مج ّلة األلكسو التربوية
املنظمــــة
العربيــــة
للرتبيــــــة
والثقافــة
والعلـــوم

مجلّــة محكّمــة نصــف سنويّــة
املجلّد السابع والثالثون ،العدد الثاين

هيئــة التحريــر

املدير املسؤول :الدكتور سعود هالل الحريب
رئيس التحرير :الدكتور لطوف العبداللّه،
نائب رئيس التحرير :األستاذ الهاشمي العرضاوي
أمني التحرير :أ .جليلة العبيدي

ديسمبـر

2018

العلميـــــة
الهيئــــة
ّ
أ .د .سارة ابراهيم العريني
أ .د .محمود السيّد
أ .د .نجوى يوسف جامل ال ّدين
أ .د .عبد الجبّار توفيق
أ .د .محمد بن فاطمة
أ .د .أحمد أوزي
إن اآلراء واألفكار التي تنرش بأسامء كتّابها
ال تحمل بالرضورة وجهة نظر املنظمة
يسمح باستعامل ما ورد يف هذه املجلّة من مواد علمية
أو ثقافية أو تربوية أو فنية برشط اإلشارة إىل مصدرها
توجه املراسالت إىل رئيس التحرير:
تونس ص .ب1120 .
الهاتف - )216+( 70 013 900 :الفاكس)216+( 71 948 668 :
العنوان اإللكرتوينeducation@alecso.org.tn :

مجلّة األلكسو الرتبوية  /املنظمة العربية للرتبية والثقافة العلوم  -إدارة الرتبية  __.مج ،37
العدد الثاين ،ديسمرب  __. 2018تونس :املنظمة2018 ،...
مجلّة محكمة نصف سنوية  __.مجلّة األلكسو الرتبوية = ISSN: 9385 - 1737
ت 002/01/2019 /
					
مطبعة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

جميع حقوق النرش والطبع محفوظة للمنظمة

المحتـــويات
تصديـــــر

5

كلمة التحريـــر

7

البحـــوث والدراســـات
خطر الهجني اللغوي يف مواقع التواصل االجتامعي عىل لغتنا العربية
أ.د .محمود أحمد الس ّيد

11

هل من إبداع زمن امليديا؟

25

د .نادية املاجري

الصف
التحصني املعر ّيف واملهار ّي من التضليل
اإلعالمي يف كتاب الدراسات االجتامع ّية لتالميذ ّ
ّ
األسايس
السادس
ّ
أ .فتون قطيني

43

إصالح النظم الرتبوية :املفهوم وبرادقامت الهندسة

71

أ.د .محمد بن فاطمة

مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنيّة للمعلّمني يف إمارة أبوظبي
د .عايدة بنت بطي بنت راشد القاسمية
أ .مريم سامل سعيد الغيثي

87

غرس قيم العمل التط ّوعي لطلّ ب املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلّمني
د  .راشد بن ظافر الدورسي

129

درجة فعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة وعالقتها
املتغيات
ببعض ّ
د .فايز عيل األسود
أ .نيفني عبد الصمد يونس

171

مجلة األلكسو الرتبوية  -ديسمبــر 2018

3

تصدير
يسعد املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أن تنرش هذا العدد الجديد من مجلّة
األلكسو الرتبوية التي أردناها واحدة من أه ّم أدوات األلكسو إلنتاج املعرفة وتقاسمها واستخدامها
من جميع املهت ّمني بتطوير الرتبية والتعليم يف دولنا العربية.
وال يخفى ع ّنا اليوم ما للمعرفة والعلوم ،إنشا ًء وتنظيام ونرشا وتوظيفا ،من دور يف تطوير
واملؤسسات وضامن وجاهة عملها وميزتها التنافسية يف عامل ما ّ
انفك يعظّم قيمة
أداء املنظّامت
ّ
املعارف واألفكار يف تحديث املجتمعات وتحقيق تنميتها املستدامة.
كذلك أردنا هذه املجلّة فضاء متاحا ألصحاب القلم من املفكّرين واألكادمييني والباحثني
املتخصصني يف الرتبية واملهت ّمني بتحديث التعليم وتجديده يف بلداننا العربية ،حتّى يكون مواكبا
ّ
ملستج ّدات العرص ومنجزاته العلمية وقادرا عىل تغيري أوضاع الناس من أجل حياة كرمية
ومستقبل مزهر ألبناء األ ّمة وبناتها.

وترجمة لهذه اإلرادة جاءت مضامني هذا العدد ثريّة متن ّوعة يف صلة وثيقة بقضايا الرتبية
والتعليم يف أوطاننا مستندة يف الوصف والتحليل والتقييم واالستنتاج إىل منهجية البحوث العلمية
الرصينة لتؤكّد بالدليل حقيقة أنّه إذا ما أردنا تجاوز الصعوبات ورفع التح ّديات التي تواجهنا
جميعا فام علينا ّإال أن نجعل التعليم عىل رأس اختياراتنا االسرتاتيجية وبرامجنا التنموية.
وترجو املنظّمة أن يسهم هذا العدد من مجلّة األلكسو الرتبوية يف تنمية الحوار الفكري
حول قضايا التعليم واالستفادة من نتائج ما تض ّمنه من دراسات وبحوث ومن توصياتها يف
مرشوعات إصالح النظم الرتبوية وتجويدها.
املؤسسات الجامعية والعلمية الذين شاركوا يف
وال يفوتني أن أتو ّجه إىل الباحثني من مختلف
ّ
محتوى هذا العدد بجزيل بالشكر عىل ما تفضّ لوا بتقدميه من أعامل قيّمة.
المدير العام
د .سعود هالل الحربي
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كلمـة التحريـر
تطلب املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  -األلكسو ،مبا تنفّذه من برامج ومرشوعات
وأنشطة من دورة مالية إىل أخرى ،اإليفاء بالتزاماتها تجاه أبناء األ ّمة وبناتها يف الوطن العريب الكبري،
يف مجاالت الرتبية والتعليم والثقافة والعلوم حتّى يسهموا يف تحديث مجتمعاتهم وتطويريها.
ويأيت هذا العدد الجديد من مجلّة األلكسو الرتبويّة شاهدا آخر عىل ما تطلبه املنظّمة وتعمل
عىل تحقيقه منذ انبعاثها ،مبا تض ّمنه من بحوث ودراسات جادت بها أقالم نخبة من الباحثني
والباحثات تط ّرقت بروح علّمية وأسلوب موضوعي لجملة من القضايا الرتبوية التي تنظمها فكرة
مركزية وهي تطوير التعليم وتجويد مخرجاته حتّى يكون مح ّرك التغيري الشامل.
تحاول الدراسة األوىل ضبط مفهوم الهجني اللغوي يف مواقع التواصل االجتامعي ،والوقوف
كل من منارصي هذه الظاهرة ومعارضيها ،لتنتهي إىل مقرتحات
عىل أسباب انتشاره ،وتبسط آراء ّ
أ ّولية ملعالجتها.
وتتناول الدراسة الثانية مسألة اإلبداع الثقايف يف العامل الرقمي متسائلة عن إمكانية الحديث
عن فعل إبداعي وفعل ثقايف وإحساس جاميل وتذ ّوق ف ّني لعرص أوخر امليديا وامللتميديا ،الصورة
الكثيفة واملكثّفة ،واالستهالك ،وتن ّوه إىل أ ّن املشهد الثقايف اليوم ،أوجد سلطة الصورة وأفرز عددا
عم كان سائدا تاريخيا بشأن إنتاج الرمز واملعنى والقيمة،
من اإلشكاليات واملامرسات ،تختلف ّ
مشرية إىل مفارقة يواجهها الخطاب العريب اإلعالمي وهي أنّه من ناحية ينظر إىل املستخدم العريب
عىل أنّه فاعل وناشط يف «اإلعالم البديل» ،وما يعنيه ذلك من ثقافة شبابية جديدة تقوم عىل
الحرية والتن ّوع والنقاش .ومن ناحية أخرى ،يرى هذا املستخدم نفسه ضح ّية قوى جديدة تسيطر
عىل املجال اإللكرتوين والعامل االفرتايض.
وقريبا من هذا السياق تروم الدراسة الثالثة الكشف عن درجة التحصني املعر ّيف واملهار ّي من
وتبي أنّه من الرضوري
السادس
التضليل
اإلعالمي يف كتب ال ِّدراسات االجتامع َّية لتالميذ َّ
الصف َّ
األسايسّ .
ّ
ّ
اإلعالمي،
تحصني الناشئة بزيادة وعيهم املعر ّيف بتأثريات وسائل اإلعالم املختلفة ،ومفهوم التضليل
ّ
وأهدافه ،وأساليبه ،أل ّن هذا التحصني يع ّد األساس الذي تقوم عليه عمليّة التحصني املهار ّي ،التي تهدف
إىل متكني املتعلّمني من التعامل الرصني مع الرسائل اإلعالم َّية يف أ ّي زمان أو مكان وتحت أ ّي تأثري.
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وأ ّما الدراسة الرابعة فرتى أ ّن اإلصالحات التي قامت بها الدول العربية يف مجال الرتبية
والتعليم واجهت ع ّدة صعوبات عىل مستوى متثّلها ومنهجياتها .وعليه فهي تويص بجدوى
التع ّمق يف أمرين ملساعدة الفاعلني يف عملّية اإلصالح وهام أ ّوال ،الخلط الحاصل عىل مستوى
املفاهيم ومنها مفهوم اإلصالح نفسه وعدد من املفاهيم القريبة منه .وثانيا ،نوعية الخطاب عىل
الصعيد اإليبستمولوجي الذي يُع ّد به اإلصالح وينفّذ ويُق ّيم.
وتتط ّرق الدراسة الخامسة إىل مستوى الربامج التدريبية املو ّجهة إىل املعلّمني وتؤكّد رضورة
الخاصة من أجل تطوير معارفهم ومهاراتهم
أن تكون هذه الربامج نابعة من احتياجاتهم
ّ
تلح عىل لزوم إرشاك املعلّمني يف تخطيط
وخرباتهم لتحقيق درجة عالية من الفعالية ،مثلام ّ
الربامج التدريبية وتنفيذها وتقييمها.
وتعنى الدراسة السادسة بتحديد قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها لطالب املرحلة
االبتدائية ،وسبل ذلك من خالل املعلّم واألنشطة املدرسية ،مثلام تهت ّم بالكشف عن معوقات
غرس قيم العمل التط ّوعي لطالب املرحلة االبتدائية .ومن أبرزها ندرة الربامج التدريبية للمعلّمني
املرتبطة بغرس قيم التط ّوع للطالّب ،وقلّة األنشطة املدرس ّية التي تبثّ روح التط ّوع يف املجتمع
املدريس ،وضعف ثقافة العمل التط ّوعي يف املجتمع.
يف حني ركّزت الدراسة األخرية يف هذا العدد عىل معرفة درجة ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني
يف مدارس وكالة الغوث عىل أساس أ ّن الثقة التنظيمية رشط رضوري لبناء العالقات اإلنسانية وتنميتها،
املؤسسات التعليمية هي التي تبذل جهدا يف بناء ثقة متبادلة مستدامة
وأ ّن اإلدارة الحديثة الناجحة يف ّ
بني أعضاء الفريق لزيادة الرضا الوظيفي وتحقيق التميّز والريادة واالزدهار.
وتضع أرسة تحرير مجلّة األلكسو الرتبوية بني أيدي قرائها محتوى هذا العدد ليأخذوا فيه
بالنظر والتأ ّمل منتظرة منهم سديد مالحظاتهم لإلفادة منها يف تجويد األعداد القادمة.
أسرة التحرير

8
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البحوث والدراسات

خطر الهجين اللغوي
في مواقع التواصل االجتماعي على لغتنا العربية
األستاذ الدكتور محمود أحمد السيّد

نحاول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف مفهوم الهجني اللغوي يف مواقع التواصل االجتامعي،
والوقوف عىل أسباب انتشاره ومظاهر هذا االنتشار ،وتبيان آراء منارصيه ،وخطر هذه الظاهرة
عىل لغتنا العربية الفصيحة من وجهة نظر معارضيه ،وأخريا ً وضع بعض الصوى للح ّد من هذا
الهجني.

أوالً -مدخل تعريفي
الهجني لغ ًة من الفعل « َه ُج َن» ومصدره ُه ْج َن ًة و َهجانةً ،و ُه ُجون ًة أي كان هجيناً ،و َه ُجن
الكال ُم وغريه :أي صار معيباً ،والهجني من الخيل :غري العتيق األصيل.
والهجني يف علم األحياء كام أق ّره مجمع اللغة العربية بدمشق :هو نبات أو حيوان ينتج عن
()1
تزاوج نوعني أو ُساللتني أو صنفني مختلفني ،وجمعه هجناء ،وهي هجينة وجمعها هجائن.
ولقد أطلق عىل الهجني اللغوي تسميات ع ّدة يف حياتنا التقانية املعارصة ،فهناك «العربيزي»
و«الفرانكو آراب» و«األرابيش» و«اللغة الفيسبوكية»  ....الخ.

و«العربيزي» هو مصطلح يجمع يف تركيبه بني العربية واإلنجليزية ،وهو مشتق من «»Arabic
و« »Englishحيث أخذ الجزء األول من الكلمة « »Arabicوالجزء الثاين من « »Englishوهي
لغة غري رسمية ظهرت قبل ّع ّدة سنوات ،يستخدمها الشباب والشابات يف الكتابة والدردشة عىل
مواقع الشابكة (اإلنرتنت) أو رسائل مواقع التواصل االجتامعي ،وتختلط فيها األحرف الالتينية
باألرقام ،وهي لغة هجينة بني اللغة العربية واإلنجليزية ،وغري محدودة القواعد ،إذ تكتب بحروف
التينية مع استبدال أرقام ببعض الحروف العربية غري املوجودة يف الالتينية ،وتتم ّيز باالنحراف يف
(((

وزارة الرتبية السورية -املعجم املدريس -دمشق  2007ص .1098
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الرسم الكتايب إىل جانب األخطاء اإلمالئية والنحوية والرصفية ،وتفتقر إىل عالمات الرتقيم ،ومتزج
الفصحى بالعامية (.)2
ولقد أطلق عليها يف املوسوعة الحرة «ويكبيديا» مس ّمى «الفرانكو آرابك» ،وع ّرفت بأنّها
«أبجدية مستحدثة غري رسمية» ظهرت قبل بضع سنوات ،وتستخدم هذه األبجدية عىل نطاق
واسع بني الشباب يف الكتابة والدردشة عىل الشابكة يف املنطقة العربية ،وتنطق مثل العربية متاماً،
إالّ أ ّن الحروف املستخدمة يف الكتابة هي الحروف واألرقام الالتينية بطريقة تشبه الشفرة ،وتع ّد
األوسع انتشارا ً عىل الشابكة أو يف رسائل املحمول القصرية (.)SMS
ومثة من يطلق عىل هذه اللغة اسم لغة الشات وهي اللغة التي يتكلّم بها بعضهم يف غرف
الدردشة ومقابلها باإلنجليزية  ،Chatوهي لغة تختلط فيها األجنبية بالعربية ،وأخطر تهديداتها
يأيت بطريق كتابة اللغة العربية بالحروف الالتينية ،وقد بدأت هذه الظاهرة بعد أن بدأ الشباب
باستخدام وسائل التقانة يف املحادثة والدردشة ،ولجأ بعض الشباب الذين ال يجيدون اللغة
()3
اإلنجليزية إىل كتابة العربية بالحروف الالتينية.
وأطلق بعضهم اآلخر عىل هذه اللغة (الكرشنة) وهي كتابة جمل لغة ما بأحرف ألبجدية
أخرى لتسهيل الكتابة عىل لوحة مفاتيح التينية ،وأصل الكلمة هو من كلمة (كرشوين) وهي
الكتابة العربية بأحرف رسيانية والتي اشتهرت يف القرن السابع امليالدي يف كتابة بعض املخطوطات
العربية حني كان الخط العريب غري منترش عىل نطاق واسع ،وقد كانت أوىل بدايات كتابة العربية
بأبجدية لغة أخرى .والكرشنة اصطالحاً هي لغة تواصل شبابية تعتمد عىل الدمج بني اللهجة
العامية والحروف الالتينية واألرقام للتعبري عن جمل عربية .وبدأت لغة الكرشنة الحديثة من
خالل املحادثات أإللكرتونية عىل الشابكة (اإلنرتنت) والهاتف املحمول ،وانتقلت إىل االستعامل
()4
التجاري والدعاية اإلعالمية برسائل مع تعزيز الجملة ببعض الرسوم واالعتامد عىل االختزال.
ولتعرف مظاهر هذه اللغة التي تجلّت عرب تسميات ع ّدة كان الب ّد لنا من الوقوف عىل
سامت هذه اللغة ومظاهرها وتجلّياتها.
(((
(((
(((
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زغرودة ذياب مروش -األرابيش وأثرها عىل اللغة العربية الفصحى -املؤمتر الدويل السابع للغة العربية -ديب  2018ص.162
سيد أبو الفضل ساموي وأحمد أميدوار -مجلة اللغة العربية وآدابها -السنة السادسة -العدد الحادي عرش -طهران  2016ص.76
سامية بادي والدكتورة سوهام بادي -تأثري لغة التواصل اإللكرتوين عىل مستقبل الحرف العريب -املؤمتر الرابع للمجلس الدويل
للغة العربية -املجلد السادس -ديب  2015ص.79
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ثانياً -سامت اللغة الفيسبوكية أو العربيزي
تتّسم هذه اللغة بسامت ع ّدة ،ومن هذه السامت:
1.1كتابة النصوص العربية بأبجدية إنجليزية ،وما هذه النصوص ّإل مزيج من العامية والفصيحة
واإلنجليزية وزاخرة باألخطاء اإلمالئية والنحوية يف كتابة الكلامت العربية.
2.2عدم اقتصار كتابة العربية واللهجة العامية عىل استعامل حروف اللغة اإلنجليزية فقط،
وإنّ ا ثّ ة استخدام لبعض األرقام مكان الحروف ،إذ توضع أرقام مكان بعض األحرف يف اللغة
العربية التي ال يوجد لها مقابل يف األجنبية:
•فالرقم ( )2مقابل الهمزة ،فكلمة (سؤال) تكتب ،So2al :وكلمة سبأ تكتب .Saba2
•والرقم ( )3مقابل حرف العني ،فكلمة (عادل) تكتب.3adel :
•والرقم (' )3مقابل حرف الغني ،فكلمة (غد) تكتب.3'add :
•والرقم ( )4مقابل حرف الثاء ،فكلمة (ثالثة) تكتب.4ala4ah :
•والرقم ( )6مقابل حرف الطاء ،فكلمة (طه) تكتب ،6aha :وكلمة (طالب).6aleb :
•والرقم ( )7مقابل حرف الحاء ،فكلمة (حامد) تكتب.7amed :
•والرقم ( )8مقابل حرف القاف ،فكلمة (قلم) تكتب.8alam :
•والرقم ( )9مقابل حرف الصاد ،فكلمة (صالح) تكتب.9aleh :
•والرقم (' )9مقابل حرف الضاد ،فكلمة (ضامر) تكتب.9'amer :
 3.3استعامل الكثري من االختصارات املتعارف عليها يف الالتيني اإلنجليزي مثل:
• SMSوتعني رسالة نصية قصرية
• Hiوتعني مرحباً
• CU see youوتعني نراك الحقاً
• U2 you Tooوأنت أيضاً
• BRBوهي اختصار لجملة  Be Right Backوتعني سأعود قريباً ،وسأرجع حاالً.
• LoLوهي اختصار لجملة  .Laughing out loudومعناها الحريف :اضحك بصوت عال.
• TyTوتعني خذ وقتك Take your time
• i d kوتعني ال أعرف I don’t Know
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• Tcوتعني انتبه عىل نفسك Take care
•ومثة اختصارات من مثل (:)5
• AAوهي اختصار لعبارة السالم عليكم Assalam Alykom
• ISAوهي اختصار لعبارة إن شاء الله In sha2a Allah
• MSAوهي اختصار لعبارة ما شاء الله Ma sha2a Allah
4.4وضع رسوم وصور وكتابة إيحائية إىل جانب النص اللغوي يف مجاالت التواصل عىل الشابكة
يجسد حالة شعورية :ومن أبرز الحاالت
معبة عن ملمح تعبريي خاص ّ
والهاتف املحمول ّ
وأكرثها شيوعاً التعبري عن الضحك بتكرار حرف الهاء (هههههه) ،أو تقطيع حروف الكلمة
لتجسيد طبيعة التلفّظ والنطق بها ومحاكاتها يف العامل االفرتايض الذي تق ّدمه وسائل التواصل،
ومن أمثلة ذلك (:)6
القيمة التعبريية للمل ّمح
التعبري عن الضحك
التعبري عن الحب
التعبري عن الحرية والرتدد
التعبري عن التهكم والسخرية

املل ّمح
هههههه
خيايل حني يرسمنا معاً

عنجد أنا محتارة

النص
كانت رائعة الحلقة
جميل جدا ً

ممممم
هههخخخخ

مصدر النص
تويرت (تغريدة)
تويرت (تغريدة)
الرسائل النصية

تتجل يف اللغة املستخدمة عرب وسائل التواصل االجتامعي اللهجة العامية ،واستبدال
وهكذا ّ
األصوات العربية بأخرى تبعاً للهجة منشئ النص ،واستخدام مفردات إنجليزية إىل جانب العربية،
فتب ّدت العربية مش ّوهة ومختزلة بسبب استخدام اللهجات والكلامت الغريبة عنها وعن قواعدها
املعروفة ،فاستخدمت لغة هجينة غري مح ّددة القواعد ،تنطق بالعربية ّإل أ ّن الحروف املستخدمة
يف الكتابة هي الحروف واألرقام الالتينية بطريقة تشبه الشفرة (.)7
وما من ريب يف أ ّن هذه اللغة الجديدة التي تجمع بني الفصحى والعامية واألجنبية تختلف
(((
(((
(((
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الدكتور محمود أحمد السيّد -قضايا راهنة للغة العربية -وزارة الثقافة السورية -دمشق .2017
الدكتور محمد زيك خرض وآخرون -رصد واقع اللغة العربية يف ميدان التواصل عىل شبكة اإلنرتنت والهاتف املحمول -اللجنة
الوطنية للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة -مجمع اللغة األردين -عامن  2011ص .135
الدكتور خالد الكريك -اللغة العربية وتأثري الثورة الرقمية ووسائل التواصل االجتامعي -مؤمتر مجمع اللغة العربية يف القاهرة
يف دورته الرابعة والثامنني -أبريل .2018
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عن لغة األدب والعلم التي يتعلّمها الطفل من خالل الشابكة يف ميزتها اإليجابية متمثّلة يف
مساعدته عىل استيعاب الدروس املختلفة وفهمها واكتساب مهارة التعلّم الذايت وتعزيز اهتاممه
نحو التعلّم.

ثالثًا -من أسباب ظهورها
مث ّة أسباب ع ّدة أ ّدت إىل ظهور هذه اللغة الهجينة وانتشارها ،ومن هذه األسباب:
1.1تداخل الحضارات ومتازجها :يرى بعضهم أ ّن ظهور هذه اللغة وانتشارها ما هو إلّ ظاهرة
طبيعية لتامزج الحضارات وتداخلها ،ذلك أل ّن اللغة هي أ ّول ما يتأث ّر باالنفتاح عىل العامل
الخارجي ،واألمم الضعيفة تتأث ّر لغتها بلغة األمم القوية كام أشار إىل ذلك ابن خلدون
يف مقدمته ،بحيث تقلّد الشعوب املغلوبة عىل أمرها الشعوب الغالبة يف مظاهر حياتها
املختلفة لغة ولباساً وطعاماً ورشاباً وثقافة  ...الخ.
فعندما كانت البلدان العربية خاضعة للسيطرة العثامنية استخدمت كلامت تركية يف
الحديث اليومي مثل البازار مبعنى السوق ،وأجزاخانة مبعنى الصيدلية ،والتمرجي مبعنى املم ّرض
 ...الخ ،وعندما جاء االستعامر الفرنيس شاع استخدام «بونجور» الفرنسية مكان صباح الخري
()8
العربية ،و«بونسوار» مكان مساء الخري العربية ،و«أورفوار» مكان إىل اللقاء العربية ...الخ.
ويع ّد الكاتب نادر رساج يف كتابه «خطاب الشباب ولغة العرص»( )9أ ّن االقرتاض اللغوي يشكل
جانباً من جوانب التالقح بني الثقافات واللغات ،ويعرض مناذج عن املقرتحات الرائجة يف الخطاب
التداويل العام فأشار إىل كلمة «شوفرة» ،وط ّوعها مشافهة ونسجها عىل وزن «فوعل» ،وراجت
كلمة «سوكر» مبعنى أمن عىل الصناعة ،ثم نسج منها «مسوكر» أي مؤمن ومضمون ،وراجت
كلمة فوترة من الفاتورة ،و«املكيجة» من املكياج ،والبزنسة والدكرتة والكودرة  ...الخ.
وأرجع الباحث ظاهرة االقرتاض اللغوي إىل السلوك التح ّرري للشباب الذي ال يقترص لديهم
عىل اللغة فقط ،بل يتناول مجاالت الزي ّوترسيحة الشعر واملأكل واملرشب والرياضة وف ّن قيادة
املركبات والدراجات ،واقتناء الهواتف املحمولة ،ومالحقة تط ّورات املوضة ومختلف الرصعات
(((
(((

آمال سعد الدين -ظاهرة (العربيزي) نتيجة طبيعية لتامزج الحضارات -جريدة الرياض -العدد  15351تاريخ .2010/7/5
نادر رساج -خطاب الشباب ولغة العرص -الدار العربية للعلوم -بريوت .2013
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تجسد يف أ ّن الشباب ينزعون عىل الدوام إىل مشاكلة
الشبابية .وهنا إشكال ذو مظهر سلويك لغوي ّ
تتمش مع أمزجتهم وطرائق تفكريهم واهتامماتهم.
الغرب بثقافته ،ويصوغون صياغات جديدة ّ
2.2أسباب تقنية :ومتثّلت يف عدم وجود الحروف العربية يف بعض لوحات املفاتيح يف بعض
الدول العربية وبعض الدول األجنبية يف مرحلة معينة واقتصار املوجود منها عىل الحروف
اللتينية ،ث ّم إ ّن ظهور برامج الدردشة (املحادثة ،الفيس بوك ،الهاتف املحمول) غري املزود
ّ
بالحروف العربية كان الدافع إىل ذلك.
ويرجع بعضهم اآلخر نشأة هذه اللغة إىل ظهور برامج الدردشة يف تسعينيات القرن املايض
يف أنظمة (اليونكس) التي مل تتح سوى الحروف الالتينية للكتابة ،وهذا ما أجرب الكثريين من
أبناء العربية عىل استخدام الحروف الالتينية ،وكانت برامج الدردشة قد ظهرت قبل ظهور
الهاتف املحمول والرسائل القصرية ،ومل تكن الحروف العربية وقتها متاحة يف األجهزة املوصولة
عىل الشابكة .ومن البدهي أ ّن غياب اللوحات املع ّربة إنّ ا يجرب مستعميل الشابكة عىل تحويل
باللتينية.
املنطوق العريب إىل مكتوب ّ
ولقد ساعدت الوسائل التقانية (التكنولوجية) الحديثة عىل رسعة انتشار الهجني اللغوي من
حواسيب وهواتف محمولة وقنوات فضائية وشابكة  ...الخ .وأصبحت مالمح اللغة اإلنجليزية
ترسي يف اللغة املستخدمة يف الشابكة ،فانترشت أسامء من مثل (إنرتنت ،أون الين ،كمبيوتر،
كيبورد ،ماوس ،آيفون ،أيباد ،فيسبوك ،تويرت) ،وتر ّددت أفعال من مثل «س ّيف ،فكّس ،فسبك،
()10
مسج ...الخ».
ّ
3.3أسباب اقتصادية :وترجع إىل أ ّن تكلفة خدمة الرسالة القصرية ( )SMSإذا كتبت بالحروف
أقل تكلفة من
أقل منها إذا كتبت بالحروف العربية ،كام أ ّن إرسال رسالة قصرية ّ
الالتينية ّ
املكاملة الصوتية ،وأصبحت اإلعالنات والعروض املو ّجهة إىل الشباب تستخدم هذه اللغة أيضاً
التي رسعان ما انترشت بينهم لتوفري أكرب ك ّم من الحروف ،وأصبح استخدام هذه اللغة مقرتناً
بظهور خدمة الهاتف املحمول يف املنطقة العربية.
يتلق تعليامً
4.4أسباب نفسية اجتامعية :ويرجع ذلك إىل الحرج الذي يشعر به الشباب الذي مل ّ
( ((1الدكتور محمد رياض العشريي -العربيزي :ملاذا تحابه غوغل وتهتم بالعربية  BBC 2012الخالصة؟
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كافياً ومع ّمقاً للقواعد اإلمالئية والنحوية العربية ،فيحاول الهروب من الكتابة بالفصيحة إىل
هذه اللغة التي تع ّود فيها عىل الكتابة بالحروف الالتينية ،كام تع ّود عىل االختصار ،فيميل إىل
االختصار والتسهيل ،فيكتب كلمة من فضلك  Pleaseعىل هذا النحو املخترص يف  ،Plzوكلمة
قبل ( )Beforeتخترص إىل ( ،)Biوكلمة لك ( )For youإىل (... )yuالخ ،كام يرمز إىل بعض
()11
الكلامت الكاملة ببعض الحروف مثل ( )Uمكان ( ،)Youومثل  Rمكان (.)are
ومن األسباب املساعدة عىل انتشار هذه اللغة الهجينة عدم انتباه األهل إىل اللغة التي يتواصل
بها أبناؤهم وجهلهم لهذه اللغة أيضاً ،وضعف االلتزام بها يف وسائل اإلعالم والسيام املريئ منها،
وقلّة األفالم السينامئية الناطقة بالعربية الفصيحة ،وانتشار املسلسالت الدرامية باللهجات املحليّة.

أي لغة رسمية
وأضحت اللغة الهجينة يف واقعنا الحايل منترشة عىل أقالم جيل جديد ال يحسن ّ
ال العربية وال األجنبية ،لك ّنه يبدع يف استخدام هذه اللغة ويكتبها تلقائياً ،ويقرؤها برسعة وكأنّه
قد تعلّمها سنني طواالً يف املدارس ،وآلت األمور يف استعاملها عناوين ملقاالت يف بعض الصحف
()12
واملجالت العربية ،ويف بعض اإلعالنات ،حتى إن بعض املطاعم أعدت لوائح الطعام بنا ًء عليها.

رابعاً -اللغة الفيسبوكية بني مؤيديها ومعارضيها
قد يستغرب بعضنا عندما يرى رشيحة كبرية من الشباب والشابات يف املجتمع العريب تنارص
لغة العربيزي وتس ّوغ استعاملها ،ونحاول فيام ييل تع ّرف مس ّوغات هذا االستعامل عند املؤيّدين،
وآراء املعارضني له ،واملنبّهني عىل خطره.
مؤ ّيدو اللغة الفيسبوكية:

يرى مؤيّدو اللغة الفيسبوكية أ ّن لغتهم تتّسم بـ :

1.1سهولة التواصل مع األصدقاء من جنسيات مختلفة ،إذ مث ّة من يرى أ ّن الغاية من هذه اللغة
()13
هو تحقيق التواصل بني مستعميل العربية والعاملة الوافدة التي تتع ّدد لغاتها.
2.2املرونة والرس ّية :إذ ميكن توظيفها يف ضوء املنطقة املستخدمة فيها ،فالبلدان الفرانكفونية
( ((1زغرودة ذياب مروش -األرابيش وأثرها عىل اللغة العربية الفصيحة -مرجع سابق ص.163
( ((1جامنة الشامي -العربيزية تشخيص موجع للعربية !! املؤمتر الدويل الرابع للغة العربية -املجلد التاسع -ديب  2015ص.471
( ((1أ .زغرودة ذياب املاسني -األرابيش وأثرها عىل اللغة العربية الفصحى -مرجع سابق ص .165
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تستخدم اللغة الفرنسية يف عملية التهجني خالفاً للبلدان األنكلوفونية التي تستخدم اللغة
اإلنجليزية يف عملية التهجني .كام أنّها توفّر مساحة كبرية من الحريّة والخصوص ّية ،فهي تبدو
()14
لغة مشفّرة ال يفهمها ّإل من يتقنها.
ولقد أبانت الدراسة التي أنجزها ريتشارد بل عن «الشابكة واستعامل اللغة :دراسة حالة يف
اإلمارات العربية املتحدة» أ ّن كثريا ً من مواقع التس ّوق واأللعاب واألغاين واألفالم ومواقع الصور
والرسوم هي باللغة اإلنجليزية ،ومث ّة ضآلة الستخدام الفصيحة يف الربيد اإللكرتوين إذ كانت نسبة
استخدامها  ،% 8.5يف حني أ ّن استعامل العامية يف الربيد اإللكرتوين بلغت  .% 47.4وجاء يف
الدراسة أ ّن من أسباب تدين استعامل الفصيحة يرجع إىل أ ّن معظم أفراد عيّنة الدراسة من الطلبة
الجامعيني يفتقرون إىل مستوى مناسب من الكفاية اللغوية بالعربية الفصيحة ،ويتّصل بهذه
النقطة طبيعة املوضوعات التي يتداولونها يف دردشاتهم ،وهي غالباً موضوعات شخصية وغري
()15
مم اعتادوا أن يتناولوه بالعامية يف التخاطب.
رسمية ّ
3.3فتور دافعية الطلبة نحو تعلّم اللغة العربية خالفاً لدافعيتهم نحو تعلّم اللغة األجنبية:
ففي دراسة عن أثر العوملة واإلنرتنت عىل تعليم اللغة العربية وتعلّمها يف املرحلة األساسية
تبي انخفاض
الدنيا وسط الضفة الغربية من وجهة نظر املديرين واملرشفني واملعلمني (ّ )16
دافعية الطلبة نحو تعلّم العربية خالفاً لدافعيتهم نحو تعلّم اإلنجليزية ،وعدم بذل الجهود
من الطلبة تجاه ذلك اقتناعاً منهم بعدم أهم ّية العربية يف العرص الحايل ،يف حني أنّهم يقبلون
حصة اللغة العربية
مبحبة عىل تعلّم اإلنجليزية حتّى إنّهم يستخدمون كلامت إنجليزية يف ّ
مثل  ،Finishويستخدمون هاي وباي خجالً من استخدامهم :السالم عليكم.

ويف دراسة عن استخدام طالب املدارس الثانوية للغة العربية يف وسائل التواصل االجتامعي يف
تبي أ ّن  % 50من ع ّينة الدراسة يستخدمون الكلامت
إمارة الشارقة يف العام الدرايس ّ 2018/2017
األجنبية عند التح ّدث بالعربية يف مواقع التواصل االجتامعي ويستخدمون الهجني اللغوي عند
( ((1سامية بادي ود .سوهام بادي -تأثري لغة التواصل اإللكرتوين عىل مستقبل الحرف العريب -املؤمتر الرابع للمجلس الدويل للغة
العربية -املجلد السادس -ديب  2015ص.86
( ((1الدكتور وليد العناين ،الدكتور يوسف ربايعة ،الدكتور إبراهيم حسني خليل -اللغة العربية والشابكة -دراسة يف التواصل
الشبيك -املجلة األردنية يف اللغة العربية وآدابها -املجلد ( )10العدد ( )1كانون الثاين .2014
( ((1الدكتور أحمد فتحية واألستاذة ليندا سموم -أثر العوملة واإلنرتنت عىل تعليم اللغة العربية وتعلّمها يف املرحلة األساسية الدنيا
وسط الضفة الغربية من وجهة نظر املديرين واملرشفني واملعلمني -املؤمتر الدويل السابع للغة العربية -ديب .2018
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الكتابة ،وأ ّن  % 40منهم يستخدمون الرسوم واألشكال بدالً من الكتابة باللغة العربية للتعبري عن
()17
آرائهم ومشاعرهم.
4.4اإليجاز واالختصار :إذ ميكن أن متزج بني ع ّدة عنارص من كلامت عامية ومفردات أجنبية وأرقام
وصور يف جملة واحدة ،وميكن أن تلجأ إىل اختصار الكلامت ربحاً للوقت يف كلمة واحدة أو
حتّى يف صورة ،وثّ ة شفرات متفق عليها مثل (ش ع م) ويقصدون بها (شو عم تساوي).
5.5محاكاة الغرب :مل ّا كان أكرث الشباب والشابات ال يتقنون اللغة األجنبية عملوا عىل استعارة
املتحض ،مادامت لغة
الحروف منها للتعبري عن جمل عربية بقصد التباهي والظهور مبظهر
ّ
سهلة ومتط ّورة ومواكبة لروح العرص ،ومن مل يتقن لغة الشابكة فمحكوم عليه بالعيش يف
العصور التقليدية بعيدا ً عن العرص بعد أن أضحت هذه اللغة أمرا ً واقعاً ال مف ّر منه.
وحب كل ما هو
6.6مالءمة مرحلة الشباب :إذ إ ّن هذه املرحلة هي مرحلة اإلقدام واملغامرة ّ
جديد ( ،)18والتخفيف من الشعور باالغرتاب ،ذلك أل ّن الشباب يشعرون بالغربة يف أوطانهم
بسبب التهميش والبطالة وعدم فهمهم من اآلخرين الكبار  ..الخ.
ولذلك فهم يلجؤون إىل أسلوب تعبري لديهم عن عدم الرىض عن الواقع ،تعبري بطريقة ال
متس قيم املجتمع وتقاليده مساً رصيحاً ،إذ ال وجود ملتنفّس الشباب وهمومهم وأرسارهم سوى
ّ
مواقع التواصل االجتامعي ،فابتكروا هذه اللغة عىل أنّها شفرة ال يفهمها سواهم.
7.7التح ّرر من قواعد العربية الفصحى :يرى مؤيّدو هذه اللغة أ ّن اللغة العربية الفصحى ال
يعب عام يجول يف خاطره عرب وسائل التواصل االجتامعي ألنّها تحتاج إىل
تسمح للمتحدث أن ّ
مهارات كبرية يف الكتابة والتقّيد بقواعد اللغة العربية ،يف حني أ ّن العربيزي توحي ملستخدمها
بأنّه شخص راق ذو ثقافة ،وال تحتاج إىل مهارات كبرية ألنّها سهلة التداول ،وهي مفهومة يف
أوساط الشباب وهذا يكفي !

( ((1الدكتورة فوزية آل عيل -والدكتور عالء ميك -استخدام طالب املدارس الثانوية للغة العربية يف وسائل التواصل االجتامعي -املؤمتر
الدويل السابع للغة العربية -ديب .2018
( ((1الدكتور محمود السيّد -العربيزي ظاهرة خطرة عىل لغتنا العربية -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق -املجلد  89الجزء
الثاين ص .571
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معارضو اللغة الفيسبوكية:
مث ّة معارضون ع ّدة لهذه اللغة حتّى إ ّن بعضهم ال يطلق عليها مصطلح لغة أل ّن للغات
معارفها وأدبياتها وقواعدها التي تتالزم مع لغة التواصل الف ّعالة واملؤث ّرة .أ ّما العربيزي أو األرابيش
فتسقط هيبة القراءة ،وتش ّوه فن التعبري ،وتس ّخف األدب ،وتقلب موازين املعارف ،وتكرس كل
()19
القواعد ،فال إنشاء فيها وال بالغة.
ويرى أنصار اللغة العربية الفصحى أن اللغة العربية ليست مجرد لسان تتحدث به مجموعة
من الناس ،وإمنا هي مسألة وجود وقضية هوية ،وهي الوجه الناصع لهوية األمة ،والعامل
األسايس يف وحدتها ،وهي لغة القرآن الكريم ،ولغة اإلبداع يف مختلف ميادين املعرفة يف حني
أ ّن لغة األرابيش أو العربيزي أو الفرانكو آراب تؤدي إىل اندثار الحروف العربية عندما يتوقّف
الشباب عند كلامت عربية تحوي أحرفاً ال مقابل لها يف األجنبية ،وعندما يضعون أرقاماً مقابل
الحروف العربية ،وعندما يعملون عىل تحويل الكلامت األجنبية إىل ألفاظ عربية (تويرت ،الفيس
بوك ،فاكس) ،واستخدام األفعال منها مثل (فكَّس ،وفسبك ...الخ) والكتابة بالالتينية فضالً عىل
استبعادها لألحرف العربية وطمس املعاين أيضاً ،فالثناء عىل أحدهم بقولنا «أكرث الله من أمثالك»
تتحول إىل «كرث اللّه من أمثالك» يف حال كتابتها بالالتينية.
ومن هنا «كان الحفاظ عىل اللغة العربية الفصيحة حفاظاً عىل كياننا وهويتنا وثقافتنا ،ذلك
أل ّن تلك اللغة الهجينة تهدف إىل إنكار املوروث الحضاري الق ّيم املصوغ بالعربية الفصيحة ،كام
أنّها تهدف إىل زيادة اتساع الهوة االجتامعية بني طبقة اجتامعية صغرية تتباهى بالثقافة الغربية
والحرف الالتيني ،وبني رشيحة واسعة يف املجمع تحافظ عىل إرثها اللغوي العريب العريق ،وترى
()20
أ ّن اللغة العربية مرتبطة بكيان األمة وحضارتها ووجودها عىل املرسح العاملي».
وتدعو هذه الرشيحة الواسعة من مؤيدي العربية الفصيحة إىل تالقي الثغرات املوجودة يف
()21
لغة وسائل التواصل االجتامعي متمثّلة يف:
1.1شيوع األخطاء النحوية يف العربية الفصيحة املستخدمة وركاكة أساليبها.
( ((1أ .زغرودة ذياب مروش -األرابيش وأثرها عىل اللغة العربية الفصحى -مرجع سابق ص .164
( ((2الدكتور محمود السيّد -العربيزي ظاهرة خطرة عىل لغتنا العربية -مرجع سابق ص.573
( ((2املرجع السابق ص.572
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2.2شيوع الكتابة باللهجة املحلية وباألحرف الالتينية يف املقاالت واإلعالنات ويف تقديم الربامج
اإلذاعية والتلفزية.
3.3كرثة استخدام املفردات األعجمية يف ثنايا الخطاب ،وتنرش الصحف العربية أحياناً إعالنات
كاملة باللغة األجنبية ،وثّ ة مجالّت عربية وبرامج إذاعية وتلفزية تحمل أسامء وعناوين
أعجمية مكتوبة باألحرف العربية مثل قناة  MBCوقنوات  ARTوقنوات .Orbit
4.4تفيش األخطاء الفادحة يف املفردات والجمل والرتاكيب والحوار واملناقشات ،ويف مخارج
الحروف ونطق الكلامت العربية بلكنة عامية أو أجنبية.
وإذا ألقينا نظرة عىل التعليقات الواردة يف املواقع اإلخبارية فإنّنا نالحظ أ ّن انفتاح الشابكة
عىل اللغات املتع ّددة يف العامل قد أحدث تأثريات لغوية ظاهرة من أهمها شيوع أساليب لغوية
وتعبريية جديدة ال تنتمي إىل تقاليد اللغة العربية األصلية ،ومرجع ذلك كله إىل العوملة اللغوية
وما ترتب عليها من لسانيات العوملة.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن كثريا ً من هذه التعليقات زاخر باألخطاء النحوية واألخطاء اإلمالئية
واألسلوبية ،وأخطاء الرسم والهجاء ،وغلبة األساليب العامية والركيكة عىل األساليب الفصيحة.
ومن العالمات الفارقة يف هذه التعليقات إهاملها شبه الكامل لعالمات الرتقيم.
أ ّما طبيعة املوضوعات يف البحث فقد كانت الرياضة والتقنية عند الذكور ،والطعام واألزياء
()22
والرشاقة عند اإلناث.
ومن يتأمل واقع هذه اللغة الهجينة يجد أن مثة خطرا ً يهدد مستقبل اللغة العربية الفصيحة،
وأنّه الب ّد من وقفة مستأنية لعالج هذه الظاهرة الخطرة ووضع الحلول املؤدية إىل التخفيف من
حدتها ارتقا ًء بواقع العربية الفصيحة نحو األجمل واألكمل واألرقى.

الحل
وى عىل دروب ّ
خامساًُ -ص ً
لقد جاء يف التقرير الصادر عن اليونسكو عام  2003وعنوانه «حيوية اللغات وتعرضها
لالندثار»« :أن موقف أفراد املجتمع تجاه لغتهم واحد من أهم املعايري األساسية للحكم عىل مدى
حيوية لغة من اللغات ودرجة الخطورة التي تهددها».
( ((2الدكتور وليد العناين والدكتور يوسف ربابعة والدكتور إبراهيم حسني خليل -اللغة العربية والشابكة -دراسة يف التواصل الشابيك -مرجع سابق ص .208
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وهو معيار دقيق الب ّد من االحتكام إليه ،خصوصاً وأن السمة الغالبة مع األسف ،عىل طريقة
والتخل والتقصري يف خدمتها
ّ
تعامل أهل العربية مع لغتهم هي سمة التفريط والالمباالة والتنكّر
()23
واستعاملها ،وتهميشها يف كثري من املجاالت الحيوية.
فأهل اللغة هم املسؤولون عن ضعفها وانعزالها ،فإذا تحملوا مسؤوليتهم ،وقاموا بواجبهم تجاه
لغتهم منت ونهضت وازدهرت ،وال يكون للعوملة وال لوسائل اإلعالم املنحرفة تأثري سلبي عىل لغتهم.
وثّ ة صوى ميكن أن يستهدى بها عىل درب معالجة هذه الظاهرة ،ومن هذه الصوى:
1.1بذل جهود ترشيعية عىل أن تجسدها قوانني جادة وفاعلة تعيل منزلة العربية وتعظمها يف
نفوس الناطقني بها يف جميع مجاالت الحياة.
2.2بذل جهود تنفيذية تضطلع بها املؤسسات الرسمية الحكومية ،وإلزام الناس بها يف االستعامالت
الرسمية عىل أقل تقدير.
3.3تنظيم ورشات تثقيفية توعوية للمتعلمني وأولياء أمورهم لزيادة الوعي بأهمية اللغة
العربية ودورها يف حياة املواطن العريب وأمته العربية.
4.4التوعية اللغوية بأهمية العالقة بني اللغة والهوية ،وأ ّن اللغة هي الطريق إىل مجتمع املعرفة
والتقدم العلمي واالجتامعي واالقتصادي.
5.5توعية األهل برضورة مراقبة أبنائهم خالل استخدامهم للشابكة (اإلنرتنت) يف البيوت.
6.6الطلب إىل وزارات الرتبية والتعليم يف الوطن العريب وضع مطوية حول أخالقيات استخدام
التقانة يف التواصل االجتامعي.
7.7الطلب إىل وزارات الرتبية والتعليم يف الوطن العريب إقامة دورات تأهيلية وتدريبية للمعلمني
بخصوص استخدام التقانة يف العملية التعليمية التعلّمية.
8.8الطلب إىل وزارات الرتبية والتعليم يف الوطن العريب التعميم عىل املعلمني كافة الستخدام
اللغة العربية السهلة والسليمة وامل ّيرسة يف العملية التعليمية التعلّمية ،وليس العبء ملقى
عىل كاهل معلمي العربية وحدهم.
( ((2عبد العزيز بن عثامن التويجري -تأثري اإلعالم عىل اللغة العربية -مؤمتر مجمع اللغة العربية يف القاهرة يف دورته الرابعة
والثامنني -أبريل  2018ص.12
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9.9تأسيس بنية تحتية يف املدارس تسمح باستثامر وسائل التواصل االجتامعي اإللكرتونية يف
التعليم والسيام يف تعليم اللغة.
1010زيادة اإلنفاق عىل البحث العلمي والتطوير والسيام ما يتعلق مبرشوعات الرتجمة اآللية ،وبناء
الذخائر اللغوية ،وجعل الرتجمة من العربية وإليها رضورة قومية لتنويع مصادر املعرفة.
1111تفعيل العمل التطوعي والسعي الحثيث ملعالجة التلوث اللغوي يف املدن والشوارع يف
الوطن العريب.
1212تفعيل املسابقات وتخصيص الجوائز واملكافآت ملواقع التواصل االجتامعي والسيام املواقع
عىل الشابكة (اإلنرتنت) املستخدمة للفصيحة يف برامجها ومناشطها.
1313السعي إىل تخفيض الرسوم عن رسائل التواصل االجتامعي إذا ما كانت مصوغة بالعربية
الفصيحة.
مصادر البحث ومراجعه مرتبة ترتيباً ألفبائياً:
1.1الدكتور أحمد فتحية واألستاذة ليندا سموم -أثر العوملة واإلنرتنت عىل تعليم اللغة العربية
وتعلّمها يف املرحلة األساسية الدنيا وسط الضفة الغربية من وجهة نظر املديرين واملرشفني
واملعلمني -املؤمتر الدويل السابع للغة العربية -ديب .2018
2.2آمال سعد الدين -ظاهرة العربيزي نتيجة طبيعية لتامزج الحضارات -جريدة الرياض العدد
 15351تاريخ .2010/7/5
3.3جامنة الشامي -العربيزي تشخيص موجع للعربية !! املؤمتر الدويل الرابع للعربية -املجلد
التاسع -ديب .2015
4.4الدكتور خالد الكريك -اللغة العربية وتأثري الثورة الرقمية ووسائل التواصل االجتامعي -مؤمتر
مجمع اللغة العربية يف دورته الرابعة والثامنني -القاهرة -أبريل .2018
5.5زغرودة ذياب مروش -األرابيش وأثرها عىل اللغة العربية الفصحى -املؤمتر الدويل السابع
للغة العربية -ديب .2018
6.6سامية بادي والدكتورة سوهام بادي -تأثري لغة التواصل اإللكرتوين عىل مستقبل الحرف
العريب -املؤمتر الرابع للمجلس الدويل للغة العربية -املجلد السادس -ديب .2015
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7.7سيد أبو الفضل ساموي وأحمد أميدوار -مجلة اللغة العربية وآدابها -السنة السادسة -العدد
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هل من إبداع زمن الميديا؟
)(1

د .نادية الماجري

لنئ اعتمدنا التعريفات املمكنة لكلمة «إبداع» لغويا مبا هي كلمة غن ّية باملعاين املتّصلة
مبعنى الخلق ،سنجد أ ّن املصطلح يدور يف معاجم اللغة العربية ،كام ورد يف املعجم الوسيط
ومعجم لسان العرب ،عىل ع ّدة معان تلتقي جميعها يف أ ّن إبداع اليشء هو إنشاؤه عىل غري
مثال سابق ،وجعله غاية يف صفاته أي غاية يف صفائه وحسنه .ومن معاين البديع أيضا ،الجديد
كل يشء ،والقدرة عىل التخ ّيل واخرتاع أشياء جديدة
يف األشياء واملثال والكامل والنهاية والتامم يف ّ
عن طريق التوليف بني األفكار وتعديلها أو تغيريها .فهو عبارة عن إعادة إنتاج األفكار األصيلة
عن طريق التخ ّيالت والتص ّورات ،والقدرة عىل اكتشاف ُمبتكر جديد من معطى قديم ،وإيالئه
معان فكرية .فتلتقي يف هذا التص ّور امل ُبتكر ،الحداثة واألصالة والقيمة.
فهل من فعل إبداعي؟ وهل من فعل ثقايف؟ وهل من إحساس جاميل وتذ ّوق ف ّني يف عرصنا
ال ّراهن ،عرص امليديا وامللتميديا ،وعرص الصورة الكثيفة واملكثّفة ،وعرص االستهالك بامتياز ؟
وهل يُع ّد العامل االفرتايض فعال إبداع ّيا؟

اإلبداع الرقمي وثقافة الرقمنة:
حل املشكالت بأساليب جديدة ومبتكرة،
يُعترب اإلبداع طاقة عقلية هائلة ،باعتباره قدرة عىل ّ
وحالة عقلية برشية تنحو إىل إيجاد أفكار أو وسائل غاية يف الج ّدة والتف ّرد ومواكبة العرص
مبستج ّداته وتط ّوراته.
إ ّن عرص املعلومات مبا هو الفرتة التي تلت العرص الصناعي وقبل اقتصاد املعرفة هو تسمية
للزمن الذي أصبحت فيه املعلومات هي املحور الذي يُدير العامل ،ويتحكّم فيه ويف سياسته

(((

متحصلة عىل الدكتوراه يف الفلسفة ،عضو مخرب البحث العلمي يف الثّقافات والتّكنولوجيا واملقاربات
نادية املاجري،
ّ
الفلسفيّة /الفيالب  -الربيد اإللكرتو ّينmejnaddouta@ahoo.f :
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واقتصاده واجتامعه وحياته .فشكّلت املعلومة إضافة حقيق ّية إىل مجموع النتاج اإلنساين مبا
تحمله من فائدة عىل أرض الواقع .وسمحت تقنيات املعلومات يف القرن التاسع عرش بنرش
أي وقت مىض .فتم ّيزت املعلومات بالرسعة ال ّرباقة
املعلومات بصورة أرسع وعىل نطاق أوسع من ّ
وباالنتشار واالمتداد .إنّه العرص الذي انتقلت فيه الق ّوة من الشخص الذي ميتلك رأس املال إلنشاء
العمل إىل الشخص الذي يسيطر عىل تقنيات االتصاالت واملعلومات ،وميتلك
املصانع ودفع أجور ّ
املعرفة التقنية والربمجية.
شهد العامل ،منذ بداية التسعينات ،تح ّوالت عميقة ومتسارعة ،تزامنت مع نهاية الحرب
تغيت فيها مفاهيم الزمان
الباردة وانفجار الثورة الرقمية التي ح ّولت العامل إىل قرية كونية ّ
واملكان ،فأصبحنا مبقتىض ذلك نتح ّدث عن االتصال وتقانة املعلومات الحديثة ،باعتبار أ ّن
املعامالت اإلنسانية أصبحت عرب وسائل إلكرتونية الماديّة أساسها اندماج التقانة وتنامي ذكاء
()2
الشبكات وتط ّور سعتها ويرس استعاملها ،وتأمني استمرارية االتصال باعتامد التقانة املتنقّلة.
ُجسد الثورة الرقم ّية السقوط الكبري يف أسعار األجهزة التّقنية والقدرة التي تتمتع بها تلك
وت ّ
األجهزة .وتصف عبارة « الثورة الرقمية» التط ّورات الحاصلة يف مجال اإلعالمية ووسائل االتصال
واآلثار التي نتجت عن استخدامها عاملياً .وأصبحت ،العوملة ،إذن ،حقيقة عىل أرض الواقع،
تقان
ومن غري املمكن ات ّخاذ قرار مبقاطعتها ،باعتبارها نتيجة طبيعية ملا شهده العامل من تط ّور ّ
واقتصادي .فمن خصائصها عدم خضوعها إىل منط واحد ،إذ تتعامل مع فضاء ات ّصايل عاملي ،إحدى
مق ّوماته التقانات الحديثة التي وفّرت الالّمادة من حيث تجريد األشياء من أبعادها املاديّة،
والالتزامن من حيث عدم التق ّيد بأبعاد زمنية مح ّددة ،والالمتوقع أو التموقع عامل ّيا عرب شبكات
االتصال وعرض املنتج،سواء منه االقتصادي أو الثقايف أو حتّى السيايس عىل السوق أو الساحة
()3
العاملية ،عن طريق وسائل االتصال الحديثة.
وتعني العوملة يف بعد من أبعادها انتشار اليشء عىل مستوى العامل ورسعة جوالنه فيه
وتعميمه ونرشه ليشمل الكوكب أو الكون الذي نعيش فيه .واشتقاق العوملة من العامل أي البرش
يوحي مبشاركة جميع البرش يف هذه الظاهرة صناعة وانتشارا .وتشري العوملة يف مجال الثقافة
(((
(((
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مبفهومها األنرتوبولوجي إىل وجود خصائص ثقافية ذات طابع عاملي ال تخضع إىل ثقافة واحدة بل
تصلح ألن تكون ثقافة الناس جميعا مبعنى أنّها ثقافة العيش املشرتك التي تجعل «من الجزء كالّ
ومن الكائن كونا ومن العامل ح ّيزا مفتوحا للجميع« .كام وصفها حاتم بن عثامن يف كتابه «بؤس
العوملة» )4(.لقد أضحى عامل الحاسوب واألنرتنت داخل الفضاء الثقايف ،مامرسة جديدة وبديال
ويكس حواجزه وينطلق نحو فضاء ح ّر ومفتوح ال حدود له ميارس فيه الفرد
يف ّجر التقليدي
ّ
الثقافة واإلبداع بأشكال افرتاضية جديدة ال ترتبط رضورة مبكان الحدث الثقايف وزمانه.

