضها للمشاركني، وتم إخبارهم أن البيانات 

التي يتم الحصول عليها تعامل برسية كاملة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي. ويف ضوء 

تدوين حديثهم. وطرحت  باملقابلة عىل  املشاركني  من  القبلية  املوافقة  الحصول عىل  تم  ذلك، 

أسئلة املقابلة املقننة عىل الخرباء، مع التوضيح التام للسؤال املوجه إليهم. وذلك للحصول عىل 

مصداقية عالية أثناء جمع البيانات باستخدام املقابلة شبه املقننة، التي هي إحدى األدوات املهمة 

.)Glaser & Strauss, 1999; Burton, 2000; Creswell, 2012( ،يف منهج البحث النوعي

وكان ذلك وفقا ملا يأيت: 

بناء عالقة قامئة عىل الود واالحرتام واأللفة مع الخرباء ــــ وهم عينة الدراسة ــــ قبل البدء 	 

باملقابلة شبه املقننة بغرض توفري ظروف مناسبة إلجراء املقابلة.

إسناد رقم لكل خبري تجنبا للتعريف باألسامء، ألجل تحفيز الخبري عىل التعبري عام ميتلكه من 	 

تصورات حول موضوع الدراسة.

للتأكد من درجة 	  املقننة عىل املستجيب بصيغ مختلفة، وذلك  املقابلة شبه  تم طرح أسئلة 

دقة املستجيب يف التعبري عن رأيه، وهذا اإلجراء ينبئ أيضا عن مدى املصداقية يف استجابات 

أفراد عينة الدراسة.
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تم عرض املقابلة عىل املستجيب بعد تدوينها لبيان رأيه حول ما قاله يف املقابلة، مع السامح 	 

له بالحذف أو إضافة ما يراه مناسبا.

تحليل البيانات:  §

 Glaser( النوعية  األبحاث  تحليل  منهجية  ضوء  يف  املقابلة  أسئلة  عن  اإلجابات  حلّلت 

املتجذرة  أو  التجذيرية  النظرية  طريقة  يف  املتمثلة   )& Strauss, 1999; Creswell,2012

)Grounded Theory Approach(، فتم االعتامد عىل األفكار التي ظهرت من بيانات الدراسة، 

وذلك يف ضوء الخطوات اآلتية:

القراءة الفاحصة لكل كلمة وجملة وفقرة ذكرها أفراد عينة الدراسة. 	 

ترميز اإلجابات.	 

 	.)Sub-Categories( وضع األفكار املتشابهة يف مجاالت فرعية

الرئيسة 	  املجموعات  ضمن   )Sub-Categories( الفرعية  املجاالت   وضع 

.)Main Categories( 

بإعادة 	  املدربات  الزميالت  إحدى  قيام  خالل  من  البيانات  تحليل  ثبات  من  التحقق 

يتعلق  ما  يف  املحللني  بني  تام  توافق  عن  العملية  هذه  كشفت  وقد  التحليل،   عملية 

الفرعية واملجاالت   )Main Categories( الرئيسة  للمجاالت  وفقا  البيانات،   بتحليل 

 )Categories	Sub(. ويؤكد هذا اإلجراء سالمة عملية التحليل ودقتها.

حساب التكرارات والنسب املئوية لالستجابات كام توزعت ضمن املجاالت الفرعية.	 

إجراءات الدراســـة

تحددت إجراءات الدراسة يف الخطوات اآلتية:

االطالع عىل الوثائق والدراسات السابقة التي تناولت محاور الدراسة، قصد تحديد مشكلة . 1

الدراسة وأسئلتها وأهدافها وأهميتها. 
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تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.. 2

تحديد منهج الدراسة.. 3

مالحظاتهم . 4 ضوء  يف  وتعديلها  املتخصصني،  املحكمني  عىل  وعرضها  الدراسة،  أداة  إعداد 

ومقرتحاتهم.

 اختيار عينة الدراسة وجمع بياناتها.. 5

تحليل النتائج وتفسريها ومناقشتها.. 6

الوصول إىل خالصة الدراسة، وتقديم التوصيات واملقرتحات.. 7

اإلجابة عن أسئلة الدراســة

اإلجابة عن السؤال األول للدراسة:

كيف ميكن توظيف الرتبية عىل املواطنة السياسية يف إعداد املواطن الصالح املتصف بأعىل 

مستويات الوعي السيايس يف اململكة العربية السعودية؟   

 كشفت نتائج تحليل البيانات أن )10( من أفراد العينة ــــ وهم يشكلون )%100( من تلك 

العينة ــــ أكدوا إمكانية توظيف الرتبية عىل املواطنة السياسية يف إعداد املواطن الصالح املتصف 

بأعىل مستويات الوعي عرب املناهج الدراسية. ويف ما يأيت اقتباسات من إجاباتهم:

املشارك األول: ”ميكن توظيف املواطنة السياسية يف الرتبية بصورٍة عامة، والدراسات االجتامعية 

الرتبوية منها بصورٍة خاصة”.

املشارك التاسع:  ”ميكن للرتبية أن تؤدي دورا مهام يف تنمية الوعي السيايس لدى املتعلمني وبالذات 

يف  السياسية  املواطنة  ومبادئ  املفاهيم  تضمني  من خالل  وذلك  االجتامعية،  الدراسات  مناهج 

كتب الدراسات االجتامعية متضمنة من خالل أنشطة تركز املامرسة العملية للمواطنة السياسية، 
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مثل انتخاب املجالس الطالبية والتي تتضمن حق الرتشح والدعاية االنتخابية القامئة عىل برامج 

مدروسة قابلة للتطبيق ومامرسة عملية االقرتاع وفرز األصوات وإعالن الفائزين باالنتخابات”.

الدراسية، وخصوصا  املناهج  املواطنة يف  الرتبية عىل  إدخال عنارص  ”من خالل  الرابع:  املشارك 

مناهج الدراسات االجتامعية، وبواسطة طرق تدريس هذه املواد”.

املشارك السادس: ”عرب تضمينها يف وثائق املنهج، ثم مراعاتها عند التخطيط للتصميم التعليمي 

للمناهج الدراسية، وخاصة تلك املناهج ذات الصلة مبوضوعات املواطنة، كالدراسات االجتامعية، 

وبعض مقررات اللغة العربية، وبعض مقررات العلوم الرشعية”.

اإلعالم،  ووسائل  الجامعية،  واملسالك  التعليمية،  املناهج  قنوات  خالل  ”من  الثالث:  املشارك 

ووسائل التواصل االجتامعي، وأنشطة مؤسسات املجتمع املدين”.

ويبني املشارك الخامس أنه:  ”ميكن تحسيس املواطنني بحقوقهم السياسية وحاميتها من خالل 

وبرملان  املجتمع،  برامج خدمة  املدرسة من خالل  أسوار  أو خارج  املدرسة  الرتبوية يف  العملية 

الطلبة، وانتخابات ممثيل الطلبة”.

يف  السياسية  املواطنة  عىل  الرتبية  توظيف  إمكانية  آنفا  الواردة  االقتباسات  من  يستخلص 

إعداد املواطن الصالح املتصف بأعىل مستويات الوعي السيايس يف اململكة العربية السعودية عرب 

املناهج الدراسية وتحديدا منهج الدراسات االجتامعية واملواطنة الرتباطه ارتباطا وثيقا باملواطنة 

بجميع أمناطها، إذ أن الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030 م تؤكد أهمية تنمية 

الوعي السيايس لدى املواطنني وأهمية مشاركتهم يف صنع القرار السيايس من خالل املؤسسات 

الرسمية ”التعليمية” يف اململكة، والتي تعنى يف هذا الشأن عرب مناهجها الدراسية، والسيام مناهج 

كتب  يف  السياسية  املواطنة  ومبادئ  املفاهيم  تضمني  خالل  من  وذلك  االجتامعية،  الدراسات 

الدراسات االجتامعية متضمنة ألنشطة تركز املامرسة العملية للمواطنة السياسية مثل انتخاب 

املجالس الطالبية التي تتضمن حق الرتشح والدعاية االنتخابية القامئة عىل برامج مدروسة قابلة 

للتطبيق، ومامرسة عملية االقرتاع وفرز األصوات، وإعالن الفائزين باالنتخابات.
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وميكن الرتكيز عند تضمني املواطنة السياسية يف مناهج الدراسات االجتامعية واملواطنة عىل 

املوضوعات التي تشمل، اآليت: 

الدولة . 1 السعودية، وأن قيام هذه  العربية  للمملكة  السيايس  الكيان  بتاريخ نشأة  التعريف 

ونشأتها وتأسيسها مسار مل يكن مفروشا بالورود بل احتاج إىل تضحيات كبرية وجهود ضخمة 

باالستقرار،  تنعم  الواسعة وحتى  البالد  أرجاء  األمن يف جميع  يستتب  ونضال وكفاح حتى 

وتبدأ عمليات البناء والتنمية لتصل إىل ما وصلت إليه اآلن من االزدهار والتقدم.

عىل . 2 قامئة  أنها  إذ  للمملكة،  السيايس  والنظام  الحكم  وثوابت  والدعائم  بالركائز  التعريف 

تحكيم الرشيعة اإلسالمية وجعل القرآن الكريم والسنة املطهرة دستوًرا لها واستقالل القضاء 

العرقية  انتامءاهم  عن  النظر  برصف  ومرؤوسني  رؤساء  املواطنني  بني  والعدل  واملساواة 

املعاملة  يف  سواسية  فالكل  املعيشية.  مستوياتهم  عن  النظر  وبرصف  والثقافية  واملناطقية 

ويف التقايض. ومن ثوابت الحكم والنظام السيايس للمملكة رعاية القضايا اإلسالمية ونرصتها 

ودعم األقليات املسلمة واإلغاثة وإعانة من أصابتهم الجوائح والنكبات واألوبئة يف أي بقعة 

من األرض، مع االفتخار بخدمة الحرمني الرشيفني وضيوف الرحامن من الحجاج واملعتمرين 

والزائرين، والبذل السخي لفائدة املشاريع يف مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، 

الستيعاب األعداد املتزايدة من الزوار، وتقديم الخدمات الالزمة لراحتهم وإنهاء مناسكهم 

يف أجواء إميانية وبيئية آمنة. ومن الركائز وثوابت الحكم والنظام السيايس للمملكة دوليًا 

االحرتام املتبادل بينها وبني الفاعلني الدوليني، وعدم التدخل يف شؤونهم الداخلية، والحرص 

عىل استتباب األمن والسالم يف ربوع العامل، واملشاركة يف حل املشكالت واملعضالت الدولية، 

واملساهمة يف املنظامت الدولية واإلقليمية بفعالية.

التوعية بقدرات الدولة وإنجازاتها يف جميع املجاالت السياسية واألدبية والرتاثية والحضارية . 3

وغريها.

التوعية بالقوة الناعمة للدولة بكل مكوناتها الثقافية والسياحية واألدبية والرتاثية والحضارية . 4

وغريها.
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التوعية مبكونات املجتمع السعودي وقيمه األصيلة مثل التسامح والعدالة واملساواة واإليثار . 5

والتعاون والتكامل والتكافل وغريها.

التوعية بالواجبات وحقوق املواطن إزاء والة أمره ووطنه ومجتمعه.. 6

للرأي . 7 والتعصب  التشنج  عن  البعيد  واملوضوعي  الهادف  الحوار  تغليب  برضورة  التوعية 

الشخيص مع احرتام الرأي اآلخر.

التوعية مبخاطر التطرف الفكري وما يؤول إليه من تفكيك املجتمع والخروج عن الجامعة . 8

وظهور اإلرهاب بكل أشكاله.

السياسية  املواطنة  تضمني  عىل  قادرة  الدراسية  املقررات  إن  القول  ميكن  ذلك،  عىل  وبناء 

القيم  يف  رائد  بدور  واملواطنة  االجتامعية  الدراسات  مقررات  وتنفرد  تدريسها.  عىل  والعمل 

واملعتقدات السياسية، إذ تحمل تلك املقررات مضامني تربوية وسياسية تهدف إىل إعداد مواطن 

يهتم بقضايا وطنه، ويسهم يف حامية الرشعية السياسية يف وطنه. وتجاوبا مع هذا التوجه وتحقيقا 

له سعت الكثري من دول العامل إىل األخذ بإلزامية الرتبية عىل املواطنة السياسية ليس بقصد ايجاد 

تنشئة سياسية ميكن من خاللها الحصول عىل والء الرأي العام لسياستها الدميقراطية وحسب، بل 

ونرش الوعي السيايس بني النشء الصاعد. ويتوقف نجاح عملية نرش النرش عىل ما تتضمنه مناهج 

التنشئة من قيم سياسية يتقبلها املواطن. 

القيام مبسؤولياتها  اقتدار  بكل  تستطيع  واملواطنة  االجتامعية  الدراسات  كتب  أن  وال شك 

واملهارات  والقيم  املعارف  من  الكايف  بالكم  الطلبة  إمداد  عرب  السياسية  املواطنة  نحو  الرتبوية 

املرتبطة بالحقوق والواجبات السياسية، والعمل عىل مساعدتهم للقيام بها.

السيايس  االستغالل  من  حاميتهم  من  الطلبة  متكن  املطاف  نهاية  يف  التعليمية  والعملية 

والتصدي لإلرهاب والتطرف وغري ذلك من املشكالت السياسية التي تعمل عىل تدمري النشء، 

وذلك من خالل الربامج التعليمية واملناهج الدراسية يف داخل املدرسة أو خارج أسوار املدرسة عرب 

برامج خدمة املجتمع كانتخابات مجالس وجمعيات وأندية الطلبة.
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اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة:

ما املوجهات الواجب مراعاتها عند التخطيط للرتبية عىل املواطنة السياسية يف مراحل التعليم 

العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية؟

كشفت نتائج تحليل بيانات الدراسة أن )10( من أفراد العينة، وهم يشكلون )%100( من 

املواطنة  للرتبية عىل  التخطيط  عند  مراعاتها  يجب  موجهات  عدة  هناك  أن  أكدوا  العينة  تلك 

السياسية. ويف ما يأيت بعض االقتباسات من استجاباتهم:

املشارك الثالث: ”أرى أنه من أهم املوجهات النظر يف مرتكزات الرتبية عىل املواطنة مثل الحقوق، 

القضايا  أجل  ومن  الوطن،  أجل  من  واملدين  السيايس  الفعل  يف  الواعي  واالنخراط  والواجبات، 

اإلقليمية والدولية املستعجلة من قبيل مواجهة العنف والتطرف ورفض اآلخر”.

بالحقوق  التعريف  خالل  من  السيايس  الوعي  مستوى  ”رفع  إىل:  العارش  املشارك  يشري  بينام 

والواجبات”. 

الطلبة  حاجات  وطموحاته،  ومشكالته  السعودي  املجتمع  ”حاجات  األول:  املشارك  ويجيب 

واهتامماتهم وقدراتهم، أولئك الذين سيتم التخطيط للرتبية عىل املواطنة السياسية لفائدتهم، 

التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة يف ميدان الرتبية عامة ومجال املواطنة السياسية منها 

عىل وجه الخصوص”.

ويضيف املشارك التاسع: ”تحديد املفاهيم ومبادئ املواطنة السياسية التي ينبغي تضمينها يف 

املناهج الدراسية وخاصة مناهج الدراسات االجتامعية، وتصميم األنشطة التعليمية وخاصة التي 

تركز عىل الجوانب العملية والتي ميكن من خاللها تنمية املواطنة السياسية”. 

عند  مراعاتها  ينبغي  التي  املوجهات  من  مجموعة  ظهرت  السابقة،  االقتباسات  خالل  من 

التخطيط للرتبية عىل املواطنة السياسية يف مراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية 

السعودية، وتتمثل يف اآليت:
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املناهج . 1 لوثيقة  املشرتكة  األبعاد  ضمن  السياسية  املواطنة  عىل  للرتبية  التخطيط  مراعاة 

الدراسية يف مراحل التعليم العام السعودي.

واملبادئ . 2 املفاهيم  مكوناتها  أهم  ومن  السياسية،  املواطنة  عىل  الرتبية  منهج  وثيقة  إعداد 

والقيم واملامرسات السياسية، وإدراجها ضمن املكونات األساسية لوثيقة املناهج الدراسية.

ترجمة تلك األبعاد واملكونات إىل معايري مكتوبة ضمن أدلة املعايري املخطط لها يف املجاالت . 3

املعرفية التخصصية.

املعرفية . 4 املعالجة  أي  املحتوى  سياقات  يف  املعايري  تلك  معالجة  التعليمي  التصميم  يراعي 

مبارش  بشكل  السياسية  املواطنة  تربية  تعالج  التي  الرئيسة  التخصصية  للمجاالت  املبارشة 

كالدراسات االجتامعية الرتبوية. 

سياقات . 5 يف  التخصصية  األدلة  يف  املكتوبة  املعايري  تلك  معالجة  التعليمي  التصميم  يراعي 

املنهج  وثيقة  تستهدفها  التي  التفكري  مهارات  عرب  السياسية  املواطنة  تربية  لتنمية  خاصة 

كمهارات القرن 21، واملقصود هنا املعالجة املعرفية غري املبارشة، والتي تقدم مضامني تربية 

املواطنة السياسية عرب أنشطة ومواقف تعلمية متنوعة ملجاالت دراسية مختلفة كالرياضيات 

والعلوم الطبيعية وعلوم الحاسوب والرتبية الفنية ...

تهيئة . 6 الصفية  غري  واالجتامعية  الثقافية  واألنشطة  بالربامج  املعني  املنهج  مصممو  يراعي 

التعليم  السياسية يف األنشطة املختلفة عرب مراحل  املناسبة ملامرسة تربية املواطنة  الفرص 

العام والجامعي. 

هناك تأثريات عديدة للتخط يط الرتبوي والتعليمي أصحبت تتزايد وتتفاقم بازدياد احتياجات . 7

الناس للتعليم وتنامي الطلب عليه، بشكل يفرض عىل األنظمة الرتبوية مراجعة سياساتها 

وتطور  التكنولوجي،  والتقدم  املعريف،  االنفجار  يف:  املتمثلة  العوملة  عرص  تحديات  لتقابل 

الصناعة، والطفرة املذهلة يف مجال االتصاالت، وحركة األموال والسلع والتجارة يف العامل.
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اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة:

ما املجاالت التي ينبغي الرتكيز عليها عند توطني الرتبية عىل املواطنة السياسية يف مراحل 

التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية؟  

   أظهرت نتائج تحليل بيانات الدراسة أن )8( من أفراد العينة، ــــ وهم يشكلون )80%( 

من تلك العينة ــــ أكدوا أن هناك مجاالت يجب الرتكيز عليها عند توطني الرتبية عىل املواطنة 

السياسية. ويف ما يأيت بعض االقتباسات من استجاباتهم:

الثالث بأنها: ”الحقوق والواجبات، وقيم املشاركة، وقيم املسؤولية، والتضامن،  يجيب املشارك 

واحرتام االختالف، وحقوق اإلنسان، وقضايا النوع االجتامعي”. 

الفرص،  وتكافؤ  املساواة  له،  والوالء  للوطن  ”االنتامء  بكونها:  املجاالت  األول  املشارك  ويوضح 

املشاركة يف الحياة العامة والتنشئة عىل املواطنة”.

ويؤكد املشارك الثامن عىل مجاالت: ”االنتامء واملشاركة واملسؤولية واألمن واالحرتام والحقوق 

والواجبات والوحدة الوطنية والعدل وااللتزام واألمانة”.

ويشري املشارك العارش إىل مجاالت أخرى هي: ”الوعي الوطني، واإلصالحات السياسية، ومحاربة 

الفساد بأنواعه، وحق االنتخاب، وإبداء الرأي”.

بينام تفرد املشارك التاسع باملجاالت اآلتية: ”الجوانب املعرفية، الجوانب الوجدانية، الجوانب 

املهارية”.

ويستنتج من هذه االقتباسات أن املجاالت التي ينبغي الرتكيز عليها عند توطني الرتبية عىل 

يف  تكمن  السعودية  العربية  اململكة  يف  والجامعي  العام  التعليم  مراحل  يف  السياسية  املواطنة 

مجملها يف املجاالت التعليمية الثالثة، وهي: املجال املعريف، واملجال الوجداين، واملجال املهاري. 

الخاصة  للمفاهيم  الطلبة  اكتساب  يف  يتمثل  السياسية  للمواطنة  املعريف  املجال  عىل  فالرتكيز 
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بحقوق اإلنسان ومسئولياته، وفهم دور القانون ونظام الحكم، ومعنى االنتامء والوالء واملشاركة 

السياسية، والتعبري عن الرأي يف حدود القانون. أما املجال الوجداين فيتضمن تقدير الطلبة للقيم 

السياسية كالحرية والشورى واالنتامء والوالء ونبذ التعصب والتطرف، وتقدير الحقوق والواجبات، 

وذلك بتمثل هذه القيم قوال وعمال. ويف املجال املهاري يتم الرتكيز عىل إكساب الطلبة املهارات 

واالتصال  املشكالت،  وحل  القرارات،  واتخاذ  السياسية،  كاملشاركة  السياسية  باملواطنة  املتعلقة 

والتواصل، وغريها من املهارات املتعلقة بهذا املجال.

النتيجة للدراسة مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت عىل أهمية تضمني  وتتفق هذه 

 )Mills & Kallio,2016( املجاالت التعليمية للرتبية عىل املواطنة السياسية كدراسة ميلز وكاليو

القيم  عىل  الناس  فيتعرف  للهوية  مبصدر  أعضاءها  السياسية  املجتمعات  تزويد  أن  ترى  التي 

املشرتكة وتاريخ الدولة، باعتبار ذلك بُعدا نفسيا يصف كيفية شعور الناس حيال أنفسهم ومصدر 

انتامئهم إىل مجموعة أو مجتمع، وأن املواطنة متنح الناس إحساًسا بالهوية الذاتية. وميكن أن 

تكون هذه الهويات مصادر للمسؤوليات تجاه املجتمع الذي ينتمي إليه الفرد فيتم نقل األشخاص 

إىل الخدمة العسكرية، عىل سبيل املثال، بسبب هويتهم مع بلدهم أي يتم نقلهم لحامية قيمها.

 وهذا ما ميثل الجانب املعريف لدى املواطنني السياسيني، فإمدادهم باملعرفة واملعلومات تجاه 

دولتهم ينشئهم عىل املواطنة السياسية الواعية والصالحة.

املشرتكة  املصلحة  تحقيق  تجاه  املواطنني  مسؤوليات  إلبراز  مشرتكة  ومصالح  قيم  وهناك 

املرتبطة  املسؤوليات  تحديد  األمر  حقيقة  يف  يتم  وال  املجتمعية.  والعدالة  البيئية  كالسالمة 

باملواطنة من الناحية القانونية، ولكن يتم تحديدها من خالل الفهم املشرتك ملاهية املسؤوليات 

املناسبة ملختلف الجهات الفاعلة لضامن حصانة املجتمع وتحقيق تطلعاته. وهذا ما ميثل الجانب 

الوجداين لدى املواطنني سياسيا، والذي يتم من خالله غرس القيم يف نفوسهم. ويتمثل ذلك يف 

اآلخرين  ومساعدة  والتطوع  واإليثار  الرشيف  والعمل  واألمانة  كالصدق  كبرية  قيمية  منظومة 

وغريها من القيم اإلنسانية التي ينتسب إليها املجتمع، ويقيم عليها منظومة التعامل والتعايش 

.)Kallio, Hakli & Backlund,2015( بني أفراده
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بناء عىل مقتضيات مصالحهم  املواطنني يترصفون  للمواطنة يوضح أن  ويوجد بعد سيايس 

الخاصة. ويف العالقات، تكون للمواطن مسؤوليات تجاه اآلخرين يف املجتمع. ويشري هذا إىل أن 

املهارات السياسية منوط بها رفع مستوى املامرسات الصحيحة للمواطنة السياسية لدى املواطنني، 

إذ تصنف املهارات السياسية عىل أنها ترجمة ملستوى الوعي السيايس لدى املواطنني وتبني مدى 

.)Krook, 2010( التزامهم بقيم املواطنة السياسية

السياسية  املواطنة  فيها  أمناطها مبا  املواطنة بجميع  الرتبية عىل  أن  الغريب )2017(  ويرى 

دميقراطي،  مجتمع  يف  للعيش  الالزمة  والخربات  واملهارات  املعارف  النشء  إكساب  إىل   تهدف 

واملهارية.  والوجدانية  املعرفية  املجاالت  يف  تتمثل  أساسية  مجاالت  ثالثة  عىل  تقوم  أن  بد  وال 

أن تصميم  أكدت  التي  نتيجة دراسة رزيقة )2015(  الحالية مع  للدراسة  النتيجة  وتتفق هذه 

املناهج الدراسية يعتمد عىل فعالية املنظومة الرتبوية ووفق املجاالت املجتمعية الرئيسية ومنها 

املجال السيايس الذي يسهم يف تنشئة الطلبة سياسيا.

اإلجابة عن السؤال الرابع للدراسة

ما هي مناذج التعلم املالمئة لتضمني الرتبية عىل املواطنة السياسية يف املناهج وبرامج املواطنة 

يف مراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية؟ 

 كشفت نتائج تحليل البيانات أن )7( من أفراد العينة، ــــ وهم يشكلون )%70( من تلك 

املناهج  يف  السياسية  املواطنة  عىل  الرتبية  لتضمني  املالمئة  التعليم  مناذج  يقرتحون  ــــ  العينة 

وبرامج املواطنة يف مراحل التعليم العام والجامعي السعودي. ويف ما يأيت بعض االقتباسات من 

إجاباتهم:

يجيب املشارك الخامس: ”اسرتاتيجيات ومناذج النظرية البنائية”.

ويؤكد املشارك السابع: ”التعلم املتمركز عىل املتعلم”.

ويرى املشارك األول: ”منوذج التعلم النشط، ومنوذج التعلم التعاوين”.
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بينام يشري املشارك الثالث: ”يجب التمييز بني مراحل التعليم العام )مناذج التعلم النشط املرتكز 

والتعليم  مجموعات(،  يف  والتعلم  واملناقشة  والقصة  واملحاكاة  األدوار  لعب  مثل  املتعلم  عىل 

الجامعي )املحارضة، واملناقشة، ودراسة الحالة، وحل املشكالت، والبحث والتقيص الفردي أو يف 

مجموعات(”. 

ويرى املشارك الرابع: ”اعتامد الطرق النشطة التي تجعل املتعلم محور العملية الرتبوية، خصوصا 

ما اقرتن منها باألنشطة أكانت صفية أو ال صفية، مثل لعب األدوار، والندوة، واالستكشاف”.

ويضيف املشارك العارش: ”التعلم التشاريك، والتدريس مبهارات التفكري الناقد”. 

وقد أبانت خالصة االقتباسات أن مناذج التعلم املالمئة لتضمني الرتبية عىل املواطنة السياسية 

السعودية  العربية  اململكة  يف  والجامعي  العام  التعليم  مراحل  يف  املواطنة  وبرامج  املناهج  يف 

ينبغي أن تركز عىل املامرسات العملية داخل الصف واملدرسة واملجتمع والجامعة، وأن تركز عىل 

األنشطة املنهجية والالمنهجية يف مجال املواطنة السياسية، ومعنى ذلك اعتامد الطرائق النشطة 

التي تجعل الطالب محور العملية الرتبوية، خصوصا ما اقرتن منها باألنشطة سواء أكانت صفية 

أو  املعرفية  أو  اإلنسانية  أو  البنائية  أو  اإلدراكية  أو  السلوكية  التعلمية  فالنامذج  أم غري صفية. 

االجتامعية ... إمنا هي محاوالت لتفرس حدوث التعلم وفق رؤيتها للكيفية التي تتم بها عملية 

التعلم يف الرتبية السياسية أو العلمية أو الرياضية الهندسية، وغري ذلك. 

ومن بني أهم مناذج التعلم املالمئة لذلك ما يأيت:

منوذج التعلم النشط:  وذلك ألن لهذا النوع من التعلم خصائص تربوية فعالة تتمثل يف اآليت:. 1

الرتكيز عىل مسؤولية الطالب ومبادراته يف الحصول عىل التعلم واكتساب املهارات املختلفة، 	 

وهذا ما تحتاجه املواطنة السياسية.

االهتامم باسرتاتيجيات التعلم وطرقه املتعددة، عىل نحو يؤدي إىل مرور الطلبة بخرباٍت متنوعة 	 

ومفيدة تشجعهم عىل التفكري والتأمل، وهو ما يدعم موضوعات املواطنة السياسية كثريا.
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االهتامم باألنشطة والواجبات واملشاريع الرتبوية الهادفة واملتنوعة، وتلك التي تركز عىل حل 	 

املشكالت التعليمية والحياتية العديدة.

اعتبار املعلم ميرسا وموجها ودليال للوصول إىل املعارف واملعلومات، وليس َمصدرا لها، وهو 	 

مام يتطلب إجراء مناقشات كثرية بني املعلمني والطلبة.

وثيق 	  بشكٍل  ومرتبط  وصحيح  أصيل  تعلمي  محتوى  عىل  يعتمد  الذي  بالتعلم  االهتامم 

مبشكالت العامل الحقيقية.

واقعيٍة 	  مهاراٍت  عىل  الحكم  أجل  من  وذلك  بها،  موثوق  تقويم  اسرتاتيجيات  عىل  االعتامد 

ومتنوعة.

اعتامد البناء املعريف للتعلم النشط عىل الخربات التعلمية السابقة وإضافة املزيد منها بشكٍل 	 

حلزوين من أجل التعمق.

وجود جانب اللهو الربيء يف فعاليات التعلم النشط وواجباته املختلفة.	 

االهتامم بالتغذية الراجعة املستمدة من الخربات التعلمية املتعددة.	 

االهتامم بالجوانب الجسمية والعقلية والوجدانية للطالب، وذلك عن طريق األنشطة الكثرية 	 

التي يقوم بها فرديا أو جامعيا. 

استخدام طرق واسرتاتيجيات تدريس متنوعة، وذلك من أجل تحقيق أكرب عدد من األهداف 	 

الرتبوية املرغوب فيها.

 منوذج التعلم التعاوين: وذلك ألن لهذا النوع من التعلم خصائص تربوية فعالة تتلخص يف . 2

اآليت:

االهتامم بنظام املجموعات الصغرية يف التدريس، وهو مام يحقق الكثري من األهداف الرتبوية 	 

املنشودة.

تشجيع كل من املناقشة والتفاعل بني الطلبة ضمن أنشطة املجموعات التعاونية، عىل شكل 	 

يثري بينهم الدافعية نحو التعلم من جهة، والتحصيل املعريف من جهة ثانية.
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وجود التغذية الراجعة يف املوقف التعاوين، واالستفادة منها يف تشجيع الطلبة عىل التعلم، وهو 	 

ما يعمل عىل رفع مستوى التحصيل لديهم.

املساعدة عىل التخلص من االتجاهات وأمناط السلوك السلبية العديدة كاألنانية واملنافسة غري 	 

الرشيفة، والفردية املفرطة.

الذايت 	  االنضباط  بناء  يف  تسهم  بطريقة  الطلبة،  لدى  واحرتامه  النظام  عىل  املحافظة  تنمية 

لديهم، وإذن تهذيب الذات وجعلها قادرة عىل العمل الجامعي البّناء.

جعل الطالب محور العملية التعليمية التعلمية، وذلك من خالل مشاركاته يف جميع األنشطة 	 

والفعاليات بدرجة كبرية.

االهتامم بحاجات الطلبة ورغباتهم وقدراتهم وميولهم، وذلك من خالل تشكيل املجموعات 	 

التعاونية، التي تؤدي إىل زيادة انتامء الفرد إىل مجموعته.

املساهمة يف بناء الثقة بالنفس وتقدير الذات بني الطلبة من جهة، وبينهم وبني املعلمني من 	 

جهة ثانية.

ويؤكد الرتبويون رضورة االهتامم بالنامذج التعليمية املختلفة ملا لها من أثر يف تدعيم قيم 

املواطنة ويف تقوية مهارات الطلبة يف مراحل التعليم العام وتنويع النامذج التعليمية لديه، عىل 

التعليمي  الطلبة ومدى قدرتهم عىل االستفادة من املحتوى  نحو يتطلب معرفة كاملة بنوعية 

الطلبة  مع  التعليمي  النموذج  توافق  عىل  بناء  يكون  والقدرات  املهارات  منو  إّن  أي  املقدم، 

.)National Curriculum Council, 1990 ؛ Thunder, 2014(

اإلجابة عن السؤال الخامس للدراسة:

وينص هذا السؤال عىل اآليت: ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجه تضمني الرتبية عىل 

اململكة  يف  والجامعي  العام  التعليم  مراحل  يف  املواطنة  وبرامج  املناهج  يف  السياسية  املواطنة 

العربية السعودية؟ 

 أظهرت نتائج تحليل البيانات أن )6( من أفراد العينة ــــ وهم يشكلون )%60( من مجموع 

العينة ــــ أكدوا عىل وجود صعوبات وتحديات تواجه تضمني الرتبية عىل املواطنة السياسية يف 
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املناهج وبرامج املواطنة يف مراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية. وهذه 

بعض االقتباسات من إجاباتهم:

التجديدية،  املبادرات  مقاومة  ومنها:  وتحديات.  صعوبات  ”توجد  أنه:  الثالث  املشارك  يرى 

وضعف تكوين املربيني، وعدم مرونة املناهج التعليمية واملسالك الجامعية. ومن الحلول املقرتحة 

ملواجهتها: الرتكيز عىل تدريب املربني، وإدماج الرتبية عىل املواطنة السياسية يف مؤسسات تكوين 

التخصصات يف  لكل  الجامعي  التعليم  واقرتاح وحدات جامعية مشرتكة يف  واملرشفني،  املعلمني 

العلوم الرتبوية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية والعلوم الطبية والهندسية”.

أما املشارك األول فيقول:  ”أجل، ال بد من ظهور عدد من الصعوبات والتحديات ... ومنها ندرة 

وجود املتخصصني، وكرثة العبء الدرايس الذي يحول دون إضافة املواطنة السياسية مادة دراسية.

ويؤكد املشارك السادس عىل أن ذلك: ”يكمن يف قلة املتخصصني يف التصميم التعليمي القادرين 

عىل الرسم والبلورة واملعالجة وتحرير موضوعات كرتبية املواطنة السياسية”.

املعلوماتية  للثورة  املصاحبة  التأثريات  التحديات  أكرب  ومن  ”نعم،  الثامن:  املشارك  ويضيف 

والتكنولوجية، وما نتج عنها من غزو ثقايف وفكري”.

ويرى املشارك العارش: ”نعم، ومن الصعوبات قلة الوعي املجتمعي واألرسي، وخوف البعض من 

كلمة سياسـة، وهنا يأيت دور املنهج من تعريف ماهيتها وأنها جزء من منظومة الرتبية”.

لقد كشفت االقتباسات املدونة آنفا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه تضمني الرتبية 

عىل املواطنة السياسية يف املناهج وبرامج املواطنة يف مراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة 

العربية السعودية، واملتمثلة يف إعداد املتخصصني يف املناهج والربامج الرتبوية القامئة عىل أمناط 

إعداد  يف  النظر  إعادة  ذلك  يتطلب  إذ  خاص،  بشكل  السياسية  واملواطنة  عام  بشكل  املواطنة 

الربامج الرتبوية قبل الخدمة، وأيضا يتطلب تطوير برامج التدريب أثناء الخدمة، واستتباعا تطوير 
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املناهج التعليمية وفق متطلبات العرص، فضال عن معالجة جمود بعض الطلبة حيال كل جديد، 

وقلة وعي أولياء األمور التي تعرقل تطبيق املوضوعات الحديثة يف املناهج التعليمية. 

وللتغلب عىل تحدي التخصصات يُنصح بتشكيل فريق تصميم مناهج املواطنة السياسية من 

متخصصني يف الدراسات االجتامعية الرتبوية، جنبا إىل جنب مع زمالئهم املتخصصني يف مجاالت 

أجل  من  السياسية  املواطنة  ملوضوعات  املستفيضة  املناقشات  تتم  أن  عىل  السياسية،  العلوم 

الخادم ملجتمعه واملدافع عن  الصالح  املواطن  تنشئة  بقوة يف  منهٍج درايس يسهم  إىل  الوصول 

وطنه بصدٍق وإخالص.

ويشري املاحي )2015( إىل أن التخطيط الرتبوي ال بد أن يُدرس بعناية ودقة، نظرا ملا تواجهه 

هذه العملية من تحديات عديدة، شأنها يف ذلك شأن معظم الدراسات الحديثة، السيام الدراسات 

ومعرفة  اطالع  عىل  يكون  أن  الرتبوي  التخطيط  عىل  املقبل  ويلزم  املواطنة.  مبوضوع  املتعلقة 

واسعة بعمليات التخطيط وأسسه ومربراته ومتطلباته، وما تواجهه عملية التخطيط الرتبوي من 

بعض التحديات الناشئة عن تداخل مشكالت الرتبية، وما يقرتح لها من حلول متضمنة ومرتابطة. 

فيفرتض إذن وضع خطة شاملة تطوق األمور من جميع جهاتها، ألن مشكلة الرتبية يجب حلها 

بشكل متكامل وأن ينظر إليها يف سياق واحد. والتخطيط يف جميع مجاالت الرتبية، مبا فيها الرتبية 

عىل املواطنة السياسية هو مبثابة العمود الفقري لألنظمة، ويسهم يف تحقق التكامل بني الحلول 

املختلفة املقدمة يف شتى املجاالت.  

باتت  االجتامعي  التواصل  وسائل  أن  إىل  يشري  العاملي  االنفتاح  أن  سبق،  ما  يؤكد  ومام 

القضايا  فهم  يستطيعوا  حتى  السياسية  املواطنة  عىل  النشء  تربية  املجتمعات  عىل  تفرض 

تسعى  قد  ما  وهذا  االجتامعي.  التواصل  منصات  خالل  من  وطنهم  عن  والدفاع  السياسية 

يرى  كام  الدولة  نحو  السياسية  الثقافة  تشكيل  عىل  خالله  من  وتعمل  اإلعالم  وسائل   إليه 

.)Murray,1997( موراي
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إن وجود مساحة متوازنة يف وسائل اإلعالم الجديدة سيعمل عىل تشكيل الثقافة السياسية 

الفردية والجامعية، وإعادة بناء الذاكرة العامة للتاريخ ونرشها للمواطنني. وبذلك يصبح الوعي 

التاريخي  السيايس  الرتكيز  للمواطنني. فقد أدى خطاب  العقيل  التطور  اتجاها قويا يف  السيايس 

تكمن  الصني،  حالة  ففي  التشتت.  من  ومزيد  التعقيد  من  مزيد  توليد  إىل  املتشابك  واملعارص 

املشكلة يف أن املسار الفوقي يقدم سجال محطام للذاكرة التاريخية األصيلة، خاصة بعد الثورة 

الثقافية. لذلك نجد الدولة الصينية منزعجة من األمر، وتقاوم من خالل تسييس وسائل اإلعالم 

التي ميكنها التأثري، وغرس املعلومات إلعادة تشكيل معرفة املواطنني وهويتهم. ومع زيادة إضفاء 

مالمح الطابع الدميقراطي عىل وسائل اإلعالم الجديدة، ميكن لعدد أكرب من املواطنني تعزيز فهم 

التاريخ، وميكنهم ربط القضايا بحرية وسهولة مع العامل السيايس املعارص عرب البيئة املوسوعية 

لوسائل اإلعالم الجديدة.

ويف هذا السياق، تعد التأثريات املصاحبة للثورة املعلوماتية والتقنية، وما ينتج عنها من الغزو 

الثقايف والفكري من أكرب التحديات التي تواجهه تضمني الرتبية عىل املواطنة السياسية. لذلك، 

التعلمية، مواجهة هذه التهديدات من خالل تضّمن  يكون من الرضوري للقامئني عىل العملية 

املناهج الدراسية لقيم املواطنة وتعزيزها بكل املقررات الدراسية حسب طبيعة كل مقرر وما 

ميكن أن يقدمه يف هذا اإلطار.

الرتبية  ودمج  املربني،  تدريب  عىل  الرتكيز  إىل  املاسة  الحاجة  العينة  نتائج  تؤكد  وإجامال، 

عىل املواطنة السياسية يف املؤسسات التعليمية بغية تأهيل املعلمني واملرشفني، واقرتاح وحدات 

جامعية مشرتكة يف التعليم الجامعي للمتخصصني يف العلوم الرتبوية واإلنسانية والطبيعية والطبية 

والهندسية، جميعها تصب يف بوتقة واحدة تؤكد عىل إمكانية تحقيق غايات الرتبية عىل املواطنة 

السياسية.
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خالصة الدراســــة

االستنتاجات

   يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة ميكن الخلوص إىل االستنتاجات اآلتية:

بأعىل . 1 املتصف  الصالح  املواطن  إعداد  يف  السياسية  املواطنة  عىل  الرتبية  توظيف  أهمية 

مستويات الثقافة والوعي السيايس، ومن مالمحه فهم بنية الكيان السيايس السعودي، وثوابت 

وجيوسياسيا،  واقتصاديا  دينيا  السعودية  العربية  للمملكة  الناعمة  القوة  وإدراك  قيامه، 

وتغليب ثقافة الحوار البناء، وتقبل اآلخر، والوقاية من مخاطر التطرف الفكري، واإلسهام يف 

تحقيق املشاركة السياسية، ودعم السلم واالستقرار املجتمعي. 

مراعاة املوجهات املطلوبة عند التخطيط للرتبية عىل املواطنة السياسية يف اململكة العربية . 2

السياسية ضمن األبعاد املشرتكة  املواطنة  الرتبية عىل  السعودية، ومن أهمها إعداد وثيقة 

لوثيقة املناهج السعودية، والرتكيز عليها يف وثيقة مناهج الدراسات االجتامعية، وإقامتها عىل 

مبدئني هام: الحقوق السياسية، والواجبات السياسية. 

االعتناء باملجاالت املعرفية والوجدانية واملهارية عند تدريس الرتبية عىل املواطنة السياسية . 3

يف اململكة العربية السعودية، واالعتناء أيضا مبدخل التعلم املتمركز حول املتعلم، ومن أهم 

مناذجه التعلم النشط والتعلم التعاوين. 

يف . 4 السياسية  املواطنة  عىل  الرتبية  تضمني  تواجه  التي  والتحديات  الصعوبات  من  عدد  وجود 

مقاومة  أشدها  ومن  السعودي،  والجامعي  العام  التعليم  مراحل  يف  املواطنة  وبرامج  املناهج 

املبادرات التجديدية نتيجة الجهل والفهم الخاطئ، وندرة املعلمني املتخصصني وضعف تكوينهم 

املهني، واإلفرازات السلبية لوسائل اإلعالم الحديثة والثورة املعلوماتية والرقمية املعارصة. وقد 

طرحت لهذه املشاكل مجموعة من الحلول كبناء منهج حديث للرتبية عىل املواطنة السياسية يف 

اململكة العربية السعودية، وإعداد برامج تأهيل معلميها وفق معايري تطويرية ومهنية عاملية.
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التوصيـــات

لضامن التعامل اإليجايب مع استنتاجات الدراسة ميكن تقديم التوصيات اآلتية:

تتكون . 1 دراسية  املدريس عىل شكل وحدة  املنهج  السياسية يف  املواطنة  الرتبية عىل  تضمني 

من مجموعة موضوعات تقدم من خالل مادة مستقلة هي الرتبية عىل املواطنة يف مراحل 

التعليم العام السعودي، وتخصيص مقرر جامعي إلزامي ملرحلة البكالوريوس يف الرتبية عىل 

املواطنة، ويكون من ضمن موضوعاته الرتبية عىل املواطنة السياسية.

مع . 2 والتنسيق  الشباب،  فئة  وخاصة  املواطنني،  أوساط  بني  السياسية  املواطنة  ثقافة  نرش 

الطالبية  والجمعيات  األدبية  واألندية  اإلعالم  وسائل  والسيام  املدين،  املجتمع  مؤسسات 

للمشاركة يف التثقيف ونرش الوعي السيايس لدى املواطنني.

إعداد املعلمني ومعلامت ما قبل الخدمة من تخصصات العلوم االجتامعية لتدريس الرتبية . 3

السعودي،  العام  التعليم  السياسية يف مراحل  املواطنة  املواطنة بجميع أمناطها، ومنها  عىل 

وعقد دورات تدريبية يف تدريس املواطنة السياسية لفائدة املعلمني واملعلامت أثناء الخدمة.

المقترحــــات

  من أجل تفعيل توصيات الدراسة، ميكن تقديم بعض املقرتحات لدراسات مستقبلية، ومنها:

إجراء دراسة تحليلية للكشف عن مفاهيم املواطنة السياسية يف كتب الدراسات االجتامعية . 1

واملواطنة يف مراحل التعليم العام السعودي.

فاعليتها يف . 2 السياسية وقياس  املواطنة  الرتبية عىل  قامئة عىل  تجريبية  إجراء دراسات شبه 

تنمية املفاهيم والقيم السياسية والوعي السيايس لدى طلبة املرحلة الثانوية.

الدول . 3 بعض  يف  السياسية  املواطنة  عىل  الرتبية  وبرامج  املناهج  بني  مقارنة  دراسة  إجراء 

املتقدمة ومقارنة اململكة العربية السعودية بها. 
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ملحق أسئلة المقابلة شبه المقننة لدراسة

)التربية على المواطنة السياسية في المملكة العربية السعودية(:

اإلجابة عن  § الرجاء  السياسية:  والجغرافيا  السياسية  العلوم  املتخصصون يف  األكادمييون 

أسئلة املقابلة ذات األرقام )3،2،1(، مع إمكانية التلطف بإبداء الرأي باإلجابة عن السؤالني 

.)5،4(

اإلجابة عن جميع  § الرجاء  االجتامعية:  والدراسات  املواطنة  املتخصصون يف  األكادمييون 

أسئلة املقابلة الخمسة، والسيام اإلجابة عن السؤالني )5،4(.

نرجو التكرم باإلجابة عن األسئلة اآلتية:

هل ترون إمكانية توظيف الرتبية عىل املواطنة السياسية يف إعداد املواطن الصالح املتصف . 1

بأعىل مستويات الوعي السيايس يف اململكة العربية السعودية؟ نعم، ال، وكيف؟

استنادا إىل خرباتكم الرثية، ما املوجهات التي ترون أهمية أخذها يف الحسبان عند التخطيط . 2

العربية  اململكة  يف  والجامعي  العام  التعليم  مراحل  يف  السياسية  املواطنة  عىل  للرتبية 

السعودية؟ 

املواطنة . 3 الرتبية عىل  توطني  عند  عليها  الرتكيز  ينبغي  التي  املجاالت  ما  نظركم،  من وجهة 

السياسية يف مراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية؟  

من واقع خرباتكم الرتبوية، ما مناذج التعلم املالمئة لتضمني الرتبية عىل املواطنة السياسية يف . 4

املناهج وبرامج املواطنة يف مراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية؟ 

يف . 5 السياسية  املواطنة  عىل  الرتبية  تضمني  تواجه  أن  ميكن  وتحديات  صعوبات  ترون  هل 

املناهج وبرامج املواطنة يف مراحل التعليم العام والجامعي يف اململكة العربية السعودية؟ 

نعم، ال، ما هي؟ وكيف ميكن حلها \ مواجهتها؟
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ملخص البحث

يف  االجتامعية  الدراسات  كتب  املتضمنة يف  العلم  عمليات  تحديد  إىل  البحث  هذا  يهدف 

الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس، ولتحقيق هذا الهدف بنيت قامئة لعمليات 

رئيسة،  )8( عمليات  القامئة من  تكونت  الكتب، وقد  الواجب تضمينها يف محتوى هذه  العلم 

و)21( مهارة فرعية، واستخدمت تلك القامئة يف تحليل محتوى عينة البحث التي اشتملت عىل 

ثالثة كتب للتلميذ يف مادة الدراسات االجتامعية، يف الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم 

األسايس. 

أظهرت نتائج البحث أن كتب الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة املذكورة قد تضمنت 

عددا من عمليات العلم وبنسب متفاوتة من مهارة إىل أخرى ومن صف إىل آخر، والسيام مهارة 

التنبؤ  عالية مقارنة مع مهارات  التي حصلت عىل نسب مئوية  والتواصل  التصنيف واملالحظة 

واستخدام األرقام التي ضمنت يف املحتوى بنسب مئوية ضئيلة، يف حني أن كال من مهارة تعرف 

الربط بني املالحظات والتنبؤات لحدوث ظاهرة معينة، ومهارة  العالقات بني الظواهر، ومهارة 

خالل  الظواهر  حدوث  معدل  تعرف  ومهارة  صحيح،  بشكل  والزمانية  املكانية  األحداث  وضع 

وحدة الزمن، ومهارة التعبري الكمي عن خصائص الظاهرة موضوع القياس، غري متضمنة يف عينة 

الكتب املحللة. 

أ. نبال عيسى الملقي
د. جمال سليمان

عمليات العلم املتضمنة يف كتب الدراسات االجتماعية
للصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األساسي

يف اجلمهورية العربية السورية
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وبناء عىل نتائج البحث اقرتح تضمني جميع مهارات عمليات العلم الواردة يف املعايري الوطنية 

يف محتوى مناهج الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس وذلك 

تلك  تضمني  يف  والتكامل  التدرج  مبادئ  مراعاة  إىل  إضافة  ومحددة،  واضحة  اسرتاتيجية  وفق 

العمليات يف محتوى منهاج الدراسات االجتامعية من صف إىل آخر ويف الصف الدرايس الواحد. 

Research Summary

This survey aims to determine the teaching procedures included in the books of social 
studies during the final three grades of the basic education phase. To achieve this goal, the 
researcher compiles a list of these educational procedures is in order to be introduced into 
the syllabus of these books. This list consists of 8 major operations and 21 subskills. Indeed, 
of this paper’s sample consists of three students’ textbooks on social studies during the final 
three grades of the basic education phase. 

The results of this study reveal that the books of social studies for the three grades men-
tioned above include a number of instructional procedures with degrees of acquisition and 
processing varied from one skill to another and from one grade to another. These proce-
dures are the skills of classification, observation and communication that score high levels 
compared to the skills of prediction and the utilization of figures which are included in the 
syllabus in low percentages. However, the competences of, first, linking observations and 
predictions of a particular phenomenon, second, defining the relationships between phe-
nomena and their rate of occurrence during the unit of time, third, placing correctly spatial 
and temporal events and finally quantitative expression about the properties of the phenom-
ena measurement are not included in the sample of examined books. 

Based on the research results, the scholar, in the present case, proposes the inclusion of 
all the skills of teaching procedures, that have to be in concordance with the national stan-
dards, in the social studies’ curricula for the final three grades of the basic education phase. 
The implementation of these skills has to follow a clear and specified strategy and take into 
account the principles of progression and complementarity in the application of these pro-
cesses on the social studies’ curricula in different classrooms and to different members of the 
one classroom. 
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مقدمــة 

أضحى لزاما أن تتبنى املدارس مجموعة أهداف يف مراحل التعليم ومن أهّمها متكني التالميذ 

من أساليب التفكري وأمناطه ومهاراته من خالل عملية التعليم، ووفقا ملستويات نضج التالميذ 

فيها  وتدور  التالميذ  فيها  يعيش  التي  املجتمعات  لخصائص  ووفقا  املختارة  املعرفة  ومتطلبات 

املجتمعات  من  وغريه  الواحد  الرتبية  مجتمع  بني  املتبادلة  العالقات  والتعليم ويف ضوء  الرتبية 

اإلنسانيّة املعارصة )عرص، 2005، 15(. 

وتعد مادة الدراسات االجتامعية محورا مهام للتالميذ بسبب تأثريها يف مجريات حياتهم، 

فهي تركز عىل عالقات اإلنسان وميادين نشاطه وسلوكه مع البيئة وما ينتج عنها من مشكالت، 

والوسائل التي تجعل تلك العالقات بأحسن وجه ممكن. 

ويتكون منهاج الدراسات االجتامعية ــــ كغريه من بقية املناهج املدرسية ــــ من األهداف 

واملحتوى وطرائق التدريس والتقويم، ويتكون محتوى منهاج الدراسات االجتامعية من املعرفة 

العلمية املتمثلة يف الحقائق واملفاهيم والتعميامت واملبادئ والقواعد والنظريات العلمية، ومن 

املضامني الوجدانية، ومن عمليات العلم سواء كانت أساسية أم تكاملية. 

ويؤدي النظر إىل العلم عىل أساس أنه بنية وتراكيب معرفية فحسب، إىل آثار سلبية تنعكس 

اآلفاق  توسيع  عدم  عىل  يعمل  مبا  املتعلمني  عىل  ثم  ومن  االجتامعية،  الدراسات  مناهج  عىل 

أمامهم للتفكري وتعويدهم عىل استظهار املعلومات، ألن العلم من حيث هو نظام دينامي يحتاج 

إىل طرائق وإجراءات منظمة، ميكن ترجمتها إيجابيا يف مناهج الدراسات االجتامعية، لتنعكس يف 

سلوك املتعلمني تفكريا وابتكارا ومنو قدرات، والتحول إىل توليد املعرفة بدل االكتفاء باستقبالها. 

ويؤكد املتخصصون يف الرتبية العلمية أن أحد أهداف التدريس هو تعليم األفراد كيف يفكرون 

بدال من الرتكيز عىل حفظ املعارف واملعلومات املقدمة إليهم دون فهمها واستيعابها أو توظيفها يف 

 املواقف الحياتية واالستفادة منها يف حل املشكالت، ولتحقيق ذلك ينبغي أن يركز تدريس املادة عىل
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 مساعدة املتعلمني عىل اكتساب الطريقة العلمية يف البحث والتفكري، والرتكيز عىل طرق العلم 

وعملياته )زيتون، 2010(. 

وإذا كان اكتساب مهارات عمليات العلم مهام ورضوريا يف جميع مراحل التعليم فهو أكرث 

أهمية يف مرحلة التعليم األسايس لكونها املرحلة التي يرتادها جميع أبناء الشعب إللزاميتها ”كام 

 جاء يف قانون التعليم األسايس رقم )32( لعام )2002( الذي مد اإللزام ليشمل السنوات التسع األوىل”

)الفوال وسليامن، 2013، 27(. 

ويشري ماير وداير )Mayer&Dyer, 2006( إىل أن تدريس املادة ينبغي أن يركز عىل تزويد 

املتعلمني مبهارات عمليات العلم ألنها أساس عملية التقيص واالكتشاف العلمي وحل املشكالت 

التي تواجههم يف حياتهم اليومية، كام أنها رضورية لفهم الظواهر الكونية من حولهم. 

وقد أكد الكثري من الرتبويني أن للدراسات االجتامعية مجاالت عديدة تعمل من خاللها عىل 

تنمية القدرة عىل تفسري األحداث والظواهر وتقييم األمور وحل املشكالت واقرتاح الفرضيات، 

وهي أيضا تسهم يف فحص القيم العامة عن طريق الحقائق التي تم جمعها من قبل، وذلك إليجاد 

 .)Tassi, 1990, 35( املواطن الصالح والفّعال يف مجتمعه

العلم  عمليات  اكتساب  أن  إىل   )Martin & Gerlovich, 1997( وآخرون  مارتن  ويشري 

ومامرستها يعد ذا أهمية كربى لدى التالمذة، فهي تساعدهم عىل استخدام املعارف التي لديهم 

خالل  من  املختلفة  التفكري  مهارات  تنمية  عىل  تساعدهم  كام  الجديدة،  املعارف  إىل  للتوصل 

إىل  للتوصل  وتحليلها  وتنظيمها  عنها،  واملعلومات  البيانات  وجمع  الظواهر،  مبالحظة  قيامهم 

تفسريات منطقية لهذه الظواهر. 

وأكد ميلز )Miles 1976( رضورة إحداث التكامل بني املحتوى التعليمي والطرائق التدريسية 

مع مهارات العلم األساسية داخل املناهج الدراسية، وهو ما يستدعي تفعيل عمليات تعليم مهارات 

 العلم يف املناهج التعليمية وإعادة الصياغة وهيكلة املناهج التعليمية يف صورة جديدة ليتطور التعليم 
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الحادي  والقرن  الثالثة  األلفية  يف  املتطورة  املجتمعات  احتياجات  ويواكب  للتالميذ  الفعال 

والعرشين )حبيب، 2007، 135(. 

تلبية  السورية  العربية  الجمهورية  يف  االجتامعية  الدراسات  مناهج  تطوير  مرشوع  ويأيت 

لتوصيات املؤمترات الرتبوية وانسجاما مع نتائج الدراسات والبحوث السابقة، وانطالقا من الحاجة 

الرتبوي والتعليمي بصورة تركز عىل املفهوم الشامل ملنهج  إىل إحداث نقلة نوعية يف املحتوى 

الرتبوية  منها  سواء  والرسيعة  املتالحقة  التطورات  طبيعة  يواكب  الذي  االجتامعية  الدراسات 

باستمرار  متطور  ملجتمع  املتعلمني  تهيئة  إىل  يؤدي  نحو  والتقنية، عىل  واملجتمعية  والتعليمية 

يتميز بالتعقيد ويعج باملشكالت ويتطلب امتالكهم ملهارات متكنهم من التعامل مع الكم الهائل 

من املعلومات واكتشافها وتحليلها وتفسريها وتقوميها إلنتاج أفكار جديدة. 

وقد تم االنطالق يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية من أهداف عامة تتحدد من خالل 

”تربية املتعلم اجتامعيا من خالل مساعدته عىل فهم مايض مجتمعه وتراثه وفهم العامل من حوله 

وإكسابه كفايات ومهارات يتفاعل من خاللها مع قضايا مجتمعه إيجابيا وميتلك القدرة عىل اتخاذ 

القرار واملبادرة، لذا يتوقع من املتعلم أن يكون مواطنا قادرا عىل التفكري العلمي والنظمي وعىل 

استخدام منهجية البحث العلمي إليجاد الحلول املناسبة للمشكالت املجتمعية…” )وزارة الرتبية 

يف الجمهورية العربية السورية، 2017، 9(. 

تنمية  يف  االجتامعية  الدراسات  ملناهج  الكبرية  األهمية  عىل  وبناء  سبق،  ما  عىل  وتأسيسا 

مهارات العلم لدى املتعلمني إذا ما تم بناؤها وتصميمها مبا يخدم هذا الهدف، جاء البحث الحايل 

بغرض تعرف عمليات العلم املتضمنة يف محتوى كتب الدراسات االجتامعية التي عمدت وزارة 

الرتبية يف الجمهورية العربية السورية إىل تطويرها وفق معايري وأهداف محددة عام 2018 من 

لألهداف  املناهج  تلك  تحقيق  إىل معرفة مدى  تهدف  تحليل محتواها، وذلك يف خطوة  خالل 

املرجوة منها، مبا قد يسهم يف لفت النظر إىل نقاط الضعف فيها ملحاولة تالفيها. 
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مشكلــة البحــث 

تؤكد التوجيهات الرتبوية الحديثة أن ملرحلة التعليم األسايس أهمية كبرية يف تنمية عمليات 

العلم لدى التالميذ وتطوير مهاراتهم، بشكل يسهم يف التطوير التدريجي السليم لتلك املهارات 

يف املراحل العليا الالحقة، وملادة الدراسات االجتامعية مكانة هامة بني املواد الدراسية يف مرحلة 

التعليم األسايس، تتميز بأن محور اهتاممها هو اإلنسان إذ تتناوله بوصفه فردا له ثقافة وتاريخ 

تقانات  بسبب  خارجية  تأثريات  إىل  باطراد  ويخضع  ودوافع،  مستقبلية  وتطلعات  واحتياجات 

مع  تفاعله  يف  يتخذها  التي  القرارات  وطبيعة  سلوكه  أمناط  يف  يؤثر  وذلك  املتطورة،  االتصال 

املجتمع املحيل واملكان الذي يعيش فيه، إضافة إىل التفاعل مع مجتمعات العامل. 

وتستطيع مادة الدراسات االجتامعية أن تزود املتعلم باملهارات الالزمة له للتكيف السليم 

مع البيئة واتخاذ قرارات سليمة وإيجاد حلول مناسبة للمشكالت التي قد تعرتضه يف حياته. 

وقد أولت وزارة الرتبية اهتامما كبريا بهذه املادة وعملت عىل تطويرها يف ضوء الدراسات 

والتي  املناهج  تناولت محتوى  التي  املوجهني  الحالية وتقارير  املناهج  التي أجريت حول واقع 

أكدت جميعها افتقار املناهج الحالية إىل األنشطة والتدريبات التي تعمل عىل تنمية املهارات 

املختلفة، وهو ما أدى إىل قلة اهتامم املعلمني واملتعلمني بتوظيفها يف مواقف الحياة املختلفة، 

الوطنية  املعايري  وضع  إىل  الرتبية  وزارة  عمدت  ذلك  ويف ضوء  تجاهها.  سلبية  مشاعر  وولدت 

للمناهج الرتبوية مبا فيها مناهج الدراسات االجتامعية ليتم تطوير املناهج يف ضوئها. 

وانطالقا من ذلك اطلعت الباحثة عىل كتب الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة األخرية 

من التعليم األسايس، والحظت تركيز محتوى هذه املناهج عىل مهارات محددة وإغفالها مهارات 

إىل  واستنادا  املرحلة،  هذه  يف  للتالميذ  والرضورية  األساسية  العلم  عمليات  مهارات  من  أخرى 

إحساس الباحثة السابق يأيت البحث الحايل لتعرّف واقع محتوى مناهج الدراسات االجتامعية من 

حيث تركيزها عىل مهارات عمليات العلم، وال سيام أنه قد تم بناؤها يف ضوء املعايري الوطنية التي 

أكدت عىل دور املناهج الدراسية يف تنمية مهارات العلم لدى تالميذ هذه املرحلة. 
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وال شّك أن أي عمل إنساين محكوم بالقصور، وال بد من تصحيح مساره لتحقيق أهدافه، 

وذلك ما يقتيض القيام بعملية تقويم مستمرة، لتاليف أوجه القصور والضعف التي قد تظهر يف 

محتوى كتب الدراسات االجتامعية، فتستلزم تعديلها يف ضوء نتائج البحث. 

 بناء عىل ذلك ميكن تحديد مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال اآليت: 

األخرية من  الثالثة  الصفوف  االجتامعية يف  الدراسات  املتضمنة يف كتب  العلم  ما عمليات 

مرحلة التعليم األسايس يف الجمهورية العربية السورية؟

ويجيب البحث عن األسئلة اآلتية: 

ما عمليات العلم الواجب تضمينها يف محتوى كتب الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة . 1

األخرية من مرحلة التعليم األسايس؟

ما عمليات العلم املتضمنة يف محتوى كتب الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة األخرية من . 2

مرحلة التعليم األسايس؟ ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية: 

للصفوف  االجتامعية  الدراسات  كتب  محتوى  يف  املتضمنة  الفرعية  العلم  عمليات  ما   .1-2

الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس؟ وما نسبها املئوية؟

للصفوف  االجتامعية  الدراسات  كتب  محتوى  يف  املتضمنة  الرئيسة  العلم  عمليات  ما   .2-2

الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس؟ وما نسبها املئوية؟

2-3. ما مدى التدرج يف عمليات العلم الرئيسة يف كتب التلميذ يف الصفوف الثالثة؟

أهمية البحـــث

يستمد البحث أهميته من النقاط اآلتية: 

توجيه نظر القامئني عىل تطوير املناهج يف مركز تطوير املناهج إىل أهمية مهارات عمليات  §

العلم ورضورة تضمينها يف محتوى مناهج الدراسات االجتامعية. 
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إمكانية تاليف أوجه القصور والضعف الذي قد يتم الكشف عنه من خالل تحليل محتوى كتب  §

الدراسات االجتامعية. 

الدراسات االجتامعية وهي طرائق  § العنارص األخرى ملنهاج  البحث يف تطوير  قد يسهم هذا 

التدريس ومامرسات املعلم الصفية إضافة إىل أساليب التقويم من حيث لفت النظر إىل رضورة 

تعديلها لتتناسب مع هدف تنمية عمليات العلم لدى تالميذ املرحلة األساسية ولتنسجم مع 

املحتوى املطور املتضمن لهذه العمليات. 

ــ يعد األول الذي يتناول محتوى مناهج الدراسات االجتامعية  § ــ يف حدود علم الباحثةـ  هذا البحثـ 

التي طورتها وزارة الرتبية وفق املعايري الوطنية عام 2018 بالدراسة والتحليل يف ضوء عمليات العلم. 

وهذا يفتح املجال أمام بحوث أخرى تتناول مناهج العلوم واللغة العربية يف ضوء مهارات العلم 

املناسبة لكل مادة منها، سعيا إىل تحقيق املعايري الوطنية التي تم تطوير تلك املناهج يف ضوئها. 

أهداف البحـــث

يهدف البحث الحايل إىل تحقيق ما يأيت: 

تحديد عمليات العلم الواجب تضمينها يف محتوى كتب الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة  §

األخرية من مرحلة التعليم األسايس. 

تحديد عمليات العلم املتضمنة يف محتوى كتب الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة األخرية  §

من مرحلة التعليم األسايس، ويتفرع ذلك إىل األهداف اآلتية: 

تحديد عمليات العلم الفرعية املتضمنة يف محتوى كتب الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة 	 

األخرية من مرحلة التعليم األسايس، ونسبها املئوية. 

تحديد عمليات العلم الرئيسة املتضمنة يف محتوى كتب الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة 	 

األخرية من مرحلة التعليم األسايس، ونسبها املئوية. 

تحديد التدرج يف عمليات العلم الرئيسة يف كتب التلميذ للصفوف الثالثة األخرية. 	 



57  - ديسمبـــر 2020

منهج البحـــث 

بالدراسة كام هي دون  أحداثا وظواهر معينة  يتناول  الذي  التحلييل  الوصفي  املنهج  أتبع 

التدخل يف مجرياتها من قبل الباحث الذي يصفها ويحللها، وقد اختري هذا املنهج مبا يتناسب مع 

هدف البحث الحايل يف تحديد عمليات العلم املتضمنة يف كتب الدراسات االجتامعية للصفوف 

الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس يف الجمهورية العربية السورية. 

حدود البحـــث

يقترص البحث الحايل عىل الحدود اآلتية: 

الحدود العلمية:  §

عمليات العلم الرئيسة والفرعية التي صنفتها الجمعية األمريكية لتقدم العلوم	 

 	 American Association for the Advancement of Science )A. A. A. S, 1970( 

مرحلة 	  من  األخرية  الثالثة  الصفوف  من  كل  االجتامعية يف  للدراسات  التلميذ  كتب  محتوى 

التعليم األسايس يف الجمهورية العربية السورية. 

الحدود الزمانية: جرى تحليل محتوى العينة املختارة يف الفرتة الواقعة بني شهري آب وأيلول  §

من العام 2019 م. 

مجتمع البحث وعينته

للدراسات  التلميذ  كتب  يف  املتضمنة  واألسئلة  األنشطة  جميع  من  البحث  مجتمع  يتكون 

االجتامعية يف الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس، أما عينة البحث فهي املجتمع 

بطريقة  املذكورة،  الصفوف  االجتامعية يف  الدراسات  كتب  الباحثة  اختارت  وقد  نفسه،  األصيل 

مقصودة ألنها تشكل أساسا لالنطالق إىل املراحل الالحقة. 

وميكن تفصيل العينة عىل الشكل اآليت: 
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الجدول )1( مواصفات عينة الكتب املحللة 

عدد الصفحاتعدد الوحدات الدراسيةالصفعنوان الكتاب

6118الرابعكتاب التلميذ

6158الخامسكتاب التلميذ

6152السادسكتاب التلميذ

مصطلحات البحث وتعريفاتها اإلجرائية

يقـوم  § واالستقصاء،  البحث  عملية  تتضمنها  وعملية  عقلية  مهارات  هي  العلم:  عمليات 

والتنبؤ  البيانـات  العالقـات وتفسـري  البيانات واملعلومات وتصنيفها، وبناء  الفرد بجمع  فيها 

باألحداث من خالل تلك البيانات للوصول إىل تفسـري للظـواهر واألحـداث الطبيعية )النجدي 

وعبد الهادي وراشـد، 2003، زيتون، 2001(. 

التصنيف،  § )املالحظة،  يف  املتمثلة  املهارات  مجموع  بأنها:  البحث:  هذا  يف  إجرائيا  وتعرّف 

االستنتاج، التفسري، استخدام العالقات الزمانية واملكانية، االتصال، التنبؤ...( الواردة يف القامئة 

التي جرى عدادها بشكل مؤرشات لتحديد مدى توافرها يف كتب الدراسات االجتامعية من 

خالل تحليل محتواها. 

عمليات العلم األساسية Basic Processes: يعرّفها )زيتون، 2009، 62(، بأنها: عمليات عقلية  §

بسيطة نسبيا وتأيت يف قاعدة هرم تعلّم العمليات العلمية، ويتم تدريسها يف املرحلة األساسية 

الدنيا، حيث يسهل اكتسابها وتعلّمها حتى مراحل التعليم األخرى، وتشمل عدة عمليات هي: 

العالقات  املالحظة، والتصنيف، والتواصل، واالستدالل، والتنبؤ، واستخدام األرقام، واستخدام 

املكانية والزمنية. 

التعليم  § الدراسات االجتامعية: وقد ورد يف املعايري الوطنية ملناهج الدراسات االجتامعية يف 

يجمع  تكاميل،  درايس  ”برنامج  بأنها:  االجتامعيّة  الدراسات  تعريف  الجامعي،  قبل  ما  العام 

من  التالمذة  يكتسب  دراسية،  وحدات  يف  واإلنسانية  االجتامعية  بالدراسات  املعرفة  فروع 
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خاللها مجموعة من املعارف واملهارات والقيم املشتقة من التاريخ والجغرافية واالقتصاد وعلم 

االجتامع وعلم السياسة وعلم النفس والفلسفة واللغة والتقانة، بشكل مندمج يف الصفوف من 

)1-4( أي الحلقة األوىل من مرحلة التعليم األسايس” )وزارة الرتبية، 2011، 331(. 

سنوات  § تسع  مدتها  تعليمية  ”مرحلة  بأنها:  الداخيل  النظام  عرفها  األسايس:  التعليم  مرحلة 

تبدأ من الصف األول وحتى الصف التاسع وهي إلزامية ومجانية وتقسم إىل مرحلتني: الحلقة 

األوىل للتعليم األسايس: تبدأ من الصف األول وحتى الصف السادس، الحلقة الثانية من التعليم 

األسايس: تبدأ من الصف السابع وحتى الصف التاسع”. )وزارة الرتبية، يف ج ع س، 2017، 2(، 

وقد اختارت الباحثة الصفوف الرابع والخامس والسادس من الحلقة األوىل من مرحلة التعليم 

األسايس ألنها تشكل أساسا لالنطالق إىل املراحل الالحقة. 

الدراسات السابقــة 

دراسة فراج )2000( بعنوان: مدى تناول محتوى منهج العلوم باملرحلة املتوسطة باململكة  §

العربية السعودية ألبعاد العلم وعملياته وفهم التالميذ لها. السعودية. 

العربية  باململكة  املتوسطة  باملرحلة  العلوم  كتب  تحقيق  مدى  تعرف  إىل  الدراسة  هدفت 

السعودية ألبعاد طبيعة العلم وبعض عملياته، وقياس مستوى فهم تالميذ املرحلة لها، واتبعت 

كتب  كتاب من  كل  الكتب %50 من  من  الدراسة  عينة  التحلييل، وشملت  الوصفي  املنهج 

العلوم، ومجموعتني من التالميذ، األوىل مجموعة تالميذ الصف األول، والثانية مجموعة تالميذ 

الصف الثالث، يف عدد من املدارس املتوسطة. تكونت أداة الدراسة من أداة تحليل املحتوى 

لدى  العلم وعملياته  لقياس مستوى فهم طبيعة  واختبار  املتوسطة،  باملرحلة  العلوم  لكتب 

تالميذ املرحلة املتوسطة، وأظهرت النتائج ضعف تناول كتب العلوم ألبعاد فهم طبيعة العلم 

متوسط  نسبة  تتجاوز  مل  إذ  وعملياته،  العلم  طبيعة  لفهم  العام  املستوى  وتدين  وعملياته، 

درجاتهم %41 من الدرجة الكلية لالختبار، وهو ما يشري إىل عدم فعالية املنهج يف تحقيق 

هذه األبعاد لدى التالميذ. 
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دراسة عبد املجيد )2004( بعنوان: مدى تناول محتوى منهج العلوم باملرحلة اإلعدادية ألبعاد  §

العلم وعملياته وفهم الطالب لها، القاهرة، مرص. 

اإلعدادية،  املرحلة  لطالب  الالزمة  العلم وعملياته  أبعاد طبيعة  تحديد  إىل  الدراسة  هدفت 

وقياس  األبعاد،  لهذه  اإلعدادية  باملرحلة  العلوم  منهج  محتوى  تناول  مدى  عىل  والتعرف 

مستوى فهم طالب املرحلة اإلعدادية ألبعاد طبيعة العلم وعملياته. واتبعت الدراسة املنهج 

الوصفي التحلييل.

وتكونت عينة الدراسة من مجموعتني من طالب املرحلة اإلعدادية مبحافظة القاهرة: املجموعة 

األوىل 164 تلميذ بالصف األول اإلعدادي، واملجموعة الثانية تتكون من 164 تلميذ من طالب 

الصف الثالث اإلعدادي، وبلغ العدد الكيل ألفراد العينة 328 تلميذ. وتكونت أداة الدراسة 

من أداة تحليل محتوى كتل العلوم باملرحلة اإلعدادية يف ضوء أبعاد طبيعة العلم وعملياته، 

العلم  اإلعدادية ألبعاد طبيعة  باملرحلة  الثالثة  الكتب  تناول  الدراسة ضعف  نتائج  وأظهرت 

سواء يف مستوى تناولها للفئات الخاصة بهذه األبعاد أو يف مستوى تكرار الفئات التي تناولتها 

هذه الكتب، وأيضا تناول كتاب العلوم للصف التاسع لعمليات العلم جاء أقل من املتوسط 

بنسبة تكرارات %15 ملهارات التصنيف، و%5,7 ملهارة االستنتاج، و%5,2 ملهارة التنبؤ، و5% 

وأيضا  متاما  املتغريات  مهارة ضبط  الكتاب  وأهمل  الفروض،  وفرض  التفسري  مهارة  من  لكل 

أظهرت نتائج االختبار تدين مستوى فهم التالميذ ألبعاد طبيعة العلم وعملياته. 

دراسة أبو جحجوح )2008( بعنوان: مدى توافر عمليات العلم األساسية والتكاملية يف كتب  §

العلوم ملرحلة التعليم األسايس، فلسطني. 

هدفت الدراسة إىل تحديد عمليات العلم األساسية والتكاملية التي ينبغي تضمينها يف كتب 

العلوم األساسية، ومن ثم الكشف عن مدى توافر تلك العمليات يف كتب العلوم ملرحلة التعليم 

الوصفي،  املنهج  أساليب  أحد  املحتوى  تحليل  أسلوب  الباحث  اتبع  وقد  بفلسطني،  األسايس 

وصمم أداة لتحليل املحتوى خاصة بذلك، تم التأكد من صدقها وثباتها باألساليب املناسبة. 
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النتائج التي توصل إليها البحث الحايل: أن عمليات العلم وردت يف كتب العلوم  ومن أهم 

القياس،  التجريب،  البيانات،  تفسري  االتصال،  املالحظة،  التايل:  النحو  عىل  مجتمعة  العرشة 

االستدالل، استخدام األرقام، التصنيف، ضبط املتغريات، التنبؤ، فرض الفروض، )68، 68، 629، 

مئوية )31%، 25%، 11%،  501، 225، 195، 148، 99، 73، 68، 46، 43، 8 مرة(، وبنسب 

9، %6، %7، %5، %4، %3، %2، 0، %4( عىل الرتتيب. 

العلوم  § كتاب  يف  املتضمنة  وعملياته  العلم  طبيعة  مفاهيم  بعنوان:   )2008( دراسة شحادة 

للصف التاسع ومدى اكتساب الطلبة لها، فلسطني. 

العلوم  كتاب  يف  وعملياته  العلم  طبيعة  أبعاد  توافر  مدى  تقيص  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 

إىل  وأيضا هدفت  لها،  الطلبة  اكتساب  مدى  وقياس  التاسع،  الصف  املقرر عىل  الفلسطيني 

قياس مدى اكتساب طلبة الصف التاسع ملفاهيم طبيعة العلم وعملياته، وتحديد مدى وجود 

عالقة بني اكتسابهم ملفاهيم طبيعة العلم، واكتسابهم لعمليات العلم، وأرادت الدراسة تحديد 

مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اكتساب الطلبة ملفاهيم طبيعة العلم وعملياته 

تعزى إىل متغري الجنس، ومتغري الجهة املرشفة حكومة كانت أم وكالة.

بلغت عينة الدراسة )540( طالب وطالبة. واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل: استخدم 

الباحث أداة تحليل مفاهيم طبيعة العلم وعملياته، واستخدم اختبارا لقياس مدى اكتساب 

موزعة  مهارة   )360( يحتوي  املقرر  الكتاب  أن  النتائج  أظهرت  وقد  العلم.  لعمليات  الطلبة 

عىل عمليات العلم املختلفة، منها )233( مهارة استهدفها االختبار وهي التي تم تحديدها يف 

السؤال البحثي األول، وهو عدد غري مرتفع إذ قسم عىل فصلني دراسيني وعىل مثاين وحدات 

التوزيع، سواء يف مستوى  التوازن يف  من  نوع  بأي  يتمتع  ال  املهارات  توزيع  وأيضا  دراسية، 

اكتساب  مستوى  تدين  النتائج  أظهرت  وأيضا  الوحدة،  داخل  الفصول  أم  الوحدة  أم  املهارة 

الطلبة ملفاهيم طبيعة العلم، وكانت نسبة اكتسابهم لعمليات العلم األساسية منخفضة جدا: 

%1,48 وكذلك التكاملية: 9,45%. 
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دراسة القطيش )2012( بعنوان: عمليات العلم األساسية والتكاملية املتضمنة يف دليل املعلم  §

الصف  االبتدايئ إىل  الرابع  العلوم للصفوف األساسية من  العلمية لكتب  لألنشطة والتجارب 

الثامن، يف األردن. 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن عمليات العلم األساسية والتكاملية املتضمنة يف دليل املعلم 

لألنشطة والتجارب العلمية لكتب العلوم من الرابع إىل الثامن األسايس يف األردن، وكان من 

العلم األساسية تكرارا هي عملية املالحظة والتصنيف،  الدراسة أن أكرث عمليات  نتائج  أبرز 

بينام أكرث عمليات العلم التكاملية تكرارا هي عملية التفسري، ومل تتناول األنشطة والتجارب 

العلم  عمليات  بتضمني  التوصية  ومتت  االستقراء،  وعملية  الفرضيات،  وضع  عملية  العلمية 

عمليات  تضمني  مع  والثامن،  والسابع  والسادس  الخامس  للصف  العلوم  كتب  يف  األساسية 

العلم التكاملية يف كتب العلوم للصف الثامن، وإعادة النظر يف صياغة دليل املعلم لألنشطة 

والتجارب العلمية لكتاب العلوم لكل صف من صفوف املرحلة األساسية، وتدريب املعلمني 

عىل تنمية عمليات العلم عند طلبة هذه املرحلة األساسية. 

دراسة ليتشولو وبانديال  “Letsholo & Yandila” )2002( بعنوان:  §
”Process skills in Botswana primary school science lessons”, Francistow College of Education 
& University of Botswana, Botswana.

مهارات العمليات العلمية يف دروس العلوم باملدارس االبتدائية يف بوتسوانا

كلية الرتبية بفرانشستو وجامعة بوتسوانا، بوتسوانا.

تدريسهم  يستخدمون يف  االبتدائية  املدارس  معلمو  كان  إذا  ما  إىل معرفة  الدراسة  هدفت 

العلوم املهارات العلمية، وما إذا كان التالميذ قادرين عىل اكتساب مهارات علمية معينة. اتبعت 

الدراسة املنهج الوصفي التحلييل، وتكونت عينة الدراسة من 27 معلام، واستخدمت أداة ”استبانة 

يستخدمها  أن  ميكن  التي  العلمية  املهارات  جوانب  لتقييم  الدراسية  الصفوف  ملالحظة  املعلم” 

للتعليم يستخدمون  الدنيا  الدراسة أن تالميذ الصفوف  نتائج  العلوم، وأظهرت  املعلم يف دروس 
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للتعليم، ويأيت استخدام املعلمني  العليا  الصفوف  التالميذ يف  العلمية بشكل أفضل من  املهارات 

ملهارة املالحظة يف املرتبة األوىل يف ترتيب استخدامهم للمهارات العلمية يف دروسهم، إذ أن النسبة 

املئوية ملتوسط استخدام مهارة املالحظة كان %31,9 ومع مهارة التواصل %26,7، ومهارة التساؤل 

%20، ومهارة فرض الفروض %7,8، ومهارة التفسري %6,5، ومهارة القياس %5,9. ووجدت الدراسة 

التفاصيل وتتابع األحداث، ولكنهم يفشلون يف مالحظة هذه  أن الطالب قادرون عىل مشاهدة 

األشياء ما مل يُلفت انتباههم إليها. وأظهرت الدراسة أيضا أن النصوص يف الصفوف العليا تعتمد 

عىل املهارات العلمية، ومل يكن هناك مبادئ توجيهية بشأن األنشطة التي ميكن التلميذ القيام بها. 

اإلطار النظري

تعد مادة الدراسات االجتامعية املحور األساس الذي ميكن من خالله تحقيق غايات العملية 

والنظرة  املوضوعي  التفكري  ذي  املواطن  إعداد  عىل  تركز  التي  منها  والسيام  وأهدافها  الرتبوية 

العلمية، القادر عىل معالجة املشكالت التي تواجهه بأسلوب علمي من خالل امتالكه املهارات 

التي متكنه من ذلك. 

وتنزل مادة الدراسات االجتامعية مكانة هامة بني املواد الدراسية يف مرحلة التعليم األسايس 

بعد  خاصة  وتقدمه  املجتمع  منو  يف  واملؤثر  واملواطن  اإلنسان  تربية  يف  الكبري  دورها  إىل  نظرا 

تحيينها مبا يواكب التطورات الرتبوية والتعليمية واملجتمعية والتقنية لتؤدي دورها املنشود يف 

تهيئة املتعلمني ملجتمع الغد وإكسابهم متطلباته املعرفية واملهارية والقيمية. 

ويأيت هدف تنمية عمليات العلم لدى املتعلمني يف مقدمة األهداف العامة التي تسعى مادة 

التي  التعليم األسايس  الدراسات االجتامعية إىل تحقيقها السيام يف الصفوف األخرية من مرحلة 

تشكل نقطة انطالق هامة يف مسرية التلميذ التعليمية. 

التصنيف  البحث الحايل بدءا من توضيح  ونعرض يف ما يأيت توضيحا للمحاور األساسية يف 

املعتمد يف البحث وانتهاء إىل الدراسات االجتامعية وأهدافها وأهميتها ودورها يف تنمية عمليات 

العلم لدى املتعلمني. 
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§  :)Concept of Science Processes( مفهوم عمليات العلم

لعمليات العلم مكانة مهمة يف تدريس املادة، والدراسات االجتامعية عبارة عن بناء إنساين 

ونشاط تكّون بسبب جهد اإلنسان وفضوله. ولتطوير هذا البناء العلمي الهائل نحتاج إىل تنمية 

قدرات تالميذنا عىل التفكري العلمي للوصول إىل املعرفة العلمية وحل املشكالت التي قد تواجههم 

عن طريق اعتامد العمليات العلمية املختلفة. 

وقد تعددت التعريفات وتنوعت التصورات لعمليات العلم الالزمة للبحث واالستقصاء وكيفية 

القدرات  أنها: ”مجموعة من  إىل  أشار  الذي  املناهج، ومنها تعريف زيتون )2000(  تضمينها يف 

والعمليات العقلية الخاصة الالزمة لتطبيق طرق العلم والتفكري العلمي بشكل صحيح” )ص101(. 

التي تتضمنها  العقلية  املهارات  ”تلك  أنها:  النجدي وآخرين )2003( عىل  ويعرفها كل من 

وبناء  وتصنيفها  واملعلومات  البيانات  بجمع  الفرد  فيها  يقوم  التي  واالستقصاء  البحث  عملية 

الظواهر  البيانات من أجل تفسري  باألحداث من خالل هذه  والتنبؤ  البيانات  العالقات وتفسري 

واألحداث الطبيعية” )ص336(. 

التي  الخاصة،  العقلية  واملهارات  القدرات  ”مجموعة من  بأنها:   )2005( الله  وعرفتها نرص 

ميارسها الطالب بهدف الوصول إىل املعلومات املرجوة برضورة وظيفية” )ص13(. 

أما حسام الدين، ورمضان )2009( فيعرفانها عىل أنها ”مجموعة من املامرسات واألفعال التي 

يؤديها العلامء وميكن تدريب التالميذ عليها أثناء أداء األنشطة املختلفة للعلم من جهة، وأثناء 

الحكم عىل هذه النتائج من جهة أخرى” )ص98(. 

ومن خالل ما سبق يتضح للباحثة أن العنارص األساسية املشرتكة بني تعريفات عمليات العلم هي:  §

مجموعة من املهارات العلمية والعملية. 	 

مجموعة من القدرات العقلية. 	 

تناسب جميع املواد وميكن تعلمها يف أي محتوى علمي. 	 
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ميكن أن يقوم بها الفرد أو التالميذ أو العلامء. 	 

الهدف منها الوصول إىل معرفة علمية أو حل مشكلة.	 

واملهارات  § القدرات  العلم هي مجموعة من  بأن عمليات  القول  ما سبق ميكن  إىل  واستنادا 

أنشطة  تنفيذ  املعرفة من خالل  إىل  الوصول  أثناء  التالميذ  بها  يقوم  التي  والعملية  العلمية 

تعليمية مقصودة، أو مرورهم بالخربة التعليمية لحل مشكلة علمية ما، أو لتفسري العديد من 

النتائج املرجوة، أو ملواجهة  الطبيعية ومناقشتها، والتنبؤ بظواهر أخرى وصوال إىل  الظواهر 

املواقف التي يتعرضون لها يف حياتهم اليومية. 

تصنيف عمليات العلم:  §

يتبني من خالل مراجعة األدب الرتبوي أنه ال يوجد اتفاق موحد عىل تصنيف عمليات العلم، 

فبعض املختصني صّنفها يف عرش عمليات، والبعض اآلخر يف ثالث عرشة عملية، وبعضهم يف خمس 

عرشة عملية، وهناك من حّددها يف تسع عرشة عملية )العربي، 2004(. 

ومن هذه التصنيفات: تصنيف املجلس القومي ملعايري علوم الرتبية وتقييمها: §

	 The National Committee on Science Education Standards and Assessment 
)NCSESA 1994(.

تأخذ عمليات العلم شكل املتوالية continuum تتجه نحو فهم عملية االستقصاء يف العلوم. 	 

 وتتمثل عمليات العلم يف: صياغة األسئلة الرثية، تخطيط التجارب، إمتام املالحظات املنظمة، 

وإنجازه  الكيل  االستقصاء  وتنسيق  االتصال،  النتائج،  استخالص  وتحليلها،  البيانات   تفسري 

 .)German & Aram, 1996, 774(

ووضع دوناليل وجانكنس )Donnelly & Jenkins, 2001: 67( عمليات العلم بجانب بعضها 	 

االستقصاءات،  بأداء  وتنتهي  الرمزية،  التمثيالت  استخدام  من  تبدأ  متصلة  قامئة  يف  البعض 

ويوجد بينهام أربع عمليات هي: استخدام األجهزة واألدوات ووسائل القياس، مالحظة املهام، 

والتفسري والتطبيق، وتصميم التجارب. 
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§  :)A. A. A. S, 1970(  وصنفتها الجمعية األمريكية لتقدم العلوم

American Association for the Advancement of Science

إىل ثالث عرشة عملية وقسمتها إىل نوعني هام: 

عمليات . 1 وهي   )Basic Science Processes Skills( العلم  لعمليات  األساسية  املهارات 

بسيطة نسبيا تأيت يف قاعدة تعلم العمليات، إذ أن عمليات العلم متثل تنظيام هرميا تكون 

العمليات األساسية يف القاعدة، والعمليات التكاملية يف القمة، ولذا تستخدم عمليات العلم 

األساسية مع تالميذ الصفوف الدراسية األولية الذين يسهل عليهم اكتسابها. وتشمل عمليات 

العلم األساسية مثاين عمليات هي: املالحظة، القياس، التصنيف، االتصال، استخدام األرقام، 

التنبؤ، االستنتاج، واستخدام العالقات الزمانية واملكانية. 

عمليات . 2 هي   )Integrated Science Processes Skills( العلم  لعمليات  التكاملية  املهارات 

متقدمة وأعىل مستوى من عمليات العلم األساسية يف هرم تعلم العمليات العلمية، ولذا يحتاج 

تعلمها إىل نضج عقيل أكرث، وخربة أكرث وتضم خمس عمليات وهي: التعريف اإلجرايئ، التجريب، 

.)Brotherton & Preece, 1996: 66( تفسري البيانات، ضبط املتغريات، وصياغة الفروض

 وأيضا اعتمد عدد من الدراسات والبحوث واألدبيات الرتبوية التصنيف اآليت:

)Martin, Sexton ;& Gerlovich,1994، النجدي وآخرون، 2003، العربي، 2004، زيتون، 

2004، سليامن، 2006، النعوايش، 2007، أمبو سعيدي والبلويش، 2009(. وكان التصنيف إىل نوعني 

أساسيني هام: 

عمليات . 1 و”هي   )Basic Science Processes Skills( العلم  لعمليات  األساسية  املهارات 

عقلية بسيطة نسبيا وتأيت يف قاعدة هرم تعلّم العمليات العلمية ويتم تدريسها يف املرحلة 

األساسية الدنيا” )أمبو سعيدي والبلويش، 2009، 62(، وتشمل عرش عمليات، هي: املالحظة، 

واالستقراء،  )االستنباط(،  واالستنتاج  والتنبؤ،  واالستدالل،  والقياس،  والتواصل،  والتصنيف، 

واستخدام العالقات املكانية والزمانية. 
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املهارات التكاملية لعمليات العلم )Skills: )Integrated Science Processes ”وهي عمليات . 2

يحتاج القيام بها إىل قدرات ومهارات عملية أعىل مستوى مام تحتاج إليه العمليات األساسية”، 

ويتضمن ذلك تكامل عدد من العمليات األساسية )سليامن، 2006، 2(، وتشمل تسع عمليات 

هي: تحديد املتغريات، وضبط املتغريات، والتعريفات اإلجرائية، وصياغة الفرضيات، والتجريب، 

وتفسري البيانات، وإنشاء املخططات البيانية، وإجراء االستقصاءات، وصياغة النامذج. 

املتكاملة  العمليات  استخدام  إن  بحيث  هرميا  تنظيام  متثّل  العلم  عمليات  ”أن  ويالحظ 

يتطلب إتقان ما سبق من العمليات األساسية، كام أن عمليات العلم املتكاملة تجمع مجموعة 

من العمليات األساسية” )النجدي وآخرون، 2003، 367(. 

مالحظات الباحثة من التصنيفات السابقة لعمليات العلم:  §

عمليات العلم متثل تنظيام هرميا متكامال، وتكون فيه عمليات العلم األساسية يف قاعدة الهرم،  §

أما عمليات العلم املتكاملة فتكون يف قمة الهرم، ويتم تدريسها مبا يتناسب مع العمر العقيل 

للتالميذ، وهذا يعني أنها عمليات متامسكة ومرتاكبة. 

اعتمدت الباحثة عىل التصنيف الذي تضمنه التقرير الذي أعدته الرابطة األمريكية لتطوير  §

العلوم )American Association for the Advancement of Science )A. A. A. S ألنه 

واآلراء  الدراسات  من  والعديد  األخرى،  التصنيفات  أغلب  يتضمن  وشامل  متكامل  تصنيف 

اتفقت عىل هذا التصنيف مثل )السويدي، 2010 والخريسات، 2009، والحسيني، 2010(.

أهمية تعلم عمليات العلم:  §

إن هناك أهمية كبرية لتعلم عمليات العلم يف مراحل التعليم املختلفة وخاصة يف املرحلة 

االبتدائية ملا لهذه املرحلة من أهمية بالغة يف حياة املتعلم من حيث اكتسابه املبادئ األساسية 

التعليمية  املراحل  عليه يف  يبنى  الذي  األساس  تكون  التي سوف  املختلفة  واملهارات  للمفاهيم 

األخرى بعد ذلك. إذ يشري )زيتون، 2010( إىل أن العالقة بني مضمون العلم وهو املعرفة العلمية 

وأسلوبه وهو املهارات ميكن توضيحها يف اآليت: العلم ذو وجهني فمضمونه وهو املعرفة العلمية 
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ليس إال أحد وجهيه، والوجه اآلخر هو أسلوب التفكري والبحث الذي يعرّف مبهارات العلم، وعن 

طريق أحد الوجهني ميكن التوصل ألي فرع من فروع املعرفة )ص23(. 

ينمو وال يرتاكم  العلم ال  ارتباطا ديناميكيا، فمضمون  يرتبط مبهاراته  العلم  وإذن مضمون 

إال من خالل مهارات مختلفة، أي إن مهارات عمليات العلم هي مصدر املعرفة العلمية وهي 

الضامن لصحة املفاهيم والنظريات التي تكون املعرفة العلمية ودقة هذه املفاهيم، وموضوعيتها، 

فإذا وجدت املادة دون طريقة ال ميكن استخدامها لكونها أصبحت جامدة، وإذا وجدت الطريقة 

دون املادة أصبحت الطريقة معلقة يف فراغ، وال ميكن أن يستفاد منها. 

وقد ذكر السعدين )2005 م( أن إكساب املتعلمني مهارات عمليات العلم يحقق ما ييل: 

قيام التلميذ بدور إيجايب يف العملية التعليمية، إذ عمليات العلم تعمل عىل تهيئة الظروف . 1

الالزمة واملناسبة الستقصاء التلميذ املعرفة بنفسه، بدال من أن يتلقاها جاهزة من املعلم. 

التأكيد عىل مهارات البحث واالستقصاء واالكتشاف يف التدريس وهي من الطرق الحديثة . 2

يف تدريس العلوم. 

تنمية بعض االتجاهات العلمية لدى التالميذ، مثل حب االطالع والدقة واملوضوعية. . 3

تنمية التفكري الناقد والتفكري االبتكاري لدى التالميذ. . 4

حياتية . 5 ومواقف  تعليمية  مواقف  إىل  أثره  ينتقل  العلم  عمليات  مهارات  التالميذ  اكتساب 

أخرى، ويساعدهم عىل حل املشكالت التي تواجههم يف املجتمع. 

التدريس بأسلوب عمليات العلم يتفق مع طبيعة العلم وأسلوب البحث فيه، والطرق التي . 6

اتبعها العلامء للتوصل إىل املعرفة العلمية، فالعلم مجموعة من املعارف تم التوصل إليها من 

خالل مهارات البحث واالستقصاء. 

وإذن ميكن تلخيص أهمية مهارات عمليات العلم باآليت: 

تنمي التفكري الناقد لدى املتعلم. . 1
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تساعد املتعلم عىل الوصول إىل املعلومات بنفسه، وتجعله محور العملية التعليمية. . 2

تؤكد عىل التعلّم باالستقصاء واالكتشاف. . 3

تعمل عىل نقل أثر التعلم إىل مواقف جديدة. . 4

تنمي القدرة عىل التعلم الذايت. . 5

تكسب املتعلم اتجاهات إيجابية نحو البيئة واملحافظة عليها. . 6

تنمي اتجاهات املتعلم )السويدي، 2010، 220(.. 7

وبناء عىل ذلك ترى الباحثة أّن مهارات عمليات العلم تستحق أن يوجه إليها جهد مقصود 

لتكون عنرصا أساسيا من مكونات مناهجنا، فتعلمها يتم عن طريق املامرسة الفعليّة وهذا يتطلب 

ويجربوا،  ويفرّسوا  ويستنتجوا  ويعيشوا  يشاهدوا  ليك  املتعلمني  أمام  الفرصة  إتاحة  املعلم  من 

فتعلمها واكتسابها يتطلب عمال ومامرسة أكرث مام يتطلب قراءة وحفظا. 

تعريف مادة الدراسات االجتامعّية والغاية من تدريسها:  §

يجمع  تكاميل،  درايس  ”برنامج  بأنها:  االجتامعية  الدراسات  مادة  تعريف  ميكن 

التالمذة  يكتسب  دراسية،  وحدات  يف  واإلنسانية  االجتامعيّة  بالدراسات  املعرفة  فروع 

والجغرافية  التاريخ  من  املشتقة  والقيم  واملهارات  املعارف  من  مجموعة  خاللها  من 

والتقانة،  واللغة  والفلسفة  النفس  وعلم  السياسة  وعلم  االجتامع  وعلم  واالقتصاد 

األسايس”  التعليم  مرحلة  من  األوىل  الحلقة  أي   )4-1( من  الصفوف  يف  مندمج   بشكل 

)وزارة الرتبية، 2007، 331(. 

إّن الغاية من تدريس مادة الدراسات االجتامعية مساعدة التلميذ عىل فهم نفسه ومجتمعه 

وبيئته والعامل من حوله، وعىل اكتساب املعارف واملهارات والقيم التي تجعل منه مواطنا مزّودا 

بحس املسؤولية وفاعال يف مجتمعه، وقادرا عىل تفّهم القضايا املحلّية والعربيّة والعامليّة واملشاركة 
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يف معالجتها، وعىل اكتساب مهارات التفكري، وإبداء الرأي واتخاذ القرار مبا يخدم الصالح العام 

)محمود، 2005، 43(. 

دور محتوى مناهج الدراسات االجتامعّية يف تنمية عمليات العلم لدى املتعلمني:  §

تتناول مادة الدراسات االجتامعيّة جوانب الحياة جميعها ماضيا وحارضا ومستقبال، لذا فإّن 

إعداد  هدفنا  كان  إذا  األهمية،  من  كبرية  درجة  عىل  كافة  بأبعادها  الحياة  يف  املهارات  تنمية 

الشخصية الفاعلة يف مجتمعها والقادرة عىل بناء العالقات السليمة. 

وانطالقا من كون الدراسات االجتامعيّة ملتصقة بالواقع املتغرّي، وتستطيع متابعة التغريات 

التي تطرأ يف املجاالت كافة وتشخيص املشكالت الحالية ودراستها، وتوقع املستقبلية منها، فإّن 

مضمونها يقّدم سياقا تعليميا مثاليا، إلكساب التالمذة مهارات مختلفة، من خالل إتاحة الفرصة 

للمالحظة واالستنتاج والتواصل مع أشخاص متنوعني، وهي تسهم يف جعلهم ميرون مبدى واسع 

من الخربات الحياتية من خالل فحص املشكالت اإلنسانية يف املايض والحارض، واستقصاء حلول لها 

واتخاذ قرارات إزاءها، وهذا ما يجعلهم قادرين عىل فهم ما يحيط بهم من مشكالت وظاهرات 

متغرّية ومدركني التجاهات املايض، وعالقتها بالحارض واملستقبل )املرصي، 2003، 98(. 

فيها،  يعيش  التي  بيئته  فهم  يف  التلميذ  تساعد  االجتامعية  الدراسات  أّن  إىل  إضافة  ذلك 

وإدراك ما لها من مزايا ليستغلّها وينميّها، وما بها من عيوب ليسهم يف التغلب عليها، فاملعارف 

التفكري، الستخالص  يف  العلمي  األسلوب  اتباع  تحثّه عىل  املاّدة  من هذه  التلميذ  يتعلّمها  التي 

املفاهيم واألحكام العاّمة والتدريب عىل التمييز بني آراء عّدة، فيتعرّف مصادر املعلومات وكيفية 

استخدامها ويدرك وجوب عدم االعتامد عىل مصدر واحد لجمع الحقائق واملعلومات، إضافة إىل 

أّن هذه املاّدة تساعد التلميذ يف تكوين نظرة واسعة إىل الحوادث من جهات مختلفة، فيدرك 

العالقة بينها، ومييّز اآلراء الصحيحة، ويكّون نظرة شخصية، وحكام خاصا به )أبو رسيع، 2008، 

17-19(. وال يتمّكن التلميذ من القيام بدور مواطن يف وطنه، له حقوق، وعليه واجبات، إاّل إذا 

فهم مقومات الحياة فهام دقيقا، وأدرك طبيعة املشكالت التي يعاين منها وطنه، وال يتأىّت هذا 
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الفهم من خالل تزويد التلميذ مبعارف سواء أكانت عامة أو تفصيلية عن تلك املشكالت، بل من 

خالل امتالكه ملهارات التفكري الرضورية والالزمة لجعله مواطنا صالحا. 

الدراسات االجتامعيّة ال تحتاج من حيث هي مادة دراسية إىل  أّن  الباحثة  ومن هنا ترى 

تتضّمنها  التي  للمعلومات  ومقيّم  مفرّس  تلميذ  إىل  تحتاج  ما  بقدر  ويحفظها  يتذكّرها  تلميذ 

فتساعده يف فهم واقعه الحيايت والتنبؤ مبستقبله اآليت، فهي مادة دراسية يعالج مضمونها مسائل 

إىل  ليتوّصل  بينها،  العالقة  ويدرك  التلميذ  يتعرّفها  أن  الرضوري  من  متباينة،  وقضايا  اجتامعية 

تعميامت تساعده يف تفسري تلك القضايا والتنبؤ بنتائجها يف املستقبل، وبذلك يصبح قادرا عىل 

اتخاذ قرارات إزاءها. 

وقد أدرك املعنيون بتطوير املناهج يف الجمهورية العربية السورية ذلك، فاعتمدوا مدخل 

املهارات عند بناء املعايري الوطنية، فقد رأوا أنّه بات رضورة يف العملية التعليمية، ألّن املهارات 

عىل أنواعها تساعد التلميذ يف توظيف معارفه املكتسبة يف املواقف الحياتية املختلفة، ومتّكنه من 

حّل املشكالت، واتخاذ القرار، واستخدام التفكري املنطقي الناقد يف جميع املواقف التي تعرتضه 

يف الحياة، والسيام أن املحتوى الدرايس يعمل بوصفه أرضية يحدث فيها التفكري، لذا ال بد من 

اختياره بعناية واهتامم إذ ال تكمن قيمته بذاته فقط وإمنا مبا ينعكس إيجابيا يف طريقة التدريس 

ويف املعلم مبا يشجعه أن يعلم بطريقة تسهم يف تنمية عمليات العلم التي يتضمنها ذلك املحتوى. 

إجراءات البحث 

لتحقيق أهداف البحث تم اتباع اإلجراءات اآلتية: 

أوال_ لتحقيق الهدف األول أعدت قامئة لعمليات العلم الواجب تضمينها يف محتوى مناهج 

الدراسات االجتامعية يف الصفوف الثالثة األخرية من التعليم األسايس، وفق الخطوات اآلتية: 

بالدراسات  § الصلة  ذات  والدراسات  والتصنيفات  والبحوث  واملراجع  الكتب  إىل  الرجوع 

االجتامعية بشكل عام وبعمليات العلم بشكل خاص. 
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العلوم  § لتقدم  األمريكية  الجمعية  تصنيف  واعتامد  العلم  عمليات  تصنيف   اعتامد 

)A. A. A. S, 1970(  American Association for the Advancement of Science

جميع  § قابلية  منها  األسباب  من  ملجموعة  والفرعية  الرئيسة  مبهاراته  التصنيف  اعتامد  كان 

العمليات املتضمنة فيها للتعلم والتطبيق العميل يف غرفة الصف، إضافة إىل إمكانية تعليمها 

يف أي مرحلة من مراحل التعليم املدريس كام أثبتت البحوث والدراسات إضافة إىل آراء السادة 

شموليتها  عىل  وافقوا  الذين  االجتامعية  الدراسات  ملادة  االختصاصيني  واملوجهني  املحكمني 

ورضورتها ومناسبتها للامدة وللمرحلة التعليمية. 

وضع املؤرشات أو املعايري الدالة عىل كل مهارة فرعية من املهارات الواردة يف القامئة اعتامدا  §

عىل معايري الدقة واإلجرائية ومناسبتها لتالميذ الصفوف األخرية من التعليم األسايس، إضافة 

إىل مراعاة ارتباطها مبادة الدراسات االجتامعية. 

املحكمني  § السادة  من  مجموعة  عىل  األولية  صورتها  يف  بعرضها  القامئة  صدق  من  التأكد 

املتخصصني بعلم النفس واملناهج وطرائق التدريس إلبداء آرائهم يف مدى شمولية املهارات 

وإجرائيته  ودقته  له  املقابلة  الفرعية  املهارة  إىل  معيار  كل  انتامء  ومدى  القامئة  يف  الواردة 

وارتباطه مبادة الدراسات االجتامعية. 

وضع القامئة بصورتها النهائية بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها السادة املحكمون، إذ وافق  §

معظمهم عىل املهارات الرئيسة والفرعية وكفايتها ومناسبتها وتركزت مالحظاتهم عىل تعديل 

بعض املؤرشات الدالة عىل كل مهارة فرعية، وحذف بعضها أو استبداله، وقد أصبحت القامئة 

يف صورتها النهائية مكونة من مثاين مهارات رئيسة و)21( مهارة فرعية موزعة عىل املهارات 

الثامين الرئيسة. 

ثانيا- لتحقيق الهدف الثاين املتعلق بتحديد عمليات العلم املتضمنة يف محتوى كتب الدراسات 

اإلجراءات  الباحثة  اتبعت  األسايس،  التعليم  مرحلة  من  األخرية  الثالثة  للصفوف  االجتامعية 

اآلتية: 
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إعداد أداة التحليل املتمثلة يف قامئة املهارات السابقة الذكر بعد وضعها أمام مقياس متدرج  §

من التكرار والنسبة املئوية. 

تحديد فئات التحليل وهي القامئة التي أعدتها الباحثة والتي تتضمن عمليات العلم الواجب توافرها  §

يف محتوى كتب الدراسات االجتامعية يف الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس. 

تحديد وحدة التحليل: بعد العودة إىل محتوى مناهج الصفوف الثالثة األخرية واالطالع عىل  §

طبيعة عرض املحتوى يف الكتاب، تم اعتامد الفكرة بوصفها وحدة التحليل علام بأنها قد ترد 

عىل شكل نشاط أو سؤال سواء أكان هذا السؤال الستثامر النشاط أم للتقويم. 

تصميم استامرة التحليل عىل الشكل اآليت: §

التسلسل
وحدة 
التحليل

التكراراملهارة الرئيسةاملهارة الفرعيةاملؤرشالصفحة
النسبة 
املئوية

تحديد ضوابط عملية التحليل: تخضع عملية التحليل للضوابط اآلتية:  §

عدم إدخال النشاط الالصفي الذي يهدف إىل تنمية مهارات حس حركية، ولذلك تم استثناء 	 

النشاطات الالصفية اآلتية من كل كتاب ألنها تهدف إىل تنمية مهارات حس حركية: تم استثناء 

)11( نشاطا من كتاب التلميذ للصف الرابع، و)14( نشاطا من كتاب التلميذ للصف الخامس، 

و)9( أنشطة من كتاب التلميذ للصف السادس. 

النشاط الداعم يف كل درس دخل يف عملية التحليل. 	 

مل يدخل يف التحليل النشاط املخصص للتالميذ ذوي صعوبات التعلم املوجود يف نهاية كل درس. 	 

التأكد من صدق أداة التحليل بعرضها عىل السادة املحكمني إلبداء آرائهم يف مدى مناسبة األداة  §

العلم  عمليات  وتحديد  االجتامعية  الدراسات  مناهج  محتوى  تحليل  وهو  منها  املرجو  للهدف 

املتضمنة فيها، وتم عرض استامرة التحليل عىل السادة املحكمني لكتابة مالحظاتهم حول صالحيتها 

للتحليل مع أية تعديالت مقرتحة، وقد وافق السادة املحكمون عىل األداة دون أي تعديالت تذكر. 
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التأكد من ثبات التحليل: للتأكد من ثبات التحليل تم إجراء اآليت:  §

تم اختيار عينة عشوائية من محتوى منهاج الدراسات االجتامعية شملت كتاب التلميذ للصف 	 

الخامس، ثم اختري من الكتاب الوحدة الثانية. 

حللت الباحثة محتوى العينة املختارة من الدروس وفق استامرة التحليل وحددت عمليات 	 

العلم املتضمنة فيها. 

اجتمعت الباحثة مع محللنْي آخريْن ووضحت لهام طريقة التحليل، ثم قام املحلالن كال عىل 	 

حدة بإجراء عملية التحليل للعينة املختارة نفسها من الدروس وفق استامرة التحليل املخصصة 

لذلك. 

أجرت الباحثة عملية التحليل مرة ثانية بعد عرشين يوما من التحليل األول، ثم قامت بحساب 	 

معامل الثبات وفق معادلة هولستي بني تحليلها يف املرتني من جهة، وبني تحليلها األول وكل 

من املحللني اآلخرين من جهة أخرى: 
    R=2× )C1. 2(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
C1+C2 )طعيمة، 1987، 178( 

R: معامل الثبات c1: عدد وحدات التحليل األول c2: عدد وحدات التحليل الثاين

C1. 2: عدد وحدات التحليل التي يتفق عليها املحلالن. 

الجدول )2( النسب املئوية ملعامل الثبات للوحدة املحللة من كتاب التلميذ للصف الخامس

املحلالن
عدد وحدات التحليل 

املتفق عليها
عدد وحدات التحليل 

املختلف عليها
النسبة املئوية 
ملعامل الثبات

%18194الباحثة )1( و)2( 

%16384الباحثة )1( واملحلل )1( 

%17289الباحثة )1( واملحلل )2( 

%16384املحلل )1( واملحلل )2( 
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يظهر الجدول السابق نسب اتفاق عالية بشكل يعطي الثقة يف ثبات أداة التحليل التي سيتم 

يف ضوئها تحليل محتوى كتب الدراسات االجتامعية لتحديد عمليات العلم املتضمنة فيها. 

البدء بعملية التحليل وفق الخطوات اآلتية: 

التحليل  § وحدات  وتحديد  التلميذ  كتاب  يف  املتضمنة  الدروس  من  درس  كل  محتوى  قراءة 

املتضمنة يف كل درس وفق االستامرة املعدة لهذا الغرض. 

رصد تكرارات ظهور فئات التحليل )عمليات العلم الرئيسة والفرعية( يف كل كتاب من كتب  §

عينة التحليل وحساب النسبة املئوية لكل فئة. 

نتائج البحــث 

أوال_ النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما مهارات عمليات العلم الواجب تضمينها يف محتوى 

يف  عنه  أجيب  األسايس؟  التعليم  من  األخرية  الثالثة  للصفوف  االجتامعية  الدراسات  كتب 

إجراءات البحث إذ حددت الباحثة قامئة يف املهارات الرئيسة والفرعية واملؤرشات الدالة عىل 

كل مهارة فرعية.

العلم املتضمنة يف محتوى كتب  الثاين: ما مهارات عمليات  بالسؤال  املتعلقة  النتائج  ثانيا_ 

الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة األخرية من التعليم األسايس؟

حللت الباحثة محتوى كتب التلميذ يف الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس وفق 

أداة التحليل املعدة لهذا الغرض وتم حساب تكرارات كل مهارة فرعية من خالل حساب مجموع 

تكرارات املؤرشات الدالة عىل كل منها، ثم حساب النسبة املئوية لكل مهارة منها يف كل كتاب 

مبقارنتها باملجموع الكيل لعمليات العلم املتضمنة يف محتوى كل كتاب، وكذلك األمر بالنسبة 

للمهارات الرئيسة. وسيتم عرض نتائج هذا السؤال وفق األسئلة الفرعية له عىل النحو اآليت: 

ما عمليات العلم الفرعية املتضمنة يف محتوى كتاب التلميذ للدراسات االجتامعية يف كل من  §

الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس؟ وما نسبها املئوية؟
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الجدول )5( التكرارات والنسب املئوية ملهارات عمليات العلم الفرعية املتضمنة يف محتوى كتاب 
التلميذ للدراسات االجتامعية يف كل من الصفوف الثالثة األخرية 

الكتاب

املهارة

كتاب التلميذ 

الصف الرابع

كتاب التلميذ 

الصف الخامس

كتاب التلميذ 

الصف السادس

التكرار
النسبة 
املئوية

التكرار
النسبة 
املئوية

التكرار
النسبة 
املئوية

مهارة املالحظة

استخدام إحدى الحواس يف تعرف 
األشياء

1236 .36520 .5786 .7

وصف ما يراه التلميذ باستخدام 
الكلامت والعبارات

000000

7. 5786. 36520. 1236مج

ف
صني

مهارة الت

ترتيب األشياء بتحديد خصائصها 
املشرتكة بينها

00625 .6112 .1

استبعاد األشياء التي ال تنتمي إىل 
املجموعة

515 .153337 .343295 .35

37. 403307. 153962. 515مج

سري
مهارة التف

تفسري الظواهر الطبيعية أو األحداث 
تفسريا علميا

000000

000000تعرف العالقات بني الظواهر

000000مج

مهارة االستدالل

استنتاج بعض املعلومات من خالل 
بيانات جدولية

721 .21312 .3449 .4

6. 9674. 6937. 202تحديد املالحظة التي تدعم االستنتاج

اختبار االستنتاج عن طريق املزيد من 
املالحظة

202 .6416 .4224 .2

القبول أو الرفض أو تعديل االستنتاج 
الذي توصل إليه

00520 .5224 .2

15. 211473. 332187. 1133مج
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الكتاب

املهارة

كتاب التلميذ 

الصف الرابع

كتاب التلميذ 

الصف الخامس

كتاب التلميذ 

الصف السادس

التكرار
النسبة 
املئوية

التكرار
النسبة 
املئوية

التكرار
النسبة 
املئوية

ت 
مهارة استخدام عالقا

الزمان واملكان

تحديد أزمنة حدوث الظواهر 
ومواقعها

206 .6208 .2112 .1

استخدام املصطلحات الزمانية 
واملكانية بشكل صحيح

00520 .5674 .6

وضع األحداث الزمانية واملكانية يف 
ترتيبها الصحيح

000000

تعرف معدل حدوث الظواهر خالل 
وحدة الزمن

000000

7. 7786. 6729. 206مج

صل
مهارة التوا

6. 0000674وصف األشياء بدقة علمية

ترجمة املعلومات يف صورة شفهية أو 
كتابية

00729 .7674 .6

10. 11911. 001146عرض النتائج يف جداول أو رسومات

23. 182159. 001875مج

مهارة التنبؤ

توقع حدوث ظاهرة معينة يف ضوء 
املعلومات املتوافرة

0000112 .1

الربط بني املالحظات والتنبؤات 
لحدوث ظاهرة معينة

000000

000000التحقق من صحة حدوث التنبؤ

1. 0000112مج

استخدام األرقام

التعبري الكمي عن خصائص الظاهرة 
موضوع القياس

000000

تحديد وحدات القياس املعربة عن 
الظاهرة باستخدام األرقام بدقة

309 .9625 .6674 .6

6. 6674. 9625. 309مج

331009610089100املجموع الكيل
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يستدل من الجدول السابق عىل النتائج اآلتية: 

يف ما يتعلق بكتاب التلميذ للدراسات االجتامعية يف الصف الرابع: بلغ عدد وحدات التحليل  §

)33( وحدة موزعة عىل املهارات الفرعية املتضمنة فيه وفق اآليت: 

باستخدام كلامت وعبارات( متضمنة يف محتوى  التلميذ  يراه  ما  مهارة )وصف  أن  يالحظ 

هذا الكتاب بنسبة مئوية بلغت )36. %36( فأخذت املرتبة األوىل بني املهارات الفرعية األخرى 

وجاءت مهارة )استنتاج املعلومات من خالل بيانات جدولية( يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت )21. 

%21(، تليها مهارة )استبعاد األشياء التي ال تنتمي إىل املجموعة( يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت 

)15. %15(، ثم مهارة )تحديد وحدات القياس املعربة عن الظاهرة باستخدام األرقام بدقة( بنسبة 

)9. %09(، وحصلت كل من مهارات )تحديد املالحظة التي تدعم االستنتاج، تحديد استنتاج عن 

بلغت  مئوية  نسبة  ومواقعها( عىل  الظاهرة  أزمنة حدوث  تحديد  املالحظة،  من  املزيد  طريق 

)6. %06( لكل منها، وحصلت مهارة )توقع حدوث ظاهرة معينة يف ضوء املعلومات املتوافرة( 

عىل نسبة )1. %12(، يف حني أن كال من مهارات )تفسري الظواهر الطبيعية، تعرف العالقات بني 

الظواهر، ترتيب األشياء بتحديد خصائصها املشرتكة، الرفض أو القبول أو تعديل االستنتاج الذي 

تم التوصل إليه، استخدام املصطلحات الزمانية واملكانية بشكل صحيح، وضع األحداث املكانية 

والزمانية يف ترتيبها الصحيح، تعرف معدل حدوث الظواهر خالل وحدة الزمن، وصف األشياء 

بدقة علمية، ترجمة املعلومات يف صورة شفهية أو كتابية، عرض النتائج يف جداول أو رسومات، 

الربط بني املالحظات والتنبؤات لحدوث ظاهرة معينة، التحقق من حدوث التنبؤ، التعبري الكمي 

للدراسات  التلميذ  كتاب  كلها غري متضمنة يف محتوى  القياس(  الظاهرة موضوع  عن خصائص 

الكيل يف كتاب  التحليل  الرابع األسايس، وتجدر اإلشارة إىل أن عدد وحدات  االجتامعية للصف 

التلميذ لهذا الصف هو أقل من عدد تلك الوحدات يف الصفني اآلخرين ألن كتاب تلميذ الصف 

الرابع يقترص يف معظم الدروس عىل نشاط منزيل واحد لكل درس، لذا فهو أقل غنى باألنشطة 

واألسئلة من كتاب التلميذ يف كل من الصفني اآلخرين.
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وحدات  § عدد  بلغ  الخامس:  الصف  يف  االجتامعية  للدراسات  التلميذ  بكتاب  يتعلق  ما  يف 

التحليل )96( وحدة موزعة عىل املهارات الفرعية املتضمنة فيه وفق اآليت: 

يالحظ أن مهارة )استبعاد األشياء التي ال تنتمي إىل املجموعة( متضمنة يف محتوى هذا الكتاب 

بنسبة مئوية بلغت )34. %37( فاحتلت املرتبة األوىل بني املهارات الفرعية األخرى يف الكتاب، 

وجاءت مهارة )عرض النتائج يف رسومات أو جداول( يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت )11. 45%(، 

تليها مهارة )استبعاد األشياء التي ال تنتمي إىل املجموعة( يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت )9. 

%37(، ثم مهارة )ترجمة املعلومات بصورة شفهية أو كتابية( بنسبة )7. %29(، يف حني أن كال 

من مهارات )تفسري الظواهر الطبيعية، تعرف العالقات بني الظواهر، وضع األحداث املكانية 

والزمانية يف ترتيبها الصحيح، تعرف معدل حدوث الظواهر خالل وحدة الزمن، وصف األشياء 

بدقة علمية، توقع حدوث ظاهرة معينة يف ضوء املعلومات املتوفرة، الربط بني املالحظات 

والتنبؤات لحدوث ظاهرة معينة، التعبري الكمي عن خصائص الظاهرة موضوع القياس( كلها 

الخامس األسايس، ومن  للدراسات االجتامعية للصف  التلميذ  غري متضمنة يف محتوى كتاب 

وجهة نظر أخرى يالحظ الفرق الكبري يف النسبة املئوية لكل من مهارة )استبعاد األشياء التي ال 

تنتمي إىل املجموعة( وبقية املهارات الفرعية املتضمنة جميعها، وهذا يدل عىل تركيز محتوى 

كتاب التلميذ للدراسات االجتامعية يف الصف الخامس عىل هذه املهارة. 

يف ما يتعلق بنتائج تحليل محتوى كتاب التلميذ للدراسات االجتامعية يف الصف السادس:  §

بلغ عدد وحدات التحليل )89( وحدة موزعة عىل املهارات الفرعية املتضمنة فيه وفق اآليت: 

هذا  محتوى  يف  متضمنة  املجموعة(  إىل  تنتمي  ال  التي  األشياء  )استبعاد  مهارة  أن  يالحظ 

الكتاب بنسبة مئوية بلغت )35. %95( فكانت يف املرتبة األوىل بني املهارات الفرعية األخرى 

الثانية  النتائج يف رسومات أو جداول( يف املرتبة  الكتاب، وجاءت مهارة )عرض  املتضمنة يف 

بنسبة بلغت )10. %11(، تليها مهارة )وصف ما يراه التلميذ باستخدام الكلامت أو العبارات( 

يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت )7. %86(، كام تضمن هذا الكتاب كال من املهارات الفرعية 
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)تحديد املالحظة التي تدعم االستنتاج، استخدام املصطلحات الزمانية واملكانية بشكل صحيح، 

وصف األشياء بدقة علمية، ترجمة املعلومات بصورة شفهية أو كتابية، تحديد وحدات القياس 

املعربة عن الظاهرة باستخدام األرقام بدقة( بنسبة مئوية بلغت )6. %74( لكل مهارة منها، 

أزمنة حدوث  تحديد  املشرتكة،  بتحديد خصائصها  األشياء  )ترتيب  مهارات  من  كل  وتضمن 

الظاهرة ومواقعها، توقع حدوث ظاهرة معينة يف ضوء املعلومات املتوفرة ( بنسبة )1. 12%( 

لكل منها، وكلها نسب قليلة مقارنة بالنسبة املئوية ملهارة )استبعاد األشياء التي ال تنتمي إىل 

املجموعة(، أما كل من مهارات )تفسري الظواهر الطبيعية، تعرف العالقات بني الظواهر، وضع 

الظواهر خالل وحدة  معدل حدوث  تعرف  الصحيح،  ترتيبها  والزمانية يف  املكانية  األحداث 

الكمي عن خصائص  التعبري  الربط بني املالحظات والتنبؤات لحدوث ظاهرة معينة،  الزمن، 

الظاهرة موضوع القياس( فإنّها غري متضمنة يف محتوى هذا الكتاب. 