امليديا ابنة عرصها :رضورة أم إبداع؟ :
يصعب الحديث عن فكر فلسفي أو أد ّيب أو ف ّني إالّ يف عالقته بروح عرصه ،وكذلك أيضا
الحديث عن امليديا مبعزل عن عرصها .فالعرص اليوم ،مبتطلّباته و ُمستج ّداته ،اقتىض وجوبا انبثاق
النص ابن زمانه عاكسا للبيئة العا ّمة
امليديا الجديدة .فامليديا ،هي إفراز عرصها وابنته ،وكام يبدو ّ
التي ينتمي إليها ،فإ ّن امليديا هي األخرى حاجة ورضورة حياتية تعكس اللحظة والزمن الراهن
بجملة مق ّوماته ومضامينه وتط ّوراته.
وأصبحت امليديا أو املجتمع االفرتايض يشكّل واقعا ال واقع له سوى واقع ّية سلطة األزرار
وقدرتها عىل اكتساح الفضاء وامتدادها الشاسع عرب الزمان واملكان .فثقافة األزرار واألرقام وما
تنسجه بتقنياتها الحديثة من روابط افرتاض ّية جديدة ،أضحت تغزو املكان وتخرتق الزمان لتتص ّدر
ما فوق املكان وما فوق ال ّزمان ،فتشكّل اليوم واقعا يتعاىل عىل واقعه .ولنئ اعتمدنا فكرة اإلبداع
مبفهومها اآلخر ،أي خلق من خلق من سبيل التسلسل الفكري الالّحرصي والالّنهايئ ،وتحصيل
املنفعة من اليشء املبتكر ،سنجد م ّربرات واقع ّية ومنطقية النبثاق امليديا يف عرصنا الراهن.
فعالوة عىل وفرة رشوط الج ّدة واألصالة وابتكار األفكار الجديدة يف اليشء املبْ َدع ،وجب أن
يتحل بالتف ّرد وتحقيق
تتوفّر فيه أيضا املنفعة والقيمة الرباغامتية .فالناتج اإلبداعي وجب أن ّ
ويظل
ّ
املصلحة أو القيمة التي ُو ِضع من أجلها وإالّ أصبح جهدا ضائعا وعبثا ال جدوى منه.
كل لحظة
تتجسد يف عملية إنتاج عقيل يشهد ّ
اإلبداع التقاين ،دوما ،رضورة من رضورات الحياة ّ
من لحظاته والدة جوهرية ذات قيمة آنيّة ويُثمر ناتجا جديدا يتقبّله املجتمع لفائدته .فهو متيّز
(((

حاتم بن عثامن ،بؤس العوملة ،مركز النرش الجامعي ،تونس  ،2003ص ص .142،143
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ومهارة وتفان يف اإلنجاز وإتقان يف العمل بكيف ّية تشكّل إضافة إىل املوجود وتخلق من قيمة
ويتجسد اإلبداع عىل مستوى الواقع يف مجاالت شتى ت ُرثي الوجود اإلنساين
معطاة قيمة منشودة.
ّ
وتط ّوره .فاإلبداع ،كام ذكرنا سابقا ،حالة عقلية برشيّة تنحو إليجاد أفكار أو طرق أو وسائل غاية
يف الج ّدة والتف ّرد ،وتُشكل إضافة حقيقية ،عىل أرض الواقع.
ومن بعض معاين اإلبداع ،أيضا ،اإلتيان بجديد من يشء قديم ،أي تجديد يف الخلق السابق
وقدرة عىل تكوين يشء جديد ،بدمج األفكار القدمية أو الحديثة يف صورة جديدة ،أو استعامل
الخيال لتطوير األفكار امللموسة أو غري امللموسة حتّى تُشبع الحاجات بطريقة جديدة .وليس
اإلبداع انسالخا تا ّما ،وقطعا جذريّا للاميض األصيل ،بل هو تسلسل األفكار أو النتاجات ،قدميها
يعب عنه «الالند» بالخلق التواصيل )5(.إذ يرى يف مفهوم
وحديثها ،البتكار خلق جديد وهو ما ّ
أي يشء ،خصوصا إذا كان جديدا يف شكله ،لكن بواسطة عنارص
اإلبداع وعالقته بالخلق ،أنّه إنتاج ّ
موجودة من قبل .ومن الواضح أ ّن مفهوم اإلبداع ينأى ،حسب «الالند» ،عن مسألة اإليجاد من
ال يشء ،ألنّه مرتبط دوما بـ«عنارص موجودة من قبل» ،و أ ّما «الكيف» فهو للداللة عىل التشكّل
امل ُتج ّدد للخلق )6(.ومن األكيد أ ّن هذا التشكّل ،يتطلّب سلفا عنارص سابقة .ومن مث ّة ،يبدو أ ّن
التّح ّوالت الثقافية واالجتامعية والسياسية عىل مستوى الواقع ليست وليدة اللحظة ،بل إ ّن العود
إىل التاريخ -بدءا من ظهور املطبعة وانتها ًء بانتشار اإلنرتنت يبدو رضوريا لفهم هذه التح ّوالت
التي أنتجتها التقنية الجديدة .فهي ليست وليدة قطيعة جذريّة ،تفصل بني تراث ثقا ّيف غابر قابل
لالندثار ووضع حارض يقوم عىل التجديد الجذري ،وإنّ ا هي حركة للجمع والتوفيق والتجاوز يف
آن واحد .وال يبدو اإلبداع ،إذا ،نقدا ودحضا للاميض فالعالقة بني املايض والحارض واجبة ،ويبقى
استحضار املايض يف الحارض ،واستحضار الحارض للاميض باسترشاف املستقبل قامئا .فاإلبداع مزج
بني املايض والحارض من خالل التجارب والحوافز األصلية واسترشاف املستقبل .فالعقل يتط ّور نحو
والتعي ولكن مع لزوم الجذور واألصول .فال قطيعة كلّية بني مرحلة وأخرى ،بل هناك روح
االمتالء
ّ
مم يجعله يتقّدم بشكل تراكمي ،وفق منطق االحتفاظ
عامة تنسحب عىل تاريخ الفكر اإلنساينّ ،
والتجاوز ،بني الذاكرة والتجديد .فامليديا وتجلّياتها واستخداماتها وتأثّراتها تتشكّل يف سياق آليات
(((
(((
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االحتواء واالبتكار ،إذ إنّها تتيح الظهور لنشاطات وأشكال جديدة وتفاعالت ُمستحدثة .وهي
تساهم ،عىل هذا النحو ،يف التغيري الثقايف لك ّنها ،من جهة أخرى ،تخضع أيضا إلسرتاتيجيات
االحتواء السيايس واالجتامعي والثقايف.
املنصات اإللكرتونيّة اليوم ،عىل
لقد أصبحت امليديا االجتامعيّة حديث الساعة ،وأضحت ّ
غرار «الفايسبوك» و«اليوتوب» و«االنستغرام» و»التويرت» ،تلعب دور الوسيط والبديل ،ومز ّود
وملي
األخبار يف ملح البرص ،ومر ّوج املعلومات يف رسعة الربق ،ومق ّرب البعيد ،ومبعد القريبّ ،
العواطف والقلوب ،ومستسيغ األفكار والعقول ،متجاوزة بذلك اإلعالم التقليدي وبطء معامالته.
فبعد أن كان املواطن يبحث عن املعلومة بالصحف واإلذاعة والتلفزيون ،غدت امليديا الجديدة
فضاء لتبادل املعلومات دون وجود رقابة أو رشوط أو حدود .لقد وجد املواطن يف هذه الفضاءات
اإللكرتونية الحديثة مجاال للتعبري عن مشاغله املختلفة ،الذاتية والعاطفيّة والسياسية واالقتصادية
وكل واحد له اهتامماته الخاصة ،وليس عليه سوى اختيار مجال االهتامم الذي
واالجتامعيّةّ .
يعنيه وأداة التواصل االجتامعيّة التي يهواها ويحبّذها .وأضحى أغلب البرش مقبلني عىل هذا
العامل االفرتايض الحديث ،ومهووسني به ،بوصفه مشهدا تواصليّا جديدا ،بدأت تتضّ ح معامله،
ومتت ّد خيوطه عرب أرجاء العامل ،وتنترش شبكاته االفرتاضية عرب أركان الكون .فالفعل التّواصيل
ينطلق عرب الز ّر الذي أصبح بديال عن القلم ،وعرب ال ّرسائل أو اإلرساليّات اإللكرتونيّة .فلوحة
املفاتيح ( ،)le clavierاسم عىل مس ّمى ،هي اآلمر الناهي ،القابل الصا ّد ،أو املح ّرك الذي ال
يتح ّرك حسب املجاز األرسطي ،باعتبارها تسهم يف وضع ح ّد للروابط االجتامعية املألوفة وإيجاد
روابط اجتامعية جديدة تنشئ املو ّدة ،وتربط الصداقات األليفة والحميمة .فيصبح فيها القريب
بعيدا ،والبعيد قريبا ،والصديق غريبا ،والغريب صديقا ،والحبيب عد ّوا ،والعد ّو حبيبا .فالعامل ،أو
الفضاء املشبّك الذي ينبني أ ّوال عىل مبدأ تاليش الحدود الجغرافية والثقافية والجنسيّة والعرقيّة،
وثانيا عىل مبدأ »االتصال الدائم«أي االتصال املسرتسل ،ومتى شئنا ببساطة وبوساطة أجهزة
ثابتة ،وأخرى محمولة ،أصبح قرية كونية أو قرية شاملة أُسسها ثالثة هي :الالما ّدة من حيث
تجريد األشياء من أبعادها املا ّدية ،والالتزامن من حيث عدم الحاجة إىل تحديد مواعيد مسبقة،
()7
والالمتوقع من حيث عدم الحاجة إىل الحضور بنفس املوقع واملكان.
(((

جوهر الج ّمويس ،مرجع مذكور سابقا ،ص 49

مجلة األلكسو الرتبوية  -ديسمبــر 2018

29

ولنئ ساهمت التط ّورات والتح ّوالت التكنولوجية يف بروز أمناط اتصالية جديدة ومتشابكة،
تحتل فيه الصورة موقعا متق ّدما ،بفعل القصف املتواصل للوسائط
فقد ك ّرست واقعا مشحونا ّ
لكل ما هو كائن يف املجتمعات الحديثة .إ ّن مؤثّرات اللون ،والضوء،
االتصالية املرئية بالخصوص ّ
والصورة ،والصوت ،وتناقضات الظالم والضياء ،وتضا ّد النور والظل وتشابك األلوان ،وتباينها
كل هذا مارس دوره الحاسم يف خلق مساحات جديدة تتمح ّور حول االنجذاب،
وتداخلهاّ ..
واالنبهار ،واإلمتاع ،واالستمتاع يف شتى املجاالت .فأصبحت املعرفة ،يف مجتمع «ما بعد الحداثة»،
وتتجل من خالل املريئ البرصي .وقد ال يخلو تص ّور «ليوتار» للمعرفة
ّ
تتجسد يف الصور،
معرفة ّ
من مصداقية فهي يف مجتمع ما بعد الحداثة ال تكون «إال إذا صيغت ،يف صورة يُسمع بتداولها
من خالل الوسائط املعلوماتية الحديثة»(.)8

غزو الصورة للمجتمع االفرتايض :رقمنة أم إبداع؟
كل ما يحدث
غزت الصورة يف شكلها الخارجي املرتبط باإلدراك والرؤية ،فسيطرت عىل ّ
أمامنا عىل أرض الواقع ،وعىل شاشات التلفزيون والسينام وعىل الفتات اإلشهار ويف واجهات
الطريق والحانات واملغازات ،وغريها من املشاهد التي تطفو عليها الصورة وتضغط وتتوالد وتؤث ّر
تلقيني ،خاصة يف الرتبية والتعليم والتكوين ولها أبعاد إستيطيقية يف
وتهيمن .وللصورة بعد
ّ
الفنون التشكيلية وداللية يف األدب ومفهومية ورمزية يف فنون السينام واألداء املرسحي والرقص
والغناء .وهي تساعد يف تهذيب العقل ،وصقل الروح ،وتنمية الحالة الجسمية والنفسية لإلنسان
وتحظى أيضا بجملة من املزايا منها تنشيط عمل ّية االنتباه واإلدراك والتذكّر والتص ّور والتخ ّيل،
وتهيمن يف حاالت الخيال والذاكرة وأحالم اليقظة والهلوسة« .فالصورة توفّر إمكانية التفكري
والفهم لعدد كبري من الهواجس املعرفية بسبب كثافتها الداللية وثرائها الرمزي ،فهي ال تكتفي
بإظهار ما هو مريئ ،بل تدخل ضمن لعبة التط ّور ال ّداليل الذي تفرضه متعة ولذّة القراءة ،وتتو ّرط
()9
يف رصاع املعنى ،بحيث تصبح جزءا ال يتج ّزأ من عمل ّية الهدم والبناء والصياغة».
تبدو العالقة متينة بني املعنى الخارجي والوجود الداخيل للصورة فكل الصور الخارجية
مثل صور الفيديو والسينام والتلفزيون والكمبيوتر واألنرتنت ،ليست صورا فعلية ،وال معنى
(((
(((
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حقيقي لها ،ما مل يدركها اإلنسان ويتفاعل معها ويتأث ّر بها سلبا أو إيجابا .فالوجود الداخيل
للصور يعكس وجودها الخارجي ،ويؤكّد قول أرسطو بأ ّن التفكري ال يكمن من غري صور .لذلك،
فعالقة اإلنسان بالصور هي عالقة فعل وانفعال ،وافتعال وتفاعل .إ ّن اإلنسان هو املحور األسايس،
ومن غري تفاعله مع وسائط الصورة لن يكون لهذه الوسائط وجودها املنشود وقيمتها املُرادة.
فاالمرباطورية الحديثة للميديا أو مملكة الصورة هي قيد رهان تفاعل اإلنسان مع عامل الصورة
وانفعاله به.
لقد هيمنت الصورة ،إذن ،وبشكل رسيع عىل جميع املجاالت وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بحياة
اإلنسان املعارص وشكّلت وعيه رغام عنه ،سواء بشكل إيجايب أو سلبي .فتص ّدرت ،يف العصور
النص .ولعبت دورا ً أساساً يف
الحديثة ،املركز ،لترثي الكلمة ،أو ّ
لتحل محلّها ،وتقوم بديال عن ّ
تشكيل وعي اإلنسان الحديث واملعارص ،حيث تز ّعم الشكل واملظهر أدوار السيادة ،إىل ح ّد
استحالة تص ّور الحياة املعارصة من غري صور.

كل املجاالت ،يف الرتبية والتعليم ،ويف التفكري والتوجيه ،ويف الحوار
وبالغة الصورة حارضة يف ّ
بني الجامعات والشعوب ،ويف االستمتاع والرتفيه ،ويف الرتويج والتسويق ،ويف التجارة واإلعالم،
ويف تيسري القراءة والفهم لألطفال الصغار وكبار الس ّن وغري املتعلّمني أيضا ،فاكتسحت بذلك
كل الفضاءات :البيت ،واملطبخ والحامم ،وقاعة الجلوس ،والرشفة ،وحتّى غرفة النوم ،والشارع،
ّ
وقاعات عرض األعامل السينامئية واملرسحية والتشكيلية ،مثلام س ّجلت حضورها يف بطاقات
الهويّة وأجهزة الكمبيوتر ،وعرب شبكة اإلنرتنت والفضائيات والهواتف املحمولة ،ويف العروض
الف ّنية ،ويف صناعة نجوم السينام والتلفزيون والفنون والرياضة والسياسة.
وتجسدت لغة الصورة ومفردات الخطاب البرصي يف عرصنا هذا الذي ُج ّسدت يف مدركاته
ّ
داللة بنائية شملت شتّى مناحي الحياة ومجاالتها .فام رآه الفيلسوف اإلغريقي أرسطو منذ
العصور اإلغريقية ب» أ ّن التفكري مستحيل من غري صور» يتأكّد جل ّيا يف عرصنا الراهن ،إذ تبدو
الحياة املعارصة كداللة للصورة وتجسيدا فعل ّيا لها ،ليصبح هذا العرص هو عرص الصورة بامتياز.
ومن استحالة التفكري من غري صور كام هو الحال لدى أرسطو إىل تكاثر الصورة ،وتضاعف
وجودها وحضورها ،حسب تعبري «روالن بارت» الذي يُق ّدر «أ ّن الصورة مل تعد تساوي ألف
كلمة» كام أشار إليها القول الصيني املأثور ،بل صارت مبليون كلمة إن مل تكن مباليني ،و ُر ّبا
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بأكرث .وهو ما جعل املجتمعات االنتقالية تتّخذ ،اليوم أكرث من أي وقت مىض ،الصورة موضوعا
أساسيا للتفكري وتضعها أولويّة يف الفكر الحديث ،باعتبار موقعها الفاعل يف املجتمع ،وبوصفها
تحمل الداللة وت ُحيل إىل اإلحساس باملعنى ،الظاهر والخفي .فهي ال تقترص عىل كونها حبيبات
لونية فقط ،بل هي ،يف حقيقة األمر ،حقل سيميايئ تشكّله مجموعة من الدالالت البرصيّة املليئة
باملعاين القامئة عىل التأويل الذي ينفذ إىل الباطن وعمق األشياء.
وميكن إدماج الصورة بشكل واسع كحقل لإلبداع الثقايف لدى اإلنسان أو كمجال خصويص
للتذ ّوق الجاميل وإلنتاج القيم وإلعادة إنتاج اإليديولوجيا أيضا «فاإلنسان حيوان إيديولوجي عىل
ح ّد تعبري «ألتوستري» عىل أ ّن إيديولوجيا الصورة هي إيديولوجيا باطنة نابعة من تكوينه الداخيل
من ناحية ،وهي كذلك إيديولوجيا وظيفية تتحقّق مبدى وحدود تأثريه الخارجي من ناحية أخرى،
()10
وإ ّن الخطاب البرصي ليس تشكيال إليديولوجيا ،بل هو إيديولوجيا نابعة من تشكيل».
إ ّن تذ ّوق جامل الصورة كان سببا يف خلق اللذة كمفهوم أسايس وكإحساس متج ّدد يف
بحاسة البرص وق ّوة املشهد واملشاهدة،
يتحسس اللذّة ،عن بعدّ ،
مجتمعاتنا املعارصة .وأصبح املرء ّ
حاسة الــ «عن بعد» مركزيّة ،وقد يضيفها مجتمع املعلومات
دون اللمس واملامرسة .فتصبح ّ
حاسة البرص واملشهد مبثابة
ووسائله التقانية الحديثة إىل
حواس اإلنسان الخمس )11(.فتصبح ّ
ّ
الحاسة السادسة لإلنسان .وتصبح اللذة مالذ املشاهد الذي يبحث عن متعة تدوم ولذّة ال تزول.
ّ
لقد طغت الصورة عىل مختلف وسائط االتصال الحديثة ،واكتسبت سلطة مطلقة وسطوة
نافذة يف مجتمع املعلومات .فبني من يعتربها مدعاة إىل اللذة واملجون ،أو وسيلة تعبري عن
شتّى الفنون ،أو مصدرا للكسب املادي ،أو أداة ترفيهية ،أو أداة أدبية ثقافية وتعليمية وتربوية،
وبني من يراها عنرص دعاية وترسيب إديولوجي ،تتأكّد الحاجة إىل هذه الصورة التي تغلغلت
فينا واخرتقت عقولنا وأحالمنا وأمانينا« .فالصورة يف مجتمعاتنا الحديثة أصبحت مصدرا لصناعة
وإنتاج القيم والرموز ،وتشكيل الوعي والوجدان والذوق والرغبة والسلوك .وتستم ّد املجتمعات
الحديثة نفوذها من إنتاج معريف مق ّنن للصور التي تبثّها يف أرجاء األرض لتكريس منطقها وفرض
( ((1مخلوف حميدة ،سلطة الصورة :بحث يف إديولوجيا الصورة وصورة اإلديولوجيا ،دار سحر للنرش ،الطبعة األوىل ،تونس،
 ،2004ص .12
( ((1جوهر الجمويس ،مرجع مذكور سابقا ،ص .142
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ق ّوتها وسطوتها ،سواء كانت اجتامع ّية سياسية عسكرية أو ثقافية»( .)12إ ّن ما أحدثته الصورة
وربا ما يشهده عرص الصورة من اإليجابيات والسلبيات ،وما
يف عرص العوملة من نقلة هائلةّ ،
ومتغيات ،يُرتجم ثقافة برصية واضحة يف معناها ،ومتف ّردة يف
يشهده العامل كذلك من أحداث
ّ
محتواها .وإن الحظنا هيمنة حقل إيجابيات الصورة ،فال تخفى كتلة السلب ّيات .ويبقى اإلنسان،
يف كيف ّية تعامله مع الصورة ،هو املسؤول األ ّول عن سلبياتها ،والوحيد القادر عىل حفظ نفسه
من السقوط يف مساوئها وتداعياتها.

الثقافة الراهنة :بني األصيل والهجني:
إ ّن تط ّور املشهد الثقايف اليوم ،يف املجتمعات االنتقالية ،يف ضوء التح ّوالت الناشئة ،وطغيان
االتصال ،وبروز مجتمع املعلومات ،أفرز انتشار التقنية ،واإلنرتنت ،وامليديا الحديثة ،وسلطة
عم كان
الصورة بال منازع .وأفرز ،يف الوقت نفسه ،عددا من اإلشكاليات واملامرسات ،تختلف ّ
سائدا تاريخيا بشأن إنتاج الرمز واملعنى والقيمة ،وعجزت النخب عن فهم طبيعتها ودالالتها.
وال يبدو أ ّن النخب الفكرية العربية مدركة الهتزاز الرتاتبية التاريخية القدمية (نخبة وجمهور).
فالجمهور يف اإلنرتنت تح ّول -مثال -إىل ُمد ّون ينتج كتابات كانت حكرا عىل النخب العاملة ،وصار
ميثّل منطا جديدا يف اإلعالم (إعالم املواطن ،إعالم الجمهور) ،كام تح ّول إىل منتج ملقاطع الفيديو،
وإىل جامعات مؤلفة (ويكيبيديا).
جاءت الصحافة اإللكرتونية بخطاب صحفي مستحدث ومامرسة إعالمية جديدة سواء من
حيث إنتاج املضمون أو تأسيس عالقة جديدة مع الجمهور ،وهي ليست معطى ُولِد مكتمال ،بل
تقني اجتامعي ثقا ّيف يتج ّدد يف سياق معقّد ووفق ديناميات ال حرص لها .ويربهن عىل
هي ابتكار ّ
رغبة العنرص البرشي يف إنتاج الخطاب الثقايف وتطويره.
يبدو أن الخطاب العريب اإلعالمي ال يزال مرتبكا ومضطربا يف التعامل مع أثر امليديا االفرتاضية
شبابيا .فمن جهة ،ينظر إىل املستخدم العريب عىل أنّه فاعل وناشط يف «اإلعالم البديل» ،وما يعنيه
ذلك من ثقافة شبابية جديدة تقوم عىل الحرية والتن ّوع والنقاش .ومن جهة أخرى ،ينظر إىل
املستخدم بوصفه ضحيّة لقوى جديدة تسيطر عىل املجال اإللكرتوين .وتستبطن هذه االزدواجية
( ((1مخلرف حميدة ،سلطة الصورة :بحث يف إيديولوجيا الصورة وصورة اإليديولوجيا ،مرجع مذكور سابقا ،ص .7
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رصاع النخب التقليدية للمحافظة عىل مواقعها التقليدية .فالتقنيات الحديثة تحيل إىل الوسائل
التقن ّية الرقم ّية التي تقوم بعمل ّيات التوصيل والتواصل والنقل والوصل ،رغم أ ّن هذه التقنيات
مم أ ّدى إىل تداخل واندماج
أصبحت تقوم بوظيفة الصحيفة والتلفزيون واإلذاعة والكتاب معاّ ،
بني وسائل اإلعالم والتقنية الحديثة ،وإىل تن ّوع وظائفهام وتنافسهام وتفاعلهام .فاملسألة تتعلّق
مبدى قدرة الشعوب واملجتمعات عىل املحافظة عىل أصالتها وخصوصياتها الثقافية ومعايريها
الحضارية وحسن التموقع يف الفضاء الثقايف االفرتايض.
أي املثقف
وربا هذا ما جعل قراميش ُيايز بني املثقف العضوي واملثقف التقليدي :فاألولّ ،
ّ
العضوي ،هو الحامل للتغيري ،الرتباط وجوده بتك ّون طبقة متق ّدمة أ ّما املثقّف التقليدي ،فريتبط
()13
وجوده بطبقات زالت أو هي يف طريقها لل ّزوال.
ونعلم أ ّن املثقّف كان رهانا مجتمع ّيا كبريا ،مبا يحمله من رؤى جديدة وتطّلّعات مستقبل ّية
للعامل ،ومبا ُيثّله فكره ومعرفته من لحظة متق ّدمة وخطوة سابقة ورؤية استرشافية يف فهم
وتغيت
املجتمع وتطويره .أ ّما اليوم ،فنشهد انقالب املوازين ،إذ تراجع دور املثقف تراجعا خطراّ ،
ظل التح ّوالت التي أحدثتها الثقافة واالقتصاد
األدوار وتشابكت الوظائف .وتنازل املثقّف ،يف ّ
ظل تأثريات امليديا ،عن بعض من دوره بوصفه كان يحمل الوعي
والتقنية والعلم والسياسة ،ويف ّ
كل يوم» ،ومن خالل البحث عن املشاركة يف إنتاج معرفة أصيلة
الحقيقي للجامهري «يف شأن ّ
ّ
تؤسس «للعيش املشرتك» .فأصبح يع ّول عىل بديل دينامييك وحيوي وخاطف ورسيع ،ال مكان
ّ
كل موروث أصيل .نعم ،لقد فقد املثقّف ،يف املجتمع
والزمان له ،يهوى التغيري الرسيع ،ويهدم ّ
تخل عنها قرصا لفائدة وسيط جديد ُمركّب ،ظاهره املنشّ ط
االفرتايض ،مساحة من السلطة التي ّ
واملختص
التلفزيوين وخفاياه تقني الصورة والصوت ،وتقني السمعي البرصي ،ومهندس الحاسوب،
ّ
واملختص يف فنون امليديا .إ ّن هذا الواقع الجديد ناجم
واملختص يف برمجة الحاسوب،
يف األنرتنت،
ّ
ّ
املؤسسة التّعليم ّية ،والثقافية ،واالجتامع ّية ،وحتّى اإلعالم ّية والسياسية التقليديّة،
عن تقلّص دور ّ
املؤسسات االتّصال ّية.
وات ّساع نفوذ ّ
كانت الفكرة رهانا اجتامع ّيا كبريا ،أ ّما اآلن ،فيبدو أنّها قد فقدت سحرها .أ ّما اإليديولوجيا،
مبا هي املنظومة الفكريّة ،التي كانت تسيل من أجلها ال ّدماء ويسيل من أجلها حرب األقالم فقد
(((1
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تفكّك سحرها ،يف اللحظة ال ّراهنة ،وتراجع حضورها وتقهقرت حظوظها .وأضحت الثقافة التي
نستهلكها ،اليوم يف املجتمع االفرتايض ،ثقافة هشّ ة ،وفاقدة ألصولها االجتامع ّية :تقانة االستهالك
الحيني واآلين ،وليدة ال ُهنا والت ّو واللحظة ،وفاقدة لصلوح ّيتها يف نفس ذلك «الهنا والحني واللّحظة،
إنّها ثقافة املا ّر الرسيع مسلوب الخطوة والبصمة ،والعاجز عن دعم وتنمية الذاكرة والتاريخ.
هي ،بالذات ،ما يس ّميها أستاذ علم االجتامع «الطاهر لبيب» ،ثقافة العابر أو ثقافة غري الواقع،
خاصة وأنّها ثقافة
الكل هي ثقافة ّ
مباهي ثقافة الناس جميعا ،أي ثقافة ال أحد .فثقافة ّ
الل أحدّ ،
وحل محلّه وسيط عابر ،أال وهو الوسيط اإلعالمي .فهل تبدو
خف ّية االسم ،أل ّن منتجها قد غاب ّ
وربا ،أكرث
ثقافة االت ّصال اليوم ،كام يرى بعضهم ،ثقافة بال مثقّفني :ثقافة ال مكان ّية ،والزمان ّيةّ ،
من ذلك ثقافة ،بال ذاكرة وال تاريخ؟
تعتمد ثقافة العابر ،كام يح ّددها األستاذ الطاهر لبيب ،عىل مثقّفني عابرين ،ينحرص
ُوجودهم يف لحظة عبورهم )14(.ولك ّنهم يف حدود العابر يضعون لك األسئلة واألجوبة برسعة
الربق ،مع التفضيل أن يكون للسؤال جواب واحد .ويُعلّمونك الغناء ،والطبخ ،والرقص ،يف آن
واحد ،وينتقلون بك من الفكر إىل املزاح ،ومن أرسطو إىل ترويض الكالب ،ومن األدب إىل الطبخ،
ومن الشعر إىل وصفات تجميل الشعر والوجه والجسم .ويق ّدمون لك ما ّدة ثقافيّة مكثّفة،
الكل يف
الكل ،واستيعاب ّ
شديدة التّن ّوع واالختالف ،ال تجمع بينها رابطة( .)15ويف لحظة ترويج ّ
والليشء يف نفس اللحظة .ثقافة
الكل ّ
الكل ،يف نفس لحظة امتالكه» .إنّها ثقافة ّ
آن واحد ،ننىس ّ
خطف املعلومة برسعة الربق ،ونسيانها يف آونة اكتسابها.
ولعل من أسباب ديناميكية الثقافة وعدم ثباتها هو ما نعيشه اليوم من ق ّوة الربمجة االتصال ّية
ّ
عرب أرجاء العامل .فاالتّصال حسب «بردويستال» «هو الثقافة بصدد الحركة ،أي املامرسة الثقاف ّية
كل يشء.
ومجسام يف ّ
الالمستق ّرة مبعنى من املعاين .تقتيض وجهة ال ّنظر هذه رؤية االتّصال حارضا
ّ
()16
ف ُيصبح االتصال مبثابة ال ّرئة التي تتنفّس بها ومن خاللها الثقافة».
( ((1الطاهر لبيب «يف عالقة الثّقافة باملجتمع :تعليق العالقة وتعطيل الدّاللة ،مقتطفات من برامج املسابقات تراهن عىل
مخزون الغباء»مجلّة املالحظ ،أسبوعيّة سياسيّة مستقلّة ،العدد  ،492من  18إىل  24سبتمرب،2002 ،ص.29
( ((1انظر جوهر الجمويس ،املجتمع االفرتايض ،مرجع مذكور سابقا.
(Voir, BRIDWISTELL,Bateson, Goffman, Hall, Jackson,Sceflen, Sigman, La nouvelle Communication, ((1
.textes recueillis et présentés par Yves Winkin
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نتساءل ،إذن ،عن مدى صمود املجتمعات االنتقالية أمام ت ّيارات العوملة ،ومدى حفاظها عىل
خصوصياتها الثقافية والحضارية والتاريخية والسياسية أيضا ؟
تغي
«إ ّن الثقافة الجديدة التي أصبحت ترسي فينا ،مبا هي ثقافة العابر والهاميش ،بدأت ّ
املفاهيم والقيم والتص ّورات وتخرتق حتى املخيال االجتامعي .فلو قارنّا بني تص ّوراتنا للمكان يف
تعب اللغة العربية مجازيّا
العهد السابق ويف الزمن الراهن ،ألصابتنا الدهشة من عمق الفارقّ .
عن هذا االختزال للمكان بعبارة «يطوي األرض طيّا» واستعامل املفعول املطلق يف اللغة العربية
وربا تنسجم هذه العبارة اليوم متاما مع ما تفعله التقانة الجديدة
من عالمات التأكيد واملبالغةّ ،
طي املكان طيّا ،وذلك بق ّوة ورسعة اإلعالمية ،واإلنرتنت ،والربيد
لالتصال يف املعلومات ،من ّ
اإللكرتوين ،والكابالت األرضية ،والبحريّة واأللياف الضوئية ،ودوائر األقامر االصطناعيّة .لقد تح ّول
املجاز يف التعبري إىل حقيقة ماديّة ممكنة فعبارة «يطوي األرض طيّا» ،كانت ت ُْستعمل يف البالغة
إشارة إىل رسعة الجواد وقدرته عىل اختصار املسافات .أ ّما اآلن فقد أصبحت البالغة تبليغا حقيقيا
()17
وتجسيام فعليّا ملا كان يُع ّد سابقا من باب الخوارق واملعجزات.
ولعل ما نعيشه اليوم من فرضيات وافرتاضات يف عامل الرقمنة والحسابيات ل ُيعترب من أعظم
ّ
بالكل أش ّد االرتباط بخيوط ال
الكل ّ
املعجزات التي جعلتنا نعيش عاملا فوق العامل ،يرتبط فيه ّ
واقع ّية وعنكبوتية ،ال مرئ ّية ،مش ّبكة ومتشابكة ،يصبح مبقتضاها العامل مص ّغرا ،والكون مختزال
تحتل «البني البني» أو الوسط بني اثنني ،بني الواقعي والالواقعي ،بني العامل
مبثابة قرية كونية ّ
الظواهري والعامل االفرتايض.
«لقد أصبح البعيد ِ
وشاس َع ال ُب ْعد ،قُبالتنا ويف متناول أيدينا ،نشاهده ونحاوره .وهكذا لحقت
صفة «عن بعد» بالعديد من األنشطة واألعامل ،من قبيل التحاور عن بعد ،واالستشعار عن بعد،
وعقد املؤمترات عن بعد ،والتس ّوق عن بعد ،والتعامل مع البنوك عن بعد ،والتعلّم والتعليم عن
بعد ،واالستشفاء عن بعد بتشخيص األمراض وحتّى عالجها عن بعد .ومن آخر ما ينجز اليوم ما
ميكن تسميته «التسامر عن بعد» ،حيث يق ّدم «املقهى اإللكرتوين» أو «الصالون» االفرتايض جلسات
السمر والسهر كخدمات جديدة تجمع البرش من مواقع شتّى ،وتؤلّف بينهم ليتوا ّدوا ويتحابّوا فيام
بينهم .فتضحى سمة مجتمع اليوم والغد القريب مرتبطة بعبارة «عن بعد» والـ «ما بعد».
( ((1جوهر الجمويس ،مرجع مذكور سابق ،ص .59
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الصورة :كيمياء الحداثة وقصف اإلبداع:
يبدو أ ّن حضور الصورة أصبح جارفا يف زمن الحداثة .فقد غزت الصورة هذا العامل وباتت
تكتسح املكان والزمان والفضاء بشكل مل يحدث من قبل يف تاريخ البرشية عامة .فالعملية
أقل من عمليّة القراءة واملطالعة ،اليشء الذي
البرصية تتطلّب قدرات بسيطة وعمليّات معرفيّة ّ
ش ّجع أكرث عىل املشاهدة البرصيّة حتّى وإن كانت سلبية ،وجعل الصورة تستقطب الجامهري
بزيادة وكثافة.
محل الكلمة ولعلّه من املؤسف أن نلحظ
وهيمن البرصي ،إذن عىل اللغوي ،وحلّت الصورة ّ
تزايد املشاهدة ،والرؤية ،واملتابعة البرصيّة ،واالستهالك املكثّف للصور ،وتقلّص رغبة القراءة
وهواية املطالعة ،وتقهقر املستوى الفكري واإلبداعي ،وتعويض الز ّر الواعي -حينا -وغري الواعي
حينا آخر -لسلطان القلم وإبداعه .كان الحرب يسيل ويتدفّق إبداعا ،وكان القلم ال يتوقفعن نحت األفكار ونقشها عىل بياض األوراق .فأفرز الطغيان املريئ البارز للصور تقاعدا قرسيّا
ومب ّكرا للقلم ،ونوعا من العجز والقصور الفكري ،اليشء الذي أفرز إشكاليات قُصوى يف مجتمعنا
الراهن .فكان من العواقب الوخيمة لتقلّص اإلبداع وتضاعف منطق االستهالك العشوايئ ،ارتفاع
وتدن املستوى الفكري ،إن مل نقل انعدامه
مع ّدل الجرمية ،وتدهور مستوى الرتبية والتعليمّ ،
يتوسط خربات األطفال واملراهقني،
كل ّيا ،وذلك نتيجة لهذا السيل الجارف من الصور الذي أصبح ّ
ويلتهم قدراتهم وبراعاتهم .فالصورة ميكن أن تُستخدم يف تجسيد النامذج الج ّيدة ،ولك ّنها ميكن
أن تستخدم يف ترسيخ النامذج السيئة والسلبية أيضاً .وهذا ما أحدثته الصورة يف عمل ّيات الدعاية
والحرب النفس ّية ،وتدهور مستوى األخالق واألذواق.
وبعض من امليديا كان سببا أيضا يف تكاثف األمراض النفسية واضطرابات التواصل لدى
األطفال مثل التو ّحد الذي يلحظ تزايدا من فرط إدمان األطفال الصغار عىل املكوث لفرتات
طويلة أمام الشاشة املرئية .وبعض من امليديا االجتامعية الجديدة املربمجة واملو ّجهة مواقع
تستغل هذه املواقع يف نرش
ّ
لرتويج اإلرهاب من خالل عمل ّيات الدعاية للتنظيامت اإلرهابية التي
أفكارها العنيفة واخرتاق أذهان األطفال والشباب .عالوة عىل دعوة بعض وسائل االتصال الحديثة
رضة مبصلحة الفرد
إىل التط ّرف الديني ،أو االنحرافات اإلباح ّية والسلوكات الشاذّة ،واملامرسات امل ّ
واملجتمع يف ذات الوقت ،من خالل الشبكات الرقم ّية ،والتالعب برباءة األطفال برتويج األلعاب
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اإللكرتونية الهادفة إىل تنمية الروح العنرصيّة لديهم وغرس الكراهية والبغضاء يف نفوسهم
الربيئة ،ومضاعفة حقدهم الدفني تجاه اآلخر املختلف عنهم عرقيا أو دينيا ،إىل درجة كره الفرد
أي
البن بلده وابن ديانته ،والتنكيل به ،وتعذيبه أش ّد عذاب ،وقتله أبشع قتل .فيكفي أن يضغط ّ
طفل عىل الز ّر الخاطئ مهام كانت يقظة الوالدين والعائلة واملجتمع حتّى يُبحر يف عامل النها ّيئ
من اإلباح ّيات واملمنوعات ،ليتح ّول فيها بعد ذلك الز ّر الخاطئ إىل ز ّر مقصود ومستهدف ،يبحث
عنه الطفل أو الشاب ّ،ويتع ّمد الوصول إليه عن وعي مطلق وإدمان تا ّم ،ويقصده مبارشة برغبة
جامحة ومتك ّررة.

صح القول ،يف زمن االتصال االفرتايض ،األخرض
التهمت الصورة ،أو كيمياء الحداثة ،إن ّ
واليابس ،وح ّولت حقل اإلعالم إىل حقل حرب وواقع صادم ،واقع يك ّرس منطق القطيع ويفرز ر ّد
متلق جامعي تقليدي ،مز ّود بوصفات نفسية قياسية وحساسيّة من ّمطة.
الفعل املتجانس لدى ّ
كل املجتمعات تقريبا يشاهدون نفس الصور ،ويتعاطونها كأقراص ُمسكّنة
فأصبح أغلب الناس يف ّ
لهمومهم ومآسيهم ،ومالذّا يُنسيهم مرارة الواقع ،فيستهلكوها سواء ،بطريقة «الجرعة جرعة» أو
بطريقة «القصف املتواصل» متاما كاملدفع الرشاش ،وبشكل ال يرتك مجاال لالستيعاب أو التفكري(.)18
إ ّن حضور الصورة ،اليوم ،يُعترب جارفا ،ومهيمنا يف عاملنا ،وينذر بهيمنة ثقافة املظهر ،والشكل،
واإلبهار ،واالنبهار ،واللمعان ،واالستعراض ،والهاميش ،والعابر ،وتاليش ثقافة العمق والجوهر
كل إبداع ممكن ،وتوليان السيادة لثقافة
والقيمة واملحتوى .فنمط ّية الصورة وصنميتها تقصفان ّ
الكرثة والك ّم املفرط واالستهالك املتواصل والتقليد األعمى واملحاكاة ،وتك ّرسان سيادة ثقافة
صناعة النجوم ،وتوليد الفقاقيع بأساليب ملتوية أحيانا ،فتُفقران ثقافة الف ّن واإلبداع .فالتق ّيد
بثقافة الصورة قد يقود يف كثري من األحيان إىل ثقافة التكرار التي تعتمد عىل التقليد األعمى
واملحاكاة والنمط ّية .إ ّن ثقافة تكرار األغاين واألفالم واأللحان والربامج التلفزيونية واملسلسالت
واألعامل التشكيلية وصور املرأة ذات الوجه الواحد والقالب الواحد ،هو ُمناف لفكرة الجميل
مبعناها األصيل .فالصورة املنقولة عرب التلفزيون واألنرتنت الباحثة عن متعة حس ّية افرتاضية،
واملؤث ّثة ملفهوم اللذّة ،تخرتق الجسد يف ّ
أدق تفاصيله ،واملباح وغري املباح فيه ،بشكل يثري الغرائز
والشهوات لدى املراهقني واملراهقات ،وييسء إىل إنسانية الفرد .فاملتع وامللذّات عديدة ،ولكن
( ((1انظر جوهر الجمويس ،مرجع مذكور سابق.
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والفتي،
يبقى جسد املرأة مبفاتنه املبحث األ ّول يف سلّم امللذّات .ويبقى جسد الرجل أيضا الوسيم
ّ
محل اهتامم النساء .فالقنوات واملواقع اإلباحية التي تتع ّمد تنميط
قوي البنية وجميل البنيان ّ
ّ
الرجل ،والتشهري ببنيته وبنيانه ،والتقليل من قيمة املرأة وإبراز تأثري اإلغراء فيها بصورة بهيم ّية
خل بالثوابت التقليدية واالجتامعية،
وحيوانية واستثامرية ،ييسء إىل قيمة الرجل واملرأة ،ويُ ّ
ويكرس القيم األخالقية والدينية .ويجعل الفرد يف حرية وتوهان ،يعيش ،يف إبحاره عرب الفضائيات
واألنرتنت ،حالة إدمان وحالة صدام بني ثقافته وثقافة اآلخر .وإ ّن اإلفراط يف التهام الثقافة
املستعارة واالستهالكية يجعلنا نسري ،يف بعض األحيان ،باتجاه مضا ّد للتق ّدم والتجديد ،عكس ت ّيار
الفكر واإلبداع .فينتفي اإلبداع ال محالة ،ويتقهقر يف عرص أسسه ومق ّوماته االستهالك املفرط،
والحاجة العمياء ،واإلساءة إىل الثوابت األصيلة والقيم االسامية.
إ ّن املجتمعات االنتقالية أو التقليدية ،مبا ال زالت تحمله من بعض القيم والرموز ،تبدو اليوم
خاصة األجيال الجديدة من األطفال والشباب.
مه ّددة بهذا القصف املتواصل للصورة الذي يستهدف ّ
ويجعلنا نتساءل دوما :هل الصورة ،اليوم ،استهالك أم هل هي إبداع؟ هل هي نزعة جاملية ف ّنية
أم هل هي إفراط يف اإلباحيّة؟ أ هي تهذيب عقيل أم ترويج لإلرهاب النفيس والفكري والجسدي؟

وإذا سلّمنا بوجود روابط افرتاضية ،قوامها التقنية وأساسها الرقمي وفضاؤها الصورة عىل
غرار اإلنرتنت مثال ،فإ ّن السؤال عن مفهوم اإلبداع الفني والجاميل والفكري والبعد اإلستيطيقي
يظل
والحب والصداقة مثال ّ
والبعد القيمي واألخالقوي واإليتيقي وقيم الروابط الشعورية ،كالثقة
ّ
محيا.
سؤاال ّ
ونتساءل ،أيضا ،عن مدى ثبات الروابط الجديدة التي فرت فيها اإلحساس ،وتالىش فيها املعنى
أيضا ،وفُقدت ضمنها العالقات االجتامعية التقليدية مبا كانت تحمله من ّ
دق القلب ونبض الحياة.
وهل تبدو ثقافة االفرتايض ،اليوم ،الفاقدة للذاكرة والتاريخ تغييبا لألصول والجذور ،وتكريسا
للهجني عىل األصيل؟
وهل يصري الحديث ،اليوم ،عن تقلّص حظوظ الفكرة ،وقتل الذات بتاريخها وسياقها عاملة
ككل ،وكقتل للنظرية العلمية ،وللّوحة
للنص ّ
كانت ،أو ف ّنية ،أو أدي ّبة ،أو فكريّة ،أو فلسف ّية ،كقتل ّ
والنص الفكري وأخريا قتل اإلبداع
الف ّنية،
وللنص الشعري ولألدب النرثي وغريه ،أي قتل الفكرة ّ
ّ
مبعناه األصيل ،أل ّن -يف النهاية -يبدو هذا من ذاك؟

مجلة األلكسو الرتبوية  -ديسمبــر 2018

39

هل نعلن انتهاء عرص املثفّف وعرص الثقافة مبا فيها من نفائس كتب اإلبداع ونصوص املعرفة
محل هذا العرص عرص آخر من املعرفة ،أال وهو
وحل ّ
وألقاب العامل؟ هل انتهى املثقّف ودورهّ ،
عرص املعرفة اإللكرتون ّية ،الذي أخذ يتط ّور برسعة فلك ّية؟

محل املثقّف وسيط إلكرتوين رسيع ،يق ّدم خدمات كثيفة للمتلقّي برسعة الربق،
حل ّ
لقد ّ
رقمي،
ويستهلكها هذا األخري يف ملح البرص .فباتت املعرفة ترتكز إىل ح ّد واسع عىل ما هو
ّ
وأضحت تنافس الكتاب الورقي ،فتستوعبه بعد أن ت ّم تحويله إىل كتاب رقمي .وأصبح الوسيط
اإللكرتوين بديال للمثقّف التقليدي العميق يق ّدم خدمات رسيعة ال ما ّدة ثقافيّة أصيلة .وأضحى
ينحو نحو اللهو والتسليّة ،واملتعة ،وتلبيّة الرغبة ،وتحقيق اللّذة ،من خالل ما ّدة استهالكية مبتذلة
نفاد صلوحيتها رسيع لكونها هزيلة رديئة وتافهة رخيصة ،تفسد األذواق واألخالق .أل ّن تلك اللذة،
ايض ،تتض ّمن يف كثري من األحيان ق ّوة تدمرييّة خطرة للمنتج
املتأت ّية من الباث
األجنبي واالفرت ّ
ّ
خاصة وأ ّن ثقافة الواقع الجديد املتّسم بالتفكّك واالنحالل وترشذم الثوابت
الثقاقي ّ
املحلّ ،
الكالسيكية أضحت مهت ّزة األسس ،وال ت ُعري اهتامما ألركيولوجيّة املعرفة وعمقها إنّها ثقافة مائعة
وهشّ ة ،ال ت ُعنى بسريورة املعرفة ،وال تبحث عن اإلبداع مبفهومه التقليدي األصيل.
كل ح ّد وقيد ،قيد املنفعة الرباغامتية
فاإلبداع حرية ،وسباحة يف عامل املطلق ،وتح ّرر من ّ
مستقل ويهرب من اإلرادة،
ّ
وقيد الرغبة الذاتية ،ماعدا متعة الجامل وتذ ّوق الجميل الذي ينشأ
ومصالح الذات الفرديّة التي تريد إخضاع األشياء لغاياتها األنانية .ويعترب يشء ما ،أو كائن ما،
ومستقل وغري منته .ولهذا السبب ،فإ ّن تأ ّمل الجميل هو عمل ح ّر،
ّ
جميال عندما يكون ح ّرا
أي رغبة المتالكها واستخدامها ألجل
وتقوي ٌم لألشياء باعتبارها ح ّرة والنهائية يف ذاتها ،خارج ّ
حاجات ومقاصد متناهية .فاليشء الخاضع لرضورات الحياة اليوم ّية الخارج ّية ليس جميال ،إذ
أ ّن حياته مرشوطة ومحدودة وتابعة .ومن مث ّة ،نجد الجامل الحقيقي يف الجميل الف ّني ،يعني
يف الجامل املثايل الخايل من املصلحة الذاتية أو املصلحة العامة ،ناشدا فقط حكم الذوق الفني
والحس الجاميل .واملبدع يعشق الجامل كقيمة سامية ،فيامرس تص ّوراته الجاملية كتجربة ذاتية
ّ
حاملة وراقية ،ويتح ّرر اإلبداع من ف ّخ املصلحة ،باعتبار أ ّن عمل ّية اإلبداع هي فعل ح ّر ،والعمل
الف ّني هو من إبداع الحريّة وليس خارج ّيا عنها يكشف عن مرشوع يتجاوز حوادث الحياة،
يل واملطلق والرسمدي والالنها ّيئ .لذلك ،تبقى املامرسة الف ّنية سبيال إىل الوصول إىل
وينشد الج ّ
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الجامل املطلق الذي يجعل الروح ترتقي من املتناهي إىل الالمتناهي ،ومن عامل الواقع إىل عامل
الجواهر .فال تخلو املامرسة الف ّنية من نزعة مثالية تستحرض دامئا سم ّو عامل األثري والجواهر
وتعاليه ،وتنطلق من جامليات الكرثة لتصل إىل وحدة اإلبداع ،وتو ّحد امل ُ ْب ِدع وامل ُ ْب َدع ،ومتاهي
امل ُ ْب ِدع واإلبداع.
بكل إبداع ممكن يف عرص االستهالكية العمياء؟
فهل وقع التضحية ّ