ما عمليات العلم الرئيسة املتضمنة يف محتوى كتاب التلميذ للدراسات االجتامعية يف  §

كل من الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس؟ وما نسبها املئوية؟

التلميذ للدراسات  الرئيسة املتضمنة يف محتوى كتاب  العلم  السابق عمليات  يظهر الجدول 

االجتامعية يف كل من الصفوف الثالثة األخرية، ففي الصف الرابع نجد أن عمليات )املالحظة( 

متضمنة يف محتوى الكتاب بنسبة بلغت )36. %36( وجاءت يف املرتبة األوىل، تليها عمليات 

)االستدالل( يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت )33. %33( ثم عمليات )التصنيف( بنسبة بلغت 

)15. %15( يف املرتبة الثالثة، ثم عمليات )استخدام األرقام( بنسبة )9. %09( تليها عمليات 

للصف  التلميذ  يتضمن كتاب  )6. %06(، ومل  بنسبة  الزمانية واملكانية(  العالقات  )استخدام 

الرابع أيا من عمليات )التفسري، التواصل، التنبؤ(.

أما بالنسبة إىل نتائج تحليل محتوى كتاب التلميذ للدراسات االجتامعية يف الصف الخامس، 

فنجد أن عمليات )التصنيف( متضمنة يف محتوى الكتاب بنسبة بلغت )40. %62( يف املرتبة 

عمليات  ثم   )87%  .21( بلغت  بنسبة  الثانية  املرتبة  يف  )االستدالل(  عمليات  تليها  األوىل، 
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)التواصل( بنسبة بلغت )18. %75( يف املرتبة الثالثة، ثم عمليات )استخدام عالقات الزمان 

واملكان( بنسبة )7. %29( تليها عمليات )استخدام األرقام( ثم عمليات )املالحظة(، وجميعها 

متضمنة يف محتوى هذا الكتاب، بينام نجد أن كال من عمليات )التفسري، التنبؤ( مل تتضمن يف 

كتاب التلميذ للصف الخامس، إذ مل تحصل عىل أي تكرار مبهاراتها الفرعية ومؤرشاتها.

التلميذ للدراسات االجتامعية يف الصف السادس،  بنتائج تحليل محتوى كتاب  وفيام يتعلق 

نجد أن عمليات )التصنيف( متضمنة يف محتوى الكتاب بنسبة بلغت )37. %07( وهي يف 

املرتبة األوىل، تليها عمليات )التواصل( يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت )23. %59( ثم عمليات 

استخدام  )املالحظة،  عمليات  ثم  الثالثة،  املرتبة  يف   )73%  .15( بلغت  بنسبة  )االستدالل( 

عالقات الزمان واملكان( يف املرتبة نفسها بنسبة )7. %86( لكل منهام، ثم عمليات )استخدام 

األرقام( ثم عمليات )التنبؤ(، وجميعها متضمنة يف محتوى هذا الكتاب، بينام نجد أن عمليات 

)التفسري( غري متضمنة يف محتوى كتاب التلميذ للصف السادس، إذ مل تحصل عىل أي تكرار 

مبهاراتها الفرعية ومؤرشاتها يف هذا الكتاب. 

للدراسات  § التلميذ  كتب  محتوى  يف  املتضمنة  الرئيسة  العلم  عمليات  تدرج  مدى  ما 

االجتامعية يف الصفوف الثالثة األخرية؟

الدراسات  كتب  محتوى  يف  الرئيسة  العلم  عمليات  تدرج  عدم   )5( الجدول  من  يالحظ 

االجتامعية بدءا من الصف الرابع وحتى الصف السادس، وإمنا تشري النسب املئوية لجميع 

تلك العمليات أن مؤلفي هذه الكتب مل يراعوا مبدأ التدرج يف تضمينها بل جاء ذلك بشكل 

عشوايئ، خاصة وكتاب التلميذ يف الصف الرابع غري متضمن لكثري من العمليات الفرعية والتي 

حصلت عىل نسب مئوية عالية يف محتوى كتايب التلميذ للصف الخامس والسادس، ومثال ذلك 

عمليات )التواصل( فهي غري متضمنة يف محتوى كتاب التلميذ للصف الرابع، بينام يالحظ أنها 

متضمنة يف محتوى كتايب التلميذ يف الصفني الخامس والسادس بنسبة )18. %75( يف الصف 

الخامس، و)23. %59( يف الصف السادس. 
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 مناقشة النتائج: استنادا إىل ما سبق ميكن القول:  §

تضمن محتوى كتب الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة األخرية عددا من عمليات العلم 	 

وبنسب متفاوتة من عملية إىل أخرى ومن صف إىل آخر، السيام عمليات )التصنيف واملالحظة 

والتواصل( التي حصلت عىل نسب مئوية عالية مقارنة مع عمليات )التنبؤ واستخدام األرقام( 

التي ضمنت يف املحتوى بنسب مئوية ضئيلة، وميكن تفسري ذلك استنادا إىل ما تم تحديده يف 

مقدمة كل درس يف دليل املعلم، إذ يتقدم كل درس األهداف واملفاهيم والقيم واالتجاهات 

التي  العمليات  يف  اقترص  الدليل  أن  ومبا  الدرس،  هذا  أنشطة  من خالل  تنميتها  التي ميكن 

حددها عىل املالحظة واالستنتاج وغريهام، باإلضافة إىل ما ورد يف مقدمته يف الصفوف الثالثة 

”تسعى مادة الدراسات االجتامعية إىل تنمية عمليات متعددة من مثل: املالحظة، املقارنة، 

التصنيف، االستنتاج” فقد أدى ذلك إىل الرتكيز عىل هذه املهارات يف األنشطة املقرتحة. 

  والنتيجة السابقة تتفق مع املعايري الوطنية ملناهج الدراسات االجتامعية يف الصفوف الثالثة 

املذكورة، إذ ورد يف مجال املهارات األساسية: ”يتوقع من التلميذ أن يسلسل املعلومات ويصنفها، 

يفرس مناذج من الصور واملخططات... إلخ”، كام أن هذه النتيجة تتفق مع نتائج كل من دراسة 

عبد املجيد )2004( ودراسة القطيش )2012( إذ أثبتت نتائج كل من الدراستني أن الكتب عينة 

التحليل تركز عىل مهاريت املالحظة والتصنيف بشكل أكرب من املهارات األخرى. 

مل يتضمن محتوى كتب الدراسات االجتامعية للصفوف الثالثة األخرية عمليات العلم التالية: 	 

مهارة تعرف العالقات بني الظواهر، . 1

مهارة الربط بني املالحظات والتنبؤات لحدوث ظاهرة معينة، . 2

مهارة وضع األحداث املكانية والزمانية بشكل صحيح، . 3

مهارة تعرف معدل حدوث الظواهر خالل وحدة الزمن، . 4

مهارة التعبري الكمي عن خصائص الظاهرة موضوع القياس، . 5
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إذ أن هذه املهارات مل تحصل عىل أي تكرار يف محتوى كتاب التلميذ، وهذا يعني عدم إيالء 

مؤلفي الكتب االهتامم الكايف بهذه املهارات وقد يكون السبب هو اعتقادهم بعدم مناسبة 

تلك املهارات لتالميذ هذه املرحلة، رغم أن املعايري الوطنية ملناهج الدراسات االجتامعية يف 

واملطبوعة  والبرصية  السمعية  املادة  تفسري  مهارات  ركزت عىل  قد  األخرية  الثالثة  الصفوف 

وذلك بتحديد الفكرة الرئيسة واملقارنة واملقابلة والتنبؤ. 

وقد كان ال بد من التقيد بهذه املعايري عند إعداد محتوى مناهج الدراسات االجتامعية وعدم 

إغفالها ألهميتها ورضورتها السيام يف هذه املرحلة ألن عدم تدرب التالميذ عليها يف املرحلة 

األساسية يجعلهم غري قادرين عىل امتالكها يف املراحل الالحقة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

دراسة فراج )2000( التي أثبتت عدم تضمني الكتب عينة التحليل ملا يثري تفكري التالميذ أو 

يساعدهم عىل النقد ومواجهة املشكالت بصفة عامة وإيجاد الحلول لها. 

غياب التدرج والتنسيق أو الرتتيب املنطقي لتضمني عمليات العلم يف محتوى كتب الدراسات 	 

االجتامعية ضمن الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس، وهذا يؤكد عدم وجود 

اسرتاتيجية محددة لتضمني هذه العمليات بشكل متناسق متتابع من صف إىل آخر. وهذا 

األمر إن تحقق فإنه قد يسهم يف تكوين قاعدة واسعة ترسخ تضمني تلك املهارات بشكل أعمق 

االرتقاء  إىل  يؤدي  بشكل  الثانوية(  واملرحلة  الثانية،  )الحلقة  الالحقة  الدراسية  الصفوف  يف 

باملتعلمني إىل مستوى التفكري الناقد واإلبداعي. 

استنادا إىل كل ما سبق تبني نتائج البحث الحايل اقتصار محتوى كتب الدراسات االجتامعية 

عىل عدد من عمليات العلم بنسب متفاوتة وإهامل عدد من العمليات األخرى الرضورية التي 

جرى الرتكيز عليها يف املعايري الوطنية، وظهر عدم مراعاة ملبادئ التدرج والتكامل يف تضمني 

عمليات العلم يف مستوى الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس، ومن هنا تبدو 

الحاجة ماسة إىل إعادة النظر يف هذه الجوانب حتى تتحقق األهداف املرجوة منها بشكل 

يسهم يف بناء الشخصية الفاعلة يف مجتمعها والقادرة عىل التأثري يف مجرياته وأحداثه. 
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مقترحات البحث

بناء عىل نتائج البحث ميكن تقديم املقرتحات اآلتية: 

تضمني جميع مهارات عمليات العلم الواردة يف املعايري الوطنية يف محتوى مناهج الدراسات  §

االجتامعية للصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األسايس، واالستفادة من القامئة املعدة 

يف البحث الحايل. 

الدراسات  § العلم يف محتوى منهاج  وضع اسرتاتيجية واضحة ومحددة آللية تضمني عمليات 

االجتامعية يف جميع الصفوف الدراسية مبا يتناسب مع املعايري الوطنية. 

مراعاة مبادئ التدرج والتكامل يف تضمني عمليات العلم يف محتوى منهاج الدراسات االجتامعية  §

من صف إىل آخر ويف الصف الدرايس الواحد. 

االهتامم بالعنارص األخرى التي تضمن تنفيذ منهاج الدراسات االجتامعية بالشكل الذي يسهم  §

يف تحقيق األهداف املرجوة منه يف تنمية عمليات العلم لدى املتعلمني ومن هذه العنارص 

)توفري البيئة الصفية املحفزة عىل التفكري، تدريب املعلم عىل طرائق تنمية عمليات العلم لدى 

املتعلمني، وعىل استخدام أساليب التقويم املناسبة لذلك(. 

إجراء دراسة تتناول تحليل العنارص األخرى يف منهاج مادة الدراسات االجتامعية )األهداف  §

والطرائق واالسرتاتيجيات التعليمية وأساليب التقويم( لتحديد مدى تناولها لعمليات العلم. 

الثانية  § )الحلقة  أخرى  صفوف  يف  االجتامعية  الدراسات  مادة  ملنهاج  تحليلية  دراسة  إجراء 

واملرحلة الثانوية( يف ضوء عمليات العلم األساسية، والتكاملية. 
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الملخـــص

يف ظل املستجدات األخرية التي طرأت عىل العامل اليوم، والتحديات التي تعيق تحقيق أهدافه 

التعليمية  العملية  سري  فعالية  مدى  يف  يتمركز  األكرب  التحدي  نجد  وغاياته،  تصوراته  وتطبيق 

والرتبوية يف الدول مبختلف أيديولوجياتها، إذ أدى ظهور فايروس كوفيد-19 املستجد إىل تغيري 

عدة خطط تعليمية يف مستوى دول العامل واملستوى املحيل، الذي استوجب وجود عمليات إلدارة 

األزمة الحديثة من قبل املراكز الرتبوية، وتوافر الخطط التعليمية املساندة. 

املنهج  الباحثة  استخدمت  كوفيد-19  فايروس  ظل  يف  الرتبوية  األزمة  إدارة  واقع  ولقياس 

املالمئة.  والتصورات  املناسبة  الحلول  تقديم  ثم  الواقع وقياسه،  قراءة  إىل  يعمد  الذي  الوصفي، 

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج، منها: أن أداء العاملني يف الهيئة التعليمية والتدريسية بوزارة 

الرتبية والتعليم العايل الحالية أثناء األزمة كان بدرجة متوسطة. وقدمت الباحثة عدة توصيات، 

أهمها: التعليم وتدريب املراكز الوظيفية املختلفة بالوزارة عىل أساليب إدارة األزمات املختلفة.

الكلامت املفتاحية: إدارة األزمات، جائحة كوفيد-19، الرتبية، التعليم، الكويت.
 

د. أمثال حمد العريفان
وزارة التربية والتعليم العالي - الكويت

إدارة األزمة الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الكويتية
يف ظل جائحة كوفيد - 19 من وجهة نظر العاملني فيها

»تصور مقرتح«
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 Abstract
The research paper is conducted within the context of the events the world has witnessed 

recently. It expounds the challenges that has hindered, due to this emergency, the fulfillment 
and application of the aimed objectives and devised plans in most fields and domains all 
around the world. The survey explicates that the challenge the most critical lies in the effec-
tive functioning of the educational processes, in respect to their various policies and desired 
outcomes in the different countries around the world. Indeed, the unprecedented Covid-19 
pandemic has led to the readjustment of several education plans at both the global and the 
local scales. This has necessitated the following procedures: First, the introduction of modern 
crisis management processes by education centers; and second, the division of additional 
educational plans. 

To measure the management of the educational crisis in light of the Covid-19 pandemic, 
the researcher utilizes the descriptive approach which observes the facts, measures them and 
provides appropriate solutions and perceptions. The questionnaire used studies the general 
performance of the Ministry of Higher Education in facing crises before they occur and as 
soon as they arise. The survey’s sample consists of 432 employees in the teaching and educa-
tional units in the Kuwaiti public and private schools and higher education institutions that 
were chosen randomly. 

The paper reaches several results, including that the current performance of the Min-
istry of Higher Education during the crisis is passable, based on the views of the teaching 
and educational staff members. Furthermore, the researcher clarifies that though there are 
different job positions and administrative sectors, there is no argument over the employees’ 
expectations of the Ministry of Higher education’s contribution in the management of the 
current Covid-19 crisis. 

Finally, the study offers several recommendations; the most important are the instruction 
and training of staff members, in various job positions in the Ministry, on the diverse meth-
ods of crisis management. 

Key Words: Crisis Management, Covid-19 Pandemic, Education, Instruction, Kuwait.
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المقدمـــــة

إن ظهور فايروس كوفيد-19 املستجد يف العامل اليوم أّدى إىل ظهور التحديات الكثرية والعوائق 

العميقة أمام سري األعامل والخدمات عىل شكلها الطبيعي يف جميع القطاعات الحيوية يف دول 

العامل، وأحدث عدة آثار اقتصادية، منها ما يختص بعلميات االسترياد والتصدير العاملية، وعدة آثار 

اجتامعية أهمها العزل االجتامعي واملشاكل األرسية، وقلة املسؤولية االجتامعية من قبل األفراد 

والرشكات، وأحدث عدة آثار صحية، منها ارتفاع عدد الوفيات يف العامل، ونسبة العدوى، وتفيش 

الوباء، وما ينجر عن كل ما سبق من تغيريات جذرية يف مفهوم العوملة املعارص وأبعاده املختلفة.

إن فكرة األزمات مل تكن يوما فكرة مفاجئة، بل هي فكرة أصيلة داخل املؤسسات ودامئة الحدوث 

ما دامت املنظامت قامئة، وإىل ذلك يشري كّل من إيان مرتوف وغس أناغنوس، )2011(: ”باختصار مل 

تعد، األزمات عالمة شاّذة أو نادرة أو عشوائيّة يف مجتمع العرص الحديث، ولكنها جزء من نسيج املجتمع 

 املعارص. وجميعنا يف كل مكان نتأثر يوميّا باألزمات كبرية كانت أم صغرية، وإذن يجب علينا جميعا 

- سواء كنا نعمل يف مؤسسات كبرية أم غري ذلك - أن نفهم ملاذا أصبحت هذه األزمات عالمة 

من العالمات األساسيّة يف العامل اليوم، وأن نعرف ما يجب عمله للتخفيف من أثر هذه األزمات، 

وأيضا يجب أن نفهم ما هو املطلوب من املؤسسات الكبرية لتوفري أكرب قدر ممكن من األمان، 

وتخفيض احتاملية ظهور األزمات قدر اإلمكان”.

   إن ما يهمنا اليوم هو الدور األسايس لعملية التعليم والتعلم، ومدى تحقيقها يف ظل هذه 

األزمة، إذ يعترب التعليم أساس قيام األمم، والسبيل الوحيد أمام نهضتها، وخط الدفاع األول أمام 

عالج مشكالتها وتجاوز أزماتها. وقد وّضح بكار، )2011( أهمية التعليم، فقال: ”إن التعليم هو 

ميكن  وال  الطبيعية”.  وثرواتها  مواردها  نقص  عن  واملجتمعات  األمم  لتعويض  األمثل  األسلوب 

إدارية  السامية إال بوجود عمليات  الحقيقي ووظيفتها  التعليمية أن تتحقق مبفهومها  للعملية 

مقتدرة وعمليات قيادية محرتفة.
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والحروب  والكوارث  اإلدارية  األزمات  أثناء  والتعليمية  الرتبوية  األزمة  إدارة  أهمية  وتظهر 

واألمراض من حيث هي خطوة أوىل وركيزة أساسية أمام النجاة من الخسائر املادية واملعنوية 

لكتابات  الباحثة  متابعة  املتعلمني. ومن خالل  التعليمية والعلمية ومستقبل  لتحقيق األهداف 

األزمات  يواجه عددا من  الكون  يشء عىل هذا  كّل  أن  إىل  متعددة، خلصت  وقراءات  مختلفة 

املتنوعة األسباب، واالتجاهات والنتائج، املختلفة متزامنا مع القدرة عىل التنبؤ بها. وألن كل يشء 

منفرد يواجه هذا العدد من األزمات، فمن املتوقع أن تواجه وزارات الرتبية والتعليم بوجه عام 

أزمات تعيق أداء العملية اإلدارية والوصول إىل األهداف املنشودة، فهناك العديد من األداءات 

الخاطئة أو املشكالت أو نقص املعلومات التي ميكن التنبؤ عن طريقها بحدوث أزمات قريبة أو 

بعيدة، ميكن اختصارها يف ”أزمات تشغيلية وتكنولوجية ومهنية واقتصادية واجتامعية وتعليمية 

وبيئية ونفسية وطالبية”. 

وقد عرّف العلامء والباحثون األزمة تعريفات مختلفة اتفقوا يف جزء منها، وتعارضوا يف جزء 

آخر، فذهب  بطاح، )2006( إىل ”التفريق بني ثالثة مصطلحات غالبا ما يتم تداولها عند الحديث 

عن األزمة، وهي األزمة واملشكلة، والكارثة، وإذا كنا قد اتفقنا عىل أن األزمة )crisis( هي حدث 

مفاجئ غري متوقع يؤدي إىل صعوبة التعامل معه، فإن املشكلة )problem( هي عائق يحول 

دون تحقيق الهدف، وأما الكارثة )catastrophe( أو النكبة )disaster( فهي حالة مدمرة حدثت 

فعال، ونجم عنها دمار مادي أو معنوي أو كالهام معا”. 

مشكلة الدراسة 

إىل  جاذبيّة  األكرب  واملنهجية  طلبا  األكرث  املفهوم  مؤخرا  األزمات  إدارة  مفهوم  أصبح  لقد 

التطبيق من قبل القطاعات املختلفة يف الدولة، خاصة مع تطورات العامل وأزماته املختلفة. إال أن 

الرغبة يف التطبيق ينقصها الكثري من املهارات والقدرات اإلدارية والقيادية التي يجب أن يتّصف 

بها القطاع املسؤول عن إدارة األزمة، ومن خالل قراءتنا لواقع األزمة الحالية وطبيعة إدارة األزمة 

الرتبوية يف دولة الكويت لفايروس كورونا، من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل الكويتية، فحن 
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القامئة عىل عدة وجهات نظر من قبل خربات سابقة وخربات قيادية معارصة  نجد أن الحلول 

رافقت بداية األزمة كانت متذبذبة التطبيق ومتأخرة يف النتيجة النهائية لفائدة العملية التعليمية 

يف الدولة. وذلك أمر يجعل من غياب االسرتاتيجيات الحديثة واملنهجيات اإلدارية الخاصة مبعالجة 

األزمات املتنوعة يف بدايتها أمرا مستغربا، نظرا إىل تعدد الكفاءات الوطنية التعليمية والرتبوية. 

   وبناء عىل ما سبق تحددت مشكلة الدراسة، فأكّدت أوال الحاجة إىل وجود جهاز تابع 

لوزارة الرتبية والتعليم العايل متخصص يف قراءة الواقع ومعطياته، إلعطاء نتائج دورية مشفوعة 

بخطط آنية ومستقبلية، يف سبيل معالجة األزمات منذ بدايتها وحال وقوعها للحفاظ عىل العملية 

التعليمية والرتبوية من الخسارة الفادحة، كام يحصل يف الوقت الحايل. ثّم أكدت مشكلة الدراسة 

القيادية خاصة يف ما يتعلق  الوزارة، وتنمية مهاراتهم  القيادات يف  ثانيا الحاجة إىل تقييم دور 

بعمليات إدارة األزمات الرتبوية.

وتتمثل مشكلة الدراسة يف السؤال الرئييس التايل: ما مدى نجاح دور وزارة الرتبية والتعليم 

العايل الكويتية يف إدارة األزمة الحالية كوفيد-19 يف بداية وقوعها من وجهة نظر العاملني فيها؟ 

وهذا السؤال تتفرع منه مجموعة من األسئلة:

ما مستوى نجاح أدوار وزارة الرتبية والتعليم العايل الكويتية يف إدارة األزمة الحالية كوفيد-19. 1

يف بداية وقوعها من وجهة نظر العاملني فيها؟

الرتبية . 2 وزارة  يف  العاملني  تقديرات  يف   )0.05≥α( الداللة  مستوى  عند  فروق  توجد  هل 

والتعليم العايل لدور وزارة الرتبية والتعليم العايل الكويتية يف إدارة األزمة الحالية تعزى إىل 

متغريات املركز الوظيفي والقطاع اإلداري؟ 

ما التصور املقرتح إلدارة األزمات الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الكويتية يف ضوء . 3

املعطيات املعارصة؟
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أهمية الدراســة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من رضورة رسم سياسات التعليم ألصحاب القرارات يف وزارة 

الرتبية والتعليم العايل الكويتية، يف املجال اإلداري والتطوير املهني، وطرق إدارة األزمات. وأيضا 

تكمن أهمية هذه الدراسة يف مساعدة الهيئات اإلدارية والتعليمية والرتبوية يف مختلف قطاعات 

وزارة الرتبية والتعليم العايل، من خالل نرش ثقافة إدارة األزمات لديهم، قصد توفري مناخ تنظيمي 

قادر عىل التعامل مع مختلف األزمات. وترى الباحثة أنه ميكن االستفادة من هذه الدراسة يف 

وزارات الرتبية والتعليم العايل األخرى يف املستوى اإلقليمي والعاملي، من خالل اإلفادة من التصور 

املقرتح أو تصورات مقرتحة مامثلة. ثم إن هذه الدراسة تأيت تزامنا مع االهتامم املتزايد بكيفيّة 

إدارة األزمات يف املجتمعات، واستجابة لتوصيات الدراسات السابقة يف تطوير مثل هذا التصّور.

أهداف الدراســة

التعرّف عىل درجة نجاح أدوار وزارة الرتبية والتعليم العايل يف إدارة األزمة الحالية كوفيد-19 . 1

يف بداية وقوعها من وجهة نظر العاملني فيها.

الوصول إىل التصور املناسب إلدارة األزمات الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الكويتية . 2

يف ضوء املعطيات املعارصة.

مصطلحات الدراســة

إدارة األزمات: ويقصد بها مجمل الجهود والتهيئة اإلدارية ملواجهة األزمة املحتملة أو الفعلية، . 1

األزمة،  حصول  يف  املساهمة  املتغريات  جميع  عىل  والرقابة  والتنظيم  التخطيط  خالل  من 

ومحاولة السيطرة عليها وتوجيهها مبا يخدم التخفيف من األزمة أو إزالتها )الهزامية، 2004(. 

أن . 2 ميكن  فريوسات  تشمل  الفريوسات  من  واسعة  زمرة  هو  كوفيد-19:  كورونا  فايروس 

تتسبب للبرش يف مجموعة من االعتالالت، ترتاوح بني نزلة الربد العادية واملتالزمة التنفسية 
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الحادة الوخيمة. وفريوسات هذه الزمرة تتسبّب أيضا يف عدد من األمراض الحيوانية. )منظمة 

الصحة العاملية، 2020(.

حدود الدراســــة

أجريت هذه الدراسة يف إطار هذه الحدود: §

الحدود املوضوعية: واقع أدوار وزارة الرتبية والتعليم العايل يف إدارة األزمة الرتبوية.. 1

الحدود الزمنية: العام الدرايس 2019\2020.. 2

العام 	 القطاع . 3 التعليمية )القطاع  الحدود املكانية: قطاعات وزارة الرتبية والتعليم العايل 

الخاص 	 املناطق التعليمية 	  مؤسسات التعليم العايل العامة والخاصة(.

الحدود البرشية: §

العاملون يف قطاع التعليم العام والخاص )معلم 	 رئيس قسم 	 مساعد مدير مدرسة 	 مدير . 1

مدرسة 	 موجه فني 	 مراقب(.

 العاملون يف قطاع التعليم العايل داخل مؤسسات التعليم العايل العامة والخاصة والقامئون . 2

عىل عمليات التدريس، والذين تبدأ مراكزهم الوظيفية عادة برتبة أكادميية تسمى مدرسا، 

درجة  أعىل  دكتور، وهي  أستاذ  درجة  إىل  للمدرس  العلمي  اإلنتاج  بحسب  وتتدرج الحقا 

أكادميية للمدرس يف مؤسسات التعليم العايل.

اإلطار النظـــري

فايروس كورونا كوفيد-19: . 1

إدارة  ثم  والدقيق،  األشمل  بنطاقه  كوفيد-19  كورونا  فايروس  مفهوم  القسم  هذا  يتناول 

األزمات، فإدارة األزمة الرتبوية:
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1.1. فايروس كورونا كوفيد-19: 

فصائل  عدة  من  فصيلة  يعترب  الذي  كوفيد-19،  الفايروس  وباء  تفيّش  اليوم  العامل  يواجه 

كبرية  فصيلة  هي  كورونا  فريوسات  ”فصيلة   )2020( العاملية،  الصحة  منظمة  وعند  فايروسية. 

تشمل فريوسات تسبّب نزالت الربد الشائعة ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم ”السارس”. 

ونظرا إىل أن هذه الحالة من اإلصابة بفريوس كورونا هي حالة مستجدة، فإن املنظمة عاكفة 

حاليا عىل االضطالع بعملية الحصول عىل مزيد من املعلومات عنها لتحديد اآلثار التي تخلفها 

الحالتان املؤكدتان من املرض عىل الصحة العمومية.

من جانب آخر مل يكن ظهور الفايروس باألمر الجديد أو املفاجئ ملنظمة الصحة العاملية، إذ 

تم رصد أول حالة عام 2012 م، وعىل الرغم من ذلك مل يسبق أن توصلت منظمة الصحة العاملية 

إىل تحديث خاص بقدرة الفايروس عىل العدوى أو االنتقال من شخص إىل آخر، حتى نهاية عام 

2012، حني تم إخطار منظمة الصحة العاملية بوجود أربع إصابات جديدة لفايروس كورونا عن 

طريق العدوى لتكون مجموع الحاالت ست حاالت من دولة قطر واململكة العربية السعودية 

واململكة املتحدة. وقد تم التوصل إىل صحة انتقال الفايروس عن طريق العدوى، لوجود إصابتني 

من الست إصابات ألخوين من أرسة واحدة. وأيضا ظهرت عدة إصابات مشابهة ملتالزمة االلتهاب 

الرئوي الحاد دون التشديد عىل خطورة األمر، واكتفت املنظمة بتوصيات متنوعة مختصة بسبل 

الوقاية وطرق التقيص.

وعىل الرغم من تزايد الحاالت بني العامني )2017 	 2012( يف دول مختلفة من العامل مل تنّوه 

منظمة الصحة العاملية بوجود حاالت جديدة بانتهاء عام 2017 حتى بداية عام 2019 يف اإلمارات 

العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، وهي حاالت ارتبطت إصابتها مبخالطة أصحابها للجامل 

العاملية،  الصحة  منظمة  أوصت  لذلك  الخام.  النوق  حليب  وتناول  االستهالك  بطرق  أو  العربية 

)2020( بأنّه ”ينبغي أن يتجنب هؤالء األفراد املخالطة اللصيقة للحيوانات وخاصة الجامل، عند 

زيارة املزارع أو األسواق أو مناطق الزرائب املعروفة باحتامالت التداول الدّوار للفريوس. وال بد 
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من التقيّد بتدابري النظافة الصحية العامة، مع رضورة مراعاة املامرسات الغذائية الصحية. وعىل 

األشخاص تجّنب رشب حليب اإلبل الخام أو بول اإلبل، أو تناول لحوم مل يتم طهيها بشكل سليم”. 

حاالت  فيها  ظهرت  التي  املناطق  يف  السفر  إجراءات  عىل  قيود  بوضع  توص  مل  واملنظمة 

اإلصابة وال بوقف عمليات التبادل التجاري والغذايئ.

وقد ارتبط اسم جمهورية الصني االشرتاكية بفايروس كورونا مؤخرا، تحديدا يف مدينة ووهان، 

فبعد التقيّص، ”تشري األدلة بشدة إىل ارتباط تفيش الفريوس بالتعرض إىل سوق مأكوالت بحرية 

يف ووهان. وقد أغلقت هذه السوق يف 1 كانون الثاين \ يناير 2020. ومل تنتقل العدوى يف هذه 

البرش.  انتقالها بني  أدلة واضحة عىل  الصحية، وال توجد  الرعاية  العاملني يف مجال  املرحلة بني 

وواصلت السلطات الصينية يف األثناء عملها من خالل تدابري الرتّصد واملتابعة املكثفة، فضال عن 

املزيد من إجراءات التقيص الوبايئ” )منظمة الصحة العاملية، 2020(.

وتحول فايروس كورونا إىل وباء عاملي أصيب عىل إثره ما يفوق مئة ألف شخص، إذ ”تشري 

التقارير، حتى اليوم، إىل أن عدد حاالت اإلصابة املؤكدة مبرض كوفيد-19 قد تجاوز عامليّا عتبة 

000 100 حالة” )منظمة الصحة العاملية، 2020(، وأدى ذلك إىل ترّضر العديد من دول العامل يف 

عدة جوانب، إىل أن اتخذت دول العامل جميع سبل الوقاية من تفيّش العدوى، وذلك عن طريق 

والتصدير  االسترياد  عمليات  ووقف  املراحل،  جميع  يف  التعليم  ووقف  الجوية،  الرحالت  وقف 

التجارية والغذائية، عىل نحو أدى إىل تراجع كبري يف املؤرشات االقتصادية املختلفة. 

إدارة األزمات:. 2

واألمراض  الطبيعيّة  الكوارث  ليشمل  الدراسات  من  كثري  يف  األزمات  إدارة  مفهوم  تشابه 

البرشية، وغريها من األمور التي يكون السبب البرشي فيها معدوما. ولكن يف الحقيقة إدارة األزمة 

يقصد بها كل األزمات التي تصيب املنظاّمت واملؤّسسات، وتكون ذات أسباب برشية، تختلف عن 

إدارة الطوارئ، وإدارة املخاطر التي تختص بالحروب والكوارث واألمراض الوبائية. 
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وقد أشار كّل من إيان مرتوف وغس أناغنوس، )2011( إىل أنه ”باملقارنة مع إدارة الطوارئ 

وإدارة املخاطر اللّتني تتعامالن بشكل أسايس مع الكوارث الطبيعيّة، تتعامل إدارة األزمات مع 

الكوارث التي يسببها البرش، مثل قرصنة برامج الحاسوب، والتّلوث البيئي، وعمليات االختطاف، 

والفساد والغش والتّزييف يف املنتجات، والتحرش الجنيس والعنف يف كل مكان. فالكوارث التي 

السبب  ولهذا  تفاديها.  ميكن  إنه  أي  الطبيعيّة،  الكوارث  عكس  عىل  حتمية  غري  البرش  يسبّبها 

يحارب الرأي العام بشدة املؤّسسات التي تكون مسؤولة عن ظهور مثل تلك األزمات”.

ويضيف أبو قحف، )2002( أن إدارة األزمات هي ”عمليّة اإلعداد والتقدير املنظم واملنتظم 

للمشكالت الداخليّة والخارجيّة التي تهّدد بدرجة خطرية سمعة املنظّمة وربحيتها”.

إّن إدارة األزمات مبفهومها األشمل هي تلك التي تقوم عىل توقع حدوث أزمة، أو حقيقة 

وجود أزمة راهنة تعاين منها املؤّسسة، فإدارة األزمات ليست فقط خطوات إجرائية تلتزم بها 

اإلدارة عند مواجهة األزمة، بل هي عمليّة مبادأة واستعداد وترقب. وتتّخذ اإلدارات بوجه عام 

عدة مواقف أمام األزمة، أوردها بطاح، )2006( كاآليت:

أن تقف اإلدارة موقفا سلبيّا وتتجاهل األزمة.	 

أن تدرك اإلدارة حقيقة األزمة، ولكنها تفشل يف مواجهتها باألسلوب املناسب.	 

أن تدرك اإلدارة حقيقة األزمة، ولكن قصور اإلمكانيات املادية والبرشية يؤدي إىل تفاقمها.	 

أن تدرك اإلدارة حقيقة األزمة، وتواجهها باألسلوب املناسب، وبشكل رسيع للحد من الخسائر.	 

1.2. مراحل إدارة األزمات:

ويف حال نشوء األزمة ال بد لإلدارة أن تقوم بعّدة مواقف، منها ما عدده بطاح، )2006( كاآليت:

نقل الصالحيات إىل هيئة مركزيّة تستطيع السيطرة عىل املوقف. 	 

جميع 	  وتعطى  متكامال  فريقا  تكون  املركزية،  الهيئة  داخل  مجموعات  عىل  العمل  توزيع 

الصالحيات الالزمة.
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فتح خطوط االتصال بني مجموعات العمل، وحشد جميع اإلمكانيات للتعامل مع املوقف.	 

إنشاء لجنة عمل ميدانية لتقيص الحقائق ومتابعة تنفيذ الخطط.	 

واالعرتاف  الترّصف  يف  الرّسعة  تتطلب  األزمة  ”إدارة  أن  إىل   )2002( قحف،  أبو  أشار  وقد 

بالحقيقة. وتحدي األزمة ومواجهتها أفضل من الهروب، ويجب أن يعرتف املدير بحقيقة أخرى، 

هي أن عقارب الساعة تدور دامئا إىل األمام أو أن الزّمن ال يعود إىل الوراء أبدا.”

وأضاف أبو قحف، )2002( قائال: ”الخرباء يقرتحون يف هذه املرحلة عّدة إجراءات وقرارات 

للتعامل مع األزمات، منها:

إنشاء مركز خاص لألزمات.	 

 	.opportunity team تكوين فريق متدرب يسّمى فريق الفرص

تأمني شبكة اتصاالت متطورة دامئة التّجهيز.	 

باتّخاذ  القيام  األمر  يتطلب  حيث  فعال،  األزمة  وجود  مرحلة  يف  ذروته  إىل  التّحدي  يصل 

أصعب القرارات وأرسعها. فالسمة الرئيسيّة للقيادة يف األزمات هي اإلبقاء عىل بساطة األشياء، 

وأن يطلب من الناس مثال القيام باألشياء أو األعامل التي تربّوا واعتادوا عليها وليس القيام بأعامل 

جديدة غري معتادين عليها.”

إلدارة  املناسبة  واالسرتاتيجيات  االتصال  ونظم  الجاهزية  مراحل  املراحل،  تلك  بعد  وتأيت 

األزمات، التي أضافها إبراهيم، )1997( كالتايل:

2.2. الّتجهيزات الالزمة إلدارة األزمة:

1.2.2. غرفة عمليات إدارة األزمات: 

حتى تتم إدارة األزمة بكفاءة وفعاليّة، يجب أن تتّصف غرفة عمليات إدارة األزمات مبا ييل:

أن تكون مزّودة بوسائل االتصال الفعالة، وبالحاسبات اآللية الالزمة إلجراء التحليالت.	 
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يف 	  بهدوء  يسمح  جو  وتوفري  األزمة،  إدارة  فريق  الستيعاب  واالتساع  الحجم  حيث  من  صالحيتها 

أعصاب فريق إدارة األزمة، باإلضافة إىل متكينه من الرؤية الشاملة لألحداث وتقييمها برسعة وفاعلية.

2.2.2. نظم االتّصال الخاّصة بإدارة األزمة: 

يجب فحص نظام االتّصال بدقّة للتأكد من عدم وجود أّي خلل به، ويؤدي نظام االتّصال إىل 

تدفق البيانات عىل النحو التايل:

بيانات من القمة إىل قاعدة املنظّمة ممثلة يف األوامر والتوجيهات والتعليامت اإلداريّة التي 	 

يجب أن تنّفذها املستويات اإلداريّة األدىن.

بيانات يف املستوى اإلداري نفسه، للتنسيق بني املستوى اإلداري الواحد.	 

العليا عىل 	  املتابعة، ومن خاللها تتعرف اإلدارة  بيانات  القّمة، وهي  القاعدة إىل  بيانات من 

حجم األداء وتطوره.

3.2.2. إعالم األزمة:

إلعالم األزمة مهمتان مزدوجتان هام:

لها 	  التّصدي  ومحاوالت  مواجهتها  نتائج  ومعرفة  األزمة،  أخبار  متابعة  هي  إخباريّة:  مهمة 

وتحجيمها.

ومهمة توجيهيّة: هي الحصول عىل دعم من كافة القوى املحيطة واملهتمة باألزمة.	 

ويجب صياغة األخبار واملعلومات والبيانات بالشكل واملضمون املناسبني ويف الوقت الالزم، ويف 	 

إطار تحلييل معني، قصد الجذب وإثارة االنتباه، ومن ثم حّث األطراف املعنيّة عىل تأييد املنظمة.

4.2.2. أدوات الّتأثري:

يستلزم التّعامل مع األزمة عدة أدوات لوقف استفحالها أو القضاء عليها أو لتحييد القوى 

املحيطة بها. ومن أهم وسائل التأثري إلدارة األزمات ما ييل:
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اللقاءات الشخصية.	 

عقد االجتامعات واملؤمترات والندوات.	 

إلقاء الخطب واملحارضات.	 

استخدام وسائل اإلعالم الجامهريي.	 

5.2.2. أدوات الّصدام:

نقص  استخدامه، سواء بسبب  املتاح  الوحيد  الخيار  األزمة هو  الّصدام مع قوى  يكون  قد 

املعلومات أو تدهور األوضاع رسيعا، أو عدم استجابة القوى الصانعة لألزمة للترصف برشد. إال أن 

أدوات الّصدام ال تقيض عىل األسباب الحقيقية لألزمة، بل تؤدي فقط إىل الكبت وإرجاء األزمة.

6.2.2. أدوات االمتصاص:

تستهدف أدوات االمتصاص تحقيق هدفني هام:

كسب الوقت للحصول عىل املعلومات الالزمة الختيار أدوات التّعامل الّسليم مع األزمة.

الحفاظ عىل كيان املنظّمة من أّي خسارة قد تسبّبها أدوات الصدام.

7.2.2. نظام معلومات األزمة:

حتى ينجح نظام معلومات إدارة األزمة يف مهمته، يتعني تحديد متطلبات إدارة األزمات من 

البيانات واملعلومات، خاّصة يف ما يتصل ببؤر األزمات، عالوة عىل املحافظة عىل أمن املعلومات 

التي يف حوزة متخذ القرار، حتى ال يتم اخرتاق املعلومات من جانب األطراف الخارجية.

8.2.2. وسائل لالنتقال:

األزمة، وضامن رسعة  إدارة  عن  املسؤولني  انتقال  لتسهيل  االنتقال  وسائل  توفر  من  بد  ال 

للغاية  يصعب  وبدونها  األزمة  معالجة  لنجاح  ضامنا  تعترب  األزمات  إدارة  فتجهيزات  الترصّف. 

التّعامل مع األزمة ووقف تصاعدها وتحويل سلبياتها إىل إيجابيات.
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3.2. إدارة األزمة الرتبوية:

إن األزمات الرتبوية غدت أمرا وارد الحدوث، وليس باملفاجئ يف وقت يعاين فيه العامل من 

الكثري من األزمات والحروب والخسائر، باإلضافة إىل االنفجار التكنولوجي والتعليمي الحديثني، 

هذه الحقيقة التي تجعل من إدارة األزمة التعليمية والرتبوية يف األنظمة أمرا وجب أن تتدرب 

عليه الهيئات اإلدارية والتعليمية العاملة يف القطاع. فاألزمات الرتبوية تخطت أزمات الرسوب 

التعليم  الطاليب وركاكة طرق  والعنف  والترسب  التعليمية  املناهج واملخرجات  الطاليب وضعف 

العلم  الدول رشقا وغربا، وأوقف عمليات  إنّه اجتاح  وعدم جودتها، إىل وجود وباء عاملي، ها 

والتعلم يف أنظمتها التعليمية من مراحلها األوىل حتى تعليمها العايل. 

الكويت جعلت غياب طريقة  العايل يف دولة  الرتبية والتعليم  اتبعتها وزارة  التي  والحلول 

التعليم عن بعد أو التعليم الطارئ ضمن حلولها أمرا مستغربا، عىل الرغم من تطبيقه يف الدول 

املجاورة والشقيقة، ونجاح عمليات العلم والتعلم، وطرق التواصل بني املعلم والطالب يف جميع 

املراحل، حتى إن بعض الجامعات يف اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

بعد،  عن  التعليم  أساسيات  عىل  للتدريب  املدرسني  لجميع  تدريبية  دورات  حضور  إىل  دعت 

وملواضيع أخرى إثرائية يف املجال.

إن وقف عمليات التعليم والتعلم ملدة تفوق الستة أشهر حذرا من تفيش العدوى بني املتعلمني، 

خلق تساؤالت كثرية يف امليدان عن جدوى هذا القرار، ومستقبل املتعلمني، واملنظومة التعليمية برمتها.

الّدراسات السابقـــة

نظرا إىل حداثة مشكلة الدراسة، كان من الصعب جّدا البحث يف دراسات مشابهة اختصت بإدارة 

األزمات الرتبوية يف ظل األزمات القامئة عىل األوبئة واألمراض، وذلك لحداثة األمر، فعمدت الباحثة 

الرتبوية يف مؤسسات  األزمات  إدارة  تعاملت مع موضوع  التي  الّسابقة  الّدراسات  إىل االطالع عىل 

التعليم العام ومؤسسات التعليم العايل، وطرق تعامل القيادات الرتبوية مع أنواع مختلفة منها.
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الّدراسات العربّيــــة. 1

   أنجز أبو سمرة وآخرون )2012( دراسة بعنوان ”إدارة األزمات لدى أقسام الرّتبية الرياضية 

ودوائرها يف مؤّسسات التّعليم العايل الفلسطينيّة من وجهة نظر طلبتها”، واستخدم يف الدراسة 

املنهج الوصفي الوثائقي، باالعتامد عىل الكتب والّدراسات ذات العالقة مبوضوع الّدراسة.

وقد أرادت الّدراسة التّعرف إىل واقع إدارة األزمات لدى أقسام الرّتبية الرياضية ودوائرها يف 

مؤّسسات التّعليم العايل الفلسطينيّة من وجهة نظر طلبتها، وأظهرت النتائج أن تقديرات أفراد 

التعليم  الرياضية ودوائرها يف مؤسسات  الرّتبية  إدارة األزمات لدى أقسام  لواقع  الّدراسة  عيّنة 

العايل الفلسطينيّة كانت بدرجة متوسطة. ويف ضوء ذلك أوىص الباحثون مبجموعة من التوصيات، 

منها أن تويل أقسام الرّتبية الرياضيّة ودوائرها اهتامما أكرب بإدارة األزمات يف مراحلها املختلفة 

بشكل عام، ومبرحلة ما قبل األزمة بشكل خاص، مع رضورة معالجة املعوقات التي تحد من توفر 

إدارة قادرة عىل مواجهة األزمات ضمن آليات مقرتحة.

من جانب آخر طور القرم )2008( منوذجا إلدارة األزمات يف مؤّسسات التّعليم العايل يف دراسة 

بعنوان ”تطوير أمنوذج إلدارة األزمات يف مؤّسسات التّعليم العايل يف األردن”، فذهبت الّدراسة إىل 

وضع األساليب املناسبة للتعامل الفاعل مع األزمات اإلداريّة يف مؤّسسات التّعليم العايل يف األردن، 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي يف االعتامد عىل األدبيات الّسابقة والكتب التي تناولت املوضوع. 

وأشارت النتائج إىل وجود وعي مرتفع يف مؤّسسات التّعليم العايل يف األردن بإدارة األزمات، والقدرة 

عىل مواكبة التغيريات الطارئة وتجاوزها، وذلك ما يعكس وجود توّجه إيجايب لدى رشيحة كبرية 

من قادة مؤّسسات التّعليم العايل يف األردن، عىل ما أشارت إليه النتائج من غياب مبدأ املشاركة 

باتخاذ القرارات اإلداريّة ألعضاء هيئة التدريس يف مؤّسسات التّعليم العايل. وقد قدم الباحث عدة 

توصيات، منها: إنشاء دائرة خاصة بإدارة األزمات يف كل مؤسسة من مؤّسسات التّعليم العايل.

وللنوايسة )2006( دراسة بعنوان ”أمنوذج مقرتح إلدارة األزمات يف وزارة الرّتبية والتّعليم يف 

ضوء الواقع واالتجاهات اإلداريّة املعارصة”، هدفت إىل بناء أمنوذج إلدارة األزمات يف وزارة الرّتبية 
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والتّعليم يف ضوء الواقع واالتجاهات اإلداريّة املعارصة، ولقد استخدم النوايسة املنهج الوصفي 

أن  إىل  النتائج  البحث. وأشارت  تناولت موضوع  التي  والكتب  الّسابقة  األدبيات  باالعتامد عىل 

اإلدارات يف مركز  والتّعليم يف  الرّتبية  األزمات يف وزارة  الجاهزية إلدارة  لنظام  الخمس  املراحل 

الوزارة ويف مديريات الرّتبية والتّعليم موجودة بشكل ال يرقى إىل املستوى املطلوب، إىل جانب 

وجود عوامل سلبية تؤثر يف هذا النظام، وذلك ما أّدى إىل صعوبات ومعوقات يعاين منها النظام 

الرتبوي منذ عقود. وقّدم الباحث عدة توصيات منها رضورة االهتامم بالعنرص البرشي اهتامما 

كبريا بوصفه املحور الرئيس يف قيادة التغيري والتّطوير والعقل املنظّم، ورضورة اختيار القيادات 

اإلداريّة والفنية عىل أساس القوة واألمانة والكفاءة.

   ونجد عند املوىس )2006( تصورا ملقرتح يف دراسة بعنوان ”إدارة األزمات يف مدارس التّعليم 

العام مبدينة الرياض”، وهي دراسة سعت إىل معرفة األسس الّنظرية إلدارة األزمات يف ضوء الفكر 

نظر  الرياض من وجهة  العام مبدينة  التّعليم  األزمات يف مدارس  إدارة  املعارص، وواقع  اإلداري 

أفراد عيّنة الّدراسة. وأيضا سعت الدراسة إىل تصور مقرتح إلدارة األزمات يف التّعليم العام مبدينة 

الرياض. وقد قام البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل باالعتامد عىل الّدراسات واألدبيات الّسابقة 

واالستبانة أسلوبا لجمع البيانات. وأبدت النتائج أن أكرث األزمات حدوثا يف مدارس التّعليم العام 

مبدينة الرياض هي االعتداءات البدنية ما بني الطالب، وأقل األزمات حدوثا األعامل اإلرهابية يف 

مدارس التّعليم العام مبدينة الرياض. وتتوفر مقومات إدارة األزمات مبدارس البنات بصورة أكرب 

منها يف مدارس البنني، وال يؤدي املؤهل العلمي والخربة الوظيفية للمديرين ومديرات املدارس 

إىل توفري مقومات إدارة األزمات باملدارس. أما التوصيات فكانت تبّني التصور املقرتح يف مدارس 

التّعليم العام يف مدينة الرياض ملعالجة جوانب الضعف والقصور يف مواجهة األزمات التي تقع 

التعلم  الطالب عىل  تشّجع  وإيجابية  آمنة  تربوية  بيئة  توفري  املدارس عىل  باملدارس ومساعدة 

البناء واملثمر، وتلك هي الوظيفة األساسية للمدرسة.

التّعليم  مؤّسسات  يف  ومعوقاتها  األزمات  ”إدارة  بعنوان  دراسة   )2004( الشمراين،  وأنجز 

اإلداريني  العاملني  تعامل  كيفية  إىل  التّعرف  السعودية”، عملت عىل  العربية  اململكة  العايل يف 



105  - ديسمبـــر 2020

يف مؤّسسات التّعليم العايل يف اململكة العربية السعودية مع األزمات. واستخدم الباحث املنهج 

الوصفي يف االعتامد عىل الكتب واألدبيات الّسابقة التي تناولت موضوع الرسالة. وأشارت النتائج 

التّعامل مع األزمات، من خالل االستفادة من عمليات  إىل استجابة عالية للعاملني اإلداريني يف 

واحتواء  النشاط،  استعادة  الوقائية،  االستعداد،  التعلم،  أهميتها:  مرتبة حسب  الخمس  املراحل 

األرضار. أما استجابة العاملني الكتشاف إشارات اإلنذار فكانت متوسطة، وأيضا كانت استجابة 

العاملني للتحكم والسيطرة عىل املعوقات اإلنسانية والتكنولوجية التي تواجههم متوسطة، وكانت 

استجابتهم منخفضة إزاء القدرة عىل التحكم والسيطرة عىل املعوقات التنظيمية. 

وأوىص الباحث بعدة وصايا منها: ما يخص التدريب وتأهيل العاملني اإلداريني المتالك القدرة 

عىل التنبؤ واكتشاف إشارات اإلنذار، مع الرتكيز عىل أنظمة املعلومات واالتصال، وإجراء املزيد 

من الّدراسات امليدانية يف هذا املجال.

الدراسات األجنبية: . 2

 ،”University Leaders’ Response to Crisis on Campus” دراسة بعنوان ،)jill , 2015( جيل

األزمات،  مواجهة  يف  اإلداريني  والعاملني  الجامعات  يف  القياديني  دور  عىل  التّعرف  إىل  سعت 

ومدى تأثري القيادة يف عمليّة مواجهة األزمة وإدارتها وطرق معالجتها. استخدم الباحث املنهج 

الوصفي القائم عىل املقابالت الشخصية للقياديني اإلداريني والعاملني اإلداريني، وأظهرت النتائج 

مدى فاعلية الجامعات يف مواجهة األزمات داخل الحرم الجامعي، واستخدام األساليب القياديّة 

اإلداريني  القياديني  بني  الفّعال  التواصل  أيضا  النتائج  بيّنت  بنجاح،  معها  التّعامل  يف  املختلفة 

واإلدارات املختلفة والتّحديث املستمر للمعلومات الذي له دور أسايس يف إدارة األزمات. 

وقد قّدم الباحث عدة توصيات منها رضورة التّحسني املستمر لعمليات إدارة األزمات يف الجامعات 

 عن طريق التعلم املستمر والتنمية املهنية للقياديني واإلداريني، مع التعلم من دروس األزمات الّسابقة 

لعدم تكرارها.
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 ،”Few Schools are Ready to Manage Crisis” دراسة بعنوان )dolan,2006( دوالن

عملت عىل معرفة الدافعية واستعداد املؤّسسات التعليميّة ملواجهة األزمات، واستخدم الباحث 

املنهج الوصفي الوثائقي، باالعتامد عىل الكتب والدراسات ذات العالقة مبوضوع الّدراسة، وأظهرت 

والحرائق،  اإلرهاب  مثل  األزمات،  ملواجهة  التعليميّة  املؤّسسات  االستعدادات يف  النتائج قصور 

من  واالستفادة  األزمات  ملواجهة  تستعد  التي  التعليميّة  باملؤسسات  باالقتداء  الباحث  وأوىص 

تجاربها.

كيلساي )kelsay, 2007( دراسة بعنوان

”Aftermath of a Crisis: How Colleges Respond to Prospective Students”

التي  باألزمات  تأثّرهم  ومدى  الطلبة  فعل  ردة  معرفة  الّدراسة  هذه  استهدفت  وقد 

تحدث يف جامعاتهم، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي الوثائقي، باالعتامد عىل الكتب 

والدراسات ذات العالقة مبوضوع الّدراسة. والّدراسة التي انحرصت يف ثالث جامعات، هي:  

Lucerne University, Interlaken University and Bern College عن طريق املقابالت التي 

متت مع اإلداريني والطلبة وأولياء األمور، خلصت إىل وجود تأثري لتلك األزمات يف الطلبة وأولياء 

بتعزيز  الباحثة  وأوصت  ذكرت،  التي  غري  أخرى  وكليات  جامعات  اختيار  إىل  بهم  أّدى  األمور، 

إدارة  أساسني يف  والتخطيط عاملني  الفّعال  التواصل  وتبّني  األزمات  أثناء  العاملني  بني  التواصل 

األزمات.

الطريقة واإلجراءات:. 3

األزمة . 1 وإدارة  املواجهة  واقع  قراءة  يف  الوصفي  املنهج  الدراسة  اعتمدت  الدراسة:  منهج 

الرتبوية يف دولة الكويت من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل.

التعليمية . 2 الهيئة  أعضاء  العاملني من  الدراسة من جميع  تكون مجتمع  الدراسة:   مجتمع 

والتدريسية يف مؤسسات التعليم العام، الخاص والعايل الكويتية.
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 عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة الحالية من عدد من العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم . 3

العايل الكويتية، فبلغ عدد العينة 432، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وطبقت أداة الدراسة 

عليهم يف الفصل الدرايس الثاين من العام 2019\2020 م. والجدول التايل يوضح توزيع األفراد 

مدير  مدرسة،  مدير  مساعد  قسم،  رئيس  )معلم،  الوظيفة  من  كّل  الدراسة يف ضوء  عينة 

مدرسة، مدرس يف التعليم العايل، موجه فني(، والقطاع )تعليم عام، تعليم خاص، تعليم عال، 

مناطق تعليمية(.

توزيع عينة الدراسة يف ضوء متغريات الدراسة

املسمى الوظيفي

معلم
رئيس 
قسم

مساعد 
مدير

مدير
مدرس 

تعليم عال
موجه 

فني
املجموع

القطاع

25182232900385نعام

%58.1%19.0%5.3%6.7%0.0%0.0%89.1%

ص
102410017نخا

%2.3%0.5%0.9%0.2%0.0%0.0%3.9%

تعليم 
000011011نعال

%0.0%0.0%0.0%0.0%2.5%0.0%2.5%

ق 
مناط

تعليمية

000001919ن

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%4.4%4.4%

املجموع

املجموع

2618427301119432ن

%60.4%19.4%6.3%6.9%2.5%4.4%100.0%

الجدول رقم )1( 

الدراسة، فشكل  ملتغريات  تبعا  تفاوتت  قد  املستجيبني  أعداد  أن   )1( الجدول  من  ويتضح 

املعلمون العدد األكرب )261( معلٍم، بنسبة بلغت )%60.4( من العينة الكلية، وقد أظهرت النتائج 
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أن العدد األكرب من أولئك املعلمني يعملون يف القطاع العام، إذ بلغ إجاميل العاملني منهم )251( 

معلٍم بنسبة بلغت )%58.1( أي ما يزيد عن نصف العدد، وأيضا يظهر الجدول )1( أن معظم 

املستجيبني كانوا يعملون يف القطاع العام، وبلغ عددهم )385( معلمة بنسبة بلغت )89.1%(. 

ويبني الجدول أن النسبة األقل لدى املستجيبني هي نسبة من يعملون مدرسني يف التعليم 

العايل، الذين بلغ عددهم )11( مدرسا بنسبة بلغت )%2.5( فقط من النسبة الكلية، أما النسبة 

األقل تبعا للقطاعات فكانت راجعة أيضا إىل قطاع التعليم العايل بإجاميل عدد )11( مستجيبا 

بنسبة مل تتجاوز )2.5%(.

أدوات الدراسة:. 4

الباحثة، وذلك  الحالية تم بناء مقياس مواجهة األزمة من قبل  الدراسة  لإلجابة عن أسئلة 

باالعتامد عىل األدبيات والدراسات السابقة يف املوضوع نفسه.

1.4. الهدف من املقياس:

يهدف املقياس إىل قيس التعامل مع األزمة الحالية، وهي جائحة كورونا كوفيد-19.

2.4. وصف املقياس: تكّون املقياس بصورته األولية من 10 فقرات خامسية التدريج.

3.4. تصحيح املقياس: 

متت االستجابة عىل املقياس يف ضوء تدريج ليكرت الخاميس لتحديد مستوى مواجهة األزمة 

للمقياس  االستجابة  وتكون  الكويت،  دولة  يف  والتعليم  الرتبية  مؤسسات  يف  العاملني  قبل  من 

باختيار استجابة من الخمس استجابات التالية )عالية جّدا	 عالية 	 متوسطة- منخفضة-منخفضة 

جّدا( لتقابل الدراجات )1، 2، 3، 4، 5( عىل الرتتيب، وتدل زيادة الدرجة عىل زيادة الكفاءة يف 

جّدا يف  منخفضة  كفاءة  إىل  تشري  التي   10 الدرجة  بني  املقياس  درجة  وترتاوح  األزمة.  مواجهة 

مواجهة األزمة، والدرجة 50 التي تدل عىل كفاءة مرتفعة جّدا يف مواجهة األزمة.
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3.5. الخصائص السيكومرتية للمقياس:

صدق املقياس.أ. 

صدق البناء.ب. 

الصدق العاميل.ج. 

التحليل العاملي االستكشافي:. 5

تم إجراء التحليل  العاميل االستكشايف )exploratory factor analysis( للكشف الدقيق عن 

 )principal component( صدق بناء أداة الدراسة، فاستخدام طريقة تحليل املكونات األساسية

للكشف عن العوامل وجذورها الكامنة، ويبني الجدول رقم )2( عدد العوامل التي أفرزها التحليل 

ونسب التباين لكّل عامل.

نتائج التحليل العاميل 

التباين الرتاكمينسبة التباينالجذر الكامنالعامل

7.72077.19677.196األول

457.4.56581.761الثاين

413.4.12885.889الثالث

322.3.22189.111الرابع

234.2.33791.448الخامس

الجدول رقم )2( 

يتضح من الجدول )2( أن عامال واحدا فقط امتلك جذرا كامنا أكرب من واحد، إال أن هذا 

املحك للحكم عىل عدد العوامل يعّد األضعف )املومني، 2017 م(. وملزيد من الدقة تم إجراء 

اختبارScree Plot  لتوفري حكم أدق عىل عدد العوامل، وذلك كام هو موضح يف الشكل )1(.
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الشكل رقم )1(: يوضح عامل مقياس الدراسة 

يؤكد الشكل )1( وجود عامل وحيد ملقياس الدراسة، إذ أنه بعد العامل األول أصبح هناك 

ثبات يف املنحنى.