وهل من إبداع ونحن نجد أنفسنا سجناء األزرار ،نغرق يف النمطية والتكرار ،ونتوه يف الصورة
الجاهزة واملربمجة عن بعد وفق اسرتاتيجيات مع ّينة وفكر و ُمعومل جديد يأمتر كلّيا بسلطة األرقام؟
وهل ندفع ،إذا ،رضيبة الهوس املنفعي واإلدمان الرقمي بفقدان الثوابت واملعايري ،والغرق
يف العزلة والفردان ّية؟

وأي إبداع ممكن زمن التصنيع الفكري ،والتجذير اإلديولوجي ،والتحريك عن بعد نحو
ّ
كل املجتمعات متجاوزا
املحتل األجنبي أو املتف ّوق الذّيك ،الذي يخرتق ّ
ّ
الوجهة التي يريدها
أصالتها وأعرافها؟
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ّ
اإلعالمي في كتاب الدراسات
والمهاري من التضليل
المعرفي
التحصين
ّ
ّ
ّ
األساسي
الصف السادس
االجتماعيّة لتالميذ
ّ
إعداد :أ .فتون قطيني
بإشراف أ .د .سام عمار
أ .في قسم المناهج طرائق التدريس
2018م

مقدّ مــة
ظلّت املدرسة املصدر األ ّول للمعرفة حتى بدايات القرن العرشين ،متقاسمة مه ّمة تربية الطفل
مع املنزل ،إىل أ ْن برز اإلعالم بوصفه منافساً لكليهام ،فأحكم سيطرته عىل العامل ،مسل ّياً ،ومرب ّياً،
كل مرحلة بتقنية مدهشة ،متجاوزا ً حدود
كل يوم بوجه جديد ،ويف ّ
ومعلّامً ،ومو ّجهاً ،وشاغالً ،يظهر ّ
مم جعل الرتبية بوسائلها املحدودة وتط ّورها التدريجي الحذر تفقد سيطرتها شيئاً
الزمان واملكانّ ،
فشيئاً ،وأضحى لإلعالم النصيب األكرب يف التنشئة االجتامع َّية ،والتأثري والتوجيه ،وتربية الصغار
والكبار معاً .وتعاظمت سيطرته يف العرص الحايل نتيجة االنفتاح الذي حقّقته وسائل االتصال
الحديثة أو ما يس ّمى بوسائل اإلعالم الجديد من فضائيات ومواقع تواصل اجتامعي ،وبات هذا
الض ّخ غري املضبوط للمواد اإلعالم َّية مصدر قلق لدى الشعوب والحكومات بصورة عا ّمة ،فاملصادر
متن ّوعة ومنها ما هو مجهول وبعضها غري موثوق به ،أو له أهداف ومصالح يسعى إىل تحقيقها من
اإلعالمي وتزييف الحقائق ،ويرى (الطايئ )2011 ،أنّه
خالل آليات تأثري وتشويش تعرف بالتضليل
ّ
إعالمي ،فإ ّن عمل ّيات التضليل يف أساليب نقل الخرب وتداوله ،تصبح جزءا ً
طاملا كان هناك نشاط
ّ
من هذا النشاط بطبيعة الحال ،ومع تزايد وترية الحراك السيايس واالجتامعي يف املنطقة العربية،
تنامى دور اإلعالم يف تحديد مسارات الرصاع ،وترجيح الكفّة لصالح جهة مع ّينة عىل حساب أخرى،
متخصصة
وذلك من خالل طريقة نقل الخرب وتداوله ،لذا كان ال ب ّد من االلتفات إىل تو ّجهات بحثية
ّ
اإلعالمي وتحليلها ،ولهذا فإ ّن الدراسة الحالية تتض ّمن تو ّجهاً نحو
تعنى بدراسة ظواهر التضليل
ّ
واملهاري التي يسعى إليها منهاج
اإلعالمي من خالل عمل ّية التحصني املعر ّيف
تحليل ظواهر التضليل
ّ
ّ
الصف السادس من مرحلة التعليم األسايس.
ال ِّدراسات االجتامع َّية يف ّ
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اإلطار النظري للدراسة
مم ييل:
1.1أهم ّية الدراسة :تستمدّ الدراسة أهم ّيتها ّ
اإلعالمي وتحصينهم من
•األهم ّية النظرية :رضورة حامية الناشئة من مخاطر التضليل
ّ
آثاره ،وهذا ينعكس إيجاباً عىل سالمة أفراد املجتمع ،ويحافظ عىل قيمهم وثقافاتهم
وهويتهم من الضياع.
ٍ
وصف دقيقٍ شاملٍ لدرجة التحصني املعر ّيف
تتجل يف رضورة تقديم
•األهم ّية التطبيقيةّ :
السادس
واملهاري من التضليل
اإلعالمي يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية لتالميذ َّ
ّ
الصف َّ
ّ
للصف املذكور.
األسايس ،لالستفادة من ذلك يف تطوير منهاج ال ِّدراسات االجتامع َّية ّ
ّ
2.2الدِّ راسات السابقة
•الدِّ راسات باللغة العربية
دراسة (البيطار والعسايل )2009 ،بعنوان :مفهوم الرتبية اإلعالم َّية يف كتب الرتبية املدنية
والرتبية الوطنية للمرحلة األساسية يف املنهاج الفلسطيني ،هدفت هذه الدراسة إىل تعرف
مصادر اإلعالم التي استعرضتها كتب الرتبية املدنية والرتبية الوطنية ،والدور الذي قامت به
الرتبية اإلعالم َّية املتض ّمنة يف هذه الكتب إلعداد شخصية املتعلّم وإكسابه املهارات اإلعالم َّية.
واستخدمت الباحثتان منهج تحليل املحتوى ملصادر اإلعالم يف املناهج الفلسطينية ووظائفه
املتمثّلة يف كتب الرتبية املدنية والرتبية الوطنية ،وأظهرت نتائج هذه الدراسة تركيز االهتامم
مبصادر اإلعالم املقروءة يف كتب الرتبية املدنية للصفوف السابع والثامن والتاسع ،واملصادر املرئية
يف كتب الرتبية الوطنية للصفوف الخامس والسادس والسابع األساسية .وهذه النتائج تشري إىل أ ّن
تناول كتب الرتبية املدنية وكتب الرتبية الوطنية للرتبية اإلعالم َّية ليس ممنهجاً.
والتثقيفي للقناة الفضائ ّية الرتبوية
التعليمي
دراسة (جيدوري )2013 ،بعنوان :الدور
ّ
ّ
السورية يف تنمية أداء ّ
طلب الشهادة
الطلب ،هدفت هذه الدراسة إىل تع ّرف وجهة نظر ّ
الثانوية يف مدارس محافظة دمشق حول الدور الذي تقوم به الفضائيّة السورية الرتبوية يف تنمية
أداء الطلبة ،ومن أه ّم التوصيات التي خرج بها الباحث :الدعوة إىل التنسيق املستم ّر بني قطاع
الرتبية وقطاع اإلعالم بهدف الرتكيز عىل املحتوى الرتبوي الذي ميكن تقدميه للطلبة من خالل
املؤسسات اإلعالميَّة إىل تقويم املادة اإلعالميَّة بشكل دوري،
الربامج الثقافية والتعليمية ،ودعوة ّ
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وذلك بالتنسيق مع وزارة الرتبية يف ضوء مجموعة من املعايري اإلعالم َّية والرتبوية والنفسية قبل
(الطلب) ،ووضع حلول وتوصيات حول ماهية املا ّدة اإلعالم َّية التي تق ّدم
ّ
أن تصل إىل املتلقي
والتعليمي لتؤ ّدي إىل نتائج موثوق بها يف املجال
يف القناة الرتبوية السورية وفق الدور الثقا ّيف
ّ
الرتبوي والتعليمي.
دراسة (مسلم ،عزيز ،وجاب اللّه )2017 ،بعنوان :تنمية الوعي بالرتبية اإلعالم َّية يف ضوء
املعايري األكادميية ،هدفت الدراسة إىل تأصيل مفهوم الرتبية اإلعالميَّة ،وبيان أهميّتها ،ومدى
خاصة ،وأفراد املجتمع بصفة عا ّمة ،مع إلقاء الضوء عىل الوعي
حاجة ّ
طلب الجامعة إليها بصفة ّ
طلب اإلعالم الرتبوي بهذه الرتبية ،من خالل أدبيات املجال
بها ،وكيفية تنمية مستوى وعي ّ
والبحوث السابقة ،ويف ضوء املعايري األكادميية املناسبة؛ متهيدا لبناء الربنامج أو املق ّرر املزمع للرتبية
اإلعالميَّة ،ولتحقيق هذه األهداف اتبع الباحث املنهج الوصفي ،يف مراجعة البحوث والكتابات
بكل من الوعي ،والرتبية اإلعالميَّة ،واملعايري األكادميية ،وأكّدت
الرتبوية واألكادميية ،ذات العالقة ّ
طلب الجامعات؛
الدراسة رضورة «الرتبية اإلعالميَّة» ،يف الوعي مبضامني اإلعالم ويف تعزيز قدرات ّ
لفهم ما تقدمه وسائل االتصاالت التقانية الحديثة والوسائط املتع ّددة وتحليله يف هذا املجتمع
املعلومايت.
•الدِّ راسات باللغة األجنبية
دراسة ( )Arke, 2005بعنوان :الرتبية اإلعالم َّية والتفكري الناقد :هل يوجد ارتباط بينهام؟
الطلب
هدفت إىل تعرف العالقة بني الرتبية اإلعالم َّية ومهارات التفكري الناقد لدى عينة من ّ
الجامعيني يف جامعة دوكني يف الواليات املتحدة األمريكية ،وب ّينت نتائج التحليل اإلحصايئ ارتباطاً
ذا داللة إحصائية بني الدرجات املسجلة عىل مقياس الرتبية اإلعالم َّية ودرجات التفكري الناقد لدى
الطلب.
ّ
دراسة ( )Hale, 2012بعنوان :الرتبية اإلعالم َّية النقدية :منهاج ملعلّمي اللغة اإلنكليزية
يف املدرسة املتوسطة ،هدفت الدراسة إىل تصميم برنامج قائم عىل الرتبية اإلعالم َّية النقدية
ملعلّمي اللغة اإلنكليزية لغري الناطقني بها يف قسم التعليم الدويل ،ومتع ّدد الثقافات يف جامعة
سان فرانسيسكو ،ومن خالل الربنامج أصبح املتعلّمون أكرث قدرة عىل معرفة الطرائق واآلل ّيات
اإلعالم َّية التي تقنع ،وتو ّجه آراء املشاهدين نحو اتجاهات مح ّددة ،كام أنّهم أصبحوا أكرث قدرة
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ّ
والشك لديهم
عىل اتخاذ قرارات تتعلّق بقبول وسائل إعالم َّية يواجهونها قد تكون مثرية للريبة
أو رفضها.
3.3التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
•التحصني :ورد املعنى اللغوي ملصطلح التحصني يف معجم اللغة العربية املعارصة (عمر،
أي منعه وصانه ،بنى حوله حصناً ،ق ّواه.
 ،2008الصفحات ّ )510-509
«حصن املكانّ ،
حصن فالناً ،اتخذ الحيطة لوقايته من املرض ونحوه ،صانه وحفظه».
ّ
•التحصني املعريفّ .تع ّرفه الباحثة إجرائياً عىل أنّه :تزويد املتعلّم باملعارف التي تتعلّق
اإلعالمي،
الخاصة بعملية االتصال ،والوسائل اإلعالم َّية ،وأساليب التضليل
باملعلومات
ّ
ّ
السادس
وأهداف األطراف املضلّلة ،املتضمنة يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية يف َّ
الصف َّ
األسايس ،وتقاس درجة التحصني املعر ّيف بعدد الوحدات املس ّجلة التي ميكن تصنيفها تحت
ّ
واحدة من الفئات الفرعية التي تندرج بدورها تحت مستوى أعىل هي الفئات الرئيسة
الخاصة بالتحصني املعر ّيف.
ّ
•التحصني
املهاري .تع ّرفه الباحثة إجرائياً عىل أنّه :مجموعة مهارات التفكري الناقد التي
ّ
تساعد املتعلّم يف التحليل النقدي لعنارص االتصال (املرسل ،والرسالة ،ووسيلة االتصال،
اإلعالمي،
واملستقبل) بهدف الحامية من التضليل
ّ
املهاري بعدد الوحدات املس ّجلة التي ميكن تصنيفها تحت واحدة
وتقاس درجة التحصني
ّ
الخاصة
من الفئات الفرعية التي تندرج بدورها تحت مستوى أعىل هي الفئات الرئيسة
ّ
املهاري.
بالتحصني
ّ
اإلعالمي :تتب ّنى الباحثة تعريف (الدليمي )2010 ،الذي يراه بأنّه« :تزويد وسائل
•التضليل
ّ
اإلعالم مبعلومات كاذبة ال تخلو من مزج واضح بني الواقع وتفسريها بشكل مقصود
مخلطة باألكاذيب يك ال يفاجأ املتلقّي عند تلقّي التكذيب فال يعود بإمكانه معرفة
الحقيقة من التضليل».
األسايس :تع ّرفهم الباحثة بأنّهم :املتعلّمون الخاضعون لتعليم
السادس
•تالميذ َّ
الصف َّ
ّ
إلزامي ومجاين ،والذين ترتاوح أعامرهم بني ( )13-11سنة ،ويتلقّون جملة املعارف
السوريَّة.
واملهارات املتض ّمنة يف كتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة املعتمد يف الجمهوريَّة العربيَّة ُّ
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مشكلة الدراسة
نعيش يف بيئة مشبعة باملواد اإلعالميَّة تنتجها وسائل إعالم يفرتض بها أن تؤ ّدي وظائفها
بصدق وأمانة وعدالة ،وموضوعية وتوازن ،وشمول ودقّة ،وعدم إساءة الستخدام سلطة اإلعالم.
ولكن مع وجود رصاع املصالح الهائل عىل املستوى العاملي فإ ّن هذه األخالقيات تغيب أحياناً،
وت ِ
تعب
ُحدث بشكل مت ّعمد أنواعاً من التضليل
اإلعالمي فتعرض رسائل مو ّجهة ومصاغه بعناية ّ
ّ
عن جملة من القرارات واملصالح املختلفة ،وأل ّن املدرسة تتح ّمل مسؤولية تربوية جليلة كان ال
ب ّد لها أن تتد ّخل ليس لحامية الناشئة والدفاع عنهم وحسب ،وإنّ ا لتمكينهم من فهم الرسائل
اإلعالميَّة التي يتلقّونها ،وحسن االنتقاء والتعامل معها ،واملشاركة فيها بصورة ف ّعالة ومؤث ّرة.
ّإل أ ّن املدرسة لن تكون قادرة عىل اإلحاطة بجميع مفرزات وسائل اإلعالم لهذا كان ال ب ّد من
اإلعالمي،
تحصني الناشئة بزيادة وعيهم املعر ّيف بتأثريات وسائل اإلعالم املختلفة ،ومفهوم التضليل
ّ
وأهدافه ،وأساليبه ،ويعترب التحصني املعر ّيف مبثابة األرضية واألساس الذي تستند عليه مرحلة
املهاري ،التي تهدف إىل متكني املتعلّم من التعامل مع الرسائل
الحقة تس ّمى مرحلة التحصني
ّ
املهاري ،وقيل قبالً ال
أي تأثري وذلك من خالل التحصني
ّ
أي زمان أو مكان وتحت ّ
اإلعالميَّة يف ّ
املهاري ،إذ لن يحتاج
كل يوم سمكة بل علّمني كيف أصطاد ،وهذا هو مبدأ التمكني
تعطني ّ
ّ
كل رسالة يتلقّاها إىل معلّم أو مرشد أو مو ّجه يعلّمه متى يقبلها أو يرفضها ،ومن أنجع
املتعلّم مع ّ
اإلعالمي هي مهارات التفكري الناقد ،التي تهدف إىل تكوين املواطن املستنري
املهارات يف امليدان
ّ
املدرك لحقيقة ما يدور حوله من أحداث من خالل التم ّهل يف إعطاء األحكام ،لحني التحقّق من
ص ّحتها ودقّتها ،وقد أكّد ( )Kubey, 2002أ ّن «عدم استثامر مهارات التفكري الناقد يف تحصني
اإلعالمي هو أشبه بتضييع فرصة اكتشاف منجم من الذهب»
املتعلّمني من أخطار التضليل
ّ
«فاألخذ من مائدة اإلعالم الوجبة جاهزة يجعل املتلقّي للرسالة اإلعالميَّة مصاباً بعرس يف رؤية ما
كل ثقتنا ،وأنّنا
بعد الخرب والتّحليل ،من دون التمحيص يف مك ّوناتها ،وهذا يعني أنّنا نويل اإلعالم ّ
بتنا نراه كأنّه معصوم من الخطأ وال ّزلل والكذب والتّضليل .والحكمة تقول أن نعيد ال ّنظر يف هذا
املوقف ،بإعادة عقولنا إىل مكانها ،وتفعيل قدراتنا ومهاراتنا النقدية من خالل ال ّنظر إىل اإلعالم
نظرة نقد وتشكيك ،وليس النظر إليه كمصدر للحقيقة املطلقة» (فضل اللّه.)2013 ،
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ولهذا فقد كان املنهاج الدرايس هو أداة املدرسة الف ّعالة يف تحصني املتعلّمني معرف ّياً من خالل
املا ّدة العلم ّية املق ّدمة ضمن املنهاج ،ومهاريّاً من خالل مهارات التفكري الناقد التي تشكّل درعاً
أي زمان أو مكان.
يرافق املتعلّم مع ّ
كل رسالة إعالم َّية يتلقّاها يف ّ

السوريَّة عن رضورة مراعاة املستج ّدات من
ومل تغفل وزارة الرتبية يف الجمهوريَّة العربيَّة ُّ
القضايا عىل الساحات املحليّة والعربية والعاملية ،وسعت إىل تزويد املتعلّمني باملعارف واملهارات
كل ما ييسء إىل عمليّة بناء املواطن الصالح لهذا
الالزمة ملواكبة هذه املستج ّدات ومواجهة ّ
السوريَّة مدخل املهارات يف بناء مناهجها الدراسية
«اعتمدت وزارة الرتبية يف الجمهوريَّة العربيَّة ُّ
حل املشكالت ،واتخاذ القرار واستخدام التفكري املنطقي يف جميع املواقف
بصورة متكّن املتعلّم من ّ
خاصة
الحياتية ،وبنا ًء عىل ذلك فقد ط ّورت املناهج املدرسية عا ّمة ومناهج ال ِّدراسات االجتامعيَّة ّ
لتساعد املتعلّم عىل فهم نفسه ومجتمعه والعامل من حوله ،وتزويده باملعارف واملهارات التي
بحس املسؤولية وفاعالً يف مجتمعه ،وقادرا ً عىل تف ّهم القضايا املحليّة،
تجعل منه مواطناً مز ّودا ً ّ
والعربية ،والعاملية ،واملشاركة يف معالجتها ،وتعينه عىل اكتساب مهارات التفكري وإبداء الرأي،
واتخاذ القرار مبا يخدم الصالح العام» (وزارة الرتبية ،)2007 ،لك ّن الحديث عن هذه القضايا
السوريَّة وكذلك األمر فيام يتعلّق
كان عا ّماً دون تفصيل يف وثيقة املناهج يف الجمهوريَّة العربيَّة ُّ
باملعايري الوطنية التي طُ ّورت وفقها هذه املناهج ،واقترصت اإلشارة إليها ضمن ما يطلق عليه
اإلعالمي وتحصني الناشئة وحاميتهم
«الغزو الثقايف أو تح ّديات العوملة» ،فلم تظهر قضية التضليل
ّ
من تبعاته بوضوح يف وثيقة املناهج السورية أو معايري تطويرها ،ومن هنا فإ ّن مشكلة الدراسة
اإلعالمي يف كتاب
واملهاري من التضليل
الحالية ّ
ّ
تتجل يف السؤال اآليت :ما درجة التحصني املعريفّ
ّ
األسايس؟ وتتف ّرع عنه التساؤالت اآلتية:
السادس
الدِّ راسات االجتامع َّية لتالميذ َّ
الصف َّ
ّ
الص ّف
1.1ما درجة التحصني املعر ّيف من التضليل
اإلعالمي يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية لتالميذ ّ
ّ
األسايس؟ وتتف ّرع عنه أيضاً األسئلة الثالثة اآلتية:
السادس
َّ
ّ
للصف السادس األسايس؟
•ما عنارص االتصال األكرث تكرارا ً يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية ّ
للصف السادس األسايس؟
•ما الوسائل اإلعالم َّية األكرث تكرارا ً يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية ّ
للصف السادس
•ما أساليب التضليل
اإلعالمي األكرث تكرارا ً يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية ّ
ّ
األسايس؟
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الصف
املهاري من التضليل
2.2ما درجة التحصني
اإلعالمي يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية لتالميذ ّ
ّ
ّ
األسايس؟
السادس
َّ
ّ
أسباب إجراء الدراسة ومربّراتها :من أه ّم األسباب التي قادت إىل إجراء الدراسة الحالية
التناقض بني الرسائل التي تق ّدمها وسائل اإلعالم املختلفة حول موضوعات متنوعة ،وما
أحدث ذلك من آثار سلبية عىل الوضع السيايس ،واألمني ،واالجتامعي ،واالقتصادي يف عديد
مم يستدعي
من الدول العربية ،األمر الذي يشري إىل خطورة التضليل
اإلعالمي الكبريةّ ،
ّ
وتتول املناهج الدراسية الدور األكرب يف
أي مجتمع كانّ ،
تحصيناً معرفيّاً ومهاريّاً للمواطنني يف ّ
هذا التحصني أل ّن املتعلّمني ميثّلون رشيحة واسعة من املجتمع ،لذلك فقد هدفت الدراسة
اإلعالمي يف كتاب ال ِّدراسات
واملهاري من التضليل
الحالية إىل وصف واقع التحصني املعر ّيف
ّ
ّ
مم يفيد يف تقديم بيانات دقيقة ملط ّوري
السادس
االجتامعيَّة لتالميذ َّ
األسايسّ ،
الصف َّ
ّ
السوريَّة حول هذا الواقع ،وبالتايل تقوية النقاط اإليجابية
املناهج يف الجمهوريَّة العربيَّة ُّ
وتاليف السلبيات يف كتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة.

حدود الدراسة
•الحدود البرشية :ال توجد حدود برشية للدراسة ،أل ّن الدراسة الحالية هي دراسة تحليلية
األسايسّ ،إل أ ّن آثارها تستهدف
السادس
لكتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة الخاص َّ
بالصف َّ
ّ
السوريَّة ،والذين
تالميذ ّ
الصف السادس من مرحلة التعليم األسايس يف الجمهوريَّة العربيَّة ُّ
ترتاوح أعامرهم بني ( )13-11سنة.
•الحدود الزمانية :أُنجزت الدراسة الحالية خالل الفرتة الزمنية املمت ّدة من 2018/4/5م
حتى 2018/10/20م.
•الحدود الجغرافية :مبا أ ّن كتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة معتمد ومو ّحد يف جميع محافظات
السوريَّة ،فإ ّن هذا يشري إىل أ ّن الحدود الجغرافية للدراسة الحالية
الجمهوريَّة العربيَّة ُّ
السوريَّة كاملة.
شملت الجمهوريَّة العربيَّة ُّ
•تو ّجهات الدراسة السابقة وتوصياتها :بحثت دراسة (البيطار والعسايل )2009 ،يف
مدلوالت الرتبية اإلعالميَّة ،ومصادرها ،ووظائفها ،وكذلك دراسة (مسلم ،عزيز ،وجاب اللّه،
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 )2017اهتمت بدراسة أهم ّية تنمية الوعي بالرتبية اإلعالم َّية وتوصلت إىل نتيجة مفادها:
رضورة فهم الرسائل اإلعالم َّية وتحليلها ،وبهذا تعترب الدراسة الحالية مرحلة متقدمة
عن الدراستني السابقتني كونها تبحث يف املضمونات املعرف َّية من جهة ،وكذلك تق ّوم
اإلعالمي من جهة أخرى ،أ ّما دراسة
قدرة الكتاب عىل إكساب مهارات التفكري النقدي
ّ
(جيدوري )2013 ،فقد بحثت يف أهم ّية رقابة جهات تربوية وإعالم َّية عىل املحتوى
اإلعالمي املعروض للطلبة بصورة تجعل الرقيب خارج ّياً ،يف حني أ ّن الدراسة الحالية تق ّوم
ّ
اإلعالمي التي تجعل الرقابة لدى املتعلّم
قدرة الكتاب عىل إكساب املتعلّم مهارات النقد
ّ
ذات مصدر داخيل .وكانت دراستي ( )Arke, 2005و( )Hale, 2012األقرب إىل موضوع
البحث الحايل إذ دعمت الدراسة األوىل فكرة البحث الحايل حني أكّدت أهم ّية مهارات
اإلعالمي ،وق ّدمت الثانية منوذجاً لربنامج قائم
التفكري الناقد يف التحصني من التضليل
ّ
عىل الرتبية اإلعالم َّية النقدية وأكّدت نتائج اختبار الربنامج فاعليته يف تحقيق األهداف
املنشودة من الرتبية اإلعالم َّية النقدية ،وهذا دليل آخر يؤكّد رضورة اعتامد املناهج يف
اإلعالمي.
السوريَّة مهارات التفكري الناقد للتحصني من التضليل
الجمهوريَّة العرب َّية ُّ
ّ

الطريقة وإجراءات الدراسة
1.1منهج الدراسة:
اتبعت الباحثة يف دراستها املنهج الوصفي الذي يعتمد أسلوب تحليل املحتوى ،فاملنهج الوصفي
هو املنهج األكرث مالءمة للدراسة باعتباره «منهج بحث علمي ،واسع االنتشار يف العلوم اإلنسانية،
يصف الظاهرة املدروسة ،كام هي يف واقعها الراهن ،وصفاً دقيقاً ،بعد جمع معلومات كافية
عنها ،عرب واحدة أو أكرث من أدوات متع ّددة( :املقابلة واملالحظة واالستبانة وتحليل الوثائق
وتحليل املضمون والروائز) ،ويق ِّدم لها وصفاً كم ّياً أو نوع ّياً» (عامر واملوسوي.)2014 ،
2.2املجتمع األصيل للدراسة وعينتها:
السادس
تألّف مجتمع الدراسة من كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية ،بجزأيه األ ّول والثاين يف َّ
الصف َّ
السوريَّة .أ ّما ع ّينة الدراسة فهي مجتمع الدراسة نفسه ،إذ
األسايس يف الجمهوريَّة العرب َّية ُّ
ّ
قامت الباحثة بتحليل جميع النصوص ،واألنشطة ،والصور املوجودة يف الكتاب املذكور.
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3.3أداة الدراسة:
اإلعالمي يف
واملهاري من التضليل
وهي عبارة عن قامئة تحليل مدلوالت التحصني املعر ّيف
ّ
ّ
الصف السادس من مرحلة التعليم األسايس يف الجمهوريَّة
كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية يف ّ
السوريَّة.
العرب َّية ُّ
•الهدف من األداة:
اإلعالمي يف كتاب
واملهاري من التضليل
تهدف األداة إىل تحديد درجة التحصني املعر ّيف
ّ
ّ
الصف السادس من مرحلة التعليم األسايس يف الجمهوريَّة العرب َّية
ال ِّدراسات االجتامع َّية يف ّ
السوريَّة.
ُّ
•مراجعة األدب النظري الذي يخدم عملية بناء األداة:
استندت الباحثة إىل األدب النظري الذي يتعلّق باإلعالم (مفهومه ،ووسائله ،وتط ّوره ،وآثاره)،
باإلضافة إىل اطالعها عىل مجموعة من مناذج االتصال ،كام راجعت ما يتعلق باملناهج ودورها
يف حامية الناشئة ،وتشكيل املواطن الصالح.
•تحديد فئات التحليل ووحداته:
–تحديد فئات التحليل :تص ّنف فئات التحليل وفقاً لفئة املوضوع (ماذا قيل؟)،
إذ تحلَّل املا ّدة وفقاً لهذه الفئات عىل أساس املوضوعات التي ظهرت فيها.
–تحديد وحدات التحليل :اعتمدت الباحثة يف دراستها الحالية عىل وحدات التحليل
اآلتية( :الفكرة ،والصورة ،والنشاط) ،وقد حرصت الباحثة يف أثناء استخراج وحدات
التحليل عىل االلتزام باملوضوعية والحياد وتحليل ما هو ظاهر دون اللجوء لالستدالل
كل ظهور لفئة ما تكرارا ً جديدا ً
عم هو كامن .وتشري الباحثة كذلك إىل أنّها اعتربت ّ
ّ
لها.
•وضع قامئة التحليل بصورتها األ ّولية:
الخاص باإلعالم ووسائله وآثاره،
استندت الباحثة يف تصميمها ألداة البحث إىل األدب النظري
ّ
اإلعالمي مفهومه وأساليبه ،واعتمدت عىل نتائج
باإلضافة إىل املوضوعات املتعلّقة بالتضليل
ّ
اإلعالمي ،باإلضافة إىل منوذج
ال ِّدراسات التي أكّدت أه ّمية التفكري الناقد يف مواجهة التضليل
ّ
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السويل يف االتصال الذي وظّفته يف تحديد مهارات التفكري الناقد التي وظّفها كتاب ال ِّدراسات
توصلت إىل وضع قامئة تحليل
االجتامع َّية يف تحصني التالميذ من التضليل
اإلعالمي .وبذلك ّ
ّ
تتألّف يف صورتها األ ّولية من فئتني رئيستني ،تندرج تحتهام مجموعة من الفئات الفرعية
األ ّولية والثانوية والثالثية.
•التأكّد من صدق أداة التحليل وثباتها
–التأكّد من صدق أداة التحليل :قامت الباحثة بعرض قامئة التحليل عىل مجموعة من
السادة املحكَّمني من أعضاء الهيئة التدريسية يف كلّية الرتبية يف جامعة دمشق .إلبداء
َّ
آرائهم حول بنودها إ ّما تعديالً أو حذفاً أو إضافةً ،وتتل ّخص املالحظات واملقرتحات
التي أبداها السادة املحكَّمون يف :دمج بعض البنود يف بند واحد ،حذف بعض البنود
أو إضافتها ،مع إعادة ترتيب بعض الفئات الفرعية وإدراجها تحت فئات رئيسة
بديلة .وقد ل َّبت الباحثة جميع هذه املالحظات.
–التأكّد من ثبات أداة التحليل :املقصود من ثبات أداة التحليل تطابق نتائج التحليل
كل م ّرة يحلّل فيها باحث آخر ما ّدة التحليل وفق األداة ذاتها .ومث ّة طريقة أخرى
يف ّ
لقياس ثبات التحليل وهي أن يعيد الباحث نفسه عمليّة التحليل م ّرة أخرى بعد
ميض م ّدة زمنية كافية ألن ينىس نتائج التحليل األ ّول ،ثم يحسب معامل االرتباط
ّ
بني نتائج التحليلني ،وكلّام كان هذا املعامل عالياً كانت النتائج ثابتة (عليان وغنيم،
 )2000وللتحقّق من ثبات التحليل ،حلّلت الباحثة كتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة وفق
الخطوات املنهجيّة لتحليل املحتوى العلمي مستخدم ًة قامئة التحليل املص ّممة ملعرفة
اإلعالمي يف كتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة
واملهاري من التضليل
درجة التحصني املعر ّيف
ّ
ّ
للصف السادس األسايس ،وبعد مرور أربعة أسابيع من التحليل األ ّول أعادت تحليل
ّ
الكتب م ّرة ثانية .كام قامت الباحثة باالستعانة مبحلّل آخر (طالبة دراسات عليا
مختصة باملناهج وطرائق التدريس وهي عىل دراية بعمليّة تحليل محتوى الكتب
ّ
الدراسية) لتقوم بإعادة تحليل الكتاب املذكور ،وذلك بعد أن ز ّودتها باملا ّدة املراد
تحليلها ،باإلضافة إىل قامئة التحليل املص ّممة ،وقامئة بالتعريفات اإلجرائية لفئات
التحليل املستخدمة ،وح ّددت لها نوع فئات التحليل ووحداته .وبعدها قامت
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الباحثة بحساب معامالت الثبات بني التحليالت املختلفة باستخدام معادلة هولستي
لقياس الثبات نقالً عن (امليك.)2011 ،
معامل الثبات=

عدد الوحدات امل ّتفق عليها ×2

عدد وحدات التحليل األ ّول  +عدد وحدات التحليل الثاين

–بلغ معامل الثبات بني تحلييل الباحثة ( )1والباحثة ( )2لكتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة
الصف السادس (.)0.99
يف ّ
–بلغ معامل الثبات بني تحلييل الباحثة ( )1واملحلّل الزميل لكتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية
الصف السادس (.)0.96
يف ّ
يتبي من العرض السابق ملعامالت الثبات بني التحليالت املختلفة لكتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة
ّ
الصف السادس أ ّن هذه املعامالت عالية ،وهي تدعو إىل االطمئنان عىل ثبات قامئة التحليل.
يف ّ
•أداة التحليل بصورتها النهائية:
واملهاري يف كتاب ال ِّدراسات
توصلت الباحثة إىل إعداد قامئة لتحليل مدلوالت التحصني املعر ّيف
ّ
ّ
األسايس وهي مك ّونة من فئتني رئيستني ،تندرج تحتهام ()49
السادس
االجتامع َّية يف ّ
الصف َّ
ّ
فئة فرعية ّ
كل مجال،
يدل تحقّقها عىل تحقق الفئات الرئيسة يف املحتوى .وقد أُدر َِج تحت ّ
مجموعة من الفئات الفرعية األ ّولية والثانوية.
4.4إجراء عمل ّية التحليل
ص ّممت الباحثة مجموعة من الجداول من أجل تفريغ النتائج وترتيبها وحساب نسب
تكراراتها ،واستعانت يف تصميمها بربنامج (مايكروسوفت إكسل  )2010الذي يفيد يف تنفيذ
العمليات الحسابية وتحليل املعلومات ومتثيل البيانات يف جداول بيانية .وقد استفادت الباحثة
من خصائص هذا الربنامج يف عملية الع ّد وحساب التكرارات مثل »:خاص ّية (الفرز والتصفية،
والنسخ والتكرار ،وخاص ّية اإلكامل .)...وقد ص ّممت الباحثة جدوالً يوضّ ح أسلوب تفريغ البيانات
وتصنيف وحدات التسجيل وفقاً لفئاتها الرئيسة والفرعية :بعد تفريغ البيانات ،قامت الباحثة
كل فئة فرعية ،ث ّم حساب نسبتها ،ورتّبت الفئات الفرعية وفقاً لعدد م ّرات
بجمع تكرارات ّ
ظهورها تنازلياً.
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نتائج الدراســة
قامت الباحثة باستخالص النتائج ،ومن ث ّم ترجمت التكرارات والنسب املئوية التي وردت
يف الجداول البيانية إىل رسد كتايب يوضّ ح هذه النتائج ،ويصف الظاهرة التي تجري دراستها ث ّم
تفسها.
ّ
1.1نتائج اإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة:
اإلعالمي يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية
واملهاري من التضليل
ما درجة التحصني املعر ّيف
ّ
ّ
األسايس؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ال ب ّد أ ّوالً من اإلجابة عن أسئلته
السادس
لتالميذ َّ
الصف َّ
ّ
الفرعية:
اإلعالمي يف كتاب الدِّ راسات
•نتائج التحليل املتعلّقة بدرجة التحصني املعريفّ من التضليل
ّ
األسايس.
السادس
االجتامع َّية لتالميذ َّ
الصف َّ
ّ
ونصه :ما درجة التحصني
هذه النتائج تعطي اإلجابة عن السؤال الفرعي األ ّول ّ
السادس
املعريفّ من التضليل
اإلعالمي يف كتاب الدِّ راسات االجتامع َّية لتالميذ َّ
الصف َّ
ّ
األسايس؟
ّ
الصف
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية لتالميذ َّ
األسايس بفصليه الدراسيني األ ّول والثاين.
السادس
َّ
ّ
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جدول رقم ()1
نتائج التحليل املتعلّقة بدرجة التحصني املعريفّ
األسايس
السادس
يف كتاب الدِّ راسات االجتامع َّية لتالميذ َّ
الصف َّ
ّ
الفئة
الفئة
الفرعية
الرئيسة
األولية

الفئة الفرعية الثانوية

الفئة
الفرعية
الثالثية

رشوط االتصال

اإلعالمي
أساليب التضليل
ّ

اإلعالمي.
التحصني املعريفّ من التضليل
ّ

5
9
7
7

2.1
3.78
2.94
2.94

9

3.78

التلفاز واملحطات
الفضائية
عنارص االتصال
0
املحطات اإلذاعية 0
الوسيلة
الصحف
6.3 15
واملجالت
19.32 46
مواقع األنرتنت
29.41 70
املجموع
41.17 98
املجموع
0
0
التأثري يف االتجاهات واملواقف
التغيري املعر ّيف
0
0
0
0
التغيري يف القيم
0
0
التغيري يف السلوك
0
0
املجموع
0.42 1
التضليل باالنتقائية املتحيّزة
التضليل بالتالعب باملعلومات
0
0
وترتيب الحقائق
التضليل بإهامل خلفية
0
0
األحداث
التضليل بعدم التمييز بني
8.82 21
الحقيقة والخيال

أهداف األطراف
املضللة إعالميّاً.

االتصال

املرسل
الرسالة
املستقبل

الفئة الفرعية
التكرار النسبة الرتتيب
الرابعية
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الفئة
الفئة
الفئة
الفرعية الفئة الفرعية الثانوية الفرعية
الرئيسة
الثالثية
األولية
التضليل باستخدام مفردات معينة
تؤدي إىل إصدار أحكام باإلدانة عىل
املواقف واألشخاص والجامعات والدول،
أو تحمل وجهة نظر بالتأييد أو الرف
التضليل باإلشاعة والتشويش
التضليل بادعاء التوازن الشكيل بني
رأيني فقط ،واختيارين ال غري
التضليل باختيار قضايا ومشكالت زائفة
التضليل بتشتيت االنتباه عن القضية
األصلية
التضليل بالتهوين وتقليل قيمة
املوضوع
التضليل بالتهويل واملبالغة
التضليل بالتالعب بتقنيات الصورة
التضليل باإلحصائيات واستطالعات
الرأي غري الحقيقية
املجموع
املجموع الكلّـي

الفئة الفرعية
التكرار النسبة الرتتيب
الرابعية
0

0

6

2.52

0

0

0

0

0

0

0

0

9
4

3.78
1.68

0

0

17.22
58.4

من خالل مالحظة الجدول رقم ( )1نجد أ ّن مجموع وحدات تحليل التحصني املعر ّيف يف كتاب
للصف السادس من التعليم بلغ ( )139وحدة تكرارية موزّعة عىل الفئات
ال ِّدراسات االجتامع َّية ّ
الخاصة بالسؤال الفرعي األ ّول يوضّ ح اآليت:
الخاصة بالتحصني املعر ّيف .وتفصيل النتائج
الفرعية
ّ
ّ
إذ حصلت فئة (االتصال) عىل املرتبة األوىل بتكرار قدره ( )98ونسبة مئوية بلغت ()41.17
وقد تف ّرعت هذه الفئة إىل فئتني فرعيتني هام :عنارص االتصال التي حصلت عىل ( )70تكرارا ً،
ونسبة مئوية بلغت ( ،)29.41وفئة (رشوط االتصال) التي حصلت عىل ( )5تكرارات ونسبة مئوية
اإلعالمي) بتكرار قدره ( )41ونسبة
بلغت ( .)2.1جاءت يف املرتبة الثانية فئة (أساليب التضليل
ّ
الخاصة بالتحصني املعريفّ من التضليل
مئوية بلغت ( )17.22ويف املرتبة الثالثة ضمن الفئات
ّ
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أي تكرار ونسبة مئوية بلغت
اإلعالمي جاءت فئة (أهداف األطراف املضلّلة) التي مل يس ّجل لها ّ
ّ
الخاصة بالتحصني املعر ّيف
 .0%والشكل البياين اآليت يوضّ ح النسب املئوية للفئات الفرعية األول ّية
ّ
للصف السادس األسايس:
من التضليل
اإلعالمي يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية ّ
ّ

شكل بياين رقم ( :)1النسب املئوية للفئات الفرعية الخاصة بالتحصني املعر ّيف من التضليل
للصف السادس األسايس
اإلعالمي يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية ّ
ّ
للصف
–النتائج املتعلّقة بعنارص االتصال األكرث تكراراً يف كتاب الدِّ راسات االجتامع َّية
ّ
السادس األسايس .وهي النتائج التي تجيب عن السؤال الفرعي اآليت :ما هي عنارص
للصف السادس األسايس؟
االتصال األكرث تكراراً يف كتاب الدِّ راسات االجتامع َّية
ّ
لإلجابة عن هذا السؤال اشتقّت الباحثة الجدول اآليت من الجدول رقم (:)1
جدول رقم ()2
تكرارات عنارص االتصال ونسبها املئوية يف كتاب الدِّ راسات االجتامع َّية للصف األسايس
الرتتيب
2
3
3
1

النسبة املئوية
3.78
2.94
2.94
29.41

التكرار
9
7
7
70

عنارص االتصال
املرسل
الرسالة
املستقبل
الوسيلة اإلعالميَّة
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من خالل مالحظة الجدول رقم ( )2نحصل عىل الرتتيب اآليت لعنارص االتصال :حصلت
الوسيلة اإلعالم َّية عىل املرتبة األوىل إذ ُس ّجل لها ( )70تكرارا ً ونسبة مئوية بلغت ( ،)29.41ويف
املرتبة الثانية جاءت فئة املرسل إذ ُس ّجل لها ( )9ونسبة مئوية بلغت ( ،)3.78أ ّما يف املرتبة الثالثة
جاءت فئتا (الرسالة) و(املستقبل) إذ ُس ّجل لهام  7تكرارات ونسبة مئوية بلغت ( .)2.94وتشري
هذه النتائج إىل تفاوت االهتامم بعنارص االتصال ،إذ ب ّينت النتائج أ ّن نسبة ظهور فئة (الوسيلة
اإلعالم َّية) تزيد عن عرشة أضعاف العنارص املتبقّية من عنارص االتصال.
للصف
–النتائج املتعلقة بالوسائل اإلعالميَّة األكرث تكرارا ً يف كتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة ّ
السادس األسايس :وهي النتائج التي تجيب عن السؤال الفرعي اآليت :ما هي الوسائل
اإلعالميَّة األكرث تكرارا ً يف كتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة للصف السادس األسايس؟ لإلجابة
عن هذا السؤال ميكننا اشتقاق الجدول اآليت من الجدول رقم ()1
جدول رقم ()3
تكرارات الوسائل اإلعالم َّية ونسبها املئوية الواردة يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية للصف األسايس
الرتتيب
3
4
2
1

النسبة املئوية
3.78
0
6.3
19.32

التكرار
9
0
15
46

الوسيلة اإلعالم َّية
التلفاز واملحطات الفضائية
املحطات اإلذاعية
الصحف واملجالت
مواقع األنرتنت

من خالل مالحظة الجدول رقم ( )3ميكننا الحصول عىل النتائج اآلتية:
جاءت فئة (مواقع األنرتنت) يف املرتبة األوىل بتكرار قدره ( )46ونسبة مئوية بلغت (،)19.32
ّ
واملجلت) عىل املرتبة الثانية بتكرار قدره ( )15ونسبة مئوية بلغت (،)6.3
وحصلت فئة (الصحف
ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة (التلفاز واملحطّات الفضائية) بتكرار قدره ( )9ونسبة مئوية بلغت
أي تكرار
( .)3.78أ ّما فئة (املحطّات اإلذاعية) فقد جاءت يف املرتبة األخرية دون أن يس ّجل لها ّ
وبنسبة مئوية قدرها  .0%وتشري هذه النتائج إىل أ ّن كتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة يركّز عىل مواقع
األنرتنت بالدرجة األوىل وهذا ميكن تفسريه بانتشار وسائل التواصل االجتامعي يف جميع األوساط
االجتامعيَّة ،وضمن الفئات العمرية املختلفة ،لكن تركيز الكتاب عىل الوسائل املقروءة (الصحف
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واملجلت) بصورة أكرب من الوسائل املقروءة واملسموعة معاً (التلفاز واملحطّات اإلعالم َّية) ميكن
ّ
أن يعود إىل عدم مراعاة اهتاممات الفئة العمرية املو ّجه الكتاب إليها ،أو لعدم االهتامم املمنهج
يف تركيز االهتامم عىل الوسائل اإلعالم َّية وفقاً للمرحلة العمرية التي مي ّر بها املتعلّم.
للصف
اإلعالمي األكرث تكراراً يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية
–النتائج املتعلّقة بأساليب التضليل
ّ
ّ
السادس األسايس ،وهي النتائج التي تجيب عن السؤال الفرعي اآليت :ما هي أساليب التضليل
للصف السادس األسايس؟
اإلعالمي األكرث تكراراً يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية
ّ
ّ

لإلجابة عن هذا السؤال ميكننا اشتقاق الجدول اآليت من الجدول رقم (:)1
جدول رقم ()4
للصف السادس األسايس
اإلعالمي األكرث تكراراً يف كتاب الدِّ راسات االجتامع َّية
أساليب التضليل
ّ
ّ
أساليب التضليل
التضليل باالنتقائية املتح ّيزة
التضليل بالتالعب باملعلومات وترتيب الحقائق
التضليل بإهامل خلفية األحداث
التضليل بعدم التمييز بني الحقيقة والخيال
التضليل باستخدام مفردات معينة تؤدي إىل إصدار أحكام باإلدانة عىل
املواقف واألشخاص والجامعات والدول ،أو تحمل وجهة نظر بالتأييد أو الرفض
التضليل باإلشاعة والتشويش
التضليل بادعاء التوازن الشكيل بني رأيني فقط ،واختيارين ال غري
التضليل باختيار قضايا ومشكالت زائفة
التضليل بتشتيت االنتباه عن القضية األصلية
التضليل بالتهوين وتقليل قيمة املوضوع
التضليل بالتهويل واملبالغة
التضليل بالتالعب بتقنيات الصورة
التضليل باإلحصائيات واستطالعات الرأي غري الحقيقية
التضليل بالكاريكاتري السيايس واالجتامعي

التكرار النسبة املئوية الرتتيب
5
0.42
1
6
0
0
6
0
0
1
8.82
21
0

0

6

6
0
0
0
0
9
4
0
0

2.52
0
0
0
0
3.78
1.68
0
0

3
6
6
6
6
2
4
6
6

من خالل مالحظة الجدول رقم ( )4نجد اآليت:
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♦املرتبة األوىل :التضليل بعدم التمييز بني الحقيقة والخيال بتكرار قدره ( )21ونسبة
مئوية بلغت (.)8.82
♦املرتبة الثانية :التضليل بالتهويل واملبالغة بتكرار قدره ( )9ونسبة مئوية بلغت ()3.78
♦املرتبة الثالثة :التضليل باإلشاعة والتشويش بتكرار قدره ( )6ونسبة مئوية بلغت
()2.52
♦املرتبة الرابعة :التضليل بالتالعب بتقنيات الصورة بتكرار قدره ( )4ونسبة مئوية
بلغت ()1.68
♦املرتبة الخامسة :التضليل باالنتقائية املتحيّزة بتكرار قدره ( )1ونسبة مئوية بلغت ()0.42

♦املرتبة السادسة :التضليل بالتالعب باملعلومات وترتيب الحقائق ،والتضليل بإهامل
خلفية األحداث ،التضليل باستخدام مفردات مع ّينة تؤ ّدي إىل إصدار أحكام باإلدانة
عىل املواقف واألشخاص والجامعات والدول ،أو تح ّمل وجهة نظر بالتأييد أو الرفض،
والتضليل بادعاء التوازن الشكيل بني رأيني فقط ،واختيارين ال غري ،والتضليل باختيار
قضايا ومشكالت زائفة ،التضليل بتشتيت االنتباه عن القضية األصل ّية ،والتضليل
بالتهوين وتقليل قيمة املوضوع ،والتضليل باإلحصائيات واستطالعات الرأي غري
أي
الحقيقية ،والتضليل بالكاريكاتري السيايس واالجتامعي دون أن يُس ّجل لها ّ
تكرار ونسبة مئوية قدرها  .0%وميكن أن يعود السبب يف اهتامم مط ّوري كتاب
للصف السادس األسايس بالجوانب املتصلة بالتضليل من خالل
ال ِّدراسات االجتامع َّية ّ
عدم التمييز بني الحقيقة والخيال ،واإلشاعة واملبالغة والتهويل ،والتالعب بتقنيات
الصورة ،واالنتقائية املتح ّيزة هو أ ّن املتعلّمني يف هذه املرحلة النامئية «تنطيل عليهم
بعض املضامني الس ّيئة إذا سيقت إليهم بقالب ف ّني جميل» (زهران.)1995 ،
اإلعالمي
املهاري من التضليل
– النتائج املتعلّقة بالسؤال الفرعي الثاين :ما درجة التحصني
ّ
ّ
األسايس؟
السادس
يف كتاب الدِّ راسات االجتامع َّية لتالميذ
ّ
الصف َّ
ّ
املهاري يف كتاب
للوصول إىل إجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل مدلوالت التحصني
ّ
للصف السادس األسايس:
ال ِّدراسات االجتامع َّية ّ
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جدول ()5
اإلعالمي ونسبها املئوية،
املهاري من التضليل
الخاصة بالتحصني
تكرارات الفئات الفرعية ّ
ّ
ّ
للصف السادس األسايس
وترتيبها يف كتاب الدِّ راسات االجتامع َّية
ّ

مهارة التعامل مع
املستقبل

مهارة التعامل مع
وسيلة نقل الرسالة
اإلعالميَّة

اإلعالمي
التحصني مبهارات التفكري الناقد من التضليل
ّ

مهارة التعامل مع الرسالة
اإلعالميَّة

مهارة التعامل مع
املرسل

الفئة الفئة الفرعية
الرئيسة األولية

الفئة الفرعية الثانوية
تحديد املرسل
تحديد نوع الجهة التي ميثّلها املرسل
استنتاج أهداف املرسل
الحكم عىل درجة مصداقية املرسل
املجموع
تحديد نوع الرسالة (خرب ،رأي ،حقيقة ،خيال)
تحليل مضمونات الرسالة
تقييم شمولية محتوى الرسالة
تقييم درجة موضوعية الرسالة
الحكم عىل مصداقية الرسالة
تصحيح محتوى الرسالة اإلعالم َّية
املجموع
تحديد نوع الوسيلة اإلعالميَّة
تحليل تقنيات الوسيلة اإلعالم َّية (جودة الصورة،
أبعادها ،زاوية التقاطها ،الصوت)
الحكم عىل درجة تأثري الوسيلة اإلعالم َّية
املجموع
تقويم قدرة املتعلّم عىل التمييز بني الحقيقة والرأي
تقويم قدرة املتعلّم عىل البحث وجمع املعلومات
حول موضوع ما
تقويم قدرة املتعلّم عىل جمع األدلة والشواهد
املجموع
املجموع الكلـــــي

التكرار النسبة الرتتيب
1.26 3
0
0
0
0
0
0
1.26 3
3.78 9
1.68 4
0.42 1
0
0
8.82 21
1.68 4
16.38 39
0
0

8
10
10
10
5
6
9
10
2
7
10

0

0

10

10
10
0

4.2
4.2
0

4
10

27

11.34

1

8.4 20
19.74 47
41.59 99
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من خالل مالحظة الجدول رقم ( )5نجد اآليت:
جاءت يف املرتبة األوىل فئة (تقويم قدرة املتعلّم عىل البحث وجمع املعلومات حول موضوع
ما) بتكرار قدره ( )27ونسبة مئوية بلغت ( ،)11.34ويعود السبب يف ذلك إىل إدراج الكتاب
والتقص ،ومن ثم تقويم قدرته
مجموعة من األنشطة والتدريبات التي تحثّ املتعلّم عىل البحث
ّ
عىل اختيار املعلومات ،واملصدر الذي بحث فيه ،والخطوات التي اتبعها يف سبيل ذلك .ويف املرتبة
الثانية جاءت فئة (الحكم عىل مصداقية الرسالة) بتكرار قدره ( )21ونسبة مئوية بلغت (،)8.82
وتعزو الباحثة ذلك إىل األنشطة التي تض ّمنها الكتاب والتي تهدف إىل التشكيك بالخرب املعروض،
ومحاولة التأكّد ،وطرح تساؤالت تثري لدى املتعلّم عمليات عقلية عليا ،مثل :ما مدى مالءمة
صورة ما للخرب املطروح؟ وهل ح ّدد مصدر الخرب املعروض؟ ...إلخ ،ث ّم يعرض الكتاب رشوط الخرب
الصحيح ،ويد ّرب املتعلّم عىل الخطوات التي عليه القيام بها للتأكّد من صحة الخرب ،وتوجيهه
ملناقشة خرب قرأه أو صورة رآها يف وسائل اإلعالم املختلفة ،وجاءت يف املرتبة الثالثة فئة (تقويم
قدرة املتعلّم عىل جمع األدلّة والشواهد).
بتكرار قدره ( )20ونسبة مئوية بلغت ( )8.4وهذه مرحل ٌة تعقب جمع املعلومات والبيانات
املطلوبة إذ ينبغي أن يناقش املتعلّم هذه املعلومات ،ويجمع األدلّة التي تثبت ص ّحتها ،والدليل
قد يكون قويّاً مقبوالً أو العكس .لذا عرض الكتاب مصادر متعددة للحصول عىل أدلّة تدعم
املعلومات التي حصلوا عليها من خالل عرض صورة تؤكد مصداقية املعلومات ،أو تجميع مواد
فيلمية علمية ،أو إجراء لقاءات مع بعض االختصاصيني ،أو الرجوع إىل املجالت العلمية .كام
حصلت عىل املرتبة الرابعة فئة (الحكم عىل درجة تأثري الوسيلة اإلعالم َّية) بتكرار قدره ()10
ونسبة مئوية بلغت ( )4.2وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل حثّ الكتاب للمتعلّم عرب أنشطته
وتدريباته عىل التفكري بإيجابيات وسلبيات وسائل اإلعالم ،وإجراء محاورات حول تأثري مشهد
ضمن برنامج كرتوين عىل األطفال سوا ًء أكان سلباً كان أم إيجاباً .أو من خالل مناقشة التغيريات
االجتامع َّية والدراسية التي طرأت عىل حياة مراهق يستخدم الشابكة ،ويقيض معظم ساعاته يف
مغامراته االفرتاضية عربها بسبب لعبه تتطلب ساعات متواصلة لكسب نقاط أو إنجاز املهامت.
وجاءت فئة (تحديد نوع الرسالة (خرب ،رأي ،حقيقة ،خيال) يف املرتبة الخامسة بتكرار قدره ()9
ونسبة مئوية بلغت ( )3.78إذ لجأ الكتاب إىل تحديد نوع الرسالة يف بعض النصوص التي عرضها،
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إالّ أنّه مل يخترب قدرة املتعلّم عىل تحديد نوعها سوا ًء أكانت خربا ً أم رأياً أم حقيقة أم خياالً ،وهذا
ما أثبتته فئة (تقويم قدرة املتعلم عىل التمييز بني الحقيقة والرأي) إذ أهملها الكتاب ومل يُس ّجل
أي تكرار ،وهذه ثغرة عىل مط ّوري الكتاب تالفيها الحقاً .كام جاءت فئة (تحليل مضمونات
لها ّ
الرسالة) بتكرار قدره ( )4ونسبة مئوية بلغت ( )1.68وفئة (تصحيح محتوى الرسالة اإلعالم َّية)
بتكرار قدره ( )4ونسبة مئوية بلغت ( )1.68يف املرتبتني السادسة والسابعة عىل التوايل فقد ُعني
كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية بالرسالة اإلعالم َّية من خالل االهتامم بتـحليل مضمونات الرسالة،
نص
وتصحيح محتواها ،إذ عرض مناذج لرسائل إعالم َّية متع ّددة ،وطلب من املتعلّم تفكيك ّ
الرسالة إىل أجزاء ،واستنتاج العالقة بينها ،ومل يكتف بتقويم درجة مصداقية الرسالة اإلعالم َّية،
وإنّ ا طالب بتصحيح هذه الرسالة من خالل العودة إىل مصادر موثوق بها .أ ّما يف املرتبة الثامنة
فجاءت فئة (تحديد املرسل) بتكرا ٍر قدره ( )3ونسبة مئوية بلغت ( )1.26والسبب يعود إىل أ ّن
الكتاب عرض نصوصاً تتض ّمن رسائل إعالم َّية ،وح ّدد املرسل إليه ّإل أنّه أغفل متاماً تحديد الجهة
التي ميثّلها املرسل ،كأن يذكر املؤ ّهل الرتبوي والعلمي الذي يحمله ،أو أن يح ّدد درجة موثوقيته
خاصة يسعى إىل تحقيقها من خالل رسالته ،وبالنتيجة
من قبل اآلخرين ،وإذا ما كان له أهداف ّ
نصوصا تتض ّمن الحكم عىل
كان الحكم عىل مصداقية الرسالة فقط ومل يدرج الكتاب أنشطة أو
ً
مصداقية املرسل ودرجة الوثوق به.
جاءت فئة (تقييم شمولية محتوى الرسالة) يف املرتبة التاسعة بتكرار واحد ونسبة مئوية
بلغت ( ،)0.42ويف املرتبة العارشة جاءت كّل من الفئات اآلتية( :تحديد نوع الجهة التي ميثّلها
املرسل) و(استنتاج أهداف املرسل) و(الحكم عىل درجة مصداقية املرسل) و(تقييم درجة
موضوعية الرسالة) و(تحليل تقنيات الوسيلة اإلعالم َّية (جودة الصورة ،وأبعادها ،وزاوية
التقاطها ،والصوت) و(تقويم قدرة املتعلّم عىل التمييز بني الحقيقة والرأي) بدون أن يس ّجل
أي تكرار وبنسبة مئوية قدرها  0%وهذا يشري إىل إهامل الكتاب ملا يقارب نصف الفئات
لها ّ
األسايس.
السادس
الفرعية الخاصة بالتحصني
املهاري لتالميذ ّ
ّ
الصف َّ
ّ
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اإلعالمي يف كتاب
املهاري من التضليل
شكل بياين رقم ( )2النسب املئوية ملدلوالت التحصني
ّ
ّ
األسايس.
السادس
ال ِّدراسات االجتامع َّية يف َّ
الصف َّ
ّ
من خالل اإلجابة عن السؤالني الفرعيني السابقني ،أصبح باإلمكان اإلجابة عن السؤال الرئيس
اإلعالمي يف كتاب
واملهاري من التضليل
ّ
للبحث املتمثّل بالسؤال اآليت :ما درجة التحصني املعريفّ
ّ
األسايس؟
السادس
الدِّ راسات االجتامع َّية لتالميذ َّ
الصف َّ
ّ
جدول رقم ()6
اإلعالمي ونسبه املئوية يف كتاب
واملهاري من التضليل
ّ
تكرارات مدلوالت التحصني املعريفّ
ّ
األسايس
السادس
الدِّ راسات االجتامع َّية
ّ
للصف ّ
ّ

املهاري
التحصني
ّ

التحصني
املعريفّ

الفئة
الرئيسة
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الفئة الفرعية األولية
االتصال
أهداف األطراف املضلّلة
أساليب التضليل
املجموع
مهارة التعامل مع (املرسل)
مهارة التعامل مع (الرسالة)
مهارة التعامل مع (الوسيلة)
تقويم قدرة املتعلّم بوصفه (املستقبل)
املجموع
املجموع الكلّــي
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النسبة
التكرار
املئوية
41.17 98
0
0
17.22 41
58.4 139
1.26 3
16.38 39
4.2 10
19.74 47
41.59 99
100 238

الرتتيب

1
7
3

6
4
5
2

واملهاري
من خالل مالحظة الجدول رقم ( )6نجد أ ّن مجموع وحدات تحليل التحصني املعر ّيف
ّ
األسايس بلغ ( )238وحدة تكرارية
السادس من التعليم
يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية ّ
للصف ّ
ّ
موزّعة عىل فئتني رئيستني و( )8فئات فرع ّية أ ّولية ،وعندما رتبت هذه التكرارات تنازلياً انحرصت
بني ( )98تكرار نالته فئة (االتصال) والذي جاء يف املرتبة األوىل و( )0تكرار جاء يف املرتبة األخرية
وقد نالته فئة (أهداف األطراف املضلّلة) ،وميكن تفصيل النتائج كاآليت:
♦يف املرتبة األوىل جاءت فئة (االتصال) بتكرار قدره ( )98ونسبة مئوية بلغت
( ،)41.17ميكن أن يعود سبب االهتامم بهذه الفئة إىل أ َّن التحصني املعر ّيف سابق
املهاري إذ تعترب املعرفة األرضية التي تبنى عليها املهارة ،وأوىل املعارف
للتحصني
ّ
التي ميكن إدراجها فيام يتعلق مبوضوع االتصال هي رشوطه وعنارصه.
♦يف املرتبة الثانية جاءت فئة (مهارة التعامل مع (املستقبل) عىل اعتبار أ ّن املستقبل
هو املتعلّم الذي يتلقّى الرسالة اإلعالم َّية لذلك نجد أ ّن هذه الفئة نالت مرتبة
متق ّدمة ،فقد اهتم الكتاب من خالل هذه الفئة بتقويم قدرة املتعلّم املتلقي للرسالة
والتقص وجمع املعلومات حول موضوع الرسالة ،ومن ث ّم قدرته عىل
عىل البحث
ّ
جمع الشواهد واألدلة التي تثبت صحة الرسالة التي تع ّرض لها.
♦يف املرتبة الثالثة جاءت فئة (أساليب التضليل) بتكرار قدره ( )41ونسبة مئوية
بلغت (،)17.22
♦ يف املرتبة الرابعة جاءت فئة (مهارة التعامل مع الرسالة) بتكرار قدره ( )39ونسبة
مئوية بلغت ( ،)16.38وذلك لتنمية مهارة املتعلّم عىل تحديد نوع الرسالة اإلعالميَّة،
وتحليل مضموناتها ،والحكم عىل درجة مصداقيتها.
♦يف املرتبة الخامسة جاءت فئة (مهارة التعامل مع الوسيلة) بتكرار قدره ( )10ونسبة
مئوية بلغت ( )4.2والنتائج تشري إىل أ ّن الكتاب اقترص عىل إدراج مدلوالت تتعلّق
بالحكم عىل تأثري الوسيلة اإلعالم َّية مهمالً مهارة املتعلّم يف تحديد نوع الوسيلة
اإلعالم َّية ،وكذلك دور تقنيات الوسيلة اإلعالم َّية يف التالعب مبصداقية الرسالة.
♦يف املرتبة السادسة جاءت فئة (مهارة التعامل مع املرسل) بتكرار قدره ( )3ونسبة
مئوية بلغت ( ،)1.26مل تحظ هذه الفئة باالهتامم الكايف يف الكتاب ،إذ مل يرد
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يخص الفئة الفرعية الثانوية (تحديد املرسل) ،وأهمل الكتاب
من التكرارات ّإل ما ّ
تحديد نوع الجهة التي ميثّلها املرسل ،ومصداقيته.
أي تكرار
♦يف املرتبة السابعة جاءت فئة (أهداف األطراف املضلّلة) دون أن يس ّجل لها ّ
وبنسبة مئوية قدرها  .0%أغفل الكتاب هذه الفئة التي تنتمي إىل مجال التحصني
اإلعالمي ،وهكذا
املعر ّيف وهذا قد يؤ ّدي إىل ثغرة يف معارف املتعلّم املتّصلة بالتضليل
ّ
اإلعالمي .الشكل البياين
تحصنه من التضليل
لن يكون حريصاً بالدرجة الكافية التي ّ
ّ
واملهاري).
لكل من منطي التحصني (املعر ّيف
اآليت يوضّ ح الفرق بني النسب املئوية ّ
ّ

املهاري من التضليل
الخاصة بالتحصني املعر ّيف والتحصني
شكل بياين رقم ( :)3النسب املئوية
ّ
ّ
األسايس
السادس
اإلعالمي يف كتاب ال ِّدراسات االجتامعيَّة ّ
للصف ّ
ّ
ّ
مناقشة النتائج املتعلّقة بالسؤال الرئيس للبحث وتفسريها:
واملهاري
من خالل مالحظة الجدول رقم ( )6نجد أ ّن مجموع وحدات تحليل التحصني املعر ّيف
ّ
للصف السادس من التعليم بلغ ( )238وحدة تكرارية موزّعة عىل
يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية ّ
( )8فئات فرعية أولية ،وعندما رتّبت هذه التكرارات تنازلياً انحرصت بني ( )98تكرار نالته فئة
(االتصال) والذي جاء يف املرتبة األوىل و( )0تكرار جاء يف املرتبة األخرية وقد نالته فئة (أهداف
األطراف املضلّلة).
املهاري،
اإلعالمي تف ّوق عىل التحصني
كام أوضحت النتائج أ ّن التحصني املعر ّيف من التضليل
ّ
ّ
مع تقارب النسب بني النوعني من التحصنيّ ،إل أ ّن التحليل كشف عن ثغرات يف عمليّة التحصني
اإلعالمي ،إذ أهملت بعض املعارف التي تساهم يف عمليّة التحصني
واملهاري من التضليل
املعر ّيف
ّ
ّ
66
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أي ظهور يف كتاب ال ِّدراسات االجتامع َّية،
مثل فئة (أهداف األطراف املضلّلة) التي مل يس ّجل لها ّ
اإلعالمي ،إذ مل يحط علامً
وهذا ميكن أن يؤ ّدي إىل عدم اكرتاث املتعلم بنتيجة عدم وعيه
ّ
باألغراض التي تسعى إليها الجهة املضلّلة إعالم ّياً ،وكام يشري فاو وزمالؤه ()Phau, et al., 1997
أنّه لتحقيق النجاح يف التحصني ،هناك عنرصان أساسيان :أولهام ،الشعور بالتهديد إذ يوفر دافعاً
لحامية االتجاهات أو االعتقادات التي يعتنقها الشخص .كام كشف التحليل عن وجود عدم
املهاري ،فمثالً ُس ّجلت تكرارات لفئة (تحديد نوع الرسالة
تكامل بني التحصني املعر ّيف والتحصني
ّ
املهاري الخاص بهذه الفئة
أي أنّها عولجت معرف ّياً ،يف حني أ ّن الكتاب أهمل الجانب
ّ
اإلعالم َّية) ّ
والذي يتعلّق بتقويم قدرة املتعلّم عىل التمييز بني أنواع الرسائل اإلعالم َّية ،مام يشري إىل حدوث
املهاري .كام أوضحت نتائج التحليل عدم وجود
خلل وعدم تكامل بني التحصني املعر ّيف والتحصني
ّ
تكامل يف التحصني ضمن املجال الواحد ،فمثالً سعى الكتاب إىل تحديد املرسلّ ،إل أ ّن التقصري بدا
الخاص بالرسالة اإلعالم َّية التي يبثّها ،مدى موثوقيته
الخاصة به –املؤ ّهل ّ
واضحاً يف تحليل البيانات ّ
يف الوسط الذي يعمل فيه ،انسجام أفكاره مع العلم... ،إلخ -واألهداف التي يسعى إىل تحقيقها
من خالل رسالته.

مقرتحات الدراسة وتوصياتها:
تب ّنت الباحثة يف ضوء هذه النتائج مجموعة من املقرتحات والتوصيات التي ميكن األخذ بها
لتدارك نواحي النقص وعوامل القصور يف الكتاب املحلَّل:
املهاري يف كتاب
–تحقيق توازن بني مدلوالت التحصني املعر ّيف ومدلوالت التحصني
ّ
ال ِّدراسات االجتامع َّية للصف السادس األسايس ،بصورة يتحقق فيها االنسجام والتكامل.
–إدراج مدلوالت التحصني املعر ّيف التي تتّصل بأهداف األطراف املضلّلة ليك يعي املتعلّم
مخطّطات هذه األطراف ،ويحرص عىل تحصني نفسه وحاميتها.
–إجراء مزيد من ال ِّدراسات التحليلية لكتب املراحل الدراسية عىل اختالفها يف ضوء
كل مرحلة عمرية للمتعلّم.
األهداف التي تسعى األطراف املضلّلة إىل تحقيقها يف ّ
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قامئة بأسامء السادة املحكمني وفق درجتهم العلمية

عمل املحكم
اسم املحكم
أ .د غازي عبد الغفور أستاذ يف العالقات الدولية
أستاذ يف قسم املناهج وطرائق والتدريس
أ .د أسامء الياس
أ .د فواز العبد اللّه أستاذ يف قسم املناهج وطرائق والتدريس
أستاذ مساعد يف علم النفس
د .وائل حذيفة
مدرس يف قسم أصول الرتبية.
د .غسان خلف
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اختصاص املحكم
إعالم دويل
مناهج
تقنيات التعليم
علم نفس إعالمي
علم اجتامع تربوي

إصالح النظم التربوية :المفهوم وبرادقمات الهندسة
األستاذ الدكتور محمد بن فاطمة
خبير دولي )(Senior
في تقييم النظم التربوية وإصالحها
الجامعة التونسية

مقدّ مــة
يُعترب إصالح النظم الرتبوية إحدى القضايا الساخنة يف الحياة السياسية واالجتامعية للعامل
املعارص .وتزخر اليوم الساحة العاملية باملؤمترات والندوات الرتبوية والدراسات التي تبحث عن
منطق وجيه تتجاوز فيه التح ّديات املطروحة ،ومتنح القدرة عىل مواكبة تداعيات العوملة والثورة
التكنولوجية املتقدمة ،إذ األنظمة الرتبوية تتداعى تدريجيا أمام امل ّد الحضاري الذي يه ّدد األسس
التقليدية واملعايري التي قامت عليها املؤسسات الرتبوية التقليدية .وإزاء هذه التداعيات ،أخذت
املجتمعات عىل عاتقها مسؤولية إعادة بناء أنظمتها الرتبوية لتكون قادرة عىل التفاعل اإليجايب
مع تط ّور الحياة العرصية ومع إفرازاتها .فقد وجدت يف اإلصالح الرتبوي منطلقا إلصالح أوضاعها
معتربة يف ذلك ،أ ّن اإلصالح الرتبوي ما زال يشكّل هاجسا لبناء املجتمعات اإلنسانية ،وما زال
الهدف قامئا من بناء تربية قادرة عىل تجاوز معاناتها.
ويف خض ّم هذه األوضاع العاملية ،عرفت مشاريع اإلصالح الرتبوي يف أغلب األقطار العربية
طفرة تن ّوعت فيها املقاربات واإلسرتاتيجيات والتو ّجهات :فمن األقطار من اعتمد اسرتاتيجيات
لبلدان متق ّدمة يف مجايل الرتبية والتعليم؛ فأق ّرتها يف بيئتها املحلّية؛ ومنها من اكتفى ببعض األبعاد
فقط من اإلسرتاتيجيات األجنبية عىل مستوى املضمون أو /وعىل مستوى طريقة التنظيم؛ ومنها
من تأثر باملوروث العريب اإلسالمي تأثرا متق ّدما ،فأخذ منه ما بدا له ها ّما يف عملية اإلصالح،
وكذلك يُوجد من األقطار العربية ،من استنبط لنفسه إسرتاتيجية كاملة...
ونجد من جهة أخرى ،يف متثّل املشاريع لإلصالح الرتبوي يف األقطار العربية ،خلطا بني مفهوم
اإلصالح ذاته وبني مفاهيم تبدو يف سياقها اللغوي مرادفة لبعضها بعضا أو هي قريبة من بعضها
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بعضا عىل مستوى مدلوالتها؛ والحال أنّها مختلفة يف معناها مل ّا تُبارش يف سياق التقانة الالّمادية؛
ومن هذه املفاهيم القريبة من مفهوم اإلصالح ،مفهوم التجديد ،ومفهوم التغيري ،ومفهوم التطوير؛
يس العمل املشرتك بني الدول العربية الذي تسعى املنظمة العربية
إىل غري ذلك؛ وهو أمر ال يُ ّ
للرتبية والثقافة والعلوم إرساءه؛ فضال عن كونه يطرح العديد من التساؤالت حول مستوى
وجاهة مضامني اإلصالح وتنظيامتها ،وحول مدى تأمينها لضامنات عن هذه الوجاهة ،وقدرتها عىل
تحريك قطاعي الرتبية والتعليم نحو األفضل ،واالستجابة النتظارات األجيال والشعوب العربية....
ويسعى هذه املقال املنهجي لعرض بعض التو ّجهات واملعايري للمساعدة يف عقلنة مشاريع
اإلصالح يف األقطار العربية مبا ُيكّن من تقريب التو ّجهات اإليبستمولجية ،وتيسري التعاون بينها،
الخاصة يف مجال
كل بلد وعىل حساب اختياراته
بشكل ال يكون هذا األمر عىل حساب إمكانات ّ
ّ
الرتبية والتعليم.
ونشري يف آخر هذا الطرح إىل أنّنا نركّز يف هذه املقال عىل أمرين فقط نعتربهام أساسيني يف
مجال إصالح النظم الرتبوية :هام مفهوم اإلصالح (للمنظومة الرتبوية) ،وهندسة اإلصالح حتّى ال
تتشتّت التحاليل واملعاين بني مفاهيم عديدة وتحاليل ألبعاد كثرية.
ومل ّا املقال يُعنى مبفهوم اإلصالح الرتبوي وبهندسته ،يفضل أن نُق ّدم كشفا وإن كان مخترصا
(نظرا لخصوصية موضوع مقال الحال) عن اإلصالحات الرتبوية يف العامل ويف الوطن العريب.
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حركات اإلصالح للنظم الرتبوية
•إصالح النظم الرتبوية يف البالد األجنبية
شهد القرن العرشين ،وعىل وجه التحديد ،يف النصف الثاين منه ،ويف العقدين األ ّولني من
القرن الحادي والعرشين إصالحات عديدة يف مجايل الرتبية والتعليم .وقد ظهر ذلك مل ّا أثار
إطالق االتحاد السوفيايت لقمره الصناعي األول :سبوتنيك عام ( )1957حفيظة البلدان الغربية،
وخاصة الواليات املتحدة األمريكية .ومن ث ّم ،تالحقت اإلصالحات يف اليابان وأوروبا وإرسائيل
ّ
والهند وبلدان أخرى .وسارت هذه اإلصالحات عىل منوال الواليات املتحدة األمريكية.
وشهدت الواليات املتحدة األمريكية أه ّم حركة إصالح تربوي يف عام ( )1989حيث ُعقدت
ق ّمة رئاسية حول أوضاع التعليم فيها ،حرضها الرئيس األمرييك جورج بوش يف مدينة تشارلوتزفيل
يف والية فرجينا .،وصدر عن هذه الق ّمة بيان يف  18نيسان ( )1991بعنوان :أمريكا عام (:)2000
اسرتاتيجية للرتبية.
ومن جهة أخرى ،عقد رؤساء دول السوق األوروبية املشرتكة اجتامع ق ّمة يف عام (،)1986
لدراسة مخاطر التخلّف العلمي والتكنولوجي يف دولهم ،وانتهوا إىل رضورة إيجاد الوسائل الكفيلة
برفع التحديات واملخاطر الناجمة عن تخلّفهم ،وكان التعليم أحد أه ّم هذه القضايا التي طرحت
يف هذه الق ّمة.
ومن أه ّم املبادرات اإلصالحية أيضا التي شهدها القرن املايض ،اإلصالح الرتبوي التي أقدمت
عليها اليابان يف عهد ميجي يف عام ( .)1870ونُشري بهذه املناسبة ،إىل أ ّن ميجي هذا ،أرسل بعثة
لدراسة النظام التعليمي يف مرص يف عهد محمد عيل ،وعىل وجه التحديد ،يف عام (( .)1882مكتب
الرتبية العريب لدول الخليج).
•إصالح النظم الرتبوية يف األقطار العربية
لقد أرشنا إىل أ ّن األقطار العربية يف أغلبها ،عرفت إصالحات لنظمها الرتبوية منذ النصف
الثاين من القرن العرشين؛ والسؤال املطروح هو :ما هي مح ّددات هذه اإلصالحات؟ وما هي
الظروف التي أحاطت بها ،وما هي مخرجاتها من منطلق أ ّن اإلصالح املطلوب يف ضوء التح ّوالت
التي عرفتها وتعرفها األقطار العربية ،ويعرفها العامل.؟
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ال نُخفي أ ّن اإلصالحات للنظم الرتبوية العربية حقّقت ال محالة ،بعض التق ّدم عىل مستوى
أعداد املتعلّمني ،والبنية التحتية والتمويل ...لك ّنها واجهت العديد من العوائق والصعوبات التي
منها:
–إ ّن اإلصالحات الرتبوية يف الوطن العريب مل تحقّق يف أغلبها ،أهدافها إذ بقيت جزئية
وشكلية ،ومل تدخل يف عمق القضية الحضارية؛ ذلك أ ّن السياسات الرتبوية القامئة يف
الوطن العريب مازالت غري واضحة بالقدر املطلوب.
–اإلصالحات الرتبوية ال تتض ّمن تو ّجهات تتعلّق بالتجديد الرتبوي وباالبتكار .فالتجديد
الرتبوي ما زال يف الوطن العريب لغة غري متداولة يف السياسات الرتبوية ،ومفهوم اإلصالح
الرتبوي نفسه ما زال يُعاين قصورا شامال يف مختلف أقطار الوطن العريب.
–غياب الرؤية التكاملية للتخطيط الرتبوي وإن اختلف ذلك من قطر إىل آخر ،فالرؤية
الجزئية ما زالت تسيطر عىل محاوالت النهوض بالرتبية.
–غياب الرؤية املستقبلية :إ ّن ات ّجاهات العقل العريب ما زالت سلبية تُجاه حركة الزمن؛
فام زال العقل العريب متشبّثاً بالزمن املايض ،بحيث «إ ّن املايض يزحف إىل الحارض
ويعيد إنتاج نفسه يف املستقبل؛ وبالتايل إ ّن تحديد املوقف الفلسفي من الزمن ما
زال يطرح نفسه بإلحاح عىل العقل العريب إذا كان هذا العقل يريد فعال أن يواجه
حركة التاريخ التي تتجاوز الحارض واملايض إىل أفق مستقبلية بعيدة املدى» (الربجاوي):
) (http://www.alukah.net/social/0/100446/وإن كانت الرتبية وعىل وجه
التحديد ،اإلصالحات للنظم الرتبوية يف البلدان املتقدمة تُعاين من أزمة حقيقية ،فإ ّن هذه
األزمة تأخذ أبعادا مأساوية يف األقطار العربية .فاألنظمة الرتبوية يف املجتمعات املتقدمة
تُواجه اليوم مشكالت ما بعد الحضارة الصناعية ،لك َّنها ما زالت يف البلدان العربية تعاين
من مشكالت سابقة للحضارة الصناعية األوىل .وإذا كانت مشكالت املستقبل هي هاجس
البلدان املتق ّدمة ،فإ َّن مشكالت املايض ما زالت تشكّل محور اهتامم البلدان العربية .ومن
هذا املنطلق ،ميكن القول أ َّن التعليم يف األقطار العربية مل يصل إىل املستوى الذي ميكّنه من
أن يع ّد مجتمعات من أجل الحارض ،أو من أجل املستقبل البعيد ،ذلك أل َّن هذه األنظمة ما
زالت تستم ّد معنى وجودها وأنظمتها من املايض ،وما زال املايض يشكل محور اهتاممها.
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–ومن املفارقات ،أ ّن الرتبية يف األقطار العربية تستهدف املستقبل؛ بينام هي مخطّط لها
عىل أساس املايض؛ وهنا تربز مفارقة التضارب بني املايض الذي تقوم عليه وبني املستقبل
الذي ت ُع ّد له.
–اإلصالح للنظم الرتبوية يخضع يف أغلب األقطار العربية لتص ّورات السياسيني ،كام يخضع
لتمثّالت كل وزير ت ُسند له مهام الرتبية والتعليم؛ مام يقود إىل إصالحات تعليمية مختلفة
من حكومة إىل أخرى ومن وزير إىل آخر ،دومنا توحيد للرؤى واألهداف...
–طغيان مفهوم التعليم عىل حساب مفهوم الرتبية يُع ّد واحدا من األسباب الرئيسية
مم يرشح عجز هذه
ّ
لتدن مستوى الوجاهة إلصالح النظم الرتبوية يف الوطن العريبّ ،
النظم عن اللّحاق مبوكب الحضارة الرتبوية يف العامل( .الحطّاب )1989 :ويف هذا املجال،
ت ّم اختزال الرتبية ( )Educationيف مجاالتها الواسعة ويف التمدرس ( )schoolingويف
عملياته املعرفية الض ّيقة ،ومن ث ّم جفّت ينابيع الرتبية يف ثقافتها الحياتية ويف مها ّمها
االجتامعية واإلنسانية.
ويكن القول يف آخر األمر ،أ ّن األقطار العربية يف أغلبها مل تأخذ تح ّديات القرن الحادي
ُ
والعرشين عىل محمل الج ّد ،ومل يتمثّل أغلب صانعي القرار منهم أ ّن التعليم ميثّل الخط األمامي
يف مواجهة التحديات املستقبلية .فالسياسيون العرب وص ّناع القرار ال يستجيبون بالقدر املطلوب
لنداءات املربّني وخرباء التعليم إلجراء اإلصالحات الرتبوية الرضورية واملشاركة يف بناء القرار
الرتبوي الذي يُع ّد مه ّمة اجتامعية متكاملة.

تعريف مفهوم اإلصالح ( للنظم الرتبوية) وتحليله ،واملفاهيم القريبة منه
تعريف اإلصالح لغة :اإلصالح نقیض الفساد كام ورد يف لسان العرب البن منظور والصحاح
للجوهري .ویقال رجل صالح يف نفسه ومصلح يف أعامله وأموره .وجاء يف اللّسان أيضا :أصلح
أي أزال عنه الفساد .والرجل كان
أي أقامه .ویقال :كذلك صلُحت حال فالنّ :
اليشء بعد فساده؛ ّ
أي یوافقك
أي أعاد إىل حالة .ویقال :هذا یصلح لك ّ
أي لزم الصالح؛ تصلیحا ّ
صالحا يف عمله ّ :
ویحسن بك.
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وورد مفهوم اإلصالح يف ع ّدة آيات من القرآن الكریم :قال اللّه تعاىل «وال تفسدوا يف األرض
بعد إصالحها ».وقال سبحانه أيضا «وأصلحوا بین أخویكم «وقال تعاىل» إن أرید إلّ إصالح ما
استطعت وما توفیقي إال باللّه عليه توكّلت وعلیه أنیب».
تعريف مفهوم اإلصالح اصطالحا

توجد تعريفات عديدة ملفهوم اإلصالح (للنظم الرتبوية) من خالل التقارير ونتائج الدراسات
واإلسرتاتيجيات ...ومن هذه التعريفات :اإلصالح هو جملة التغيريات التي يت ّم إدخالها عىل
كل؛ وهو
نظام تربوي ،بهدف إكسابه القدرة عىل االستجابة ملتطلبات املجتمع بشكل جزيئ أو ّ
مرشوع يندرج ضمن عملية إبداعية وابتكارية ...ويت ّم مرشوع اإلصالح باستثامر املحيط ،واستثامر
معطياته وإمكاناته.
ویشیر مفهوم اإلصالح الرتبوي أيضا ،إىل أنّه عملیة تغییر يف النظام الرتبوي أو يف جزء منه
نحو األفضل ،وغالبا ما یتض ّمن هذا املفهوم معاين اجتامعیة واقتصادیة وسیاسیة.
أما علامء اجتامع الرتبیة فیع ّرفونه بأنّه إجراء عملیات تغییر اقتصادیة وسیاسیة ذات تأثیر
عىل إعادة توزیع مصادر القوة والرثوة يف املجتمع؛ إذ يرتبط مفهوم اإلصالح باألدبيات السياسية
والدستورية والقانونية واالقتصادية أكرث من ارتباطه بنظام الرتبية.
ويرتبط مفهوم اإلصالح من جهة أخرى ،مبفهوم األزمة التي تتخذ أشكاال مختلفة منها :حالة
عطالة أو جمود تنال جانبا أو جوانب النظام الرتبوي فتفقده توازنه ،وتؤدي به إىل خلل يف قدرته
عىل أداء وظيفته .وقد تنبع من مك ّون من مك ّونات النظام الرتبوي مثل :اإلدارة ،أو املناهج ،أو
الخطة الدراسية ،وغالبا ما تكون ناشئة من عوامل تاريخية وثقافية واجتامعية.
املفاهيم القريبة من مفهوم اإلصالح للنظم الرتبوية

يُوجد يف األدبيات الرتبوية عدد من املفاهيم القريبة من مفهوم اإلصالح كثريا ما تستخدم يف
ثناياه؛ ومن هذه املفاهيم :مفهوم التطوير ،ومفهوم التجديد ،ومفهوم التغيري ،ومفاهيم أخرى.
ونالحظ يف هذا الصدد أ ّن تعريفها ال يختلف جوهريا عن تعريف مفهوم اإلصالح الرتبوي:
–مفهوم التطوير :يُع ّرف هذا املفهوم بأنّه محاولة إلدخال تحسینات عىل الوضع الراهن
يف النظام الرتبوي؛ يف كلياته أو يف بعض مك ّوناته .ويع ّرفه حسن البيالوي بأنّه« :ذلك
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التغییر الشامل يف بنیة النظام التعلیمي ».والتطویر كذلك ،هو عملیة هندسية یت ّم فیها
دعم جوانب القوة ومعالجة نقاط الضعف والوهن يف ضوء معاییر مح ّددة وطبقا ملراحل
مع ّينة .وترتبط بعملیة التطویر عملیات فرعیة أخرى منها :عملیة التعدیل وعملیة
وأقل عمقا من عملیة التطویر نفسها.
أقل شموال ّ
التحسین ،وهاتان العملیتان ّ
–مفهوم التجديد :ما زال هذا املفهوم لغة مجهولة يف السياسات الرتبوية؛ ذلك أل َّن اإلصالح
الرتبوي نفسه ما زال مرشوعا يُعاين قصورا يف أرجاء الوطن العريب .ويُع ّرف التجديد
بأنّه إدخال عنارص جديدة يف النظام الرتبوي؛ واالستفادة منها يف إعادة هيكلة بعض
األساليب والطرائق واملامرسات بهدف إغناء الخربة الرتبوية .كام يُع ّرف معجم علوم
الرتبية التجديد الرتبوي بأنّه «عملية إبداع وإنتاج يشء أو فكرة جديدة أو التوليف بني
أشياء موجودة من قبل توليفاً جديدا ً.
–مفهوم التغيري :ومعناه االنطالق من حالة غري مرضية يف املنظومة الرتبوية إىل حالة
أفضل .والهدف األسايس للتغییر هو العالج ملواطن الوهن يف املنظومة الرتبوية		.
ويرتبط التغيري باملها ّم اآلتية:

♦تنظيم العالقات بني أفراد املجتمع الرتبوي
♦تنظيم الوظائف للمعلّمني واملتعلّمني.
♦تنظيم الشعب من خالل تقنني التنظيامت الرتبوية.
املؤسسة الرتبوية :مديرية الدراسات ،استشارية الرتبية ،املقتصدية
♦تنظيم املصالح يف ّ
♦تنشيط أعامل مجموعات التفكري والبحث ،وتفعيل دور النوادي العلمية والثقافية...
♦تنظيم الهياكل مثل :ضامن األمن ،النظافة ،تحسني مختلف مرافق املؤسسة وتجميلها.
يتبي من التحاليل والتعريفات السابقة ملفاهيم اإلصالح الرتبوي ،والتطوير ،والتجديد ،والتغيري
ّ
يف األدبيات الرتبوية العربية وغري العربية ،أ ّن هذه املفاهيم ليست خارجة عن بعضها بعضا؛ إذ
تُستخدم يف أحيان كثرية بنفس املعنى إىل درجة يصعب تحديد الفرق بني اإلصالح وبني التطوير
والتجديد والتغيري؛ وهو ما يرشح بدرجة عالية الضبابية املالحظة يف إسرتاتيجيات اإلصالح للنظم
الرتبوية يف األقطار العربية ويف مشاريعها .ويجوز القول أ ّن ذلك يرجع إىل التعامل مع هذه املفاهيم
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يف سياقها اللغوي :فاملدخل يف تناولها واستعاملها وتحليلها عموما يقوم عىل الربادقم اللغوي الذي
ال ينسجم بالقدر املطلوب مع مفهوم اإلصالح الذي يتّسم ببعده التقني املرتكز عىل برادقم التقانة
الالمادية .ونعترب أ ّن النقلة النوعية التي ندعو العتامدها يف الوطن العريب ،تتمثّل يف إعادة النظر يف
التعامل مع املفاهيم موضوع هذه الدراسة ،باالستئناس بالتكنولوجيا الالمادية.
وأ ّول إجراء يف هذا الصدد ،يتمثّل يف تحديد الخيط الفارقي بني مفهوم اإلصالح واملفاهيم
األخرى التي دعوناها بالقريبة منه ،يف اتّجاه تحديد معيار يقطع بني ما هو مفهوم ()concept
وبني ما هو ليس مبفهوم .إ ّن هذه الخطوة ها ّمة بدرجة عالية ألنّها توضّ ح أ ّن اإلجراءات املتخذة
من قبل سلط اإلرشاف يف إطار اإلصالح الرتبوي ،تُع ّد من اإلصالح أم هي مج ّرد إجراءات عادية قد
تحسن وليست لها أثر يف تجويد الوضع.
تحسن املنظومة الرتبوية ،وقد ال ّ
ّ
يف آخر هذا الطرح ،ما ُي ّيز املفهوم ّعام هو ليس مبفهوم؟ .وما هو املعيار الذي ُيكّن من
اإلجابة عن هذا السؤال؟ ونقرتح للغرض املعيار التايل :الكلمة ال تكون مفهوما إالّ إذا قامت عىل
نظرية عامة قد تكون نفسية أو فلسفية أو لها مرجعية يف علم االجتامع أو علوم الرتبية ..إىل
يتأسس عىل أكرث من نظرية برشط أالّ تتناقض فيام بينها ...وإن
آخره؛ وميكن للمفهوم الواحد أن ّ
تتأسس الكلمة عىل نظرية عامة ،فهي ليست مفهوماً.
مل ّ
مثال توضيحي« :التعليم» كلمة ميكن أن نستخدمها يف إطار النظرية السلوكية ،أو يف إطار
النظرية العرفانية (املعرفية) أو النظرية البنائية أو أيضا النظرية البنائية االجتامعية .فهي من هذا
املنطلق مفهوم؛ بينام كلمة «محفظة» ال ترتكز عىل نظرية ،فهي إذًا ليست مفهوماً.
ويف هذا اإلطار ،اإلصالح (الرتبوي) مفهوم ذلك أنّه ُيكن أن يقوم عىل مرجعية اقتصادية ،أو
فلسفية ،أو تربوية ...لوضع أهدافه ،وإسرتاتيجياته مبختلف أبعادها ،وإجراءاته العملية ،وطرائق
كل هذه املك ّونات وغريها تستم ّد مضامينها وتو ّجهاتها من
تقييمه القبلية والبعديّة؛ علام أ ّن ّ
يتأسس عليها اإلصالح الرتبوي يف منظومة معيّنة.
النظرية أو النظريات التي ّ

ونشري من جهة أخرى ،إىل أ ّن هذا الطرح يتطلّب تكوين (تدريب) قادة اإلصالح للنظم
الرتبوية ،واملرشفني عليه يف األقطار العربية .وال يجوز توظيفه إالّ بعد متكّنهم من مقتضيات
استخدامه ومن إجراءاتها العملية.
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بعد التع ّرض إىل مفهوم اإلصالح الرتبوي واملفاهيم القريبة منه ،ت ُطرح قضية أخرى تتمثّل
يف نوعية الخطاب الرتبوي مل ّا يتعلّق األمر بإصالح النظم الرتبوية؛ وذلك يف األدبيات الرتبوية يف
األقطار العربية ،وبني املهت ّمني بالشأن الرتبوي وبإصالحه.

مستويات الخطاب يف مجال إصالح النظم الرتبوية يف األقطار العربية
كل رشائح املجتمع بالرتبية والتعليم ،وبخاصة عندما يتحتّم تطويرهام
من الطبيعي أن يهت ّم ّ
كل مواطن آراءه ومقرتحاته ومتثّله يف املجال .وال ّ
شك
وإصالحهام .ومن الطبيعي أيضا ،أن يُق ّدم ّ
لكل رشيحة من هذه الرشائح ُرؤاها ومقرتحاتها التي قد تتقاطع أحيانا يف بعض مك ّونات
أ ّن ّ
تخي الربادقامت،
املنظومة الرتبوية ،وقد ال تتقاطع عىل مستوى استخدام املفاهيم ،ومن حيث ّ
وكذلك من حيث أسس التخطيط والتنفيذ ،ومحطّات التقييم وأدواته ...ويُالحظ املتف ّحص لهذا
الخطاب اختالف مضامينه وتن ّوع شكله وعمق القضايا املطروحة واملقرتحات ...ونُضيف أ ّن هذا
االختالف يف املضمون والشكل له أثر مبارش يف مستوى وصوله إىل الواقع الراهن للمنظومة
الرتبوية ،واستخالص مواطن الق ّوة فيه ومواطن الخلل مبا ميكّن من بناء اإلسرتاتيجيات اإلصالحية
والخطط العملية وتقييم مدى جدواها ووجاهة نتائجها.
ويتبي لنا أ ّن الخطاب يف مجال اإلصالح للمنظومة الرتبوية يتوزّع إىل ثالثة مستويات أو
ّ
برادقامت نُق ّدمها من البسيط الذي ال جدوى فيه يف إصالح املنظومة الرتبوية؛ وإن وجدت ،فهي
قليلة الف ّعالية إىل الربادقم القائم عىل تقانة الالمادية:
•الربادقم البسيط
ويتّسم بتأث ّره باعتبارات ذات طابع سوسيولوجي وسيايس؛ إذ يقوم عىل استطالع الرأي أساسا،
كل
سواء لتشخيص واقع الرتبية والتعليم أو لتمثّل إسرتاتيجية اإلصالح؛ وعادة ما يُتو ّجه فيه إىل ّ
رشائح املجتمع وحتّى إىل من ليس لهم اطّالع عىل املنظومة الرتبوية وخربة يف املجال؛ علام أ ّن
املخطّطني واملرشفني عىل اإلصالح يكتفون بنتائج استطالع الرأي من منطلق أنّه يضمن مامرسة
الدميقراطية والتشاركية؛ وهام حسب قناعاتهم قيمتان كافيتان ملبارشة اإلصالح ذلك لغياب فيهام
ملك ّونات أخرى للنظام الرتبوي مثل ما يتعلّق باملناهج التعليمية ،ومصادر التعلّم ،والزمن املدريس،
وكل املك ّونات ذات البعد التقني والف ّني ،وتكوين املد ّرسني ..إىل غري ذلك .وبالتايل ال يُق ّدم مرشوع
ّ
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اإلصالح ضامنات خصوصا إن كان الهدف إجراء إصالحا شامال .فيكون الخطاب اإلصالحي أبرت
يحتاج إىل التع ّمق والوصول إىل جوهر اإلشكاليات املطروحة.
•الربادقم ال ِخربي

عموماً ،الخربية هي وضع من له تجربة ميدانية قد تكون غنية يف مجال عمله أو اهتامماته؛
مؤسسة
لك ّنها غري قامئة عىل أسس علمية .ومن أمثلة ذلك أ ّن املد ّرس واملفتّش (املتفقّد) ومدير ّ
تربوية لهم يف أغلبهم ،تجربة ميدانية مبقتضيات مهنهم قد تكون طويلة ،وقد يتف ّوقون فيها يف
مواقع عملهم؛ لكن ليس لجلّهم تكوين علمي (أكادميي) يف مجال تف ّوقهم .فيستم ّدون مهاراتهم
فقط من التجربة امليدانية التي متلّكوها.
يُشارك هؤالء عادة يف بناء إسرتاتيجيات اإلصالح للمنظومة الرتبوية وذلك يف أغلب األقطار

العربية .ويحدث أن يُرشفوا عىل مثل هذه املشاريع اإلصالحية .فيُوظفون خربتهم امليدانية.
لك ّنهم يبقون يف أغلبهم ،عاجزين عن الرجوع إىل املرجعيات العلمية والتكنولوجية الالمادية
ذات العالقة؛ ذلك ألنّهم مل يتلقّوا دراسات جامعية يف علوم الرتبية أو يف مجاالت قريبة من
علوم الرتبية؛ وبالتايل ال يستطيعون استخدام املرجعيات ذات العالقة .فيبقى خطابهم خطاباً
عملياً ميدانياً خاضعاً ملنطق الصواب والخطأ الذي ال يرقى إىل رشوط بناء إسرتاتيجيات إصالحية
وتنفيذها وتقييمها؛ وهو ما ال يُوفّر ضامنات كافية لوجاهة اإلصالح إن هم مل يستعينوا بخرباء
معرتف بهم عىل مستوى األقطار العربية والعامل املتق ّدم.
•برادقم التقانة الالمادية
يُنتخب املنخرطون يف هذا الربادقم من ضمن املتك ّونني يف هندسة ( )ingineeryاإلصالح

للنظم الرتبوية ويف علوم الرتبية ،وسبق لهم أن أع ّدوا دراسات وبحوثاً يف املجال .ولهم تجربة
يف إصالح النظم الرتبوية ومرجعيات نظرية ومنهجية .واملتف ّوق منهم يكون قد اكتسب كفاية
لتفعيل عميل للنظريات يف شكل إجراءات ميدانية؛ وكفاية أيضا االنتقال من العميل وامليداين إىل

وبخاصة يف إصالح النظم
النظري (كفاية التنظري انطالقا من العميل) .ويرتتّب عن ذلك أ ّن خطابهم
ّ
الرتبوية يتم ّيز عن الخطاب يف الربادقم األول ويف الربادقم الثاين بنزوعهم إىل اعتامد مرجعيات
80
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علمية أو  /ونظرية عند معالجتهم لقضية عملية أو ظاهرة ميدانية ،وكذلك عند اقرتاحهم لرأي
أو ملنهجية مح ّددة .فيتميّز خطابهم بكونه ال يكون وصفياً ورسدياً فقط .وإنّ ا ينزعون إىل الخطاب
التحلييل والتجريبي أيضاً.

كذلك ،هم عارفون مبقتضيات اإلصالح للمنظومة الرتبوية وبقواعد بناء إسرتاتيجيات ومبراحلها
مم يكون عاماً.
وطريقة مبارشتها .لذا يكون خطابهم خطاباً ف ّنياً وتقنياً أكرث ّ
ويتم ّيز الخطاب يف هذا الربادقم ،بضوابط اإلصالح للمنظومة الرتبوية التي منها اآلتية:

–تحديد منطلقات اإلصالح وأبعاده :ومن املنطلقات لتحقيق إصالحا للنظم الرتبوية
محل تكون شمولية وتكاملية :بناء صورة
لكل مجتمع ّ
يف األقطار العربية ،متثّل رؤية ّ
للحياة الواقعية السائدة يف أبعادها االقتصادية ،واالجتامعية ،والسياسية ،والثقافية...
ذلك أ ّن النهوض الحضاري عرب التاريخ كان يحتكم إىل تح ّوالت نوعية يف منظومات القيم
يتعي تحليل واقع الرتبية
االجتامعية ،والثقافية ،والسياسية السائدة .ومن هذا املنطلقّ ،
والتعليم وتع ّرف إمكانات إصالحه من خالل األبعاد التالية:
سيرتب
♦البعد املستقبيل إلصالح النظم الرتبوية الذي يتوقّف عىل مستوى الرتبية الذي ّ
عليها األبناء يف القرن الحادي والعرشين إذ املستقبل هو حامل للتف ّجر املعريف الذي
يتحتّم تنظيمه واالستفادة منه؛ وهو ّ
املحك لضامن التق ّدم يف األلفية الثالثة.
يتعي أن يكون متكامالً ملختلف أبعاد
♦بعد التخطيط املنهجي والعلمي للرتبية الذي ّ
الحياة الرتبوية وملختلف مك ّونات املنظومة الرتبوية؛ وبني الرتبية وخطط التنمية
االقتصادية واالجتامعية .ونشري يف هذا الصدد إىل أ ّن االرتجال والتخبّط يف إصالح
النظم الرتبوية من أخطر ما يُواجهه املجتمع يف الحارض ويف املستقبل.
♦البعد الحيايت والواقعي للرتبية ذلك أل ّن الرتبية ال ميكن أن تنجح يف أداء وظيفتها إذا
املؤسسة الرتبوية والحياة
مل ترتبط بالواقع الحقيقي؛ ّ
مم يدعو إىل كرس الحواجز بني ّ
االجتامعية.
الخاص باملوقف من اإلنسان ومن الوطن ،وهو بعد وظيفي للرتبية والتعليم.
♦البعد
ّ
ومفاده أن املؤسسة الرتبوية والتعليمية مدع ّوة لتكوين أجيال قادرة عىل املشاركة يف
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بناء وطنها ،وتتسم بتملّك كفايتي اإلبداع ،واالبتكار ،وكفاية التفكري الناقد ،واإلميان
بالوطن وباأل ّمة العربية.

املؤسسة التعليمية .ومعناه إرساء أساليب
♦البعد
ّ
الخاص بالعالقات بني الفاعلني يف ّ
دميقراطية يف مجال العالقات بني املد ّرسني واملتعلّمني وبينهم وبني اإلدارة .ويندرج
هذا البعد يف إطار بناء العقل الح ّر واملبدع.

–تو ّجهات اإلصالح للنظم الرتبوية ومشكالتها :تجمع البحوث والدراسات التي ُعنيت
باإلصالحات الرتبوية ،عىل توافر تو ّجهات مشرتكة سواء عىل مستوى العامل أو يف
األقطار العربية .وتندرج هذه التو ّجهات ضمن السياسات الرتبوية واإلشكاليات التي
تواجه حركات اإلصالح الرتبوي واملسار الطبيعي للحركات التطويرية والتنموية بصفة
عامة.
ومن هذه التو ّجهات ،االستفادة من النامذج اإلصالحية الناجحة ،وتطبيق تجارب ميدانية
مختلفة ملواجهة املشكالت املطروحة ،والتو ّجه نحو تعليم التقانة يف جميع مراحل
التعليم العام بحيث تختفي الحواجز بني التعليم التقني والتعليم العام؛ والتو ّجه نحو
ربط محتويات التعليم باإلنتاج والتنمية االقتصادية واالجتامعية؛ والتو ّجه نحو تكامل
املناهج التعليمية...
–مراحل اإلصالح األساسية للنظم الرتبوية :توجد عىل مستوى العامل مناذج وإسرتاتيجيات
عديدة ومختلفة ولو أنّها تتقاطع يف بعض مك ّوناتها .ونورد فيام ييل املراحل األساسية
لإلصالح املتّفق عليها والتي ندعو الستخدامها يف الوطن العريب:
♦التأكّد من توفر قرار سيايس صادق إلجراء اإلصالح وتنفيذه؛ ذلك ألنّه ال فائدة من
اإلصالح الذي ال تدعمه وتدعو إليه السلطة الحاكمة بالبلد وإالّ س ُيواجه اإلصالح
صعوبات كثرية قد ال تستطيع املنظومة الرتبوية تجاوزها.
♦إجراء دراسة أو دراسات علمية منهجية لتشخيص الوضع الراهن للمنظومة الرتبوية؛
وهو أمر ج ّد هام للوقوف عىل جوانب الق ّوة يف املنظومة وجوانب الضعف مبا ُيكّن
من تحديد أهداف اإلصالح يف املرحلة الالحقة.
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♦تحديد أهداف اإلصالح يف ضوء نتائج التشخيص ،وأيضا يف ضوء مالمح املجتمع الذي
يُراد بناءه ومالمح األفراد الذين سيت ّم إعدادهم لهذا املجتمع.
♦تحديد افرتايض لألمنوذج اإلصالحي الذي سيُعتمد لتحقيق األهداف املرصودة؛ وهو
ما يدعو إىل مشاركة خرباء يف املجال مع إسهام الفاعلني الرتبويني.
♦تقييم األمنوذج املعتمد تقييامً قبليأً وفق معيار القابلية للتنفيذ ومعيار مدى تحقيقه
لألهداف املوضوعة.
♦ بناء خطّة عملية لتنفيذ اإلصالح مع اعتامد مختلف املك ّونات لألمنوذج اإلصالحي
الذي ت ّم وضعه.