التحليل العاملي التوكيدي: . 6

التوكيدي  العاميل  التحليل  باستخدام  األزمة  مواجهة  ملقياس  البناء  صدق  من  التحقق  تم 

)confirmatory factor analysis(، إذ تم فحص النموذج املكون من متغري كامن واحد )مواجهة 

اإلحصايئ  الربنامج  باستخدام  وذلك  مالحظة،  متغريات  باعتبارها   10 الـعرش  والفقرات  األزمة( 

)Amos(. ويبني الشكل )2( البنية العاملية ملقياس مواجهة األزمة ومعامالت االنحدار للفقرات.
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الشكل رقم )2(: يبني منوذج البنية العاملية ملقياس مواجهة األزمة 

يظهر الشكل )2( منوذج البنية العاملية ملقياس مواجهة األزمة، كام يظهر الجدول أن جميع 

األوزان االنحدارية كانت مرتفعة، وتزيد عىل )0.8(، وهو ما يشري مبدئيّا إىل بنية جيدة للمقياس. 

السابق.  للنموذج  البيانات  وقد تم بعد ذلك استخدام عدة محكات للحكم عىل جودة مالمئة 

والجدول )3( يبني مؤرشات جودة املالمئة، وعدد عزوم العينة، وعدد البارامرتات، ودرجات الحرية.
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مؤرش املطابقةاملحكالقيمة الفعلية

 **135.823p-value>0.05

4.12

0.98IFI ≥ 0.95IFI

0.98CFI ≥ 0.95CFI

0.97NFI ≥ 0.95NFI

0.91AGFI ≥ 0.8AGFI

0.95GFI ≥ 0.8GFI

0.08RMSEA ≤ 0.10RMSEA

55#sample moments

22#parameters

33

الجدول رقم )3( 

يظهر الجدول )3( أن جميع قيم مؤرشات املطابقة قد حققت املحّكات الدنيا ملطابقة جيدة.

ثبات املقياس:

ثبات االتساق الداخيل:

تم التحقق من ثبات التجانس يف فقرات مقياس مواجهة األزمة برمتها، من خالل استخدام 

معادلة طريقة كرونباخ ألفا، وذلك كام هو موّضح يف الجدول )4(.

معامل الثباتاملقياس

0.967 مواجهة األزمة

الجدول رقم )4(

يظهر الجدول )4( أن املقياس متتع مبعامل ثبات مرتفع. وتبعا ملا سبق، تشري نتائج الصدق 

والثبات إىل متتع املقياس بخصائص سيكومرتية جيدة ترّبر استخدامه يف الدراسة الحالية.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

أوال: اإلجابة عن السؤال األول:

نص السؤال األول للدراسة الحالية هو: ما درجة نجاح أدوار وزارة الرتبية والتعليم العايل 

الكويتية يف إدارة األزمة الحالية كوفيد-19 يف بداية وقوعها من وجهة نظر العاملني فيها؟

الحسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 

واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل مقياس مواجهة األزمة، ويبني الجدول 

)5( التكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة الدراسة عىل فقرات املقياس وتدرجاته املختلفة.

الفقرةالرقم

ض جّدا
منخف

ض
منخف

ط
متوس

مرتفع

مرتفع جّدا

يب
سا

ط الح
املتوس

ف املعياري
االنحرا

ب
الرتتي

1
توفر وزارة الرتبية والتعليم 

العايل املناخ التنظيمي الذي 
يحمل ثقافة إدارة األزمات.

80651248578
3.041.355

18.5%15%28.7%19.7%18.8%

2
تبدي وزارة الرتبية والتعليم 

العايل استعدادا ملواجهة األزمات.
63791308179

3.081.303
14.6%18.3%30.1%18.8%18.3%

3
تنّمي وزارة الرتبية والتعليم 

العايل قدرات القادة والعاملني 
عىل مهارات إدارة األزمات.

731041278840
2.811.218

16.9%24.1%29.4%20.4%9.3%

4

تظهر وزارة الرتبية والتعليم 
العايل نوع الجدية يف االلتزام 
باالجتامعات الدورية للنقاش 
املفتوح حول معوقات العمل.

545914011069
3.191.222

12.5%13.7%32.4%25.5%16%

5

تربط وزارة الرتبية والتعليم 
العايل بيئتها الداخلية بالبيئة 

الخارجية وذلك الستطالع اآلراء 
والوصول إىل حاجات املجتمع 

وتطلعاته.

81921218058
2.871.297

18.8%21.3%28%18.59%13.4%
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الفقرةالرقم

ض جّدا
منخف

ض
منخف

ط
متوس

مرتفع

مرتفع جّدا

يب
سا

ط الح
املتوس

ف املعياري
االنحرا

ب
الرتتي

6

يعمل القائد اإلداري يف وزارة 
الرتبية والتعليم العايل عىل 

اتخاذ القرارات املناسبة يف ظل 
األزمة.

525913710579
3.231.241

% 1213.7%31.7%24.3%18.3%

7

جاهزية املعلومات والبيانات 
واإلحصائيات الدقيقة 

والصحيحة يف كل ما يخص 
قطاعات الوزارة وقت األزمة.

66651389865
3.071.264

15.3%15%31.9%22.7%15%

8
يستعني قادة الوزارة بالخربات 

املهنية واملهارية للعاملني 
الحاليني يف مواجهة األزمة.

698912210052
2.951.256

16%20.6%28.2%23.1%12%

9

توفر وزارة الرتبية والتعليم 
العايل قسام إلدارة األزمات 

مختّصا بالقياس والتنبؤ 
باألزمات بكافة أنواعها )إدارية 

- كوارث وحروب 	 وبائية(

1071081205938
2.571.2410

24.8%25%27.8%13.7%8.8%

10

توفر وزارة الرتبية والتعليم 
العايل اسرتاتيجيات 

وسيناريوهات للقيادة وإدارة 
األزمة داخل نظامها التعليمي.

931021286049
2.701.279

21.5%23.6%29.6%13.9%11.3%
29.5011.02املقياس الكيل

الجدول رقم )5( 

يبني الجدول )5( أن الفقرة التي نّصت عىل كفاءة القرارات املتخذة من قبل القائد اإلداري 

يف األزمات احتلت املرتبة األوىل، إذ بلغ عدد الذين وافقوا هذا الرأي )مرتفع جّدا، مرتفع( قرابة 

%43 تقريبا من العينة الكلية، أي ما يقارب النصف، فقد بلغ املتوسط الحسايب لهذه الفقرة 3.23 

بانحراف معياري 1.24، وهو ما يشري إىل تجانس نسبي يف االستجابات عىل هذه الفقرة. ثم بعد 
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ذلك احتلت الفقرة التي تؤكد جدية الوزارة يف مناقشة معوقات العمل املرتبة الثانية، إذ بلغ عدد 

الذين وافقوا هذا الرأي قرابة %42 تقريبا من العينة الكلية، فبلغ املتوسط الحسايب لهذه الفقرة 

3.19 بانحراف معياري 1.22، وهو ما يشري إىل تجانس نسبي يف االستجابات عىل هذه الفقرة أيضا. 

ثم جاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة التي تدل عىل إبداء الوزارة استعدادا ملواجهة األزمات، إذ 

بلغ عدد الذين وافقوا هذا الرأي قرابة %36 تقريبا من العينة الكلية، وقد بلغ املتوسط الحسايب 

لهذه الفقرة 3.08 بانحراف معياري 1.30، وهو ما يشري إىل تجانس نسبي أقل يف االستجابات عىل 

هذه الفقرة. وجاءت يف املرتبة التي قبل األخرية الفقرة التي تفيد بتوفري وزارة الرتبية والتعليم 

العايل اسرتاتيجيات وسيناريوهات لقيادة األزمة، إذ بلغ عدد الذين أفادوا بعدم املوافقة بشكل 

عام )منخفض جّدا، منخفض( قرابة %45 تقريبا من العينة الكلية، فكان املتوسط الحسايب لهذه 

الفقرة 2.70 بانحراف معياري 1.27 وذلك ما يشري إىل تجانس نسبي يف االستجابات عىل هذه 

بإدارة األزمات  التي تستفرس عن توفر قسم خاص  الفقرة  املرتبة األخرية  ثّم جاءت يف  الفقرة. 

والتنبؤ بها، إذ بلغ عدد الذين أفادوا بعدم املوافقة بشكل عام )منخفض جّدا، منخفض( قرابة 

%50 تقريبا من العينة الكلية أي نصف عينة الدراسة، وكان املتوسط الحسايب لهذه الفقرة 2.57 

بانحراف معياري 1.24، ويشري ذلك إىل تجانس نسبي يف االستجابات عىل هذه الفقرة أيضا. وقد 

بلغ املتوسط العام لألداء عىل مقياس مواجهة األزمة 29.50 بانحراف معياري 11.02. 

ومن أجل توفري معيار حكم منطقي إحصايئ حول مستوى مواجهة األزمة، متت بعد ذلك 

مقارنة املتوسط الحسايب التجريبي املحسوب باملتوسط الحسايب الفريض لكل فقرة )وهنا يساوي 

3(، واملقياس برمته للمقياس )ويساوي 30(، والذي يتم الحصول عليه من خالل حاصل رضب 

بني  الفروق  داللة  من  التحقق  وتّم  املقياس.  مفردات  عدد  ليكرت يف  لتدريج  الوسطى  القيمة 

متوسط العينة )التجريبي( ومتوسط املجتمع الفريض من خالل حساب قيمة اختبار ”ت” للعينة 

الواحدة )One sample test(، ويبني الجدول )6( قيم اختبار ت ملجموعة واحدة بدرجات حرية 

.274
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الفقرةالرقم
املتوسط 
الحسايب 
التجريبي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الفريض

tالدرجة

1
توفر وزارة الرتبية والتعليم العايل 

املناخ التنظيمي الذي يحمل 
ثقافة إدارة األزمات.

متوسطة.3.03701.346483572

2
تبدي وزارة الرتبية والتعليم العايل 

استعدادا ملواجهة األزمات.
متوسطة3.07871.2972631.261

3
تنّمي وزارة الرتبية والتعليم العايل 

قدرات القادة والعاملني عىل 
مهارات إدارة األزمات.

منخفضة3.267-**2.81021.207513

4

تظهر وزارة الرتبية والتعليم العايل 
الجدية يف االلتزام باالجتامعات 
الدورية للنقاش املفتوح حول 

معوقات العمل.

مرتفعة3.184**3.18751.224093

5

تربط وزارة الرتبية والتعليم العايل 
بيئتها الداخلية بالبيئة الخارجية، 

الستطالع اآلراء والوصول إىل 
حاجات املجتمع وتطلعاته.

منخفضة2.159-**2.86571.292683

6
يعمل القائد اإلداري يف وزارة 

الرتبية والتعليم العايل عىل اتخاذ 
القرارات املناسبة يف ظل األزمة.

مرتفعة3.874**3.23151.242013

7

جاهزية املعلومات والبيانات 
واإلحصائيات الدقيقة والصحيحة 

بكل ما يخص قطاعات الوزارة 
وقت األزمة.

متوسطة3.07181.2604831.183

8
يستعني قادة الوزارة بالخربات 

املهنية واملهارية للعاملني الحاليني 
يف مواجهة األزمة.

متوسطة-.2.94681.248463886
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الفقرةالرقم
املتوسط 
الحسايب 
التجريبي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الفريض

tالدرجة

9

توفر وزارة الرتبية والتعليم العايل 
قسام مختّصا إلدارة األزمات 

يختص بالقياس والتنبؤ باألزمات 
بكافة أنواعها )إدارية-كوارث 

وحروب-وبائية(.

منخفضة7.237-**2.56711.243133

10

توفر وزارة الرتبية والتعليم العايل 
اسرتاتيجيات وسيناريوهات لقيادة 

األزمة وإدارتها داخل نظامها 
التعليمي.

منخفضة4.940-**2.69911.266083

متوسطة0.952-29.5011.0230املقياس الكيل11

الجدول رقم )6(

يبني الجدول )6( أن من الفقرات ما مل ميتلك داللة إحصائية للفرق بني متوسطها التجريبي 

واملتوسط الفريض الذي يساوي )3(، والذي يفيد بأن الدرجة كانت متوسطة، وهي الفقرات )1، 

2، 7، 8(، إضافة إىل أن املتوسط العام ملقياس مواجهة األزمة حظي أيضا مبستوى متوسط، وهو 

ما يشري إىل أن مجموعة الدراسة ترى أن املستوى العام ألداء الوزارة يف التعامل مع األزمة كان 

التأخر وتراخي  متوسطا، وذلك بدوره يشري إىل منطقية االستجابات املتوسطة، والتي تدل عىل 

الوزارة يف تحقيق األداء املطلوب منها يف بداية األزمة.

وأيضا يشري الجدول )6( إىل أن بعض الفقرات امتلكت متوسطات حسابية أقل من املتوسط 

الفريض بشكل دال إحصائيّا، وهو األمر الذي يشري إىل ضعف من قبل الوزارة يف بعض الجوانب، 

وذلك خالل الفقرات )3، 5، 9، 10(، وذلك ما يفيد بوجوب تنمية الجوانب التي تضمنتها هذه 

األزمات،  إلدارة  مختص  قسم  وتوفري  األزمات،  مواجهة  عىل  العاملني  قدرات  كتنمية  الفقرات، 
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وتوفري اسرتاتيجيات وسيناريوهات يف حال حدوث األزمة، رغم أن انعكاس هذه الجوانب يف أرض 

الواقع ال يزال ضعيفا ويستدعي التدخل الرسيع.

ومتتعت  بوجودها  الدراسة  عينة  أفراد  أفاد  التي  الوحيدة  الفقرة  أن  النتائج  تظهر  وأيضا 

مبستوى عام مرتفع هي الفقرة )4(، والتي تفيد بالجدية الواضحة من قبل الوزارة لفتح النقاشات 

حول معوقات العمل. 

ثانيا: اإلجابة عن السؤال الثاني:

السؤال الثاين يف هذه الدراسة نّصه: هل توجد فروق يف تقديرات العاملني يف وزارة الرتبية 

والتعليم العايل لدور الوزارة يف إدارة األزمة الحالية كوفيد-19 تعزى إىل اختالف املركز الوظيفي 

)معلم، رئيس قسم، مساعد مدير مدرسة، مدير مدرسة، مدرس يف التعليم العايل، موجه فني( 

والقطاع اإلداري )تعليم عام، تعليم خاص، تعليم عال، مناطق تعليمية(؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين الثنايئ Two-way Anova(( ملعرفة أثر 

اختالف املركز الوظيفي والقطاع اإلداري يف استجابات عينة الدراسة عىل مقياس مواجهة األزمة، 

وتم حساب اإلحصاءات الوصفية للمجموعات، وذلك كام هو موضح يف الجدول )7(.

العدداالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالقطاع اإلدارياملركز الوظيفي

معلم

31.410411.31313251عام

25.300010.9752210خاص

000تعليم عال

000مناطق تعليمية

31.176211.34085261املجموع

رئيس قسم

26.341510.3925782عام

23.500014.849242خاص

00.000تعليم عال

000مناطق تعليمية

26.273810.4043084املجموع
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العدداالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالقطاع اإلدارياملركز الوظيفي

مساعد مدير

29.173910.6968723عام

25.750011.086784خاص

00.000تعليم عال

000مناطق تعليمية

28.666710.6084127املجموع

مدير مدرسة

28.00009.8016029عام

50.000001خاص

000تعليم عال

000مناطق تعليمية

28.733310.4351330املجموع

مدرس

تعليم عال

000عام

000خاص

23.90917.7259911تعليم عال

000مناطق تعليمية

23.90917.7259911املجموع

فني

000عام

000خاص

000تعليم عال

26.26327.4895619مناطق تعليمية

26.26327.4895619املجموع

املجموع

29.940311.14297385عام

26.647111.8845517خاص

23.90917.7259911تعليم عال

26.26327.4895619مناطق تعليمية

29.495411.01591432املجموع

الجدول رقم )7(
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يبني الجدول )7( أن املتوسط الحسايب لألداء العام عىل املقياس كان األعىل عند مجموعة املعلمني 

مبتوسط حسايب بلغ 31.18 وبانحراف معياري 11.34، ويشري ذلك إىل تباين نسبّي يف االستجابات، 

بينام بلغ املتوسط الحسايب لألداء عىل املقياس يف مجموعة العاملني تبعا الختالف قطاع العمل األعىل 

ألولئك العاملني يف القطاع العام، 29.94 بانحراف معياري 11.14، إشارة إىل تباين نسبّي أيضا يف 

 االستجابات. وملعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية دالة إحصائيّا تم إجراء تحليل التباين األحادي

 )Two way ANOVA( وذلك كام هو موضح يف الجدول )8(.

درجة الحريةمجموع املربعاتمصدر التباين
متوسط 
املربعات

Fمربع ايتا الجزيئالداللة

.2186.9365437.3873.749002.043املركز الوظيفي

.187.7401187.7401.609205.004القطاع

.694.8963231.6321.985115.014املركز*القطاع

49232.420422116.665الخطأ

52301.992431الكيل

الجدول رقم )8( 

يبني الجدول )8( ما ييل: 

بلغت قيمة اختبار F ألثر اختالف املركز الوظيفي 3.75، وكانت دالة إحصائيّا عند 0.01، وهو . 1

ما يشري إىل وجود فروق يف استجابات عينة الدراسة عىل مقياس وجهات نظر العاملني يف 

وزارة الرتبية يف مواجهة األزمة، وهي فروق تعزى إىل اختالف املركز الوظيفي. وبلغ معامل 

 Miles &( حجم األثر 0.04، داللة عىل أثر صغري تبعا ملا أشار إليه كل من مايلز وشيفلني

.)Shevlin, 2001

بلغت قيمة اختبار F ألثر اختالف قطاع العمل 1.61، وكانت غري دالة إحصائيّا، إشارة إىل . 2

العاملني يف وزارة  الدراسة عىل مقياس وجهات نظر  عدم وجود فروق يف استجابات عينة 
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الرتبية يف مواجهة األزمة تعزى إىل اختالف قطاع العمل. وبلغ معامل حجم األثر 0.004، ويف 

ذلك داللة عىل انعدام األثر تقريبا، وهو ما يتواءم مع انعدام الداللة.

بلغت قيمة اختبار F ألثر التفاعل بني املركز الوظيفي وقطاع العمل 1.99، وكانت غري دالة . 3

إحصائيّا، إشارة إىل عدم وجود فروق يف استجابات عينة الدراسة عىل مقياس وجهات نظر 

العاملني يف وزارة الرتبية يف مواجهة األزمة تعزى إىل التفاعل بينهام. أما معامل حجم األثر 

فبلغ 0.014، داال عىل انعدام األثر تقريبا، وذلك يتواءم مع انعدام الداللة.

البعدية  الفروق يف ما يخص املركز الوظيفي تم إجراء تحليل املقارنات   وملعرفة اتجاه هذه 

)Post Hoc( باستخدام معامل )LSD(، وذلك كام هو موضح يف الجدول )9(.

الداللةالخطأ املعياريمتوسط الفرقاملركز الوظيفي

معلم

.4.90241.35494000رئيس قسم

.2.50962.18355251مساعد مدير

.2.44292.08226241مدير

.7.26723.32458029مدرس تعليم عال

.4.91312.56656056فني

رئيس قسم

.2.39292.38951317-مساعد مدير

.2.45952.29732285-مدير

.2.36473.46334495مدرس تعليم عال

.0107.2.74392997فني

مساعد مدير

.2.86526981-.0667مدير

.4.75763.86352219مدرس تعليم عال

.2.40353.23437458فني

مدير
.4.82423.80719206مدرس تعليم عال

.2.47023.16687436فني

.2.35414.09220565-فنيمدرس تعليم عال

الجدول رقم )9(
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   يبني الجدول )9( أن املقارنات البعدية بني املجموعات الخمس للمراكز الوظيفية املختلفة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  األزمة من  ملواجهة  تقييمها  إحصائية يف  فروق  أظهرت عدم وجود 

العايل الكويتية لجميع املراكز الوظيفية، فقد تقاربت آراء املجموعات، ماعدا املعلمني الذين لهم 

متوسطات يف نظرتهم إىل أداء الوزارة أعىل من نظرائهم من رؤساء األقسام واملدرسني العاملني يف 

التعليم العايل. وكانت هذه الفروق دالة إحصائيّا، داللة تشري إىل آراء إيجابية إزاء طريقة تعامل 

الوزارة مع أزمة كوفيد-19 من قبل هذه الفئة، وهي نتيجة منطقية ومتوقعة من قبل املعلمني، 

ومدى  الطالب  مع  مبارش  بشكل  اليومية  التعامالت  يف  وحدوده  املعلم  عمل  إطار  يتمثل  إذ 

تحصيله وتقدمه العلمي، ومتثل األمور اإلدارية والفنية أمرا ثانويّا بالنسبة إليه. فالتقييم النهايئ 

ألداء الوزارة إذن يكاد يكون غري قائم عىل معرفة تامة.

ثالثا: إجابة السؤال الثالث: 

األزمات  إلدارة  الكويتية  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  أداء  كفاءة  لرفع  املقرتح  التصور  ما 

الرتبوية؟

  متت اإلجابة عن السؤال الثالث، باقرتاح تصور بناء حيال املعطيات البيانية السابقة للنتائج، 

والتي دلت عىل الحاجة إىل وجود آلية تقرتح إلدارة األزمة الرتبوية يف دولة الكويت.

التوصيات: 

إنشاء جهاز وطني خاص باألزمات بكافة أنواعها يضم كفاءات وطنية متخّصصة.	 

تبّني تصور إدارة التتبع التعليمي عىل أرض الواقع بشكل يتناسب مع رؤية الدولة.	 

تعليم العاملني يف السلك التعليمي وتدريبهم عىل األساليب التقنية الحديثة.	 

نرش ثقافة إدارة األزمات بأنواعها يف املنظومة التعليمية والرتبوية.	 

استحداث البحوث العلمية واسترشاف اسرتاتيجيات وسيناريوهات إلدارة األزمات الرتبوية.	 
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الملخــــص

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل معيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام من وجهة نظر 

املرشفني الرتبويني يف مديرية تربية جنوب الخليل، والكشف عن وجود اختالفات بني أفراد العينة 

وفقا ملتغريات: )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخدمة، مكان السكن(. واتبعت الدراسة املنهج 

الوصفي التحلييل. وتكونت العينة من )40( مرشفا يعملون يف مديرية تربية جنوب الخليل، وتم 

استخدام االستبانة لجمع البيانات. 

وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أنه من خالل تحليل البيانات تبني أن معيقات تحقيق الجودة 

يف التعليم العام كانت مرتفعة بشكل عام، وجاءت مجاالت معيقات تحقيق الجودة يف التعليم 

العام عىل هذا الرتتيب: )املعيقات التي تتعلق باإلدارة املدرسية، املعيقات التي تتعلق باألنظمة 

التي  املعيقات  بالطالب،  تتعلق  التي  املعيقات  باملعلم،  تتعلق  التي  املعيقات  والتعليامت، 

تتعلق  التي  املعيقات  املدريس،  باملنهاج  تتعلق  التي  املعيقات  املحيل،  واملجتمع  باألهل  تتعلق 

األمن  ماديا وتحقيق  املعلم  )إنصاف  بعدة توصيات منها:  الدراسة  املدرسية(. وخرجت   بالبيئة 

 الوظيفي له، والتدريب الجيد للطلبة يف الجامعات بشكل يناسب ما هو مطلوب يف املدارس، وتحسني 

مستوى التعليم الجامعي(.

الكلامت املفتاحية: املعيقات، الجودة، التعليم العام، املرشف الرتبوي.

د. سمير سليمان الجمل

معيقات حتقيق اجلودة يف التعليم العام 
من وجهة نظر املشرفني الرتبويني 

”دراسة ميدانية على مديرية تربية جنوب اخلليل”
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“Obstacles to Achieving Quality in Public education
 from the Viewpoint of Educational Supervisors ”
A Field Study on the Directorate of Education in South Hebron

 Dr. Sameer Al-Jamal

Abstract
The survey under consideration aims to identify the obstacles to achieving quality in pub-

lic education from the viewpoint of educational supervisors in the Directorate of Education 
in South Hebron. The paper intends to reveal the differences between the sample members 
caused by the following factors: gender, scholastic qualifications, years of service and place of 
residence. In this study, the researcher employs the descriptive and analytical approach. The 
survey’s sample consists of 40 supervisors working in the Directorate of Education in South 
Hebron. In addition, a questionnaire is used to collect data. 

The results of the conducted examination indicate that obstacles to achieving quality in 
public education are generally on an elevated scale. The obstacles are related to regulations 
and instructions, the school’s administration, curriculum and environment, the teacher, the 
student, the family and the community. 

The reader, in the present case, is provided with several recommendations. On the one 
hand, the necessity of guaranteed professional opportunities and financial equity to the 
teacher. On the other hand, the indispensability of a good training for students in universi-
ties; hence, the enhancement of the quality of university education.

Key words: Obstacles, quality, general education, educational supervisors.
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المقـدمــة 

إّن االهتامم بالتعليم أضحى رضورة وال ميكن االستغناء عنه، فهو املقياس األسايس للحضارة 

والرقي وتقدم شعٍب ما، وبه يتّم بناء جيٍل واٍع ومثّقف من شأنه رفع شأن البلد عاليا بني البلدان 

األخرى. وال نقصد بالتعليم التعليم التقليدّي القائم عىل الحفظ والتلقني بل نقصد التعليم املطّور 

القائم عىل اإلدراك والفهم ودعم املواهب وتنمية اإلبداعات. ومن املعروف أّن العامل العريّب يعاين 

من مشاكل تتعلّق بجودة التعليم، ويف هذا املقال سنناقش معيقات الجودة يف التعليم )السعو، 

.)2016

األمم،  تقدم  عىل  تدل  التعليم  فجودة  الحضارات،  عليه  تقوم  الذي  األساس  هو  والتعليم 

واالهتامم بالنظام التعليمّي، وتطويره أصبح رضورة من رضورات الحياة، فمن خالله ترتسم معامل 

املستقبل، ويخرج جيل مؤّهل للتفاعل مع متغرّيات العرص، قادر عىل عامرة األرض، وعىل حّل 

التعليميّة، واالنتقال  املنظومة  إزاء  النظرة  التي تواجهه، لذا كان من الرضورّي تغيري  املشكالت 

من النظرة التقليديّة التي تعتمد عىل الفهم، والحفظ إىل مفهوم أوسع قائم عىل فهم املتغرّيات، 

واملستجّدات، وكيفيّة التعامل معها )بريجيه، 2016(.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

الرتبية  العام 1994 م، ومنذ استالمها مهام  الفلسطينية يف  الوطنية  السلطة  منذ أن قامت 

والتعليم، سعت جاهدة إىل تطوير التعليم يف املدارس والجامعات من خالل الدورات والندوات 

وورش العمل، وتطوير املناهج، وتطوير قدرات املعلمني، وتحسني البيئة املدرسية، إال أنها ما زالت 

مل تحقق النتائج املطلوبة، وهذا يعود إىل وجود العديد من املعوقات التي تحول دون تحقيق 

الجودة يف التعليم، لذا ميكن حرص مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس اآليت: 

السؤال الرئيس: ما معيقات تحقيق الجودة يف التعليم من وجهة نظر املرشفني الرتبويني؟ §

ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 
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س1( ما املعيقات التي تتعلق بالطالب لتحقيق جودة التعليم العام؟

س2( ما املعيقات التي تتعلق باملعلم لتحقيق جودة التعليم العام؟

س3( ما املعيقات التي تتعلق بالبيئة املدرسية لتحقيق جودة التعليم العام؟

س4( ما املعيقات التي تتعلق باملنهاج املدريس لتحقيق جودة التعليم العام؟

س5( ما املعيقات التي تتعلق باألنظمة والتعليامت لتحقيق جودة التعليم العام؟

س6( ما املعيقات التي تتعلق باإلدارة املدرسية لتحقيق جودة التعليم العام؟

س7( ما املعيقات التي تتعلق باألهل واملجتمع املحيل لتحقيق جودة التعليم العام؟

س8( ما املقرتحات الالزمة لتحقيق جودة التعليم العام؟

فرضيات الدراســة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ≤α 0.05( يف معيقات تحقيق 

الجودة يف التعليم باملدارس الحكومية من وجهة نظر املعلمني وفق املتغريات اآلتية: )الجنس، 

املؤهل العلمي(.

متغيرات الدراســة

أوال: املتغريات الدميوغرافية واملستقلة: 

1. الجنس، وله مستويان: )ذكر، أنثى(.

2. املؤهل العلمي، وله ثالثة مستويات: )بكالوريوس فام دون، ماجستري، دكتوراه(.

ثانيا: املتغري التابع: معيقات تحقيق جودة التعليم العام.
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أهداف الدراســة 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل: 

املعيقات التي تتعلق بالطالب لتحقيق جودة التعليم العام.. 1

املعيقات التي تتعلق باملعلم لتحقيق جودة التعليم العام.. 2

املعيقات التي تتعلق بالبيئة املدرسة لتحقيق جودة التعليم العام.. 3

املعيقات التي تتعلق باملنهاج املدريس لتحقيق جودة التعليم العام.. 4

املعيقات التي تتعلق باألنظمة والتعليامت لتحقيق جودة التعليم العام.. 5

املعيقات التي تتعلق باإلدارة املدرسية لتحقيق جودة التعليم العام.. 6

املعيقات التي تتعلق باألهل واملجتمع املحيل لتحقيق جودة التعليم العام.. 7

املقرتحات الالزمة لتحقيق جودة التعليم العام.. 8

معرفة مدى وجود فروق يف بعض املتغريات يف تحديد معيقات تحقيق جودة التعليم العام.. 9

أهمية الدراســـة 

تكمن أهمية الدراسة يف ما ييل: 

نتائج هذه الدراسة قد تفيد يف تحديد معيقات تحقيق جودة التعليم العام، فتساعد عىل . 1

وضع الحلول للتخلص من تلك املعيقات لتحقيق الجودة املنشودة. 

ـــ والتي تناولت معيقات . 2 ــ عىل حد علم الباحثـ  تعترب هذه الدراسة من الدراسات القليلةـ 

تحقيق جودة التعليم العام، إذ مل يتم تناول موضوع التعليم العام، ولذلك قد يشكل هذا 

البحث إثراء للمكتبة الرتبوية بالجديد من الدراسات.
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حدود الدراســــة

تتمثل حدود هذه الدراسة يف ما يأيت: 

الحدود املوضوعية: تتناول الدراسة معيقات تحقيق جودة التعليم العام. §

الحدود البرشية: تقترص الدراسة عىل املرشفني الرتبويني يف مديرية الخليل. §

الحدود الزمنية: إجراء الدراسة خالل شهري أيلول وترشين األول من العام 2020. §

الحدود املكانية: مديرية تربية الخليل. §

مصطلحات الدراســــة

املعيقات: ”مخالفة اليشء لألصل حتى مينع استمراراه يف مجراه الطبيعي، وقيل عاقه اليشء  §

أي خالفه” )إبراهيم، 2003، ص 616(.

بالطالب، واملعلم، والبيئة  § املتعلقة  الصعوبات  الدراسة مجموعة  باملعيقات يف هذه  ويقصد 

املدرسية، واملنهاج املدريس، واألنظمة والتعليامت، واإلدارة املدرسية.

جودة التعليم: ”االسرتاتيجية التي تهدف إىل توظيف املعلومات واملهارات والقدرات لتحقيق  §

التحسني املستمر مبا يسهم يف االرتقاء بقيمة مؤسسات املجتمع، والجودة بذلك تربز من خالل 

التفاعل املتكامل بني ما تحتويه مخرجات العملية التعليمية من تخصصات وخربات ومعارف 

مرتاكمة وبني اآلليات والعمليات التي تؤديها املنظامت والقطاعات املختلفة وفقا لفلسفتها. 

)Haksen & others, 2000, p7(

التعليم العام: هو ذلك التعليم املوحد يف مستوى الدولة، والذي تختلف مدته من دولة إىل  §

أخرى، ويقوم عىل توفري الحد األدىن من االحتياجات التعليمية واملعارف واملهارات لألفراد، التي 

متكنهم من مواصلة التعليم عىل اختالف أنواعه، أو االلتحاق بالتدريب، وذلك وفقا مليولهم 

وظروف  تحديات  مواجهة  عىل  األفراد  قدرة  بتنمية  يُعنى  كام  وإمكاناتهم،  واستعداداتهم 

https: \\kl28.com\public_magazine\view\public1698 الحارض واالستعداد للمستقبل
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والتعليم العام يف فلسطني هو التعليم املوحد يف مستوى الدولة، ويضطلع بتوفري الحد األدىن  §

غاية  وإىل  األسايس  األول  الصف  للطالب من  واملهارات  واملعارف  التعليمية  االحتياجات  من 

الصف الثاين عرش، بشكل ميكن الطالب من مواصلة تعليمهم عىل اختالف أنواعه.

املرشف الرتبوي: الشخص الذي له القدرة عىل إحداث التغيري يف العملية التعليمية عن طريق  §

املامرسات )ثابت، 1983، ص 14(. 

التعليمية، من  § العملية  التغيري يف  القدرة عىل إحداث  له  فني،  بأنه: خبري  الباحث   ويعرفه 

خالل مساعدة املعلمني عىل النمو املهني وحل املشكالت التلقينية التي تواجههم، باإلضافة إىل 

تقديم الخدمات الفنية لتحسني أساليب التدريس، وتوجيه العملية الرتبوية.

اإلطار النظـــــري 

مقدمة: 

تواجه األنظمة التعليمية تحديات كبرية يف محاوالتها لتحسني جودة التعليم يف عرص أصبحت فيه 

معايري الجودة عاملية وليست محلية، وقد شهدت العقود األخرية بذل الكثري من الجهود من أجل االرتقاء 

مبستوى العملية التعليمية وضامن جودة ما يقدم من تعليم يف جميع املراحل التعليمية بدءا برياض 

 األطفال ووصوال إىل مؤسسات التعليم العايل. وقد أخذت مفاهيم الجودة مكانة مرموقة يف أجندات

 القادة الرتبويني وصناع السياسات الرتبوية يف الوقت الذي تزايد فيه الطلب عىل التعليم ذي الجودة

 العالية )ثابت، 2007(. 

وقد حرصت وزارة الرتبية والتعليم عىل النهوض بالعملية الرتبوية، وبذلت جهودا كبرية يف 

هذا املجال، وسط ظروف سياسية صعبة، فقد تحملت عبئا كبريا، وورثت تركة ثقيلة، وبنية تربوية 

شبه مدمرة، خلّفها االحتالل اإلرسائييل، وأخذت عىل عاتقها أن تنجح، ووضعت ذلك نصب عينيها 

ومدى  نوعيته،  وتحسني  العام  التعليم  تطوير  أهمية  مدى  تدرك  الوزارة  وألن  للتحقيق.  هدفا 

أهمية تحقيق معايري الجودة، فقد عملت جاهدة عىل تدريب املعلمني وتأهيلهم، لخلق قاعدة 
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املعلومات  الحديث، عرص  العرص  مجريات  نحو  فلسطني  أطفال  بيد  األخذ  عىل  قادرة  تربوية 

بعض  ربط  وتم  املدارس،  إىل  الحاسوب  إدخال  عىل  فعملت  الحديثة،  والتكنولوجيا  املتسارعة 

هذه املدارس بشبكة اإلنرتنت، ويف استمرار لهذه الجهود تبنت خطة لتدريب جميع املعلمني 

اسرتاتيجية  تنفيذ  عىل  حاليا  وتعمل  وأدائهم،  كفاءتهم  لرفع  مستمرة  دورات  يف  الفلسطينيني 

تدريب املعلمني وتأهيلهم بالتعاون مع الجامعات )وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية، 2020(.

مفهوم الجودة

أشار ابن منظور يف لسان العرب أن الجيد: نقيض الرديء، وجاد اليشء ُجودة، وَجودة: أي 

صار جيدا، وقد جاد جوده وأجاد أي أىت بالجيد من القول والفعل )ابن منظور، 1948، ص72(.

عامليا  بها  املهتمني  ونظرة  ملجاالتها  وفقا  الجودة  مفاهيم  تعددت  فقد  االصطالح  يف  أما 

وإقليميا، فهناك من ينظر إليها عىل أساس التصميم أو املنتج وإرضاء العمالء، ويرى إدوارد دیمنج 

وهو من أهم رواد إدارة الجودة الشاملة أنها: ”ترجمة االحتياجات املستقبلة للعمالء إىل خصائص 

قابلة للقياس، فيتم تصميم املنتج وتقدميه لكسب رضا العميل )الحريب، 2002، ص15(.

عاملية  ”معايري  أنها:  ص34(   ،2003( الزواوي  فريى  والتعليم  الرتبية  مجال  يف  تعريفها  أما 

للقياس واالعرتاف، واالنتقال من ثقافة الحد األدىن إىل ثقافة اإلتقان والتميز، واعتبار املستقبل 

هدفا نسعى إليه، واالنتقال من تكريس املايض والنظرة املاضية إىل املستقبل الذي تعيش فيه 

بأنها  القول  ميكن  الجودة  مجاالت  تعريفات  استعراض  خالل  ومن  اآلن”.  تتعلم  التي  األجيال 

لإلمكانيات  األمثل  االستخدام  تعني:  الكفاءة  ألن  وذلك  معا،  والفعالية  ”الكفاءة  عىل  تشتمل 

املتاحة من أجل الحصول عىل نواتج جيدة” )عليامت، 2004، ص16(، والفعالية يف أبسط معانيها 

تعني تحقيق األهداف واملخرجات.

أسباب األخذ بمفاهيم الجودة في التربية والتعليم

الباحثني  قبل  من  بالغ  باهتامم  األخرية  السنوات  يف  والتعليم  الرتبية  يف  الجودة  منهج  حظي 

الرتبويني لدوره الريادي يف تحسني العمل الرتبوي والتعليمي بصفة عامة وتطويره، ومساعدة العاملني 
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تربويا  مطلبا  كونه  إىل  إضافة  أدائهم،  وتحسن  لنجاحهم  الفرص  أفضل  وتهيئة  الرتبوي،  امليدان  يف 

وتعليميا ميثل نهجا إداريا قادرا عىل التغيري إىل األفضل، بل” وإحدى الركائز الرئيسية لنموذج اإلدارة 

العرصية الذي يتامىش مع املتغريات املحلية واإلقليمية والدولية ويتكيف معها )املديريس، 2004(.

حيثام وجد منهج الجودة وفلسفته وضوابطه ومعايريه ومبادئه، فمن املرجح أن يوجد تحسن 

 وتطور ملحوظ يف أداء العاملني يف املجتمع املدريس. لذلك أصبح منهج الجودة مطلبا أساسيا يف ظل

  الثورة املعلوماتية الشاملة لتطوير العمل الرتبوي والتعليمي يف مدارسنا لعدة جوانب منها ما

 أشار إليه )عليامت، 2004(: 

أداء األعامل الرتبوية والتعليمية بشكل صحيح ويف أقل وقت، وبأقل جهد وأقل تكلفة.. 1

تنمية العديد من القيم التي تتعلق بالعمل الجامعي وعمل الفريق.. 2

إشباع حاجات املتعلمني وزيادة اإلحساس بالرضا لدى جميع العاملني يف املؤسسة التعليمية.. 3

تحسن سمعة املؤسسة التعليمية يف نظر املعلمني والطالب وأفراد املجتمع.. 4

تحقيق جودة املتعلم سواء من حيث الجوانب املعرفية أو املهارية، أو األخالقية.. 5

أسس تحقيق الجودة في التربية والتعليم: 

التي طرحها  الوسائل  باالستفادة من  الجودة،  لتحقيق  اسرتاتيجيات  اقرتح طعيمة )2001( 

رائد الجودة األمرييك دیمنج وهذه الوسائل هي )العاجز ونشوان، 2007(: 

دراسة نظم الجودة.. 1

تأكيد مشاركة األفراد واملؤسسات يف تشخيص معوقات الجودة والسعي لحلها.. 2

الرتكيز عىل دراسة آثار عدم تطبيق الجودة.. 3

اتخاذ البيئة املحلية للمتعلم بيئات تعليمية.. 4

توجيه العناية لألنشطة العملية قصد إكساب املتعلم خربات مبارشة.. 5
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مراحل تطبيق الجودة في المؤسسات التربوية 

تهتم كثري من دول العامل مبوضوع الجودة باعتباره أحد الجوانب الرئيسة لنموذج اإلدارة العرصية، 

حتى أصبح شعارا يرفعه الجميع ملواجهة تدين املخرجات الرتبوية والتعليمية. وهناك مجموعة من 

اإلجراءات اتفق بعض الباحثني عليها، فرأى كل من: )عبد املحسن توفيق، 1996(، و)الحريب، 2002(، 

و)عليامت، 2004(، و)إبراهيم، 2003( أن مرحل التطبيق الرئيسية، عىل النحو التايل: 

املرحلة األوىل: االقتناع وتبني اإلدارة العليا الجودة. §

املرحلة الثانية: مرحلة التخطيط، وفيها يتم وضع الخطط التفصيلية واالسرتاتيجية، وتكوين  §

مجلس استشاري للجودة، واإلعداد لربامج التدريب، وتحديد املوارد املالية.

املرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ، ويتم فيها اختيار األفراد الذين سيوكل إليهم التنفيذ، وتدريبهم  §

عىل أحدث الوسائل املتعلقة بالجودة.

التساؤالت حول جوانب  § التقويم، ويتم يف هذه املرحلة طرح بعض  الرابعة: مرحلة  املرحلة 

القوة أو الضعف يف املؤسسة قبل التطبيق.

املرحلة الخامسة: مرحلة النرش وتبادل الخربات، فمن خالل مرحلة التقويم يتم نرش املخرجات  §

التي تم تحقيقها من التطبيق بغرض تبادل الخربات بني املؤسسات.

معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مجال التعليم

يتفق العديد من الباحثني عىل وجود العديد من املعوقات التي تحول دون النجاح الكامل يف 

مجال تطبيق الجودة الشاملة يف التعليم العام والعايل وأهمها )العاجز، ونشوان، 2007(: 

نقص اإلمكانات املادية وضعف مدخالت التعليم املتوفرة مقارنة بالدول املتقدمة التي تطبق . 1

الجودة.

املستفيدين من . 2 العام والعايل وحتى  التعليم  العاملني يف مجال  الجودة لدى  ثقافة  ضعف 

برامج الجودة. 
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اسرتاتيجية . 3 وتطبيق خطط  نسبيا  طويلة  زمنية  مدة  تحتاج  الشاملة  الجودة  تطبيق  نتائج 

طويلة املدى، وليس تخطيطا تكتيكيا رسيعا يرغب مطبقوه يف رؤية نتائج رسيعة لعملهم.

أصبح تطبيق الجودة الشاملة مفهوما يركز عىل الشكل وليس عيل املضمون، أي إن املؤسسات . 4

نحو  الشاملة عىل  بالجودة  تتعلق  الجامعات  دوائر ومراكز يف  إنشاء  إىل  التعليمية تسعى 

شكيل دون الوعي الكامل بآليات التطبيق والتنفيذ ودون الدعم املادي واملعنوي من اإلدارة 

العليا.

عدم وجود تعاون كامل بني الجامعات ومراكز الجودة فيها بالعنارص واملؤسسات املستفيدة . 5

من الجودة، أي ضعف العالقة بني الجامعات واملجتمع املحيل.

واملعلمني . 6 للمديرين  التعليم ال تسمح  املطبق يف مجال  املركزي  والنظام  املدارس  إمكانات 

بالحرية الكاملة لتطبيق الجودة الشاملة، وكذلك ضعف كفايات املعلمني واملديرين.

الدراسات السابقـــة

قامت السبيت )Alsubait, 2014( بدراسة ملعرفة العقبات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة 

الشاملة يف كلية اآلداب يف جامعة امللك فيصل، وكيفية التغلب عليها من وجهة نظر أعضاء هيئة 

الجامعة،  ومرافق  التدريس  هيئة  وأعضاء  اإلداريون  املوظفون  مجاالت وهي  ثالثة  التدريس يف 

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، من خالل إعداد استبانة وزعتها عىل عينة حجمها )40( عضوا 

يف هيئة التدريس بالجامعة، وتوصلت الباحثة إىل أّن أكرث املعيقات لتطبيق الجودة كانت يف مجال 

املوظفني اإلداريني، وكان أهم معيق فيها هو عدم كفاية املديرين التنفيذيني يف حل املشكالت، 

بينام جاء مجال أعضاء هيئة التدريس يف املرتبة الثانية، وكان املعوق املتمثل بقلة الحوافز املادية 

املرتبة  يف  فجاء  الجامعة  مرافق  مجال  أّما  املعوقات،  أعىل  من  التدريس  هيئة  ألعضاء  املقدمة 

الثالثة، وكان معوق قصور التجهيزات الطبية يف مستوصف الجامعة من أكرب املعيقات، وأوصت 

الباحثة برضورة نرش ثقافة الجودة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة بني العاملني يف الجامعة.
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دراسة   )Atieno; & Patrick; and Ogweno, 2014( وأوغوينو  وباتريك  أتيينو  وأجرى 

الشاملة يف جامعة  الجودة  إدارة  التي تواجه تطبيق  الرئيسية  العقبات  التعرف إىل  هدفت إىل 

)KCA(، وقد أعدت هذه الدراسة الختبار النظام الهيكيل تتعزز من شان إدارة الجودة الشاملة، 

عينة  اختيار  تم  وقد  األداء،  وأثرها يف  البرشية  للموارد  النظم  اكتشاف حساسية  إىل  تسعى  إذ 

طبقية بلغ حجمها )1234( فرد من فريق اإلدارة العليا، ورؤساء األقسام األكادمييني واملحارضين 

وموظفي الدعم والطالب. ولجمع البيانات تم تصميم استبانات ومقابالت لعدد من أعضاء عينة 

اختريت بشكل عشوايئ، يف حني تّم الحصول عىل البيانات الثانوية من تقارير الجامعة حول تقّدم 

تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وتوصلت الدراسة إىل أن جامعة )KCA( تواجه تحديات يف تنفيذ 

إدارة الجودة الشاملة بسبب أن أفراد العينة ال يعرفون الطرق الفضىل لتنفيذها، إضافة إىل أّن 

بعضهم يجهلون مبادئ إدارة الجودة الشاملة وال يفهمون كيفية تعلمها. 

   وأجرى املنوري )2015( دراسة هدفت إىل الكشف عن واقع مامرسات الجودة يف مدارس التعليم 

األسايس للصفوف )5-10( بسلطنة عامن، وتكونت عينة الدراسة من )12( مدرسة مطبقة لنظام 

تطوير األداء املدريس يف بعض املحافظات. واستخدمت الدراسة املنهج اإلثنوجرايف املتعدد األدوات 

كاملالحظة واملعايشة، واملشاركة، واملقابلة، وتحليل الوثائق، والسجالت. وتوصلت نتائج البحث إىل 

 أن نظام تطوير األداء املدريس مطبق من حيث هو نظام جودة يف مدارس السلطنة، غري أن ثقافة

الجودة ومامرساتها تتباين بني املدارس التي شملتها الدراسة وفقا لعدة أسباب، من أهمها أسلوب 

اإلدارة املتبع يف كل مدرسة. 

وأنجز عيسان والشيدي )2017( دراسة سعت إىل الكشف عن درجة تطبيق معايري الجودة 

يف مدارس التعليم ما بعد األسايس من وجهة نظر املرشفني الرتبويني واملعلمني األوائل بسلطنة 

تحقيق  وألغراض  أول.  معلم  و)137(  تربوي  مرشف   )129( من  الدراسة  عينة  تكونت  عامن. 

مجاالت  سبعة  عىل  موزعة  فقرة   )53( من  مكونة  استبانة  الباحثان  استخدم  الدراسة  أهداف 

ملعايري الجودة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود درجة تطبيق كبرية ملعايري الجودة يف مجال املوارد 
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البرشية وشؤون املتعلمني والتخطيط، ودرجة تطبيق متوسطة ملجاالت الدراسة األخرى. وأظهرت 

معايري  تطبيق  درجة  الدراسة حول  عينة  أفراد  تقديرات  يف  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  النتائج 

الجودة لصالح اإلناث يف جميع املجاالت، ووجود فروق دالة إحصائيا لصالح املعلم األول يف جميع 

املجاالت ماعدا مجال املنهج الدرايس.

تعقيب على الدراسات السابقة

تحقيق  موضوع  أن  إىل  الباحث  توصل  واألجنبية  العربية  السابقة  الدراسات  استعراض  بعد 

تناولت دراسات عديدة  إذ  الباحثني،  التعليمية قد حظي باهتامم  الشاملة يف املؤسسات  الجودة 

 ،)Alsubait, 2014( عقبات تحقيق الجودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل مثل دراسة السبيت

ودراسة أتيينو وباتريك وأوغوينو )Atieno; & Patrick; and Ogweno, 2014(، فيام تناولت 

 ،)2015( املنوري  دراسة  مثل  العام  التعليم  مؤسسات  يف  الجودة  تطبيق  واقع  أخرى  دراسات 

ودراسة عيىس والشيدي )2017(، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات يف التعرف إىل مجاالت 

الدراسة ومتغرياتها واألساليب اإلحصائية يف تحليل نتائجها وكذلك يف بناء بنود االستبانة ومجاالتها 

وفقراتها، كام استفاد من النتائج والتوصيات واملقرتحات التي خرجت بها هذه الدراسات. ومن 

جانب آخر أفاد الباحث من هذه الدراسات يف مجال منهجية البحث وأسلوبه، فقد أسهمت تلك 

الدراسات يف إثراء هذه الدراسة بالخربات الواردة فيها. 

العام  التعليم  تحقيق جودة  معيقات  عنيت مبعرفة  أنها  الدراسة  مييز هذه  ما  أهم  ولعل 

من وجهة نظر املرشفني الرتبويني يف مدارس مديرية الرتبية والتعليم يف محافظة الخليل، إذ مل 

يتم تناول هذا املوضوع بهذه الصورة يف الدراسات السابقة ـــ عىل حد علم الباحث ـــ إضافة 

املرشفني  نظر  العام من وجهة  التعليم  تحقيق جودة  معيقات  بالتعرف عىل  الدراسة  تفرد  إىل 

الرتبويني يف مدارس مديرية الرتبية والتعليم يف محافظة الخليل بشكل خاص، ومن هنا جاءت 

هذه الدراسة لتبني معيقات تحقيق جودة التعليم العام من وجهة نظر املرشفني الرتبويني وهم 

أحد أبرز املخططني للعملية التعليمية.
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منهج الدراســـة

أجريت هذه الدراسة خالل شهر أيلول من العام 2020، واستخدم الباحث يف إنجازها املنهج 

املسحي لعينة الدراسة ملالءمته ملثل هذا النوع من الدراسات. 

مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع املرشفني الرتبويني العاملني يف مديرية تربية جنوب الخليل، 

والبالغ عددهم )40( مرشفا ومرشفة، وتم إجراء املسح الشامل ملجتمع الدراسة، واسرتداد )40( 

توزيع  يبني   )1( والجدول  الكيل.  املجتمع  حجم  من   )100%( بنسبة  للتحليل  صالحة  استبانة 

مجتمع الدراسة وعينتها حسب املتغريات الدميوغرافية: 

الجدول )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة

النسبة املئويةالعدداملتغرياتالرقم

الجنس1
%2460ذكر

%1640أنثى

2
املؤهل العلمي

%2767.5بكالوريوس فام دون

%1127.5ماجستري

%25دكتوراه

بلغت نسبتهم  إذ  الذكور  كانوا من  الدراسة  أفراد عينة  أن معظم   )1( الجدول  يتضح من 

)%60( مقابل )%40( من اإلناث، وأن أغلب أفراد العينة مؤهلهم العلمي بكالوريوس فام دون، 

و)%5( من حملة  املاجستري،  من حملة  املرشفني  من  و)27.5%(   ،)67.5%( نسبتهم  بلغت  إذ 

الدكتوراه. 

أداة الدراســـة

أعد الباحث استبانة لقياس معيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام، باالستناد إىل األدب 

الرتبوي والدراسات السابقة وخربة الباحث، وقد تكونت االستبانة من ثالثة أقسام: 
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يضطلع 	  الذي  الرتبوية  املرشفة  عن  األولية  البيانات  عىل  الجزء  هذا  ويحتوي  األول:  القسم 

بتعبئة االستبانة وهي: )الجنس، املؤهل العلمي(.

القسم الثاين: ويقيس معيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام، ويتكون من سبعة مجاالت: 	 

املجال األول: معيقات تتعلق بالطالب، ويتكون من )5( فقرات.	 

املجال الثاين: معيقات تتعلق باملعلم، ويتكون من )6( فقرات.	 

املجال الثالث: معيقات تتعلق بالبيئة املدرسية، ويتكون من )6( فقرات.	 

املجال الرابع: معيقات تتعلق باملناهج املدرسية، ويتكون من )6( فقرات.	 

املجال الخامس: معيقات تتعلق باألنظمة والقوانني والتعليامت، ويتكون من )6( فقرات.	 

املجال السادس: معيقات تتعلق باإلدارة املدرسية، ويتكون من )5( فقرات.	 

املجال السابع: معيقات تتعلق باألهل واملجتمع املحيل، ويتكون من )6( فقرات.	 

القسم الثالث: سؤال مفتوح يتضمن املقرتحات الالزمة لتحقيق الجودة يف التعليم العام.	 

صـــدق األداة 

يعرب صدق األداة عن مدى صالحية األداة املستخدمة لقياس ما وضعت لقياسه، وقد عرض 

الباحث االستبانة عىل عدد من املختصني وذوي الخربة يف الرتبية والتعليم، ويف عدد من الجامعات 

الفلسطينية من حملة شهادات الدكتوراه، وأعيدت صياغة االستبانة بشكلها النهايئ ليُصبح عدد 

فقراتها )40( فقرة.

ثبــــات األداة

 للتحقق من ثبات أداة القياس تم فحص الثبات لفقرات االستبانة بحساب معامل كرونباخ ألفا

)Cronbach’s alpha(، وذلك وفق الجدول )2(.
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الجدول )2(: مصفوفة معامالت الثبات ألبعاد مجاالت الدراسة والدرجة الكلية حسب معامالت 
الثبات كرونباخ ألفا

قيمة ألفاعدد الفقراتمجاالت الدراسة

50.429معيقات تتعلق بالطالب

60.632معيقات تتعلق باملعلم

60.751معيقات تتعلق بالبيئة املدرسية

60.843معيقات تتعلق باملنهاج املدريس

60.664معيقات تتعلق باألنظمة والتعليامت

50.887معيقات تتعلق باإلدارة املدرسية

60.786معيقات تتعلق باألهل واملجتمع املحيل

400.919الدرجة الكلية

ما بني )0.429(  تراوحت  األداة  ثبات  أن معامالت  يتبني   )2( الجدول  إىل  النظر  من خالل 

و)0.887(، وقد حصل مجال املعيقات التي تتعلق باإلدارة املدرسية عىل أعىل معامل ثبات، يف 

حني حصل مجال املعيقات التي تتعلق بالطالب عىل أدىن معامل ثبات، وأخريا بلغت قيمة ألفا 

عىل الدرجة الكلية )0.919(، وهو ما يشري إىل دقة مقبولة يف أداة القياس.

المعالجة اإلحصائيــة

بعد جمع بيانات الدراسة عمد الباحثون إىل مراجعتها وذلك متهيدا إلدخالها إىل الحاسب. وقد 

تم إدخالها إىل الحاسب وذلك بإعطائها أرقاما معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية رقمية، إذ أعطيت 

اإلجابة أوافق بشدة خمس درجات، واإلجابة أوافق أربع درجات، واإلجابة محايد ثالث درجات، 

واإلجابة ال أوافق درجتني، واإلجابة ال أوافق بشدة درجة واحدة، وذلك يف جميع فقرات الدراسة.

العام باالتجاه املوجب.  التعليم  وبذلك أصبح االستبيان يقيس معيقات تحقيق الجودة يف 

الحسابية  واملتوسطات  والتكرارات،  األعداد  باستخراج  للبيانات  اإلحصائية  املعالجة  متت  وقد 
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ومعادلة   ،One-way ANOVA األحادي التباين  وتحليل  )ت(  واختبار  املعيارية،  واالنحرافات 

.))SPSS الثبات كرونباخ ألفا وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات

يتناول هذا املبحث عرضا للنتائج التي توصل إليها الباحث من خالل استجابة أفراد عينة 

وفرضياتها،  الدراسة  لتساؤالت  وفقا  العام،  التعليم  يف  الجودة  تحقيق  معيقات  حول  الدراسة 

وميكن تفسري قيمة املتوسط كام يف الجدول )3(: 

الجدول )3(: داللة املتوسط الحسايب

الداللة حسب االستبانةالداللةاملتوسط الحسايب

ال أوافق بشدةمنخفض جدا1.79-1

ال أوافق منخفض2.59-1.80

غري متأكدمتوسط3.39-2.60

أوافقمرتفع4.19-3.40

أوافق بشدةمرتفع جدا5.00-4.20

ويف ضوء معالجة بيانات الدراسة إحصائيا توصل الباحث إىل النتائج اآلتية: 

السؤال الرئيس األول: ما معيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام من وجهة نظر املرشفني  §

الرتبويني؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

والدرجة، ويوضح ذلك الجدول )4(: 

الجدول )4(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية حول معيقات تحقيق 
الجودة يف التعليم العام

الدرجـــــةاالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبمجاالت الدراسة

مرتفع3.850.662معيقات تتعلق باإلدارة املدرسية

مرتفع3.730.506معيقات تتعلق باألنظمة والتعليامت
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الدرجـــــةاالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبمجاالت الدراسة

مرتفع3.510.458معيقات تتعلق باملعلم

مرتفع3.480.448معيقات تتعلق بالطالب

مرتفع3.450.631معيقات تتعلق باألهل واملجتمع املحيل

مرتفع3.400.723معيقات تتعلق باملنهاج املدريس

متوسط3.330.565معيقات تتعلق بالبيئة املدرسية

مرتفع3.530.419الدرجة الكلية للمعيقات بشكل عام 

عند النظر إىل الجدول )4( يتضح أن معيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام جاءت مرتفعة 

بشكل عام مبتوسط حسايب )3.53( وانحراف معياري )0.419(، وجاءت أعىل مجاالت معيقات 

تحقيق الجودة يف التعليم العام وبدرجة مرتفعة: املعيقات التي تتعلق باإلدارة املدرسية مبتوسط 

حسايب )3.85( وانحراف معياري )0.616(، تال ذلك املعيقات التي تتعلق باألنظمة والتعليامت 

باملعلم مبتوسط  تتعلق  التي  املعيقات  ثم   ،)0.506( معياري  وانحراف   )3.73( مبتوسط حسايب 

بالطالب مبتوسط حسايب  تتعلق  التي  املعيقات  ثم   ،)0.458( وانحراف معياري   )3.51( حسايب 

التي تتعلق باألهل واملجتمع املحيل مبتوسط  املعيقات  )3.48( وانحراف معياري )0.448(، ثم 

املدريس مبتوسط  باملنهاج  تتعلق  التي  املعيقات  حسايب )3.45( وانحراف معياري )0.631(، ثم 

حسايب )3.40( وانحراف معياري )0.723(، يف حني جاءت أدىن مجاالت معيقات تحقيق الجودة 

يف التعليم العام وبدرجة متوسطة: املعيقات التي تتعلق بالبيئة املدرسية مبتوسط حسايب )3.33( 

وانحراف معياري )0.565(.

س1( ما املعيقات التي تتعلق بالطالب لتحقيق جودة التعليم العام؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة 

لفقرات املعيقات التي تتعلق بالطالب، ويوضح ذلك الجدول )5(: 
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الجدول )5(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية حول املعيقات املتعلقة 
بالطالب حسب األهمية

رقم 
الفقرة

رتبة 
الفقرة

الفقرات
املتوسط 

الحسايب

االنحراف

 املعياري
الدرجة

مرتفع4.000.877 قلة دافعية الطالب نحو التعلم 11

مرتفع3.720.876الوضع النفيس والوجداين السيئ للطالب 22

33
عدم متكن الطالب من املعارف واملهارات 

السابقة الالزمة للتعلم
مرتفع3.700.848

متوسط3.150.769 تدين املستوى التعليمي لألبوين وأفراد األرسة 44

متوسط2.850.863 انخفاض قدرات الطالب العقلية 55

عند النظر إىل الجدول )5( ومن خالل استجابة أفراد عينة الدراسة، يتبني أن أعىل فقرات 

املعيقات املتعلقة بالطالب وبدرجة مرتفعة متثلت يف الفقرة التي تنص عىل )قلة دافعية الطالب 

نحو التعلم( مبتوسط حسايب )4.00( وانحراف معياري )0.887(، تال ذلك الفقرة التي تنص عىل 

)الوضع النفيس والوجداين السيئ للطالب( مبتوسط حسايب )3.72( وانحراف معياري )0.876(، 

وأخريا الفقرة التي تنص عىل )عدم متكن الطالب من املعارف واملهارات السابقة الالزمة للتعلم( 

مبتوسط حسايب )3.70( وانحراف معياري )0.848(، يف حني جاءت أدىن الفقرات وبدرجة متوسطة 

الفقرة التي تنص عىل )انخفاض قدرات الطالب العقلية( مبتوسط حسايب )2.85( وانحراف معياري 

)0.863(، وأخريا الفقرة التي تنص عىل )تدين املستوى التعليمي لألبوين وأفراد األرسة( مبتوسط 

حسايب )3.15( وانحراف معياري )0.769(.