كل مرحلة من هذه املراحل األساسية تتوزّع إىل مراحل فرعية وإجراءات عملية
ونشري إىل أ ّن ّ
لكل خطوة.
كل م ّرة للمتدخلني فيها وضبط للزمن واملكان ّ
يتعي رسمها مع تحديد يف ّ
ّ
–متطلّبات اإلصالح :تعترب هذه املتطلّبات أكيد ضبطها؛ إذ بدون تحديدها ،ال نضمن
إمكانية تنفيذ املرشوع .ومن هذه املتطلّبات:
♦تكوين فرق من املربین والباحثین ذلك أل ّن عملیة اإلصالح الرتبوي عملیة بحث
علمي تتطلب إسهام خربات وكفاءات علمیة عالیة ،كام تتطلّب اعتامد املوضوعیة
يف تناول املسائل املطروحة بعیدا عن التأثريات الحزبیة واألیدیولوجیة.
كل النفقات ذات
مخصصة لعملية اإلصالح الرتبوي لتغطية ّ
♦اعتامد ميزانية مالية ّ
العالقة؛ وهي عادة ما تكون مرتفعة.
♦تحسني الوضع االقتصادي واملايل للمربني مبا ُيكّنهم من مبارشة مهاهم بشكل
طبيعي (البنك الدويل.)2007 :
♦اعتامد التخطيط العلمي نهجاً بعيدا ً عن التجاذبات السياسية واإليديولوجيات املذهبية
–مع ّطالت إصالح النظم الرتبوية يف األقطار العربية :وتوجد العديد من املعطّالت والعوائق
التي يُواجهها اإلصالح للنظم الرتبوية العربية ،وتثقل خطواته .وميكن اعتبار هذه املعطّالت
من التح ّديات التي يتو ّجب رفعها .وتتعلق املعطّالت عموماً باألوضاع االقتصادية واالجتامعية
والسياسية ...ومن املفارقة أن هذه املعطّالت تُعترب من قبل املخطّطني لإلصالح من منطلقات
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ُؤش إىل أ ّن مرشوع اإلصالح للرتبية ال ميكن أن ينجح إالّ يف إطار إصالح شمو ّيل
اإلصالح .كام ت ّ
كل التح ّديات امل ُشار إليها .ومن هذه املعطّالت:
يض ّم ّ
كل األقطار العربية تقريبا؛ حتّى
♦معطّالت اقتصادية .وينسحب هذا الوضع عىل ّ
األقطار النفطية التي أ ّجل بعضها إجراء اإلصالح الرتبوي ألنّها تعاين عجزا ً يف املوازنات
العامة.
♦غياب تحديد األولويات يف تصنيف املشكالت املطروحة  :بحيث تضيع الحدود
مم يُقلّل من أه ّمية نتائج
الفاصلة بني التح ّديات الكربى والتح ّديات الفرعية؛ ّ
الدراسات واألبحاث؛ وبالتايل ،من وجاهة اإلصالح.
علمي .من املعلوم أ ّن اإلصالح للنظم الرتبوية يرتكّز عىل نتائج
♦معطّالت ذات طابع ّ
الدراسات والبحوث العلمية؛ فهي التي تُع ّد لتحديد أهداف اإلصالح إىل جانب
ضوابط أخرى .بالتايل فهي تُ ثّل قاعدة للمشاريع اإلصالحية .ونس ّجل يف هذا الصدد
عددا ً من املالحظات التي تقلّل من وجاهة الدراسات الجارية يف الوطن العريب .ومن
هذه املالحظات أ ّن أغلب هذه الدراسات ال تأخذ طابعاً شمولياً إذ كانت تقترص يف
أغلب األحيان ،عىل دراسة بُعد فقط من املنظومة الرتبوية؛ وهو ما يضعف شأنها
ووجاهتها.
♦معطّالت عىل مستوى التخطيط الرتبوي.
غني عن البيان أ ّن التخطيط يضمن للنظام التعليمي القدرة عىل تحقيق التكامل والتوازن
يف مسار إصالحه .ويُالحظ أ ّن التخطيط إلصالح النظم الرتبوية يف األقطار العربية غري منهجي يف
أغلب األحوال .واألمثلة كثرية يف هذا املجال( .محمد منري مريس ..)1992 :كام نس ّجل نقصا كبريا يف
املتخصصني يف التخطيط الرتبوي ،وغياباً يف كفاية التخطيط التكاميل داخل املنظومة
عدد الخرباء
ّ
الرتبوية العربية.
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الخامتة
يشهد العامل اليوم تح ّوالت اقتصادية واجتامعية وسياسية ذات أه ّمية عالية وخطورة
متأكّدة .وتفرض هذه التح ّوالت جملة من التح ّديات عىل الدول العربية ملواجهة التنمية فيها .ويف
إطار هذا الوضع ،يُعترب اإلصالح للنظم الرتبوية يف األقطار العربية رضورة تاريخية متأكّدة .كام
تُ يل هذه التح ّديات عىل هذه األقطار السعي املتواصل إلعادة بناء أنظمتها الرتبوية وإصالحها.
تتجل يف تحقيق إصالح تربوي شمويل
ويتطلّب اإلصالح إرادة سياسية صادقة وجرأة حقيقية فيه ّ
تتقاطع فيه الق ّمة والقاعدة ،وتُربط فيها املسؤولية باملساءلة ،وتقييم اإلصالحات السابقة ،ونرش
نتائجها للعموم من منطلق أ ّن اإلصالح للرتبية شأن عام ومجتمعي وليس شأناً قطاعياً.
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مستوى البرامج التدريبية لدائرة التعليم والمعرفة في التنمية المهنيّة
للمع ّلمين في إمارة أبو ظبي
د .عايدة بنت بطي بن راشد القاسمية
أ .مريم سالم سعيد الغيثي

املقدّ مـــة
شهدت السنوات األخرية ثورة معلوماتية وتط ّورات علميّة وتقانية واسعة يف جميع نواحي
مم حمل الرتبويني عىل إعادة بناء عمليّة التعلّم والتعليم وتطويرها بر ّمتها عىل أسس
الحياةّ ،
جديدة تتّفق مع الواقع الجديد .ونظرا ً ملا ميثّله املعلّم من أه ّمية باعتباره ركناً أساسياً من أركان
النظام الرتبوي ،وعامالً مؤثّرا ً يف إحداث التغيريات املطلوبة ،كان ال ب ّد من توفري فرص التنمية
املهنية املستدامة للمعلّمني يف الجوانب املعرفية واملهارية واالنفعالية كافّة.
ولتحقيق هذا الهدف تسعى وزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة جاهدة إىل
تجديد أساليبها وتطوير طرائقها استنا ًدا إىل التطلّع الدائم نحو األمثل للقادة والرتبويني .وتحرص
عىل االستمرار يف تنمية برامج التنمية املهنية للفئات الرتبوية املستهدفة وتطويرها ،وما يتطلبه ذلك
من دعم األطر البرشية والفنية القامئة عىل تنفيذها ،وإيجاد نظام متابعة لجميع الفعاليات قادر
عىل ضامن تطوير هذه الربامج يف ضوء ما توفّره من تغذية راجعة (وزارة الرتبية والتعليم.)2012 ،
لقد حظيت قضية إعداد املعلم وتدريبه باملزيد من االهتامم من قبل املعنيني يف الرتبية عىل
م ّر العصور ،وذلك انطالقاً من اإلميان بدوره الحيوي يف تنفيذ العملية التعليمية ونجاحها؛ ولذلك
فإ ّن إصالح الرتبية يرتبط مبارشة بجودة املعلّم ،فالتنمية املهنية للمعلّمني من القضايا الحيوية
وامله ّمة يف ميدان الرتبية ،إذ إنّها تكتسب نشاطها املتج ّدد إذا ما شعر املجتمع برضورة تطوير
التعليم وتجويده وتحسينه ،ومن ثم زاد االهتامم بتطوير إعداد املعلّمني وتحديثه ،وأصبح تحليل
كفايات قدرات املعلّمني ذا أهمية متزايدة لواضعي السياسية التدريبية عىل املستوى القومي
واملحيل (عرندس.)2000 ،
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وت ُعرف الربامج التدريبية بأنّها برامج مخطّطة ومص ّممة لزيادة الكفاءة اإلنتاجية من خالل
بكل ما هو جديد من املعلومات واملهارات واالتجاهات
معالجة أوجه القصور ،أو تزويد املعلّمني ّ
لزيادة كفاءتهم الفنية وصقل خرباتهم (محمد وحوالة .)2006 ،أ ّما التنمية املهنية للمعلّمني،
فتشري إىل مجموعة العمليات التي تهدف إىل تطوير مهارات املعلّمني وسلوكهم ،لتكون أكرث
املؤسسة والطلبة واملجتمع املحيل ،وحاجات املعلّمني أنفسهم
كفاءة وفاعلية لس ّد حاجات ّ
(.)Speck & Knipe, 2005
وأكّد بيثام وبييل ( )Beetham & Baily, 2002عىل الحاجة املل ّحة لعملية التنمية املهنية
للمعلّمني بغرض االستخدام األمثل لتقانة التعليم عىل جميع املستويات ،وتطوير أداء املعلّمني
وتحسينه من خالل برامج التدريب املستمرة ،التي تهدف إىل تنمية مهاراتهم وتساعدهم عىل
مواكبة الت ّغريات التي تجري داخل املدرسة وخارجها.
وأشارت وكالة تدريب املعلّمني يف إنجلرتا ( )Teacher Training Agencyإىل أ ّن التو ّجه
نحو التنمية املهنية للمعلّم يُع ّد جز ًءا من اإلسرتاتيجية العا ّمة لرتبية املعلّم وإصالح التعليم طويل
األجل .وذلك من خالل النموذجني املتمثّلني يف :منوذج العجز الذي يرى أ ّن التدريس عملية فن ّية،
فيهدف إىل تحسينها من خالل تدريب املعلّم بأساليب مع ّينة .ومنوذج مامرسة التط ّور الذي يرى
أ ّن املعلّمني متمكنني وميتلكون املعرفة الكافية التي ميكن االستفادة منها وتوظيفها ،فهو ال يعمل
عىل املعلّم ،بل يعمل معه من أجل تطويره وتحسني أدائه (.)Marvin, 1992
وتتطلّب العديد من اإلصالحات التعليمية الحديثة من املعلّمني أن يغريوا أدوارهم ويتح ّملوا
مسؤوليات جديدة ،كالت ّغريات الهيكلية يف أسلوب تنظيم املدارس ،وصنع القرار ،والسياسات
وكل ذلك يتطلّب
البديلة ،والجهود املبذولة لتشجيع مشاركة أولياء األمور واملشاركة املجتمعيةّ ،
يغي املعلّمون يف الطريقة التي يؤ ّدون بها وظائفهم ،وأن يعيدوا تصميم الثقافة التي يعملون
أن ّ
جل املستويات؛ أل ّن كّل مبادرة لإلصالح أساسها
يف إطارها .فالتنمية املهنية رضورية للمعلمني عىل ّ
توفري تنمية مهنية ذات جودة عالية (.)Guskey, 2000
وقد عملت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،شأنها شأن العديد من الدول املتق ّدمة ،عىل
تجديد نظام التعليم لريتقي بكفاءة العمل واألداء وجودة التعلّم ونتائج التحصيل الدرايس،
ويواكب التغيري القادر عىل أن يؤث ّر يف سوق العمل .فنظرا ً إلدراك املسؤولني ألهميّة دور املعلّم
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وانعكاس أثر تنميته ودعمه وتطويره عىل الطلبة ،وتطوير مهاراته واالرتقاء بأدائه؛ تقوم دائرة
التعليم واملعرفة بتقديم دورات التنمية املهنية للمعلّمني بشكل متواصل ومستم ّر .إذ ينصب
تركيز برنامج التنمية املهنية للمعلّمني يف دائرة التعليم واملعرفة عىل تحسني مهارات التعليم
والتعلّم ،إضافة إىل تعزيز الدور القيادي لدى مختلف أعضاء هيئة التدريس لتوفري أفضل الفرص
لنيل الطلبة للنجاح وإعدادهم للمستقبل .ويأيت هذا الربنامج يف إطار النظرة املستقبلية لدائرة
كل ُسبل الدعم
التعليم واملعرفة إلعداد املعلّمني ومتكينهم ،وصقل مستوى أدائهم ،وتقديم ّ
ملديري املدارس؛ بهدف متكينهم من القيادة بكفاءة وفاعلية (دائرة التعليم واملعرفة.)2014 ،
يستخلص مام سبق ذكره أهميّة برامج التنمية املهنية للمعلّمني يف رفع كفاءتهم ومعارفهم
وخرباتهم يف شتى املجاالت الرتبوية ،واالجتامعية ،والنفسية ،والسلوكية ،من أجل تحسني أدائهم،
ورفع مستوى أداء الطلبة أكادمييًا ،وسلوكيًا ،واجتامعيًا ،وعاطفيًا ،الذي يُع ّد الهدف األسمى الذي
تسعى إليها كافّة املؤسسات الرتبوية عىل الصعيدين الدويل واملحيل.
وقد أشارت بعض الدراسات إىل الدور الكبري الذي يقوم به املرشف الرتبوي يف التنمية املهنية
للمعلمني .فقد أجرت البلوي ( )2011دراسة هدفت إىل تع ّرف دور املرشف الرتبوي يف التنمية
املهنية للمعلّمني الجدد .وتك ّونت الع ّينة من ( )612معل ًّم جدي ًدا ومعلّمة ممن يعملون يف املدارس
التابعة ملنطقة تبوك يف السعودية .ولتحقيق أهداف الدراسة ت ّم تطوير أداة مك ّونة من ()47
الصف ،والتقييم،
فقرة موزّعة عىل خمسة مجاالت ،هي :التخطيط ،ومهارات التدريس ،وإدارة ّ
واملنهاج .وأظهرت النتائج أ ّن املعلّمني الجدد أشاروا إىل أ ّن دور املرشف الرتبوي يف تنميتهم كان
متوسط الدرجة عىل مستوى جميع املجاالت ،حيث جاء مجال املنهاج يف املرتبة األوىل ،تاله مجال
ّ
الصف ،ثم مجال مهارات التدريس ،فمجال التقويم ،وأخ ًريا مجال التخطيط .كام أظهرت
إدارة ّ
النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائ ًيا يف دور املرشفني يف تنميتهم املهنية تعزى إىل متغريات
والتخصص والدرجة من وجهة نظرهم.
النوع االجتامعي
ّ
كام أشارت الكثري من الدراسات الدولية واملحلية إىل أهمية الربامج التدريبية للتنمية املهنية
للمعلمني ،وأثرها يف تطوير و أداء املعلّمني عىل اختالف جنسهم وتخصصاتهم وخرباتهم (العامري،
2015؛ عرندس2000 ،؛ الفرا2013 ،؛ ،)Coffman, 2004; Gemeda, Fiorucci & Catarci, 2014
وإىل رضورة وجود مثل هذه التنمية واستمراريتها خالل املسرية املهنية للمعلّمني ،وتقييمها
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وتطويرها تبعاً للتط ّورات العلمية والتقنية املتالحقة واملتسارعة (الرتيك2013 ،؛ الغامدي2013 ،؛
;Aseeri, 2015; Harris & Sass, 2011; Hajisoteriou, Karousiou & Angelides, 2018
 ،)Gemeda, Fiorucci & Catarci, 2014; Parson, 2015وأن يقوم عليها خرباء ومتخصصني
(عرندس2000 ،؛ الشلبي2010 ،؛ .)Coffman, 2004
وباملقابل أشارت بعض الدراسات إىل وجود العديد من املعيقات والصعوبات التي تواجه
عملية تنفيذ الربامج التدريبية والتنمية املهنية للمعلّمني (الشبيل2010 ،؛ العامري2015 ،؛ الفرا،
مم يعطي م ّربرا ً إلجراء مثل هذه الدراسة التي
2013؛ )Al Neaimi, 2011; Aseeri, 2015؛ ّ
تسعى إىل محاولة الكشف عن مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية
املهنية للمعلّمني يف إمارة أبو ظبي.
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الخلفية النظرية للدراسة
•التنمية املهنية
ينطلق كثري من املهت ّمني بالتنمية املهنية إىل نظريّة التعلّم مدى الحياة (التنمية املستدامة)،
إذ إ ّن املعلّم ال يستطيع أن يستم ّر عىل مجموعة املعارف واملهارات التي اكتسبها أثناء إعداده،
فهناك تغيريات داخلية وخارجية تفرض عليه التغيري واكتساب املعارف واملعلومات املتج ّددة ،يك
معلم مبد ًعا ال يقترص عىل معارف ومعلومات ومهارات قدمية (القمش والسعايدة.)2008 ،
يصبح ً

وتعرف التنمية املهنية للمعلّمني بأنّها مجموعة العمليات التي تهدف إىل تطوير مهارات
املعلّمني وسلوكهم ،لتكون أكرث كفاءة وفاعلية لس ّد حاجات املؤسسة والطلبة واملجتمع املحيل،
وحاجات املعلّمني أنفسهم ( .)Speck & Knipe, 2005أ ّما الربامج التدريبية فهي برامج مخطّطة
بكل ما
ومص ّممة لزيادة الكفاءة اإلنتاجية من خالل معالجة أوجه القصور ،أو تزويد املعلّمني ّ
هو جديد من املعلومات واملهارات واالتجاهات لزيادة كفاءتهم الفنيّة وصقل خرباتهم (محمد
وحوالة.)2006 ،
ويرى بافاليتي ( )Pavlette, 2008أ ّن أهداف التنمية املهنية للمعلّمني تكمن يف :تحسني املعرفة
وتطويرها ،وتحسني األداء الوظيفي وتطويره وتحديثه ،ومواجهة التغيريات املهنية والتك ّيف معها،
وزيادة الخربات باألساليب الحديثة يف التدريس ،وإحداث تعديالت وتغيريات يف األداء مبا تتّفق
مع متطلّبات العرص ،واملقدرة عىل االبتكار واإلبداع والتجديد ،واالطالع عىل أبرز املستجدات يف
مجال التعلّم والتعليم ،واالستفادة من تقانة التعليم والتدريب الحديثة وتوظيفها ،وإتاحة الفرصة
للحصول عىل مهارات جديدة ،وتوسيع املعرفة باألمور الرتبوية وتعميقها.
وأورد بوب ( )Bubb, 2004ثالثة م ّربرات تدعو إىل املزيد من االهتامم بالتنمية املهنية
للمعلّمني ،وتتمثّل يف:
كل املجاالت ،وتق ّدم وسائل املعرفة ،وتط ّور
1.1مربّرات معرفية :تتمثّل يف التق ّدم العلمي يف ّ
مم يتطلّب تعليم املعلّم لتدعيم العمل باملعرفة املتطّورة واملهارات
مفهوم العملّ ،
املتج ّددة ،التي تجعل منه ق ّوة فعالة يف إحداث تغيري أفضل ،واستكامل الكفاءة العلمية
واملهنية التي تؤكّد عىل استمرارية تعليمه لتنمية طاقاته الذاتية.
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2.2مربّرات تربوية :إذ إ ّن ما يستحدث يف مجال العلوم الرتبوية ،واملواد العلمية مبا تحتويه
من الحقائق ،والنظريات الجديدة ،واالخرتاعات العديدة ،والتقنيات املتق ّدمة؛ يتطلّب تهيئة
املعلّم للمشاركة اإليجابية يف تجديد معلوماته ومهاراته وتحسينها باستمرار.
3.3مربّرات تقانية :إذ إ ّن املعلّم بحاجة إىل معرفة استخدام التقنيات الحديثة ،كالحاسب اآليل،
وكل ذلك يتطلب التنمية
وشبكات الوسائط املتعددة ،وآليات البحث ،واملكتبات اإللكرتونيةّ .
املهنية للمعلّم ليتمكّن من توصيل املعلومات للطلبة بسهولة ويرس.
وقد أكّد بيثام وبييل ( )Beetham & Baily, 2002عىل الحاجة املل ّحة لعملية التنمية املهنية
كل املستويات ،وتطوير أداء املعلمني
للمعلمني بغرض االستخدام األمثل لتقانة التعليم عىل ّ
وتحسينه من خالل برامج التدريب املستم ّرة ،التي تهدف إىل تنمية مهاراتهم وتساعدهم عىل
مواكبة الت ّغريات داخل املدرسة وخارجها.
وأشارت وكالة تدريب املعلّمني يف إنجلرتا ( )Teacher Training Agencyإىل أ ّن التّو ّجه
نحو التنمية املهنية للمعلّم يُع ّد جز ًءا من اإلسرتاتيجية العا ّمة لرتبية املعلّم وإصالح التعليم طويل
األجل .وذلك من خالل النموذجني املتمثّلني يف :منوذج العجز الذي يرى أ ّن التدريس عمل ّية فن ّية،
فيهدف إىل تحسينها من خالل تدريب املعلّم بأساليب مع ّينة .ومنوذج مامرسة التط ّور الذي يرى
أ ّن املعلّمني متمكنني وميتلكون املعرفة الكافية التي ميكن االستفادة منها وتوظيفها ،فهو ال يعمل
عىل املعلّم ،بل يعمل معه من أجل تطويره وتحسني أدائه (.)Marvin, 1992
•الربامج التدريبية والتنمية املهنية للمعلّمني يف دولة اإلمارات
اهتمت وزارة الرتبية والتعليم ممثّلة بدائرة التعليم واملعرفة بالتنمية املهنية باعتبارها فرصة
املؤسسة املتط ّورة ودعم
الخاصة بالعاملني من ّ
لتعزيز املهارات واملعارف
ّ
أجل تلبية احتياجات ّ
تحصيل الطلبة .وذلك من خالل التزام املعلّمني بشكل دائم باملشاركة الف ّعالة يف برامج التنمية
املهنية ،وطلبهم للعلم باستمرار من خالل البحث عن الفرص لتعزيز معارفهم وتحسني أدائهم
يف الفصل الدرايس .كام تؤمن الدائرة باملسؤولية املتبادلة ،إذ تسعى إىل الحفاظ عىل توظيف
املعلمني ،وتقوم بتمويل مشاركتهم يف أنشطة التنمية املهنية ،ويف ذات الوقت ،يتوقّع منهم
املحافظة عىل املهنية والتطوير الذايت املستم ّر (دائرة التعليم واملعرفة.)2014 ،
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وتدعم دائرة التعليم واملعرفة مجموعة من أنشطة التنمية املهنية من أجل تلبية االحتياجات
ولعل من أبرزها:
املؤسسيةّ ،
ّ
ككل من أجل تحسني
–مبادرات النظام :حيث ترتبط هذه األنشطة باحتياجات النظام ّ
جودة القوى العاملة باملدرسة ،وتتّفق بشكل مبارش مع رؤية الدائرة ورسالتها.
كل من :الربامج
–املبادرات املستهدفة :تظهر هذه األنشطة من وقت إىل آخر ملعالجة ّ
املستهدفة ،واحتياجات النظام التي تحدد من خالل أدوات تقييم أداء الطلبة ،والسياسات
الجديدة ،واملناهج أو إجراءات الدائرة.
–تحسني األداء :ويت ّم ذلك بنا ًء عىل نتائج تقييم األداء السنوي ،حيث يُطلب من العاملني
معالجة احتياجات مح ّددة.
–خطط التطوير املدريس :وذلك بنا ًء عىل االحتياجات املحددة للمدارس ،وفق ما هو
مفصل يف خطط التطوير املدريس .حيث يطلب من العاملني معالجة مجاالت التطوير
ّ
املدريس املح ّددة.
فرصا للعاملني لتحسني مؤ ّهالتهم،
–املؤ ّهالت املهنية :حيث توفّر دائرة التعليم واملعرفة ً
التخصص يف مجاالت مح ّددة.
وشهاداتهم ،ورخصهم أو
ّ
–املنح الدراسية :تدعو دائرة التعليم واملعرفة أفرادا ً معينني م ّمن تتوافر فيهم معايري مح ّددة
للدراسة بدوام كامل ،أو ملواصلة تعليمهم ،والعودة إىل الدائرة فور االنتهاء من الدراسة.
–امل ُط ّورون :تدعم دائرة التعليم واملعرفة تطوير املعلّمني املواطنني يف عامهم األ ّول من
خالل إلحاقهم بدورات مخفضة يف مدارس مختارة ،والتدريب يف املوقع ،والتوجيه وبرامج
التنمية املهنية بنا ًء عىل الزيادة التدريجية لنموذج املسؤولية (دائرة التعليم واملعرفة،
.)2014
ويف ذات الوقت ،تق ّدم املدارس أنشطة مهنية تتّسم مبستوى عا ٍل من التعاون واملشاركة بني
املعلّمني .وتشمل هذه األنشطة عىل سبيل املثال ال الحرص ما يأيت:
–املشاركة يف جامعات التعلّم املهني ،ودراسة الدروس ،ومالحظات األقران ،وتوجيه األقران،
أو التدريب ،ودوائر األصدقاء الناقدين ومجموعات التطبيق.
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–اجتامعات هيئة التدريس ،التي تشمل جميع العاملني أو التي تركّز عىل مستوى الصفوف
أو فرق موضوعات مح ّددة.
–التخطيط التعاوين للمنهج بني مجموعات املعلّمني وذلك بقيادة مديري املدارس أو
رؤساء هيئة التدريس.
–تخطيط الدروس املشرتك بني املعلّمني املتح ّدثني باللغة اإلنجليزية واملعلّمني املتح ّدثني
بالعربية مبا يشمل املراجعة الجامعية وتقييم عمل الطلبة ،وتقديم اإلرشادات عن
صف درايس.
باملحصلة التعليمية يف ّ
كيفية تقييم الطلبة باملقارنة
كل ما ّدة ،وكل ّ
ّ
–جلسات مالحظات فردية بنا ًء عىل املالحظات عىل أداء الفصل الدرايس.
الخاصة بهم (دائرة التعليم واملعرفة،
–دعم املعلّمني إلنجاز خطط تطوير األداء الفردية
ّ
.)2014
أ ّما عن أساليب التدريب والتنمية املهنية ،فقد انتهجت دائرة التعليم واملعرفة مجموعة
من الطرق واألساليب الحديثة لتحقيق التنمية املهنية للمعلّمني ،والتي متثّلت يف أربعة أشكال
وأساليب رئيسة ،هي:
1.1التدريب :إذ يع ّد التدريب عملية منظّمة مقصودة تستهدف تنمية معارف الفرد ومهارته،
وإكسابه االتجاهات املناسبة لتمكينه من أداء وظيفته بكفاءة ،وبالتايل تحقيق أهداف
املؤسسة التي يعمل فيها .وقد قامت الوزارة مؤ ّخ ًرا بإنشاء العديد من الكليات ومعاهد
ّ
ومتخصصون يف جميع
كل الدوائر التعليمية ،التي يقوم عليها خرباء
التدريب املتخصصة يف ّ
ّ
املجاالت الرتبوية.
2.2الدراسات العليا :حيث يعترب استكامل املعلّمني للدراسات العليا أحد الطرق امله ّمة لتحقيق
تنميتهم املهنية ،وذلك من خالل ترشيحهم للحصول عىل الدبلوم العايل ،ودرجتي املاجستري
والدكتوراه من كليّات الرتبية يف الجامعات املحليّة .كام يستطيع املعلّمون اإلفادة من خربات
أساتذة الجامعات من خالل حضور املؤمترات والندوات واملحارضات.
3.3االبتعاث :ويع ّد االبتعاث من الطرق املهمة لتحقيق التنمية املهنية للمعلّمني ،فهو يتيح
للمعلّم االطالع عىل املستج ّدات والطرق الحديثة يف التدريس ،واالستفادة من الخرباء
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واملتخصصني .وتتن ّوع طرق االبتعاث بني زيارات متع ّددة ،واملشاركة يف املؤمترات والندوات
واملحافل الرتبوية الدولية واإلقليمية ،أو تفرغ مح ّدد امل ّدة يسمح للمعلّم االطالع والتدريب
عىل الطرق الحديثة ،وكيفية استخدام التقانة املتط ّورة.

4.4التعليم الذايت :الذي يع ّد أحد األساليب املهمة لتحقيق التنمية املهنية للمعلّمني ،فهو
أسلوب يؤكّد عىل الدور اإليجايب الذي ميكن أن يقوم به يف تنمية نفسه ذاتيًا .وميكن تحقيق
التعلّم الذايت بوسائل متع ّددة :كاملطالعة الذاتية ،وزيارة املكتبات املختلفة ،واستخدام
شبكة األنرتنت ،ومتابعة التسجيالت الصوتية واملرئية ،التي تحوي معلومات مفيدة للمعلّم،
متخصصة بالتقنية
وغريها .حيث قامت الوزارة بإقامة العديد من الرشاكات مع رشكات دولية
ّ
والتدريب لتدعيم التعلّم الذايت ،مثل رشكات مايكروسوفت ( ،)Microsoftوماك جرو هيل
( ،)McGraw Hillوغريها (دائرة التعليم واملعرفة.)2014 ،
يستخلص مام سبق ذكره أهمية برامج التنمية املهنية للمعلّمني يف رفع كفاءتهم ومعارفهم
وخرباتهم يف شتّى املجاالت الرتبوية ،واالجتامعية ،والنفسية ،والسلوكية ،من أجل تحسني أدائهم،
ورفع مستوى أداء الطلبة أكادمي ًيا ،وسلوك ًيا ،واجتامع ًيا ،وعاطف ًيا ،الذي يُع ّد الهدف األسمى الذي
كل املؤسسات الرتبوية عىل الصعيدين الدويل واملحيل.
تسعى إليه ّ

الدراسات السابقة
•الدراسات العربية
دراسة العامري ( )2015بعنون :فعالية برامج التنمية املهن ّية املقدّ مة من مجلس أبوظبي
للتعليم لرؤساء الهيئات التدريسية يف رياض األطفال ومدارس الحلقة األوىل مبدينة العني .هدفت
إىل استقصاء فعالية برامج التدريب املق ّدمة من قبل دائرة التعليم واملعرفة لرؤساء الهيئات التدريسية
من وجهة نظرهم .وأظهرت النتائج أ ّن درجة املوافقة عىل املجاالت جاءت وفق الرتتيب اآليت :أهميّة
الربامج ،فمواصفات الربامج ،ثم أهداف الربامج ،ومن ث ّم تقييم الربامج .كام بيّنت النتائج وجود
محل رضا من الجميع.
كل املجاالت عدا مجال تقييم الربامج الذي كان ّ
فروق ذات داللة إحصائية يف ّ
دراسة الفرا ( )2013بعنوان :تقويم برامج تدريب املعلّمني أثناء الخدمة يف التعليم األسايس
مبدارس وزارة الرتبية والتعليم ووكالة الغوث الدولية يف غ ّزة (دراسة مقارنة) .هدفت إىل تع ّرف
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مستوى برامج تدريب املعلّمني أثناء الخدمة يف التعليم األسايس مبدارس وزارة الرتبية والتعليم
ووكالة الغوث الدولية يف غ ّزة .وأظهرت النتائج أ ّن ترتيب مجاالت برامج التدريب وأوزانها النسبية
من وجهة املعلّمني بوزارة الرتبية والتعليم جاءت عىل النحو اآليت :املد ّربون ( ،)75.50%األهداف
( ،)74.80%األساليب واألنشطة ( ،)72.35%املحتوى ( ،)71.42%التخطيط ( ،)68.10%التقويم
( ،)67.67%بيئة التدريب ()62.55%؛ يف حني جاء ترتيبها وأوزانها من وجهة نظر معلّمي ووكالة
الغوث الدولية عىل النحو :املد ّربون ( ،)79.27%واألساليب واألنشطة ( ،)77.81%واألهداف
( ،)77.51%واملحتوى ( ،)77.09%والتقويم ( ،)74.16%والتخطيط ( ،)72.89%وبيئة التدريب
( .)71.58%كام ب ّينت النتائج وجود فروق دالّه إحصائ ًيا يف تقديرات عينة الدراسة تعزى ملتغّري
مكان العمل ولصالح معلمي وكالة الغوث ،يف حني مل تظهر فروق دالّة إحصائ ًيا تعزى إىل مت ّغريات
الجنس ،واملؤ ّهل العلمي ،وسنوات الخدمة.
دراسة الشلبي ( )2010بعنوان :أثر إدارة الجودة الشاملة يف برامج التنمية املهنية للمعلّمني
(تجربة وكالة الغوث الدولية -األردن) .هدفت إىل استقصاء أثر إدارة الجودة الشاملة يف برامج
التنمية املهنية للمعلّمني من وجهة نظرهم يف ضوء مت ّغريات الجنس ،واملؤ ّهل العلمي ،والخربة.
وبيّنت النتائج أ ّن درجة إدارة الجودة الشاملة للتنمية املهنية للمعلّمني كانت مرتفعة .كام بيّنت
كل من
متغي الجنس يف ّ
النتائج وجود فروق دالّة إحصائياً يف إدارة الجودة الشاملة تعزى إىل ّ
بعدي التخطيط واملامرسة ،والبعد الكيل ولصالح اإلناث ،بينام مل تظهر فروق ذات داللة تعزى
ملتغّريي املؤ ّهل العلمي ،والخربة.
دراسة العاجز واللوح واألشقر ( )2010بعنوان :واقع تدريب معلّمي ومعلّامت املرحلة
الثانوية أثناء الخدمة مبحافظات غ ّزة .سعت إىل تع ّرف مستوى تدريب أثناء الخدمة يف محافظات
متوسطًا ،حيث جاء مجال األهداف
غ ّزة .وأظهرت النتائج أ ّن مستوى الربامج التدريبية كان ّ
واملحتوى يف املرتبتني األوىل والثانية ،يف حني جاء مجال الحاجة إىل التدريب يف املرتبة األخرية.
متوسطات تقديرات عي ّنة الدراسة يف تدريب
كام أشارت النتائج إىل وجود فروق جوهرية بني ّ
متغي الجنس لصالح الذكور ،وإىل
املعلّم أثناء الخدمة باملدارس الثانوية مبحافظات غ ّزة تعزى إىل ّ
متغي سنوات الخدمة لصالح
متغي املؤ ّهل العلمي والفروق لصالح حملة مؤ ّهل البكالوريوس ،وإىل ّ
ّ
متغي عدد الدورات لصالح من لديه دورتان فأكرث.
من لديهم سنوات خدمة من ( )10-6سنوات ،وإىل ّ
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•الدراسات األجنبية
دراسة عسريي ( )Aseeri, 2015بعنوان :واقع التطوير املهني ملد ّريس الرياضيات والعلوم يف
املدارس االبتدائية يف نجران .هدفت إىل تع ّرف مدى مامرسة معلّمي الرياضيات والعلوم ألنشطة
والتخصص وعدد
متغيات الجنس
ّ
التطوير املهني ومصادره وعقباته يف املدارس االبتدائية ،يف ضوء ّ
الدورات التدريبية .وأظهرت النتائج أ ّن درجة مامرسة املعلّمني ألنشطة التطوير املهني ومصادره
متوسطة .كام أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالّة إحصائيًا يف استجابات املعلّمني
وعقباته كانت ّ
التخصص وعدد الدورات التدريبية ،بينام كانت هناك فروق دالّة إحصائيًا (= α
متغيي
ّ
تعزى إىل ّ
متغي
 )0.01يف استجابات املعلّمني فيام يتعلّق بدرجة مامرسة أنشطة التطوير املهني تعزى إىل ّ
الجنس لصالح اإلناث .وأوصت الدراسة باالهتامم بربامج التطوير املهني للمعلّمني ومشاركتهم يف
تلبية احتياجاتهم ومتطلّباتهم لحضور املؤمترات والندوات وورش العمل يف الجامعات.
دراسة هاريس وساس ( )Harris & Sass, 2011بعنوان :تدريب املعلّمني وجودة املعلّم
وتحصيل الطلبة .سعت إىل الكشف عن أثر أنواع مختلفة من التعليم والتدريب عىل مقدرة
املعلّمني عىل تعزيز التحصيل الدرايس للطلبة (اإلنتاجية) .وأشارت النتائج إىل أ ّن التنمية املهنية
املتوسطة والثانوية ،كام أ ّن
التي تركز عىل املحتوى ترتبط إيجاب ًيا باإلنتاجية يف الرياضيات
ّ
املعلّمني األكرث خربة أكرث فعالية يف تدريس الرياضيات االبتدائية ،والقراءة والرياضيات يف املدارس
املتوسطة .بينام مل ترش النتائج إىل وجود أثر للتدريب ما قبل الخدمة (املرحلة الجامعية) ،أو
ّ
الكفاءة التعليمية للمعلّمني يف قدرتهم عىل زيادة تحصيل الطلبة.
دراسة النعيمي ( )Al Neaimi, 2011بعنوان :التنمية املهنية ملعلّامت اللغة األنجليزية
تقص آراء املعلّامت حول حاجته ّن إىل التنمية املهنية ،ومدى إفادته ّن
يف اإلمارات .هدفت إىل ّ
منها ،إضافة إىل مزايا التنمية املهنية ومجاالتها ،والتح ّديات التي تواجهه ّن يف املشاركة يف برامجها.
وكشفت النتائج أ ّن معظم املعلّامت يدركن أهم ّية برامج التدريب والتطوير املهني ،وأكّدت نتائج
استجابات املعلّامت واملرشفني إىل وجود نقص يف املوارد والربامج الكافية للتنمية املهنية .وب ّينت
النتائج أيضً ا عدم وجود فروق يف تص ّورات املعلّمني حول التط ّور املهني تعزى إىل متغ ّريي املؤ ّهل
العلمي والخربة يف التدريس ،كذلك مل تكن هناك فروق بني املعلّمني الجدد والخرباء.
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دراسة كوفامن ( )Coffman, 2004بعنوان :تطوير املهارات املهنية عرب اإلنرتنت ونقل
املهارات إىل الفصول الدراسية .سعت إىل تحديد مدى نقل املعلّمني املهارات املستفادة من
وتوصلت
برنامج التنمية املهنية املق ّدمة عرب األنرتنت إىل مامرسات فعل ّية داخل الغرف الصف ّيةّ .
النتائج إىل أ ّن املعلّمني استخدموا التقانة واالسرتاتيجيات التي تعلّموها من برنامج التدريب عرب
األنرتنت داخل الغرف الصف ّية بدرجة كبرية ،وأ ّن برنامج التنمية املهنية املق ّدم عرب األنرتنت يدعم
االعتامد عىل مداخل التعلّم التي محورها املتعلّم ،والتي تش ّجع االكتشاف الذايت ،واملشاركة
الف ّعالة ،والتعاون بني األقران والخرباء ،وأ ّن برنامج التنمية املهنية املق ّدم عرب األنرتنت يُع ّد بديالً
مهامً يف برامج التنمية املهنية للمعلّمني.
دراسة كاتشجنز ( )Catchings, 2000بعنوان :مناذج التطوير املهني للمعلّمني :العوامل
املؤثّرة يف تنفيذ التقانة يف املدرسة االبتدائية .هدفت إىل تع ّرف بعض أساليب التطوير املهني
للمعلّمني ،والكشف عن العوامل التي تساعد يف تطبيق التقنيات الحديثة يف التدريب املهني يف
املدارس .وأشارت النتائج إىل رضورة استخدام التقنية الحديثة والتكنولوجيا يف تدريب املعلّمني يف
املدارس ،واالستعانة بخرباء لتدريب املعلّمني عىل التقنيات الحديثة وتوظيفها يف املواقف التعليمية.
•مشكلة الدراسة وتساؤالتها

تع ّد التنمية املهنية للمعلّم من أساسيات تحسني التعليم؛ ملا لها من أهمي ٍة يف تطوير األداء
مم سيؤ ّدي إىل تحقيق
التدرييس للمعلّم ،وتطوير تعلّم جميع الطلبة للمهارات ّ
اللزمة لهم؛ ّ
مجتمع التعلّم .والتنمية املهنية هي املفتاح األسايس الكتساب املهارات املهنية واألكادميية ،سواء من
خالل األنشطة املبارشة يف برامج التدريب الرسمية ،أو أساليب التعلّم الذايت.
وعىل الرغم من االهتامم املتزايد لدائرة التعليم واملعرفة بالربامج التدريبية للمعلّمني ،إلّ أ ّن
نتائج برنامج معايري الرقابة والتقييم املدرسية (برنامج ارتقاء) أشارت إىل أ ّن معظم املدارس الحكومية
والخاصة التابعة لدائرة التعليم واملعرفة تق ّدم مستوى تعليم يرتاوح بني املقبول والضعيف ،إضافة
ّ
كل من :معرفة املعلّمني
تدن مستوى املعلّمني يف أساليب التدريس وأصوله ،والذي يتمثّل يف ّ
إىل ّ
باملواد الدراسية التي يتولون تدريسها وكيف ّية تعلّم الطلبة لتلك املواد ،والتخطيط للحصص الدراسية
وبيئة التعلّم وإدارة الوقت واملصادر املتاحة ،وتطبيق اسرتاتيجيات تدريس تل ّبي احتياجات الطلبة
وحل املشكالت ،واالبتكار
أفرادا ً ومجموعات ،والتدريس ألجل تطوير مهارات الطلبة يف التفكري الناقد ّ
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والتعلّم باستقاللية ،إضافة إىل تطبيق أدوات واسرتاتيجيات التقييم (دائرة التعليم واملعرفة،)2017 ،
ويشري ذلك كلّه إىل حاجة املعلّمني إىل التدريب والتنمية املهنية يف هذه املجاالت.
ويف مجال البحوث الرتبوية يف دولة اإلمارات العربية املتّحدة ،أجرت النعيمي (Al Neaimi,
تقص آراء املعلّامت حول حاجتهن إىل التنمية املهنية ،ومدى إفادتهن
 )2011دراسة هدفت إىل ّ
منها ،إضافة إىل مزايا التنمية املهنية ومجاالتها ،والتح ّديات التي تواجههن يف املشاركة يف برامجها.
وتك ّونت العيّنة من ( )78معلّمة وخمسة مرشفيني تربويني من معلّامت ومرشيف اللغة اإلنجليزية.
خاصة باملعلّامت تتضمن أسئلة
ولتحقيق أهداف الدراسة ،تّم بناء استبانة تتك ّون من ( )26فقرة ّ
من نوع االختيار من متع ّدد وأسئلة مفتوحة اإلجابة ،وإجراء املقابالت املقننة بالنسبة إىل املرشفني
الرتبويني .وكشفت النتائج أ ّن معظم املعلّامت يدركن أهميّة برامج التدريب والتطوير املهني،
كام أكّدت نتائج استجابات املعلّامت واملرشفني إىل وجود نقص يف املوارد والربامج الكافية للتنمية
املهنية .وبيّنت النتائج أيضً ا عدم وجود فروق يف تص ّورات املعلّمني حول التطور املهني تعزى إىل
متغيي املؤهل العلمي والخربة يف التدريس ،كذلك مل تكن هناك فروق بني املعلّمني الجدد والخرباء.
ّ
أ ّما دراسة العامري ( ،)2015فقد سعت إىل استقصاء فعالية برامج التدريب املق ّدمة من
قبل دائرة التعليم واملعرفة لرؤساء الهيئات التدريسية من وجهة نظرهم .وتك ّونت الع ّينة من
( )89رئيساً من رؤساء الهيئات التدريسية يف دائرة التعليم واملعرفة يف دولة اإلمارات .وت ّم
جمع البيانات باستخدام استبانة مك ّونة من ( )38فقرة موزّعه يف أربعة مجاالت ،هي :أهم ّية
برامج التنمية ،وأهداف التنمية املهنية ،ومواصفات التنمية املهنية ،وتقييم برامج التنمية املهنية.
وأظهرت النتائج أ ّن درجة املوافقة عىل املجاالت جاءت وفق الرتتيب اآليت :أهم ّية الربامج،
فمواصفات الربامج ،ثم أهداف الربامج ،ومن ث ّم تقييم الربامج .كام ب ّينت النتائج وجود فروق
محل رضا من الجميع.
كل املجاالت عدا مجال تقييم الربامج الذي كان ّ
ذات داللة إحصائية يف ّ
وتوصلت الدراسة إىل مجموعة من التوصيات من بينها قيام دائرة التعليم واملعرفة بدراسات
ّ
ميدانية للتع ّرف عىل احتياجات امليدان الفعلية وبدقّة علمية ،ويت ّم ذلك من خالل تكليف
مجموعة من الباحثني والدارسني بالنزول إىل امليدان ودراسة الواقع.
يلحظ من خالل الدراستني السابقتني وجود عدد من املعيقات والتح ّديات التي تواجه التنمية
املهنية للمعلّمني يف وزارة الرتبية والتعليم بشكل عام ،كام أوصتا برضورة االهتامم بالتنمية املهنية
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للمعلّمني وتحسني بيئتها وإجراء املزيد من الدراسات يف هذا املوضوع ،ال سيام الدراسات امليدانية
للتع ّرف عىل احتياجات امليدان الفعلية وبدقّة علمية.
كام يالحظ ندرة الدراسات املحلية يف حدود علم الباحثة ،التي تناولت التنمية املهنية
للمعلّمني ،فال توجد سوى دراستني فقط ،هام :دراسة العامري ( )2015التي تناولت التنمية
لرؤساء الهيئات التدريسية ،ودراسة النعيمي ( )Al Neaimi, 2011التي سعت إىل تقيص آراء
معلّامت اللغة اإلنجليزية حول حاجتهن إىل التنمية املهنية ،والتح ّديات التي تواجههن يف املشاركة
يف برامجها .وتأيت الدراسة الحالية لتتميّز يف هدفها الذي يكمن يف التع ّرف إىل مستوى الربامج
التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية للمعلّمني يف إمارة أبو ظبي.

ومن خالل عمل الباحثة يف مجال التعليم يف إمارة أبو ظبي الحظت بأ ّن املعلّم بحاجة إىل
املزيد من التنمية املهنية والتدريب الج ّيد ،ال س ّيام يف ظل إعالن توحيد النظام التعليمي عىل
مستوى الدولة بني وزارة الرتبية والتعليم ،ودائرة التعليم واملعرفة اعتبا ًرا من العام الدرايس
الحايل2018/2017؛ مام أسهم يف تطوير مناهج تعليمية جديدة وتطبيقها يف العام الدرايس الحايل
فضل عن كرثة األعباء املوكلة إىل املعلّم ،والوقت غري الكايف لاللتحاق بربامج التدريب والتنمية
ً
املهنية ،إضافة إىل إجراء الورش التعلمية والربامج التدريبية يف أوقات قد تكون غري مناسبة للبعض،
وخارج أوقات الدوام الرسمي للمعلّمني يف كثري من األحيان ،األمر الذي يستنزف بعض طاقات
املعلّمني .وعالوة عىل ذلك يلحظ أ ّن بعض الربامج والدورات التدريبية وموضوعاتها عادة ما تكون
مك ّررة ،وتنأى يف كثري من األحيان عن األهداف التي وضعت من أجلها؛ لذلك يتطّلب األمر مراجعة
واقع التنمية املهنية للمعلّمني يف دائرة التعليم واملعرفة .ومن هنا تأيت الدراسة الحالية للتع ّرف إىل
مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية للمعلّمني يف إمارة أبو ظبي.
وبالتحديد حاولت هذه الدراسة تحقيق أهدافها من خالل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
1.1ما مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية ملعلّمي إمارة أبوظبي؟
2.2هل توجد فروق دالّة إحصائياً عند مستوى ( )α= 0.05يف مستوى الربامج التدريبية لدائرة
متغيات الدراسة (املرحلة
التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية ملعلّمي إمارة أبو ظبي تعزى إىل ّ
والتخصص ،وسنوات الخربة)؟
التعليمية،
ّ
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•أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل اآليت:
1.1التع ّرف عىل مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية للمعلّمني يف
إمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية املتّحدة.
2.2الكشف عن وجود فروق دالّة إحصائياً عند مستوى ( )α= 0.05يف استجابات أفراد العينة
حول مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية للمعلّمني يف إمارة
والتخصص ،والخربة التدريسية).
أبو ظبي تعزى إىل متغ ّريات الدراسة (املرحلة التعليمية،
ّ
•أهم ّية الدراسة

تستم ّد هذه الدراسة أهم ّيتها من أهمية املوضوع الذي تناولته ،إذ تع ّد تنمية املعلّمني مبثابة
تنمية للقدرات اإلبداعية للفرد للعمل عىل تفجري الطاقات الكامنة وتوظيفها لخدمة الفرد واملجتمع.
مهمً من مدخالت العملية التعليمية التعلّمية ،وهو املعلّم.
كام تستمد أهميتها يف تناولها عنرصا ً ّ
وبشكل أكرث تحديدا ً ،تتّضح أهم ّية هذه الدراسة من خالل الجانبني اآلتيني:

1.1األهم ّية النظرية :تُع ّد هذه الدراسة من الدراسات القليلة يف حدود علم الباحثة ،التي تبحث
يف التنمية املهنية يف اإلمارات العربية املتّحدة يف أبو ظبي ،فيؤ ّمل منها رفد مكتب اإلدارة
الرتبوي وإثرا َء ُه يف هذا املجال ،وميكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية عىل الحقل الرتبوي،
من خالل تزويد الجهات املختصة يف وزارة الرتبية والتعليم باإلمارات العربية املتحدة بواقع
التنمية املهنية للمعلمني؛ من أجل تطوير الربامج املتعلقة بذلك وتحسينها.
2.2األهمية التطبيقية :يؤ ّمل من نتائج هذه الدراسة توجيه أنظار املعلّمني إىل أهم ّية التنمية
املهنية ورضورة االلتزام بها ،األمر الذي يؤ ّدي إىل تشجيعهم عىل إجراء التحسني والتطوير يف
مهمتهم وواجباتهم عىل أكمل
أدائهم الوظيفي ليصبحوا أكرث متكّناً ،وبالتايل يساعدهم يف أداء ّ
وجه .كام يؤ ّمل منها إفادة الرتبويني برضورة تكثيف ورش العمل والدورات التدريبية املتعلّقة
بالتنمية املهنية وتجويدها وااللتزام بها يف الحياة املهنية .كذلك فتح املجال أمام الباحثني
والدراسني للوقوف عىل جوانب أخرى متعلّقة بالتنمية املهنية للمعلّمني.
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•مصطلحات الدراسة
–التنمية املهنية
املتخصصة ( )2000بأنّها :املامرسات والربامج والوسائل واألساليب
عرفتها املجالس القومية
ّ
اللزمة
التي تستخدم ملساعدة املعلّمني يف الحصول عىل املهارات والخربات الرتبوية والنفسية ّ
مؤسساتهم ،وترتبط بالتعلّم الذايت والرغبة يف رفع مستوى الكفاءة
لتلبية احتياجاتهم واحتياجات ّ
اللزم توافرها للمعلّمني ،وهى
وتنمية القدرة عىل القيام مبهام مح ّددة للوفاء باملتطلبات املهنية ّ
عملية مك ّملة إلعدادهم قبل الخدمة.

بينام عرفت دائرة التعليم واملعرفة ( )2014التنمية املهنية بأنّها :جميع الجهود الشاملة
واملستدامة لتحسني فعالية املعلّمني يف رفع التحصيل العلمي للطلبة ،وتعزيز املسؤولية الجامعية،
وذلك من أجل من ّو األفراد وتحسني أداء الطلبة ،وضامن التحديد الف ّعال واملواءمة بني املامرسات
املدرسية وإرشادات وسياسات دائرة التعليم واملعرفة.
وتع ّرفها الباحثة بأنّها العمل ّية املخطّطة املنظمة التي تهدف إىل تزويد املعلّمني يف اإلمارات
العربية املتّحدة مبجموعة األساليب السلوكية واملعرفية واملهارية واالنفعالية يف مجاالت التخطيط،
وأساليب التدريس ،والتقييم ،واإلدارة الصفّية ،واملنهاج .ويقاس مستوى التنمية املهنية للمعلّم
بالدرجة الكلية التي يحصل عليها املعلم باإلجابة عىل فقرات االستبانة التي ت ّم إعدادها لهذا
الغرض.
–الربامج التدريبية
ع ّرف مدبويل ( )2002الربامج التدريبية بأنّها :األنشطة املخطّطة يف إطار منظّم ،من أجل
تزويد املتد ّرب باملعارف واملهارات املستحدثة ملواكبة التط ّورات التقنية املتج ّددة ،وتنمية قدرات
املتد ّرب ألغراض تطوير أساليب العمل ورفع كفاءته األدائية.