س2( ما املعيقات التي تتعلق باملعلم لتحقيق جودة التعليم العام؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة 

لفقرات املعيقات التي تتعلق بالطالب، ويوضح ذلك الجدول )6(: 
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الجدول )6(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية حول املعيقات املتعلقة باملعلم حسب األهمية

رقم 
الفقرة

رتبة 
الفقرة

الفقرات
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

الدرجة

11
انخفاض دافعية املعلم وحامسه للعملية 

التعليمية 
4.300.516

مرتفع 
جدا

22
استخدام املعلم ألساليب تدريس وطرائق تقليدية 

ال تناسب الطلبة 
مرتفع3.750.742

33
عدم استثامر املعلم للموجودات وامكانات 

املدرسة املتوفرة أثناء تعليمه 
مرتفع3.600.777

متوسط3.220.831عدم متكن املعلم من املقررات التي يدرسها 44

متوسط3.200.822عدم تأهيل املعلمني أثناء الخدمة بصورة كافية 55

66
استخدام املعلم ألساليب عنيفة يف تعامله مع 

الطلبة 
متوسط3.020.891

فقرات  أعىل  أن  يتبني  الدراسة،  عينة  أفراد  استجابة  ومن خالل   )6( الجدول  إىل  النظر  عند 

املعيقات املتعلقة باملعلم وبدرجة مرتفعة جدا متثلت يف الفقرة التي تنص عىل )انخفاض دافعية 

املعلم وحامسه للعملية التعليمية( مبتوسط حسايب )4.30( وانحراف معياري )0.516(، تلتها وبدرجة 

مرتفعة الفقرة التي تنص عىل )استخدام املعلم ألساليب تدريس وطرائق تقليدية ال تناسب الطلبة( 

مبتوسط حسايب )3.75( وانحراف معياري )0.742(، ثم الفقرة التي تنص عىل )عدم استثامر املعلم 

أثناء تعلميه( مبتوسط حسايب )3.60( وانحراف معياري  املتوفرة  للموجودات وإمكانات املدرسة 

املعلم  )استخدام  تنص عىل  التي  الفقرة  الفقرات وبدرجة متوسطة  أدىن  )0.77(، يف حني جاءت 

ألساليب عنيفة يف تعامله مع الطلبة( مبتوسط حسايب )3.02( وانحراف معياري )0.891(.

س3( ما املعيقات التي تتعلق بالبيئة املدرسية لتحقيق جودة التعليم العام؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة 

لفقرات املعيقات التي تتعلق بالطالب، ويوضح ذلك الجدول )7(: 



147  - ديسمبـــر 2020

الجدول )7(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية حول املعيقات املتعلقة بالبيئة املدرسية 
حسب األهمية

رقم 
الفقرة

رتبة 
الفقرة

الفقرات
املتوسط 

الحسايب

االنحراف

 املعياري
الدرجة

مرتفع3.600.900البيئة املدرسية غري جاذبة للطلبة 61

مرتفع3.500.784عدم توفر ميزانية كافية للمدرسة12

33
عدم توفر مرافق تعليمية مالمئة مثل: املكتبة، 

املخترب... 
مرتفع3.420.843

54
مامرسة العنف يف املدرسة سواء من قبل املعلمني أو 

الطلبة 
متوسط3.300.966

45
عدم توافر ساحات ومرافق كافية )حاممات، 

مرشبيات...( 
متوسط3.120.757

متوسط3.070.828عدم الصيانة الدورية للمبنى املدريس26

فقرات  أعىل  أن  يتبني  الدراسة،  عينة  أفراد  استجابة  ومن   )7( الجدول  إىل  النظر  خالل  من 

)البيئة  أن  عىل  تنص  التي  الفقرة  يف  متثلت  مرتفعة  وبدرجة  املدرسية  بالبيئة  املتعلقة  املعيقات 

املدرسية غري جاذبة للطلبة( مبتوسط حسايب )3.60( وانحراف معياري )0.900(، ثم الفقرة التي تنص 

عىل )عدم توفر ميزانية كافية للمدرسة( مبتوسط حسايب )3.50( وانحراف معياري )0.784(، وأخريا 

التي تنص عىل )عدم توفر مرافق تعليمية مالمئة مثل: املكتبة، املخترب...( مبتوسط حسايب  الفقرة 

)3.42( وانحراف معياري )0.843(، يف حني جاءت أدىن الفقرات وبدرجة متوسطة الفقرة التي تنص 

عىل )عدم الصيانة الدورية للمبنى املدريس( مبتوسط حسايب )3.07( وانحراف معياري )0.828(.

س4( ما املعيقات التي تتعلق باملنهاج املدريس لتحقيق جودة التعليم العام؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة 

لفقرات املعيقات التي تتعلق باملنهاج املدريس، ويوضح ذلك الجدول )8(: 
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الجدول )8(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية حول املعيقات املتعلقة باملنهاج املدريس 
حسب األهمية

رقم 
الفقرة

رتبة 
الفقرة

الفقرات
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

الدرجة

مرتفع3.620.704عدم مالءمة املناهج الدراسية لسوق العمل.41

مرتفع3.520.984كرثة املقررات الدراسية التي تعطى للطالب.32

13
عدم قدرة املناهج عىل إكساب الطالب القدرة 

عىل حل املشكالت.
مرتفع3.420.984

متوسط3.370.952عدم التسلسل والتتابع يف طرح املقررات الدراسية 54

25
عدم قدرة املناهج عىل إكساب الطالب القدرة 

عىل التفكري اإلبداعي.
متوسط3.271.12

متوسط3.171.00عدم مالءمة املقررات للفروق الفردية بني الطلبة 66

عند النظر إىل الجدول )8( ومن خالل استجابة أفراد عينة الدراسة، يتبني أن أعىل فقرات املعيقات 

املتعلقة باملنهاج املدريس وبدرجة مرتفعة متثلت يف الفقرة التي تنص عىل )عدم مالءمة املناهج الدراسية 

لسوق العمل( مبتوسط حسايب )3.62( وانحراف معياري )0.704( تلتها الفقرة التي تنص عىل )كرثة 

املقررات الدراسية التي تعطى للطالب( مبتوسط حسايب )3.52( وانحراف معياري )0.984(، وأخريا 

الفقرة التي تنص عىل )عدم قدرة املناهج عىل إكساب الطالب القدرة عىل حل املشكالت( مبتوسط 

حسايب )3.42( وانحراف معياري )0.984(، يف حني جاءت أدىن الفقرات وبدرجة متوسطة الفقرة 

 التي تنص عىل )عدم مالءمة املقررات للفروق الفردية بني الطلبة( مبتوسط حسايب )3.17( وانحراف

معياري )1.00(.

س5( ما املعيقات التي تتعلق باألنظمة والتعليامت لتحقيق جودة التعليم العام؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة 

لفقرات املعيقات التي تتعلق باألنظمة والتعليامت، ويوضح ذلك الجدول )9(: 
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الجدول )9(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية حول املعيقات املتعلقة باألنظمة 
والتعليامت حسب األهمية

رقم 
الفقرة

رتبة 
الفقرة

الفقرات
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

الدرجة

51
خلو القوانني الرتبوية من نظام واضح وفعال 

لتحفيز العاملني 
مرتفع جدا4.220.479

42
نظام النجاح والرسوب واإلكامل املطبق ال يحفز 

الطلبة عىل التعلم والتعليم 
مرتفع3.920.693

63
خلو القوانني الرتبوية من نظام واضح وفعال 

لتحفيز الطلبة
مرتفع3.900.810

مرتفع3.650.921عدم إرشاك الطلبة يف وضع القوانني يف املدرسة. 34

15
القوانني والتعليامت املطبقة عىل الطلبة قدمية 

وال تناسبهم 
مرتفع3.420.957

متوسط3.300.992عدم معرفة الطلبة بالقوانني والتعليامت املطبقة 26

انطالقا من الجدول )9( ومن خالل استجابة أفراد عينة الدراسة، يتبني أن أعىل فقرات املعيقات 

املتعلقة باألنظمة والتعليامت وبدرجة مرتفعة جدا متثلت يف الفقرة التي تنص عىل )خلو القوانني 

الرتبوية من نظام واضح وفعال لتحفيز العاملني( مبتوسط حسايب )4.22( وانحراف معياري )0.479( 

تلتها وبدرجة مرتفعة الفقرة التي تنص عىل أن )نظام النجاح والرسوب واإلكامل املطبق ال يحفز 

الطلبة عىل التعلم والتعليم( مبتوسط حسايب )3.92( وانحراف معياري )0.692(، ثم الفقرة التي 

تنص عىل )خلو القوانني الرتبوية من نظام واضح وفعال لتحفيز الطلبة( مبتوسط حسايب )3.90( 

يف  القوانني  وضع  يف  الطلبة  إرشاك  )عدم  عىل  تنص  التي  الفقرة  ثم   ،)0.810( معياري  وانحراف 

أن   عىل  تنص  التي  الفقرة  وأخريا   ،)0.921( معياري  وانحراف   )3.65( حسايب  مبتوسط  املدرسة( 

وانحراف   )3.42( تناسبهم( مبتوسط حسايب  وال  قدمية  الطلبة  املطبقة عىل  والتعليامت  )القوانني 

معياري )0.957(، يف حني جاءت أدىن الفقرات وبدرجة متوسطة الفقرة التي تنص عىل )عدم معرفة 

الطلبة بالقوانني والتعليامت املطبقة( مبتوسط حسايب )3.30( وانحراف معياري )0.992(.
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س6( ما املعيقات التي تتعلق باإلدارة املدرسية لتحقيق جودة التعليم العام؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة 

لفقرات املعيقات التي تتعلق باإلدارة املدرسية، ويوضح ذلك الجدول )10(: 

الجدول )10(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية حول املعيقات املتعلقة باإلدارة املدرسية 
حسب األهمية

رقم 
الفقرة

رتبة 
الفقرة

الفقرات
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

الدرجة

1
مديرو املدارس غري مؤهلني بشكل كاف لقيادة 

مدارسهم بأسلوب عرصي حديث.
مرتفع4.000.679

مرتفع3.870.965ميل مديري املدارس اىل املركزية يف العمل.2

مرتفع3.870.790سيطرة الشخصية اإلدارية عىل مديري املدارس.3

مرتفع3.870.686ضعف الشخصية القيادية لدى مديري املدارس.4

5
عدم قيام مديري املدارس مبشاورة العاملني عند 

اتخاذ القرارات.
مرتفع3.650.833

أعىل  أن  يتبني  الدراسة،  عينة  أفراد  استجابة  خالل  ومن   )10( الجدول  إىل  النظر  بعد 

التي  الفقرة  يف  متثلت  مرتفعة  وبدرجة  املدرسية  باإلدارة  تتعلق  التي  املعيقات  فقرات 

حديث(  عرصي  بأسلوب  مدارسهم  لقيادة  كاف  بشكل  مؤهلني  غري  املدارس  )مديرو  نصها 

)ميل  عىل  تنص  التي  الفقرة  تلتها   ،)0.679( معياري  وانحراف   )4.00( حسايب  مبتوسط 

 ،)0.965( معياري  وانحراف   )3.87( حسايب  مبتوسط  العمل(  يف  املركزية  إىل  املدارس  مديري 

حسايب  مبتوسط  املدارس(  مديري  عىل  اإلدارية  الشخصية  )سيطرة  عىل  تنص  التي  فالفقرة 

لدى  القيادية  الشخصية  )ضعف  عىل  تنص  التي  فالفقرة   ،)0.790( معياري  وانحراف   )3.87(

التي  الفقرة  وأخريا   ،)0.686( معياري  وانحراف   )3.87( حسايب  مبتوسط  املدارس(   مديري 

مبتوسط حسايب  القرارات(  اتخاذ  عند  العاملني  مبشاورة  املدارس  مديري  قيام  )عدم  عىل  تنص 

)3.65( وانحراف معياري )0.833(.
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س7( ما املعيقات التي تتعلق باألهل واملجتمع املحيل لتحقيق جودة التعليم العام؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة 

لفقرات املعيقات التي تتعلق باألهل واملجتمع املحيل، ويوضح ذلك الجدول )11(: 

الجدول )11(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية حول املعيقات املتعلقة باألهل واملجتمع 
املحيل حسب األهمية

رقم 
الفقرة

رتبة 
الفقرة

الفقرات
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

الدرجة

مرتفع4.000.784ضعف تواصل األهل مع املدرسة21

مرتفع3.671.02النظرة السلبية للمدرسة من قبل املجتمع املحيل. 12

متوسط3.350.769عدم قيام املدرسة بتقديم خدمات للمجتمع املحيل 33

64
عدم قيام املدرسة بإرشاك مؤسسات املجتمع املحيل 

يف قراراتها
متوسط3.320.888

متوسط3.270.933قلة تواصل مؤسسات املجتمع املحيل مع املدارس 55

46
مساهمة املجتمع املحيل يف بناء املدارس وتجهيزها 

قليلة ومحدودة
متوسط3.071.02

فقرات  أعىل  أن  يتبني  الدراسة،  عينة  أفراد  استجابة  خالل  ومن   )11( الجدول  إىل  بالنظر 

عىل  تنص  التي  الفقرة  يف  متثلت  مرتفعة  وبدرجة  املحيل  واملجتمع  باألهل  املتعلقة  املعيقات 

وأخريا   )0.784( معياري  وانحراف   )4.00( املدرسة( مبتوسط حسايب  مع  األهل  تواصل  )ضعف 

الفقرة التي تنص عىل )النظرة السلبية للمدرسة من قبل املجتمع املحيل( مبتوسط حسايب )3.67( 

وانحراف معياري )1.02(، يف حني جاءت أدىن الفقرات وبدرجة متوسطة الفقرة التي تنص عىل 

)مساهمة املجتمع املحيل يف بناء املدارس وتجهيزها قليلة ومحدودة( مبتوسط حسايب )3.07( 

وانحراف معياري )1.02(.
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س8( ما املقرتحات الالزمة لتحقيق جودة التعليم العام؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب املئوية للمقرتحات الالزمة لتحقيق 

جودة التعليم، ويوضح ذلك الجدول )12(: 

الجدول )12(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية حول معيقات تحقيق الجودة املتعلقة 
بالطالب حسب األهمية

التكرارالفقرةالرقم
النسبة 
املئوية

%1230إنصاف املعلم ماديا وتحقيق األمن الوظيفي له.1

2
التدريب الجيد للطلبة يف الجامعات بشكل يناسب ما هو مطلوب يف 

املدارس.
1230%

%1025تحسني مستوى التعليم الجامعي.3

4
تبسيط املحتوى واألساليب وعدم تعقيدها بتجارب الدول، وتطبيقها علينا 

وإرشاك جميع املعلمني يف وضع أسس التعليم يف فلسطني.
1025%

%1025رفع قيمة العلم من خالل تقدير جهد املعلمني وتقديم الحوافز لهم.5

6
العمل من خالل وزارة الرتبية والتعليم لسن قوانني وتعليامت لتحويل 

املدارس إىل بيئات آمنة وجاذبة للطلبة.
1025%

%820الثبات يف قرارات الوزارة والتأين يف اتخاذها واالبتعاد عن العشوائية.7

8
إعادة بناء املناهج وأنظمة املدارس عىل منط يناسب التدريس يف القرن 

الحادي والعرشين
820%

%820رفع مستوى الرقابة واملتابعة9

%615إعادة صياغة الوعي لدى الطلبة ليصبح التفكري الناقد بدل الحفظ املقلد10

%512.5تدريب أكرث للمديرين واملعلمني11

12
التناسب بني املقررات الجامعية واملتطلبات املطلوب توافرها يف املعلم 

ليكون عنوانه اإلبداع والتميز.
410%
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عند النظر إىل الجدول )12( ومن خالل استجابة أفراد عينة الدراسة، حول املقرتحات الالزمة 

املعلم ماديا  )إنصاف  املقرتحات حسب األهمية، كام ييل:  العام، تكون  التعليم  لتحقيق جودة 

وتحقيق األمن الوظيفي له، التدريب الجيد للطلبة يف الجامعات بشكل يناسب ما هو مطلوب يف 

املدارس، تحسني مستوى التعليم الجامعي، تبسيط املحتوى واألساليب وعدم تعقيدها بتجارب 

الدول، وتطبيقها علينا وإرشاك جميع املعلمني يف وضع أسس التعليم يف فلسطني، رفع قيمة العلم 

والتعليم  الرتبية  وزارة  من خالل  العمل  لهم،  الحوافز  وتقديم  املعلمني  تقدير جهد  من خالل 

لسن قوانني وتعليامت لتحويل املدارس إىل بيئات آمنة وجاذبة للطلبة، الثبات يف قرارات الوزارة 

والتأين يف اتخاذها واالبتعاد عن العشوائية، إعادة بناء املناهج وأنظمة املدارس عىل منط يناسب 

التدريس يف القرن الحادي والعرشين، رفع مستوى الرقابة واملتابعة، إعادة صياغة الوعي لدى 

الطلبة ليصبح التفكري الناقد بدل الحفظ املقلد، تدريب أكرث للمديرين واملعلمني، التناسب بني 

املقررات الجامعية واملتطلبات املطلوب توافرها يف املعلم ليكون عنوانه اإلبداع والتميز(.

اختبار فرضيات الدراسة

α( يف معيقات تحقيق   0.05≥( الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الجودة يف التعليم باملدارس الحكومية من وجهة نظر املعلمني وفق املتغريات اآلتية: )الجنس، 

واملؤهل العلمي(. ولإلجابة عن الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، 

واختبار ”ت”، واختبار تحليل التباين األحادي، ويبني ذلك الجداول من )14-13(: 

حسب متغري الجنس: 

الجدول )13(: نتائج اختبار “ت“ للفروق يف معيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام تبعا ملتغري الجنس

العددالجنس
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

درجات 
الحرية

قيمة ت
الداللة 

اإلحصائية

243.540.36223ذكر
0.105

0.917 163.520.50515أنثى
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إىل  الدراسة أظهرت عدم وجود فروق تعزى  نتائج  أن  يتضح  الجدول )13(  إىل  النظر  من 

متغري الجنس ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف معيقات تحقيق الجودة يف 

التعليم العام يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املرشفني الرتبويني، إذ كانت الداللة اإلحصائية 

< 0.05 وهي غري دالة إحصائيا. ويعزى ذلك إىل أن املرشف الرتبوي يلمس املعيقات من خالل 

عمله ومتابعته للمعلمني واملناهج املدرسية وزياراته الدورية للمدارس بغض النظر عن جنسه.

حسب متغري املؤهل العلمي: 

الجدول )13(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
للفروق يف معيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام تبعا ملتغري: املؤهل العلمي

يف التعليم العام
ق الجودة 

ت تحقي
معيقا

املؤهل 
العلمي

العدد
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

س 
بكالوريو
ام دون

ف

213.434.32

ت
ني املجموعا

ب

0.60720.303

1.7940.184

ستري
ت173.680.72ماج

داخل املجموعا

6.25837

0.169

23.440.551دكتوراه

املجموع

403.550.4196.86539

من خالل النظر إىل الجدول )13( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود فروق تعزى إىل متغري 

املؤهل العلمي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف معيقات تحقيق الجودة يف 

 التعليم العام من وجهة نظر املرشفني الرتبويني يف مديرية جنوب الخليل، إذ كان مستوى الداللة اإلحصائية

< 0.05 وهو غري دال إحصائيا، ويعزى ذلك إىل أن املرشف الرتبوي الذي يلمس املعيقات من 

النظر عن  للمدارس بغض  الدورية  للمعلمني واملناهج املدرسية وزياراته  خالل عمله ومتابعته 

مؤهله العلمي.
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نتائج الدراســـة

يف ضوء تحليل البيانات توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

التعليم العام جاءت مرتفعة بشكل عام، وجاءت أعىل مجاالت  § معيقات تحقيق الجودة يف 

معيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام وبدرجة مرتفعة وعىل الرتتيب: )املعيقات التي تتعلق 

باإلدارة املدرسية، املعيقات التي تتعلق باألنظمة والتعليامت، املعيقات التي تتعلق باملعلم، 

املعيقات التي تتعلق بالطالب، املعيقات التي تتعلق باألهل واملجتمع املحيل، املعيقات التي 

تتعلق باملنهاج املدريس، املعيقات التي تتعلق بالبيئة املدرسية(.

عىل  § تنص  التي  الفقرة  يف  متثلت  مرتفعة  وبدرجة  بالطالب  املتعلقة  املعيقات  فقرات  أعىل 

)قلة دافعية الطالب نحو التعلم(، ثم الفقرة التي تنص عىل )الوضع النفيس والوجداين السيئ 

للطالب( وأخريا الفقرة التي تنص عىل )عدم متكن الطالب من املعارف واملهارات السابقة الالزمة 

للتعلم(، يف حني جاءت أدىن الفقرات وبدرجة متوسطة الفقرة التي تنص عىل )انخفاض قدرات 

الطالب العقلية(، وأخريا الفقرة التي تنص عىل )تدين املستوى التعليمي لألبوين وأفراد األرسة(. 

أعىل فقرات املعيقات املتعلقة باملعلم وبدرجة مرتفعة جدا متثلت يف الفقرة التي تنص عىل  §

)انخفاض دافعية املعلم وحامسه للعملية التعليمية(، ثم وبدرجة مرتفعة الفقرة التي تنص 

عىل )استخدام املعلم ألساليب تدريس وطرائق تقليدية ال تناسب الطلبة(، ثم الفقرة التي تنص 

 عىل )عدم استثامر املعلم للموجودات وإمكانات املدرسة املتوفرة أثناء تعلمه(، يف حني جاءت 

عنيفة يف  املعلم ألساليب  )استخدام  تنص عىل  التي  الفقرة  الفقرات وبدرجة متوسطة   أدىن 

تعامله مع الطلبة(.

أعىل فقرات املعيقات املتعلقة بالبيئة املدرسية وبدرجة مرتفعة متثلت يف الفقرة التي تنص عىل  §

)البيئة املدرسية غري جاذبة للطلبة(، ثم الفقرة التي تنص عىل )عدم توفر ميزانية كافية للمدرسة(، 

املخترب...(، يف حني  املكتبة،  تعليمية مالمئة مثل:  توفر مرافق  التي تنص عىل )عدم  الفقرة  وأخريا 

جاءت أدىن الفقرات وبدرجة متوسطة الفقرة التي تنص عىل )عدم الصيانة الدورية للمبنى املدريس(.

أعىل فقرات املعيقات املتعلقة باملنهاج املدريس وبدرجة مرتفعة متثلت يف الفقرة التي تنص  §

عىل )عدم مالءمة املناهج الدراسية لسوق العمل(، تلتها الفقرة التي تنص عىل )كرثة املقررات 
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الدراسية التي تعطى للطالب(، وأخريا الفقرة التي تنص عىل )عدم قدرة املناهج عىل إكساب 

الطالب القدرة عىل حل املشكالت(، يف حني جاءت أدىن الفقرات وبدرجة متوسطة الفقرة التي 

تنص عىل )عدم مالءمة املقررات للفروق الفردية بني الطلبة(.

أعىل الفقرات املتعلقة باألنظمة والتعليامت وبدرجة مرتفعة جدا متثلت يف الفقرة التي تنص عىل  §

)خلو القوانني الرتبوية من نظام واضح وفعال لتحفيز العاملني(، تلتها وبدرجة مرتفعة الفقرة 

التي تنص عىل )نظام النجاح والرسوب واإلكامل املطبق ال يحفز الطلبة عىل التعلم والتعليم(، ثم 

الفقرة التي تنص عىل )خلو القوانني الرتبوية من نظام واضح وفعال لتحفيز الطلبة(، ثم الفقرة 

التي تنص عىل )عدم إرشاك الطلبة يف وضع القوانني يف املدرسة(، وأخريا الفقرة التي تنص عىل 

أن )القوانني والتعليامت املطبقة عىل الطلبة قدمية وال تناسبهم(، يف حني جاءت أدىن الفقرات 

وبدرجة متوسطة الفقرة التي تنص عىل )عدم معرفة الطلبة بالقوانني والتعليامت املطبقة(.

التي  § الفقرة  باإلدارة املدرسية متثلت وبدرجة مرتفعة يف  التي تتعلق  املعيقات  أعىل فقرات 

مفادها )مديرو املدارس غري مؤهلني بشكل كاف لقيادة مدارسهم بأسلوب عرصي حديث(، 

تلتها الفقرة التي تنص عىل )ميل مديري املدارس اىل املركزية يف العمل(، والفقرة التي تنص عىل 

)سيطرة الشخصية اإلدارية عىل مديري املدارس(، والفقرة التي تنص عىل )ضعف الشخصية 

املدارس  مديري  قيام  )عدم  عىل  تنص  التي  الفقرة  وأخريا  املدارس(،  مديري  لدى  القيادية 

مبشاورة العاملني عند اتخاذ القرارات(.

أعىل فقرات املعيقات املتعلقة باألهل واملجتمع املحيل وبدرجة مرتفعة متثلت يف الفقرة التي  §

تنص عىل )ضعف تواصل األهل مع املدرسة(، وأخريا الفقرة التي تنص عىل )النظرة السلبية إىل 

املدرسة من قبل املجتمع املحيل(، يف حني جاءت أدىن الفقرات وبدرجة متوسطة الفقرة التي 

تنص عىل أن )مساهمة املجتمع املحيل يف بناء املدارس وتجهيزها قليلة ومحدودة(.

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05 ≥  §

α( يف معيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املرشفني 
الرتبويني وهي تعزى إىل متغريي الجنس واملؤهل العلمي. 
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الخالصــــة

تبني من خالل تحليل البيانات أن معيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام كانت مرتفعة 

بشكل عام، وجاءت مجاالتها عىل هذا الرتتيب: املعيقات التي تتعلق باإلدارة املدرسية، املعيقات 

التي تتعلق باألنظمة والتعليامت، املعيقات التي تتعلق باملعلم، املعيقات التي تتعلق بالطالب، 

املعيقات التي تتعلق باألهل واملجتمع املحيل، املعيقات التي تتعلق باملنهاج املدريس، املعيقات 

التي تتعلق بالبيئة املدرسية. 

   ويف ما ييل خالصة ملعيقات تحقيق الجودة يف كل مجال من مجاالت الدراسة: 

املعيقات املتعلقة بالطالب: تبني أن دافعية الطالب نحو التعلم قليلة، وأن وضعه النفيس . 1

والوجداين سيئ، وكذلك عدم متكن الطالب من املعارف واملهارات السابقة الالزمة للتعلم.

التعليمية، . 2 للعملية  وحامسه  املعلم  دافعية  انخفاض  تبني  باملعلم:  املتعلقة  املعيقات 

واستخدامه ألساليب تدريس وطرائق تقليدية ال تناسب الطلبة، وعدم استثامره للموجودات 

وإمكانات املدرسة املتوفرة أثناء تعلمه.

املعيقات املتعلقة بالبيئة املدرسية: تبني أن البيئة املدرسية غري جاذبة للطلبة، وعدم توفر . 3

واملخترب  املكتبة،  مثل:  مالمئة  تعليمية  مرافق  توفر  عدم  وأيضا  للمدرسة،  كافية  ميزانية 

وغريهام.

املعيقات املتعلقة باملنهاج املدريس: تبني عدم مالءمة املناهج الدراسية لسوق العمل، وكرثة . 4

املقررات الدراسية، وعدم قدرة املناهج عىل إكساب الطالب القدرة عىل حل املشكالت.

وفعال . 5 واضح  نظام  الرتبوية من  القوانني  تبني خلو  والتعليامت:  باألنظمة  املتعلقة  املعيقات 

التعلم  الطلبة عىل  يحفز  ال  املطبق  واإلكامل  والرسوب  النجاح  نظام  وأيضا  العاملني،  لتحفيز 

والتعليم، مع خلو القوانني الرتبوية من نظام واضح وفعال لتحفيز الطلبة، وال إرشاك للطلبة يف 

وضع القوانني يف املدرسة، إىل جانب كون القوانني والتعليامت املطبقة عليهم قدمية وال تناسبهم.
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املعيقات املتعلقة باإلدارة املدرسية: تبني أن مديري املدارس غري مؤهلني بشكل كاف لقيادة . 6

الشخصية  تسيطر  العمل،  يف  املركزية  اىل  ميالون  وهم  حديث،  بأسلوب عرصي  مدارسهم 

اإلدارية عليهم، مع ضعف يف القدرات اإلدارية، وهم ال يعمدون إىل مشاورة العاملني عند 

اتخاذ القرارات.

املعيقات املتعلقة باألهل واملجتمع املحيل: تبني ضعف تواصل األهل مع املدرسة، ووجود . 7

النظرة السلبية إىل ملدرسة من قبل املجتمع املحيل.

الداللة  الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  نتائج   وأيضا أظهرت 

)α ≤ 0.05( يف معيقات تحقيق الجودة يف التعليم العام يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر 

املرشفني الرتبويني تعزى إىل متغريي الجنس واملؤهل العلمي. 
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التوصيـــات

 يف ضوء نتائج الدراسة وأهدافها يويص الباحث مبا ييل: 

توصيات بخصوص الطالب: 

زيادة دافعية الطالب نحو التعلم من خالل توفري الحوافز املعنوية والعينية للطلبة.. 1

تعزيز الوضع النفيس والوجداين للطالب.. 2

صقل املعارف واملهارات لدى الطالب وتعزيزها.. 3

توصيات بخصوص املعلم: 

املادية . 1 الحوافز  توفري  خالل  من  التعليمية  للعملية  حامسه  وزيادة  املعلم  دافعية  زيادة 

واملعنوية، مبا يف ذلك الرواتب.

حث املعلمني عىل استخدام أساليب تدريس وطرائق حديثة تناسب الطلبة.. 2

حث املعلمني عىل استثامر املوجودات وإمكانات املدرسة املتوفرة أثناء التدريس.. 3

توصيات بخصوص البيئة املدرسية: 

العمل عىل تحسني البيئة املدرسية لتصبح جاذبة للطلبة، وذلك من خالل توفري املتطلبات . 1

الرضورية والالزمة.

توفري ميزانيات كافية للمدرسة.. 2

العمل عىل توفري مرافق تعليمية مالمئة مثل: املكتبة، واملخترب.... 3

توصيات بخصوص املنهاج املدريس: 

العمل عىل صياغة مناهج مدرسية مالمئة لسوق العمل.. 1

العمل عىل تقليص املقررات الدراسية التي تعطى للطالب، واقتصارها عىل املقررات املهمة . 2

والرضورية.

صياغة مناهج دراسية توفر قدرة الطالب عىل حل املشكالت.. 3

توصيات بخصوص األنظمة والتعليامت: 

إعادة صياغة القوانني الرتبوية، لتتضمن نظاما واضحا وفعاال يحفز العاملني والطلبة.. 1

إعادة صياغة نظام النجاح والرسوب واإلكامل املطبق، ليحفز الطلبة عىل التعلم.. 2
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إرشاك الطلبة يف وضع القوانني يف املدرسة.. 3

تحديث القوانني والتعليامت املطبقة عىل الطلبة بشكل مستمر لتالئم احتياجات الطلبة.. 4

توصيات بخصوص اإلدارة املدرسية: 

تأهيل مديري املدارس بشكل كاف لقيادة مدارسهم بأسلوب عرصي حديث.. 1

ابتعاد مديري املدارس عن املركزية يف العمل.. 2

تعزيز الشخصية القيادية لدى مديري املدارس وتنميها.. 3

عمل مديري املدارس عىل مشاورة العاملني عند اتخاذ القرارات.. 4

توصيات بخصوص األهل واملجتمع املحيل: 

تعزيز تواصل األهل مع املدرسة.. 1

تعزيز النظرة اإليجابية إىل املدرسة من قبل املجتمع املحيل.. 2

توصيات عامة: 

إنصاف املعلم ماديا وتحقيق األمن الوظيفي له.. 1

التدريب الجيد للطلبة يف الجامعات بشكل يناسب ما هو مطلوب يف املدارس.. 2

تحسني مستوى التعليم الجامعي.. 3

تبسيط املحتوى واألساليب وعدم تعقيدها محاكاة لتجارب الدول، وإرشاك جميع املعلمني . 4

يف وضع أسس التعليم يف فلسطني.

رفع قيمة العلم من خالل تقدير جهد املعلمني وتقديم الحوافز لهم.. 5

العمل من خالل وزارة الرتبية والتعليم عىل سن قوانني وتعليامت لتحويل املدارس إىل بيئات . 6

آمنة وجاذبة للطلبة.

الثبات يف قرارات الوزارة والتأين يف اتخاذها واالبتعاد عن العشوائية.. 7

إعادة بناء املناهج وأنظمة املدارس عىل منط يناسب التدريس يف القرن الحادي والعرشين.. 8

رفع مستوى الرقابة واملتابعة.. 9

إعادة صياغة الوعي لدى الطلبة لبناء التفكري الناقد بدل الحفظ املقلد.. 10

تدريب أكرث للمديرين واملعلمني.. 11

التناسب بني املقررات الجامعية واملتطلبات املطلوب توافرها يف املعلم ليكون عنوانه اإلبداع والتميز.. 12
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الملخــــص

املتفوقني  العارش  الصف  لدى طلبة  الحياة  املعنى يف  إىل مستوى  التعرف  الدراسة  هدفت 

 280 من  الدراسة  عينة  وتكونت  دمشق.  ريف  محافظة  الثانوية يف  املرحلة  مدارس  دراسيا يف 

طالبا وطالبة، منهم )110( ذكور و)170( إناث، وقد سحبت بطريقة قصدية من الطلبة املتفوقني 

دراسيا. استخدم مقياس املعنى يف الحياة )Edwards، 2007(، ومتت ترجمة املقياس والحصول 

النتائج، من بينها أن  عىل مؤرشات حول صدقه وثباته. وقد خلصت الدراسة إىل مجموعة من 

النتائج  مستوى املعنى يف الحياة بني طلبة الصف العارش املتفوقني دراسيا مرتفع جدا. وبينت 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املعنى يف الحياة لدى عينة الدراسة تعزى إىل 

متغري نسبة التفوق يف التحصيل الدرايس. ومن النتائج أيضا وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى 

املعنى يف الحياة لدى عينة الدراسة تعزى إىل متغري النوع االجتامعي لصالح اإلناث. أما بالنسبة 

إىل مستوى املعنى يف الحياة حسب متغري مستوى تعليم الوالدين فقد بينت النتائج وجود فروق 

دالة إحصائيا يف مستوى املعنى يف الحياة لصالح املستوى التعليمي لألمهات ممن لديهن مؤهل 

تعليمي ثانوي أو جامعي، وعدم وجود فروق يف مستوى املعنى يف الحياة حسب متغري املستوى 

التعليمي لألب. 

الكلامت املفتاحية: املعنى يف الحياة، الطلبة املتفوقون دراسيا، املستوى التعليمي للوالدين.
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 The Meaning of Life Scale for Excellent 10th Grade Students in Light
 of Scholastic Excellence, Gender and Parents’ Educational Level in
the Schools of Rif Dimashq Governorate

Abstract 
The survey under consideration aims to identify the meaning of life scale amongst the 

tenth grade excellent students )the secondary education( in the schools of Rif Dimashq Gov-
ernorate. The study’s sample consists of 280 male and female students, precisely 110 are 
males and 170 are females. The researcher uses The Meaning of Life Scale )Edwards, 2007(, 
translates it and checks both its validity and reliability. 

This paper reaches a number of conclusions. First of all, the meaning of life scale among 
the ten students who excelled in their studies is elevated. Second, while there are, statistically, 
no significant discrepancies in this scale ascribed to the degree of excellence in the educa-
tional achievement, proportionate with the gender factor, there is, amongst the representative 
sample, a large difference in the scale in favor of females. 

As for the meaning of life scale in light of parents’ educational level, the research displays 
the following results: On the one hand, there are, according to the statistics, significant vari-
ations in the meaning of life scale on account of the mothers’ educational level in favor of 
those having a high school or university diploma. On the other hand, there are no differences 
attributed to the father’s educational level in the scale mentioned above.

Key words: Meaning of life, excellent students, parents’ educational level.
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مقدمـــة

 Nietzsche,( نيتشه  الفيلسوف  كتابات  من  الحياة  يف  باملعنى  الشعور  أهمية  اقتباس  تم 

1888( يف كتابه املشهور ”غسق األوثان”، من لديه سبب للعيش ميكنه أن يتحمل أي يشء تقريبا. 

”وأيضا كل ما ال يقتلني يجعلني أقوى”. 

فالنمو النفيس بالنسبة إىل )نيتشه( من أهم األشياء، فليس عىل التجارب أن تكون ممتعة 

حتى تكون مفيدة بالنسبة لنا، وغالبا ما تجعلنا املعاناة نشعر بقيمة حياتنا، فنحن نكرب من خالل 

اكتساب الخربات الجيدة أو السيئة، طاملا أبقيناها حية بعد انقضائها بطبيعة الحال.

ويعترب ”املعنى” يف الحياة من املفاهيم النفسية الحديثة التي تطورت عىل يد رائد العالج 

باملعنى فيكتور فرانكل )Victor Frankl(. وعرّف فرانكل )Frankl,1982( املعنى يف الحياة بأنه 

حالة يسعى اإلنسان للوصول إليها، لتضفي عىل حياته قيمة ومعنى يستحق العيش من أجله، 

 .)Frankl, 1982, p 131( وهي تحدث نتيجة إلشباع دافعه األسايس املتمثل يف إرادة املعنى

وقد اقرتح فرانكل )Frankl, 1963( مستويني للمعنى يف الحياة مؤقتني ونهائيني، إذ تولّد 

مثل  األعمق  والخربات  املعتقدات  تؤدي  للحياة، يف حني  مؤقتا  اليومية معنى  واألحداث  املهام 

املامرسات الروحية إىل الشعور باملعنى النهايئ. ويعتقد فرانكل أن املعنى يف الحياة ال يتم إنشاؤه 

أو إعطاؤه لشخص ما، بل هو موجود بالفعل ويجب اكتشافه. وأشار إىل أن هناك ثالثة أنواع 

من القيم تعطي معنى وجود الفرد: القيم اإلبداعية والقيم التجريبية والقيم السلوكية. وقوة كل 

من هذه القيم ميكن أن تختلف تبعا للحالة. وعادة ما تتحقق القيم اإلبداعية، أو ما يقدمه املرء 

للعامل، من خالل العمل الذي ينجزه يوميا. أما القيم التجريبية فهي ما ميكننا أن نأخذه من العامل، 

وتلك اللحظات التي نشعر فيها بالدهشة إزاء الجامل املحيط بنا ميكن أن تكون عميقة للغاية. 

ويف املقابل نجد ”القيم السلوكية” وهي التي تعني املوقف الذي يتخذه املرء تجاه املعاناة 

يف املواقف التي ال ميتلك الفرد فيها أي قدرة عىل الفعل ويجب عليه أن يتحمل الظروف السيئة 

 .)44-Frankl, 1946, 1986, 43( بكل ما أويت من قوة
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وهذه القيم الثالث مجتمعة ترُبز اإلحساس باملسؤولية العميقة يف حياة اإلنسان، إذ ”تحافظ 

حياة اإلنسان عىل معانيها حتى النهاية. وطاملا ظل واعيا، فهو ملزم بإدراك القيم، حتى لو كانت 

هذه هي القيم السلوكية فقط. وطاملا كان لديه وعيه، فعليه أيضا مسؤولية، وتبقى هذه املسؤولية 

.)Edwards, 2007( ،)45-Frankl, 1946, 1986, 44( ”معه حتى آخر لحظة من وجوده

أما املدرسة التحليلية فانطلقت من فكر فرويد يف تفسري معنى الحياة من خالل االعتقاد بأن 

معنى الحياة هو اللذة، أو حيل الالوعي يف أحالم اليقظة، وقد انتهى فرويد إىل االعتقاد بأن معنى 

الحياة متمثل يف غريزة املوت. ويعني ذلك أننا جميعا يف نهاية املطاف متحمسون ملحرك املوت. 

وهذا ما جعل فرانكل Frankl, 1986(( ينتقد مدارس الفكر التحلييل بتأكيدها عىل تفوق ”مبدأ 

اللذة”، واقرتح بدال من ذلك أن ”اللذة ليست هدف تطلعاتنا، بل هي نتيجة تحقيقها” )ص 35(.

ومنذ منتصف القرن العرشين تقريبا ظهرت مفاهيم نفسية متعددة ملعنى الحياة. وبالتنسيق 

مع حركة علم النفس اإليجايب يف السنوات الخمس عرشة األخرية أصبح البحث عن املعنى يف الحياة 

من أكرث األبحاث رواجا، عىل رأي رايف )Ryff,1989( بالرغم من ”تحديات الحياة األكرث دميومة”. 

فمفهوم تطوير املعنى أو الغرض يف الحياة ال يزال يتم تجاهله من قبل الباحثني يف املجال اإليجايب. 

ومن املهم ”جعل الهدف من علم النفس اإليجايب هو البدء يف تشجيع التغيري من تركيز علم النفس 

 عىل االنشغال فقط مبعالجة الجوانب السلبية من الحياة إىل بناء املقومات اإليجابية لدى األفراد”

 .)Ryff, 1989, p 1077(

ألجل  أمريكا  يف  اإليجايب  النفس  علم  أبحاث  من  كامل  عدد  توظيف  تم   2000 عام  يف 

”السعادة والتميز واألداء اإلنساين األمثل” يف ما يتعلق مبسألة املعنى يف الحياة، إذ دعا سيلجامن 

وسيسيكسزنتميهيل )Seligman and Csikszentmilhalyi, 2000( إىل التحّول يف املنظور من 

الرتكيز املعتاد لعلم النفس عىل علم األمراض إىل ”علم النفس اإليجايب” )ص 5(. 

ويرى ريكرز )Reker’s, 2000( أن املعنى الوجودي للمعنى يف الحياة ”أنه من األمور املحورية 

أيضا يف صياغة املعنى الوجودي وهذا ما يشري إليه باسم ”العمليات األساسية”لصنع املعنى، أي 
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البحث عن املعنى وإيجاده”. وقد فرّق ريكرز بني املعنى الوجودي واملعنى الضمني، فالوجودي 

ينطوي عىل فهم السياق األكرب للحياة، أما الضمني فيتعلق باألهمية الشخصية املرتبطة باألشياء 

أو األحداث، وينطوي عىل فهم التجارب الفردية. 

أي  وجود  بإمكانية  يسمح  أن  شأنه  من  الحياة  يف  املعنى  أن  إىل  النسبي  النموذج  ويشري 

مجموعة من املعتقدات، ومادام املرء ملتزما بهذه املعتقدات، فهي توفر إحساسا باملعنى. ووفقا 

لذلك، ليس من الرضوري أن يتمتع املرء بحياة ذات معنى عن طريق اإلميان بقوة أعىل، أو حتى 

من أي مصدر خارجي ذي معنى. فهذا الرأي ظاهري و”يركز عىل تصورات الناس لواقعهم ضمن 

 .)O’Connor & Chamberlain, 1996, p 462( ”إطار مرجعي لهم

وهناك منوذج آخر يركز عىل املعنى النهايئ أو الكوين ملحتوى معتقدات الفرد، ويعمل هذا 

النموذج عىل افرتاض أن هناك بعض املعاين الجوهرية للحياة، سواء كان ذلك من الله أم من الكينونة 

باتيستا وأملوند  الذايت )Battista & Almond, 1973(. ويتخذ  السمو  أم من  اإلنسانية   أم من 

)Battista & Almond( موقعا نسبيا يف فهم معنى الحياة، فرييان أن معنى الحياة متناسق مع 

اعتبار أن الحياة إيجابية، ومفاد ذلك ”أن األفراد ذوي الحياة اإليجابية يشعرون أنهم يعملون 

من أجل تحقيق أهداف الحياة، وهذه األطر أو األهداف متنحهم طرقا واضحة لريوا حياتهم وهم 

يشعرون بالتكامل أو الرتابط أو األهمية” )Battista & Almond, 1973, p 410(. وبذلك ينصب 

تركيزهم يف إطار منوذج نسبي عىل التزام الفرد بنظام االعتقاد، أيا كان نظام االعتقاد هذا.

اليشء من خالل  بعض  مختلفة  مقاربة   )Baumeister, 1991( باوميسرت  اتخذ  املقابل،  يف 

األجزاء  من  مجموعة  وأنه  املعنى.  من  مختلفا  شكال  ليس  اإلنسان  حياة  معنى  أن  إىل  اإلشارة 

تتجمع لتشكل كال متامسكا، وميكن فهمه من قبل أشخاص آخرين. 

املرء هام: توقع  لباوميسرت )Baumeister, 1991( هناك وظيفتان معينتان يؤديهام  ووفقا 

البيئة وإدارتها وتنظيم العاطفة. وقد افرتض وجود أربعة احتياجات رضورية لتكون الحياة ذات 

الغرض من وضع  تتمثل يف  للمعنى  األوىل  فالحاجة  والذات:  والفعالية  والقيمة  الغرض  مغزى: 
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ذلك  لتحقيق  الرضوري  العمل  مسار  واختيار  الفرد،  خيارات  وتقييم  االلتزام،  حالة  أو  الهدف 

الهدف أو الوضعية. وتشري الحاجة الثانية وهي القيمة، إىل ”دوافع الناس للشعور بأن أفعالهم 

صحيحة وجيدة وميكن تربيرها” )Baumeister, 1991, p 36( إذ يسود اعتقاد بأن كال من القيم 

وتتمثل  الثالثة،  الحاجة  الفعالية وهي  ثّم  باملعنى.  الشعور  يسهم يف  السلبية  والقيم  اإليجابية 

الشخيص  اإلحساس  أن  ويُعتقد  الفرد.  بقيم  والعيش  األهداف  تحقيق  بالقدرة عىل  الشعور  يف 

القيمة  أو  الذات  وهي  الرابعة،  الحاجة  نجد  وأخريا  األمر.  يف  التحكم  عدم  من  أهم  بالفعالية 

من  ميكنهم  التي  املعايري  ”بعض  عن  يبحثون  الذين  األشخاص  إىل  الحاجة  هذه  وتشري  الذاتية 

 .)Baumeister, 1991, p 44( ”خاللها تقدير أنفسهم وإقناع اآلخرين باحرتامها بشكل إيجايب

وإذا مل يتم إشباع أّي من هذه االحتياجات إىل املعنى، فسيجد املرء نفسه مدفوعا إىل إجراء 

البحث  أو عن طريق  لديها  املوجودة  املعنى  مصادر  تعزيز  إما عن طريق  حياته،  تغيريات يف 

الحثيث عن مصادر جديدة للمعنى. 

 وماّم يالحظ أّن وظيفتي املعنى عند باوميسرت )Baumeister, 1991( تتداخالن مع مفهوم 

كلنجر Klinger )Klinger, 1977( للمعنى يف الحياة. فهو يؤكد أن الناس يندفعون إىل متابعة 

مطالبه،  عىل  الحصول  قصد  حياته  يف  يتحرّك  فالفرد  قيّمة.  تبدو  التي  األشياء  أي  يغريهم،  ما 

والسعي إىل األهداف والتمتع بها يحدد طبيعة أفكار الفرد ومشاعره ونوعيتها. وعالوة عىل ذلك، 

يؤدي انعدام األهداف إىل حياة تفتقر إىل املعنى، وهذا بدوره قد يؤدي إىل محاوالت لتخفيف 

االضطرابات الداخلية من خالل، تعاطي املخدرات أو االنتحار عىل سبيل املثال. 

أما بالنسبة إىل يالوم )Yalom, 1980( كام أورد ديباتس )Debats( فظاهرة املعنى يف الحياة 

من وجهة نظره وجودية تبدأ من مواجهة الفرد ألربعة معطيات أساسية للوجود، وهي املوت 

والحرية والعزلة والالمعنى، معتربا املرض النفيس نتيجة طبيعة للوضعيات الدفاعية غري الفعالة 

.Debats, 1996, P 6(( عند التعامل مع هذه الشواغل
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وذلك ما أكده فرانكل )Frankl, 1986( من خالل قوله بأهمية دراسة املعنى يف الحياة لدى 

املراهقني، وأن مسألة املعنى يف الحياة تأيت يف املقدمة خالل فرتة املراهقة، عىل الرغم من أنها 

قد تكتسب مكانة بارزة يف أي وقت خالل فرتات العمر، وخاصة يف فرتات األزمات. والتشكيك 

يف معنى وجود الشخص حسب فرانكل أمر معياري بالنسبة إىل املراهقني، ومن املرجح أن يكون 

لدى األطفال أيضا، وإجراء البحوث مع هذه الفئة العمرية أمر ال بّد منه. 

   ومرحلة املراهقة تعترب من املراحل الهامة يف حياة الفرد، لكونها تحمل الكثري من التغريات 

الجذرية يف جميع املستويات الحياتية، والتي تجعل املراهق حساسا إزاء متغريات الحياة ومعانيها، 

ولذلك قد تواجه املراهق تحديات كثرية يف ما يتعلق مبعنى الحياة، فيشعر بعدم الثقة يف تخطي 

هذه املرحلة تارة، وتارة أخرى يصاب بالتشاؤم خوفا من املصري الذي قد يكون غامضا.  

املراهق إىل تحديد معنى  الفرد إىل تشكيل هويته فيسعى  ويف هذه املرحلة تظهر حاجة 

لوجوده وأهدافه يف الحياة وخططه لتحقيق هذه األهداف: من أنا؟ ماذا أريد؟ وكيف ميكن أن 

أحقق ما أريد؟ وإذا مل يتحقق ذلك، فإنه ميكن اعتبار أّن املراهق يعاين من اضطراب الهوية أو 

يتبنى هوية سلبية. وتحدث هذه النتيجة السالبة يف العادة نتيجة الضطراب النمو يف املراحل 

السابقة أو للعوامل االجتامعية غري املساعدة.

مواجهة  قادرا عىل  فردا  ليكون  املراهق،  الحياة يف شخصية  املعنى يف  أهمية  وانطالقا من 

الحياة وتحقيق أهدافه وطموحاته، تأيت هذه الدراسة للتعرف عىل املعنى يف الحياة يف ضوء بعض 

املتغريات لدى فئة املراهقني يف الصف العارش من املرحلة الثانوية.

مشكلة الدراســـة

إن مرحلة املراهقة تعترب مرحلة منو ذات أهمية كبرية وحاسمة يف تشكيل هوية املراهق، 

يسعى خاللها إىل تحديد معنى لوجوده وأهدافه يف الحياة وخططه لتحقيق هذه األهداف من 

خالل األسئلة التي يطرحها عىل نفسه من أنا؟ ماذا أريد؟ وكيف ميكن أن أحقق ما أريد؟ 
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وإذا مل يجد املراهق إجابات عن أسئلته واضحة وحقيقية ومتصلة مبعنى الحياة، فإنه ميكن 

أن يعاين من اضطراب الهوية أو يتبنى هوية سلبية، وتنعكس هذه النتيجة يف نظرته للحياة من 

حيث هي معنى لوجوده. 

الطلبة املتفوقني دراسيا، ملا  الهوية يف بعض األحيان لدى  النجاح والفشل يشكالن  ومبا أن 

لهام من دور مهم يف تحديد الصورة الذاتية للطالب املتفوق دراسيا من حيث القدرات العقلية 

املرتفعة وأساليب التفكري ذات االسرتاتيجيات املميزة، والتي تؤسس ملستقبله الدرايس واملهني، 

فإن ذلك يضع الطالب واألرسة يف وضع ال يحتمل من الضغط والتوتر بسبب األهداف والطموحات 

املرجو تحقيقها والتي متثل لهم مسألة حياة أمام اآلخرين. 

الصعوبات  وتحمل  املشكالت  حل  يف  يسهم  مهام  عامال  باملعنى  اإلحساس  يعترب  ولذلك 

وتوجيه بوصله التفكري واالهتامم نحو األدوار اإليجابية يف الحياة، ويشكل حافزا مهام نحو تحقيق 

النجاح والطموحات املتوقعة. وهذا ما أكده الرسون )Larson, 2000( حني ناقش مفهوم املعنى 

يف الحياة من منظور تنموي وخاصة يف مرحلة املراهقة: فذهب إىل أن املعدالت املرتفعة من امللل 

والعزلة واالنفصال عن التحدي ليست عالمات عىل املرض النفيس أو العقيل، أو عىل األقل ليس 

 يف معظم الحاالت، بل هي عالمات عىل وجود نقص يف التطور اإليجايب، أو عدم املشاركة يف مسار 

الحياة اإليجابية. 

فالكثري من الشباب يؤدون واجباتهم املدرسية، ويتقيدون بأوامر الوالدين، ويتسكعون مع 

مستقبلية  طاقاتهم يف مسارات  يستثمرون  ال  لكنهم  اليوم،  أوقاتهم طوال  أصدقائهم، وميضون 

تثريهم أو يشعرون بها من داخل أنفسهم. واملطلب الرئييس لتنمية الشباب هو كيفية التحفيز 

وإثارة املراهقني، وكيفية جعلهم يبنون مجموعة من السلوكات واملهارات الالزمة لتحمل مسؤولية 

حياتهم )ص 170(. 

ومن خالل االطالع عىل الدراسات السابقة )النعامين، 2018، العصار، 2015، وجنيدي وأبو 

حالوة، 2014، والطيار، 2014، وعبد الوائيل، 2012(، ودراسة فريازي )Verazee, 2001(، تبينت 
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الثانوي،  العارش  الصف  يف  دراسيا  املتفوقني  الطلبة  لدى  الحياة  ملعنى  دراسة  إجراء  أهمية  لنا 

وذلك لعدم وجود أية دراسة سابقة عن معنى الحياة لدى الطلبة املتفوقني يف املرحلة الثانوية يف 

املستوى املحيل، ولندرة الدراسات السابقة حول املوضوع عربيا وعامليا، ولذلك ميكن أن تتحدد 

مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية: 

ما مستوى املعنى يف الحياة لدى الطلبة املتفوقني دراسيا يف الصف العارش؟ §

هل توجد فروق يف مستوى املعنى يف الحياة تعزى إىل متغري نسبة التفوق يف التحصيل الدرايس  §

لدى طلبة الصف العارش؟

هل توجد فروق يف مستوى املعنى يف الحياة تعزى إىل متغري النوع االجتامعي للذكور واإلناث؟ §

هل توجد فروق يف مستوى املعنى يف الحياة تعزى إىل متغري املستوى التعليمي للوالدين لدى  §

الطلبة املتفوقني دراسيا يف الصف العارش؟

أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية
تنبع أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية الحالية من النقاط اآلتية:

إظهار قيمة املعنى يف الحياة من خالل النظريات النفسية املفرسة يف اإلرشاد والعالج النفيس . 1

التي تناولت املوضوع باعتباره مسألة وجودية لألفراد بشكل عام بكل فئاتهم العمرية.

دراسيا، . 2 املتفوقني  املراهقني  فئة  وهم  املدروسة  للعينة  الحياة  يف  املعنى  موضوع  أهمية 

فمساعدتهم عىل معرفة مستوى الشعور باملعنى يف الحياة، من شأنها أن تؤثر يف صحتهم 

أيضا يف  األهّميّة  املستقبلية. وتكمن  التعامل مع مشكالتهم وطموحاتهم  النفسية، وكيفية 

طرح متغريات جديدة بالنسبة إىل معنى الحياة مل يتم تناولها يف الدراسات السابقة بشكل 

عام ومنها مستوى التحصيل الدرايس واملستوى التعليمي لألهل.

تعترب الدراسة الحالية يف حدود علم الباحثة من األبحاث النادرة يف الدراسات املحلية والعربية . 3

والعاملية التي تناولت مفهوم املعنى يف الحياة لدى الطلبة املتفوقني دراسيا.
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قد تفيد نتائج البحث الحقا يف إعداد الربامج اإلرشادية والتنموية، التي ترتكز عىل الشعور . 4

باملعنى يف الحياة بغرض استثامر طاقات املراهقني. 

ميكن أن تفيد نتائج البحث الحقا يف إعداد برامج إرشادية قامئة عىل العالج باملعنى للمراهقني . 5

الذين يعانون من مشكالت نفسية متعلقة باملعنى يف الحياة.

االستفادة من دراسة أداة مهمة يف قياس املعنى يف الحياة من خالل تعريبها وتطبيقها عىل . 6

البيئة السورية.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إىل: 

التعرف إىل مستوى املعنى يف الحياة لدى الطلبة املتفوقني دراسيا من املرحلة الثانوية. . 1

الكشف عن الفروق بالنسبة إىل املعنى يف الحياة والتي تعزى إىل متغريات النوع االجتامعي، . 2

ونسبة التفوق يف التحصيل الدرايس، واملستوى التعليمي للوالدين. 

حدود الدراســــة

تتحدد الدراسة باملحددات اآلتية: 

الحدود املوضوعية: مفهوم املعنى يف الحياة يف ضوء بعض املتغريات: )النوع االجتامعي، نسبة  §

التفوق يف التحصيل الدرايس، املستوى التعليمي لألهل(. 

الحدود الزمنية: أجريت الدراسة يف الفصل األول من العام الدرايس )2019-2-2018(.  §

الحدود املكانية: متت الدراسة يف إطار املدارس الثانوية الحكومية يف ريف دمشق.  §

الحدود البرشية: أجريت الدراسة مع عينة من الطلبة املتفوقني دراسيا يف الصف العارش يف  §

املدارس الحكومية يف ريف دمشق.  
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مصطلحات الدراسة
تتضمن هذه الدراسة تعريف مصطلحات الدراسة النظرية واإلجرائية اآلتية: 

يسعى  § حالة  بأنه  الحياة  يف  املعنى  فرانكل  عرّف   :)Meaning of Life( الحياة  يف  املعنى 

اإلنسان للوصول إليها، لتضفي عىل حياته قيمة ومعنى يستحق العيش من أجله، وهي تحدث 

.)Frankl, 1982, p131( نتيجة إلشباع دافعه األسايس املتمثل يف إرادة املعنى

عىل  § الطالب  عليها  يحصل  التي  الدرجات  مجموع  بأنه  إجرائيا:  الحياة  يف  املعنى  ويعرف 

 .)Edward, 2007( مقياس املعنى يف الحياة وأبعاد إعداده

التفوق يف التحصيل الدرايس: هو أن يحقق الطالب نسبة %80 فام فوق يف املجموع العام  §

الدرايس للمرحلة الثانوية يف املدارس الحكومية حسب املعايري املعتمدة وفق وزارة الرتبية يف 

الجمهورية العربية السورية. 

املستوى التعليمي للوالدين األب واألم: هو املستوى التعليمي من خالل الشهادات العلمية  §

املتعلم،  غري  األربعة:  املستويات  خالل  من  الدراسة  لعينة  واألم  األب  من  كل  ميتلكها  التي 

الثانوي، الجامعي، املاجستري فأعىل.

اإلطار النظــــري

 :)Meaning of Life( املعنــــى يف الحياة

مفهوم املعنى يف الحياة: يف الحقيقة ال يوجد اتفاق واضح بني العلامء والباحثني عىل مفهوم  §

”املعنى يف الحياة”، وذلك بسبب اختالف وجهات النظر إىل املفاهيم وتفسرياتها املتعددة:

يرى فرانكل )Frankl, 1982( أّن املعنى يف الحياة حالة يسعى اإلنسان للوصول إليها، لتضفي 	 

عىل حياته قيمة ومعنى يستحق العيش من أجله، وهي تحدث نتيجة إلشباع دافعه األسايس 

املتمثل يف إرادة املعنى )فرانكل، 1982، ص131(. 

ويعرّف إيرنشو ))Earnshaw, 2000 املعنى يف الحياة بأنه إحساس الفرد بأن الحياة ذات قيمة 	 

بالنسبة إليه يف الوقت الحارض.   
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يف 	  واتساقها  أهدافه  لنظم  الفرد  معرفة  وهو  آخر  مفهوما   )Reker’s, 2004( ريكرز  وذكر 

الحياة، والرغبة والسعي إىل تحقيق أهدافه.  

ويعرف ليث )Leath 1999( املعنى يف الحياة بأنه الفهم الواضح للغرض املنشود من الحياة.	 

مكونـات املعنى يف الحياة: يشري كل من ريكرز وونغ إىل  )Reker’s & Wong, 2012( أن  §

هناك ثالثة مكونات للمعنى الشخيص تتمثل يف:

املكون املعريف )Cognitive component( وهو الذي يتعلق بإعطاء معنى لتجارب الشخص . 1

يف الحياة، فهم ينظرون إىل املكون املعريف عىل أنه حجر األساس للمعنى والذي يوجه كال من 

اختيار األهداف واعتناق مشاعر االستحقاق. 