وتع ّرفها الباحثة بأنّها :جميع األنشطة املخطّطة الف ّعالة القادرة عىل تزويد املعلّمني بجميع
املهارات واملعارف لتحسني قدراتهم املهنية وتنميتها ،وإعدادهم إعدادا ً جيّدا ً ينعكس عىل أدائهم،
وعىل أداء طلبتهم وتحصيلهم الدرايس.
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دائرة التعليم واملعرفة
مؤسسة التعليم الرسمية املسؤولة عن التعليم يف إمارة
تع ّرف دائرة التعليم واملعرفة بأنّها ّ
واملؤسسات التعليميّة فيها ،وتقديم االستشارات الفنيّة بشأن
أبو ظبي ،وتهدف إىل تطوير التعليم
ّ
تطوير السياسات والخدمات الرتبوية يف إمارة أبو ظبي ،وذلك وفق رؤية تهدف إىل االرتقاء
بالتعليم فيها إىل أعىل املستويات ،وتشمل ثالث مناطق تعليمية ،هي :أبو ظبي ،والعني ،والظفرة
(وزارة الرتبية والتعليم.)2017 ،
•حدود الدراسة
تح ّددت نتائج الدراسة الحالية يف ما يأيت:

♦الحدود الزمنية :ت ّم تنفيذ هذه الدراسة خالل الفصل الثاين من العام الدرايس
.2018/2017
♦الحدود املكانية :ت ّم إجراء هذه الدراسة يف املدارس التابعة لدائرة التعليم واملعرفة
يف إمارة أبو ظبي ،والبالغ عددها ( )260مدرسة.
♦الحدود البرشية :اقترصت الدراسة عىل ع ّينة من معلّمي املدارس التابعة لدائرة
التعليم واملعرفة بإمارة أبو ظبي.
♦الحدود املوضوعية :الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية
للمعلّمني يف إمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة .والتي تض ّمنت املحاور
اآلتية :تخطيط الربامج التدريبية ،وأهداف الربامج التدريبية ،ومحتوى الربامج
التدريبية ،وأساليب ووسائل وأنشطة الربامج التدريبية ،وتقويم الربامج التدريبية،
وبيئة التدريب ،واملد ّربون ،واإلفادة من الربامج التدريبية.
•منهج الدراسة
ت ّم استخدام املنهج الوصفي للتع ّرف إىل مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة
يف التنمية املهنية للمعلّمني يف إمارة أبو ظبي؛ وذلك ملناسبة هذا املنهج لطبيعة الدراسة
مبتغياتها بطريقة موضوعية .من خالل تحديد
وأهدافها ،والكشف عن الحقائق املرتبطة
ّ
املشكلة ،ووضع الفرضيات ،واختيار الع ّينة ،وإعداد األدوات املناسبة لجمع البيانات ،والتحقّق
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من صدقها وثباتها ،ومن ث ّم الوصول إىل النتائج ،وتحليلها ،ومناقشتها وتوضيح داللتها ،لتحقيق
أهداف الدراسة.
•مجتمع الدراسة وع ّينتها

تك ّون مجتمع الدراسة من جميع املعلّمني يف املدارس التابعة لدائرة التعليم واملعرفة ،والقامئني
عىل رأس عملهم يف الفصل الثاين للعام الدرايس  ،2018/2017والبالغ عددهم ( )11342معلّامً
ومعلّمة ،وذلك حسب اإلحصاءات الصادرة عن دائرة التعليم واملعرفة (دائرة التعليم واملعرفة،
 .)2017تك ّونت ع ّينة الدراسة من ( )528معل ًّم ومعلّمة من املعلّمني العاملني يف املدارس التابعة
لدائرة التعليم واملعرفة ،ميثّلون حوايل ( )5 %من مجتمع الدراسة ،والذين تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية البسيطة ،وذلك من خالل أرقامهم الوزارية (رقم األوراكل) .إذ ت ّم التواصل معهم
ويبي الجدول ( )1وصفًا لخصائص
وتوزيع االستبانة عليهم الكرتون ًيا ،وتّم اسرتداد جميع النسحّ .
ع ّينة الدراسة.
جدول ()1
وصف خصائص ع ّينة الدراسة
املتغي
مستويات
املتغي
ّ
ّ
حلقة أوىل
حلقة ثانية
املرحلة التعليمية
حلقة ثالثة
الكيل
معلّم مجال
مواد إنسانية
التخصص
ّ
مواد علمية
الكيل
أقل من  5سنوات
 9 – 5سنوات
سنوات الخربة
 10سنوات فأكرث
الكيل
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العدد
176
185
167
528
155
180
193
528
151
178
199
528

النسبة املئوية
33.3
35.0
31.6
100.0
29.4
34.1
36.5
100.0
28.6
33.7
37.7
100.0

•أداة الدراسة
بعد االطالع عىل األدب النظري ،والدراسات السابقة املتعلّقة مبوضوع التنمية والتطوير
املهني ،واالستفادة من املقاييس التي أع ّدت يف هذا املجال (الرتيك2013 ،؛ العامري2015 ،؛
الغامدي2013 ،؛ الفرا2013 ،؛ )Al Neaimi, 2011; Parson, 2015قامت الباحثة ببناء استبانة
بهدف التع ّرف إىل مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية للمعلّمني،
والتي تك ّونت بصورتها األ ّولية من ( )106فقرات موزّعة عىل مثانية مجاالت عىل النحو اآليت:
تخطيط الربامج التدريبية ( 13فقرة) ،وأهداف الربامج التدريبية ( 12فقرة) ،ومحتوى الربامج
التدريبية ( 17فقرة) ،وأساليب الربامج التدريبية ووسائلها وأنشطتها ( 9فقرات) ،وتقويم الربامج
التدريبية ( 12فقرة) ،وبيئة التدريب ( 10فقرات) ،واملد ّربون ( 13فقرة) ،واإلفادة من الربامج
التدريبية ( 20فقرة).
•صدق أداة الدراسة
ت ّم التحقّق من دالالت صدق األداة بطريقتني ،هام :صدق املحتوى ،حيث ت ّم عرض االستبانة
املتخصصني يف العلوم اإلدارية
يف صورتها األولية عىل ( )12محك ًّم من األساتذة الجامعيني
ّ
والرتبوية ،وذلك لتحديد مدى متثيل الفقرات للسمة املراد قياسها ،والتأكّد من الصياغة اللغوية
وسالمة العبارات ،وتعديل أو حذف أو إضافة أية فقرات يرونها مناسبة .ويف ضوء أراء املحكّمني
ت ّم تعديل صياغة بعض الفقرات ،وحذف ( )32فقرة ،وبالتايل أصبح عدد فقرات األداة ( )74فقرة.
وصدق البناء ،حيث ت ّم تطبيق األداة عىل عيّنة استطالعية مك ّونة من ( )20معل ًّم ومعلّمة من
خارج عيّنة الدراسة املستهدفة ،وت ّم حساب معامالت ارتباط بريسون بني الفقرات وبني الدرجة
الكلية لألداة واملجاالت التي تتبع لها ،إضافة إىل حساب معامالت ارتباط مجاالت األداة مع األداة
ككل ،عالوة عىل حساب معامالت االرتباط البينية للمجاالت ،وذلك باستخدام معامل ارتباط
ّ
تبي أ ّن جميع القيم تشري إىل جودة بناء فقرات األداة.
بريسون ،حيث ّ
•ثبات أداة الدراسة
للتحقّق من ثبات األداة عىل أفراد الع ّينة االستطالعية السابقة ،ت ّم استخدام طريقة االتساق
ولكل من مجاالتها ،وذلك
ككلّ ،
الداخيل .إذ ت ّم حساب معامل ثبات االت ّساق الداخيل لألداة ّ
بحساب معادلة كرونباخ ألفا عىل درجات أفراد الع ّينة االستطالعية ،وكان معامل الثبات الكيل
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( ،)0.89أ ّما معامالت االتّساق الداخيل للمجاالت ،فقد تراوحت بني ( ،)0.87-0.77ويوضّ ح ذلك
جدول ( .)4.3وبذلك فإ ّن األداة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات .وبعد التحقّق من الخصائص
السيكومرتية ألداة الدراسة ،أصبحت االستبانة بصورتها النهائية تتك ّون من ( )74فقرة موزّعة
بالتساوي عىل املجاالت الثامنية السالفة الذكر.
•تصحيح أداة الدراسة
متت االستجابة عىل فقرات االستبانة وفقًا لتد ّرج ليكرت الخاميس ،وهو( :أوافق بش ّدة ،أوافق،
محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بش ّدة) ،والتي تعطى األوزان ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عىل التوايل ،حيث ترتاوح
الدرجات الكلية عىل األداة بني ( )74و( .)370ومن أجل إطالق األحكام عىل مستوى الربامج
التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية للمعلّمني ،تم استخدام معيار التصحيح
املشتق من معادلة املدى ،حيث تصبح الفئات كام يف الجدول (( )2عودة.)2010 ،
جدول ()2
معيار تصحيح أداة الدراسة
املتوسطات الحسابية
فئة
ّ
2.33 - 1.00
3.67 – 2.34
5.00 – 3.68

مستوى الربامج التدريبية
متدنٍ
متوسط
مرتفع

متغيات الدراسة
• ّ

املتغيات اآلتية:
اشتملت الدراسة عىل ّ

املتغيات املستقلّة ،وهي:
ّ 1.1

♦املرحلة التعليمية ،ولها ثالث فئات( :حلقة أوىل ،حلقة ثانية ،حلقة ثالثة).
التخصص ،وله ثالث فئات( :معلّم املجال ،املواد اإلنسانية ،املواد العلمية).
♦ ّ

♦الخربة التدريسية ،ولها ثالثة مستويات( :أقل من  5سنوات 9-5 ،سنوات 10 ،سنوات
فأكرث).
املتغي التابع :مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية للمعلّمني
ّ 2.2
يف إمارة أبو ظبي.
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•نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها
ينص عىل« :ما مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم
النتائج املتعلّقة بالسؤال األ ّول الذي ّ
واملعرفة يف التنمية املهنية ملعلّمي إمارة أبو ظبي؟».
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى
لإلجابة عن السؤال األول ،ت ّم حساب
ّ
الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية ملعلّمي إمارة أبو ظبي ،ومجاالتها
مرتبة تنازل ًيا وفقًا ألوساطها الحسابية ،وذلك كام يف الجدول (.)3
جدول ()3
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة
ّ
يف التنمية املهنية ومجاالتها مرتّبة تنازل ًيا
املتوسط
ّ
الحسايب

االنحراف
املعياري

املستوى

1

7

املد ّربون

4.12

0.68

مرتفع

2

3

محتوى الربامج التدريبية

3.80

0.83

مرتفع

3

8

اإلفادة من الربامج التدريبية

3.77

0.84

مرتفع

4

6

بيئة التدريب

3.71

0.81

مرتفع

5

4

أساليب ووسائل وأنشطة الربامج التدريبية

3.69

0.88

مرتفع

6

2

أهداف الربامج التدريبية

3.66

0.85

متوسط

7

1

تخطيط الربامج التدريبية

3.46

0.97

متوسط

8

5

تقويم الربامج التدريبية

3.38

0.90

متوسط

الربامج التدريبية ككل

3.70

0.74

مرتفع

املجاالت

الرتتيب الرقم

يتّضح من الجدول ( )3أ ّن مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية
مبتوسط حسايب ( )3.70وبانحراف معياري (ّ .)0.74
ويدل ذلك
ملعلّمي إمارة أبو ظبي كان مرتف ًعاّ ،
عىل جودة الربامج التدريبية للتنمية املهنية التي تق ّدمها دائرة التعليم واملعرفة ملعلّمي إمارة أبو
ظبي .وقد يعزى ذلك إىل االهتامم من قبل املسؤولني وصانعي القرار يف وزارة الرتبية والتعليم،
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ممثّلة بدائرة التعليم واملعرفة ،بأه ّمية التنمية املهنية املستدامة للمعلّمني ،النابع من إميانهم
بأهمية الربامج التدريبية يف هذا املجال ،وحرصهم الشديد عىل تقديم املساندة والدعم الشامل
للمعلّمني أثناء الخدمة ،من أجل تنمية معارفهم ومهاراتهم وأدائهم مبا ينعكس عىل أداء الطلبة
وتنمية شخصيتهم من الجوانب املعرفية والسلوكية والوجدانية كافّة.
وهذا يؤكّد ما أشارت إليه دراسة كوفامن ( )Coffman, 2004بأ ّن ما يتعلّمه املعلّمون من
برنامج التدريب يت ّم تنفيذه داخل الغرف الصفّية بدرجة كبرية .ويتّفق ذلك مع ما أشارت إليه
دراسة هاريس وساس ( )Harris & Sass, 2008بأ ّن التنمية املهنية أثناء الخدمة ترتبط إيجابيًا
باإلنتاجية لدى املعلّمني والطلبة عىل ح ّد السواء .يف حني أ ّن الدراسة الجامعية والكفاءة التعليمية
للمعلّمني مل تظهر أث ًرا يف مقدرتهم عىل زيادة تحصيل الطلبة.

واتفقت هذه النتيجة جزئ ًيا مع نتائج دراسة العامري ( )2012التي أشارت إىل جودة
الربامج التدريبية للتنمية املهنية املق ّدمة إىل رؤساء الهيئات التدريسية للمناهج يف رياض األطفال
ومدارس الحلقة األوىل .كام اتّفقت مع دراسة الشلبي ( )2010التي أشارت إىل أ ّن درجة إدارة
الجودة الشاملة للتنمية املهنية للمعلّمني كانت مرتفعة.
بينام اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الفرا ( )2013التي أشارت إىل أ ّن مستوى برامج
تدريب املعلّمني أثناء الخدمة يف التعليم األسايس مبدارس وزارة الرتبية والتعليم ووكالة الغوث الدولية
متوسطة ،وقد يعزى هذا االختالف إىل التباين يف مجتمعي الدراستني وع ّينتهام وأدواتهام.
كانت ّ
ويبي الجدول ( )3أ ّن مجاالت الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية
ّ
واملتوسط ،إذ جاءت مجاالت (املد ّربون ،ومحتوى الربامج التدريبية،
صنفت ضمن املستويني املرتفع
ّ
واإلفادة من الربامج التدريبية ،وبيئة التدريب ،وأساليب ووسائل وأنشطة الربامج التدريبية) يف
املراتب الخمسة األوىل عىل التوايل ومبستوى مرتفع .وقد يعزى ذلك إىل حرص املسؤولني عن
ومتخصصني ومهرة يف مجال تدريب املعلّمني،
برامج التنمية املهنية عىل استقطاب مد ّربني خرباء
ّ
وعىل توفري بيئة تفاعلية غنيّة مد ّعمة بأحدث األجهزة والتقنيات الحديثة يف مجال التدريب ،مام
ينعكس عىل الفائدة املرج ّوة منها .واتّفقت هذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة الفرا ( )2013التي
أشارت إىل أ ّن مجاالت املد ّربني ،واألساليب واألنشطة ،واملحتوى جاءت يف املراتب األوىل ،بينام جاء
مجال بيئة التدريب يف املرتبة األخرية ،وقد يعزى ذلك إىل االختالف يف مجتمعي الدراستني.
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يبي الجدول ( )3أ ّن مجاالت (أهداف الربامج التدريبية ،وتخطيط الربامج التدريبية،
بينام ّ
متوسط .وقد
وتقويم الربامج التدريبية) جاءت يف املراتب الثالث األخرية عىل التوايل ،ومبستوى ّ
يعزى ذلك إىل أ ّن أهداف الربامج التدريبية ال تلبي احتياجات املعلّمني األكادميية والرتبوية
بالشكل األمثل ،إذ إنّه يف بعض األحيان ال يت ّم تحديد االحتياجات التدريبية للمعلّمني قبل طرح
الربامج التدريبية ،كام أ ّن املعلّمني ال يُشاركون يف عمل ّية التخطيط للربامج التدريبية ،وناد ًرا ما
تتوافر املواد التدريبية بني أيديهم قبل موعد التدريب .أ ّما بالنسبة إىل تقويم الربامج التدريبية،
فيبدو أ ّن عمل ّية تقويم هذه الربامج ال تتض ّمن توظيف التقويم القبيل للمعلّمني قبل بدء الربنامج
التدريبي ،من أجل تحديد مستواهم واحتياجاتهم ومعارفهم لتعزيزها ،واالنطالق منها والبناء
عليها ،كذلك ال يكلّف املعلّم بإعداد ملف إنجاز حول الربامج التدريبية يف كثري من األحيان.
واتّفقت هذه النتيجة جزئ ًيا مع نتائج دراسة الفرا ( )2013التي أشارت إىل أ ّن مجايل التخطيط
والتقويم جاءا يف املراتب األخرية من مجاالت التنمية املهنية للمعلّمني.
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت الربامج التدريبية
كام ت ّم استخراج
ّ
كل عىل حدة ،وللفقرات التابعة
لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية ملعلّمي إمارة أبو ظبي ّ
لها ،حيث ت ّم ترتيب الفقرات تنازلياً وفقاً ألوساطها الحسابية ،وذلك عىل النحو اآليت:
•املجال األول :تخطيط الربامج التدريبية
جدول ()4
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجال تخطيط الربامج التدريبية
ّ
والفقرات التابعة له مرتبة تنازل ًيا
املتوسط االنحراف
ّ
الفقرات
الرتتيب الرقم
الحسايب املعياري
 2يتم اإلعالن عن مواعيد للتدريب بوقت مسبق
1
1.04 3.86
2
 4تعتمد الربامج عىل مبادئ مح ّددة وأسس تربوية واضحة 0.99 3.72
متخصصون
 5يقوم بالتخطيط خرباء
3
1.12 3.59
ّ
 8يتم تحديد األولويات أثناء عملية التخطيط
4
1.16 3.43
 7تُراعى خربات املعلّم السابقة يف عملية التخطيط
5
1.22 3.31
يتم تحديد االحتياجات التدريبية للمعلّمني قبل طرح
1
6
1.30 3.30
الربامج التدريبية

املستوى
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
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املتوسط االنحراف
ّ
الفقرات
الرتتيب الرقم
الحسايب املعياري
 1.23 3.28متوسط
 6يُشارك املعلّمون يف عملية التخطيط
7
 3تتوافر املوا ّد التدريبية بني أيدي املعلّمني قبل موعد التدريب  1.31 3.23متوسط
8
متوسط
ككل
تخطيط الربامج التدريبية ّ
0.97 3.46
ّ

املستوى

متوسطًا .حيث
يتّضح من الجدول ( )4أ ّن مستوى مجال تخطيط الربامج التدريبية كان ّ
املتوسطات الحسابية للفقرات بني ( .)3.86 - 3.23وقد مت ّيزت الفقرتان ( )4 ،2اللتان
تراوحت
ّ
نصتا عىل« :يتم اإلعالن عن مواعيد للتدريب بوقت مسبق» ،و»تعتمد الربامج عىل مبادئ مح ّددة
وأسس تربوية واضحة» مبستوى مرتفع ،وجاءتا يف املرتبتني األوىل والثانية عىل التوايل .يف حني كان
نصتا عىل« :يُشارك املعلّمون يف
متوسطًا ،إذ جاءت الفقرتان ( )3 ،6اللتان ّ
مستوى بقية الفقرات ّ
عملية التخطيط» ،و»تتوافر املواد التدريبية بني أيدي املعلّمني قبل موعد التدريب» يف املرتبتني
األخريتني عىل التوايل.
ويشري ذلك إىل حرص القامئني عىل برامج التنمية املهنية عىل مشاركة كافّة املعلّمني للدورات
والربامج التدريبية ،وذلك من خالل اإلعالن املسبق عنها ،من حيث زمان انعقادها ومكانه ،وبوقت
ٍ
مؤش واضح عىل جودة التخطيط
كاف يسمح للمعلّمني تهيئة أنفسهم واستعدادهم لها ،وهذا ّ
لهذه الربامج .ويف ذات الوقت ،ال يت ّم توفري املواد التدريبية بني أيدي املعلّمني قبل موعد التدريب،
حيث يت ّم اإلعالن عن مجال التدريب وموضوعه الرئيس ،ورمبا يعود ذلك إىل حثّ املعلّمني عىل
الفضول والبحث واالستقصاء واالطالع عىل تفاصيل املوضوع بأنفسهم باستخدام مصادر متع ّددة،
للتوسع يف املناقشة
مم يتيح الفرصة
مثل الكتب ،والدوريات ،واألبحاث العلمية ،واألنرتنتّ ،
ّ
والحوار ،وتبادل املعارف والخربات من أجل إثراء املوضوعات وتغطيتها بالشكل األمثل .فضالً عن
توفري عنرصي اإلثارة والتشويق للموضوع .إضافة إىل أ ّن الكثري من مجاالت الربامج وموضوعاتها ،ال
سيام التدريب العميل منها ،يتعذّر توفريه للمعلّمني مسبقًا .فهو بحاجة إىل مامرسات فعلية ،ورمبا
سلوكية ،يفضل تنفيذها أثناء الدورة مبارشة ووج ًها لوجه .ويف املقابل ،إذا ت ّم توفري املا ّدة التدريبية
للمعلّم فإ ّن ذلك يدعوه إىل الخمول والفتور ،ويقتل لديه عنارص اإلثارة والتشويق والفضول ،فال
يسعى إىل البحث والتقيص ،بل يكتفي مبا هو موجود لديه .واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة
متوسطة وبنسبة بلغت (.)68.10%
الفرا ( )2013التي أشارت إىل أ ّن مجال التخطيط جاء بدرجة ّ
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•املجال الثاين :أهداف الربامج التدريبية

جدول ()5
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجال أهداف الربامج التدريبية
ّ
والفقرات التابعة له مرتبة تنازل ًيا

املتوسط االنحراف
ّ
الفقرات
الرتتيب الرقم
الحسايب املعياري
 1تتسم األهداف بالوضوح
1
0.89 3.89
 2قابلة للتحقيق يف حدود اإلمكانات املتاحة
2
0.89 3.78
 7ترتبط بأهداف املرحلة التعليمية
3
0.94 3.76
 8تواكب عملية التطوير الرتبوي
4
0.96 3.73
 5تراعي الجوانب التعليمية والتطبيقية للتدريب
5
0.94 3.65
6
 6شاملة لكافة املجاالت املعرفية واملهارية والوجدانية 1.00 3.53
 4تلبي احتياجات املعلّمني األكادميية والرتبوية
7
1.07 3.51
 3تنبثق من حاجات املعلّمني
8
1.13 3.40
ككل
أهداف الربامج التدريبية ّ
0.85 3.66

املستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

متوسطًا .حيث
يتّضح من الجدول ( )5أ ّن مستوى مجال أهداف الربامج التدريبية كان ّ
املتوسطات الحسابية للفقرات بني ( ،)3.89 - 3.66والتي ص ّنفت ضمن املستويني املرتفع
تراوحت ّ
نصتا عىل« :تتسم األهداف بالوضوح» ،و»قابلة
واملتوسط .وقد جاءت الفقرتان ( )2 ،1اللتان ّ
ّ
للتحقيق يف حدود اإلمكانات املتاحة» يف املرتبتني األوىل والثانية عىل التوايل ،ومبستوى مرتفع.
وتع ّد هذه النتيجة معقولة وم ّربرة منطق ًيا؛ إذ إ ّن الربامج التدريبية ال تتحقق إالّ بتحقق أهدافها،
وبدون أن تكون األهداف واضحة ومح ّددة ،ال ميكن الوصول إليها وتحقيقها بشكل سليم.
نصتا عىل« :تل ّبي احتياجات املعلّمني األكادميية
ومقابل ذلك جاءت الفقرتان ( )3 ،4اللّتان ّ
متوسط.
والرتبوية» ،و»تنبثق من حاجات املعلّمني» يف املرتبتني األخريتني عىل التوايل ،ومبستوى ّ
وقد تعزى هذه النتيجة إىل القصور يف تحديد االحتياجات األكادميية والرتبوية للمعلّمني يف أثناء
مرحلة التخطيط للربامج التدريبية قبل تنفيذها ،وتع ّد هذه الخطوة األساسية يف التخطيط للربامج
التدريبية ،األمر الذي يتطلّب التعاون والتنسيق وتظافر الجهود ما بني القامئني عىل الربامج من
جهة ،واملرشفني الرتبويني ،والقيادات املدرسية من جهة أخرى ،واملعلّمني أنفسهم من جهة ثالثة.
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وربا أ ّن غياب مثل هذا التنسيق ،والتداخل يف األعامل املنوطة بكل طرف ،وكرثة األعباء امللقاة
ّ
كل منهم ،قد يعيق من تحديد هذه االحتياجات .ومن جانب آخر ،فقد تستدعي بعض
عىل عاتق ّ
األمور املستج ّدة عىل الساحة الرتبوية ،كالتط ّورات املعرفية والتقنية املتالحقة واملتسارعة ،ال سيام
يف املستجدات الرتبوية ،مثل :تطوير املناهج ،والبيداغوجيا ،وأساليب التقييم وأدواته ،ونتائج
الدراسات والبحوث الرتبوية واإلدارية والنفسية الحديثة ،من رضورة تنفيذ بعض الدورات والربامج
التدريبية للمعلّمني بغض النظر عن احتياجات املعلّمني؛ إذ يرى الخرباء والقامئون عىل هذه الربامج
أ ّن مثل هذه األمور املستج ّدة تُع ّد من صميم االحتياجات الرتبوية واألكادميية للمعلّمني.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العامري ( )2015التي أشارت إىل فعالية برامج
التدريب املق ّدمة من قبل دائرة التعليم واملعرفة لرؤساء الهيئات التدريسية ،ال سيام يف مجال
أهداف الربامج التدريبية .كام اتفقت مع نتائج دراسة الفرا ( )2013التي أشارت إىل أ ّن مجال
متوسطة وبنسبة بلغت (.)74.80%
األهداف جاء بدرجة ّ
•املجال الثالث :محتوى الربامج التدريبية
جدول ()6
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجال محتوى الربامج التدريبية
ّ
والفقرات التابعة له مرتبة تنازل ًيا
الرتتيب الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
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1
4
6
5
2
7
8
3

الفقرات
يتوافق املحتوى مع أهداف الربنامج
يراعي التسلسل املنطقي للموضوعات
يربط بني الجانبني النظري والعميل
يراعي التكامل بني املوضوعات التدريبية
يالئم املهامت املنوطة باملعلمني
يتميز محتوى املواد التدريبية بالجدة والحداثة
يحفز محتوى التدريب عىل اإلبداع واالبتكار
يتناسب مع مؤهالت املعلمني وخرباتهم
محتوى الربامج التدريبية ككل
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املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري
0.77 4.21
0.71 4.14
0.94 4.05
0.95 3.93
0.92 3.89
1.01 3.83
0.99 3.66
1.12 3.49
0.83
3.90

املستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع

يتّضح من الجدول ( )6أ ّن مستوى مجال محتوى الربامج التدريبية كان مرتف ًعا .حيث
املتوسطات الحسابية للفقرات بني ( ،)4.21 - 3.49والتي ص ّنفت ضمن املستويني املرتفع
تراوحت ّ
نصتا عىل« :يتوافق املحتوى مع أهداف الربنامج»،
واملتوسط .وقد جاءت الفقرتان ( )4 ،1اللتان ّ
ّ
و»يراعي التسلسل املنطقي للموضوعات» يف املرتبتني األوىل والثانية عىل التوايل ،ومبستوى
نصتا عىل« :يحفّز محتوى التدريب عىل اإلبداع
مرتفع .بينام كان مستوى الفقرتني ( )3 ،8اللتني ّ
متوسطًا ،وحلّتا يف املرتبتني األخريتني عىل
واالبتكار» ،و«يتناسب مع مؤ ّهالت املعلّمني وخرباتهم» ّ
التوايل.
ومتخصصون يف هذا
ويشري ذلك إىل جودة محتوى الربامج التدريبية الذي يقوم عليه خرباء
ّ
املجال ،مام ينعكس إيجابًا عىل تحصيل الطلبة وفق ما أشارت إليه دراسة هاريس وساس (Harris
 )& Sass, 2011بأ ّن التنمية املهنية التي تركّز عىل املحتوى ترتبط إيجابيًا بإنتاجية الطلبة.
ومن حيث عدم تناسب املحتوى مع مؤ ّهالت املعلّمني وخرباتهم ،فرمبا يعود ذلك إىل عدم أخذ
مؤ ّهالت املعلّمني وخرباتهم بعني االعتبار عند طرح الربامج التدريبية وتنفيذها ،حيث يت ّم إخضاع
جميع املعلّمني للدورات التدريبية دون استثناء ،بغض النظر عن مؤ ّهالتهم وخرباتهم .ففي بعض
األحيان ،يرى املعلمون الحاصلون عىل الشهادات العليا كاملاجستري والدكتوراه ،واملتميّزون منهم،
ومن ذوي الخربة أ ّن محتوى بعض الربامج التدريبية أدىن من مستواهم األكادميي واملهني ،أو قد
يكونوا قد تع ّرضوا له مسبقًا.
وات ّفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العامري ( )2015التي أشارت إىل فعالية برامج
التدريب املق ّدمة من قبل دائرة التعليم واملعرفة لرؤساء الهيئات التدريسية ،ال سيام يف مجال
مواصفات الربامج التدريبية ومضمونها .يف حني اختلفت هذه النتيجة عن نتائج دراسة الفرا
( )2013التي أشارت إىل أن مجال املحتوى جاء بدرجة متوسطة وبنسبة بلغت ( .)77.09%وقد
يعزى هذا االختالف إىل التفاوت يف مجتمعي الدراستني وع ّينتيهام.
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•املجال الرابع :أساليب ووسائل وأنشطة الربامج التدريبية
جدول ()7
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجال الربامج التدريبية وأساليبها ووسائلها
ّ
وأنشطتها والفقرات التابعة له مرتبة تنازل ًيا
الرتتيب الرقم

الفقرات

املتوسط االنحراف
ّ
الحسايب املعياري

املستوى

1

1

ترتبط األنشطة ارتباطاً مبارشا ُ بأهداف الربامج

3.85

0.92

مرتفع

2

4

يتم توظيف أنشطة مناسبة ملوضوعات الحلقات
التدريبية

3.78

0.94

مرتفع

3

2

يتم توظيف أساليب عملية تطبيقية يف تنفيذ الربنامج
التدريبي

3.77

0.94

مرتفع

4

3

تثري األساليب املستخدمة تفكري املعلّمني واهتامماتهم

3.74

5

5

تن ّمي األنشطة أساليب التعلّم الذايت للمعلّمني

3.69

0.98
0.97

مرتفع
مرتفع

6

6

يت ّم التنويع يف أساليب التدريب مبا يتالءم والتقنيات
الحديثة

3.65

1.02

متوسط

7

8

تن ّمي األساليب املتّبعة الشغف باملطالعة والبحث
املستمر

3.52

1.07

متوسط

8

7

تل ّبي الوسائل التعليمية املف ّعلة حاجات املعلّمني
وتعالج مشكالتهم

3.52

1.03

متوسط

3.69

0.88

مرتفع

أساليب ووسائل وأنشطة الربامج التدريبية ككل

يتّضح من الجدول ( )7أ ّن مستوى مجال الربامج التدريبية وأساليبها ووسائلها وأنشطتها كان
مرتف ًعا .حيث تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات بني ( ،)3.85 - 3.52والتي صنفت ضمن
نصتا عىل« :ترتبط األنشطة ارتباطاً
املستويني املرتفع واملتوسط .وقد جاءت الفقرتان ( )4 ،1اللتان ّ
مبارشا ُ بأهداف الربامج» ،و»يت ّم توظيف أنشطة مناسبة ملوضوعات الحلقات التدريبية» يف
املرتبتني األوىل والثانية عىل التوايل ،ومبستوى مرتفع .بينام كان مستوى الفقرات ( )7 ،8 ،6اللوايت
نصت عىل« :يت ّم التنويع يف أساليب التدريب مبا يتالءم والتقنيات الحديثة» ،و«تن ّمي األساليب
ّ
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املتّبعة الشغف باملطالعة والبحث املستم ّر» ،و»تل ّبي الوسائل التعليمية املف ّعلة حاجات املعلّمني
متوسطًا ،وحلّت يف املراتب الثالث األخرية عىل التوايل .ورمبا يعود ذلك إىل
وتعالج مشكالتهم» ّ
أ ّن بعض الدورات التدريبية تعتمد عىل األسلوب التقليدي يف عرض املحتوى التعليمي ،حيث ال
يت ّم التن ّوع يف أساليب التدريب ووسائله التي تن ّمي الشغف باملطالعة والبحث املستم ّر ،وتل ّبي
احتياجات املعلّمني ،وتعالج مشكالتهم ،ويحكم ذلك العديد من العوامل ،مثل :طبيعة املحتوى،
وعدد املتد ّربني ،وم ّدة التدريب ،ووقت التدريب الذي عادة ال يناسب املد ّربني واملعلّمني عىل
السواء ،فعادة ما يكون التدريب خارج أوقات الدوام الرسمي ،ويف أوقات إجازة املعلّمني ،وغريها
من العوامل األخرى .مام يؤ ّدي إىل اقتصار املد ّربني عىل توصيل املحتوى بالطرق التقليدية التي
تخترص الوقت والجهد عىل املد ّربني واملتد ّربني.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العامري ( )2015التي أشارت إىل فعالية برامج التدريب
املق ّدمة من قبل دائرة التعليم واملعرفة لرؤساء الهيئات التدريسية ،ال سيّام يف مجال مواصفات
ومضمون الربامج التدريبية .يف حني اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الفرا ( )2013التي
أشارت إىل أ ّن مجال األساليب واألنشطة جاء بدرجة متوسطة وبنسبة بلغت ( .)77.81%وقد
يعزى هذا االختالف إىل التفاوت يف مجتمعي الدراستني وعيّنتيهام.
•املجال الخامس :تقويم الربامج التدريبية
جدول ()8
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجال تقويم الربامج التدريبية
ّ
والفقرات التابعة له مرتبة تنازل ًيا
الرتتيب الرقم

املتوسط االنحراف
ّ
الحسايب املعياري

الفقرات

1

2

يشارك املعلّمون يف تقويم الربامج التدريبية

3.61

2

3

يشتمل التقويم عىل جميع عنارص الربنامج التدريبي

3.55

3

4

يت ّم التقويم بشكل مستم ّر طيلة فرتة التدريب

3.47

4

7

يت ّم الرتكيز عىل التقييم الذايت للمعلّمني

3.44

5

6

تت ّم متابعة أثر التدريب وتقوميه يف مكان عمل املعلّم 3.43

1.10
0.97
1.03
1.05
1.10

املستوى
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
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الرتتيب الرقم

الفقرات

املتوسط االنحراف
ّ
الحسايب املعياري

املستوى

6

5

يوظّف التقويم أساليب وأدوات متن ّوعة للتقييم

3.43

1.04

متوسط

7

1

يت ّم توظيف التقويم القبيل للمعلّمني قبل بدء الربنامج
التدريبي

3.22

1.19

متوسط

8

8

ملف إنجاز حول الربامج التدريبية 2.88
يكلّف املعلّم بإعداد ّ

1.14
0.90

متوسط

تقويم الربامج التدريبية ككل

3.38

متوسط

متوسطًا .حيث تراوحت
يتّضح من الجدول ( )8أ ّن مستوى مجال تقويم الربامج التدريبية كان ّ
املتوسط.
املتوسطات الحسابية للفقرات بني ( ،)3.61 - 2.88والتي ص ّنفت جميعها ضمن املستوى ّ
ّ
نصتا عىل« :يشارك املعلّمون يف تقويم الربامج التدريبية»،
وقد جاءت الفقرتان ( )3 ،2اللتان ّ
و»يشتمل التقويم عىل جميع عنارص الربنامج التدريبي» يف املرتبتني األوىل والثانية عىل التوايل.
نصتا عىل« :يت ّم توظيف التقويم القبيل للمعلّمني قبل
يف حني جاءت الفقرتان ( )8 ،1اللتان ّ
ملف إنجاز حول الربامج التدريبية» يف املرتبتني
بدء الربنامج التدريبي» ،و»يكلّف املعلّم بإعداد ّ
األخريتني عىل التوايل.
وتشري هذه النتيجة إىل القصور والضعف يف متابعة املعلّمني بعد االنتهاء من الربامج
التدريبية ،والوقوف عىل مدى اإلفادة من الربامج التدريبية ،ومدى اكتسابهم للمعارف واملهارات
املتضمنة فيها .إذ يقترص التقييم عىل االختبارات اإللكرتونية من نوع االختيار من متع ّدد يف
بعض األحيان ،والتي تقيس مستوى املعرفة فقط من تصنيف مستويات بلوم ،وعادة ما يت ّم
ذلك بعد فرتة طويلة نسبيًا من تنفيذ الدورات .ونادرا ً ما يت ّم تقييم مدى اكتساب املعلّمني لهذه
املعارف واملهارات بأساليب وأدوات تقييم أصيلة متن ّوعة ومتع ّددة املصادر ،مثل :التقييم القبيل،
ملف إنجاز حول الربامج التدريبية ،وغريها.
وحضور الحصص لدى املعلّمني ،وتكليفهم بإعداد ّ
ومم يح ّد من تطبيق مثل هذا التقييم األصيل أنّه يحتاج إىل املزيد من الوقت والجهد ،والتنسيق
ّ
بني املد ّربني واملرشفني الرتبويني ومديري املدارس ،إضافة إىل قلّة عدد املد ّربني ،واألعداد الكبرية
بكل طرف منهم.
واملتزايدة من املعلّمني ،فضالً عن األعباء الجسيمة املنوطة ّ
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العامري ( )2015التي أشارت إىل فعالية برامج
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التدريب املق ّدمة من قبل دائرة التعليم واملعرفة لرؤساء الهيئات التدريسية ،ال سيام يف مجال
محل رضا من الجميع .كام اتفقت مع نتائج دراسة الفرا
التقويم يف الربامج التدريبية الذي كان ّ
متوسطة وبنسبة بلغت (.)67.67%
( )2013التي أشارت إىل أ ّن مجال التقويم جاء بدرجة ّ
•املجال السادس :بيئة التدريب

جدول ()9
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجال بيئة التدريب
ّ
والفقرات التابعة له مرتبة تنازل ًيا

الرتتيب الرقم
1
2
3
4
5
6

2
3
1
7
8
5

7

4

8

6

الفقرات

املتوسط االنحراف
ّ
الحسايب املعياري
0.88 4.01
0.92 3.99
1.15 3.73
1.08 3.69
1.09 3.65
1.05 3.64

تتوافر التهوية الجيدة واإلضاءة يف قاعات التدريب
تتوافر املعدات واألثاث الالزم يف قاعات التدريب
يسهل الوصول إىل مكان انعقاد الدورات التدريبية
م ّدة الربامج التدريبية كافية
بيئة التدريب تبعث الراحة يف نفوس املعلّمني
يتوافر الدعم اللوجستي الرضوري لراحة املعلّمني
تتوافر الطاقة الكهربائية البديلة يف حالة انقطاع
3.51
الكهرباء
3.47
مواعيد تنفيذ الربامج التدريبية مناسبة
3.71
ككل
بيئة التدريب ّ

املستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط

1.06

متوسط

1.23
0.84

متوسط
مرتفع

املتوسطات
يتّضح من الجدول ( )9أ ّن مستوى مجال بيئة التدريب كان مرتف ًعا .حيث تراوحت ّ
واملتوسط .وقد
الحسابية للفقرات بني ( ،)4.01 - 3.47والتي ص ّنفت ضمن املستويني املرتفع
ّ
نصتا عىل« :تتوافر التهوية الجيّدة واإلضاءة يف قاعات التدريب»،
جاءت الفقرتان ( )3 ،2اللتان ّ
و»تتوافر املعدات واألثاث الالزم يف قاعات التدريب» يف املرتبتني األوىل والثانية عىل التوايل،
نصتا عىل« :تتوافر الطاقة الكهربائية البديلة
ومبستوى مرتفع .بينام جاءت الفقرتان ( )6 ،4اللتان ّ
يف حالة انقطاع الكهرباء» ،و»مواعيد تنفيذ الربامج التدريبية مناسبة» يف املرتبتني األخريتني عىل
متوسط.
التوايل ،ومبستوى ّ
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ويشري ذلك إىل جودة بيئة التدريب التي تحظى بالدعم اللوجستي الشامل ،الذي يبعث عىل
الراحة الجسدية ،والذهنية ،والنفسية للمعلّمني ،من أجل تحقيق األهداف واألغراض املنشودة
من التدريب .ال س ّيام وأ ّن التدريب غال ًبا ما يتم يف معاهد تدريب املعلّمني التي تم إنشاؤها
حديثًا ،واملنترشة يف كافّة املناطق التعليمية ،واملز ّودة بأحدث املعدات واألجهزة العلمية والتقنية
املناسبة ،إضافة إىل األطر البرشية املؤ ّهلة علم ًيا ومهن ًيا.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العامري ( )2015التي أشارت إىل فعالية برامج
التدريب املقدمة من قبل دائرة التعليم واملعرفة لرؤساء الهيئات التدريسية .يف حني اختلفت
هذه النتيجة مع نتائج دراسة الفرا ( )2013التي أشارت إىل أن مجال األساليب واألنشطة جاء
بدرجة متوسطة وبنسبة بلغت ( .)62.55%وقد يعزى هذا االختالف إىل التفاوت يف مجتمعي
الدراستني وعيّنتيهام.
•املجال السابع :املد ّربون

جدول ()10
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجال املدربني
ّ
والفقرات التابعة له مرتبة تنازل ًيا

املتوسط االنحراف
ّ
الفقرات
الرتتيب الرقم
الحسايب املعياري
 5يحرتمون املعلّمني ويق ّدرون إمكانياتهم
1
0.71 4.24
 1يُبدون سعة الصدر والتق ّبل أثناء التدريب
2
0.74 4.22
 3يوظّفون التكنولوجيا التعليمية الحديثة
3
0.75 4.18
 4يسعون إىل تحقيق أهداف الربنامج التدريبي
4
0.75 4.15
5
 6يحرصون عىل إزالة الحواجز النفسية أثناء التدريب 0.81 4.12
6
 2ميتلكون املقدرة عىل التواصل والتفاعل مع املعلمني 0.79 4.11
يراعون حسن إدارة الوقت أثناء تنفيذ املواقف
8
7
0.82 4.10
واألنشطة التدريبية
8
 7يز ّودون املعلّمني بتغذية راجعة حول مستوى أدائهم 0.96 3.84
ككل
املد ّربون ّ
0.68 4.12
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املستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

املتوسطات
يتّضح من الجدول ( )10أ ّن مستوى مجال املد ّربني كان مرتف ًعا .حيث تراوحت
ّ
الحسابية للفقرات بني ( ،)4.24 - 3.84والتي ص ّنفت جميعها ضمن املستوى املرتفع .وقد جاءت
نصتا عىل« :يحرتمون املعلّمني ويق ّدرون إمكانياتهم» ،و»يبدون سعة
الفقرتان ( )1 ،5اللتان ّ
الصدر والتق ّبل أثناء التدريب» يف املرتبتني األوىل والثانية عىل التوايل .بينام جاءت الفقرتان (،8
نصتا عىل« :يُراعون حسن إدارة الوقت أثناء تنفيذ املواقف واألنشطة التدريبية»،
 )2اللتان ّ
و»يز ّودون املعلّمني بتغذية راجعة حول مستوى أدائهم» يف املرتبتني األخريتني عىل التوايل .ويشري
ذلك إىل كفاءة املد ّربني ومتي ّزهم ِعلامً ،وأدبًا ،و ُخلُقًا ،وأخالقًا ،وسلوكًا و َم ْسلكًا .كيف ال ،وهم
يعملون عىل غرس مثل هذه الخصال الحميدة يف نفوس املعلّمني الذين ال يقلّون شأنًا عنهم،
وحاميل الرسالة العظيمة لصناعة بناة املستقبل ،وأمجاد الغد ،وأمل األ ّمة.
وات ّفقت هذه النتيجة بشكل جزيئ مع نتائج دراسة العامري ( )2015التي أشارت إىل فعالية
برامج التدريب املقدمة من قبل دائرة التعليم واملعرفة لرؤساء الهيئات التدريسية ،ال سيّام يف
مجال مواصفات الربامج التدريبية .كام اتّفقت بشكل جزيئ مع نتائج دراسة الفرا ( )2013التي
أشارت إىل أ ّن مجال املد ّربني جاء يف املرتبة األوىل من بني املجاالت.
•املجال الثامن :اإلفادة من الربامج التدريبية
جدول ()11
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجال اإلفادة من الربامج التدريبية
ّ
والفقرات التابعة له مرتبة تنازل ًيا
الرتتيب الرقم
1

2
3
4
5
6

الفقرات

 2استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يف التدريس
تطبيق مهارات القرن الحادي والعرشين (التواصل،
18
وحل املشكالت ،والتفكري الناقد)
واالبتكارّ ،
 11استخدام أدوات وأساليب متعددة لتقييم أداء الطلبة
 7تشجيع الطلبة عىل التعلم الذايت
 3إثراء املعرفة األكادميية يف مجال التخصص
 12تنمية مهارات التخطيط للتدريس

املتوسط االنحراف
ّ
الحسايب املعياري

املستوى

3.96

0.86

3.96

0.83

مرتفع

3.94

0.87
0.86
0.91
0.92

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

3.90

3.87
3.87

مرتفع
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الرتتيب الرقم

7

10

9
10
11
12
13
14
15
16
17

4
13
9
6
14
15
5
17
8

8

18

1

الفقرات

املتوسط االنحراف
ّ
الحسايب املعياري

التعامل مع األمناط املختلفة للطلبة
3.86
تطبيق االتجاهات الحديثة يف التدريس
3.86
استثامر الوقت وإدارته
3.84
تنمية مهارات إدارة الغرفة الصفية
3.82
اإلملام بثقافة التطوير باملدرسة
3.75
تقييم األداء التدرييس باستمرار وتعديله
3.72
كيفية تقديم عرض ف ّعال (ندوات ،مؤمترات ،مناقشة) 3.72

تنمية املهارات القيادية
إدارة األزمات وضغوط العمل
تنمية مهارات التواصل باللغة االنجليزية
تصميم وتنفيذ املناهج واملقررات الدراسية
 16تنمية مهارات البحث العلمي
ككل
اإلفادة من الربامج التدريبية ّ

3.69

3.65
3.57
3.50
3.38
3.77

0.89
0.92
0.88
0.91
0.94
0.97
1.01
1.07
1.03
1.04
1.09
1.14
0.81

املستوى

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع

يتّضح من الجدول ( )11أ ّن مستوى إفادة معلّمي إمارة أبو ظبي من الربامج التدريبية
وتبش بالخري
لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية كان مرتف ًعا .وتُع ّد هذه النتيجة مطمئنة ّ
واإليجابية؛ إذ إ ّن معظم مجاالت اإلفادة من الربامج التدريبية ،التي أشار إليها املعلّمون ،واملتض ّمنة
يف االستبانة جاءت مبستوى مرتفع ،كام أنّها شملت كافة محاور العملية التعليمية ،ال سيام
توظيف التقانة يف التعليم ،ومهارات القرن الحادي والعرشين (التواصل ،االبتكار ،حل املشكالت،
التفكري الناقد) ،واالتجاهات الحديثة يف التدريس وتقييم الطلبة ،واملنهاج املدريس ،والتخطيط
للتدريس ،والتعامل مع األمناط املختلفة من الطلبة ،وتشجيعهم عىل التعلم الذايت ،إضافة إىل
مهارات استثامر الوقت وإدارته ،وإدارة الغرفة الصفّية ،عالوة عىل تقييم األداء التدرييس املستمر
بهدف تطويره وتحسينه.
املتوسطات الحسابية للفقرات تراوحت بني ( ،)3.96 - 3.38والتي
ويبي الجدول ( )11أ ّن
ّ
ّ
ص ّنفت ضمن املستويني املرتفع واملتوسط .حيث جاءت الفقرتان ( )18 ،2اللتان نصتا عىل:
«استخدام الوسائل التقانية الحديثة يف التدريس» ،و»تطبيق مهارات القرن الحادي والعرشين
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وحل املشكالت ،والتفكري الناقد)» يف املرتبتني األوىل والثانية عىل التوايل،
(التواصل ،واالبتكارّ ،
ومبستوى مرتفع .وميكن تفسري ذلك يف ضوء أهم ّية استثامر التقانة ودمجها يف العملية التعليمية،
ظل التقدم التقاين املتسارع ،ومتهيدا ً للتو ّجه الحكومي نحو رقمنة املناهج واملق ّررات التعليمية يف
يف ّ
إطار رؤية اإلمارات لعام ( ،)2021واستجابة للمناداة بتصميم املنهاج التكاميل متعدد التخصصات
( )STEMوتفعيله الذي يستند إىل فكرة تدريس الطلبة تخصصات (العلوم ،والتقانة ،والهندسة،
والرياضيات) من خالل دمجها يف منوذج تعلّم متامسك قائم عىل التطبيق يف العامل الحقيقي
( .)Roehrig, Moore, Wang, & Park, 2012فضالً عن الصيحات العاملية واملحل ّية بالرتكيز عىل
مهارات القرن الحادي والعرشين .واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كاتشجنز (Catchings,
 )2000التي أشارت إىل رضورة استخدام التقنية الحديثة والتقانة يف تدريب املعلّمني يف املدارس،
واالستعانة بخرباء لتدريب املعلّمني عىل التقنيات الحديثة وتوظيفها يف املواقف التعليمية.
نصت عىل:
يبي الجدول ( )11أ ّن مستوى الفقرات ( )16 ،8 ،17 ،5اللوايت ّ
ويف املقابلّ ،
«إدارة األزمات وضغوط العمل» ،و«تنمية مهارات التواصل باللغة االنجليزية» ،و«تصميم وتنفيذ
املناهج واملقررات الدراسية» ،و«تنمية مهارات البحث العلمي» كان متوسطًا ،وحلّت يف املراتب
األربع األخرية عىل التوايل .وقد يعزى ذلك إىل وجود األولويات يف املوضوعات التدريبية وفقًا
للمتطلّبات واملستجدات الرتبوية املعارصة ،إضافة إىل أ ّن بعض هذه املوضوعات ،ال سيّام تصميم
متخصصة ومع ّمقة
املناهج واملق ّررات الدراسية ،ومهارات البحث العلمي بحاجة إىل دورات
ّ
متخصصني ومن ذوي الشهادات العليا يف هذه املجاالت ،فضالً
ومكثفة ،إضافة إىل مد ّربني
ّ
عن الحاجة إىل الوقت الطويل لتنفيذها ،إذ إ ّن بعضها يحتاج إىل فصل درايس كامل كحد أدىن
إلنجازها .وبالرغم من ذلك فقد كان مستوى الفقرات املتعلّقة بهذه املجاالت متوسطًا مام يدعو
ولعل هذه الدرجة املتوسطة تكون حافزا ً للمعلمني للعمل عىل
إىل الرضا واالطمئنان والتفاؤلّ .
تطوير وتحسني ذواتهم يف هذه املجاالت من خالل التنمية املهنية الذاتية.
ومجمل القول إ ّن الربامج التدريبية للتنمية املهنية ،مهام حاولت جاهدة أن تصل إىل درجة
الكامل ،فهي ال تغني أب ًدا ،ولن تصبح أكرث فائدة من التنمية املهنية الذاتية النابعة من املعلّم
نفسه ،فهو خري عليم بذاته ،يعرف احتياجاته وقدراته وميوله ورغباته ،وبإمكانه تطوير ذاته
أي موضوع ،ويف
وتحسينها يف املجاالت كافّة ،وذلك من خالل البحث واالستقصاء واالستزادة يف ّ
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أي مجال ،ال سيام يف ظل وجود مصادر املعلومات املتع ّددة ،واملتاحة يف كل زمان ومكان ،وعىل
ّ
رأسها األنرتنت.
واتفقت هذه النتائج بشكل جزيئ ،ويف معظم فقراتها ،مع نتائج دراسات (الشلبي2010 ،؛
العاجز واللوح واألشقر2010 ،؛ الفرا ،)2013 ،مع وجود اختالفات يف ترتيبها ودرجة أهميتها
بالنسبة للمستجيبني تعزى إىل التباين يف مجتمعات الدراسات وعيّناتها وأدوات قياسها.