املكون السلويك )Motivational component( وهو الذي يتعلق بالسعي وراء أهداف لها . 2

قيمتها وبلوغها. 

واإلنجاز . 3 بالرضا  بالشعور  يتعلق  الذي  وهو   )Affective component( الوجداين  املكون 

 .)Reker’s & Wong, 2012, p 434( .والسعادة الذي يصاحب بلوغ الهدف

عوامل  § أربعة  هناك  أن   )Baumeister, 1991( باوميسرت  يرى  الحيـاة:  يف  املعنى  عــوامـل 

رضورية من أجل أن يكون للحياة معنى، وهي: 

الغــايــة: وتقوم عىل تصور الشخص لهدف ما وتصّور تحقيقه، ثم تحديد الخيارات املتاحة . 1

لديه من الربامج والخطط الرضورية لتنفيذ ذلك الهدف. 

القيمـــة: وتعكس دافعية اإلنسان إىل الشعور بأن ترصفاته وأعامله هي حق من حقوقه، . 2

وأنّها تتصف بجودة عالية، ولها مربراتها ومسبباتها.  

الفـاعلية: وهي ما يعرب عن الشعور الذي يدفع اإلنسان إىل تحقيق أهدافه، وما يساعده عىل . 3

العيش وفق قيمه الشخصية، وقد يكون الشعور الشخيص بالفاعلية أكرث أهمية من قدرة 

الشخص عىل السيطرة عليها. 
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ذاته، . 4 تقدير  يستطيع  التي مبوجبها  املعايري  بعض  اإلنسان عن  يبحث  وفيه  الذات:  تقدير 

وإقناع اآلخرين بتقديره بشكل إيجايب الصبحية، )2015، ص20-19(. 

أما مورغان وفارسيدس )Morgan & Farsides 2009( فقد توصال إىل خمسة عنارص للمعنى 

األهداف  ذات  والحياة  املبادئ،  ذات  والحياة  املحققة،  والحياة  املثرية،  الحياة  وهي:  الحياة  يف 

والحياة ذات القيمة.

النظريات التي تناولت املعنى يف الحياة:  §

يعد مفهوم ”املعنى يف الحياة” من منظور النظريات مدخال مهام يف كيفية التفاعل والتجاوب 

مع الحياة، ويف ما ييل عرض ألهم هذه النظريات: 

نظرية فيكتور فرانكل )Victor Frankl’s Theory(: تصور فرانكل )1955-1976( املعنى . 1

وتفرتض  الجوهرية.  الناحية  من  معنى  ذي  عامل  داخل  اكتشاف  عملية  أنه  الحياة عىل  يف 

نظرية فرانكل أنه إذا مل يسع األشخاص وراء املعنى فقد ينتهي بهم املطاف إىل معاناة من 

حالة  وهي  عصبي”،  ”اضطراب  إىل  الالمعنى  تجربة  وتؤدي  الالمعنى،  أو  الوجودي  الفراغ 

تتسم بالشعور بامللل والالمباالة. وخالفا لذلك نجد أنه حني يتم السعي وراء املعنى، يجرب 

واإلنجاز  بالحياة  للرضا  املصاحب  املعنى  من  ويستفيدون  الذايت  التجاوز  من  نوعا  األفراد 

 .)Debats, 1996, P. 4 -5(

يف . 2  )1971-1968( ماسلو  فّكر   :)Abraham Maslow’s Theory( ماسلو  أبراهام  نظرية 

املعنى عىل أنه خاصية متأصلة، وتتكون نظريته من األفكار التالية: حتى يتم إشباع الحاجات 

الدنيا، يكون للقيم واملعنى يف الحياة تأثري ضئيل يف الحافز البرشي. ومع ذلك حني يتم إشباع 

مهمة  أو  لقضية  أنفسهم  يكرسون  الذين  األفراد  تحفز  قوى  القيم  تصبح  الدنيا،  الحاجات 

الحياة ”محفز فوقي” أي ”حاجة منو” أو ”حاجة فوقية” تعمل وفقا  محددة. واملعنى يف 

لقواعد مختلفة عن ”الحاجة الناقصة”.  
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نظرية إرفن يالوم )Irvin Yalom’s Theory(: تناول يالوم )1980( ظاهرة املعنى يف الحياة . 3

يتدفق  الذي  الرئييس  الوجودي  الرصاع  من  تفكريه  ينطلق يف  إذ  نظر وجودية،  من وجهة 

من مواجهة الفرد ألربعة معطيات أساسية للوجود، أو أربعة شواغل مطلقة، وهي املوت 

غري  الدفاعية  للوضعيات  طبيعة  نتيجة  النفيس  املرض  معتربا  والالمعنى،  والعزلة  والحرية 

.Debats, 1996, P6(( الفعالة عند التعامل مع هذه الشواغل

باتيستا . 4 من  كل  استنتج   :)Battista and Almond’s Theory( وأملوند  باتيستا  نظرية 

وأملوند )1973( من دراستهام للنظريات القامئة عىل املعنى يف الحياة، أنه بالرغم من الفوارق 

الكبرية بينها يف ما يتعلق بطبيعة املعنى، تتفق تلك النظريات جميعا وبشكل أسايس يف بعض 

املتنوعة عن املعنى يف  النظريات  إزاء  يتبنيان وجهة نظر فوقية  الهامة. وهام  املوضوعات 

الحياة، فقد اكتشف باتيستا وأملوند أن هناك أربعة مفاهيم ضمنية رئيسية تتعلق باملعنى يف 

الحياة وجميعها متشابهة يف كل اتجاه من االتجاهات النظرية، وميكن رصدها يف أن األفــراد 

عنـدمـا يقــرون بـأن حيـاتهـم أصبـح لهــا معنى، فإن ذلك معناه:

أنهم ملتزمون مبفهوم محدد ملعنى الحياة وبشكل إيجايب.  أ. 

أنّهم لديهم مرجع حيايتّ أو أنهم قد توصلوا إىل مجموعة من األهداف ومعاين الحياة، ب. 

أو طريقة يف النظر إىل هذه املعاين.

أنهم يرون أنفسهم قد أنجزوا شيئا ما يف حياتهم، أو أنهم يف مرحلة إنجاز مرجع أو ج. 

أهداف حياتية.

أنهم يعيشون هذا اإلنجاز مستشعرين أهميته.د. 

§  :)Logotherapy( العالج باملعنى

العالجات  من  يعترب  والذي   Logotherapy باملعنى  للعالج  املؤسس  األب  ”فرانكل”  يعترب 

النفسية الحديثة التي تنتمي إىل االتجاه اإلنساين يف علم النفس. وكلمة Logo كلمة يونانية تعني 
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املعنى Meaning، ويركز العالج باملعنى، أو كام يطلق عليه املدرسة الثالثة يف العالج النفيس، عىل 

معنى الوجود اإلنساين، باإلضافة إىل بحث اإلنسان عن هذا املعنى. 

وقد أصبح العالج باملعنى اتجاها تفاؤليا يستبعد التشاؤم ويربز أهمية اكتشاف املعنى داخل 

املعاناة )محمد ومعوض، 2012،  الحياة رغم  نحو  وتفاؤلية  إيجابية  اتجاهات  وتنمية  الشخص 

 Freedom of( ويقوم العالج باملعنى عىل ثالثة افرتاضات أساسية وهي: حرية اإلرادة .)ص46

 .))Meaning of Life ومعنى الحياة )The Will to Meaning( وإرادة املعنى )Will

ونخلص أخريا بعد استعراض العديد من التعريفات والنظريات، إىل أنّه مام ال شك فيه أن 

اإلنسان حينام يشعر باملعنى يف الحياة، يصبح مستعدا استعدادا تاما لتحمل أيه معاناة أو أية 

لديه  يتوفر  مبا  ذاته  لتحقيق  وذلك  ينشده.  الذي  األسمى  الهدف  إىل  الوصول  أجل  مشقة من 

من إرادة قوية وناجحة تحقق له القيمة اإلنسانية، التي تتمثل يف نجاحه وإحساسه بدوره يف 

الحياة، وذلك هو ما يؤدي إىل إحساس الفرد بالصحة النفسية والبدنية. ولن يتحقق كل ذلك إال 

باستشعار اإلنسان أهمية ”املعنى يف الحياة”.

الدراسات السابقــــة

هناك العديد من الدراسات التي تناولت املعنى يف الحياة، ولذلك ستعرض الباحثة الدراسات 

السابقة مرتبة من األحدث إىل األقدم حسب تاريخ النرش: 

دراسة النعامين )2018( وقد هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى املعنى يف الحياة لدى  §

طلبة الصفني العارش والحادي عرش يف محافظة ريف دمشق. وقد بلغت عينة الدراسة )525( 

طالٍب وطالبٍة من طلبة الصفني العارش والحادي عرش )200( من الذكور، و)325( من اإلناث 

مبحافظة ريف دمشق. واستخدم مقياس املعنى يف الحياة، وتم الحصول عىل دالالت الصدق 

والثبات للمقياس، وقد توصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج أهمها: أن مستوى املعنى يف 

الحياة لدى طلبة الصفني العارش والحادي عرش جاء بدرجة عالية لدى أفراد العينة يف جملتها. 
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اإلناث  لصالح  االجتامعي  النوع  متغري  إىل  تعزى  الحياة  املعنى يف  فروق يف مستوى  وتوجد 

مقارنة بالذكور، وفروق تعزى إىل املستوى التعليمي لألم.

دراسة العصار )2015( وقد سعت إىل التعرف عىل مستوى التشوهات املعرفية ومعنى الحياة  §

لدى املراهقني، ودراسة العالقة بني املتغريين. ومتت الدراسة عىل عينة مكونة من 662 طالب 

وطالبة يف املرحلة الثانوية والجامعية تراوحت أعامرهم بني 15-22 عاما. واستخدمت الباحثة 

التشوهات  النتائج أن مستوى  الحياة. وأظهرت  املعرفية واستبانة معنى  التشوهات  استبانة 

بني  عكسية  عالقة  وجود  وتبني  مرتفع.  الحياة  يف  املعنى  مستوى  وأن  منخفض،  املعرفية 

التشوهات  إىل  بالنسبة  فروق  وجود  عدم  إىل  باإلضافة  الحياة،  ومعنى  املعرفية  التشوهات 

املعرفية ومعنى الحياة تعزى إىل الجنس ومرحلة املراهقة.

الحياة  § معنى  بني  العالقة  معرفة  عىل  عملت  التي   )Alandete,2015( آلينديتي  دراسة 

والرفاهية النفسية. وتكونت عينة الدراسة من 180 طالب وطالبة مازالوا عىل مقاعد الدراسة 

)42  ذكورا،    و138 إناثا(، وتم استخدام مقياس الرفاهية النفسية ومقياس معنى الحياة. 

ما  يف  النفسية  الرفاهية  أبعاد  وبني  الحياة  معنى  بني  عالقة  وجود  الدارسة  نتائج  وأظهرت 

يتعلق بالتنوع والتنبؤ بالرفاهية النفسية خاصة يف قبول الذات، والتحكم يف البيئة والعالقات 

اإليجابية. واستنتج الباحث أن تجربة املعنى يف الحياة مهمة للرفاهية النفسية.

دراسة كل من جنيدي وأبو حالوة )2014( وهي دراسة للتنبؤ بالسعادة الذاتية يف ضوء معنى  §

الحياة، والتفكري اإليجايب يف املستقبل، والصالبة النفسية لدى عينة من طلبة الجامعة املتفوقني 

واملتأخرين دراسيا. وذلك بغية الكشف عن حجم العالقة االرتباطية بني املتغريات. وأجريت 

الدراسة عىل عينة قوامها 320 طالب وطالبة، قسموا إىل مجموعتني األوىل بلغ عددها 150 

الدراسة  دراسيا. واستخدمت  متأخرين  والثانية 170 طالب وطالبة  متفوقني،  طالب وطالبة 

األدوات التالية:
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قامئة أكسفورد للسعادة إعداد: Argyle, Martin & Lu, 1995 وترجمة )أحمد عبد الخالق، 2003( 	 

مقياس معنى الحياة املتعدد األبعاد: إعداد )Edwards, 2007( ترجمة وتعريب الباحثني.	 

مقياس التفكري اإليجايب يف املستقبل: إعداد )أحمد فوزي جنيدي، ومحمد السعيد أبو حالوة(.	 

مقياس الصالبة النفسية: إعداد )عامد مخيمر، 1996(.	 

وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل وعىل عدد من األساليب االحصائية مثل 

من  مجموعة  إىل  الدراسة  وتوصلت   .)T. test( ”ت”  واختبار  التباين،  وتحليل  االرتباط  معامل 

النتائج أهمها: وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بني السعادة الذاتية ومعنى الحياة لدى عينة من 

طالب الجامعة املتفوقني واملتأخرين دراسيا، وظهور عالقة موجبة بني السعادة الذاتية والتفكري 

عالقة  وتبني  دراسيا،  واملتأخرين  املتفوقني  الجامعة  طالب  من  عينة  لدى  املستقبل  يف  اإليجايب 

موجبة بني السعادة الذاتية والصالبة النفسية لدى عينة من طالب الجامعة املتفوقني واملتأخرين 

دراسيا، وإمكان التنبؤ بالسعادة الذاتية يف ضوء كل من معنى الحياة والتفكري اإليجايب يف املستقبل 

والصالبة النفسية لدى عينة من طالب الجامعة املتفوقني واملتأخرين دراسيا، ووجود فروق لدى 

الطالب  لصالح  الذاتية  السعادة  قامئة  دراسيا عىل  املتأخرين  وأقرانهم  املتفوقني  الجامعة  طالب 

مقياس  دراسيا عىل  املتأخرين  وأقرانهم  املتفوقني  الجامعة  لدى طالب  فروق  املتفوقني، ووجود 

املتفوقني وأقرانهم  الجامعة  املتفوقني، ومالحظة فروق لدى طالب  الطالب  الحياة لصالح  معنى 

املتأخرين دراسيا عىل مقياس التفكري اإليجايب يف املستقبل لصالح الطالب املتفوقني، وظهور ”فروق 

النفسية  الصالبة  مقياس  عىل  دراسيا  املتأخرين  وأقرانهم  املتفوقني  الجامعة  طالب  لدى  ذات” 

سعادتهم  واملنخفضة  السعادة  املرتفعي  الطلبة  بني  فروق  وجود  ثّم  املتفوقني،  الطالب  لصالح 

الذاتية عىل مقياس معنى الحياة والتفكري اإليجايب والصالبة النفسية لصالح املرتفعي السعادة.

دراسة أجراها الطيار )2014(، أردت التعرف عىل املعنى يف الحياة لدى املراهقني بداللة الفرق  §

يف هذا املعنى بحسب متغريي العمر والجنس. وتألفت عينة الدراسة من 400 طالب وطالبة 

استخدام  تم  وقد  العشوائية،  الطبقية  بالطريقة  اختريوا  سنة،   )18  ،16  ،14  ،12( أعامر  يف 
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مقياس األعرجي )2007( لقياس املعنى يف الحياة. وأظهرت النتائج أن املعنى يف الحياة يتكون 

يف عمر )18( سنة للعينة مبجملها، وأن املعنى يف الحياة يتكون لدى اإلناث يف عمر )16( سنة، 

يف حني يتكون لدى الذكور يف عمر )18( سنة. وتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف املعنى 

يف الحياة بحسب متغري العمر لصالح العمر األكرب، وهو ما يعني أن املعنى يف الحياة لدى 

الذكور يف امتالك  العمر. وتتفوق اإلناث عىل  املراهقني يتخذ مسارا تطوريا إذ يزداد بتقدم 

املعنى يف الحياة، ومل يظهر تفاعل بني متغريي العمر والجنس يف املعنى يف الحياة، داللة عىل 

أنه ال توجد تأثريات مختلفة ملتغري الجنس بنوعيه يف متغري العمر باختالف مستوياته.

ملتغريات  § تبعا  الحياة  مستوى  يف  الفروق  عىل  التعرف  أرادت  وقد   )2012( الوائيل  دراسة 

والفروق   )A, B( الشخصية  منط  مستوى  يف  والتعرف  )علمي-إنساين(،  والتخصص  الجنس 

الشخصية  الحياة ومنط  بني معنى  العالقة  إىل معرفة  باإلضافة  والتخصص،  للجنس  تبعا  فيه 

تولت  الذي   )A, B( الشخصية منط  مقياس  الباحثة  واستخدمت  بغداد.  جامعة  طلبة  لدى 

طلبة  أن  النتائج  وأظهرت   .2007 املعرّب  لألعرجي  الحياة  يف  املعنى  ومقياس  تعريبه، 

مستوى  يف  فروق  ووجدت  الحياة،  يف  املعنى  يف  عال  مبستوى  يتمتعون  بغداد  جامعة 

التخصص )علمي-إنساين(. وتبنّي أن  الذكور، وال توجد فروق تعزى إىل  الحياة لصالح  معنى 

والتخصص  الجنس  إىل  تعزى  فروق  تظهر  ومل   ،)A( الشخصية  منط  إىل  امليل  لديهم   الطلبة 

.)A, B( يف منط الشخصية )علمي-إنساين(

العالقات  § التعرف إىل دور  إىل  التي هدفت   )Lambert et al., 2010( دراسة المبريت وآخرين

األرسية من حيث هي مصدر مهم ملعنى الحياة من خالل مجموعة من الدراسات أجريت عىل 

فئات عمرية مختلفة. وأظهرت نتائج الدارسة األوىل أن %68 من املشاركني أفادوا بأن أرسهم كان 

لديها الدور األهم يف املعنى للشخصية، يف حني أظهرت نتائج الدارسة الثانية أن األرسة هي أحد 

مصادر معنى الحياة، أما الدارسة الثالثة فقد أظهرت أهمية تلقي الدعم من األرسة، وقد كان يف 

الدارسة الرابعة توقعات ملعنى الحياة، أما الدارسة الخامسة فقد أظهرت أن الرغبة االجتامعية ميكن 
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الشباب والعالقات  الدارسة إىل أن  أن تكون بديال للعالقة املقرتحة بني األرسة واملعنى. وخلصت 

األرسية هي املصدر الرئيس ملعنى الحياة، وأنها تسهم يف إحساسهم الحقيقي مبعنى الحياة. 

دراسة ستيجر وآخرين )Steger et al.,2009( وهذه الدارسة سعت إىل معرفة أهمية معنى  §

الحياة لتحقيق الرفاهية طوال فرتة حياة اإلنسان من خالل وجود معنى يف حياته، أو البحث 

عنه. وتكونت عينة الدارسة من أربع مجموعات من مراحل الحياة املختلفة هي: مرحلة بلوغ 

الناشئة، ومرحلة الشباب، ومرحلة منتصف العمر، ومرحلة كبار السن. وبلغت عينة الدارسة 

8765 )من مستخدمي اإلنرتنت(. وأشارت النتائج إىل وجود معنى للحياة يف املراحل العمرية 

األكرب، يف حني أن املراحل الحياتية للناشئة والشباب لديها مستوى أعىل يف البحث عن املعنى، 

وأيضا أظهرت الدارسة وجود عالقة ارتباطية بني املعنى والرفاهية عرب املراحل الحياتية املختلفة. 

دراسة فريازي )Verazee, 2001( الساعية إىل الكشف عن اإلحساس باملعنى يف الحياة والدافع  §

إىل إيجاد املعنى، ووجهة الضبط لدى عينة من املراهقني الذكور. وتألفت عينة الدراسة من 

)120( مراهق ممن تراوحت أعامرهم ما بني )15-18 سنة(، واستخدم مقياس الهدف يف الحياة، 

ومقياس البحث عن األهداف املعنوية، ومقياس نويك-سرتيكالند لوجهة الضبط. وأشارت نتائج 

الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا لدى هؤالء املراهقني بني املعنى يف 

الحياة، والدافع إىل إيجاد املعنى والضبط الخارجي. وتوضح هذه النتيجة أن املراهقني الذين 

يعانون من الشعور بالفراغ الوجودي ال يستطيعون السيطرة عىل أحداث حياتهم، وال ميلكون 

الدافع إىل إيجاد املعنى يف حياتهم ومن ثم يتوجهون خارجيا. 

منهجيـة الدراسـة وإجراءاتهـا

واألدوات  والعينة  واملجتمع  الدراسة  منهج  من  كال  وإجراءاتها  الدراسة  منهجية  تناولت 

وأساليب املعالجة اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة، ويف ما ييل عرض لها: 

البيانات  § جمع  عىل  يعتمد  الذي  الوصفي  املنهج  الدراسة  يف  استخدم  الدراســـة:  مــنهج 

وتصنيفها وتحليلها ثم التوصل إىل النتائج. 
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مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العارش يف املرحلة الثانوية باملدارس  §

الدرايس  العام  من  الثاين  الدرايس  الفصل  يف  وذلك  دمشق،  ريف  محافظة  يف   الحكومية 

وتم  وطالبة،  طالب   )2836( الرسمية  اإلحصاءات  حسب  عددهم  والبالغ   )2019-2018(

الحصول عىل اإلحصاءات الرسمية من املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة ريف دمشق.    

عينة الدراسة: اشتملت الدراسة عىل عينتني هام:  §

العينة االستطالعية: للتحقق من الخصائص السيكومرتية لقياس املعنى يف الحياة لدى أ. 

طلبة الصف العارش مبحافظة ريف دمشق، طبقت الباحثة الدراسة عىل عينة استطالعية 

مؤلفة من )54( طالبا وطالبة. وكانت هذه العينة االستطالعية من خارج عينة الدراسة.

العينة األساسية من )280( طالب وطالبة من طلبة الصف ب.  العينة األساسية: تكونت 

يف  دمشق  ريف  محافظة  يف  اإلناث  من  و)170(  الذكور،  من   )110( بواقع  العارش، 

مدارس صحنايا وأرشفية صحنايا، وقد تم سحبها بطريقة قصدية من الطلبة املتفوقني، 

ممن يقع مستوى تحصيلهم بنسبة %80 فأعىل، وقد بلغت نسبة العينة %10 تقريبا 

من املجتمع األصيل.

§  .)Edwards,2007( أداة الدراسة: تم يف هذه الدراسة استخدام مقياس املعنى يف الحياة من إعداد

وصف مقياس املعنى يف الحياة وخصائصه السيكومرتية:	 

نظرا إىل أغراض الدراسة، تم إعداد نسخة سورية للمقياس فتمت ترجمة مقياس املعنى يف الحياة 

املتعدد األبعاد )Edwards, 2007(. ويتكون املقياس من عرشة أبعاد وهي: اإلنجاز، الغرض من 

الوجودي،  الفراغ  الحياة،  يف  املساهمة  الحامس،  الشخيص،  الرضا  املوت،  قبول  الدين،  الحياة، 

األلفة والتحكم. وجاء عدد الفقرات 64 فقرة، ولإلجابة عن فقرات املقياس تم استخدام طريقة 

الطلبة اختيار ما يتالءم مع دوافعهم، وشكل اإلجابة عن  التدرج الخاميس وذلك ليسهل عىل 

العبارات كاآليت: ”موافق بشدة” تعطى )1(، ”موافق” وتعطى )2(، ”محايد” وتعطى )3(، ”غري 

موافق” وتعطى )4(، ”غري موافق” بشدة وتعطى )5(. وتشري الدرجة العالية عىل مقياس املعنى 
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يف الحياة إىل وجود مستوى عال من الشعور باملعنى يف الحياة لدى الطلبة، بينام تشري الدرجة 

املنخفضة عىل املقياس إىل وجود مستوى منخفض من املعنى يف الحياة لدى الطلبة. 

وللتحقق من املواصفات السيكومرتية للمقياس املستخدم تم تعريب املقياس وترجمته لحساب 

صدق الرتجمة بعرضه عىل املختصني يف الرتجمة الرتبوية والنفسية يف كلية الرتبية، فتمت ترجمة 

املقياس من اإلنكليزية إىل العربية، ثم متت الرتجمة من العربية إىل اإلنكليزية إليضاح مدى 

اتساق الرتجمتني. وعرض املقياس يف صورته األولية عىل مجموعة من املحكمني بلغ عددهم )7( 

محكمني من املختصني يف اإلرشاد النفيس، وعلم النفس الرتبوي، والقياس والتقويم. وتم إيجاد 

مؤرشات االتساق الداخيل ثم حساب معامالت االرتباط بني درجات الطلبة عىل كل مفردة من 

مفردات مقياس املعنى يف الحياة والدرجة الكلية للمقياس يف مجمله. وذلك ما يوضحه جدول 

)1(: معامالت االرتباط بني درجات الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس.

الجدول 1 معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس املعنى يف الحياة ودرجه املفردة

رقم 
املفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
املفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
املفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
املفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
املفردة

معامل 
االرتباط

1**0,6428**0,54215**0,42222**0,47829**0,605

2**0,5809**0,68416**0,63923**0,55530**0,569

3**0,77010**0,50517**0,56824**0,57331**0.758

4**0,61311**0,60818**0,62725**0,60232**0,668

5**0,52912**0,74519**0,60026**0,70033**0,649

6**0,57813**0,62820**0,50127**0,40534**0,708

7**0,59814**0,51021*0,46328**0,51035*0,388

36*0,31043**0,63250**0,49157**0,62664**0,586

37**0,76044*0,47251**0,77158**0,573

38**0,76545**0,45052**0,54359**0,663
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رقم 
املفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
املفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
املفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
املفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
املفردة

معامل 
االرتباط

39**0,59746**0,72253**0,69260**0,636

40**0,32647**0,56854**0,53161**0,513

41**0,57848*0,50555**0,58662**0,663

42**0,60649**0,59556**0,71763**0,606

** دال عند مستوى داللة-0,01 \ * دال عند مستوى داللة 0,05

يتضح من الجدول )1( أن جميع معامالت ارتباط املفردات ملقياس املعنى يف الحياة مع درجة 

البعد الذي تنتمي إليه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0,01(، وتراوحت قيم االرتباط 

بني )-0,310 0,771( للمفردات، وهذا يعد مؤرشا جيدا عىل صدق املقياس واتساق فقراته مع 

الدرجة الكلية. أما بالنسبة ملعامل الثبات فتم التحقق من ثبات مقياس املعنى يف الحياة بطريقة 

معامل كرونباخ ألفا، وقد جاءت النتيجة مرتفعة فبلغت قيمة كرونباخ ألفا 0.852، وهذه النتيجة 

تشري إىل اتسام مقياس املعنى يف الحياة بثبات عال، يطمنئ إىل استخدامه يف الدراسة الحالية. 

املعيار املعتمد يف تصحيح مقياس املعنى يف الحياة: تم تصنيف املتوسطات الحسابية ألداء 

األفراد عىل املقياس لتحديد مستوى املعنى يف الحياة لدى أفراد عينة الدراسة وفق املعيار اآليت:

الجدول 2 املعيار املعتمد يف تصحيح مقياس املعنى يف الحياة

مستوى املعنى يف الحياةاملتوسط الحسايبت

منخفض جدامن 1- 11,79

منخفض1,80- 22,59

متوسط2,60- 33,39

عال3,40- 44,19

عال جدا4,20- 55
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نتائج الدراسة ومناقشتها

الصف  § طلبة  لدى  الحياة  يف  باملعنى  الشعور  مستوى  ما  ومناقشتها:  األول  السؤال  نتائج 

العارش املتفوقني دراسيا؟  

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام املتوسط الحسايب، واالنحراف املعياري ملستوى 

املعنى يف الحياة، بناء عىل الدرجة الكلية للمقياس، كام هو موضح يف الجدول التايل: 

الجدول 3 املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري بالنسبة ملستوى املعنى يف الحياة لدى الطلبة 
املتفوقني دراسيا يف الصف العارش

مقياس املعنى 
يف الحياة

عدد أفراد العينة
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

مستوى املعنى 
يف الحياة

الدرجة الكلية 
للمقياس

عال جدا2804,230,549

يتضح من خالل الجدول )3( أن مستوى املعنى يف الحياة لدى طلبة الصف العارش بشكل 

عام جاء لدى أفراد العينة يف مجموعها مبستوى عال جدا. وقد تعزى الدرجة الكلية إىل مستوى 

املعنى يف الحياة لدى طلبة الصف العارش من املتفوقني إىل أن الطلبة ميتلكون معنى لحياتهم 

من خالل النظرة اإليجابية إىل الحياة واملستقبل الذي ينتظرهم، بالرغم من الظروف التي متر بها 

البالد والتي تؤثر يف صحتهم النفسية يف مجاالت عدة. والطلبة عىل ما يبدو يتعاملون مع ظروف 

الحياة هذه بدافع قوي وصالبة نفسية تعزز لديهم التحدي واإلرصار واالستمرارية، وتحّفزهم، 

لتحقيق الذات واألهداف عرب اإلنجاز الدرايس. 

املتفوقني  الطلبة  لدى  النفسية  الصحة  يف  ووقائيا  هاما  دورا  يؤدي  الحياة  يف  املعنى  وألن 

دراسيا، تدفعهم مسألة النجاح امللحة وتحقيق الطموحات املتوقعة منهم إىل بناء أهداف شخصية 

يف بعض األحيان لتكون الحافز األسايس واملحرك لهم نحو الحياة لتحقيق األفضل وتحقيق الصورة 

الذاتية املتفوقة إلثبات قدراتهم لآلخرين. ويرى باوميسرت )Baumeister,1991( أن هناك أربعة 
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الشخص  تصور  وتقوم عىل  الغــايــة  وهي:  معنى،  للحياة  يكون  أن  أجل  من  عوامل رضورية 

لهدف ما وتصور تحقيقه. والقيمـــة وهي التي تعكس دافعية اإلنسان للشعور. والفـاعلية وهي 

التي تعرب عن الشعور الذي يدفع اإلنسان إىل تحقيق أهدافه. ثم تقــدير الــذات وفيه يبحث 

بشكل  بتقديره  اآلخرين  وإقناع  ذاته،  تقدير  يستطيع  التي مبوجبها  املعايري  بعض  عن  اإلنسان 

إيجايب والتي تعكس دافعية اإلنسان للشعور وتقوم عىل تصور الشخص لهدف ما وتصور تحقيقه.

وقد توافقت الدراسة الحالية مع دراسة الطيار )2014(، وفريازي )Verazee, 2001(، والنعامين 

وآخرين  المبريت   ،)2012( الوائيل  وعبد   ،)2014( أبو حالوة  وجنيدي  والعصار)2015(،   ،)2018(

)Lambert et al.,2010(، ودراسة ستيجر وآخرين )Steger et al.,2009( توافقت هذه الدراسات 

رغم  لحياتهم  معنى  ميتلكون  فاملراهقون  مرتفعا،  جاء  الحياة  يف  املعنى  مستوى  أن  عىل  جميعا 

املعاناة التي يتعرضون لها وال زالوا يتعرضون، بشكل دفعهم إىل اكتساب ذواتهم وشعورهم مبعنى 

يف الحياة، باإلضافة إىل أن الدافع إىل البحث عن املعنى وإيجاده يؤثر تأثريا كبريا يف املعنى يف الحياة. 

نتائج السؤال الثاين ومناقشتها: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمعنى يف  §

الحياة تعزى إىل متغري نسبة التفوق يف التحصيل الدرايس؟  

بالنسبة   T-Test واختبار  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات   )4( جدول  ويوضح 

ملستوى املعنى يف الحياة ملتغري نسبة التفوق يف التحصيل الدرايس. 

الجدول 4 نتائج اختبار  T-Test لدرجات الطلبة يف مقياس املعنى يف الحياة وفقا ملتغري نسبة التفوق 
يف التحصيل الدرايس

نسبة التفوق الدرايساملعنى يف الحياة
قيمة املتوسطات الحسابية

ت
الداللة 

اإلحصائية االنحرافات املعيارية

املعنى يف الحياة

من 90-100%
4.45املتوسط الحسايب

1.030.311
0,380االنحراف املعياري

من 80-89%
4.45املتوسط الحسايب

0,380االنحراف املعياري
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وقد أظهرت نتائج املقارنات بالجدول رقم )4( أنه ال توجد فروق يف مستوى درجة  املعنى يف 

الحياة تعزى إىل نسبة التفوق يف التحصيل الدرايس، وقد يعود ذلك إىل أن طلبة الصف العارش املتفوقني 

دراسيا يف مرحلة مفصلية من املراحل الدراسية التي تهيئ الطالب لدخول املرحلة الجامعية، والتي 

تتطلب وضع أهداف مستقبلية يثابر من أجل تحقيقها، ونظرا إىل إدراكهم أنهم يف مرحلة حاسمة 

يلتزمون  أعامل جامعية  أم  فردية،  أعامل  منهم سواء يف  يطلب  ما  واملبادرة يف  الجهد  بذل  تتطلب 

بالعمل الذي يطلب منهم، لنيل النجاح وتحقيق ما يطمحون إليه من الجانب الدرايس أو املهني. 

مواجهة  إىل  أصحابها  تحفز  العالية  اإلنجاز  دافعية  أن   )1979( ومنصور  قشقوش  ويؤكد 

املشكالت والتصدي لها، ومحاولة حلها والتغلب عىل كل الصعوبات والعقبات التي تعرتضهم، وأن 

هذه الفئة من األفراد يعملون عىل أداء املهامت املتوسطة الصعوبة وهم مرسورون، فيقبلون عىل 

العمل بهمة ونشاط )شوارشة، 2007(. وميتاز األفراد ذوو الدافعية العالية نحو اإلنجاز بقدرتهم 

عىل وضع تصورات مستقبلية حقيقية تتناسب وقدراتهم، وذلك ما يشكل لديهم معنى وشعورا 

بالحياة قويا ومحفزا لتحقيق املزيد من النجاح والتفوق. هذا باإلضافة إىل أن الطلبة املتفوقني 

لديهم أهداف واضحة مسؤولة بشكل مبارش عن رؤيتهم للحياة ومعناها بشكل أعمق، إذ يبذلون 

جهدا واضحا من أجل الوصول إىل أفضل الدرجات العلمية، إلدراكهم أنهم لن يحققوا أهدافهم 

إال بالجهد واملثابرة للوصول إىل غرض الحياة السعيدة. 

بدافعية  هاما  دورا  تؤدي  الدافعية  أن  نظرية  يف   )Atkinson, 1965( أتكنسون  ويؤكد 

 التحصيل عىل نحو وثيق، مشريا إىل أن النزعة إىل إنجاز النجاح هي استعداد دافعي مكتسب 

خالل  من  األفراد  لدى  يتحقق  الحياة  معنى  أن   )2017( فرانكل  ويرى   .)2013 )املطارنة، 

ابتكاراتهم، أو ما يكتسبونه من خربات من العامل املحيط، أو من خالل مرورهم مبواقف مصريية 

والفشل،  النجاح  بلغة  فقط  يفكر  العرصي  اإلنسان  أن  عىل   )Frankl,1994( ويؤكد  عاشوها. 

مع  ويتنافسون  ثرواتهم  زيادة  يف  يرغبون  الذين  الناس  بني  عامة  أو  شائعة  رؤية  تعترب  وهذه 

تقييم  ويستطيعون  حكمة،  ذوو  هؤالء  فكل  ذلك.  إىل  وما  واملنزلة  املكانة  الكتساب  اآلخرين، 
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النهاية يف  اكتسابه  تم  ما  ملقدار  وفقا  أو  األغلبية،  ورأي  لنتائجها  وفقا  اإلنسانية   اإلنجازات 

)معوض ومحمد، 2012، ص 67(. وهكذا نجد أن الطلبة املتفوقني يف التحصيل الدرايس لديهم 

طموحات  من  املستقبل  يف  سيحققونه  وما  اكتسبوه  مبا  مرتبط  الحياة  مبعنى  جدا  عال  شعور 

ونجاحات تربز إنجازاتهم لألرسة واملجتمع من حولهم.

نتائج السؤال الثالث ومناقشتها: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمعنى يف  §

الحياة تعزى إىل متغري النوع االجتامعي؟  

يوضح جدول )5( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار T-Test بالنسبة إىل 

مستوى املعنى يف الحياة ملتغري الجنس )ذكر، أنثى(. 

الجدول 5 نتائج اختبار T-Test لدرجات الطلبة يف مقياس املعنى يف الحياة وفقا ملتغري الجنس

الجنساملعنى يف الحياة
املتوسطات الحسابية

الداللة اإلحصائيةقيمة ت
االنحرافات املعيارية

املعنى يف الحياة

ذكور
3.92املتوسط الحسايب

-3.330.001*
0.586االنحراف املعياري

إناث
4.09املتوسط الحسايب

0.572االنحراف املعياري

*دال عند مستوى داللة 0,05

يتضح من الجدول )5( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≤0,05( تعزى 

إىل متغري الجنس يف مستوى املعنى يف الحياة، لصالح اإلناث مقارنة بالذكور، وتفرّس ذلك مجموعة 

من األسباب املرتبطة بالعوامل النفسية والرتبوية واالجتامعية والثقافية. ونجد أن طبيعة البناء 

النفيس لإلناث تتأثر بالرتبية وأساليب التنشئة األرسية التي تجعل الفتيات يتعّودن عىل نوع من 

التنظيم واالنضباط يف الترصف والسلوك يف هذا السياق، باإلضافة إىل أنهن ميلن إىل الهدوء وحب 

النظام والرتتيب والحرص عىل نجاح أهدافهن وطموحاتهن يف هذه املرحلة النامئية والدراسية 
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الهامة، وأنهن أكرث إدراكا ووعيا بأهمية املراحل الدراسية األخرية يف املدرسة لألهداف املستقبلية 

التي تتطلب اإلنجاز وتحمل املسؤولية لتحقيق ما يطمحن إليه يف املستقبل الدرايس واملهني.

تشري دراسة جمعية علم النفس األمريكية )APA( إىل أن ”نتائج الرتبية التي تتلقاها الفتيات 

واتباع  اإلصغاء  وحسن  الواجبات  وإمتام  والتنظيم  لالنتباه  قابلية  أكرث  تجعلهن  طفولتهن  منذ 

التعليامت بدقة”، وذلك يجعلهن يبذلن جهودا أكرب حتى يظهرن تفوقهن، وهذا التميّز والتفوق 

الكيان  وتأكيد  الذات  بإثبات  لهن مسألة وجودية كبرية وذات معنى متعلقة  الدرايس يشكالن 

املستقل واملتمّكن يف املجتمعات الذكورية. وهذا ما يعطي اإلناث دافعا كبريا إىل أن يكّن أكرث 

مثابرة يف مختلف مناحي الحياة، حيث املكانة واالستحقاق لهام معنى كبري يف حياتهن، فأهمية 

الدور االجتامعي واملكانة واالعرتاف بقدراتهن التي تسهم يف تطوير املجتمعات يخلق لهن حافزا 

ليكون لديهن هدف مينح حياتهن معنى ويناضلن من أجل تحقيقه.   

وقد توافقت نتائج الدراسة مع دراسة النعامين )2018( والطيار )2014( بوجود فروق تعزى 

الوائيل  العصار)2015(، وعبد  اختلفت مع دراسة  املقابل  اإلناث. ويف  الجنس لصالح  إىل متغري 

)2012( بعدم وجود فروق يف مستوى معنى الحياة تعزى إىل متغري الجنس.

نتائج السؤال الرابع ومناقشتها: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  §

)0,05( يف مستوى املعنى يف الحياة تعزى إىل متغري املستوى التعليمي للوالدين األب واألم؟

تم استخدام تحليل التباين األحادي )One-way ANOVA( ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق 

ذات داللة إحصائية يف مستوى املعنى يف الحياة تعزى إىل متغري املستوى التعليمي عند األب، 

التعليمية  للمستويات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات   )6( الجدول  ويوضح  واألم، 

آلباء أفراد العينة. والجدول )7( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي للمستويات التعليمية آلباء 

أفراد العينة، يف حني يوضح الجدول )8( املتوسطات الحسابية لالنحرافات املعيارية للمستويات 

 One-way( فيوضح نتائج تحليل التباين األحادي )التعليمية ألمهات أفراد العينة، أما الجدول )9

ANOVA( للمستويات التعليمية ألمهات أفراد العينة:  
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الجدول )6( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمستويات التعليمية آلباء أفراد عينة 
الدراسة يف مقياس املعنى يف الحياة

االنحراف املعياري املتوسط الحسايب العدد املستوى التعليمي لألب املتغري

0,329 3.97 50 غري متعلم

املعنى

يف الحياة

0,348 4.00 53 ثانوي

0,299 4.03 112 جامعي

0,333 4.03 65 ماجستري فأعىل

0,332 4.01 280 الكيل

الجدول )7( نتائج تحليل التباين األحادي )One-way ANOVA( للفروق يف مقياس املعنى يف 
الحياة وفقا ملتغري املستوى التعليمي لألب )ن=280(

مصدر التبايناملتغري
مجموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

درجة 
الحرية

قيمة ”ف“
مستوى 
الداللة

املعنى

يف الحياة

0,1930,0643بني املجموعات

0,5800,628
داخل 

املجموعات
56.0650,111280

56.2580,108283الكيل

 0,05 داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )7( الجدول  من  يتضح 

فقد  لألب،  التعليمي  املستوى  إىل  تعزى  الحياة  يف  املعنى  مستوى  يف  الدراسة  عينة  أفراد  بني 

بلغت قيمة ” ف” للمقياس برمته )0,580(، ويعني ذلك أن مستوى املعنى يف الحياة لدى أفراد 

الدور  إىل طبيعة  السبب  ويعود  التعليمي آلبائهم.  املستوى  باختالف  يختلف  ال  الدراسة  عينة 

االجتامعي الذي يؤديه األب يف الرتبية والتنشئة األرسية تجاه أبنائه. فهو ميثل صورة مهمة عن 

السلطة األبوية ومصدرا للدخل املادي يف مجتمعاتنا. وبسبب بقائهم خارج املنزل لفرتة طويلة 



191  - ديسمبـــر 2020

وأخذ األم عىل عاتقها تربية األبناء ومتابعتهم يف كافة املستويات، يكون اهتامم اآلباء بحاجات 

يف  األب  بدور  املتعلقة  فاملسؤوليات  أقل.  والتعلّمية  والشخصية  واالجتامعية  النفسية  أبنائهم 

األرسة محدودة وتعود إىل الظروف االجتامعية واالقتصادية والثقافية الصعبة التي تعيشها األرسة 

العربية بشكل عام يف مجتمعاتنا.  

الجدول )8( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمستويات التعليمية عند أمهات أفراد 
العينة يف مقياس املعنى يف الحياة

االنحراف املعياري
املتوسط 
الحسايب

العدد املستوى التعليمي لألم املتغري

0,458 3.04 30 غري متعلم

املعنى 

يف الحياة

0,475 3.19 53 ثانوي

0,461 3.24 150 جامعي

0,657 3.21 47 ماجستري فأعىل

0,483 3,17 280 الكيل

الجدول )9( نتائج تحليل التباين األحادي )One-way ANOVA( للفروق بني أفراد عينة الدراسة يف 
املعنى يف الحياة وفقا ملتغري املستوى التعليمي لألم )ن=280(

مصدر التبايناملتغري
مجموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

درجة 
الحرية

قيمة 
”ف“

مستوى 
الداللة

املعنى

يف الحياة

2.2820,7613بني املجموعات

3.295*0,020 117.4930,231280داخل املجموعات

119.774283الكيل

*دال عند مستوى داللة 0,05
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يتضح من الجدول )9( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0,05 بني أفراد 

بلغت  إذ  لألم،  التعليمي  املستوى  متغري  إىل  تعزى  الحياة  يف  املعنى  مستوى  يف  الدراسة  عينة 

قيمة ” ف” )3,295( وهو ما يعني أن مستوى املعنى يف الحياة لدى أفراد عينة الدراسة يختلف 

 )Scheffe( باختالف املستوى التعليمي ألمهاتهم. وملعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار شيفي

للمقارنات البعدية، والجدول )10( يوضح نتائج ذلك: 

الجدول )10( نتائج املقارنات البعدية بطريقة اختبار شيفيه )scheffe( للفروق يف معنى الحياة تبعا 
ملتغري املستوى التعليمي لألم

الداللة اإلحصائية الفروق يف املتوسطات املستوى التعليمي لألم املتغري

*0,008 *-0,143 ثانوي

غري متعلم 0,004*املعنى يف الحياة *-0,195 جامعي

*دال عند مستوى داللة 0,05 

  )0,05≥α( الجدول )10( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  نالحظ من 

يف مستوى املعنى يف الحياة لصالح أمهات الطلبة املتفوقني دراسيا بنسبة 80-%89 اللوايت لديهن 

والثقافة  والخربة  الوعي  مستوى  ضوء  يف  النتيجة  هذه  وتفرّس  وجامعي،  ثانوي  تعليمي  مؤهل 

التي متتلكها األمهات ذوات املستوى التعليمي الثانوي والجامعي، باإلضافة إىل القدرة والتمّكن يف 

بناء مفاهيم نامية ومتطورة ملعنى الحياة لدى أبنائهن وربطها بتطورهم واستعداداتهم وطاقاتهم 

الشخصية. ويتم ذلك من خالل الرتبية واإلعداد والتنشئة والتوجيه. وتعكس الصورة الذاتية الناجحة 

لألمهات بشكل كبري واملتعلقة بالنتائج الباهرة واإلنجازات املتميزة ألبنائهن حالة من الرىض النفيس 

واالجتامعي لديهن، فأمام حالة السعادة والرىض والفخر هذه التي تشعر بها األمهات يتشكل لدى 

أبنائهن صورة عن مفهوم معنى الحياة مرتبطة باإلنجاز والتحصيل والتفوق الدرايس من جهة، ومن 

جهة أخرى يكون هذا املفهوم عامال مهام يف حصول األبناء عىل الرىض والقبول واستحسان أمهاتهم 

تحقيقهم لطموحات التميّز والتفوق باعتباره معنى مهام لحياتهم يستحق أن يعاش ألجله. 
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بناء  ألهمية  عاليا  إدراكا  والجامعي  الثانوي  التعليمي  املؤهل  ذوات  األمهات  تظهر  وأيضا 

مصادر متعددة ملعنى الحياة لدى أبنائهن وذلك بتشجيعهم وتحفيزهم وخلق الحامس لديهم 

ليحققوا إنجازات مهمة ومتميزة يف املستوى الدرايس، وهذا ما يعرب يف بعض األحيان عن رغبة 

الشعورية لديهن يف تحقيق ما كن يرغنب يف تحقيقه من تفوق ومتيّز يف حياتهن، فيحاولن تربية 

أبنائهن عىل ربط معنى الحياة بإنجازاتهم ونجاحاتهم وطموحاتهم من خالل التحدي واملنافسة 

واملثابرة. فمعنى الحياة يكمن يف إظهار هذه الصورة الناجحة واملتألقة ملا أنجزوه. ولذلك يعترب 

فرانكل )1963( أن الناس يؤدون وظائفهم بصورة أفضل حني يتصورون أن هناك معنى للحياة، 

ويكون لديهم هدف يف الحياة أو مهمة فريدة يسعون جاهدين إىل تحقيقها طوال حياتهم. ويف 

الحيوية بصورة  الحياة يعترب أحد املقومات  املقابل يرى ستيجر )Steger, 2012( أن املعنى يف 

شائعة لرفاهية اإلنسان وسعادته وازدهاره. 

فيمكن إذن أن نستنتج أّن دور الوالدين وثقافتهام ومدى توفري اإلمكانات املادية واملعنوية 

ألبنائهام للوصول إىل النجاح والتفوق يجعل معنى الحياة أعىل لدى الطالب ومرتبطا بأهداف 

شخصية تتمثل يف التفوق والنجاح وتحقيق توقعات آبائهم وأمهاتهم.

مقترحات الدراسة

استكامال لنتائج البحث الحايل ميكن تقديم املقرتحات اآلتية: 

املدارس . 1 لدى طلبة  األخرى  الدراسية  املراحل  الحالية عن  للدراسة  دراسات مشابهة  إجراء 

ولدى طلبة الجامعات. 

املرحلة . 2 طلبة  من  الذكور  فئة  لدى  بالحياة  باملعنى  اإلحساس  لتنمية  إرشادية  برامج  بناء 

الثانوية.

رضورة تركيز القامئني بالعملية الرتبوية عىل تنمية معنى الحياة لدى الناشئة ملا لذلك من . 3

دور يف تقدير الذات لدى الفرد.  
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ملخــــص

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مستوى قلق املستقبل لدى طلبة كلية العلوم اإلنسانية 

واالجتامعية بجامعة باتنة)1( بالجزائر يف ضوء بعض املتغريات، تكونت عينة الدراسة من )202( 

طالباً وطالبًة، منهم )102( من اإلناث و)100( من الذكور اختريوا بطريقة عرضية، للسنة الدراسية 

2018/2017. تم استخدام استبيان قلق املستقبل بعد التأكد من خصائصه السيكومرتية، بينت 

قيمة  بلغت  حيث  متوسطاً،  كان  العينة  أفراد  لدى  املستقبل  قلق  مستوى  أن  الدراسة  نتائج 

متوسطة،  تُعد  الدرجة  وهذه   )%82( مئوية  وبنسبة   ،)2.15( للمجاالت  الحسابية  املتوسطات 

حيث جاء املجال األول الخوف والقلق من الفشل يف املستقبل يف املرتبة األوىل بدرجة مرتفعة، 

كام أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد العينة يف الدرجة الكلية لقلق 

املستقبل تعزى ملتغري النوع االجتامعي ولصالح الذكور، يف حني أظهرت النتائج عدم وجود فروق 

دالة إحصائيا يف الدرجة الكلية لقلق املستقبل تبعاً ملتغري التخصص األكادميي. ويف ضوء النتائج 

صيغت جملة من التوصيات واملقرتحات التي ميكن أن تسهم يف التكيف مع قلق املستقبل لدى 

طلبة الجامعة.

الكلامت املفتاحية: القلق، قلق املستقبل، جامعة باتنة )1(.
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This study aimed to detect the level of concern about the future the students of the faculty 
of humanities and social sciences university of Batna )1( algeria in light of some variables, 
the study sample consisted of )202( students, of whom )102( are female and )100( male se-
lected incidentally, for the academic year 2017/2018. Questionnaire was used future concern 
after confirmation of psychometric characteristics, results of the study showed that the level 
of future concern among respondents was average, as the value of arithmetic mean of areas 
)2.15(, percentage )72%( this class is for the medium, the first area where came the fear and 
concern of failure in the future In the first place highly, the results also showed a statistically 
significant differences among respondents the sample in the total score of concern for the 
future due to the variable gender in favor of males, while the results showed no statistically 
significant differences in the total score of concern for the future depending on the vari-
able of academic specialization. In light of the findings a number of recommendations and 
suggestions formula which can contribute to adapt to the future concern among university 
students.

Keywords: Concern, the future Concern, University of Batna )1(.
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مقدمــة

لقد أخذت ظاهرة القلق تتزايد يف العقود األخرية وتربز كقوة مؤثرة يف حياة الفرد نتيجة 

لضغوط املهنة ومتطلبات تفرضها طبيعة الحياة التي يعيشها يف مختلف مراحل حياته، وخاصة 

االنشغال  أن  كام  من صعوبات،  يواجهها  وما  وآمال  من طموحات  تحمله  وما  الشباب  مرحلة 

باملستقبل ليس عرضياً بل هو مثرة حتمية ملا يفكر فيه األفراد لتنظيم حياتهم استناداً إىل أهدافهم 

املستمدة من فهمهم ملستقبلهم وتخططيهم له )زيدان، 2007(.

الحضارة  فتعقيد  املختلفة،  وطموحاته  ومنافساته  بأزماته  الحديث  العرص  سمة  فالقلق 

وصعوبة تحقيق الرغبات الذاتية، وعدم الجدية يف التعامل مع املشاكل االقتصادية أو التغريات 

االجتامعية والتقنية والفكرية املتنوعة وتسارع رتم يف الحياة العامة.

ويعد مفهوم القلق )Anixety( من املفاهيم التي نالت حظاً وافراً يف الدراسات النفسية، 

فقد تعددت تعريفات هذا املفهوم ومنها أن القلق: ”خربة انفعالية غري سارة، يشعر بها الفرد 

عندما يتعرض ملثري مهدد أو مخيف، أو عندما يقف يف موقف رصاعي أو إحباطي حاد، وكثريا ما 

يصاحب هذه الحالة االنفعالية بعض املظاهر الفسيولوجية، مثل ازدياد رضبات القلب وزيادة 

التنفس وارتفاع ضغط الدم وفقدان الشهية وزيادة إفراز العرق واالرتعاش يف األيدي واألرجل، 

كام يتأثر أيضا إدراك الفرد للموضوعات املحيطة”)الشبؤون، 2012(. وعليه فالقلق ظاهرة غري 

صحية تؤدي إىل اضطراب يف سلوك الفرد، يحدث عند وجود خطر حقيقي ينشأ بسبب انعدام 

األمن الذي يحدث لدى الفرد )املوين، ومازن، 2013(.

وقد أرجع رواد النظرية املعرفية مثل باندورا وأرون بيك )Bandura, Aron beek( نشأة 

الشخص  إدراك  وكيفية  املستقبل  الذات وعن  التفكري عن  وتحريف  املعريف  التشويه  إىل  القلق 

التفكري يتضمن  أفعاله ويف ضوء محتوى  التي تحدد ردود  الفرد هي  وتفسري األحداث، فأفكار 

القلق حديثا سلبيا مع الذات واملستقبل عىل أنها مصدر خطر وضعفاً مسيطراً وانخفاضاً يف فاعلية 

الذات التي ظهرت يف نظرية Bandura كمنحى معريف للقلق )ناهد، 2005(. 
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 يف حني أن قلق املستقبل كام عرفه زالسيك )Zaleski, 1996 :165( بأنه: ”حالة من التوجس 

وعدم االطمئنان والخوف من التغيريات السلبية يف املستقبل، ويرى أن حالة القلق الشديد تحدث 

من تهديدها ومن أن شيئاً كارثياً حقيقاً ميكن أن يحدث للفرد”.

وتعرف الجمعية األمريكية السيكولوجية قلق املستقبل بأنه: ”خوف أو توتر أو ضيق ينبع 

من توقع خطر ما يكون مصدره مجهوالً إىل درجة كبرية أو غري واضح املصدر، ويصاحب كل من 

القلق والخوف متغريات تسهم يف تنمية اإلحساس والشعور بالخطر”.

كام يشري مفهوم قلق املستقبل إىل حالة نفسية تحدث حني يشعر الفرد بوجود خطر يهدده، 

التالية:  املظاهر  يربز يف  أن  انفعايل تصاحبه اضطرابات فسيولوجية، وميكن  توتر  وينطوي عىل 

)عمرو، 2013(.

املظاهر املعرفية: تربز يف تذبذب تفكري الفرد بني العمق والسطحية، وتنتاب الفرد أفكار متشامئة 

ويشعر بدنو أجله ونهاية العامل، أو الخوف من فقدان بعض الوظائف الجسمية والعقلية.

املظاهر السلوكية: وتتمثل يف سلوكيات الفرد التي تأخذ أشكاالً مثل تجنب املواقف املثرية للقلق 

أو شكل العدوان.

املظاهر الجسدية: وتتمثل يف ردود بعض األفعال البيولوجية والفسيولوجية مثل ضيق التنفس، 

ارتفاع ضغط الدم، التوتر العضيل، عرس الهضم، جفاف الحلق، برود األطراف وغريها.

عن  ينجم  املنشأ  نفيس  اضطراب  أو  ”خلل  انه  عىل  املستقبل  قلق   )2005( شقري  وتعرف 

خربات ماضية غري سارة، مع تشويه وتحريف إدرايك معريف للواقع وللذات من خالل استحضار 

للذكريات والخربات املاضية غري السارة، مع تضخيم للسلبيات ودحض لإليجابيات الخاصة بالذات 

الذات والعجز  لتدمري  يدفعه  األمن، مام قد  التوتر وعدم  والواقع، تجعل صاحبها يف حالة من 

املستقبل، وقلق  التشاؤم من  به إىل حالة من  الكوارث، وتؤدى  الفشل وتوقع  الواضح وتعميم 

التفكري يف املستقبل، والخوف من املشكالت االجتامعية واالقتصادية املستقبلية املتوقعة، واألفكار 

الوسواسية وقلق املوت واليأس.
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حيث أكدت بعض الدراسات الحديثة وجود مشكالت نفسية تواجه الطالب املستجدين يف 

الجامعة باململكة العربية السعودية؛ ”أي الحاصلني عىل شهادة الثانوية العامة وهم يف سنتهم 

املستقبل  من  بالقلق  متأثرون  املبحوثني  الطالب  من   )%83( أن  اتضح  إذ  الجامعة”؛  يف  األوىل 

من  والضيق  بامللل  بالشعور  متأثرون  املبحوثني  من  و)%73.3(  التخرج،  بعد  التعيني  وموضوع 

الدراسة وأعبائها، يف حني أن نأن)68.1%( من املبحوثني يعانون من تأثري عدم الرتكيز والتشتت 

عند  الذات  تحقيق  بعدم  اإلحساس  تأثري  من  يعانون  و)%54.4(  املحارضة،  أثناء  يف  الذهني 

االلتحاق بالجامعة.

ويف هذا الصدد هدفت دراسة أوشن )2015( إىل الكشف عن عالقة التوجيه الجامعي بتقدير 

املتغريات  بعض  ضوء  يف  باتنة،  لخرض  الحاج  جامعة  طلبة  لدى  املهني  املستقبل  وقلق  الذات 

والفروق فيها، حيث اعتمدت الباحثة عىل املنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من )298( طالباً 

منهم )160( إناث و)138( ذكور. أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني 

التوجيه الجامعي وقلق املستقبل لدى عينة البحث، كام بينت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق 

ذات داللة إحصائية يف درجات قلق املستقبل املهني تعزى ملتغريي الجنس والتخصص الدرايس. 

كام بينت دراسة بوعزة )2015( إىل التعرف عىل العالقة بني األفكار الالعقالنية وقلق املستقبل 

بتقدير الذات لدى طلبة علم النفس وعلوم الرتبية بجامعة ورقلة. والختبار صحة فروض الدراسة 

استخدم املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )200( طالبا وطالبة من قسم علم النفس 

التي توصلت إليها الدراسة ارتفاع مستوى قلق  النتائج  وعلوم الرتبية بجامعة ورقلة، ومن بني 

املستقبل لدى عينة الدراسة، كام بينت النتائج من جهة أخرى إىل وجود عالقة دالة إحصائيا بني 

األفكار الالعقالنية وقلق املستقبل وتقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة.

وتوصلت دراسة بكار )2013( التي سعت إىل التعرف عىل أمناط التفكري )السلبي واإليجايب( 

وعالقتها بقلق املستقبل لدى طلبة جامعة تلمسان بالجزائر، تكونت عينة الدراسة من )220( 

طالباً وطالبة موزعني تبعا ملتغريات الدراسة، اعتمدت الباحثة عىل املنهج الوصفي. أظهرت نتائج 
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الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بني أمناط التفكري وقلق املستقبل الذهني لدى 

عينة الدراسة، كام بينت النتائج عدم وجود فروق يف قلق املستقبل وأمناط التفكري تبعا ملتغريي 

الجنس والتخصص الجامعي. 

قلق  مستوى  عن  الكشف  إىل  هدفت  بدراسة   )2013( ومازن  املاموين،  من  كل  قام  كام 

املستقبل لدى طلبة كليات املجتمع يف منطقة الجليل، تكونت عينة الدراسة من )439( طالباً 

وطالبة، أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى قلق املستقبل لدى أفراد العينة كان مرتفعاً، كام أشارت 

اختالف  إىل  تعزى  الكيل  املستقبل  قلق  دالة إحصائيا يف مستوى  إىل عدم وجود فروق  النتائج 

متغريات التخصص، أو املستوى الدرايس، كام بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى 

قلق املستقبل الكيل تعزى الختالف الجنس لصالح الذكور.

لدى  املستقبل  قلق  درجة  مستوى  إىل  التعرف  هدفت  فقد   )2012( مساوى  دراسة  أما 

الطالب املعلم واختالف درجة قلق املستقبل باختالف العمر الزمني والتخصص األكادميي واملعدل 

الرتاكمي، وطبق مقياس )غالب املشيخي، 2009( عىل عينة عددها )109( طالبا تحت التخرج 

من كلية املعلمني بجامعة جازان باململكة العربية السعودية، أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد 

مستوى عاٍل من قلق املستقبل لدى الطالب املعلمني، كام بينت النتائج أنه ال توجد فروق يف قلق 

املعدل  األكادميي،  التخصص  الزمني،  العمر  البحث:  تبعا ملتغريات  الدراسة  املستقبل لدى عينة 

الرتاكمي.