ينص عىل« :هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى
النتائج املتعلّقة بالسؤال الثاين الذي ّ
( )α= 0.05يف مستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية ملعلمي إمارة
والتخصص ،وسنوات الخربة)؟».
متغيات الدراسة (املرحلة التعليمية،
ّ
أبو ظبي تعزى إىل ّ
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى
لإلجابة عن السؤال الثاين ،ت ّم حساب
ّ
الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية ملعلّمي إمارة أبو ظبي وفقاً ملتغ ّريات
والتخصص ،وسنوات الخربة) ،وذلك كام يف الجدول (.)12
الدراسة (املرحلة التعليمية،
ّ
جدول ()12
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم
ّ
ملتغيات الدراسة
واملعرفة يف التنمية املهنية وفقاً ّ
املتغري

املرحلة التعليمية

التخصص

سنوات الخربة
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مستويات املتغري
حلقة أوىل
حلقة ثانية
حلقة ثالثة
معلم مجال
مواد إنسانية
مواد علمية
أقل من  5سنوات
 9 -5سنوات
 10سنوات فأكرث
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املتوسط الحسايب االنحراف املعياري
3.72
0.69
3.61
0.77
3.77
0.76
3.78
0.74
3.83
0.63
3.50
0.80
3.67
0.83
3.72
0.73
3.70
0.68

املتوسطات الحسابية ملستوى الربامج
يلحظ من الجدول ( )12وجود فروق ظاهرية بني
ّ
املتغيات.
التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية ناتجة عن اختالف مستويات
ّ
التحقق من جوهرية الفروق ،ت ّم إجراء تحليل التباين الثاليث (دون تفاعل) ملستوى
وبهدف
ّ
للمتغيات ،وذلك كام يف الجدول
الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية وفقًا
ّ
(.)13
جدول ()13
نتائج اختبار تحليل التباين الثاليث للكشف عن الفروق يف مستوى الربامج التدريبية لدائرة
ملتغيات الدراسة
التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية وفقاً ّ
الداللة
قيمة F
مصدر التباين مجموع املربعات درجات الحرية متوسط املربعات
املحسوبة اإلحصائية
2.402
1.271
2
2.542
املرحلة التعليمية
0.092
*0.000 11.165
2
11.818
التخصص
5.909
ّ
0.035
0.019
2
0.037
سنوات الخربة
0.965
521
275.742
الخطأ
0.529
290.139
الكيل
527
* دال إحصائيا عند مستوى ()α= 0.05

يتبي من الجدول ( )13عدم وجود فروق دالّة إحصائ ًّيا عند مستوى ( )α=0.05بني
ّ
املتوسطات الحسابية ملستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية تعزى
ّ
إىل متغ ّريي (املرحلة التعليمية ،وسنوات الخربة .)،وقد يعزى ذلك إىل شعور املعلّمني يف جميع
املراحل التعليمية ،وعىل اختالف سنوات خرباتهم بحاجتهم إىل الربامج التدريبية ،والتنمية املهنية
ظل التط ّورات املعرفية والتقنية املتالحقة واملتسارعة.
املستدامة ال س ّيام يف ّ

واتفقت هذه النتيجة جزئيًا مع نتائج دراسة الشلبي ( )2010التي أشارت إىل عدم وجود فروق
متغي الخربة .بينام
جوهرية يف إدارة الجودة الشاملة يف برامج التنمية املهنية للمعلّمني تعزى إىل ّ
اختلفت جزئيا مع نتائج دراسة العاجز واللوح واألشقر ( )2010التي أشارت إىل وجود فروق جوهرية
متغي سنوات الخدمة لصالح من لديهم سنوات خدمة من
يف التنمية املهنية للمعلّمني تعزى إىل ّ
( )10-6سنوات ،وقد يعزى هذا االختالف إىل التباين يف مجتمعي الدراستني وعيّنتيهام وأدواتهام.
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يتبي من الجدول ( )13وجود فروق دالّة إحصائ ًّيا عند مستوى ( )α=0.05بني
وباملقابل ّ
املتوسطات الحسابية ملستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية تعزى
ّ
املتغي ُمتع ّدد املستويات ،فقد ت ّم استخدام اختبار شافيه ()Scheffe
متغي
ّ
التخصص ،ولكون ّ
إىل ّ
املتوسطات الحسابية ،وذلك
للمقارنات البعدية املتع ّددة بهدف الكشف عن جوهرية الفروق بني ّ
مبي يف الجدول (.)14
كام هو ّ
جدول ()14
نتائج اختبار ( )Scheffeملستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة
التخصص
يف التنمية املهنية وفقًا ملتغّري
ّ
املستوى
Scheffe

املتوسط الحسايب

مواد علمية

معلم مجال

مواد إنسانية

3.50

3.78

3.83

موا ّد علمية

3.50

معلّم مجال

3.78

0.28

موا ّد إنسانية

3.83

0.33

0.05

املتوسطات
يتبي من الجدول ( )14وجود فروق دالّة إحصائ ًّيا عند مستوى ( )α=0.05بني
ّ
ّ
متغي
الحسابية ملستوى الربامج التدريبية لدائرة التعليم واملعرفة يف التنمية املهنية تعزى إىل ّ
التخصص ،ولصالح معلّمي املواد اإلنسانية فمعلّمي املجال ،مقابل معلّمي املواد العلمية .وقد
ّ
ربا يبدون رغبة أكرث للتط ّور والتنمية
يعزى ذلك إىل أ ّن معلّمي املواد اإلنسانية ومعلّمي املجال ّ
كل ما هو حديث يف املجال الرتبوي بشكل عام ،إذ إ ّن طبيعة املواد اإلنسانية،
املهنية ،واالطالع عىل ّ
عىل وجه الخصوص ،بحاجة إىل املزيد من املعرفة حول أساليب ووسائل عرضها ،وتدريسها،
وتقييمها ،ال س ّيام يف ظل التطور التقاين املتسارع ،مقارنة مبعلمي املواد العلمية وطبيعة هذه
املواد التي تفيض باألساليب الحديثة والتقنية املتع ّددة لعرضها وتقييمها ،ال س ّيام يف مهارات
التفكري املختلفة ،ومستويات التفكري العليا .واختلفت هذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة عسريي
( )Aseeri, 2015التي أشارت إىل عدم وجود فروق جوهرية يف استجابات املعلمني تعزى إىل
التخصص.
متغي
ّ
ّ
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التوصيـــات
توصلت إليها الدراسة الحالية ،تويص الباحثة فيام يأيت:
يف ضوء النتائج التي ّ
أجل تطوير معارفهم
الخاصة من ّ
–أن تكون الربامج التدريبية نابعة من احتياجات املعلّمني ّ
ومهاراتهم وخرباتهم لتحقيق درجة عالية من الفعالية.
–إرشاك املعلّمني يف تخطيط الربامج التدريبية وتنفيذها وتقييمها.
–الرتكيز عىل الربامج التدريبية املالمئة للمواد اإلنسانية لحاجة معلّمي هذه املواد ملثل
هذه الربامج.
–مراعاة املؤ ّهالت العلمية للمعلّمني وخرباتهم عند اختيار موضوعات التدريب وطرحها.
–مراعاة ظروف املعلّمني واألعباء الكثرية املنوطة بهم عند اختيار زمان التدريب ومكانه.
–التن ّوع يف محتوى ووسائل وأساليب التدريب النظرية والعملية التي تحثّ وتشجع
املعلّمني عىل اإلبداع واالبتكار.
–متابعة أثر التدريب من خالل زيارة املعلّمني يف مراكز عملهم ،وتوظيف التقييم األصيل
الحقيقي القائم عىل جمع األدلّة من مصادر متع ّددة تتم ّيز بالصدق واملوثوقية.
–توفري الحوافز املاديّة واملعنوية للمعلّمني ،كإصدار الشهادات العلمية املوثقة ،ال سيام يف
املتخصصة ،والتي تستغرق إىل فرتات طويلة ،كفصل كامل عىل سبيل
مجاالت التدريب
ّ
أساسا للرتقية يف مجال العمل.
املثال ،واعتبارها ً

املقرتحــات

متخصصة
–إجراء املزيد من الدراسات شبه التجريبية التي تتض ّمن تصميم برامج تدريبية
ّ
والكشف عن أثرها يف أداء املعلّمني والطلبة عىل السواء.
–إجراء دراسات مستقبلية تتعلّق باتجاهات املعلّمني ومواقفهم تجاه الربامج التدريبي
للتنمية املهنية.
–إجراء دراسات مستقبلية تتناول دور القيادة املدرسية واإلرشاف الرتبوي يف التنمية
املهنية للمعلّمني.
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غرس قيم العمل التطوّعي ّ
لطلب المرحلة االبتدائية
من وجهة نظر المع ّلمين
د  .راشد بن ظافر الدوسري
أستاذ أصول التربية المشارك
بقسم السياسات التربوية
كلية التربية جامعة الملك سعود
بريد إلكترونيraldoosry@ksu.edu.sa :

املقدّ مــــة
املؤسسة الرتبوية الثانية بعد األرسة التي يتلقّى فيها الناشئة أساسيات التعليم،
املدرسة هي ّ
ويكتسبون من خاللها عقيدة املجتمع ،وقيمه ،وعاداته وتقاليده ،وبذلك فهي املحضن الثاين الذي
يأوون إليه ،وينهلون فيه املعارف ومختلف العلوم ،فكان اهتاممها بتنمية شخصية املتعلّم من
جميع جوانبها :الدينية ،والعقلية ،والخلقية ،واالجتامعية ،والجسمية ،وغريها.
املؤسسات الرتبوية األخرى ،فهي تقوم باستكامل ما قامت به األرسة
وهي ال تعمل مبعزل عن ّ
مؤسسات
يف املجال الرتبوي ،وتصحيح ما اكتسبه املتعلّم من مبادئ أو قيم خاطئة أخذها من ّ
املجتمع املختلفة.
وللمدرسة االبتدائية عىل وجه الخصوص مكانة أساسية وجوهرية يف تنشئة التلميذ يف الصغر،
وهي تتح ّمل العبء األكرب يف تشكيل االتجاهات وتنمية القيم وترسيخها (الرتبية والتعليم،2003،
 .)7ومن أه ّم وظائف املدرسة االبتدائية الوظيفة االجتامعية والتي تتمثّل يف عمل ّية التنشئة
االجتامعية ،والصالح االجتامعي والتالحم االجتامعي (الصاوي.)265 ،1997،
ويتّصف تلميذ املدرسة االبتدائية بخصائص اجتامعية وانفعالية متيّزه عن غريه ،فتلميذ املرحلة
يحب تقديم املساعدة ،واالستمتاع
االبتدائية يكون عمره الزمني يف الغالب ما بني  6و 12سنة ،فهو ّ
بتح ّمل املسؤولية ،وإتقان العمل املدريس ،ويتعلّم كيفية إشباع حاجاته بطريقة ب ّناءة ،ويصبح التنافس
والتعاون بني األطفال يف هذه املرحلة ملحوظاً ،وتتّسع دائرة االتصال االجتامعي بني التالميذ ،ويكون
التلميذ يف هذه املرحلة مستمعاً جيّدا ً ،وتتّسع لديه دائرة امليول واالهتاممات ،إضافة إىل من ّو الضمري،
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ومفاهيم الصدق واألمانة ،وكذلك من ّو الوعي االجتامعي ،وتأخذ القيم االجتامعية يف الظهور نتيجة
لالشرتاك يف املناشط الجامعية ،فيبدأ باحرتام القانون والنظام والعرف والعادات والتقاليد ،ويؤمن
باحرتام حقوق اآلخرين ،ويزداد تأثري جامعة الرفاق ،ويكون التفاعل االجتامعي عىل أش ّده ،ويبدأ تأثري
النمط الثقايف العام وتنمو الفردية ويزداد الشعور باملسؤولية ،وتتّضح امليول ،وتظهر امليول املهنية ،وال
يهت ّم تلميذ هذه املرحلة بعمل إلّ إذا كان مييل إليه (أبوجادو67 ،2007 ،ــ ،)71وتكون لديه القدرة
الجسمية والنفسية والعقلية التي تؤ ّهله الكتساب القيم التي تتناسب مع عمره الزمني والعقيل.
نصت وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية
وكان من أهداف التعليم االبتدايئ كام ّ
السعودية :تنمية مهارات التلميذ األساسية ،وتزويده بالقدر املناسب من املعلومات ،وتنمية
وعيه ليدرك ما عليه من واجبات وما له من حقوق ،وتوليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم
النافع والعمل الصالح ،وتدريبه عىل االستفادة من أوقات فراغه ،ومن األسس العا ّمة التي يقوم
عليها التعليم ،التأكيد عىل أ ّن التكافل االجتامعي بني أفراد املجتمع :تعاوناً ومحبّة وإخاء ،وإيثار
الخاصة (وزارة التعليم ،)17 8 ،1995،وهذه األهداف وتلك األسس
املصلحة العا ّمة عىل املصلحة
ّ
تصب يف إكساب تلميذ املرحلة االبتدائية القيم الرتبوية التي يراد لها أن تكون جزءا ً من سلوكه،
ّ
فينشأ ولديه املعرفة العلمية والسلوك الحسن ،الذي يتوافق مع ثوابت مجتمعه ومعتقداته.
وتتن ّوع القيم الرتبوية التي تسعى املدرسة االبتدائية إىل غرسها يف نفوس التالميذ ،وبالتايل
تدريبهم وتعويدهم عليها ،فمنها القيم الدينية ،والقيم الخلقية ،والقيم االجتامعية ،والقيم
الجاملية ،وقيم املواطنة ،وغريها.
ويشتمل العمل التط ّوعي عىل قيم تربوية مه ّمة ومتن ّوعة ،منها القيم االجتامعية التي تنبع
بدافع الرحمة التي أودعها الله يف قلوب الناس ،ومن أه ّم تلك القيم :اللني ،والعفو ،واإلحسان
إىل اليتامى ،والشورى (الحازمي ،)510 ،2017 ،وكذلك ال ّرب ،واإليثار ،والعطاء ،والرتاحم ،والتعاون،
كل محتاج ،وم ّد يد العون له ،وبذل املال للفقراء ،والتضحية
والتكافل االجتامعي ،ومساعدة ّ
بالوقت والجهد لخدمة اآلخرين ،واملشاركة يف الخدمة العا ّمة ،وغريها.
ونظرا ً ألهميّة هذه القيم ،وارتباطها بحاجات املجتمع ،وثوابته كان من الرضوري غرسها
وتع ّهدها يف نفوس الناشئة منذ الصغر ،حتّى يشبّوا عليها ،وذلك من خالل تعليمها ومامرستها يف
رشبها؛ لتكون جزءا ً أساسياً وسمة بارزة يف شخصيتهم.
املدرسة االبتدائية ،ثم ت ّ
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مشكلة الدراســـة
مهمً يف تحقيق التوافق
القيم مو ّجهة وضابطة للسلوك اإلنساين ،إىل جانب أنّها تؤ ّدي دورا ً ّ
النفيس واالجتامعي ،وتتمثّل أهميّة غرس القيم لدى الناشئة يف أنّها تهيّئ لهم اختيارات معيّنة
مهمً يف تشكيل الشخصية الفردية للطفل ،ومتكّنه
تح ّدد السلوك الصادر عنهم ،فهي تلعب دورا ً ّ
من أداء ما هو مطلوب منه بدقّه ليكون قادرا ً عىل التكيّف والتوافق بصورة إيجابية مع املجتمع،
وتعطيه فرصة للتعبري عن نفسه وتأكيد ذاته ،وتعمل عىل إصالحه نفسياًّ وخلقياً ،وتو ّجهه نحو
اإلحسان والخري والواجب ،وتساعده عىل ضبط شهواته يك ال تتغلّب عىل عقله ووجدانه (صفا،
.)2802 ،2015
ومؤسساته ،ابتداء
وعمل ّية غرس القيم وتنميتها مسؤولية يشارك فيها جميع أفراد املجتمع ّ
ترتسخ القيم يف بيئة
مبؤسسات املجتمع كافّة ،حيث ّ
رصفاته ،وانتهاء ّ
بالفرد املسؤول عن أعامله وت ّ
اجتامعية سليمة ،تتّحد فيها التوجيهات وال تتعارض أو تتناقض (الجالد.)39 ،2010 ،
ومي ّر بناء القيم وتنميتها يف النفس اإلنسانية بأربع مراحل ،وهي :التوعية بالقيمة من خالل
إثارة انتباه الفرد إليها وجذب عواطفه وعقله نحوها ،والتعريف بالقيمة ،من خالل بيان ماهيتها،
وعنارصها ،وأهم ّيتها ،وتطبيق القيمة عملياً ،من خالل املامرسة الصحيحة ،وتعزيز القيمة ،من
خالل دعم مستوى مامرسة القيمة بالتحفيز وباملكافأة املادية واملعنوية ،وتقديم مناذج القدوة يف
التمسك بها ،وبيان فضلها ،وأثرها يف الدنيا واآلخرة (الحنربجي.)15 ،2017،
ّ
وتع ّد قيم العمل التط ّوعي من القيم االجتامعية ذات األثر الكبري عىل الفرد ومجتمعه ،ومتى
ما ت ّم غرسها وتع ّهدها وتنميتها لدى الناشئة باستخدام أساليب مجدية وف ّعالة ومقنعة ،أمثرت
رصفاتهم االجتامعية.
إيجابياً ،وكانت سمة لسلوكهم الفردي وت ّ

والعمل التط ّوعي يقوم عىل توظيف الطاقات البرشية ألفراد املجتمع ،ويع ّد رأس املال
االجتامعي لأل ّمة ،ومع تعاظم دور التط ّوع يف تسخري الجهود البرشية لتوفري الخدمات االجتامعية،
واالقتصادية ،والثقافية ،أصبح انتشاره من املقاييس التي يعرف بها تق ّدم املجتمع وتط ّوره ،فالوعي
مؤش للتفاعل اإليجايب لألفراد تجاه مجتمعهم للنهوض
بأهميّة التط ّوع ومامرسته بصورة فعليّةّ ،
به ،وتنميته يف املجاالت كافّة.
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وال تقترص اآلثار اإليجابية للتط ّوع عىل املجتمع فحسب ،وإمنا يع ّد التط ّوع من أهم الوسائل
لبناء شخصية املتط ّوع ،وتنميته مهارياً ،واجتامعياً ،وأخالقياً ،ودينياً ،وفكرياً .وتؤكّد العديد من
الحس التط ّوعي تبدأ من س ّن مبكّرة (برقاوي ،)67 ،2008 ،فالتط ّوع بهذا
الدراسات أ ّن تنمية ّ
املفهوم يساعد األفراد عىل إشباع الكثري من احتياجاتهم ،مثل الحاجة إىل الصداقة ،واملشاركة
يف مرشوعات جامعية ناجحة ،والتعبري عن ذواتهم ،وتنمية امليول والقدرات ،واكتساب خربات
جديدة وتوسيع مداركهم ،وإنارة وعيهم الوطني واإلنساين والديني (حريري.)128 ،2006 ،
وعىل الرغم من أهميّة العمل التط ّوعي عىل املستوى الفردي واالجتامعي إالّ أنّه هناك
إحجام يف العامل العريب عن املشاركة فيه ،ويرجع ذلك إىل أسباب منها :التنشئة األرسية واملدرسية
التي تهت ّم فقط بالتعليم دون زرع روح التط ّوع وبثّ االنتامء ومساعدة اآلخرين ،وبكون مناهج
كل ما يش ّجع عىل العمل التط ّوعي (السلطان،2009 ،
املدارس وأنشطتها تكاد تكون خالية من ّ
 ،)78الذي يواجه كث ًريا من املعوقات واملشكالت التي تح ّد من دوره واملشاركة فيه ،وتتع ّدد هذه
املعوقات لتشمل كثريا ً من الجوانب ومنها الشخص (الفرد) املتط ّوع الذي يع ّد العامل امله ّم يف
فهم العملية التطوعيّة ،وكذلك املجتمع ودوره يف املساهمة يف تقديم ما يلزم للح ّد من املعوقات
وإن كانت اجتامعية قيمية (الهالالت.)2 ،2018 ،
وقد أثبتت معظم الدراسات امليدانية أ ّن نسبة ضئيلة ج ّدا ً من األفراد ميارسون العمل التط ّوعي
(الفريح ،)4 ،2011 ،وأ ّن الجهود التطوع ّية يف املجتمعات العربية ،واململكة العربية السعودية عىل
سبيل املثال ما زالت دون املستوى املطلوب مقارنة باملجتمعات الغربية التي أصبح فيها العمل
مؤسسياًّ منظّامً ،وميثّل رافدا ً أساسياً لألجهزة الحكومية يف تقديم الخدمات التي
التط ّوعي عمالً ّ
يحتاجها املجتمع (الباز ،)61 ،2002 ،وهذا اليتناسب مع وجود أرض خصبة للعمل التط ّوعي ،حيث
وبي فضل القيام بخدمة اآلخرين (الجلعود.)6 ،2013 ،
أوىل اإلسالم التط ّوع أهم ّية كبرية ،وحثّ عليه ّ
وليك يحقّق العمل التط ّوعي نجاحاً بارزا ً فإنّه يعتمد يف ذلك عىل توافر املورد البرشي ،فكلّام
كان املورد البرشي متح ّمساً لهذه القضية ،ومدركاً ألبعاد هذا العمل كان باستطاعته تحقيق نتائج
إيجاب ّية وواقعية (الحيدان ،)3 ،2017 ،ومن امله ّم صقل ذلك املورد البرشي وتعليمه وتدريبه،
وقبل ذلك تنشئته منذ مراحل تعليمه األوىل ،وغرس قيم العمل التط ّوعي لديه ،لتكون هي
املح ّرك لسلوكه وتو ّجهاته ،واملؤث ّر عىل قناعاته.
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املؤسسات
واملدرسة االبتدائية التي يلتحق بها الطالب منذ س ّن السابعة من عمره هي من أه ّم ّ
الرتبوية التي تسهم يف غرس تلك القيم وتعهدها وتنميتها ،وقد جاءت هذه الدراسة لتسلّط الضوء
لطلب املرحلة االبتدائية ،وذلك استجابة لنتائج بعض
عىل موضوع غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
الدراسات السابقة وتوصياتها ،فقد أوصت دراسة (مرداد )258 ،2008 ،عىل رضورة تركيز الجهود
نحو غرس القيم ،وليس االكتفاء بتعليمها فقط ،كام أكّدت دراسة (الشهري )170 ،2011 ،عىل
الطلب يف مدارس التعليم العام عىل مامرسة أشكال العمل التط ّوعي،
رضورة العمل عىل تشجيع ّ
وأوصت دراسة (الحلوة )254 ،2015 ،بتنمية دوافع العمل التط ّوعي من خالل غرس قيم الرحمة
وحب الوطن لدى الطالب بد ًءا من مرحلة رياض األطفال إىل املرحلة الجامعية ،وإدخال
واإليثار ّ
مفهوم العمل التط ّوعي وأهدافه ،وآثاره عىل الفرد واملجتمع ضمن املق ّررات الدراسية ،كام دعت
دراسة (الفريح )156 ،2011 ،وزارة التعليم لتفعيل برامج العمل االجتامعي التط ّوعي يف صفوف
الطلب ،واستثامر حمالت األسابيع التوعويّة يف ترسيخ قيم العمل التط ّوعي يف نفوس الناشئة،
ّ
كام دعت الباحثني يف مجال العمل التط ّوعي يف امليدان الرتبوي يف اململكة العربية السعودية إىل
وتوصلت
القيام بدراسات تستهدف إيجاد حلول وبدائل للمعوقات التي تعيق مامرسته الفعليةّ ،
دراسة (الجلعود )128 ،2013 ،إىل أنّه من األساليب التي ميكن اتباعها لتنمية العمل التط ّوعي لدى
حب العمل التط ّوعي وثقافته يف مراحل التعليم العام ،وقد جاءت هذه الدراسة
ّ
الطلب :غرس ّ
طلب املرحلة االبتدائية؛ نظرا ً لندرة الدراسات
لتسليط الضوء عىل موضوع غرس قيم التط ّوع لدى ّ
التي اهتمت بهذا املوضوع.

أسئلــة الدراســة
لطلب املرحلة االبتدائية؟
1.1ما قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ

لطلب املرحلة االبتدائية من خالل املعلّم؟
2.2ما سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ

لطلب املرحلة االبتدائية من خالل األنشطة املدرسية؟
3.3ما سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
لطلب املرحلة االبتدائية؟
4.4ما معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
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أهداف الدراســة
لطلب املرحلة االبتدائية.
1.1تحديد قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ

لطلب املرحلة االبتدائية من خالل املعلّم.
2.2التع ّرف عىل سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ

لطلب املرحلة االبتدائية من خالل األنشطة
3.3التع ّرف عىل سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
املدرسية.
لطلب املرحلة االبتدائية.
4.4الكشف عن معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ

أهم ّية الدراســـة

•األهم ّية النظريّة العلم ّية:

–أهميّة املرحلة االبتدائية يف سلّم التعليم ،باعتبارها القاعدة واألساس ملراحل التعليم
األخرى ،وهي املحضن الثاين للطالب بعد األرسة ،وترتبط بها رشيحة كبرية من املجتمع،
طلب ذوي خصائص وسامت
ويتطلّع املجتمع ملا تفرزه هذه املرحلة وتخ ّرجه من ّ
مرتبطة بأهداف وتطلّعات هذا املجتمع.
–أهمية العمل التط ّوعي باعتباره أحد الركائز األساسية التي تبنى عليها املجتمعات
الحديثة ،ومكانته ودوره الف ّعال يف تنمية العالقات اإلنسانية واملشاركة املجتمعية.
–ندرة الدراسات التي تناولت العمل التط ّوعي يف املرحلة االبتدائية ،وهذه الدراسة قد
تس ّد جز ًءا من النقص ،وترثي املكتبة العربية يف هذا املجال.
–قد تو ّجه نتائج هذه الدراسات نظر الباحثني إىل بذل مزيد من الجهد والبحث يف موضوع
العمل التط ّوعي عند النشء ،حتّى يصبح ثقافة دارجة لدى أفراد املجتمع.

•األهم ّية العمل ّية التطبيق ّية:

لطلب
تتوصل له الدراسة من نتائج تتعلّق بقيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
–ما قد ّ
املرحلة االبتدائية ،وكذلك غرس هذه القيم سيفتح املجال للمعلّمني الختيار الوسائل
واألنشطة املناسبة لغرس هذه القيم وربطها باملناهج الحالية.
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–من املؤ ّمل أن يستفيد صانعو القرار والقامئون عىل الرتبية والتعليم من هذه الدراسة
لطلب املرحلة االبتدائية ،وبالتّايل وضع
يف تحديد معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
الخطط والربامج للح ّد من هذه املعوقات ،وإيجاد الحلول املناسبة لها.
–قد تساهم هذه الدراسة يف تزويد املسؤولني عن التعليم مبقرتحات وتوصيات تساعد عىل
تطوير العمل التط ّوعي.

حدود الدراســة

ستقترص هذه الدراسة عىل:
لطلب املرحلة االبتدائية.
–الحدود املوضوع ّية :مناقشة موضوع غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
–الحدود البرشية :معلّمو املرحلة االبتدائية يف مدارس التعليم العام الحكومي النهاري.
–الحدود املكان ّية :مدينة الرياض.
–الحدود الزمانية :الفصل الدرايس األ ّول من العام الدرايس 1439ــ1440هـ..

مصطلحات الدراســــة

َريسة ،و َغ َر َس
–غرس يف اللغة« :الغرس :الشجر الذي يُغرس ،ويُقال للنخلة أول ما تثبت :غ َ
فالن عندي نعمة :أثبتها» (ابن منظور،د.تَ « ،)605،غ َر َس الشجر :أثبته يف األرض ،ويُقال:
أنا َغ ْرس يده ،وال ِغ ْر ُس :كل ما يُ ْغ َرس» (مصطفى وآخرون.)649 ،1972 ،
–ويقصد بغرس يف هذه الدراسة :كل ما تقوم به املدرسة االبتدائية من إجراءات وأنشطة
طلب املرحلة االبتدائية
يخطّط لها بهدف بناء قيم العمل التط ّوعي ها وترسيخها يف نفوس ّ
حتى تصبح جزءا ً من شخصيتهم ،من خالل التعليم والتدريب واملامرسة العملية.
–قيم يف اللغة« :القيمة مثن اليشء بالتقويم ،واحده القيم» (ابن منظور ،د.ت،)120 ،
«وقَ ّوم السلعة تقومياً ،وأهل مكة يقولون :استقام السلعة ،واالستقامة :االعتدال»( .الرازي،
« ،)302 ،2004قَ ّوم املعوج :ع ّدله وأزال اعوجاجه ،والسلعة :س ّعرها ومث ّنها ،وتقّوم اليشء:
تع ّدل واستوى ،وتب ّينت قيمته» (مصطفى وآخرون.)768 ،1972 ،
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–القيم يف االصطالح« :مفهوم ّ
يدل عىل مجموعة من املعايري واألحكام تتك ّون لدى الفرد من
خالل تفاعله مع املواقف والخربات ،بحيث متكّنه من اختيار أهداف وتو ّجهات لحياته»
(أبو العينني ،)34 ،1988،وهي« :املعتقدات التي يحملها الفرد نحو األشياء واملعاين وأوجه
النشاط املختلفة ،وتعمل عىل توجيه رغباته واتجاهاته نحوها ،وتح ّدد له السلوك املقبول
واملرفوض ،والصواب والخطأ» (مرداد.)244 ،2008 ،
ويقصد بالقيم يف هذه الدراسة :مجموعة القواعد واملعايري واألحكام التي يكتسبها
رشبها وتصبح جزءا ً من شخصيته ،تح ّدد سلوكه
طالب املرحلة االبتدائية من مدرسته ،ويت ّ
واتجاهاته وطرق تفكريه.
–العمل التط ّوعي :ذلك الجهد اإلنساين الذي يبذل طواعية بدون مقابل ما ّدي من قبل
مؤسسات بهدف تلبية احتياجات اجتامعية ،أو تقديم خدمات
أفراد أو جامعات أو ّ
متس املجتمع ،فهو مامرسة إنسانية ارتبطت بالعمل الصالح ومعاين
مرتبطة بقضية ّ
الخري» (املحيسن.)11 ،2008 ،
ويقصد بالعمل التط ّوعي يف هذه الدراسة :بذل الجهد أو الوقت أو املال من قبل طالب
املرحلة االبتدائية لخدمة املجتمع دون انتظار مقابل مادي لذلك.
–يقصد بقيم العمل التط ّوعي :املبادئ واألحكام واملعايري واألخالقيات املرتبطة بالعمل
التط ّوعي ،التي يكتسبها طالب املرحلة االبتدائية فتشكّل شخصية طالب املرحلة
االبتدائية وتحدد سلوكه وأهدافه واتجاهاته.

الدراسات السابقـــة
تكشف الدراسات السابقة للباحث أين وصل الباحثون السابقون ،وتساعده عىل بناء اإلطار
النظري ،وتحديد املنهج واألداة املناسبة لدراسته ،وطرق أبواب جديدة يف صياغة املقدمة ومشكلة
الدراسة وتساؤالتها.
توصل لها الباحث ،واختار منها ما ناسب دراسته ،وكان قري ًبا منها،
وهناك دراسات ع ّدة ّ
األقل حداثة ،وكانت الدراسات السابقة كالتايل:
ورتّبها تبعاً للبعد ال ّزمني ،األحدث أ ّوالً ث ّم ّ
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–دراسة (الشهري ،)2017 ،هدفت إىل التع ّرف عىل دور األنشطة الطالبية يف تنمية العمل
طلب املرحلة الثانوية ،واملعوقات التي تح ّد من قيام األنشطة بدورها
التط ّوعي لدى ّ
يف تنمية العمل التط ّوعي ،واعتمدت عىل املنهج الوصفي التحلييل واالستبانة كأداة
للدراسة ،وتك ّون مجتمع الدراسة من املعلّمني يف املدارس الحكومية مبدينة الرياض،
وتوصلت الدراسة إىل نتائج ،منها :أ ّن من أهم أدوار األنشطة الطالب ّية يف مجال تنمية
الطلب عىل مامرسة األنشطة املتعلقة بالعمل التط ّوعي ،ومن
العمل التط ّوعي :تدريب ّ
أه ّم املعوقات التي تح ّد من قيام األنشطة بدورها يف تنمية العمل التط ّوعي :عدم وجود
الطلب يف
الطلب للمشاركة يف العمل التط ّوعي ،وعدم تحديد دور ّ
القدرة املاديّة لدى ّ
الطلبية التي تؤ ّدي إىل
العمل التط ّوعي ،وجاءت األنشطة الدينية يف مق ّدمة األنشطة ّ
الطلب ،والتي من أه ّمها :تنظيم األنشطة الدعويّة داخل
تنمية العمل التط ّوعي لدى ّ
الطلب بقضايا املجتمع ومشكالته.
املدرسة ،تلتها األنشطة الثقافية ،ومن أه ّمها :توعية ّ
–دراسة (الحازمي ،)2017 ،هدفت إىل توضيح اإلطار املفاهيمي للعمل التط ّوعي يف
اإلسالم ،وبيان أبرز آثار قيمه الرتبوية ،وتقديم التطبيقات الرتبوية لبعض تلك القيم
وتوصلت إىل ع ّدة نتائج ،منها:
الرتبوية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي (الوثائقي)ّ ،
وخاصة القيم االجتامعية،
أ ّن العمل التط ّوعي يتض ّمن الكثري من القيم الرتبوية اإلسالميةّ ،
وهو يف ضوء الرتبية اإلسالمية عمل ّية تفاعل ّية بني الفرد ومجتمعه ،وللتط ّوع دوافع
متع ّددة ،منها الديني ،وتتع ّدد قيم العمل التط ّوعي ،ومنها اللني ،واإلحسان ،والعفو،
والشورى ،والتكافل االجتامعي ،واإلنفاق.
–دراسة (الجندل ،)2015 ،هدفت إىل الت ّعرف عىل واقع العمل التط ّوعي لدى طالبات
املرحلة الثانوية مبدينة الرياض ،والعوامل التي تدفع الطالبات للقيام به ،والتح ّديات التي
تواجه إنجازه ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي (املسحي) ،واالستبانة كأداة للدراسة،
وتوصلت
وتك ّون مجتمع الدراسة من ( )1095طالبة ،وشملت العينة  40%من الطالباتّ ،
الدراسة إىل نتائج ،منها :أ ّن من دوافع العمل التط ّوعي :طلب الثواب واألجر يف اآلخرة،
ومن أبرز التح ّديات التي تواجه العمل التطوعي :قلة األنشطة املدرسية املخصصة للعمل
املخصصة له.
التط ّوعي ،وقلة املوارد املالية
ّ
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–دراسة (الجلعود ،)2013 ،هدفت إىل التع ّرف عىل واقع دور املدرسة الثانوية يف تنمية
طلبها واملعوقات التي تح ّد من دورها يف تنميته ،وكذلك التع ّرف
العمل التط ّوعي لدى ّ
طلب املرحلة الثانوية ،واستخدمت
عىل األساليب التي ميكن اتباعها لتعزبزه لدى ّ
الدراسة املنهج الوصفي (املسحي) ،واالستبانة أداة للدراسة ،وتك ّونت الع ّينة من ()320
وتوصلت إىل نتائج ،منها :أ ّن املدارس الثانوية نادرا ً ما تقوم بدورها يف تنمية
معلّامًّ ،
طلبها ،وإ ّن من أه ّم املعوقات التي تح ّد من دور املدرسة الثانوية
العمل التط ّوعي لدى ّ
خاصة باملتط ّوعني يف
يف تنميته :غياب اللوائح اإلدارية التي تنظّمه ،وعدم وجود إدارة ّ
طلب مراحل
املؤسسات التعليمية ،وضعف غرس روح العمل التط ّوعي وثقافته بني ّ
ّ
الطلب :زرع املبادئ والقيم
التعليم العام ،ومن األساليب التي ميكن اتباعها لتنميته لدى ّ
اإلسالمية التي تحثّ عليه ،وغرس ح ّبه وثقافته يف مراحل التعليم العام.
–دراسة ( ،)Mc Arthur,2011هدفت إىل التع ّرف عىل العوامل التي تؤث ّر عىل مامرسة
الشباب للعمل التط ّوعي ،وكذلك التع ّرف عىل املشكالت والتح ّديات التي يواجهها
هؤالء الشباب عند قيامهم باألعامل التط ّوعية ،وتك ّونت ع ّينة الدراسة ( )10من الشباب
املؤسسات الخريية يف تورنتو العظمى يف كندا،
املتط ّوعني الذين يعملون يف عدد من ّ
وتوصلت إىل عدد من
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،واملقابلة كأداة للدراسةّ ،
النتائج ،ومنها أ ّن من العوامل التي تسهم يف مشاركة الشباب يف األنشطة التط ّوعية
العوامل الذاتية املتمثّلة يف الدافعية نحو العمل التط ّوعي ،ومن التح ّديات التي يواجهها
الشباب املتط ّوعون غموض الدور الذي يقومون به ،وعدم التوازن بني السلطات والنفوذ
بني املتط ّوعني واملسئولني عن إدارة هذه األعامل التط ّوعية.
–دراسة (الفريح ،)2011 ،هدفت إىل التع ّرف عىل دور املدرسة يف غرس ثقافة العمل
التط ّوعي لدى النشء ،من خالل التع ّرف عىل مفهوم العمل التط ّوعي ،وكذلك التع ّرف
عىل مجاالت العمل التط ّوعي التي قد ترغب طالبات املرحلة الثانوية باملشاركة فيها،
والتع ّرف عىل دوافعه ّن للقيام به ،والصعوبات التي قد تواجهه ّن عند رغبته ّن يف
املساهمة باألعامل التط ّوعية ،واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي ،حيث ت ّم إجراء
مسح اجتامعي عن طريق الع ّينة العشوائية لطالبات املرحلة الثانوية بالرياض ،والبالغ
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وتوصلت الدراسة
عدده ّن ( )270طالبة ،وقد جمعت بيانات البحث من خالل استبانةّ ،
لنتائج ،منها :أ ّن العمل التط ّوعي يع ّود الفرد عىل اإليثار ،والبذل ،ويحقّق التكافل
االجتامعي ،وفيام يتعلّق باملجاالت التط ّوعية التي ترغب املبحوثات يف االشرتاك بها ،فكان
عىل رأسها الربامج واألنشطة الرتفيهية لأليتام ،وتليها الربامج التثقيفية ،مثل التوعية مبضا ّر
العنف األرسي ،ومضا ّر اإلدمان ،وفيام يتعلّق بدوافع املشاركة يف األعامل التط ّوعية ،فكان
وحب الخري يف املقام األ ّول ،ث ّم الشعور بالوطنية واملسؤولية ،ومن أبرز
الدافع الدينيّ ،
املعوقات التي قد تواجه الطالبات عند قيامه ّن باألعامل التط ّوعية عدم توفّر املواصالت،
ورفض األرسة خروج الفتاة من املنزل ،وعدم تشجيع املدرسة للطالبات عىل مامرسة
العمل التط ّوعي.
–دراسة (الغامدي ،)2010 ،هدفت إىل توضيح مفهوم العمل االجتامعي التط ّوعي من منظور
الرتبية اإلسالمية وبيان تطبيقاته يف املدرسة الثانوية ،وبيان مجاالت العمل االجتامعي
التط ّوعي يف اإلسالم ،وبيان دور املدرسة الثانوية يف ترسيخ مفهوم العمل االجتامعي التط ّوعي،
وتوصلت الدراسة إىل نتائج،
واستخدمت الدراسة املنهج االستنباطي وكذلك املنهج الوصفيّ ،
التبية اإلسالمية اهت ّمت بالعمل التط ّوعي ،وقد أكّد القرآن الكريم والس ّنة النبويّة
منها :أ ّن ّ
ذلك ،وأ ّن الرتبية اإلسالمية وضعت أطر العمل التط ّوعي وضوابطه ،كاإلخالص ،وموافقة
العمل التط ّوعي ألحكام الرشيعة ،والن ّية الصالحة.
–دراسة ( ،)Arlen S.shannon etal, 2009هدفت إىل تحديد املع ّوقات التي تواجه
انضامم الشباب الصغار للعمل التط ّوعي ( )12 8سنة ،وتحليل املع ّوقات التي تحول
دون اشرتاكهم يف األعامل التط ّوعية ،واستخدمت املنهج الوصفي ،واملقابلة أداة للدراسة،
وتك ّونت الع ّينة من ( )73طالباً من الذكور واإلناث ،وكان من نتائج الدراسة :أ ّن من
أكرث معوقات انضامم الشباب الصغار للعمل التط ّوعي هو موقف البالغني منهم ،وهذا
يؤث ّر يف قدرات صغار الشخصية ،كام أظهرت الدراسة أ ّن وجود قيادات من الشباب يف
املؤسسات التط ّوعية يزيد نسبة انضامم الشباب الصغار للعمل التط ّوعي.
ّ
–دراسة ( ،)Law, 2008هدفت إىل التع ّرف عىل رؤية املراهقني للتط ّوع يف هونج كونج
باستخدام منوذج مفاهيمي يقوم عىل الدمج بني مبدأين املبدأ البيئي للتط ّوع ،ومبدأ الدافعية
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وتوصلت الدراسة إىل نتائج ،منها :أ ّن
للمعرفة ،وتك ّون مجتمع الدراسة من ّ
الطلب املراهقنيّ ،
مؤشات ّ
الطلب بالتط ّوع ومساعدة اآلخرين،
تدل بشكل عال عىل التنبؤ بقيام ّ
هناك ثالثة ّ
وهي الخربة السابقة يف هذا املجال ،والرغبة الذاتية يف التط ّوع ،وتأثري البيئة االجتامعية،
واملتمثّل يف التأثري اإليجايب لألفراد القريبني واملحيطني الذين يدعمون هذا العمل.
للطلب
–دراسة ( ،)Mackillop, 2004هدفت إىل التع ّرف عىل الخدمات التي تق ّدم ّ
من خالل برنامج اإلعداد املهني ( ،)Career Preparation Programوالذي يسمح
للطلب بإمكانية التط ّوع يف مجموعة من األعامل واألنشطة ،وكذلك التع ّرف عىل مدى
ّ
فاعلية هذه الربامج ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتك ّونت الع ّينة من ()400
وتوصلت الدراسة إىل
من الشباب الكنديني الذين ترتاوح أعامرهم ما بني ( )25 15عاماًّ ،
نتائج ،منها أ ّن برامج اإلعداد املهني تساعد الشباب عىل تح ّمل املسؤولية االجتامعية،
كام تساعدهم عىل التع ّرف عىل طبيعة األنشطة التط ّوعية ،وبالتايل اختيار ما يتناسب
مع ميولهم واتجاهاتهم.

التعليق عىل الدراسات السابقة
التقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة يف مناقشة موضوع العمل التط ّوعي ،وهو القاسم
املشرتك بينها وبني تلك الدراسات ،وإن أخذت الدراسة الحالية مسارا ً مختلفاً عن تلك الدراسات يف
مناقشتها ملوضوع العمل التط ّوعي ،فكانت تساؤالتها ،وأهدافها ،وحدودها املوضوعية والبرشية،
عم هو موجود يف تلك الدراسات.
وصياغتها ألدواتها وإطارها النظري ،مختلفة ّ

وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (الجندل ،)2015،ودراسة (الجلعود )2013 ،يف
اختيار املنهج الوصفي (املسحي) ،كام اتفقت مع دراسة (الشهري ،)2017،ودراسة (الجندل،
 ،)2015ودراسة (الجلعود ،)2013 ،ودراسة (الفريح )2011 ،يف اختيار االستبانة كأداة للدراسة،
يف حني اختلفت مع دراسة (الشهري )2017،التي استخدمت املنهج الوصفي التحلييل ،ودراسة
(الحازمي )2017،التي استخدمت املنهج الوصفي (الوثائقي) ،ودراسة (الغامدي )2010 ،التي
استخدمت املنهج االستنباطي ،كام اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (،)McArthur, 2011
ودراسة ( )Arlen S.shannon etal, 2009التي استخدمت املقابلة كأداة للدراسة.
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لطلب
وتتمثّل اإلضافة العلمية لهذه الدراسة يف اختيار موضوع غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
املرحلة االبتدائية ،والتي مل يسبق عىل ح ّد علم الباحث أن نوقش هذا املوضوع أو درس ،حيث
طلب املرحلة الثانوية وطالباتها والشباب والراشدين،
كانت بعض الدراسات السابقة تتناول ّ
وتناقش واقع العمل التط ّوعي لديهم ،وما يعيقه ويح ّد منه ،أو يدفع إليه ويؤث ّر عليه ،والبعض
اآلخر سعى للتأصيل العلمي من خالل دراسة العمل التط ّوعي يف اإلسالم وعالقته بالرتبية
اإلسالمية ،وتحديد مفهومه ومجاالته ،وأساليبه وأثره عىل الفرد واملجتمع.

اإلطار النظــري
يت ّم التط ّرق يف اإلطار النظري لهذه الدراسة لآليت:
•العمل التط ّوعي يف الرتبية اإلسالمية:

ملا كان اإلسالم آخر الديانات الساموية فقد جاء بنظام متكامل للرعاية االجتامعية ،يقوم عىل
وحض اإلسالم ال ّناس عىل ال ّرب ،والرحمة ،والعدل
أساس التكافل ،والتعاون بني الناس يف سبيل الخريّ ،
واإلحسان ،والعمل التط ّوعي ميتاز بني املسلمني بأنّه ينطلق من قاعدة دينية تحفّزها آيات ربّانية،
وتحثّها توجيهات نبويّة تؤكّد عىل أهم ّية اإلسهامات املادية ،والبرشية ،واحتساب األجر واملثوبة
من الله سبحانه (الفريح.)18 ،2011 ،
والعمل التط ّوعي يف الرتبية اإلسالمية منهج فريد ،يشرتك فيه جميع أفراد املجتمع ،يف ميادين
الحياة كافّة ،كالًّ بحسب استطاعته انطالقاً من قوله تعاىل( :لَ يُ َكل ُِّف اللَّ ُه نَف ًْسا إِ َّل ُو ْس َع َها لَ َها َما
ك ََسبَ ْت َو َعلَيْ َها َما اكْتَ َسبَ ْت) (البقرة( )286 :الحازمي.)522 ،2017 ،

والرتبية اإلسالمية تعمل عىل توثيق عالقة أفراد املجتمع ،وتقوية أوارص التعاون بينهم يف
السبِيلِ
الخري ،قال تعاىل( :ق ُْل َما أَنْ َف ْقتُ ْم ِم ْن َخ ْ ٍي فَلِلْ َوالِ َديْنِ َوالْ َقْ َر ِب َني َوالْ َيتَا َمى َوالْ َم َساكِ ِني َوابْنِ َّ
َو َما تَ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ْ ٍي فَ ِإ َّن اللَّ َه ِب ِه َعلِي ٌم) (البقرة ،)215 :وقال سبحانهَ ( :وتَ َعا َونُوا َع َل ال ِ ِّْب َوالتَّ ْق َوى
َولَ تَ َعا َونُوا َع َل الْ ِث ِْم َوالْ ُع ْد َوانِ ) (املائدة.)2 :
فاألمر من اللّه بالتعاون وهو من التط ّوع فيه داللة عىل أهم ّية التعاون يف ال ّرب والخري ونفع
الناس ،والس ّنة النبويّة حوت الكثري من األحاديث والتوجيهات واألوامر والنواهي التي تدخل يف
باب الحثّ عىل عمل الخري ،والسعي يف األعامل التط ّوعية التي يذهب نفعها إىل اآلخرين ،فعن أيب
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كل يوم تطلع فيه الشمس ،يعدل بني
سالم من الناس عليه صدقةّ ،
هريرة قال :قال رسول اللّهّ :
«كل ٍ
االثنني صدقة ،ويعني الرجل عىل دابته فيحمله عليها ،أو يرفع عليها متاعه صدقة ،والكلمة الط ّيبة
وكل خطوة يخطوها إىل الصالة صدقة ،ومييط األذى عن الطريق صدقة» (رواه البخاري
صدقةّ ،
يف كتاب الجهاد والسري برقم  ،)6022وقال رسول الله« :من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا
يس الله عليه يف الدنيا واآلخرة،
يس عىل معرس ّ
نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن ّ
ومن سرت مسلامً سرته الله يف الدنيا واآلخرة ،واللّه يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه» (رواه
مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،برقم  ،)2699وقال« :لقد رأيت رجالً يتقلّب
يف الج ّنة ،يف شجرة قطعها من ظهر طريق ،كانت تؤذي الناس» (رواه مسلم يف كتاب ال ّرب والصلة
واآلداب ،برقم  ،)1914وبذلك يتّضح اهتامم الرتبية اإلسالمية بالعمل التط ّوعي ،فالقرآن الكريم
والس ّنة النبويّة باعتبارهام املصدرين األساسيني للرتبية اإلسالمية تض ّمنا شواهد وأدلّة تؤكّد أهم ّية
العمل التط ّوعي ورضورته للمجتمع اإلسالمي ،كام وضعت الرتبية اإلسالمية األطر العا ّمة والسامت
البارزة التي ينبغي أن يكون عليها العمل التط ّوعي ،كرضورة االحتساب واإلخالص عند القيام به،
وأن يكون ذا منفعة للفرد واملجتمع ،وأهم ّية أن يكون موافقًا لثوابت اإلسالم وقيمه.
•أشكال العمل التط ّوعي:

أ ّو ًل :العمل التط ّوعي الفردي ،وهو عمل أو سلوك اجتامعي ميارسه الفرد من تلقاء نفسه،
مادي ،ويقوم عىل قيم أخالقية أو اجتامعية أو
أي مردود
ّ
وبرغبة وإرادة منه ،وال يبغي منه ّ
إنسانية أو دينية.
املؤسيس ،وهو أكرث تط ّورا ً من العمل التط ّوعي الفردي ،وأكرث تنظيامً،
ثانياً :العمل التط ّوعي ّ
وأوسع تأثريا ً يف املجتمع (أشتيه.)84 ،2013،
•أهم ّية العمل التط ّوعي:

ميكن تصنيف أه ّمية العمل التط ّوعي عىل مستويني ،وهام:

أ ّوالً :أه ّميته للفرد:

يكسب الفرد شعورا ً بأهم ّيته ،وأنّه عنرص ف ّعال يف املجتمع ،فيحفّزه ذلك عىل العمل واإلبداع
واالبتكار ،ويشعره باإلنجاز والنجاح ،فيكسبه الرضا عن نفسه ،وتحصل له السعادة والطأمنينة،
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كام أنّه يسهم يف رصف طاقة الفرد يف الخري والبناء والعطاء ،ويشغل وقت فراغه فيام يعود عليه
وعىل مجتمعه بالفائدة ،ويش ّجع الفرد عىل تنمية قدراته ومهاراته الشخصية من خالل مخالطته
لل ّناس وفهمه لنفسياتهم ،وهذا ين ّمي ثقته يف نفسه ،وقدرته عىل تح ّمل املسؤولية ،ويزيد من
ويرسخ فيه كثريا ً من
قدرة الفرد عىل اتخاذ القرارات املناسبة ،ومواجهة مشاكله وحلّها باقتدارّ ،
األخالق الحسنة ،كالعطف والرحمة والعفو والتعاون (الخطيب.)132 ،2015 ،
ثانياً :أه ّميته للمجتمع:

يسهم العمل التط ّوعي يف إيجاد الوحدة العضوية يف بناء املجتمع ،ويف متاسك املجتمع من
خالل تأكيد القيم اإلنسانية النبيلة ،وين ّمي روح االنتامء لدى أفراد املجتمع (النابليس،2007 ،
 ،)37كام يسهم يف تحقيق األمن املجتمعي ،فهو يساعد عىل س ّد حاجات األفراد املا ّدية واملعنوية،
ويقلّل البطالة ،ويساعد عىل تحسني األوضاع املعيشية للفئات الفقرية ،وعىل إيجاد فرص العمل
من خالل تعلّم املهارات املختلفة ،وهو وسيلة مه ّمة يف رفع املستوى االقتصادي واالجتامعي
والنهوض باملجتمع ،وتحقيق التنمية بسائر جوانبها االجتامعية والبرشية واالقتصادية.
•وظائف العمل التط ّوعي:

للعمل التط ّوعي وظائف عديدة ،ميكن إجاملها يف اآليت:

إتاحة الفرصة للظفر برضاء الله ونيل ثوابه ،والتع ّرف عىل إصالح الفجوات املوجودة يف
كل املجتمع ،وتكميل العمل الحكومي وتدعيمه لصالح املواطنني ،وتوفري
نظام الخدمات يف ّ
الفرصة لألفراد لتأدية الخدمات بأنفسهم ،والتدريب عىل املساهمة يف األعامل ،واالشرتاك يف اتخاذ
القرارات ،وتبادل الخربات والتجارب مع مجتمعات أخرى (حريري.)119 ،2006 ،
•معوقات العمل التط ّوعي:

تناولت عدة دراسات موضوع معوقات العمل التط ّوعي ،وناقشتها بجوانبها املختلفة ،ومن
تلك الدراسات :دراسة (الهالالت ،)4 ،2018 ،ودراسة (عبد الرحمن ،)8 ،2016 ،ودراسة (الفريح،
 ،)26 ،2011ودراسة (السلطان ،)90 ،2009 ،ودراسة (عبدالسالم ،)24 ،2009 ،ودراسة (برقاوي
 ،)97 ،2008،ودراسة (حريري ،)124 ،2006 ،وح ّددت تلك الدراسات أبرز معوقات العمل
التط ّوعي يف اآليت:
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أ ّوالً :معوقات متعلّقة باملتط ّوع ،ومنها:

ضعف وعي املتط ّوع بأه ّمية العمل التط ّوعي وأهدافه وأساليبه ،وضعف الدافعية تجاهه،
وعدم قدرة املتط ّوع عىل التوفيق بني وقته الخاص ووقت التط ّوع ،والخلط بني مسئولية التط ّوع
واملشاعر الشخصية والذاتية نحو ذوي الحاجة ،وعدم شعور بعض املتط ّوعني باملسئولية ،وعدم
انضباطهم ،وقلّة التزامهم مبا يوكل إليهم من مها ّم ،ومحاولة بعض املتط ّوعني الحصول عىل
مكاسب شخصية من خالل تط ّوعهم ،ووجود الخالفات والرصاعات بني املتط ّوعني أثناء مامرستهم
للعمل التط ّوعي.
ثانياً :معوقات متعلّقة باملجتمع ،ومنها:
املناخ السيايس واالجتامعي السائد يف املجتمع ،والذي قد يفرض بعض الصعوبات عىل
الجهود التط ّوعية ،وعدم إعطاء املتط ّوعني الحرية ملامرسة بعض األنشطة التط ّوعية ،وتع ّدد
جهات اإلرشاف عىل العمل التط ّوعي ،ونقص الوعي لدى بعض أفراد املجتمع بأهم ّيته وكيفية
تنظيمه ،والظ ّن الشائع باملجتمع بأنّه مضيعة للوقت ،وعدم توفري التمويل واملباين والتجهيزات
اللزمة له ،وضعف دور اإلعالم ومنابر الدعاة يف الحثّ عليه ،وقلّة التشجيع عىل القيام
اإلدارية ّ
مؤسسات املجتمع املختلفة.
به من قبل ّ
واملؤسسات التط ّوعية ،ومنها:
ثالثا :معوقات متعلّقة باملنظّامت
ّ
عدم وجود إدارة تهت ّم بشؤون املتط ّوعني ،وعدم مشاركة املتط ّوع يف بناء التنظيامت والهياكل
التنظيمية ،وضعف اإلدارة وقلّة وعيها بأهداف العمل التط ّوعي وأنشطته ،وعدم وضوح دور
املتط ّوع يف املنظّامت التط ّوعية ،وعدم وضعه يف العمل املناسب لقدراته وميوله واستعداداته،
املؤسسات العاملة يف هذا
وضعف اللوائح واألنظمة
ّ
الخاصة بالعمل التط ّوعي ،وقلّة أعداد ّ
مم يجعل دورها مق ّيدا ً ومحصورا ً بقدر
املجال ،وضعف أداء البعض منها ،وعدم جاذبية برامجها ّ
إمكاناتها املا ّدية.
املفسة للعمل التط ّوعي:
•النظريات ّ

هناك العديد من النظريات ذات البعد االجتامعي ،والتي تناولت العمل التط ّوعي ،ودرست
السلوك اإلنساين املرتبط به ،وقد تناولتها ع ّدة دراسات ،ومنها( :الهالالت ،)2018 ،و(العبيد،
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 ،)2013و(الفريح ،)2011 ،و(الباز )2002 ،واختار الباحث من تلك الدراسات النظريات التي
تتالءم مع أهداف الدراسة الحالية ،وهي كالتايل:
أ ّوالً :النظرية الوظيفية ،وتقوم عىل اآليت:

–املجتمع نظام معقّد يتك ّون من أجزاء تعمل مع بعضها البعض من أجل تحقيق االستقرار والتالحم.