القلق ومنظور  وأجرى مورو )Morro, 2012( دراسة هدفت إىل الكشف عن العالقة بني 

الوقت املستقبيل لدى طالب إحدى الكليات، كام هدفت إىل دراسة اضطرابات القلق العمومية 

الثانوية واضطرابات القلق األخرى، وشملت عينة الدراسة  األولية واضطرابات القلق العمومية 

بأنواع اضطرابات القلق غري العمومية مهتمني أكرث باملستقبل من غريهم، كام أن  )80( مريضاً 

ذوي اضطرابات القلق غري العمومية كانوا أكرث اهتامماً بقلق املستقبل من ذو اضطرابات القلق 

الثانوية.
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وأوضحت دراسة أبو العال )2010( التي هدفت إىل الكشف عن الفروق بني طلبة الجامعة يف 

قلق املستقبل وهوية األنا، يف ضوء متغريي الجنس والتخصص. تكونت عينة الدراسة من )590( طالباً 

وطالبة، تراوحت أعامرهم بني )18-21( سنة، أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا 

الجنس  ملتغري  تعزى  املستقبل  قلق  يف  إحصائيا  دالة  فروق  ووجود  األنا،  وهوية  املستقبل  قلق  بني 

ولصالح اإلناث، كام بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا يف قلق املستقبل تعزى ملتغري التخصص 

لصالح التخصصات األدبية، ووجود فروق دالة إحصائيا يف هوية األنا لصالح التخصصات العلمية.

القلق  عىل  للتعرف  التي هدفت   )Bolanowski, 2005( بوالنوسيك  دراسة  نتائج  وأكدت 

تجاه املستقبل املهني لدى طلبة كلية الطب يف بولندا، تكونت عينة الدراسة من )992( طالب 

لديهم  القلق  مستوى  كان  الطب  كليات  طلبة  من   )%81( أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وطالبة. 

مرتفع، كام أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى القلق العام تعزى 

إىل كل من الجنس، واملستوى التعليمي للوالدين، ووجود رشيك يف الحياة، وبينت النتائج أيضا 

عدم وجود عالقة ارتباطية بني مستوى القلق والتحصيل األكادميي للطلبة ومستوى املعلومات 

النظرية واملهارات العملية الطبية.

تعقيب على الدراسات السابقة

بعد عرض الدراسات السابقة التي تناولت قلق املستقبل تبني للباحث ما ييل:

العال 	  أبو  ودراسة   )2015( أوشن  دراسة  هدفت  حيث  السابقة  الدراسات  أهداف  تباينت 

)2010( إىل الكشف عن عالقة التوجيه الجامعي بتقدير الذات وقلق املستقبل املهني، بينام 

تناولت دراسة بوعزة )2015( و دراسة بكار )2013( ودراسة مورو )Morro, 2012( العالقة 

املاموين،  دراسة  وتناولت  التوايل،  عىل  الوقت  وقيمة  الالعقالنية  واألفكار  املستقبل  قلق  بني 

ومازن )2013( ودراسة مساوى )2012( ودراسة بوالنوسيك )Bolanowski, 2005( مستوى 

درجة قلق املستقبل لدى الطالب الجامعي.
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واملنهج 	  التحلييل  الوصفي  املنهج  اعتمدت  املستقبل  قلق  تناولت  التي  الدراسات  معظم 

الوصفي االرتباطي، كام كانت العينة محل الدراسة يف كل الدراسات السابقة طلبة الجامعة.

اختلفت الدراسات السابقة يف نتائجها تبعاً للعديد من املتغريات التصنيفية، ومن أهمها )الجنس، 	 

املستوى الدرايس، التخصص األكادميي، املعدل الرتاكمي( فقد بينت دراسة املاموين، ومازن )2013( 

أن الذكور أكرث قلقاً تجاه املستقبل من اإلناث، يف حني كشفت دراسة أبو العال )2010( أن اإلناث 

أكرث قلقاً تجاه املستقبل من الذكور، بينام بينت كل دراسة من مورو )Morro, 2012( ودراسة 

بكار )2013( ودراسة أوشن )2015( ودراسة بوعزة )2015( فقد أشارت إىل وجود عالقة ارتباطية 

بني كل من قلق املستقبل وقصور أساليب التفكري يف مواجهة األزمات ووجود عالقة موجبة بني 

التشاؤم وقلق املستقبل، وتأثري تقدير الذات لدى الطالب الجامعي يف النظر إىل املستقبل.

مشكلة الدراســــة

ما  نحو  القلق  إىل  ذلك  يتجاوز  بل  الدرايس،  الفشل  من  الخوف  بسب  الطلبة  قلق  يتزايد 

يحمله املستقبل بعد نهاية الدراسة والتخرج، ويتضاعف هذا القلق يف حالة توقع الخطر وعدم 

إشباع هذه  حالة  ويف  تحقيقها،  إىل  يطمح  التي  املرشوعة  الطموحات  وتحقيق  باألمن  الشعور 

الحاجات يظهر التوتر ويعرتي الطالب القلق الذي يحد من قدراته وإمكاناته. 

التي تشكل  القلق  أنواع  املستقبل ميثل أحد  أن قلق  إليه شقري )2005( يف  وهذا ما تشري 

الفرد والتي متثل خوف من مجهول ينجم عن خربات ماضية )وحارضة أيضا(  خطورة يف حياة 

يعيشها الفرد فتجعله يشعر بعدم األمن وتوقع الخطر، ويشعر بعدم االستقرار وتسبب لديه هذه 

الحالة يشء من التشاؤم واليأس الذي قد يؤدي به يف نهاية األمر إىل اضطراب حقيقي وخطري مثل 

االكتئاب أو اضطراب نفيس عصبي خطري.

وتشري أيضا إىل أن قلق املستقبل قد ينشأ عن أفكار خاطئة وال عقالنية لدى الفرد تجعله 

يؤول الواقع من حوله وكذلك املوقف واألحداث والتفاعالت بشكل خاطئ، مام يدفعه إىل حالة 
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من الخوف والقلق الهائم الذي يفقده السيطرة عىل مشاعره وعىل أفكاره العقالنية ومن ثم عدم 

األمن واالستقرار النفيس.

املستقبل  مواجهة  عىل  القدرة  وعدم  بالنفس  الثقة  عدم  من  حالة  يف  هذا  يتسبب  وقد 

مع  املستقبل  املتوقع حدوثها يف  والسياسية  االجتامعية  التغريات  من  الشديد  والذعر  والخوف 

التوقعات السلبية لكل ما يحمله املستقبل، ومن ثم الثورة النفسية الشديدة التي تأخذ أشكاال 

مختلفة والتي فيها الخوف من املجهول )املستقبل( غري املستند عىل األدلة والرباهني املادية أي 

حالة قلق املستقبل، وبالتايل فان قلق املستقبل يشكل خوف مزيج من الرعب واألمل بالنسبة 

للمستقبل واألفكار الو سواسية، وقلق املوت، واليأس بصورة غري معقولة تجعل صاحبة يعاىن من 

التشاؤم من املستقبل وقلق املوت واليأس واألفكار الوسواسية، وقد يعيش الحياة بشكل زائف 

فيلجا إىل الكذب وقد يصل إل الخداع والنفاق يف التعامل مع الواقع من حوله )شقري، 2005(.

وطموحهم  وقدراتهم  الطلبة  إدراك  عىل  سلباً  املستقبل  قلق  ظاهرة  خطورة  وتنعكس 

املستقبيل مام يجعلهم عرضة لالضطرابات النفسية والسلوكية، وعدم القدرة عىل التكيف الفعال، 

وهذا بدوره يؤثر عىل مستقبلهم العلمي )املوين، ونعيم، 2013(.

اآلثار  وفهم  دراسة  إىل  الدافع  ووجد  الدراسة،  مبشكلة  اإلحساس  جاء  سبق  ما  ضوء  ويف 

املحتملة لقلق املستقبل عىل الجوانب النفسية والشخصية، وخاصة ما يتعلق باآلمال والتطلعات 

املستقبلية. وبالتحديد فإن مشكلة الدراسة تحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما مستوى قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة )1( بالجزائر؟	 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مجاالت قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة )1( 	 

تعزى ملتغري النوع االجتامعي )ذكور، إناث(؟ 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مجاالت قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة )1( 	 

تعزى ملتغري التخصص الجامعي؟ 
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أهداف الدراســـة

يهدف هذا البحث إىل ما ييل: 

التعرف إىل مستوى قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة )1( بالجزائر.	 

الكشف عن مدى وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة 	 

)1( بالجزائر تبعا ملتغري النوع االجتامعي.

الكشف عن مدى وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة 	 

)1( بالجزائر تبعا ملتغري التخصص الجامعي.

أهمية الدراســــة

مختلف  يف  يؤثر  الذي  املستقبل  قلق  ظاهرة  تتناول  كونها  يف  الدراسة  هذه  أهمية  تربز 

الكشف عن مستوى  أهميتها يف  وتكمن  والسلوكية،  والنفسية  الشخصية  الفرد  الحياة  جوانب 

قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة. الذي ميكن أن يوفر للباحثني واملسئولني معلومات تفيد يف 

طريقة توجيه الطلبة يف هذه الجامعة.

كام تربز أهمية هذه الدراسة أيضا من كونها تركز عىل أهم نخبة يف املجتمع، وهم طلبة 

إذا  خاصة  الجوانب،  مختلف  يف  املجتمع  بحركية  النهوض  منهم  وينتظر  يؤمل  الذي  الجامعة 

سلوكية،  ومشكالت  نفسية  ضغوط  من  له  يتعرضون  ما  مع  التكيف  الفئات  هذه  استطاعت 

وعرفت كيف تتجاوزها.

األكادميية  القرارات  أصحاب  أنظار  لفت  يف  الدراسة  هذه  نتائج  من  االستفادة  ميكن  كام 

والسياسية، بإعداد برامج إرشادية عىل مستوى الجامعة تسمح بالتقليل من قلق املستقبل، خاصة 

الطلبة الذين هم عىل مشارف التخرج. 
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مصطلحات الدراســـة:

اشتملت الدراسة عىل املصطلحات اآلتية:

قلق املستقبل: حالة انفعالية مضطربة غري سارة تحدث لدى الفرد من وقت آلخر تتميز هذه  §

الحالة بعدة خصائص، منها الشعور بالتوتر والضيق والخوف الدائم وعدم االرتياح والكدر والغم 

وفقدان األمن النفيس تجاه املوضوعات التي تهدد قيمه أو كيانه، وترقب خطر مجهول ميكن 

حدوثه يف املستقبل وقد تكون هذه الحالة مؤقتة أو سمة مستمرة )السبعاوي، 2008، 12(.

ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها املفحوص بعد اإلجابة عىل االستبيان املعد لذلك، 

حيث ترتاوح درجة املقياس بني )28 84-( درجة.

طلبة جامعة باتنة )1(: هم الطلبة الذين أنهوا مرحلة التعليم الثانوي بنجاح، والتحقوا بالجامعة  §

الستكامل املسار التعليمي، التي متتد فيها الدراسة من )3( سنوات لتمنح له شهادة الليسانس. 

حدود الدراســــة

الحدود املكانية: طبقت هذه الدراسة عىل طلبة جامعة باتنة)1(، كلية العلوم االجتامعية  §

واإلنسانية.

الحدود البرشية: طلبة جامعة باتنة )1(، تخصص: علوم إنسانية، وعلم النفس. §

الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة أثناء السدايس األول من العام الدرايس )2018/2017(. §

الحدود املوضوعية: كام تحدد هذه الدراسة باألداة املطبقة لجمع البيانات، وطريقة تحليلها. §

إجراءات الدراسة الميدانية

منهج الدراسة

تنتمي هذه الدراسة إىل فئة الدراسات الوصفية ويذكر )العساف، 2010: 177( أن املنهج 

الوصفي هو: ”الذي يقوم فيه الباحث بدراسة ظاهرة معارصة بقصد وصفها وتفسريها”. 
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مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة وطالبات قسم علم النفس وقسم العلوم اإلنسانية بجامعة 

باتنة )1(، وقد بلغ عدد هؤالء الطلبة )2285( طالباً وطالبًة وفقا إلحصائيات جامعة باتنة )1( للسنة 

الجامعية 2018/2017. وتكونت عينة الدراسة من )202( طالباً وطالبًة تم اختيارهم بالطريقة العرضية، 

حيث بلغت نسبتها )9%( من مجتمع الدراسة، والجدول رقم )1( يبني خصائص أفراد عينة الدراسة.

جدول )1(: توزيع عينة الدراسة بناء عىل متغرياتها األساسية

النسبة املئويةالتكرارالفئةاملتغري

الجنس

10049.5ذكر

10250.5أنثى

202100املجموع

التخصص األكادميي

9145علم النفس

11155علوم إنسانية

202100املجموع

أداة الدراســة

تم استخدام استبيان لتحقيق أهداف الدراسة، وفيام ييل وصفا تفصيليا لذلك.

وصف االستبيان:

2013؛  ونعيم،  املوين،  2005؛  )شقري،  السابقة  والدراسات  النظري  األدب  إىل  الرجوع  بعد 

Morro, 2012؛ أوشن، 2015؛ Bolanowski, 2005؛ بوعزة، 2015( 

وبعض املقاييس السابقة التي اهتمت مبوضوع الدراسة ) العال، 2010؛ الجبوري، 2013؛ شقري، 

2005(. تم تحديد أبعاد االستبيان، حيث تم تحديد )28( فقرة موزعة عىل خمسة أبعاد عىل النحو 

التايل: 7 فقرات لبعد قلق املستقبل املتعلق باملشكالت الحياتية، 5 خمس فقرات لبعد قلق املستقبل 

املتعلق بالصحة وقلق املوت، 7 فقرات لبعد قلق املستقبل املتعلق بالقلق الذهني )قلق التفكري يف 

املستقبل(، 6 فقرات لبعد اليأس من املستقبل، 5 فقرات لبعد خوف الفشل من املستقبل.
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صدق االستبيان:

تم الكشف عن صدق األداة بالطرق اآلتية:

صدق املحتوى: تم عرض االستبيان عىل )10( محكمني من املختصني يف مجاالت علم أ. 

النفس واإلرشاد النفيس بهدف تحكيمه من حيث مناسبته للمرحلة العمرية، ومدى 

دقة الصياغة اللغوية للفقرات ووضوحه، ومدى مالءمتها للهدف الذي تقيسه، وقد تم 

األخذ مبالحظات املحكمني، حيث إجراء بعض التعديالت اللغوية عىل بعض الفقرات. 

صدق البناء: لحساب صدق البناء تم استخراج مؤرش عن صدق البناء لالستبيان من ب. 

الدرجة  مع  املقياس  فقرات  من  فقرة  لكل  املصححة  االرتباط  معامالت  إيجاد  خالل 

تطبيقه عىل عينة  بعد  له من جعة أخرى وذلك  الذي  البعد  الكلية من جهة، وعىل 

استطالعية بلغت )50( طالباً وطالبًة من خارج عينة الدراسة، وقد تم حذف الفقرات 

التي مل يبلغ معامل ارتباطها )0.25(، وتراوحت معامالت االرتباط مع الدرجة الكلية 

ما بني )0.36 0.67-(، وما بني )-0.48 0.83( عىل البعد الذي تنتمي إليه الفقرة، وتعد 

هذه املعامالت مقبولة كمؤرش عىل صدق البناء ألغراض الدراسة الحالية.

ثبات االستبيان:

فيام يتعلق بثبات املقياس فقد تم التحقق منه بحساب نوعني من الثبات.

معامل الثبات باستخدام طريقة اإلعادة: الستخراج معامل الثبات بطريقة اإلعادة تم أ. 

استخراج عينة الصدق املكونة من )50( طالباً وطالبًة. حيث تم تطبيق املقياس للمرة 

الثانية بعد أسبوعني، ثم تم حساب  للمرة  العينة  األوىل، ثم أعيد تطبيقه عىل نفس 

معامالت ارتباط بريسون بني تقديراتهم يف املرتني عىل أداة الدراسة ككل، حيث تراوحت 

معامالت االرتباط لألبعاد بني )0.82 و0.91(، ولألداة الكلية )0.87(.

وذلك ب.  املقياس  ثبات  معامل  حساب  تم  ألفا:  كرونباخ  باستخدام  الداخيل  االتساق 

باستخدام معامل االتساق الداخيل وفق معادلة كرونباخ ألفا، من خالل تطبيقه عىل 

االستبيان  وتكون  و0.96(،   0.73( لألبعاد  ألفا  معامل  تراوح  حيث  السابقة،  العينة 
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بصورته النهائية من )28( فقرة، مقابل كل فقرة تدريج ثاليث: كثرياً تعطى الدرجة 3، 

وأحياناً تعطى الدرجة 2، ونادراً تعطى الدرجة 1، حيث تراوحت الدرجة الكلية عىل 

االستبيان ما بني )28 و84( درجة، مبتوسط حسايب )56(.

إجراءات تطبيق الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع اإلجراءات التالية:

تطبيق أداة الدراسة عىل عينة استطالعية مكونة من )50( طالباً وطالبًة من مجتمع الدراسة . 1

ومن خارج العينة، لغايات الصدق والثبات.

تم اختيار عينة الدراسة وعددها )202( طالباً وطالبًة.. 2

امليداين . 3 التطبيق  عملية  استغرقت  وقد  الدراسة،  عينة  أفراد  عىل  الدراسة  أداة  توزيع  تم 

أسبوع واحد.

ولتصحيح إجابات السؤال األول تم اعتامد معيار القياس وهو: الحد األعىل	 الحد األدىن/3            . 4

فيكون املعيار هو: أقل من )1.67( مستوى منخفض لقلق املستقبل؛ ويكون مستوى قلق 

املستقبل متوسطاً، إذا كان املتوسط الحسايب يرتاوح ما بني )1.67	 2.34(؛ ويكون مستوى 

قلق املستقبل مرتفعاً، إذا كان املتوسط الحسايب أكرث من )2.34(.

أساليب المعالجة اإلحصائية

االجتامعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  برنامج  من  االستفادة  متت  الدراسة  أهداف  لتحقيق 

)SPSS( النسخة )20( لتحليل البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية اآلتية:

التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة الدراسة.	 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتعرف عىل استجابات أفراد العينة عىل كل عبارة 	 

من عبارات االستبانة.
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مستقلتني 	  مجموعتني  بني  الفروق  داللة  ملعرفة   )T-test( املستقلة  للعينات  ”ت”  اختبار 

)الفروق التصنيفية(.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

يتضمن هذا الجزء عرض لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها من خالل اإلجابة عن أسئلة 

الدراسة، كام ييل:

النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما مستوى قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة )1( بالجزائر؟

والرتتيب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

لدرجات موافقة أفراد العينة، يف كل بعد من أبعاد االستبيان املعد لهذا الغرض واملبينة يف الجداول 

)2-7( اآلتية، حيث يبني الجدول )2( قلق املستقبل املتعلق باملشكالت الحياتية لدى عينة الدراسة.

جدول )2(: املتوسطات الحسابية االنحرافات املعيارية والرتتيب لدرجات معيار تقويم العينة حول 
العبارات املتعلقة بالبعد األول قلق املستقبل املتعلق باملشكالت الحياتية لدى طلبة جامعة باتنة)1( 

رقم 
العبارة

الرقم 
التسلسيل

العبـارات
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

معيار 
التقويم

122
غالء املعيشة وانخفاض الدخل وانخفاض العائد 

املادي يقلقني عىل مستقبيل.
مرتفع2.410.64

220
الحياة مملوءة بالعنف واإلجرام تجعل الفرد 

يتوقع الخطر لنفسه يف أي وقت.
مرتفع.2.37690

324
ضغوط الحياة تجعل من الصعب أن أظل 

محتفظا بأميل يف الحياة وأتفاءل بأنني سأكون 
يف أحسن حال.

متوسط2.230.72

421
كرثة البطالة يف املجتمع يهدد حيايت ويجعلها 

صعبة وسوء التوافق الزواجي مستقبال.
متوسط2.080.77

517
أشعر باالنزعاج الحتامل وقوع كارثة قريبا 

بسبب كرثة الحوادث هذه األيام.
متوسط2.020.81

متوسط2.100.38املتوسـط العام 
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يبني الجدول )2( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات معيار تقويم العينة حول 

العبارات املتعلقة بقلق املستقبل املتعلق باملشكالت الحياتية بكلية العلوم االجتامعية واإلنسانية 

بجامعة باتنة )1( مرتبة تنازلياً، حيث تراوحت قيم املتوسطات الحسابية لها بني )2.41 - 2.02(، 

وحصلت العبارات )22.20( عىل درجات مرتفعة كان أعالها العبارة )22( )غالء املعيشة وانخفاض 

الدخل وانخفاض العائد املادي يقلقني عىل مستقبيل(، وحصلت عىل أعىل متوسط حسايب وقيمته 

)2.41(، بينام حصلت باقي العبارات عىل موافقة متوسطة كان أدناها العبارة )17(: )أشعر باالنزعاج 

الحتامل وقوع كارثة قريبا بسبب كرثة الحوادث هذه األيام(، مبتوسط حسايب قيمته )2.02(.

جدول )3(: املتوسطات الحسابية االنحرافات املعيارية والرتتيب لدرجات معيار تقويم العينة حول 
العبارات املتعلقة بالبعد الثاين قلق املستقبل املتعلق بقلق الصحة وقلق املوت لدى طلبة جامعة باتنة)1( 

رقم 
العبارة

الرقم 
التسلسيل

العبارات
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

معيار 
التقويم

مرتفع2.540.67أشعر بالقلق الشديد عندما أتخيل إصابتي يف حادث 125

210
حيايت مملوءة بالحيوية والنشاط والرغبة يف 

تحقيق اآلمال
مرتفع2.40.64

326
يغلب عىل تفكري املوت يف أقرب وقت خاصة 

عندما أصاب مبرض 
متوسط2.140.73

419
ينتابني شعور بالخوف والوهم من إصابتي 

مبرض خطري يف أي وقت
متوسط1.880.74

518
أشعر بتغريات مستمرة يف مظهري تجعلني 

أخاف أن أكون غري جذاب
منخفض1.670.64

متوسط2.100.36املتوســط العام 

يبني الجدول )3( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات معيار تقويم العينة 

حول العبارات ملتعلقة بقلق املستقبل املتعلق بقلق الصحة وقلق املوت بكلية العلوم االجتامعية 

واإلنسانية بجامعة باتنة )1( مرتبة تنازلياً، حيث تراوحت قيم املتوسطات الحسابية لها بني )2.54 

- 1.50(، وحصلت العبارات )10.25( عىل درجات مرتفع كان أعالها العبارة )25( )أشعر بالقلق 
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أتخيل إصابتي يف حادث(، وحصلت عىل أعىل متوسط حسايب وقيمته )2.54(،  الشديد عندما 

بينام حصلت العبارات )19.26( عىل موافقة متوسطة كان أعالها العبارة )26(: )يغلب عىل تفكري 

املوت يف أقرب وقت خاصة عندما أصاب مبرض(، مبتوسط حسايب قيمته )2.14(، بينام حصلت 

العبارة رقم )18( عىل أصغر متوسط حسايب )1.67(.

جدول )4(: املتوسطات الحسابية االنحرافات املعيارية والرتتيب لدرجات معيار تقويم العينة حول 
العبارات املتعلقة بالبعد الثالث قلق املستقبل املتعلق القلق الذهني )قلق التفكري يف املستقبل( لدى 

طلبة جامعة باتنة)1( 

رقم 
العبارة

الرقم 
التسلسيل

العبارات
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

معيار 
التقويم

128
أشعر أن الحياة عقيمة بال هدف وال معنى 

وال مستقبل واضح
مرتفع.2.89310

211
ميتلكني الخوف والقلق والحرية عندما أفكر 

يف املستقبل
متوسط2.331.53

323
املستقبل غامض ومن الصعب أن يرسم 

الشخص أي خطة لألمور الهامة من مستقبله
متوسط.2.05700

414
أفضل طريقة للتعايش مع الحياة هو عدم 

التفكري يف املستقبل.
متوسط.1.96700

503
تراودين فكرة أنني قد أصبح شخًصا عظياًم يف 

املستقبل
متوسط.1.88760

606
األفضل أن تعمال لدنياك كأنك تعيش أبدا 

وتعمل آلخرتك كأنك متوت غًدا
متوسط.1.67710

713
أنا من الذين يؤمنون بالحظ، ويتحركون عىل 

أساسه
منخفض.1.66720

متوسط2.060.35املتوسـط العام 

العينة  تقويم  معيار  لدرجات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات   )4( الجدول  يبني 

حول العبارات املتعلقة بقلق املستقبل الذهني )قلق التفكري يف املستقبل( بكلية العلوم االجتامعية 

واإلنسانية بجامعة باتنة )1( مرتبة تنازلياً، حيث تراوحت قيم املتوسطات الحسابية لها بني )2.89 



                                          - ديسمبـــر 2142020

- 1.66(، وحصلت العبارات )28( عىل أعىل درجة مرتفع مبتوسط حسايب )2.89(: )أشعر أن الحياة 

عقيمة بال هدف وال معنى وال مستقبل واضح(، بينام حصلت العبارات )11.23.14.3.6.13( عىل 

موافقة متوسطة كان أعالها العبارة )11(: )ميتلكني الخوف والقلق والحرية عندما أفكر يف املستقبل(، 

مبتوسط حسايب قيمته )2.33(، بينام حصلت العبارة رقم )13( عىل أصغر متوسط حسايب )1.66(.

جدول )5(: املتوسطات الحسابية االنحرافات املعيارية والرتتيب لدرجات معيار تقويم العينة حول 
العبارات املتعلقة بالبعد الرابع قلق املستقبل املتعلق باليأس من املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة)1( 

رقم 
العبارة

الرقم 
التسلسيل

العبارات
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

معيار 
التقويم

17
أشعر أن الغد سيكون يوما ما مرشقا، وستحقق 

آمايل يف الحياة
مرتفع2.490.54

24
عندي طموحات وأهداف واضحة يف الحياة 
وأعمل ملستقبيل وفق الخطة رسمتها لنفيس

مرتفع2.480.59

39
 يخبئ الزمن يل مفاجآت سارة، وال يأس يف 

الحياة 
مرتفع2.380.66

متوسط2.290.68أمىل يف الحياة كبري، ألن طول العمر يبلغ األمل48

512
يدفعني الفشل إىل اليأس وفقدان األمل يف 

تحقيق مستقبل أفضل
متوسط1.740.68

616
أشعر بالفراغ واليأس وفقدان األمل يف الحياة 

وأنه من الصعب إمكانية تحسنها مستقبال.
منخفض1.550.72

متوسط2.150.29املتوســـط العام 

يبني الجدول )5( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات معيار تقويم العينة 

االجتامعية  العلوم  بكلية  املستقبل  من  باليأس  املتعلق  املستقبل  بقلق  ملتعلقة  العبارات  حول 

بني  لها  الحسابية  املتوسطات  قيم  تراوحت  حيث  تنازلياً،  مرتبة   )1( باتنة  بجامعة  واإلنسانية 

)-2.49 1.55(، وحصلت العبارات )9.4.7( عىل درجات مرتفعة كان أعالها العبارة )7( )أشعر أن 

الغد سيكون يوما ما مرشقا، وستحقق آمايل يف الحياة(، وحصلت عىل أعىل متوسط حسايب وقيمته 
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)2.49(، بينام حصلت العبارات )12.8( عىل موافقة متوسطة كان أعالها العبارة )8(: )أمىل يف 

الحياة كبري، ألن طول العمر يبلغ األمل(، مبتوسط حسايب قيمته )2.29(، بينام حصلت العبارة رقم 

)16( عىل أصغر متوسط حسايب )1.55(.

جدول )6(: املتوسطات الحسابية االنحرافات املعيارية والرتتيب لدرجات معيار تقويم العينة حول 
العبارات املتعلقة بالبعد الرابع قلق املستقبل املتعلق بالخوف والقلق من الفشل يف املستقبل لدى 

طلبة جامعة باتنة)1( 

رقم 
العبارة

الرقم 
التسلسيل

العبـارات
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

معيار 
التقويم

127
 أنا غري راض عن مستوى معيشتي مام 

يشعرين بالفشل يف املستقبل
مرتفع2.960.18

22
التفوق يدفعني دامئًا ملزيد من التفوق 

وأكافح لتحقيق مستقبل باهر
مرتفع2.810.42

31
أؤمن بالقضاء والقدر، وأن القدر يحمل 

أخباًرا سارة يف املستقبل
مرتفع2.750.43

415
متىض الحياة بشكل مزيف ومحزن مام 

يجعلني وأخاف من املجهول
متوسط1.850.76

55
االلتزام الديني واألخالقي والتمسك مببادئ 

معينة يضمن لإلنسان مستقبل آمن
منخفض1.430.58

متوسط2.360.25املتوســط العام 

يبني الجدول )6( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات معيار تقويم العينة 

بكلية  املستقبل  الفشل يف  بالخوف والقلق من  املتعلق  العبارات ملتعلقة بقلق املستقبل  حول 

املتوسطات  قيم  تراوحت  تنازلياً، حيث  مرتبة   )1( باتنة  بجامعة  واإلنسانية  االجتامعية  العلوم 

الحسابية لها بني )-2.96 1.32(، وحصلت العبارات )27.2.1( عىل درجات مرتفعة كان أعالها 

العبارة )27( )أنا غري راض عن مستوى معيشتي مام يشعرين بالفشل يف املستقبل(، وحصلت عىل 

أعىل متوسط حسايب وقيمته )2.96(، بينام حصلت العبارة )15( عىل موافقة متوسطة: )متىض 



                                          - ديسمبـــر 2162020

الحياة بشكل مزيف ومحزن مام يجعلني وأخاف من املجهول(، مبتوسط حسايب قيمته )1.83(، 

بينام حصلت العبارة رقم )5( عىل أصغر متوسط حسايب )1.32(.

من معطيات الجداول السابقة ميكن ترتيب قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة )1( كام 

هو مبني يف الجدول اآليت:

الجدول )7(: ترتيب مستوى قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة )1( تبعاً ألبعاد االستبيان

املتوسطاتالبعدالرقم
االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

التقويم

مرتفع79%2.360.25الخوف والقلق من الفشل يف املستقبل1

متوسط72%2.150.29قلق اليأس من املستقبل2

متوسط70%2.100.38مشكالت الحياة3

متوسط70%2.100.36قلق الصحة وقلق املوت4

متوسط69%2.060.35القلق الذهني )التفكري يف املستقبل(5

متوسط72%2.150.32الدرجـــة الكلية

يتضح من نتائج الجدول )7( أن مستوى قلق املستقبل املتعلق بالخوف والقلق من الفشل 

من املستقبل هي أكرث تأثرياً لدى طلبة جامعة باتنة )1(، مبتوسط حسايب )2.36(، حيث كانت 

قلق  الحياة،  املستقبل، مشكالت  اليأس من  )قلق  األبعاد:  بينام حصلت  النتيجة مرتفعة،  هذه 

الذهني( عىل موافقة متوسطة، مبتوسط حسايب تراوح بني )2.15- القلق  الصحة وقلق املوت، 

2.06(، كان أعالها بعد قلق اليأس من املستقبل.

كام تبني أيضاً من خالل نتائج الجدول )7( أن )79%( من أفراد عينة الدراسة يرون أن الخوف 

والقلق من الفشل يف املستقبل له تأثري كبري عىل قلق املستقبل العام لدى الطالب الجامعي.

وميكن تفسري هذه النتيجة التي أشارت إىل ارتفاع مستوى قلق املستقبل خاصة يف املحور 

األول انطالقاً من طبيعة الحياة التي تتطلب التفكري يف مختلف جوانبها، وما يرتبط بطموح الفرد 
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وتطلعاته وآماله التي يسعى إىل تحقيقها. ويف ضل اصطدام هذه اآلمال الطموحات، فإن ذلك قد 

يكون سبباً يف إحداث حالة من القلق والتوتر لدى الفرد.

وبالنظر إىل مرحلة الشباب وتطلعاته املستقبلية يالحظ أن هناك العديد من الجوانب التي 

ترتبط بهذه املرحلة، وخاصة ما يرتبط بالجانب املادي االقتصادي الذي ترتبط به مختلف جوانب 

الحياة. التي تبدأ بالبحث عن العمل لتحقيق هذه التطلعات، ويف هذا الصدد يؤكد دافيد )1988( 

أن القلق ينترش يف أغلب الحاالت يف أواخر العقد الثاين وأوائل العقد الثالث ومن النادر نسبياً أن 

يبدأ قبل سن الخامسة عرشة، أو بعد سن الخامسة والثالثني )املومني، ونعيم؛2013(.

وميكن تفسري هذه النتيجة أيضاً يف ضوء ما يواجهه أفراد املجتمع الجزائري بشكل عام، ومن 

ضمنهم طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة باتنة، من ضغوط اقتصادية خاصة يف 

إطار سياسة التقشف التي انتهجتها الدولة يف السنوات األخرية، وما يتبعه من ارتفاع يف تكاليف 

بالخوف من  تعلق  فيام  املستقبل خاصة  نحو  القلق  وزيادة  ارتفاع  إىل  يؤدي  ذلك  فإن  الحياة 

الجزائرية بشكل لديهم  الجامعة  الحياة، كام أن طلبة  الفشل يف مشاريع املستقبل، ومشكالت 

الكثري منهم إىل  الجامعية، مام يضطر  الدراسة  إنهاء  العمل بعد  هواجس من عدم توفر فرص 

مامرسة العديد من األعامل التي قد ال تتوافق مع طبيعة تخصصاتهم.

2013؛  ونعيم،  )املومني،  دراسة  نتائج  مع  جزئياً  أو  كلياً  الحالية  الدراسة  نتائج  واتفقت 

إىل  مجملها  بينت يف  التي   )2012 مساوى،  Bolanowski, 2005؛  2015؛  بوعزة،  أوشن،2015؛ 

لديهم  الجامعات  خريجي  أن  بينت  حيث  الدراسة،  محل  العينات  لدى  املستقبل  قلق  ارتفاع 

مشاعر تتسم بالقلق من القلق وبشكل مرتفع. 

سيجرن  دراسة  تؤكد  حيث  الهامة،  املوضوعات  من  املستقبل  نحو  املراهقني  توجه  أن  كام 

نحو  التوجه  من  يتمكن  ليك  املراهق  لدى  البيئي  واملنظور  الثقايف  التكامل  أهمية  إىل   )2003(

الشاملة  املناقشة   ( عىل  يركز  املدخل  وهذا  املستقبل  نحو  املراهقني  منو  املهم  ومن  املستقبل 

للثقافة الرئيسية للمراهقني، ما يشرتك فيه املراهقني يف التوجه نحو املستقبل، ومجاالت االهتامم 
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حول املهنة واألرسة والزواج ( ووجدت الدراسة أن هناك تأثري كبري لألرسة يف التوجه نحو املستقبل 

.)Seginer, R.. 2003( مع العلم أن الدراسات الحديثة تهتم بالتغري االجتامعي للمراهقني

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: هل هناك فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( 

يف مجالت قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة )1( تعزى ملتغري النوع االجتامعي )ذكور، إناث(؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية؛ ثم استخدام 

طلبة  لدى  املستقبل  قلق  مجاالت  الفروق يف  إىل  التعرف  بغية  املستقلة،  اختبار ”ت”للعينات 

جامعة باتنة )1(.

الجدول )8(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني هذه 
املتوسطات تبعا ملتغري النوع االجتامعي )ذكور، إناث(

املجـــــال
قيمة )ت( اإلناث )102(الذكور)100(

املحسوبة
مستوى 
الداللة االنحرافاتاملتوسطاتاالنحرافاتاملتوسطات

الخوف والقلق من 
الفشل يف املستقبل

11.821.2111.571.331.3410.181

13.211.8712.691.682.0510.042قلق اليأس من املستقبل

10.742.1310.362.451.1660.245قلق مشكالت الحياة

10.841.9010.161.712.6430.009قلق الصحة وقلق املوت

القلق الذهني )التفكري 
يف املستقبل(

14.922.7614.032.112.5450.012

12.301.2776.111.183.1010.020الدرجـة الكلية

باتنة  جامعة  طلبة  درجات  يف  إحصائيا  دالة  فروق  وجود   )8( الجدول  نتائج  من  يتضح 

الفشل  من  والقلق  )الخوف  املجالني:  باستثناء  الكلية؛  الدرجة  يف  املستقبل  قلق  ملستوى   )1(

الداللة املحسوب عىل هذه املجاالت أعىل من  الحياة(، إذ بلغ مستوى  يف املستقبل، مشكالت 

)0.05(، وهو مستوى الداللة املحدد بالفرضية؛ مام يدل عىل أنه توجد يف مستوى قلق املستقبل 

بني الذكور واإلناث وجاءت الفروق لصالح الذكور.
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وميكن تفسري هذه النتيجة املتعلقة بارتفاع قلق املستقبل لدى الذكور مقابل اإلناث، استنادا 

إىل ما يتعرض له الذكور من ضغوط ومسؤوليات، فإن مستوى القلق يأخذ لدى الذكور أشكاالً 

ومستويات ترتبط مبا يفرضه الواقع واملجتمع والدين عىل الذكور من مهام ومسؤوليات تتمثل 

يف تأمني العمل، والحصول عىل املبالغ املادية التي تستلزم إنشاء سكن لتكوين أرسة ضمن مسار 

املجتمع.

كام ميكن تفسري هذه النتيجة كون التفكري الدائم يف املستقبل لدى الذكور يضعهم يف دائرة 

إىل  يسعى  وطموحات  آمال  من  الفرد  إليه  ينظر  ما  وبالتايل  الحياة،  وضغوط  النفيس  الرصاع 

التفكري يف  تحقيقها، وبني اصطدامه بالواقع الذي ال يلبي هذه الطموحات يضعه يف حالة من 

املستقبل، وهو ما جاء به مجال التفكري الذهني حيث كان مرتفعاً ومتقدماً عىل املجالت األخرى.

كام تبني لنا من خالل نتائج الدراسة امليدانية عىل طلبة جامعة باتنة)1(، بالنظر إىل تجارب 

الطلبة الجامعيني السابقني املتخرجني من مدرجات الجامعة. وصعوبة مواجهة الواقع وصعوبة 

تحقيق اآلمال مام يؤدي بهم إىل التفكري يف املستقبل بشكل مستمر يف ضوء العجز عن تحقيق 

األهداف )املوين، ونعيم؛ 2013(. حيث يرى أدلر )Adlar( املشار إليه يف شقري )2005( أن القلق 

ينشأ لدى الفرد من خالل اإلحساس والشعور بالنقص، ومحاولة الحصول عىل الشعور بالتفوق، 

فإذا شعر الفرد بالنقص فإن ذلك قد يدفعه إىل االنطواء واالبتعاد عن اآلخرين مام قد يؤثر عىل 

عالقاته االجتامعية، حيث يصبح الفرد عرضة للقلق والتوتر.

حيث يرى آرون بيك )2015( ”أن هناك أمثلة تقفز إىل الذهن كنامذج لتلك املواقف الباعثة 

عىل القلق، منها أن يتهدد املرء أذى جسدي، أو مرض خطري، أو كارثة اجتامعية، أو رفض اجتامعي. 

أو أن ينال أي يف مجاله خطُر يُهدد سالمته أو صحته أو معنوياته، بل إن املرء ليعاين قلقاً إزاء أي 

خطٍر يحيط مبؤسسة يُقدرها أو مببدأ يُجلُه” )آرون بيك، 2015:94(.

املومني،  ودراسة   ،)2013( بكار  من  كل  دراسة  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  واتفقت 

متغري  تعزى الختالف  املستقبل  قلق  فروق يف مستوى  إىل وجود  أشارت  التي   ،)2013( ومازن 
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الجنس لصالح الذكور. واختلفا نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة أوشن )2015(، ومساوى 

 Bolanowski,( )بالنسيك،2005(  دراسة  نتائج  عن  اختلفت  كام   ،)2010( العال  وأبو   ،)2012(

2005(، حيث أشارت جميع نتائج هذه الدراسات إىل وجود فروق يف مستوى قلق املستقبل بني 

الذكور واإلناث ولصالح اإلناث، أو عدم وجود فروق بني الجنسيني. 

الداللة  الثالث: هل هناك فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى  بالسؤال  املتعلقة  النتائج 

)0.05( يف مجالت قلق املستقبل لدى طلبة جامعة باتنة )1( تعزى ملتغري التخصص الجامعي؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية؛ ثم استخدام 

الفروق يف مجاالت قلق املستقبل لدى طلبة  التعرف إىل  اختبار ”ت” للعينات املستقلة، بغية 

جامعة باتنة )1(.

الجدول )9(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني هذه 
املتوسطات تبعا ملتغري التخصص الجامعي

املجـــــال
قيمة )ت( علم النفس )91(علوم إنسانية )111(

املحسوبة
مستوى 
الداللة االنحرافاتاملتوسطاتاالنحرافاتاملتوسطات

الخوف والقلق من 
الفشل يف املستقبل

غري دالة11.681.2511.711.32-0.163

غري دالة0.197-12.921.8412.971.74قلق اليأس من املستقبل

غري دالة0.306-10.502.3710.602.21قلق مشكالت الحياة

غري دالة10.661.7310.291.941.428قلق الصحة وقلق املوت

القلق الذهني )التفكري 
يف املستقبل(

غري دالة14.432.7814.522.08-0.269

غري دالة12.021.1612.021.360.107الدرجة الكلية

يتضح من نتائج الجدول )9( عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف درجات طلبة جامعة باتنة )1( 

ملستوى قلق املستقبل يف الدرجة الكلية؛ ودرجات األبعاد الفرعية لالستبيان املطبق عىل عينة البحث.
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وميكن تفسري هذه النتيجة استناداً إىل طبيعة التخصصات األكادميية املدرسة وذات التشابه 

الكبري، التي تكاد تكون متقاربة لدى التخصصني )علوم إنسانية، علم النفس(، ضمن كلية العلوم 

اإلنسانية واالجتامعية، األمر الذي مل يظهر فروقاً يف قلق املستقبل الكيل لدى أفراد عينة البحث.

وأن كال التخصصني لهم حجم املقررات الدراسية ذات الكثافة العالية التي ال ميكن أي منهم 

تخصص )علوم إنسانية، وعلم النفس( استيعابها، كام أن دراستهم تعتمد عىل االجتهاد الشخيص 

واالستذكار، فضال عن الدراسات امليدانية التي يتم تكليفهم بها من طرف أساتذة املقاييس فضال 

عن االمتحانات السداسية املربمجة يف كل سدايس، وقد ال تتوفر هذه القدرات لدى البعض لهم 

مام يسبب لهم صعوبة يف الدراسة واالستذكار والحصول عىل درجات تؤهلهم لالنتقال إىل املستوى 

األعىل، األمر الذي يزيد يف معدل ارتفاع الضغوط النفسية وزيادة القلق العام لدى طلبة الجامعة، 

وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة القلق والتوتر ويجعلهم قلقني إىل ما ستؤول إليه حياتهم املستقبلية.

االجتامعية  املتطلبات  وتأمني  املستقبل  يف  التفكري  بأن  النتيجة  هذه  تفسري  ميكن  كام 

واالقتصادية مبعثاً لهذا القلق )املومني، ونعيم، 2013(.

ويف هذا الصدد تشري دالل العلمي )2003( يف )السمري، وصالح، 2013: 65( أن الصحة النفسية 

للطالب الجامعي ركيزة أساسية يف اإلنتاج وتحقيق الطموح يف الحياة وأن أي إعاقة أو ضغوط 

حياتية يتعرض لها هذا الطالب أثناء حياته سترتك آثارها السلبية عىل صحته النفسية والجسمية 

بصورة مبارشة وغري مبارشة، وبالتايل ستؤثر عىل نجاحه وتقدمه يف حياته الدراسة واالجتامعية كام 

أن عوامل التوتر والضغط النفيس التي ميكن أن يتعرض لها الطالب يف حياته أو الحوادث املهددة 

وصعوبة التكيف مع هذه الحوادث لها أثرها الواضح يف الشعور بالقلق تجاه املستقبل.

 واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من أوشن )2015(، ودراسة بكار )2013(، 

ودراسة املاموين، ومازن )2013(، ودراسة مساوى )2012(، ودراسة )Bolanowski, 2005(؛ التي 

يف مجملها إىل عدم وجود فروق لدى طلبة الجامعة يف مستوى قلق املستقبل الكيل تعزى إىل 

التخصص الدرايس.
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ملخــــص

متالزم  فوجودها  جّدا،  واسع  نطاق  عىل  تنترش  لكونها  بالبحث  جديرة  مادة  النكتة  تعترب 

مع وجود املجتمع، وهي تعكس صورة املجتمع من الناحية السياسية واالجتامعية واالقتصادية 

جميع  داخله  متتزج  قالبا  منها  يجعل  االجتامعي  فوجودها  الشعبي.  تراثه  وتعكس  والثقافية 

مكونات املجتمع األساسية والثانوية. وبناًء عىل ما سبق متت دراسة العالقة بني النكتة ومحيطها، 

وارتباطها بالواقع السوري يف ظل األزمة، وتحليل مضمونها فتوصل البحث بعد تحليل البيانات 

الحياة االجتامعية داخل املجتمع السوري برّمتها،  النتائج تعكس بشكل مخترص  إىل جملة من 

ومن ذلك زيادة انتشار النكتة يف ظل األزمة مقارنة مبا كان من قبل، وكرثة تداولها نظرا للوظائف 

التي تؤديها، ومن ذلك أيضا استخدامها لتعرّب عن حال الخدمات يف ظل األزمة هروبا من الواقع، 

القدرة عىل  السيايس لعدم  املجال  الواقع االجتامعي واستخدامها يف  واستخدامها للسخرية من 

التعبري عن الرأي برصاحة. 

النكات تتطلب وعيا ومستوى تعليميا عاليا، وأيضا  أّن  البحث  بها  التي خرج  النتائج  ومن 

أكّدت النتائج أّن النكتة تُستخدم إليصال فكرة أو للتعبري عن ضغوطات الحياة.

الكلامت املفتاحية: النكتة.

أ. لما إبراهيم أيوب
طالبة دكتوراه-قسم علم االجتماع-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-جامعة دمشق-سورية
أ. د. أديب عقيل
أستاذ دكتور-قسم علم االجتماع-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-جامعة دمشق-سورية

النكتة السورية يف زمن احلرب: 
أسباهبا وأهداف انتشارها دراسة ميدانية يف مدينة دمشق
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 The Syrian Joke in War Time
Its Causes and Objectives of its Spread
Field Study in Damascus City

Lama Ibrahim Ayoub )Ph.D. Student- Department of Sociology- Faculty 
of Letters and Human Sciences- Damascus University-Syria(

Prof. Dr. Adeeb A’akil )Prof. Dr. in the Department of Sociology- Faculty 
of Letters and Human Sciences- Damascus University-Syria(

Abstract

Joke is a material worthy of research because it is widespread. Its presence is in conjunc-
tion with the existence of society. It reflects the image of society politically, socially, economi-
cally and culturally. And its popular heritage, its social presence makes joke a template within 
which all the primary and secondary components of society are mixed. Based on the above, 
the following aspects were studied: the relationship between joke and its environment, its 
association with the Syrian reality in light of the crisis, and the analysis of its content.

The researcher reaches a number of results that briefly reflect social life as a whole within 
Syrian society. The first is the great rise in the spread of joke compared to its status before the 
crisis. The second is its circulation to carry out functions such as the use of joke that describe 
the performance of services in the midst of the crisis to escape reality. The third is the use of 
political joke for not being able to express opinions openly. As for the social joke, it is used 
to make fun of social conditions. Another conclusion confirms that jokes require awareness 
and a high level of education, and that they are used to convey an idea or to express the 
stresses of life.

Key words:  Joke.
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مقدمـــة

باملستقبل،  وتتنبأ  الحارض  وتُفرس  املايض  تُحايك  العصور،  أقدم  منذ  النكتة  ظاهرة  تنترش 

ومراكزهم  التعليمية،  ومستوياتهم  العمرية،  فئاتهم  بشتى  املجتمع  أفراد  جميع  وتستهدف 

العام  بشقيها  املؤسسات  تستهدف  الدينية، كام  االقتصادية، وحتى  أو  السياسية  أو  االجتامعية 

من  العديد  طياتها  يف  تحمل  برّمتها،  املجتمعية  املنظومة  إىل  موجهة  باختصار  فهي  والخاص. 

م أحيانا، واإلبداع واإلصالح والتنشئة أحيانا  الوظائف االجتامعية لتؤديها، كالنقد والسخرية والتهكُّ

أخرى. وهذا بشكل عام ما دعا البحث إىل التبّحر يف أعامق النكتة املنترشة يف املجتمع السوري 

يف ظل األزمة التي يعيشها، باعتبارها إحدى أهم الظواهر التي تعكس واقع املجتمع من حاجات 

األفراد ورغباتهم وآرائهم املختلفة ومواقفهم، وحتى مشاعرهم املختلطة بني القبول أو الرفض.

مشكلة البحـــث

تعترب النكتة ظاهرة عابرة لحدود الزمان واملكان، ال يوجد مجتمع يخلو منها، فهي منترشة 

يف جميع مراحل منو املجتمع، تجدها من املجتمع الجاهيل اىل القرن الحادي والعرشين، وهي ال 

ميكن أن تقف عند حالة معينة، فأنت تراها يف املجتمعات املتطورة واملجتمعات النامية، تعرّب عن 

قيم الحياة االجتامعية والثقافية والنفسية واالقتصادية وغريها. وهي تشتد يف أوضاع مجتمعية 

معينة كاألزمات والحروب، إذ تعترب متنفس الشعب. إّن النكتة تطال كل ما ينشأ داخل املجتمع 

من أمور سياسية واقتصادية واجتامعية وغريها، وتعترب يف الحرب الشعواء عىل سورية دليال عىل 

ما سبق، فال مير يوم إال وتسمع فيه نكتة واحدة عىل األقل جديدة تطال ما أفرزته الحرب من 

مشكالت وتحديات كالفقر والغالء والزواج والعمل وما إىل ذلك.

واملجتمع السوري كان وال يزال أرضا خصبة لتأليف النكت واستخدامها يف الحياة اليومية بني 

األفراد، لكن خالل سني الحرب لوحظت كثافة يف هذه الظاهرة. فام الدور الذي تؤديه النكتة؟ 

وملاذا مييل الفرد إليها يف حديثه وتواصله مع اآلخرين؟ وما النكتة األكرث انتشارا يف الشارع السوري؟
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من خالل البحث الراهن سيتم استعراض نكت الحرب والبحث عن األهداف من استخدامها 

وعن املحتويات التي تعرب عنها. 

وهذا البحث محاولة لتقديم صورة توضيحية للمجتمع السوري عرب النكات املنترشة التي 

أفرزتها الحرب، وذلك من خالل جمعها ميدانيا وتحليل مضمونها وإسقاطها عىل وضع املجتمع، 

فهي تعبري هزيل صادق عن أحوال األفراد، واملؤسسات التي تشكل هذا املجتمع بكافة منظوماته.

أهمية البحـــث

تنبع أهمية البحث من سعة انتشار الظاهرة املدروسة ــــ ظاهرة النكتة ــــ يف كافة أشكال 

الحياة داخل املجتمع. فمام يعطي البحث أهمية كونه يتطرق إىل دراسة ظاهرة محيطة بكافة 

أفرادا  األشخاص  تطال  أنها  كام  والسياسة،  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  الحياة  جوانب 

وجامعات ومؤسسات.

وأيضا تكمن أهمية البحث يف أن النكتة خالل الحرب تعترب مادة دسمة ميكن االعتامد عليها 

بعد جمعها وتحليلها يف إدراك ظواهر املجتمع من مشكالت أو تحديات وإيجابيات أو سلبيات 

وآراء للناس يف وضع املجتمع الراهن قد يصعب التعبري عنها بشكل مبارش.

ثّم إّن قلة االهتامم سابقا بهذه الظاهرة أي النكتة هي أيضا تعطي هذا البحث أهمية من 

حيث هو بحث غري مطروق بشكل كاف.

دراساتهم  يف  واألنرثوبولوجيني  االجتامعيني  للباحثني  مرجعا  يصبح  أن  البحث  هذا  ولعل 

املجتمعية وميكن اعتباره نقطة بداية ألبحاث الحقة.

أهداف البحـــث
يهدف البحث إىل:

التعرف عىل النكات التي انترشت يف الشارع السوري خالل فرتة الحرب. §

التعرف عىل األهداف واألسباب التي تدفع األفراد إىل استخدام النكتة. §

التعرف عىل أوضاع املجتمع من خالل تحليل مضمون النكات األكرث انتشارا يف الشارع السوري. §
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تساؤالت البـــحث

ما فئات النكتة األكرث انتشارا يف الشارع السوري؟ §

ما النكات التي تعرب عن أوضاع املجتمع السوري يف ظل الحرب؟ §

ما أسباب النكتة املنترشة؟ §

ما مدى اعتامد األفراد عىل النكتة يف التعبري عن آرائهم؟ §

منهج البحــــث

املنهج البنايئ الوظيفي: وذلك ملعرفة األهداف وأسباب استخدام النكتة االجتامعية ولتوافق 

املنهج مع أهداف الدراسة، واإلجابة عن تساؤالتها.

املنهج الوصفي التحلييل: وهو للوصف الكيفي للنكتة باستخدام تحليل املضمون واستنتاج 

نوعها وتصنيفها ضمن فئات، وللوصف الكمي للنكتة باستخدام التحليل اإلحصايئ واستنتاج أرقام 

لها داللة يف املجتمع.

الطريقـــة 

ستعتمد الدراسة عىل طريقة املسح االجتامعي بالعينة، قصد التعرف عىل األهداف واألسباب 

الحرب وتم  النكات األكرث تكرارا يف ظل  النكتة، فقد جمعت  األفراد إىل استخدام  التي دفعت 

تصنيفها وتحليل مضمونها االجتامعي.

 وبالنسبة إىل تحديد حجم العينة نفرتض أن النكتة الهادفة ولديها هدف نسبة p=0.05  أي 

%50 ومنه نستنتج أن q= 0.05 نكت غري هادفة أي إن: 

ومقدار الخطأ املقبول =  

A الداللة n ≥ t ونقبل به 0.02 فيكون عدد النكت: 
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أدوات البحـــث 

استخدم االستبيان وسيلة أساسية يف جمع البيانات من أفراد العينة، وقد تم تصميمه ليخدم 

أهداف البحث وتساؤالته.

النكتة  خاللها  تُلقى  جلسات  يف  املشاركة  خالل  من  املالحظة  إىل  اللجوء  البحث  واعتمد 

للوقوف عىل نوعية ردة فعل امللقي واملتلقي.

وأيضا حرص البحث عىل مقابلة ملقي النكتة.

مجاالت البحـــث

املجال املكاين: يف مدينة دمشق. §

املجال البرشي: املجتمع األصيل للعينة أي امللقي والقرّاء ومتابعو النكتة من أبناء مدينة دمشق. §

املجال الزمني: أجري البحث بني 1\5\2019 و15\10\2019. §

المجتمع األصلي والعينة

العينة غري احتاملية بل قصدية من عدة نواح: 

عدد محدد من الذكور واإلناث. §

أفراد العينة سوريو الجنسية. §

يهتم جمهور العينة بالنكتة يف حياته االجتامعية. §

أسلوب كرة الثلج: كل شخص من أفراد العينة أرشدن الباحث إىل شخص آخر. §

مصطلحات البحـــث

املتشابهة،  غري  األشياء  بني  الخفي  التشابه  اكتشاف  عىل  القدرة  بأنها  فرويد  عرفها  النكتة: 

و”التنكيت” لديه قدرة عىل الربط يف وحدة معينة ويف ملحة رسيعة مثرية للدهشة، بني أفكار عديدة 

هي يف حقيقتها غريبة بعضها عن بعض، سواء يف محتواها أم يف سلسلة األشياء الرابطة بينها)1(.

فرويد، سيغموند، النكتة وعالقتها بالالوعي، دار فيرش، فرانكفورت، 1986، ص7.  1
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والنكتة الشعبية عرفها )هجريت كراب( بكونها تلك األحدوثة القصرية، املنثورة أو املنظومة 

التي تحيك نادرة أو سلسلة من النوادر، وتنتهي إىل موقف فكه مرح، أما موضوعها فيؤخذ من 

الحياة اليومية، وتندر فيها الخوارق، وحني تظهر هذه العنارص تكون وظيفتها أن تخلق القاعدة 

التي يقوم عليها املوقف املرح ال أن تخلق املوقف نفسه)2(.

الدراسات السابقة

دراسة قرليفة حميد ”الداللة االجتامعية للنكتة يف املجتمع الجزائري” رسالة مقدمة لنيل أ. 

درجة الدكتوراه عام 2011-2010.

تعترب هذه الدراسة أن للنكتة يف املجتمع الجزائري وظيفة وداللة اجتامعيتني، فهي تنبع من 

حقيقة أن معظم ما يتم تداوله هو وليد البيئة االجتامعية للمجتمع الجزائري مبختلف مناطقه 

الفروق  وتر  تعزف عىل  تحديدا  الجزائري  املجتمع  للنكتة يف  االجتامعية  والداللة  ورشائحه. 

الثقافية واالجتامعية بني السكان يف مستوى املناطق، فتوظف تلك الفروق بشكل ساخر لبناء 

النكتة وترويجها. 

فالنكتة إذن تعد أحد التعابري الرمزية يف املخزون الثقايف الجزائري وهي إحدى الركائز األساسية 

لفهم املجتمع والجامعات اإلنسانية ودراستها. فمن جهة ميكن اعتبارها مرآة صادقة ملا تحمله 

من قيم ومعتقدات ومامرسات. وهي من جهة أخرى تكشف بطريقة مبارشة أو غري مبارشة 

عن الجوانب الخفية والحقيقية للمجتمع الجزائري سواء كانت يف شكل مواقف وتطلعات أم 

رغبات مكبوتة، وذلك لتوفر عنارص التلقائية للتعابري والرموز الثقافية وخاصة الرتباطها بالواقع 

االجتامعي واملعيش اليومي.

وتعد النكتة من املرشحات العلمية اإلجرائية التي ميكن من خاللها استنباط التصورات االجتامعية، 

وذلك ألنها يف الغالب تربز بشكل عفوي ومبارش وتخلو من التكلف دون أن يعني ذلك أنها بدون 

2  كراب، هجريت، علم الفلكلور، ت رشيدي صالح، دار الكاتب العريب للنرش، القاهرة، 1967، ص94.
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دافع أو هدف. وهذه سمة تجعل النكتة تحمل لنا قيم املجتمع وثقافته بشكل يقرتب من درجة 

النقاء ألنها تعرض علينا ما تخفيه الثقافة الرسمية من قيم أو تحيزات سلبية. يضاف إىل ذلك أن 

النكتة تكشف  عن الوعي االجتامعي املدرك للتصورات واملعتقدات، ويف الوقت نفسه نستطيع 

التعرف من خاللها عىل النظام غري الواعي الذي تسري عليه ثقافة األفراد بالنسق الثقايف.

ومن أبرز التصورات النمطية التي تعتمد عليها النكتة املدونة االتكاء عىل التفرقة بني عنرصين 

أو أكرث كالتفرقة الجنسية بني الرجل واملرأة، أو التفرقة االجتامعية بني القروي واملتمدن، أو 

التفرقة من حيث االنتامء الجغرايف، أو التفرقة الثقافية بني املتعلم والعامي.

دراسة مصطفى كامل رحومة 2011، ”حس الفكاهة عند املرصيني، ثورة 25 يناير منوذجا”، ب. 

وصفت هذه الدراسة النكتة املرصية وأشكالها املختلفة وخلفيتها التاريخية وعالقتها بالرأي 

العام، فخلصت إىل النتائج التالية:

الفكاهة فضيلة إنسانية عالية.  §

الفكاهة تؤصل ثقافة الالعنف، وهي إحدى وسائل التغيري السلمي، خاصًة يف مرص. §

يقولون إّن أركان نهضة الشعوب ثالثة )عقل نقدي 	 عقل إبداعي 	 روح فريق العمل(،  §

وهذه الثالثة تتوفر يف النكتة والفكاهة. 

يقول ”دانييل كوملان” يف كتابة ”القيم الذكاءات املتعددة”: إن الذكاء أنواع، والفكاهة هي  §

أحد روافد الذكاء، فهي تحتاج إىل عقل وعاطفة.

أكرث األعامل الفنية تأثريا األعامل الكوميدية، ولو كانت هزلية )اللمبي مثال(. §

الثقافة الشعبية التي هي ملك املرصيني وحدهم، والتي  § هناك ثقافة أخرى مهملة، هي 

تُعرّب عن مدركات الشعب الحقيقية، خالفا لثقافة النخب التي تسكن األبراج العالية، وهذا 

)شعبي  الخطابات  من  أنواع  ثالثة  يعتمد  كان  فقد  ـــ  اللّه  رحمه  ـــ  املسريي  فعله  ما 

وسيايس وفلسفي أو نخبوي(، وهو من املفكرين القالئل الذين مل ينفصلوا عن الشارع.
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الشارع املرصي وأشكالها، دون اإلحاطة مبا  § النكت يف  الدراسة عىل وصف  اقترصت هذه 

يؤديه هذا االنتشار للنكتة من وظائف متعددة، وهذا ما يضيفه البحث الراهن إىل دراسة 

الباحث رحومة.

دراسة بو عيل ياسني، ”بيان الحّد بني الهزل والجّد”، وقد هدفت هذه الدراسة إىل فهم الناس ج. 

وأوضاعهم من خالل فهم النكات التي يتناقلونها، واعتمد الباحث يف دراسته طريقة تحليل 

استغرقت  وقد  املتداولة.  والصحف  الناس  أفواه  من  جمعها  نكتة  آالف  ألربعة  املضمون 

الدراسة تسع سنوات، خلص بعدها بو عيل ياسني إىل النتائج اآلتية:

األخرية، وذلك عىل شكل موجات مرتافقة مع  § الثالثة  العقود  السياسية يف  النكتة  ازدهار 

تغري األحداث.

يزداد الهزل يف ثقافة املجتمع مع ازدياد تعاسة هذا املجتمع وبؤسه. §

اقترصت هذه الدراسة عىل وصف وضع النكتة، دون االهتامم بالوظائف التي تؤديها يف البناء 

االجتامعي برمته، فلم توضح مثال ما يرمز إليه ازدياد النكتة السياسية، وال الوظيفة التي تؤديها 

النكت السياسية السائدة يف املجتمع. أليست مثال تُعرّب عن ظلم أو قهر أو ضعف أو ما شابه ذلك؟

اإلطار النظري للبحث

يرى الدكتور ”محمد سعيدي” أن عملية الضحك هي ”ثورة تفجريية لكبت داخيل تسعى 

الرتكيبة اإلنسانية الباطنية إىل دفعه لينفجر من الخارج، فهو تحرير لطاقة داخلية، وانحباسها قد 

يؤثر سلبا عىل نفسية وسلوك اإلنسان، فالضحك هو ترجمة لطبيعة اإلحساس اإليجايب لإلنسان 

إزاء ما يسمع وما يرى وما يحس«)3(.

يُعّد مترينا عضليا وتقنية تنفسية وهو باإلضافة إىل ذلك منشط نفيس، ويف هذا  والضحك 

الحياة  يربز خارج  إنه  البحر،  الزبد يف  يتكون  كام  ينشأ  الضحك  ”إن  ”برغسون”:  يقول  الصدد 

االجتامعية املرفوضات السطحية، والضحك يرسم فورا شكل هذه االنفعاالت، إنه كالزبد يف قعره 

امللح األجاج، وهو مثله يتألأل ويفرقع، وهذا هو الفرح”)4(.

3  سعيدي، محمد، األدب الشعبي بني النظرية والتطبيق، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998، ص 84.

د. قزيحة، رياض، الفكاهة يف االدب االندليس، املكتبة العرصية للطباعة والنرش، بريوت، 1998، ص74.  4
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إن برغسون يعترب الضحك مجاال للتعبري عن الكبت عند اإلنسان، وعامل الضحك عنده عامل 

واسع مزبد األمواج، صخبه ميتد بني عاملني مختلفني عامل الفرح وعامل املأساة القاتلة. واإلنسان كام 

يصوره ”بارسونز” يتميز عن كافة الكائنات الحيّة األخرى بكونه صانعا وحامل حضارة يف الوقت 

 نفسه. فهو يخلق الحضارة، ويعيش معتمدا عىل ما فيها من نظم رمزية، وهو ال يكتفي بتغيري هيئته 

املادية، بل ومواقفه واتجاهاته الذهنية من تلك الحضارة اعتامدا عىل الرموز التي تعمل يف تنظيم 

كام  الرمزية،  النظم  من  وغريها  اللغة  بواسطة  مجتمعه  أفراد  مع  فكريا  يتواصل  وهو   أفكاره. 

خالل  من  بل  مبارش،  بشكل  ليس  مشاعره  عن  ويعرب  وتطويرها  مبعارفه  االحتفاظ  إىل   يسعى 

األبنية الرمزية التي ميلكها )5(.

النكتة الشعبية ومدى انتشارها

نتيجة  تنشأ  ألنها  الدارسني،  قبل  عليها من  اعرتاض  ال  بشعبيتها، وهذه سمة  النكتة  تتميز 

لتجارب إنسانية فردية أو جامعية، قد تكون عميقة الجذور يف شعب معني، أو قد تنتقل إليه من 

شعب آخر مع ما ينتقل إليه من تراث فكري. قد تكون النكتة حديثة التكوين، ولكّنها انترشت 

رسيعا وبسهولة ألنها متّس جانبا من الشعور، أو تعزف عىل وتٍر حساس يف نفوس الناس. 

ولعّل أبرز سبب يف شعبية النكتة وانتشارها يعود إىل ما تتميز به من مرونة وفكاهة وتعبري 

صادق موجز عن التجربة اإلنسانية، يُضاف إىل ذلك ما يحّسه الناس من أمان خلف هذه النكتة 

. والنكتة الشعبية بذلك تعرّب عن النفس البرشية  ظ وتسرتُّ الشعبية، ليقولوا كل يشء دون تحفُّ

يف جميع حاالتها. فهي شكل من أشكال الرتاث الشعبي، تتناول مظاهر الحياة العامة والخاصة 

وطرائق االتصال بني األفراد والجامعات، واالحتفال باملناسبات التي يبدو من طرائقها عدد كبري 

من املعتقدات الشعبية الدينية والروحية والتاريخية )6(.

وتوظيف النكتة الشعبية يف األوساط العامة يؤكّد لنا أنّها من املأثورات الثقافية التي انتقلت شفاهيا، 

مبعنى تلك العنارص الثقافية التي تتوارثها األجيال بعضها عن البعض يف مختلف الطبقات االجتامعية. 

النوري، حسن، االساطري وعلم االجناس، أكادمية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، د.ت، ص 209.  5

بدير، حلمي، أثر األدب الشعبي يف األدب الحديث، دار املعارف، القاهرة، 1986، ص15.  6
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ويتوقف مدلولها عىل السياق الذي تُوظّف فيه أو عىل القرائن املاُلِبسة للمعنى، ولذلك نجدها 

 تتصف بالشفاهية والعراقة والواقعية، كام أنها تتداخل مع فروع املعارف والفنون الشعبية األخرى، 

ولذلك نجد الرتاث الشعبي يتصف بالحس الجامعي: ”فهو نتاج للجامعة، أو يتسم بطابع الشعبية 

يف االبتكار واالنتشار، فلكل فرد من أفراد الجامعة إضافة تُضاف لرصيد غريه، أو تعديل ملعطيات 

إنتاج من سبقه”)7(.

ــــ هي أكرث األشكال الشعبية  انتشارها شأن املثل الشعبي  ــــ شأنها يف  فالنكتة الشعبية 

التعبريية انتشارا وشيوعا بني الناس، يرددها الطفل والشاب والشيخ واملثقف والفاّلح، و”ال يخلو 

االجتامعية  األوساط  تتحرك يف  األمكنة من مامرستها، فهي حيّة  أو مكان من  األزمنة  زمن من 

وباستمرار مطلق”)8(.

مبارشة،  وغري  مبارشة  بطريقة  واألزمنة  األمكنة  تقتحم  دامئا  حارضة  املفهوم  بهذا  والنكتة 

ومبجرد ذكر أي رمز أو يشء موٍح باملقام تكون النكتة حارضة من أجل بعث جو التنفيس والرتفيه 

يف أنفس املجتمعني. النكتة فن ال يقصد لذاته ”فهي سجل تاريخي صادق يف السياسة واالجتامع، 

اكتسب من  وما  أحداث،  به من  مّر  وما  أحوال كل مجتمع،  عليها  تعكس  مرآة  أنها خري  ذلك 

مقومات وما اندمج يف خلقه من سامت”)9(.

فالنكتة بهذا الشكل تريب ملكة النقد، وتنبه الناس إىل أخطائهم وزالتهم. وهذا يعني أيضا 

أنّها مبا تثريه من ضحك يف األوساط الشعبية متثّل نوعا من الصحة النفسية، يساعدنا عىل الهروب 

من عناء الواقع، واالستمتاع بلذة الحياة، فهي تحاول أن ترصف األمل وتحرر اإلنسان من قسوته، 

فتبعث إىل النفس الصفاء والتفاؤل، وتريح األعصاب وترشح الصدور، وتوّحد الصلة بني الناس 

وتوقظ فيهم التنبه إىل أخطائهم. إّن النكتة بذلك تعتمد عليها الحياة اليومية، من أجل استبقاء 

الحياة الجمعية عىل ما هي عليه، ألنها تسمح لكل جامعة بأن تحافظ عىل كيانها. 

األسود، حافظ، الرتاث الشفهي والشخصية القومية، وزارة اإلعالم والثقافة، الكويت، 1985، ص 275.  7

سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص86.  8

خريوش، حسني، أدب الفكاهة األندليس، دراسة نقدية تطبيقية، منشورات جامعة الريموك، 1986، ص 6.  9
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وداللة النكتة الشعبية داللة اجتامعية تضمن انتشارها أكرث يف األوساط الشعبية. وهي أكرث 

الذي يخاطب مّنا  الفكاهة منطقه الخاص  النوع من  العقل، فلهذا  الفكاهة اعتامدا عىل  أنواع 

العقل أكرث مام يخاطب العاطفة والوجدان. النكتة ال تهتم بالفرد كام هو الحال يف بعض أشكال 

الرتاث الشعبي، ولكنها تنظر إىل املجتمع البرشي برّمته ليسترشف من كل ناحية ما يحّل به من 

النكتة الشعبية إذن قوامه  مشاكل وأمراض يعاين منها معظم أفراده أو جميعهم. فالسلوك يف 

الجامعة، فهي ترى صالح الفرد يف صالح الجامعة. وعىل هذا األساس نجد نظرة النكتة الشعبية يف 

املجتمع أرحب وأشمل، وهذا ما يضمن تداولها بني الناس بكل عفوية وسهولة مطلقة.

النكتة الشعبية حسب هدفها وغايتها

واإلحراج  التجريح  غرضها  أداة  تكون  قد  آخر،  إىل  شخص  من  تختلف  النكتة  مقاصد  إن 

والتحقري فتصبح الذعة وفظة وشديدة، وقد تكون رقيقة ولطيفة هدفها الرتويح عن النفس ال 

غري. ومن هنا ميكننا تصنيفها أنواعا تكون املقاصد فيها معيارا للتصنيف، ولعّل أهمها ما ييل:

السخرية:. 1

هي من مادة )س خ ر( وَسِخَر منه وبه، سخرا بالضم، وسخرة وسخرية مبعنى هزئ به ... 

والسخرة ما سخره من دابة أو خادم بال أجر وال مثن ... ويقال سخرته أي قهرته وذللته )10(.

ويرى السيد ”عبد الحليم محمد محسن” أن السخرية أرقى أنواع الفكاهة، فهي قدمية قدم 

اإلنسان وغرضها الرتويح عن النفس أو ترسية عن القلب، لكنها قد تكون استنكارا ملا يقع أو هزءا 

وتندرا بالخصم )11(.

ذكاٍء  إىل  السخرية  تحتاج  ما  فعادًة  السخرية،  عىل  املبني  الخطاب  دراسة  حاولنا  ما  وإذا 

الباحثون والدارسون  ثاقب ألنّها تُخبئ يف طياتها نقدا مسترتا وراء خطاب ُمضحك، ولهذا يرى 

أنها خطاب مزدوج يكون فيه املعنى املقصود معاكسا لذلك املعنى اللغوي الظاهر، املقصد من 

السخرية هو النقد وليس الرتويح عن النفس من خالل إثارة الضحك عند املتلقي. وقد يكون ذلك 

ابن منظور، لسان العرب، مرص، دار املعارف، القاهرة،1980، ص 1963.  10

حسني، عبد الحليم محمد، السخرية يف ادب الجاحظ، دار الجامهريية للنرش، ليبيا، 1988، ص 65.  11
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النقد إيجابيا أو سلبيا، ويف هذا يقول الدكتور ”محمد السيد”: ”إّن داللة السخرية اقرتبت من 

الهجاء لكنها اتخذت أسلوب الضحك والهزل، واألساس الذي يقوم عليه السخر هو مرح نفيس عند 

املتكلم وبراعة يف تصوير ما يود قوله واعتامد املبالغة والتهويل”)12(.

يكون موضوع  واالستهزاء ممن  الضحك  يثري  التعبري  أسلوب يف  تدل عىل  لفظة  فالسخرية 

السخرية بنوع من النقد والتجريح والتهويل. وقد عرفها الدكتور ”نارص الحاين” بأنها ”يراد بها كل 

نتاج يعمد إىل كتابة موضوع جدي مبنوال ساخر، وذلك باملبالغة أو الغلو بالتصوير والعرض”)13(.

من  امللتقطة  األمور  إىل  بسطحية  الناظر  الالهي  اإلنسان  أضحكت  ”إن  مثال  فالسخرية 

متناقضات الحياة إال أنها تنطوي عىل أمل عميق ومعاناة وجودية”)14(.

السخرية تُعرّب عام يفيض به الوجدان، لذا يتخذ منها الكاتب سالحا يحمي به وجوده وقناعاته 

ومُيسك به كلام اشتدت األزمات فيسلط سهام النقد داعيا إىل التغرّي. وبهذا املنظور تُعترب السخرية 

”التنبيه عىل العيوب والنقائص عىل وجٍه يُضَحك منه”)15(.

فالضحك من خالل السخرية يُعري العيوب التي يف املجتمع ويكشفها حتى يتجنبها الفرد 

ويحرر النفس من الضغوطات الزائدة ليشعر املرء بعد ذلك بالراحة النفسية.

الهجـــاء:. 2

 الهجاء من مادة )ه ج و(، هجا يهجوه هجوا وهجاء، معناه اللغوي شتمه بالشعر، وهو خالف 

املدح )16(.

ويبدو أن الهجاء أكرث أنواع الفكاهة عدوانية ألن الهدف منه التجريح والحط من قدر املهجّو 

يف غالب األحيان، ليصبح ضحكة للناس. ذلك من خالل الرتكيز عىل تشويه صورة ذلك الشخص، 

وعرض قامئة لعيوبه األخالقية والجسدية والعقلية والسلوكية )17(.

السيد محمد، الفكاهة عند العرب، دار بريوت للطباعة والنرش، بريوت، 1988، ص 25.  12

د. الحاين نارص، املصطلح يف االدب العريب، منشورات املكتبة العرصية، بريوت، 1968، ص 75.  13

عكاري وزان، السخرية يف مرسح أنطوان غندور، املؤسسة املدنية للكتاب، لبنان، 1994، ص 330.  14

عالم محمد مهدي، فلسفة الكذب، دار الشهاب، الجزائر، 1994، ص 48.  15

ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ص 4627.  16

الدهان، محمد سامي، الهجاء، دار املعارف، دمشق، 1957، ص 25.  17
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ومن هذا املفهوم يبدو الهجاء يف صورته املقصدية قامئا عىل التجريح واإلحراج والتحقري، إذ تجد 

يف اإلنسان عيبا فتعمد إىل تضخيمه وكأنك تتعمد تعذيبه ولفت نظره بطريقة مضحكة محرجة.

التهكــم:. 3

ورد التهكم يف ”لسان العرب” من مادة )ه ك م(، والهِكُم هو املقتحم عىل ما ال يعنيه الذي 

يتعرض للناس برشه، وتهكم فالن بنا أي زرى علينا وعبث بنا، والتهّكم هو التكرّب، وهو أيضا الذي 

يتهدم عليك من الغيظ والحمق، وتهّكم عليه مبعنى اشتد غضبه، والتهّكم هو التبخرت واالستهزاء)18(.

والتهكم عادة يُظهر الضعف اإلنساين ويجعل منه موقفا ُمضحكا، ويحاول أن يُعالج الحامقة 

بأن يجعل الناس يضحكون منها )19(.

وقد ورد يف املوسوعة العربية العاملية أن التهكم هو ذكر أشياء وأباطيل ال يعتقد بها الشخص، 

من وجودها،  التعجب  معرض  يذكرها يف  أو  أنها صحيحة  باالعتقاد  يتظاهر  نفسه  الوقت   ويف 

ومن ثم االستهزاء بها. 

ز عىل عيوب الناس فقط يف فن قويّل مبني عىل  م يُركِّ ومام سبق يتبني لنا أن الشخص املُتهكِّ

م  إحراج األشخاص بالدرجة األوىل، كاتخاذ العيوب الجسدية أو العيوب النفسية هدفا لسهام التهكُّ

م ”لون من ألوان السخرية، لكنه أرقى درجة من السخرية ملا فيه من رمز وإيحاء  الجارح. فالتهكُّ

وإضحاك عقيل، وهو يصدر عن نفس ساخرة ناقدة، تقوم عىل الترصيح بالفكرة املقصودة”)20(.

فالكاتب املتهّكم يصور الفكرة يف براعة تصويرا ال يخلو من املرح، وعىل هذا األساس نجد 

أرسطو يبيح التهكم عىل أن يكون ظريفا معتدال، ويف األشياء التي ليست مبتذلة )21(. وهدفه يف 

ذلك هو التقويم واإلصالح أي خدمة الفرد واملجتمع، دون سخط أو تجريح أو سب أو هدم.

ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ص 4682.  18

مجموعة من املؤلفني، املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعامل للنرش والتوزيع، 1999، ص 399.  19

الحويب، رابح، فن السخرية يف ادب الجاحظ من خالل كتاب الرتبيع والتدوير والبخالء والحيوان، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 1989، ص 266.   20

عالم، محمد مهدي، فلسفة الكذب، دار الشهاب، الجزائر، 1994ص95.  21



239  - ديسمبـــر 2020

الهــــزل:. 4

الهزل لغًة من هزل يهزل هزال، والهزل نقيض الجّد ... والهزاَلة هي الفكاهة ... والهزل هو 

االسرتخاء يف الكالم وتفنينه )22(.

ومن خالل هذا املعنى املعجمي نالحظ أن الهزل من الكلامت املرادفة للفكاهة واملزاح، ويبدو 

أنّه من الصعب تحديد مفهوم دقيق له ألنّه قد ينشأ من أي يشء ومن أي موضوع ومن أي موقف 

أو من أية وضعية خارجة عن العادة، رشيطة أن تكون مثرية للضحك، ألنّه نتيجة حتمية للهزل. 

ه ينتقل فيه صاحبه من حالة  وقد عرّفه الدكتور محمد السيد بأنه ”أسلوب من أساليب التفكُّ

جادة إىل حالة الهية، فيتفنن بأساليب الكالم ليخرجه عن معناه الجاد إىل آخر فَِكه”)23(. 

فمقصد الهزل هو الرتويح والتنفيس وجعل املواقف الجادة هزلية، نلجأ إليه حني منّل من 

الحياة  أنفسنا، فنجعل من  به عن  لرنوح  فيها يف حالة عبوس وتذمر،  نكون  التي  الحياة  شقاء 

الجادة حياة عبث ولهو. ولذلك نجد الفن املرسحي غالبا يعتمد عىل الهزل، فاملرسحية الهزلية 

”تنشد التسلية هدفا وحيدا لها، وتعتمد الطابع القصيص االستطرادي، وال تدعي الهزلية لنفسها 

تصويرا للواقع، وإمّنا تلجأ دامئا إىل األمور الضخمة غري املمكنة سواء أكان ذلك يف الفعل أو يف 

الشخصيات”)24(.

من خصائص املرسحية املبالغة يف الحوادث وخصال الشخصيات، إال أن هذه املبالغات يف 

الهزلية  رسم بعض صفات الشخصيات بغية إحداث األثر الكوميدي الهزيل، تجعل الشخصيات 

شخصيات كاريكاتورية. وعادًة ما يتداخل مفهوم الهزل مع الفكاهة، فمن الباحثني من يراه نوعا 

من أنواع الفكاهة، ومنهم من يرى عكس ذلك. ويبقى اليشء األكيد، هو أن الغرض من الهزل 

هو الرتويح عن النفس من خالل املزاح والضحك. وهذا الطابع الهزيل كان األنسب لطرح القضايا 

ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ص 4663.  22

السيد، محمد، الفكاهة عند العرب، دار بريوت للطباعة والنرش، بريوت، 1988، ص 29.  23

ميليت، فردب وآخرون، فن املرسحية، ت صدقي خطاب، دار الثقافة، بريوت، 1986، ص 282.  24
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املختلفة وتبليغ األفكار التحريضية والتعليمية، وتحقيق حاجة الجمهور الفرجوية من الفكاهة 

والرتفيه.

الدعابة:. 5

واملضاحكة،  واللعب  املزاح  هو  منها  الغرض  ألن  الفكاهة  أنواع  أخف  من  الدعابة  تعترب 

وهي من مادة )د ع ب(، وداعب، يداعب، مداعبة، مبعنى مازح )25(، ”واملداعبة عىل االشرتاك 

كاملامزحة، اشرتك فيها اثنان أو أكرث”)26(.

عىل هذا األساس يعترب العديد من الباحثني الدعابة من ألطف أنواع الفكاهة ألنها تدعو إىل 

االبتسام الخفيف ال الضحك )27(.

 وجاء يف )القاموس املحيط( أّن ”داعبه مبعنى مازحه، وتداعبوا مبعنى متازحوا”)28(.

الكالم  خالل  من  املتلقي  نفس  عن  الرتويح  هو  للدعابة  الرئييس  الهدف  يبدو  سبق  ومام 

الخفيف الطريف واملسيل. وهي بذلك مناقضة للتهكم والهجاء. واملقصد يف الخطاب الفكاهي 

للنكتة يختلف من مخاطب إىل آخر، قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا. وهذا ما يسمح لنا بأن 

موضوع  يكون  آخر  إنسان  إىل  تحتاج  النكتة  أن  باعتبار  النكتة  يف  للفكاهة  أنواع  عدة  نضيف 

األفراد  بتطور  يتطور  إنسانيا  أو  اجتامعيا  بُعدا  بذلك  النكتة  فتتخذ  فيها،  مشاركا  أو  الفكاهة 

والجامعات.

أنواع النكتة:. 6

سياسية،  نكت  إىل  تصنف  موضوعاتها  ”حسب  فهي  النكتة،  لتصنيف  كثرية  طرق  هناك 

وإدارية، واجتامعية، ودينية، واقتصادية، وجنسية ... إلخ. وقد يتم الدمج لتصبح النكتة اجتامعية 

25  ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ص 1377.

26  السيد، مرجع سبق ذكره، ص 27.

27  معوض، فتحي محمد، الفكاهة يف األدب العريب، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، الجزائر، 1978، ص 34، ص 36.

28  ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ص525.
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كالنكت  أصحابها  مهن  حسب  النكت  كتصنيف  آخر  تصنيف  وهناك  الوقت.  بذات  وسياسية 

عن الحالقني واملحاميني والنجارين... إلخ، كام يوجد نكت تلقى بالجنسيات والجامعات العرقية 

وألوان البرشة كتلك التي تقال يف اإلنكليز واألمريكيني والعرب والسود والبيض. وهناك تصنيف 

للنكت حسب الجنس حيث تركز النكت عىل التحيز ضد األنوثة، وذلك تأثرا باألمناط السلوكية 

السائدة باملجتمع”)29(.

ومن التصنيفات ما هو مشتق من نظرة فرويد إىل دوافع اإلنسان وهو عىل نوعني:

النكتة الربيئة: وتعتمد حبكتها عىل التالعب بالكلامت والتوريات. §

النكتة غري الربيئة: وهي التي تعرب عن امليول العدائية مثل النكت السياسية، ونكت النقد  §

االجتامعي، أو تعرب عن امليول الجنسية )30(.

ـــ عن  ـــ تلك التي تعترب شكال من أشكال التعبري الجامعيـ  وهناك من يعرب بالنكتة السياسيةـ 

هموم الجامعة بطريقة غري تقليدية وساخرة تتضمن نوعا من النقد للوضع السيايس واالجتامعي 

السائد، وهي تعكس معاناة الشعب. وتزداد النكت أثناء األزمات ويف ظل كبت الحريات، فتستخدم 

 الشعوب النكت ترويحا وتنفيسا عن الضغوط املحيطة، وتعبريا عام يدور يف األذهان بطريقة غري 

مبارشة ال تخضع لرقيب.

وتنقسم النكت السياسية إىل نكت إيجابية ونكت سلبية، وقد ساعد عىل انتشارها وجود 

األنرتنت والهاتف املحمول. ومن األمثلة عىل النكت السياسية نكت غالء األسعار والفساد وعدم 

العام  الرأي  ملعرفة  النكت  من  املتداول  وتحليل  بجمع  الدول  بعض  اهتمت  ”لذلك  الرىض... 

الحروب  أوقات  الدور يف  بهذا  الصهيوين  الكيان  النارص، ويقوم  وتوجهاته، كحكومة جامل عبد 

واألزمات”)31(.

.Hay, Jennifer, Function of Humor in the Conversation of Men and Women, Journal of Pragmatics, p 709, p 742  29

30  عبد الحميد، شاكر، الفكاهة والضحك رؤية جديدة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 2015، ص393.

31  كامل، مجدي، أشهر النكت السياسية، دار الكتاب العريب، دمشق، 2008، ص6، ص14، ص15.
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السياسية سالحا مضادا، وكان  النكتة  السلطة قد تشكل  ”ويف مختلف مراحل الرصاع عىل 

العديد من القادة والسياسيني الكبار يخشون النكتة”)32(.

فالنكتة تعترب متنفسا لألفراد يف املجتمع، وتؤدي دورا كبريا يف املسائل االقتصادية أيضا، و”النكتة 

من الحيل الدفاعية التي تلجأ إليها الشعوب املقهورة ضد قاهريها، وضد اليأس، خصوصا عندما ال يوجد 

أي أمل يف اإلصالح وتحسني األحوال املعيشية”)33(. وإذن ليست القضية يف النكتة بل يف اإلحساس بها.

وظائف النكتة:. 7

تؤدي النكتة العديد من الوظائف االجتامعية والنفسية والفيزيولوجية ومنها:

تقوية التفاعل والتواصل االجتامعي بني األفراد )34(، ألّن النكتة تحتاج إىل اجتامع شخصني أو  §

أكرث، فال يوجد من يلقي النكتة لنفسه، ويضحك منها، ال بّد من وجود جامعة.

النقد غري املبارش لألوضاع السلبية عن طريق تأليف النكات وإلقائها )35(. فإلقاء النكتة من  §

أكرث طرق التنفيس عن النفس، والتعبري عن اآلراء بطريقة آمنة.

تبادل األفكار واآلراء بطريقة مسلية بني األفراد )36(، مبا أن جلسات النكتة ال تتم إال بوجود  §

جامعة فذلك يؤدي إىل تبادل اآلراء عن طريق إلقاء نكتة والرد عليها من قبل شخص آخر.

تنشيط العقل وتقويته، وذلك من خالل استخدام كلامت تربط املتناقضات بطريقة إبداعية. §

واملقاومة  § للضحك  املثرية  النكت  إلقاء  خالل  من  واالكتئاب  بامللل  الشعور  عىل  التغلب 

بني  تربط  أنّها  ومضحكة  مسلية  النكتة  تجعل  التي  األمور  فمن   .)37( النفسية  لألزمات 

متناقضني بطريقة غريبة تبعث عىل الضحك، فهي إذن تحتاج إىل عقٍل راٍق إلبداعها.

www.maghress.com  32

33  كامل، مرجع سبق ذكره، ص14.

34  عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص391-390.

35  عبد الحميد، املرجع السابق نفسه، ص391-390.

36  عبد الحميد، املرجع السابق نفسه، ص391-390.

37  عبد الحميد، املرجع السابق نفسه، ص291-390.
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إفراغ الطاقة السلبية بسبب الشعور بالغضب )38(. وذلك ألّن الضحك يُعترب من أهم الطرق  §

التي تؤدي إىل التخلّص من الطاقة السلبية داخل الروح والجسد.

إمكانية تغيري بعض األوضاع االجتامعية أو السياسية أو االقتصادية السائدة يف املجتمع )39(.  §

البرش وأوجاعهم، وتولد من روح املجتمع وحاجاته، فإنها من  النكتة تنبع من آالم  فألن 

املمكن أن تؤدي إىل تغيري الواقع إىل حال أفضل إذا ما أُخذت يف الحسبان.

عالجها  § ميكن  النفسية  األمراض  بعض  أن  إذ   ،)40( بالضحك  النفسية  األمراض  بعض  عالج 

بالضحك.

التعبري عن العقل الجامعي والشخصية القومية والتنبؤ بسلوكات األشخاص حسب ثقافتهم،  §

الجامعات  بعض  تقوم  فقد  والتهكم،  السخرية  خالل  من  النمطية  الصور  بعض  وبيان 

)بالتنكيت( عىل نفسها أو عىل غريها )41(. وميكن التعرّف عىل ثقافات الشعوب ومعتقداتهم 

من خالل دراسة تراثهم االجتامعي. والنكتة تعترب من الرتاث االجتامعي الذي يكشف خبايا 

الشعوب وخوالج البرش.

النكتة السورية خالل الحرب:. 8

إىل جانب الواقع العريب املرتدي الطبيعي، يُضاف عامل الحرب، الذي يجعل حتى محاوالت 

الدعابة والضحك مرتبطة مبأساة كبرية، يعيشها الشعب السوري منذ سبعة أعوام. ورغم ذلك نجد 

الفكاهة  اعتمدت  التي  )الفيسبوك(  االجتامعي  التواصل  مواقع  الساخرة عىل  الصفحات  بعض 

والسخرية من األمل وسيلًة من أجل التفوق عليه. وإليكم بعض الصفحات السورية الساخرة:

)نهفات الشعب السوري العظيم(: صفحة من أقدم الصفحات يف مجال الفكاهة والرتفيه  §

عىل مواقع التواصل االجتامعي، ويعرّفها القامئون عليها بأنها ال تنتمي إىل أي من الجهات 

38  عبد الحميد، املرجع السابق نفسه، ص291-390.

39  عبد الحميد، املرجع السابق نفسه، ص291-390.

40  عبد الحميد، املرجع السابق نفسه، ص291-390.

41  عبد الحميد، املرجع السابق نفسه، ص291-390.
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املتصارعة يف الحرب. وتقّدم هذه الصفحة بشكل ساخر ألكرث من 380 ألف متابع، مجموعة 

العامني  الدائرة، خصوصا يف  من االنتقادات للمجتمع السوري وكيفية تعامله مع الحرب 

العامل،  األخريين، بعد أن أصبحت سورية ساحة حرب مفتوحة لجميع أطراف الرصاع يف 

الذين يحاولون حل خالفاتهم عىل األرض السورية. 

)صفحة بوستات مرسوقة(: وهي تتحدث عن الحرب السورية بكل جوانبها، لكنها تقّدم  §

أيضا مادة مختلفة عاّم سواها ساخرة، موضوعاتها املجتمع السوري قبل الحرب وبعدها. 

املحيل،  باملجتمع  كتعابري خاصة  والنقد،  الفكاهة  من  بيشء  بَْحتة  تفاصيل سورية  وتُورد 

وبعض أنواع الطعام وغري ذلك. وقد وصل عدد متابعي هذه الصفحة إىل نحو 170 ألف مع 

الكثري من اإلعجابات واملشاركات عىل كل )بوست( مرسوق تطرحه. تقّدم الصفحة نفسها 

بأنها مجموعة من املنشورات املضحكة، التي يلتقطها القامئون عليها من هنا وهناك، إال أن 

الطريقة التي يجمعون بها تلك املنشورات هي ما يجعل صفحتهم مميزة وتستحق املتابعة. 

)حاجز مشرتك 18+(: عىل الرغم من إغالق صفحة )حاجز18+( ألسباب غري معروفة، بعد أن  §

وصل عدد متابعيها إىل أكرث من 388 ألف، استمر القامئون عليها يف مشاركة حسهم الفكاهي 

من خالل صفحة )حاجز مشرتك18+(، التي تُعرّف نفسها بأنّها ليست حيادية ولكنها األقل 

تطرفا. وتقوم الصفحة بعد كل ترصيح يخص الوضع السوري أو قرار جديد ميس املواطنني 

بنرش صورة تحوي الترصيح من جهة وصورة إلحدى شخصيات املسلسالت الكوميدية السورية 

من جهة أخرى، مع تعليق يسخر من الترصيح أو يوضح مدى عدم أهمية القرار الجديد.

 )املحشش السوري اإللكرتوين(: ظهرت صفحة املحشش السوري اإللكرتوين مع بداية األزمة  §

الذي يقدم من  الفكاهي  ألفا بسبب األسلوب  عىل سورية، وبلغ عدد متابعيها أكرث من 73 

خالله مدير )أدمن( الصفحة رأيه السيايس يف ما يحدث يف سورية. وتُعرّف الصفحة نفسها بأنّها 

صفحة سخرية حيادية اجتامعية ناقدة، وال يطرأ حدث سوري، بدءا بالتدخل الرويس يف سورية 

وقتل زهران علوش، وصوال إىل قضايا الالجئني السوريني، من دون أن تقدمه بأسلوبها املميز )42(.

www.raseef22.com  42
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بادر  فقد  و)التنكيت(،  والسخرية  الفكاهة  السوريني من  الحرب منذ سنوات  أتون  ومل مينع 

الشباب السوري إىل ابتكار طرائق مختلفة لنقد الوضع االجتامعي واالقتصادي والسيايس والديني 

الراهن من خالل السخرية عرب مواقع التواصل االجتامعي، حيث توجد الكثري من الصفحات الساخرة 

التي تصف حالة املجتمع الراهن ووجع األفراد أو بساطة سعادتهم. وهذا النوع من السخرية يعترب 

أحد أبرز األنواع الصالحة لدراسة حالة املجتمع السوري وما يعانيه يف ظل هذه األزمة.

حمص عاصمة عاملية للضحك:. 9

عن  النكت  ينقلون  الفرنسيون  كان  فإن  املرحة.  بروحهم  املنطقة  يف  حمص  أهل  يشتهر 

البلجيكيني، والبلغاريون ينقلونها عن أبناء مدينة غابروفو وسط بلغاريا، والتونسيون يروون عن 

أهايل مدينة سوسة رشق تونس، ومرص تنقل عن أهل الصعيد، فنكت سورية ولبنان واألردن كتلك 

التي تتناقلها الجاليات السورية يف املهجر تتحدث عن الحامصنة. 

فأهل حمص لهم تاريخ طويل يف ميدان الفكاهة واملزاح وقصصهم مذكورة يف أعامل الجاحظ 

والتوحيدي وكثري من الروايات التاريخية. 

الذي هجم عىل حلب ودّمرها.  املغويل ”تيمورلنك”  القائد  يُحىك عن  الروايات ما  ومن هذه 

بالجنون وراحوا  التايل تظاهروا  األربعاء  آٍت  بالخرب وعلموا أن دورهم  وعندما سمع أهايل حمص 

يقرعون الطبول ويلبسون مالبس غريبة ويقهقهون عاليا، وأشاعوا أن كل من يرشب من مياه نهر 

العايص تصيبه لوثة الجنون. فلاّم رأى قائد املغول حالهم أمر بتجنب هذه املدينة املمسوسة والزحف 

مبارشة عىل دمشق. وهكذا سلمت حمص، بفضل طرافة أهلها وذكائهم، من بطش هذا السفاح. 

يف  هو  ولكن  املجانني،  لعيد  أربعاء  يوم  كّل  يخصصون  الحامصنة  بات  التاريخ  ذلك  ومنذ 

الحقيقة عيد الذكاء لشدة ذكاء الحيلة التي نّجت حمص وأهلها من بطش املغول، فالنكتة جزء 

قت مبادرة لرتشيح  من الرتاث الالمادي للشعوب الذي ال بّد من صونه والحفاظ عليه. ولذلك أُطلِ

حمص عاصمة عاملية للضحك لدى اليونسكو )43(.

www.observers.france24.com  43
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النتائج واملناقشة:. 10

الجدول رقم )1(. يوضح عدد قراء النكتة لدى عينة البحث

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

31278.078.078.0نعم

8822.022.0100.0ال

400100.0100.0املجموع

املصدر: التحليل اإلحصايئ

عينة  الذين شملتهم  األفراد  لدى  النكتة  قراء  أّن  نجد   )1( رقم  السابق  الجدول  من خالل 

البحث كان )312( ونسبتهم )%78( من أصل )400( مفردة، بينام من مل يكونوا يقرأون النكتة 

عددهم )88( ونسبتهم )22 %(، ومن الجدول نجد أن هناك نسبة عالية لقراء النكتة من أبناء 

مدينة دمشق وهذا ما توضحه عينة البحث الراهن.

ومن ذلك ميكن أن نستنتج أن هناك نسبة كبرية يف املجتمع السوري تقرأ النكتة يف الوقت 

الراهن، وخاصًة يف وقت األزمة.

الجدول رقم )2( يوضح عدد من يلقون النكتة لدى عينة البحث

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

30676.576.576.5نعم

9423.523.5100.0ال

400100.0100.0املجموع

املصدر: التحليل اإلحصايئ

الذين  دمشق  مدينة  أبناء  من  النكتة  يلقون  الذين  أن  نجد   ،)2( رقم  الجدول  خالل  من 

شملتهم عينة البحث كان عددهم )305( ونسبتهم )%76.5(، يف حني كان عدد الذين ال يلقون 

النكتة )94( ونسبتهم )23.5 %(، أي إنّه يف املجتمع ليس هناك نسبة كبرية لقراء النكتة فحسب، 
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بل إن عدد الذين يلقون النكتة كبري، وهذا يدل عىل أهمية النكتة ووظيفتها يف الحياة اليومية 

ألفراد املجتمع السوري، ”يجب تأليف كتاب داخل الجمهورية العربية السورية بعنوان السهل 

املعاون يف تفادي قذائف الهاون” هذا ما يسمى املضحك املبيك فكم من ضحايا قضوا بسبب 

املجتمع  أفراد  الحياة عند  السورية،  لكن حب  األرايض  التي أطلقت عىل كافة  الحقد  قذائف 

السوري جعلهم يواجهون املوت ساخرين.

الجدول رقم )3( يوضح مدى تعبري األفراد عن آراءهم عن طريق إلقاء النكتة

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

36691.591.591.5نعم

348.58.5100.0ال

400100.0100.0املجموع

نسبتهم )91.5%(،   )366( بنعم  أجابوا  الذين  العينة  أفراد  أّن عدد   )3( رقم  الجدول  يبني 

وعدد أفراد العينة الذين أجابوا بال )34( نسبتهم )8.5 %(. 

فمن خالل هذا الجدول نالحظ أن أغلب أفراد العينة يجدون يف النكتة وسيلة مهمة تؤدي 

وظيفة إيصال رأي وموقف إىل الشخص الذي يتواصلون معه، إذ أن )91.5( يجدون يف النكتة 

وسيلة وأداة للتعبري عن رأيهم الذي ال يستطيعون التعبري عنه بشكل مبارش ورصيح.

ومن األمثلة عىل ما تقّدم: ”سأل أحد األشخاص شابا: ما رأيك يف الواقع فقال: يف سوريا األحالم 

باريسية والواقع صومايل”.

الجدول رقم )4(. يوضح السبب الذي يدفع األفراد إىل إلقاء النكتة

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

369.09.09.0التوتر والقلق

عدم القدرة عىل 
التعبري عن الرأي 

برصاحة
13233.033.042.0
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 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

8421.021.063.0النقد والسخرية

10225.525.588.5الهروب من الواقع

للتسلية والتهكم 
فقط

5012.512.5101.0

ألن ملقي النكتة 
محبوب اجتامعيا

41.01.0102.0

يبني الجدول رقم )4( أن عدد األفراد الذين يستخدمون النكتة لعدم القدرة عىل التعبري عن الرأي 

برصاحة )132( ونسبتهم )%33.0(، وعدد الذين يستخدمون النكتة للهروب من الواقع )102( ونسبتهم 

)%25.5(، وعدد الذين يستخدمون النكتة للنقد والسخرية )84( ونسبتهم )%21.0(، وعدد الذين 

يستخدمون النكتة للتسلية والتهكم )50( ونسبتهم )%12.5(، وعدد الذين يستخدمون النكتة بسبب 

 التوتر والقلق )36( ونسبتهم )%9(، أما الذين عربوا عن أن جميع االحتامالت ممكنة فعددهم )4( 

ونسبتهم )1.0%(.

منوذج نكتة:. 11

”سأل أحدهم شابا شو رأيك بالحب فقال: الحاء: حامر يكذب، والباء: بقرة تصدق”. فهذا 

مثال الستخدام الشاب النكتة للتعبري عن رأي رمبا كان ال يستطيع أن يعرب عنه بشكل مبارش فلجأ 

إىل النكتة متخطيا بذلك ما قد يحدثه رأيه من مشاكل اجتامعية.

الجدول رقم )5(. يوضح انتشار النكتة يف الوقت الراهن وقبل األزمة عند املجتمع السوري

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

31077.577.577.5يف الوقت الراهن

قبل سنوات 
األزمة

9022.522.5100.0

400100.0100.0املجموع
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يبني الجدول رقم )5( أّن عدد الذين يعتربون أن النكتة انترشت يف الوقت الراهن )310( 

ونسبتهم )%77.5(. أما الذين اعتربوا أّن انتشارها كان أكرب قبل سنوات األزمة فقد كان عددهم 

)90( ونسبتهم )22.5 %(.

فنجد من خالل ما سبق أن نسبة استخدام النكتة يف الوقت الراهن أعىل مام كانت عليه 

قبل األزمة، وذلك ألّن األزمة أوجدت معطيات ومواقف، وأعطت غنى ملجاالت الحياة االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية والدينية ... لتكون موضوعات خصبة للنكتة يف الوقت الراهن.

الجدول رقم )6(. يوضح هل النكتة املنترشة حاليا تعرب عن الوضع الراهن الذي مير به املجتمع السوري

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

تعرب عن الوضع 
الراهن

35889.589.989.9

ال تعرب عن 
الوضع الراهن

4010.010.1100.0

Total39899.5100.0

MissingSystem25.

Total400100.0

يتبني من خالل الجدول رقم )6( أّن عدد الذين يعتربون أّن النكتة املنترشة حاليا تُعرّب عن 

الوضع الراهن الذي يعيشه املجتمع السوري )358( ونسبتهم )89.9 %(. أما عدد الذين قالوا إنّها 

ال تُعرّب عن الوضع الراهن فهو )40( ونسبتهم )10.1 %(. ومام يربز أن هذه النكت وليدة األزمة 

قالب فكاهي  بنسبة )%89( فهي  الراهن  الوضع  تعرب عن  أنها  السوري  املجتمع  يعيشها  التي 

ملجريات الحياة الراهنة.

”شخص سأل آخر شو بتشتغل فقلو: باحث ومفكر، سألو باستغراب شو يعني ، قلو: باحث عن 

عمل ومفكر بالهجرة”. فمن خالل هذه النكتة ميكن اختصار الوضع الراهن داخل املجتمع السوري.
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الجدول رقم )7(. يوضح نوع النكتة األكرث تداوال يف ظل األزمة التي تعرب عن الوضع الراهن حسب 
رأي أفراد العينة الذين كان جوابهم نعم سابقا

FrequencyPercent
 Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

6215.516.016.0النكت االقتصادية

369.09.325.3النكت االجتامعية

6616.517.0100.0النكت السياسية

369.09.334.5النكت الدينية

123.03.140.7النكت الجنسية

النكت التي تعرب 
عن واقع الخدمات 

يف ظل األزمة
16441.042.383.0

123.03.137.6جميع ما سبق

Total38897.0100.0

MissingSystem123.0

Total400100.0

يبني الجدول رقم )7( أن عدد الذين كان رأيهم أن األزمة أسهمت يف انتشار النكتة التي تُعرّب 

عن واقع الخدمات يف ظل األزمة )164( ونسبتهم ) %42.3(، أما النكتة االقتصادية فالعدد )62( 

والنسبة )%16.0(، ويف النكتة االجتامعية العدد )36( والنسبة %9.3، ويف النكتة السياسية كان 

عدد أفراد العينة )66(  والنسبة )%16.5(، وعدد الذين كان رأيهم انتشار النكتة الدينية )36( 

ونسبتهم )%9(،  ويف النكتة الجنسية كان العدد )12( والنسبة %3.1، وكان عدد أفراد العينة 

الذين يعتربون أن األزمة أسهمت يف انتشار جميع فئات النكتة )12( ونسبتهم )3%(.

فاملالحظ أنّه نتيجة لألزمة التي يعيشها املجتمع السورّي كانت النكت التي تعرب عن واقع 

الخدمات يف ظل األزمة وكل ما يتعلق بها هي األكرث بروزا ضمن مجتمع البحث، يف حني كانت 
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النكتة السياسية يف املرتبة الثانية. وكانت النكتة االقتصادية يف املرتبة الثالثة والنكتة الدينية يف 

املرتبة الرابعة، بينام حلّت النكتة الجنسية باملرتبة الخامسة.

ثريّا  مجاال  لتكون  محاور وموضوعات  فرض مجموعة  املعيش  الحياة  واقع  أن  تجد  وأنت 

للنكتة، ومن هذه النكات التي تعرب عن الواقع يف ظل األزمة:

)تعريف الجلطة: متر عالحاجز ومتد إيدك عالجيبة وما تالقي الهوية(  §

)مفاضلة البكالوريا يف سورية: 220 هندسات عامة، 230: صيدلة وطب، 240: بياع غاز( §

)حل ملشكلة فواتري الكهرباء: وفر كهرباء واتجوز وحدة بتنور لوحدا( §

)من فرحتي وقت أجت الكهرباء كهربت حايل( §

الشعب  § الكهرباء وطالب  لعدم قطعهم  االتصاالت  تلقت آالف  العيد  الكهرباء يف  )وزارة 

بقطع التيار حفاظا عىل العادات والتقاليد(

)قولتك ليش رفعوا أسعار املحروقات؟ منشان يحرقوا نفس املواطن أكرث مو محروق( §

يزيد  § مام  الشمعة  حول  واحدة  غرفة  يف  العائلة  اجتامع  الكهربايئ:  التيار  انقطاع  )فوائد 

املحبة، وإجبار الطالب عىل الدراسة ألنه ال يوجد تلفزيون أو أنرتنت(.

الجمهورية  § من  أنا  رب  يا  فقال:  الدعاء  يبدأ  وين  من  عرف  ما  الكثرية،  مشاكله  )سوري 

العربية السورية وأنت أرحم الراحمني( 

)مبارح انقطع النت وقعدت مع أهيل والله ناس طيبني(. §

فالنكتة تعرب عن الواقع باملحيط االجتامعي وهي نتيجة له. هي ما يدور من أحاديث بني 

أفراده وتعرب عن آلية تفكريهم، إنّها ال تقال إلثارة الضحك أو إلثارة الفكاهة أو إحداث جو من 

املرح فقط، بل أيضا تُقال وتُحىك وتُنسج نتيجة موقف ونتيجة واقع اجتامعي معيش. ومن ذلك 

نكتة: )31\8\ وقفة عيد األضحى: والله فرحانني بالكهرباء أكرت من العيد(.
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الجدول رقم )8(.  يوضح أكرث فئات النكت التي تثري إعجاب أفراد العينة

FrequencyPercent
 Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

7017.518.018.0النكت االقتصادية

15438.539.757.7النكت االجتامعية

4010.010.368.0النكت السياسية

143.53.671.6النكت الدينية

143.53.675.3النكت الجنسية

النكت التي تعرب عن واقع 
الخدمات يف ظل األزمة

9423.524.299.5

25.5.100.0جميع ما سبق

Total38897.0100.0

MissingSystem123.0

Total400100.0

يبني الجدول رقم )8( أن عدد النكت التي تم جمعها وكان مضمونها اجتامعيا )154( وكانت 

 نسبتها )%39.7(، وعدد النكت التي يُعرّب مضمونها عن واقع الخدمات يف ظل األزمة )94( ونسبتها 

)%24.2(، وعدد النكت التي كان مضمونها اقتصاديا )70( ونسبتها )%18(، وعدد النكت التي 

 )14( دينيا  مضمونها  كان  التي  النكت  وعدد   ،)10.3%( ونسبتها   )40( سياسيا  مضمونها  كان 

ونسبتها )%3.6(، وعدد النكت التي كان مضمونها جنسيا )14( ونسبتها )%3.6(، وعدد النكت 

التي كان مضمونها يُعرّب عن جميع الفئات السابقة )2( ونسبتها )0.5%(.

بنسبة  األوىل  باملرتبة  العينة  أفراد  إعجاب  تثري  التي  هي  االجتامعية  النكت  أن  نجد  إنّنا 

السوري  املجتمع  يعيشها  التي  األزمة  بواقع  املتعلقة  النكت  الثانية  املرتبة  يف  تليها   ،)39.7%(

بنسبة )%24.2(، ثم باملرتبة الثالثة جاءت النكت االقتصادية بنسبة )18.0%(.
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فالنكت التي تثري إعجاب أفراد العينة إذن هي النكات التي تعرب عن واقعهم الحيايت املعيش 

التي  األمور  إىل  أّوال  مييلون  البرش  أّن  إىل  ذلك  مرّد  ولعّل  واالقتصادية،  االجتامعية  الناحية  من 

تخفف عنهم األمل والحزن، وماّم يعرّب عن ذلك: 

”نصيحة اىل وزارة الكهرباء: إذا استمر قطع الكهربا هيك رح يصري تعداد الشعب السوري  §

60 مليون”.

جامعة  § من  النووية  بالفيزيا  دكتور  أنا  قلو  بتشتغل  شو  األب  سأله  لبنت  أتقدم  ”شب 

كامربيدج قلو األب البنت نتقدمال شب عندو صهريج مي ونحنا بدنا األفضل”.

الصدر  اىل ضحكة ترشح  األىس  تحويل  بحيويته وطرافته  السوري  الشعب  استطاع  وهكذا 

وتبعد عنه ولو قليال الهم والغم.

الجدول رقم )9(. يوضح نوع النكتة األكرث تداوال يف ظل األزمة من قبل أفراد العينة

FrequencyPercent
 Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

348.58.58.5النكت االقتصادية

11428.528.537.0النكت االجتامعية

6616.516.553.5النكت السياسية

143.53.555.0النكت الدينية

102.52.557.5النكت الجنسية

النكت التي تعرب عن واقع 
الخدمات يف ظل األزمة

16240.540.598.0

000100.0جميع ما سبق

Total400100.0100.0

يبني الجدول رقم )9( أّن عدد أفراد العينة الذين يفضلون النكتة التي تعرب عن واقع الخدمات 

 يف ظل األزمة )162( ونسبتهم )%40.5(، وعدد الذين يفضلون النكتة االجتامعية )114( ونسبتهم 
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)%28.5(، وعدد الذين يفضلون النكتة السياسية )66( ونسبتهم )%16.5(، وعدد الذين يفضلون 

 )14( الدينيــــــة  النكتة  يفضلون  الذين  وعدد   ،)8.5%( ونسبتهم   )34( االقتصادية  النكتة 

ونسبتهم )%3.5(، وعدد الذين يفضلون النكتة الجنسية )10( ونسبتهم )%2.5(، وعدد الذين 

يفضلون جميع فئات النكتة السابقة )8( ونسبتهم )2%(.

ل واقعهم الصعب،  يف ظل هذه األزمة التي يعيشها السوريون باتت النكتة متنفسا لهم لتحمُّ

واقع القصف والترشّد وانقطاع للخدمات األساسية )كهرباء 	 ماء 	 أنرتنيت 	 وقود 	 غاز - مواد 

مأساتهم  من  يخّففون  علّهم  ويضحكون،  النكات  يتداولون  فهم  وغريها(.   ... أدوية   	 غذائية 

املستمرة التي جعلت النكات املتداولة يف الشارع السوري اليوم تحمل طعم الحرب. 

ولذلك كانت النكات التي تُعرّب عن واقع الحياة يف ظل األزمة يف املرتبة األوىل بنسبة )40.5%( 

وهي األكرث تداوال يف الوقت الراهن، وكذلك النكات االجتامعية بنسبة )%28.5(. ذلك ألن الضحك 

هو العالج األفضل للضغوط النفسية، التي يعاين منها املواطن السوري، وهو ما يسعى السوريون 

إليه من خالل نكات تولد من معاناة يومية يعيشونها، فتعرّب عنها النكت: 

كهرباء.  § يوجد  الرباد،  تفتح  كهرباء.  يوجد  التلفاز،  تشعل  كهرباء.  يوجد  الضوء،  ”تشعل 

تذهب للحاّمم، يوجد كهرباء. هكذا وصف شيخ الجنة ألحد السوريني.”

”هناك كتل ثياب متيش ويخرج منها أنف أحمر” )تداولها الناس خالل موجة أيام الشتاء  §

الباردة يف األيام األخرية(.

”يف كل دول العامل يعطلون املدارس والجامعات بسبب العاصفة، أما يف سورية فيعطلون  §

العاصفة ألن هناك مدارس”.

وأيضا النكات السياسية كانت نسبة تداولها )%16.5( لتُّعرب بذلك عن الواقع الذي يعيشه 

السوريون وتخفف بعضا من وطأته، وتستوعب الضغوطات النفسية التي يعانيها الناس بسبب 

وباتوا  يُضحكهم.  ما  غرّيت  الناس،  حياة  الحرب  هذه  غرّيت  فكام  اإلرهابني.  من  الدائم  القلق 
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النكات الخاصة بتنظيم الدولة اإلسالمية ”داعش”، وهي األكرث رواجا يف الشارع  يضحكون من 

السوري، وإن كانت ال تصّب يف اتجاه واحد. 

   يسخر بعض السوريني من ترصّفات عنارص ”داعش”، فيقول يف شكل نكتة: إن ”داعشيا 

كان يغازل داعشية، فسألها ماذا فعلْت بشفتيها حتى أصبحتا جميلتني؟ فأجابت: تكبري. فصاح: 

الله أكرب”. ويتداول ناشطون عىل وسائل التواصل االجتامعي نكتة أخرى: ”هل ميكن أن تقطع 

إذا  السيارة  املرأة  قيادة  بإجازة  فتوى  أصدر  ”داعش  أن  آخرون  ويتناقل  السنة؟”،  رأس  داعش 

كانت مفخخة”. وخالل األعياد، تكرث النكات التي تصف حال السوريني، ومن ذلك ”انتظروا ماما 

نويل ألن بابا نويل استدعي لالحتياط”. 

   والنكات وإن بدت يف ظاهرها مضحكة فإنّها يف العمق تحمل تعبريا عن مخاطر اجتامعية 

الناس واعني،  أنّه يف حال مل يكن  اجتامعيّون من  باحثون  للجميع. ولذلك يحّذر  تبدو  كبرية ال 

السيئة، خاّصة وأن  العادات االجتامعية  أو  الطائفية  أو  العنرصية  النكات يف تفيش  فقد تسهم 

نكات كثرية ترّوج لهذه األمور، من بينها تلك التي تحيك عن الحشيش، وتظهر املتعاطي يف صورة 

الطريف الظريف. واألخطر هي تلك التي تزيد من العداء بني الطوائف.

ومام ال بّد من اإلشارة إليهه، أنّه مع بداية األزمة السورية وتغرّي الحياة االجتامعية تغريت 

النكات ومل يعد مصدرها كام كان سابقا قبل بدء األزمة السوريّة، وكثريا ارتبطت النكتة كام ذكرنا 

سابقا بأهايل مدينة حمص السورية، وكان أبطال النكتة حامصنة حتى باتت صفة مالزمة لهم، 

وإن اختلف األمر مع بداية األزمة السورية، ومن نكت أهل حمص:

”بروفيسور حميص أخذ معاه معلم صحية ع الجامعة منشان يعرف من وين بتترسب األسئلة”. §

”حميص كان يعمل يف بيع الفكاهة طوال حياته وأصبح داعشيا، فطلبوا منه تغيري اسمه،  §

فاختار اسم يوسف أفندي. ثم أخربوه بأن عليه أن يختار اسام مثل أبو القعقاع وأبو الرباء، 

فقال: إذا أبو رصّة”.
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النتائج العاّمة

أظهرت النتائج أّن نسبة قرّاء النكتة يف ظل األزمة )78%(، وهي نسبة عالية جدا مقابل من . 1

ال يقرأها.

أظهرت النتائج أن نسبة الذين يلقون النكتة يف ظل األزمة )76.5%(.. 2

بينت النتائج أن )%91.5( يستخدمون النكتة للتعبري عن آرائهم من خاللها.. 3

أظهرت النتائج أّن ما يدفع األفراد إىل تداول النكتة بنسبة )%33( إمّنا هو عدم قدرتهم عىل . 4

التعبري عن رأيهم برصاحة وبشكل مبارش.

أظهرت النتائج أن النكتة خالل الحرب أكرث انتشارا مام هي عليه من قبل بنسبة )77.5%(.. 5

بينت النتائج أن النكتة املنترشة يف الشارع السوري تعرب عن األوضاع التي مير بها املجتمع . 6

بنسبة )89.5%(.

أكرث النكات التي تثري إعجاب أفراد العينة هي النكتة االجتامعية أي التي مضمونها اجتامعي . 7

وذلك بنسبة )39.5%(.

المقترحــات

وثريّة . 1 متجددة  بحثية  مادة  لكونها  وذلك  دراسة مستمرة  حالة  النكتة يف  تبقى  أن  يُقرتح 

وتختلف من مجتمع إىل آخر.

يُعرّب من خالله . 2 الذي  املنرب  إذ هي  تطرحها  التي  املواضيع  واعتبار  بالنكتة  االهتامم  زيادة 

األفراد عن اهتامماتهم وحاجاتهم.

تكليف املؤسسات العلمية للباحثني يف الدراسات املجتمعية بكتابة تقارير أسبوعية أو شهرية . 3

حول آخر النكات املنترشة يف الشارع السوري، واالستفادة منها يف إمكانيّة تطوير ما يبدو 

املجتمع يف حاجة إليه.
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قواعد وشروط النشر

واملنهجيّة  األصالة  فيها  تتوافر  التي  الرتبوي  الحقل  يف  العلميّة  البحوث  املجلّة  تنرش  أ- 

العلميّة وتعتمد خطوات البحث العلمي كام سريد الحقا.

ب- يُرسل البحث باللغة العربيّة إىل بريد املجلّة متضمنا يف بدايته ملّخصا باللغة العربية 

وآخر باللغة االنجليزية ال يتجاوز الواحد منهام 200 كلمة عىل أن يتبع كّل ملّخص 

بكلامت مفتاحيّة ال تزيد عن خمس كلامت ال تشمل عنوان البحث.

ج- يجب أالّ يتجاوز البحث املقّدم للنرش مبا فيه الجداول واألشكال والرسوم واملالحق 30 

.)A4( صفحة من مقاس

د- تكون أبعاد جميع هوامش الصفحة األربعة* العليا، والسفىل، واليمنى، واليرسى*، 3 

سم، واملسافة بني األسطر مفردة مع مراعاة عدد األسطر يف الصفحة الواحدة.

ه- أن يلتزم الباحث بالعنارص األساسيّة الواجب توفّرها يف البحث وبشكل متسلسل وهي:

املقّدمة: التعريف بالبحث ومضمونه.. 1

اإلطار النظري للبحث: يشتمل عىل األهميّة النظرية والتطبيقية والدراسات السابقة، . 2

وتعريف مصطلحات الدراسات حيث يكون لكّل مصطلح تعريف مفاهيمي يستند 

فيه إىل أحد املراجع العلميّة وتعريف إجرايئ كام استخدم املصطلح يف البحث.

مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها وأسباب إجراءات البحث ومربراته.. 3

حدود الدراسة البرشيّة والزمانيّة واملكانيّة وتوجهات الدراسات السابقة وتوصياتها.. 4
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منهًجا . 5 كان  إذا  فيام  املستخدم  البحث  منهج  وتتضّمن  الدراسة  وإجراءات  الطريقة 

وصفيًا مسحيًا أو ارتباطيا ومجتمع الدراسة وعينتها وأدوات الدراسة وكيفية اختبار 

فرضياتها حسب تسلسلها.

نتائج الدراسة.. 6

مقرتحات وتوصيات.. 7

8 . )APA( American Psychological Assiciation نظام  تنظيمها  ويتبع يف  املراجع 

لكونه النظام املعتمد بأغلب الجامعات ويتبع هذا النظام للمراجع العربيّة واملراجع 

األجنبيّة كالًّ عىل انفراد.

تعرض البحوث املعّدة للنرش يف املجلّة عىل محكمني من ذوي االختصاص يتّم اختيارهم . 9

برسيّة تاّمة.

أو طلب . 10 أو رفضه  البحث  بقبول  التحكيم سواء  بنتيجة  الباحث  بإبالغ  املجلّة  تقوم 

إجراء تعديالت عليه.

أن ال يكون سبق ونرش الباحث الدراسة.. 11

أن ال تكون الدراسة مستلّة من رسائل املاجستري والدكتوراه أو غريها.. 12

تهدي املجلّة لكاتب البحث 3 نسخ من املجلّة يف حال نرش بحثه.. 13

education@alecso.org.tn :العنوان اإللكرتوين للمجلّة
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