–للمجتمع نسق من العالقات االجتامعية التي تتفاعل مع بعضها البعض بشكل منظّم
ومتكامل ،وال يكون هذا التكامل تا ّماً عىل اإلطالق ،إالّ أ ّن األنساق االجتامعية تخضع
لحالة من التوازن الدينامي .والقصور الوظيفي ،التوترات واالنحرافات ميكن أن تقوم
تحل نفسها بنفسها وصوالً إىل التكامل والتوازن.
داخل النسق االجتامعي ،وهي ّ
–العمل التط ّوعي يع ّد أحد األنساق االجتامعية التي تسهم يف الحفاظ عىل استقرار املجتمع،
وتنميته وتكامله ويرتبط مع األنساق األخرى األرسي واالقتصادي والرتبوي ،ليشكّل البناء
االجتامعي ،ويقوم العمل التط ّوعي بس ّد العجز الذي قد ينشأ عند وجود خلل وظيفي
نتيجة عجز أحد األنساق االجتامعية يف القيام بوظيفته يف البناء االجتامعي.
ثانياً :نظرية القيم (املدخل القيمي) ،وتقوم عىل اآليت:
أسايس يف هذه النظرية ،فمن خاللها يكتسب الفرد قيمه
–التنشئة االجتامعية محور
ّ
وتتشكّل أدواره يف الحياة.
–من خالل التنشئة االجتامعية يت ّم غرس قيم العمل التط ّوعي وتعزيزها لدى األفراد ،فهي
تتض ّمن أهدافاً وقيامً للعمل التط ّوعي ،فالثقافة اإلنسانية تحوي قيامً وأعرافاً ترتبط بعمل
مؤسسات املجتمع ،كاألرسة
الخري ونفع اآلخرين وح ّبهم ومساعدتهم ،ويكتسب الفرد من خالل ّ
واملدرسة واملسجد واألصدقاء واإلعالم ،ومن خالل التنشئة االجتامعية تلك القيم واألعراف.
ثالثاً :نظرية التبادل االجتامعي ،وتقوم عىل اآليت:
–تركز النظريّة عىل املكاسب والخسارة التي يجنيها األفراد من عالقاتهم التبادلية.
–تربط النظرية الفعل االجتامعي لألفراد باملصالح التي يحصلون عليها نتيجة عالقاتهم
التبادلية مع بعضهم ،فاستمرار التفاعل بينهم مرتبط باستمرار املنافع التي يحصلون
عليها نتيجة ما بينهم من تفاعل.
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–كلّام كان تقييم الفرد لنتائج عمله إيجابياً زاد احتامل قيامه به ،وكلّام كان تقييمه سلبياً
زاد احتامل عدم تكراره.
–املتط ّوع الذي يحصل عىل مكاسب معنوية كاحرتام املجتمع له ،وتقدير أعامله التط ّوعية،
وشعوره بالرضا عن ذاته وغريها من املكاسب ،ستدفعه إىل القيام مبزيد من األعامل التط ّوعية.

دور املدرسة االبتدائية يف غرس قيم العمل التط ّوعي
املؤسسة الرتبوية التي عهد إليها املجتمع إعداد أبنائه وتنشئتهم ليكونوا أفرادا ً
املدرسة هي ّ
صالحني ،مستعينة يف ذلك باملعلّم وبوسائل يف مق ّدمتها املناهج واألنشطة لتحقيق أهدافها.
ومن أهداف املدرسة االبتدائية غرس القيم اإليجابية بأنواعها الدينية واالجتامعية واالقتصادية
وغريها .ومن أه ّم القيم واالتجاهات التي ينبغي غرسها يف نفوس املتعلّمني ،تكوين عالقات
اجتامعية مع اآلخرين ،تقوم عىل املح ّبة والتعاون واأللفة واالحرتام املتبادل والتقدير والثقة
بالنفس ،وتح ّمل املسؤولية واحرتام األنظمة والقوانني ،وتغليب املصلحة العا ّمة عىل املصلحة
الخاصة أو التوفيق بينهام (عسكر.)172 ،2017 ،
ّ
وتع ّد قيم العمل التط ّوعي من القيم االجتامعية ذات املردود اإليجايب عىل الطالب ،وعىل
طلبها عىل املشاركة يف األعامل
مدرسته ومجتمعه ،ولذلك كان من مسؤولية املدرسة تحفيز ّ
التط ّوعية ،ما دامت تلك املشاركة ستعود بنواتج معرفية واجتامعية ونفسية إيجاب ّية عليهم،
وإتاحة الفرصة لهم ملامرسة العمل التط ّوعي ،وتوفري البيئة املناسبة لتلك املامرسة داخل املدرسة
وخارجها (املعجب ،)33 ،2011،ويعتمد نجاح العمل التط ّوعي املرتبط باملدرسة عىل ركائز
مح ّددة من الرضوري مراعاتها ،ومنها :عدم وجود مقابل ما ّدي نظري ما يقوم به املتط ّوع من
خدمات ،وتوفّر القدرة والرغبة لدى املتط ّوع ،واتصاف املتط ّوع بالجديّة وتح ّمل مسئولية العمل
الذي يقوم به ،وأن يتق ّبل املتط ّوع إرشاف املدرسة وتوجيهها لضامن حسن األداء وانتظام العمل
التط ّوعي ،وعدم التقليل من شأن املتط ّوع ،وتكريم املتط ّوعني الر ّواد وتقديم الشكر والعرفان لهم
(الجندل.)68 ،2015 ،
ومن القضايا الرتبوية التي تثري جدالً يف الساحة الرتبوية هي قضية التفريق بني تعليم القيم
وغرسها ،وميكن التفريق يف ذلك ،بأ ّن تعليم القيم هو االعتامد عىل نقل املعارف واملعلومات،
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وهي أشبه بعملية التلقني ،أ ّما غرس القيم فإنّها تتجاوز مرحلة نقل املعلومات إىل مخاطبة
الجانب الوجداين ،ثم نقل هذه القيمة إىل الجانب السلويك الحريك (مرداد.)244 ،2008 ،
لطلبها ،وذلك عندما يت ّم
فمن خالل املدرسة االبتدائية ميكن غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
تعليمها نظرياً عىل شكل معارف ومعلومات ،من خالل املناهج الدراسية ،ومتارس عمليّاً من
خالل األنشطة املدرسية ،داخل املدرسة وخارجها ،وعندما تتمثّل تلك القيم يف سلوك إدارة
وحب الخري ،ومساعدة
املدرسة ومعلّميها ،فتكون الرحمة ،والعطف ،واللّني ،والتعاون ،والتكافلّ ،
اآلخرين سامت مالزمة لجميع العاملني يف املدرسة ،ويصبح هناك مامرسة منظّمة وهادفة لألعامل
الطلب ،عند ذلك ميكن غرس قيم العمل التط ّوعي ،وتع ّهدها بالقدوة
التط ّوعية التي يقوم بها ّ
الطلب.
والتشجيع اإليجايب ملن ميارسها من ّ
اإلجراءات املنهجية للدراسة:
•منهجية الدراسة
– –منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي بأسلوب البحث املسحي ،فهو األنسب لوصف الظاهرة
ويعب
املراد دراستها كام هي يف الواقع (غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
لطلب املرحلة االبتدائية)ّ ،
عنها تعبريا ً ك ّمياً وكيفياً.
مجتمع الدراسة:

تك ّون مجتمع الدراسة من جميع معلّمي املرحلة االبتدائية يف مدارس التعليم العام الحكومي
النهاري ،وعددهم ( )9794معلّامً ،يعملون يف ( )518مدرسة ابتدائية مبدينة الرياض (وزارة
التعليم1439 ،هـ.)10 ،
– –ع ّينة الدراسة:
ت ّم اختيار ع ّينة الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية ،وبلغ عددها ( )392معلّامً ،وهي
متثّل  4%من مجتمع الدراسة ،رغم أ ّن الح ّد األدىن لع ّينة الدراسة طبقاً ملعادلة ستيفن ثامبسون
اإلحصائية ملجتمع يبلغ ( )9794معلّامً هو ( )370معلّامً ،وكانت وحدة االختيار هي املدرسة،
حيث قام الباحث باختيار مجموعة من املدارس ،وعددها ( )15مدرسة ،موزّعة عىل شامل الرياض
وجنوبها ورشقها وغربها ووسطها.
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– –منهجية جمع البيانات:
تعتمد الدراسة عىل مصدرين رئيسني للبيانات ،وهام مصادر البيانات األول ّية املتمثّلة يف
االستبانة التي قام الباحث بإعدادها لجمع البيانات من املبحوثني ،ومصادر البيانات الثانوية التي
ترتكز عىل الكتب واملراجع والدوريات والدراسات العلم ّية ،والتقارير املنشورة.
– –أداة الدراسة:
تعتمد الدراسة عىل االستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات ،وقد تك ّونت االستبانة يف صورتها
لطلب
مقسمة عىل أربعة محاور تتناول غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
النهائية من ( )34عبارة ّ
املرحلة االبتدائية ،وذلك عىل النحو التّايل:
لطلب املرحلة االبتدائية ،ويتك ّون
املحور األ ّول :يتناول قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
من ( )9عبارات.
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل
املحور الثاين :يتناول سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
املعلّم ،ويتك ّون من ( )8عبارات.

لطلب املرحلة االبتدائية من خالل
املحور الثالث :يتناول سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
األنشطة املدرسية ،ويتك ّون من ( )9عبارات.
لطلب املرحلة االبتدائية ،ويتك ّون
املحور الرابع :يتناول معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
من ( )8عبارات.
وقد اعتمد الباحث عىل مقياس ليكرت (الخاميس) ،وهو يتك ّون من خمس استجابات تتمثّل
يف (موافق بش ّدة ،موافق ،موافق إىل ح ّد ما ،غري موافق ،غري موافق بش ّدة) ،ولتحديد طول خاليا
املقياس الخاميس (الحدود الدنيا والعليا ) املستخدم يف محاور الدراسة ،ت ّم حساب املدى (-5
 ،)4=1ث ّم تقسيمه عىل عدد خاليا املقياس للحصول عىل طول الخل ّية الصحيح أي ()0.80 =5/4
أقل قيمة يف املقياس ( أو بداية املقياس وهي الواحد
بعد ذلك متّت إضافة هذه القيمة إىل ّ
الصحيح) وذلك لضبط الح ّد األعىل لهذه الخل ّية ،وهكذا أصبح طول الخاليا كام يتّضح من خالل
الجدول رقم (:)1
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جدول رقم ( )1تحديد فئات املقياس املتدرج الخاميس
موافق بشدّ ة

موافق

إىل حدّ ما

غري موافق

غري موافق بشدّ ة

5.0 – 4.21

4.20 – 3.41

3.40 – 2.61

2.60 – 1.81

1.80 – 1

– –صدق أداة الدراسة:
للتحقّق من صدق أداة الدراسة استخدم الباحث (الصدق الظاهري ،وصدق االتّساق
الداخيل) ،وذلك عىل النحو التايل:
– –الصدق الظاهري ألداة الدراسة (صدق املحكّمني):
لطلب املرحلة
بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة والتي تتناول «غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
االبتدائية من وجهة نظر املعلّمني» ،ت ّم عرضها عىل عدد من املحكّمني وذلك لالسرتشاد بآرائهم،
وقد طُلب إىل املحكّمني إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى مالمئتها ملا وضعت ألجله،
ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه ،مع وضع التعديالت واالقرتاحات التي ميكن
من خاللها تطوير االستبانة ،وبناء عىل التعديالت واالقرتاحات التي أبداها املحكّمون ،قام الباحث
اللزمة التي اتفق عليها أغلب املحكّمني ،من تعديل بعض العبارات وحذف
بإجراء التعديالت ّ
أخرى ،حتى أصبحت االستبانة يف صورتها النهائية.
– –صدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة:
بعد التأكّد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبيقها ميدانياً عىل ع ّينة
استطالعية مك ّونة من ( )50معلّام ،وعىل بيانات الع ّينة ت ّم حساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة
كل عبارة من عبارات
الصدق الداخيل لالستبانة حيث ت ّم حساب معامل االرتباط بني درجة ّ
االستبانة بالدرجة الكل ّية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كام توضّ ح ذلك الجداول التالية.
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جدول رقم ( )2معامالت ارتباط بريسون لعبارات
(غرس قيم العمل التط ّوعي لطالب املرحلة االبتدائية) بالدرجة الكل ّية لكل محور

سبل غرس قيم العمل
معوقات غرس قيم
قيم العمل التط ّوعي سبل غرس قيم العمل
التط ّوعي ّ
لطلب املرحلة
العمل التط ّوعي ّ
لطلب التط ّوعي ّ
املطلوب غرسها ّ
لطلب
لطلب املرحلة
االبتدائية من خالل
املرحلة االبتدائية
املرحلة االبتدائية االبتدائية من خالل املعلّم
األنشطة املدرسية
العبارة

معامل
االرتباط

العبارة

معامل
االرتباط

العبارة

معامل
االرتباط

العبارة

معامل
االرتباط

1

**0.558

1

**0.607

1

**0.727

1

**0.662

2

**0.526

2

**0.539

2

**0.745

2

**0.723

3

**0.670

3

**0.643

3

**0.741

3

**0.761

4

**0.707

4

**0.800

4

**0.724

4

**0.791

5

**0.696

5

**0.821

5

**0.796

5

**0.772

6

**0.720

6

**0.775

6

**0.701

6

**0.674

7

**0.605

7

**0.730

7

**0.755

7

**0.595

8

**0.736

8

**0.798

8

**0.719

8

**0.642

9

**0.751

-

-

9

**0.757

-

-

** دال عند مستوى 0.01

جدول رقم ( )3معامالت ارتباط بريسون ملحاور
(غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
لطلب املرحلة االبتدائية) بالدرجة الكلية لألداة
م

املحور

1
2
3
4

لطلب املرحلة االبتدائية
قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل املعلّم
سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل األنشطة املدرسية
سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
لطلب املرحلة االبتدائية
معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ

** دال عند مستوى 0.01
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معامل
االرتباط
**0.720
**0.812
**0.838
**0.644

يتضّ ح من خالل الجداول رقم ( )3 ،2أ ّن جميع العبارات واملحاور دالّة عند مستوى ()0.01
مؤشات صدق مرتفعة
وهذا يعطي داللة عىل ارتفاع معامالت االت ّساق الداخيل ،كام يشري إىل ّ
وكافية ميكن الوثوق بها يف تطبيق الدراسة الحالية.
– –ثبات أداة الدراسة:
قام الباحث بقياس ثبات الدراسة باستخدام معامل ثبات الفاكرونباخ ،والجدول رقم ()4
يوضّ ح معامل الثبات ملحاور أداة الدراسة وذلك كام ييل:
جدول رقم ( )4معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
عدد
العبارات

معامل
الثبات

1

لطلب املرحلة االبتدائية
قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ

9

0.826

2

سبل غرس قيم العمل التط ّوعي لطلّ ب املرحلة االبتدائية من خالل املعلّم

8

0.860

3

لطلب املرحلة االبتدائية من خالل
سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
األنشطة املدرسية

9

0.895

4

لطلب املرحلة االبتدائية
معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ

8

0.854

34

0.916

الرقم

املحور

الثبات ّ
الكل

يتّضح من خالل الجدول رقم ( )4أ ّن مقياس الدراسة يتمتّع بثبات مقبول إحصائياً ،حيث
بلغت قيمة معامل الثبات الكل ّية (ألفا) ( )0.916وهي درجة ثبات عالية ،كام تراوحت معامالت
ثبات أداة الدراسة ما بني ( ،)0.895 ،0.826وهي معامالت ثبات مرتفعة ميكن الوثوق بها يف
تطبيق الدراسة الحالية.
– –األساليب اإلحصائ ّية املستخدمة:

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي ت ّم تجميعها ،فقد ت ّم استخدام العديد من
األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام الحزم اإلحصائيّة للعلوم االجتامعية Statistical Package
 for Social Sciencesوالتي يرمز إليها اختصارا ً بالرمز ( ،)SPSSوبعد ذلك ت ّم حساب املقاييس
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اإلحصائ ّية التالية :التكرارات والنسب املئوية للتع ّرف عىل الخصائص االجتامعية والوظيفية ألفراد
الدراسة ،ومعامل ارتباط بريسون ( )Pearson Correlationلحساب صدق االتساق ال ّداخيل ألداة
الدراسة ،ومعامل ألفاكرونباخ ( )Cronbach’s Alphaلحساب معامل ثبات املحاور املختلفة
واملتوسط الحسايب «  »Meanوذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات
ألداة الدراسة،
ّ
(متوسطات العبارات) ،مع العلم بأنّه يفيد يف ترتيب املحاور
أفراد الدراسة عن املحاور الرئيسة
ّ
متوسط حسايب ،وت ّم استخدام االنحراف املعياري « »Standard Deviationللتع ّرف
حسب أعىل ّ
ولكل محور
متغيات الدراسةّ ،
عىل مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة ّ
لكل عبارة من عبارات ّ
متوسطها الحساب.
من املحاور الرئيسة عن ّ
– –عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
يتناول هذا الجزء عرض نتائج الدارسة امليدانية ومناقشتها من خالل عرض إجابات أفراد
الدراسة عىل عبارات االستبانة وذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسة عىل النحو التايل:
السؤال األ ّول :ما قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
لطلب املرحلة االبتدائية؟

152

موافق بشدة

إىل حد ما

غري موافق بشدة

موافق
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غري موافق

ك 38 340
االحتساب وطلب األجر
1
.
وجل
ّ
واملثوبة من الله ع ّز
9.7 86.7 ٪
ك 106 274
تحقيق روح التكافل
3
االجتامعي.
27.0 69.9 ٪

12
3.1
12
3.1

2
5.
-

-

-

-

املتوسط الحسايب

م

العبارات

االنحراف املعياري

درجة املوافقة

الرتبة

لطلب املرحلة االبتدائية ؛ ت ّم حساب
للتع ّرف عىل قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة،
التكرارات والنسب املئوية
ّ
وذلك عىل النحو التايل:
واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات
جدول رقم ( )5التكرارات والنسب املئوية
ّ
أفراد الدراسة حول قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
لطلب املرحلة االبتدائية

1 0.49 4.83
2 0.53 4.67

4
9
2
6

موافق بشدة

غري موافق بشدة

-

-

-

-

-

4

1.0
-

-

املتوسط الحسايب

موافق

8

إىل حد ما

7

غري موافق

5

ك 120 260
حب البذل والعطاء
ّ
لآلخرين.
30.6 66.3 ٪
ك 64 290
الشعور باالنتامء والوالء
للوطن.
16.3 74.0 ٪
ك 114 250
التعاون واملشاركة مع
اآلخرين.
29.1 63.8 ٪
ك 110 252
القدرة عىل تح ّمل
املسئولية.
28.1 64.3 ٪
مبدأ الشورى وتق ّبل اآلراء ك 120 238
األخرى.
30.6 60.7 ٪
مساعدة اآلخرين ولو كانوا ك 94 252
غري معروفني.
24.0 64.3 ٪
حسن التعامل مع وقت ك 122 224
الفراغ.
31.1 57.1 ٪
املتوسط الحسايب العام للمحور
ّ

12
3.1
32
8.2
28
7.1
30
7.7
30
7.7
40
10.2
40
10.2

6
1.5
4
1.0
2
5.
6
1.5

-

االنحراف املعياري

م

العبارات

الرتبة

درجة املوافقة

3 0.54 4.63
4 0.70 4.63
5 0.62 4.57
6 0.63 4.57
7 0.68 4.51
8 0.78 4.50
9 0.74 4.44
- 0.42 4.59

لطلب
يتّضح من خالل الجدول رقم ( )5أ ّن محور قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
املرحلة االبتدائية يتض ّمن ( )9عبارات ،جاءت جميعها بدرجة استجابة (موافق بشدة) ،حيث
املتوسطات الحسابية لهم بني (.)4.83 ،4.44
ترتاوح
ّ
املتوسط الحسايب العام لعبارات املحور ( )4.59بانحراف معياري ( ،)0.42وهذا ّ
يدل
بلغ
ّ
لطلب
عىل أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
وجل،
املرحلة االبتدائية ،ومن أبرز تلك القيم (االحتساب وطلب األجر واملثوبة من اللّه ع ّز ّ
حب البذل والعطاء لآلخرين ،والشعور
وكذلك تحقيق روح التكافل االجتامعي ،إضافة إىل ّ
باالنتامء والوالء للوطن).

مجلة األلكسو الرتبوية  -ديسمبــر 2018

153

وأقل عبارتني مبحور قيم العمل
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل أعىل عبارتني ّ
لطلب املرحلة االبتدائية ،حيث جاءت العبارات ( )3 ،1بالرتتيب األ ّول
التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
والثاين ،والعبارات ( )6 ،2بالرتتيب الثامن والتاسع ،وذلك عىل النحو التايل:
–جاءت العبارة رقم ( )1وهي (االحتساب وطلب األجر واملثوبة من الله عز وجل) باملرتبة
مبتوسط حسايب ( )4.83وانحراف معياري ( ،)0.49وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك موافقة
األوىل ّ
وجل من
بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل أ ّن االحتساب وطلب األجر واملثوبة من الله ع ّز ّ
لطلب املرحلة االبتدائية ،فالعمل التط ّوعي ينطلق
قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
من قاعدة دينية قامئة عىل دعوة اإلسالم ال ّناس لعمل الخري ونفع اآلخرين ،حيث يف ذلك
توصلت إليه
أجر ومثوبة ينالها القائم عليه ،وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع ما ّ
دراسة (الفريح )2011 ،يف أ ّن الدافع الديني من الدوافع امله ّمة للمشاركة يف األعامل
التط ّوعية ،فالعمل التط ّوعي يتض ّمن الكثري من القيم الرتبوية اإلسالمية كام ذكرت ذلك
توصلت إليه دراسة (الجندل )2015 ،من أ ّن طلب
دراسة (الحازمي ،)2017 ،وكذلك ما ّ
األجر واملثوبة يف اآلخرة يع ّد دافعا من دوافع العمل التط ّوعي.
–جاءت العبارة رقم ( )3وهي (تحقيق روح التكافل االجتامعي) باملرتبة الثانية مبتوسط
حسايب ( )4.67وانحراف معياري ( ،)0.53وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني
أفراد الدراسة عىل أ ّن تحقيق روح التكافل االجتامعي من قيم العمل التط ّوعي املطلوب
لطلب املرحلة االبتدائية ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة
غرسها ّ
توصلت إىل أ ّن التكافل االجتامعي يع ّد من قيم العمل التط ّوعي،
(الحازمي )2017 ،التي ّ
توصلت إىل
كام توافقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة (الفريح )2011 ،التي ّ
أ ّن العمل التط ّوعي يحقّق التكافل االجتامعي.
–جاءت العبارة رقم ( )2وهي (مساعدة اآلخرين ولو كانوا غري معروفني) باملرتبة الثامنة
مبتوسط حسايب ( )4.50وانحراف معياري ( ،)0.78وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك موافقة
ّ
بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل أ ّن مساعدة اآلخرين ولو كانوا غري معروفني من قيم العمل
لطلب املرحلة االبتدائية ،فاإلحسان لآلخرين هو من قيم
التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
توصلت إليه دراسة (الحازمي.)2017 ،
العمل التط ّوعي كام ّ
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مبتوسط
–جاءت العبارة رقم ( )6وهي (حسن التعامل مع وقت الفراغ) باملرتبة التاسعة ّ
حسايب ( )4.44وانحراف معياري ( ،)0.74وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني
أفراد الدراسة عىل أ ّن حسن التعامل مع وقت الفراغ من قيم العمل التط ّوعي املطلوب
لطلب املرحلة االبتدائية ،ويع ّد العمل التط ّوعي من أنسب األعامل التي يشغل
غرسها ّ
الطلب أنفسهم وعىل مجتمعهم.
الطلب؛ ملا له من أثار إيجابية عىل ّ
بها وقت فراغ ّ
السؤال الثاين :ما سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل املعلّم؟

موافق بشدّ ة

موافق

6

إىل حد ما

3

غري موافق

1

غري موافق بشدة

2

يؤكّد املعلّم عىل أه ّمية العمل ك 296
التط ّوعي كفضيلة حث ّعليها
75.5 ٪
اإلسالم.
يكون املعلّم قدوة لطالبه يف ك 272
املشاركة باألعامل التطوع ّية69.4 ٪ .
ك 266
يحرص املعلّم عىل توضيح
املسئولية تجاه الوطن واملجتمع67.9 ٪ .
ك 248
طلبه عىل
يحفّز املعلّم ّ
املشاركة يف املناسبات
التط ّوعية ( أسبوع النظافة،
63.3 ٪
الشجرة ،املساجد ،اليوم
العاملي للتط ّوع.)..

92

4

-

-

23.5

1.0

-

-

106
27.0
114
29.1
108

14
3.6
12
3.1
34

2

-

-

27.6

8.7

0.5

-

-

-

املتوسط الحسايب

م

العبارات

االنحراف املعياري

درجة املوافقة

الرتبة

لطلب املرحلة االبتدائية من خالل املعلّم؛ ت ّم
للتع ّرف عىل سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد
حساب التكرارات والنسب املئوية
ّ
الدراسة ،وذلك عىل النحو التايل:
واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات
جدول رقم ( )6التكرارات والنسب املئوية
ّ
أفراد الدراسة حول سبل غرس قيم العمل التط ّوعي لطلّ ب املرحلة االبتدائية من خالل املعلّم

1 0.46 4.74
2 0.55 4.66
3 0.54 4.65
4 0.67 4.54
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موافق بشدّ ة

12.8

0.5

-

48
12.2
50

4
1.0
6

-

-

12.8

1.5

-

48

10

-

12.2

2.6

-

يربط املعلّم بني قيم العمل
التط ّوعي واألحداث الجارية
34.2 52.6 ٪
(الواقع).
يعرض املعلم قصص الرواد يف ك 130 210
العمل التط ّوعي.
33.2 53.6 ٪
ك 122 214
يربط املعلّم بني ما يف
املقررات الدراسية من معارف
31.1 54.6 ٪
بقيم العمل التط ّوعي.
ك 140 194
يشارك املعلّم طلّ به يف زيارة
املؤسسات التط ّوعية (املؤسسات
35.7 49.5 ٪
الخريية ،دار األيتام.)..
املتوسط الحسايب العام للمحور
ّ

املتوسط الحسايب

موافق

7

إىل حد ما

5

غري موافق

4

غري موافق بشدة

8

ك 206

134

50

2

-

االنحراف املعياري

م

العبارات

الرتبة

درجة املوافقة

5 0.72 4.39
6 0.74 4.39
7 0.77 4.39
8 0.79 4.32
- 0.47 4.51

لطلب املرحلة
يتّضح من خالل الجدول رقم ( )6أ ّن محور سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
االبتدائية من خالل املعلّم يتض ّمن ( )8عبارات ،جاءت جميعها بدرجة استجابة (موافق بشدة)،
املتوسطات الحسابية لهم بني (.)4.74 ،4.32
حيث ترتاوح
ّ
املتوسط الحسايب العام لعبارات املحور ( )4.51بانحراف معياري ( ،)0.47وهذا ّ
يدل عىل
بلغ ّ
لطلب املرحلة
أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
االبتدائية من خالل املعلّم ،ومن أبرز تلك السبل (أن يؤكّد املعلّم عىل أهم ّية العمل التط ّوعي
كفضيلة حثّ عليها اإلسالم ،وكذلك أن يكون املعلّم قدوة لطالّبه يف املشاركة باألعامل التط ّوعية،
إضافة إىل أن يحرص املعلّم عىل توضيح املسؤولية تجاه الوطن املجتمع).
وأقل عبارتني مبحور سبل غرس قيم
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل أعىل عبارتني ّ
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل املعلّم ،حيث جاءت العبارتان ( )1 ،2بالرتتيب
العمل التط ّوعي ّ
األ ّول والثاين ،والعبارتان ( )7 ،5بالرتتيب السابع والثامن ،وذلك عىل النحو التايل:
156
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–جاءت العبارة رقم ( )2وهي (يؤكّد املعلّم عىل أهم ّية العمل التط ّوعي كفضيلة حثّ عليها
مبتوسط حسايب ( )4.74وانحراف معياري ( ،)0.46وهذا ّ
يدل عىل
اإلسالم) باملرتبة األوىل ّ
أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل أ ّن قيام املعلّم بالتأكيد عىل أهم ّية العمل
لطلب املرحلة
التط ّوعي كفضيلة حثّ عليها اإلسالم من سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
االبتدائية من خالل املعلّم ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة (الجلعود،
توصلت إىل أ ّن زرع املبادئ والقيم اإلسالمية التي تحثّ عىل العمل التط ّوعي
 )2013والتي ّ
الطلب ،كام توافقت هذه
من األساليب التي ميكن اتباعها لتنمية العمل التط ّوعي لدى ّ
توصلت له دراسة (الحازمي )2017 ،من أ ّن العمل التط ّوعي يتضمن الكثري
النتيجة مع ما ّ
من القيم الرتبوية اإلسالمية ،وأ ّن الدافع الديني يعد من دوافع العمل التط ّوعي.
لطلبه يف املشاركة باألعامل التط ّوعية)
–جاءت العبارة رقم ( )1وهي (يكون املعلّم قدوة ّ
مبتوسط حسايب ( )4.66وانحراف معياري ( ،)0.55وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك
باملرتبة الثانية ّ
موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل أن كون املعلّم قدوة لطالبه يف املشاركة باألعامل
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل املعلّم،
التط ّوعية من سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
توصلت إىل أ ّن
وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة ( )law, 2008والتي ّ
التأثري اإليجايب لألفراد القريبني واملحيطني بالطالب ،والذين يدعمون العمل التط ّوعي من
املؤشات التي ّ
الطلب بالتط ّوع ومساعدة اآلخرين.
تدل عىل التن ّبؤ بقيام ّ
ّ
–جاءت العبارة رقم ( )5وهي (يربط املعلّم بني ما يف املق ّررات الدراسية من معارف بقيم
مبتوسط حسايب ( )4.39وانحراف معياري (،)0.77
العمل التط ّوعي) باملرتبة السابعة
ّ
وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل أ ّن قيام املعلّم بالربط بني
ما يف املق ّررات الدراسية من معارف بقيم العمل التط ّوعي من سبل غرس قيم العمل
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل املعلّم ،فاملعلّم مبا لديه من محصول علمي،
التط ّوعي ّ
وخربة عملية ،قادر عىل الربط بني ما يف املق ّررات الدراسية من معلومات ومعارف نظريّة
بقيم العمل التط ّوعي التي ترتبط بالجانب الوجداين والسلويك للطالب.
املؤسسات التط ّوعية
–جاءت العبارة رقم ( )7وهي (يشارك املعلّم ّ
طلبه يف زيارة ّ
مبتوسط حسايب ( )4.32وانحراف
(املؤسسات الخريية ،دار األيتام )..باملرتبة الثامنة
ّ
ّ
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معياري ( ،)0.79وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل أ ّن مشاركة
(املؤسسات الخريية ،دار األيتام )..من سبل
املؤسسات التط ّوعية
املعلّم ّ
ّ
لطلبه يف زيارة ّ
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل املعلّم ،فمشاركة املعلّم
غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
للمؤسسات التط ّوعية املختلفة
لطالّبه باملامرسة العمل ّية من خالل الزيارات امليدانية
ّ
لطلبه ،فمن خالل تلك املشاركة
هي أحد األساليب امله ّمة لغرس قيم العمل التط ّوعي ّ
توصلت دراسة ( )law, 2008إىل
يكتسب ّ
الطلب الخربة العمل ّية يف املجال التط ّوعي ،وقد ّ
مؤش مه ّم ّ
الطلب بالعمل
يدل عىل التن ّبؤ بقيام ّ
أ ّن الخربة السابقة يف املجال التط ّوعي ّ
التط ّوعي مستقبالً.
السؤال الثالث :ما سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل
األنشطة املدرسية؟
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موافق بشدة

2.0 10.7 28.6 58.7

-

موافق

إىل حد ما

غري موافق

غري موافق بشدة

استغالل اإلذاعة املدرسيّة
6
للتعريف بالعمل التط ّوعي.
إقامة حمالت تط ّوعية داخل
املدرسة (العناية باملسجد،
1
تنظيف دورات املياه ،ترتيب
الساحة.)...

24
6.1
42

2
5.
8

2
5.
-

ك 134 230
34.2 58.7 ٪
ك 112 230
٪
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املتوسط الحسايب

م

العبارات

االنحراف املعياري

درجة املوافقة

الرتبة

لطلب املرحلة االبتدائية من خالل األنشطة
للتع ّرف عىل سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري
املدرسية؛ تم حساب التكرارات والنسب املئوية
ّ
الستجابات أفراد الدراسة ،وذلك عىل النحو التايل:
واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري
جدول رقم ( )7التكرارات والنسب املئوية
ّ
الستجابات أفراد الدراسة حول سبل غرس قيم العمل التط ّوعي
ّ
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل األنشطة املدرسية

1 0.68 4.50
2 0.76 4.44

2
9
4
3

موافق بشدة

1.0 10.2

5.

4

-

1.0 11.2

-

36

16

-

9.2

4.1

-

استثامر املناسبات واألسابيع
التوعوية لتشجيع الطالب
عىل العمل التط ّوعي
(أسبوع :الشجرة ،النظافة،
34.2 54.1 ٪
املرور ،املسجد ،اليوم العاملي
للتطوع.)...
ك 148 196
تفعيل امللصقات واللوحات
اإلعالنية لنرش الوعي بالعمل
37.8 50.0 ٪
التط ّوعي.
ك 142 198
تنظيم زيارات طالبية
ملؤسسات العمل التط ّوعي
(الجمعيات الخريية ،دار
36.2 50.5 ٪
األيتام.)...
ك 136 178
املختصني باألعامل
دعوة
ّ
تجاربهم.
لعرض
عية
و
34.7 45.4 ٪
التط ّ
ك 126 192
تعزيز قيم العمل التط ّوعي
باستخدام املرسح املدريس.
32.1 49.0 ٪
املشاركة يف األنشطة الخريية ك 114 192
داخل املدرسة (جمع الت ّربعات،
29.1 49.0 ٪
مساعدة األرس املحتاجة.)...
املشاركة يف األعامل التط ّوعية ك 134 174
خارج املدرسة (جمع
الت ّربعات ،إفطار صائم ،العناية 34.2 44.4 ٪
باملساجد.)...
املتوسط الحسايب العام للمحور
ّ

44

-

املتوسط الحسايب

موافق

5

إىل حد ما

8

غري موافق

7

غري موافق بشدة

ك

212

134

40

4

2

االنحراف املعياري

م

العبارات

الرتبة

درجة املوافقة

3 0.75 4.40

4 0.72 4.37
5 0.81 4.33

8 70
- 2.0 17.9
6 20 48
7 0.95 4.22
1.5 5.1 12.2
6 10 70
8 0.93 4.21
1.5 2.6 17.9
12

2

70

3.1 17.9

5.

6 0.81 4.23

9 0.87 4.19
- 0.60 4.32
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لطلب املرحلة
يتّضح من خالل الجدول رقم ( )7أ ّن محور سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
االبتدائية من خالل األنشطة املدرسية يتض ّمن ( )9عبارات ،جاءت مثاين عبارات بدرجة استجابة
املتوسطات الحسابية
(موافق بش ّدة) ،وهي العبارات رقم ( ،)4 ،9 ،2 ،5 ،8 ،7 ،1 ،6حيث ترتاوح
ّ
لهم بني ( ،)4.50 ،4.21يف حني جاءت عبارة واحدة بدرجة استجابة (موافق) وهي العبارة رقم
املتوسط الحسايب لها (.)4.19
( ،)3حيث أ ّن
ّ

املتوسط الحسايب العام لعبارات املحور ( )4.32بانحراف معياري ( ،)0.60وهذا ّ
يدل عىل
بلغ ّ
لطلب املرحلة
أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
االبتدائية من خالل األنشطة املدرسية ،ومن أبرز تلك السبل (استغالل اإلذاعة املدرسية للتعريف
بالعمل التط ّوعي ،وكذلك إقامة حمالت تط ّوعية داخل املدرسة (العناية باملسجد ،وتنظيف دورات
الطلب عىل
املياه ،وترتيب الساحة ،)...إضافة إىل استثامر املناسبات واألسابيع التوعوية لتشجيع ّ
العمل التط ّوعي (أسبوع :الشجرة ،والنظافة ،واملرور ،واملسجد ،واليوم العاملي للتط ّوع ،)...وتفعيل
امللصقات واللوحات اإلعالنية لنرش الوعي بالعمل التطوعي) ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية
الطلبية تدريب
توصلت إىل أنّه من أدوار األنشطة ّ
مع نتيجة دراسة (الشهري )2017 ،والتي ّ
الطلب عىل مامرسة األنشطة املتعلقة بالعمل التط ّوعي.
ّ
وأقل عبارتني مبحور سبل غرس قيم
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل ،أعىل عبارتني ّ
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل األنشطة املدرسية ،حيث جاءت العبارات
العمل التط ّوعي ّ
( )1 ،6بالرتتيب األ ّول والثاين ،والعبارات ( )3 ،4بالرتتيب الثامن والتاسع ،وذلك عىل النحو التايل:
–جاءت العبارة رقم ( )6وهي (استغالل اإلذاعة املدرسية للتعريف بالعمل التط ّوعي)
مبتوسط حسايب ( )4.50وانحراف معياري ( ،)0.68وهذا ّ
يدل عىل أ ّن
باملرتبة األوىل
ّ
هناك موافقة بشدة بني أفراد الدراسة عىل أ ّن استغالل اإلذاعة املدرسية للتعريف
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل
بالعمل التط ّوعي من سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
األنشطة املدرسية ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة (الشهري)2017 ،
الطلب.
توصلت إىل أ ّن األنشطة الثقافية تؤدي إىل تنمية العمل التط ّوعي لدى ّ
والتي ّ
–جاءت العبارة رقم ( )1وهي (إقامة حمالت تط ّوعية داخل املدرسة (العناية باملسجد،
مبتوسط حسايب ()4.44
وتنظيف دورات املياه ،وترتيب الساحة )...باملرتبة الثانية
ّ
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وانحراف معياري ( ،)0.76وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة
عىل أ ّن إقامة حمالت تط ّوعية داخل املدرسة (العناية باملسجد ،وتنظيف دورات املياه،
لطلب املرحلة االبتدائية من
وترتيب الساحة )...من سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
خالل األنشطة املدرسية.
–جاءت العبارة رقم ( )4وهي (املشاركة يف األنشطة الخريية داخل املدرسة (جمع الت ّربعات،
مبتوسط حسايب ( )4.21وانحراف معياري
ومساعدة األرس املحتاجة )...باملرتبة الثامنة ّ
( ،)0.93وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل أ ّن املشاركة يف
األنشطة الخريية داخل املدرسة (جمع الت ّربعات ،ومساعدة األرس املحتاجة )...من سبل
لطلب املرحلة االبتدائية من خالل األنشطة املدرسية؛ وذلك
غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
أ ّن تلك األنشطة متثّل الجانب التطبيقي يف العمل التط ّوعي ،واملشاركة فيها تكون تحت
إرشاف وتوجيه من املعلّمني وإدارة املدرسة.
–جاءت العبارة رقم ( )3وهي (املشاركة يف األعامل التط ّوعية خارج املدرسة (جمع
مبتوسط حسايب
الت ّربعات ،وإفطار صائم ،والعناية باملساجد )...باملرتبة التاسعة
ّ
( )4.19وانحراف معياري ( ،)0.87وهذا ّ
يدل عىل أنّ هناك موافقة بني أفراد الدراسة
عىل أنّ املشاركة يف األعامل التط ّوعية خارج املدرسة (جمع التربعات ،وإفطار صائم،
لطلب املرحلة االبتدائية
والعناية باملساجد )...من سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
من خالل األنشطة املدرسية ،وقد جاءت هذه العبارة يف املرتبة األخرية ،وذلك
أنّ مشاركة الطالب يف املرحلة االبتدائية تكون غالباً داخل املدرسة؛ نظرا ً لطبيعة
مرحلتهم العمرية.
السؤال الرابع :ما معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
لطلب املرحلة االبتدائية؟
للتع ّرف عىل معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي لطالب املرحلة االبتدائية؛ ت ّم حساب
واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة،
التكرارات والنسب املئوية
ّ
وذلك عىل النحو التايل:
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موافق بشدة

موافق

ك 70 130 166

18

8

إىل حد ما

غري موافق

غري موافق بشدة

ك 70 114 190

12

6

ندرة الربامج التدريبية للمعلّمني
7
للطالب.
املرتبطة بغرس قيم التط ّوع
1.5 3.1 17.9 29.1 48.5 ٪
غياب األنشطة املدرسية التي تبثّ
8
روح التط ّوع يف املجتمع املدريس.
غياب ثقافة العمل التط ّوعي يف
3
املجتمع.

2.0 4.6 17.9 33.2 42.3 ٪
ك 82 108 166

26

10

2.6 6.6 20.9 27.6 42.3 ٪

التناقض بني رؤية املدرسة واألرسة يف ك 82 122 156
1
النظر للعمل التط ّوعي.
2.6 5.6 20.9 31.1 39.8 ٪
ضعف ارتباط املقرر املدريس بقيم
4
العمل التط ّوعي.
كرثة األعباء املدرسية املطالب بها
6
الطالب.
ضعف ربط قيم العمل التط ّوعي
2
للطلب.
باإلسالم عند عرضها ّ
ضعف قناعة املعلّم بأهميّة العمل
5
التط ّوعي.

ك 90 126 148

20

8

2.0 5.1 23.0 32.1 37.8 ٪
ك 84 106 152

38

12

3.1 9.7 21.4 27.0 38.8 ٪
ك 82 112 148

30

20

5.1 7.7 20.9 28.6 37.8 ٪
ك 80 132 98

60

22

5.6 15.3 20.4 33.7 25.0 ٪

املتوسط الحسايب العام للمحور
ّ
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22

10
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املتوسط الحسايب

م

العبارات

االنحراف املعياري

درجة املوافقة

الرتبة

واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري
جدول رقم ( )8التكرارات والنسب املئوية
ّ
الستجابات أفراد الدراسة حول معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
لطلب املرحلة االبتدائية

1 0.94 4.20
2 0.98 4.09
3 1.06 4.01
4 1.03 4.00
5 1.00 3.98
6 1.12 3.89
7 1.16 3.86
8 1.18 3.57
- 0.75 3.95

لطلب
يتّضح من خالل الجدول رقم ( )8أ ّن محور معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
املرحلة االبتدائية يتض ّمن ( )8عبارات ،جاءت جميعها بدرجة استجابة (موافق) ،حيث ترتاوح
املتوسطات الحسابية لهم ما بني (.)4.20 ،3.57
ّ
املتوسط الحسايب العام لعبارات املحور ( )3.95بانحراف معياري ( ،)0.75وهذا ّ
يدل
بلغ
ّ
لطلب املرحلة
عىل أ ّن هناك موافقة بني أفراد الدراسة عىل معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
االبتدائية ،ومن أبرز تلك املعوقات (ندرة الربامج التدريبية للمعلّمني املرتبطة بغرس قيم التط ّوع
للطلب ،وكذلك غياب األنشطة املدرسية التي تبثّ روح التط ّوع يف املجتمع املدريس ،إضافة
ّ
إىل غياب ثقافة العمل التط ّوعي يف املجتمع ،والتناقض بني رؤية املدرسة واألرسة يف النظر إىل
العمل التط ّوعي) ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة (الجندل )2015 ،التي
توصلت إىل وجود عدد من التح ّديات التي تواجه العمل التط ّوعي ،ودراسة (الجلعود)2013 ،
ّ
توصلت إىل وجود عدد من املعوقات التي تح ّد من دور املدرسة يف تنمية العمل التط ّوعي.
التي ّ
وأقل عبارتني مبحور معوقات غرس
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل أعىل عبارتني ّ
لطلب املرحلة االبتدائية ،حيث جاءت العبارتان ( )8 ،7بالرتتيب األ ّول
قيم العمل التط ّوعي ّ
والثاين ،والعبارات ( )5 ،2بالرتتيب السابع والثامن ،وذلك عىل النحو التايل:
–جاءت العبارة رقم ( )7وهي (ندرة الربامج التدريبية للمعلّمني املرتبطة بغرس قيم
مبتوسط حسايب ( )4.20وانحراف معياري ( ،)0.94وهذا
التط ّوع ّ
للطلب) باملرتبة األوىل ّ
ّ
يدل عىل أ ّن هناك موافقة بني أفراد الدراسة عىل أ ّن ندرة الربامج التدريبية للمعلّمني
لطلب
للطلب من معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
املرتبطة بغرس قيم التط ّوع ّ
للطلب هي برامج
املرحلة االبتدائية ،فالربامج التدريبية املرتبطة بغرس قيم التط ّوع ّ
تخصصية ،وتحتاج إىل كفاءات لديها من العلم واملعرفة والخربة يف املجال الرتبوي ومجال
ّ
العمل التط ّوعي ،لتقوم بتدريب املعلّمني ،وهناك ندرة يف هذه الكفاءات.
–جاءت العبارة رقم ( )8وهي (غياب األنشطة املدرسية التي تبث روح التط ّوع يف املجتمع
مبتوسط حسايب ( )4.09وانحراف معياري ( ،)0.98وهذا ّ
يدل
املدريس) باملرتبة الثانية ّ
عىل أ ّن هناك موافقة بني أفراد الدراسة عىل أ ّن غياب األنشطة املدرسية التي تبثّ روح
لطلب املرحلة
التط ّوع يف املجتمع املدريس من معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
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االبتدائية ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة (الجندل )2015 ،التي
املخصصة للعمل التط ّوعي من معوقات العمل
توصلت إىل أ ّن قلّة األنشطة املدرسية
ّ
ّ
التط ّوعي ،كام اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة (الفريح )2011 ،والتي
توصلت إىل أ ّن عدم تشجيع املدرسة للطالبات عىل مامرسة العمل التط ّوعي من املعوقات
ّ
التي تواجه الطالبات للمشاركة فيه.
–جاءت العبارة رقم ( )2وهي (ضعف ربط قيم العمل التط ّوعي باإلسالم عند عرضها
مبتوسط حسايب ( )3.86وانحراف معياري ( ،)1.16وهذا ّ
يدل
ّ
للطلب) باملرتبة السابعةّ ،
عىل أ ّن هناك موافقة بني أفراد الدراسة عىل أ ّن ضعف ربط قيم العمل التط ّوعي باإلسالم
لطلب املرحلة االبتدائية،
للطلب من معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
عند عرضها ّ
توصلت إىل أ ّن العمل التط ّوعي يتض ّمن الكثري من
مع أ ّن دراسة (الحازمي )2017 ،قد ّ
القيم الرتبوية اإلسالمية ،والدافع الديني يع ّد من دوافع العمل التط ّوعي ،وبذلك تتّضح
الطلب.
أهم ّية ربط قيم العمل التط ّوعي باإلسالم عند عرضها عىل ّ
–جاءت العبارة رقم ( )5وهي (ضعف قناعة املعلّم بأهم ّية العمل التط ّوعي) باملرتبة الثامنة،
مبتوسط حسايب ( )3.57وانحراف معياري ( ،)1.18وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك موافقة بني أفراد
ّ
الدراسة عىل أ ّن ضعف قناعة املعلّم بأهم ّية العمل التط ّوعي من معوقات غرس قيم العمل
لطلب املرحلة االبتدائية ،فضعف قناعة املعلّم بأهمية العمل التط ّوعي سيؤث ّر
التط ّوعي ّ
طلبه ،حيث تضعف قدرته عىل إقناعهم بأهم ّية هذا العمل ،وبالتايل تضعف
سلباً عىل ّ
توصلت دراسة (الجلعود،
قدرة املدرسة عىل القيام بغرس قيم العمل التط ّوعي ّ
لطلبها ،وقد ّ
طلب مراحل
 )2013إىل أ ّن ضعف دور املدرسة يف غرس روح العمل التط ّوعي وثقافته بني ّ
التعليم العام من املعوقات التي تح ّد من دور املدرسة يف تنمية العمل التط ّوعي.

خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها
أ ّوالً :نتائج الدراسة
لطلب
5.5أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل قيم العمل التط ّوعي املطلوب غرسها ّ
وجل،
املرحلة االبتدائية ،ومن أبرز تلك القيم :االحتساب وطلب األجر واملثوبة من الله ع ّز ّ
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وتحقيق روح التكافل االجتامعي ،وحب البذل والعطاء لآلخرين ،والشعور باالنتامء والوالء
للوطن.
لطلب املرحلة
6.6أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
االبتدائية من خالل املعلّم ،ومن أبرز تلك السبل أن يؤكّد املعلّم عىل أه ّمية العمل التط ّوعي
لطلبه يف املشاركة باألعامل التط ّوعية،
كفضيلة حثّ عليها اإلسالم ،ويكون املعلّم قدوة ّ
ويحرص املعلّم عىل توضيح املسؤولية تجاه الوطن واملجتمع.
لطلب املرحلة
7.7أ ّن هناك موافقة بش ّدة بني أفراد الدراسة عىل سبل غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
االبتدائية من خالل األنشطة املدرسية ،ومن أبرز تلك السبل استغالل اإلذاعة املدرسية
للتعريف بالعمل التط ّوعي ،وإقامة حمالت تط ّوعية داخل املدرسة (العناية باملسجد،
وتنظيف دورات املياه ،وترتيب الساحة ،)...واستثامر املناسبات واألسابيع التوعوية لتشجيع
الطلب عىل العمل التط ّوعي (أسبوع الشجرة ،والنظافة ،واملرور ،واملسجد ،واليوم العاملي
ّ
للتط ّوع.)...
لطلب املرحلة
8.8أ ّن هناك موافقة بني أفراد الدراسة عىل معوقات غرس قيم العمل التط ّوعي ّ
االبتدائية ،ومن أبرز تلك املعوقات ندرة الربامج التدريبية للمعلّمني املرتبطة بغرس قيم
للطلب ،وغياب األنشطة املدرسية التي تبثّ روح التط ّوع يف املجتمع املدريس،
التط ّوع ّ
وغياب ثقافة العمل التط ّوعي يف املجتمع ،والتناقض بني رؤية املدرسة واألرسة يف النظر
للعمل التط ّوعي.
ثانياً :توصيات الدراسة
التوصل إليها يويص الباحث مبا ييل:
يف ضوء النتائج التي ت ّم ّ

1.1رضورة عقد الدورات التدريبية ،وورش العمل للمعلّمني ،وذلك يف مجال غرس قيم العمل
للطلب.
التط ّوعي ّ
التوسع يف األنشطة املدرسية يف مجال العمل التط ّوعي؛ لبثّ روح التط ّوع
2.2التأكيد عىل أهم ّية ّ
يف املجتمع املدريس.
3.3أه ّمية تحقيق االنسجام ،وتوحيد الرؤية والتو ّجهات بني املدرسة واألرسة يف مجال العمل
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التط ّوعي ،من خالل عقد مجالس اآلباء ،وزيادة التواصل بني املدرسة واألرسة؛ لردم اله ّوة
بينهام يف الرؤية للعمل التط ّوعي.

4.4التأكيد عىل واضعي املناهج والخطط الدراسية برضورة وضع موضوعات العمل التط ّوعي
ضمن املناهج الدراسية.
5.5رضورة ربط موضوعات العمل التط ّوعي بالبعد الديني ،فالعمل التط ّوعي يتض ّمن الكثري من
القيم التي حثّ عليها اإلسالم ودعا إليها؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف العمل التط ّوعي
داخل املجتمع املدريس وخارجه.
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درجة فعّ الية الثقة التنظيمية لدى المع ّلمين في مدارس وكالة الغوث
بمحافظات غزّة وعالقتها ببعض المتغيّرات
د .فايز علي األسود
قسم أصول التربية ،كلية التربية،
جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين
البريد اإللكترونيDr.Fayez1@hotmail.com :

نفين عبد الصمد يونس
وكالة الغوث الدولية ،غزة ،فلسطين
البريد اإللكترونيDr.Fayez1@hotmail.com :

مقدمــــة
رصا أساس ُيا يف بناء العالقات اإلنسانية وتنميتها حيث توفّر بيئة
تعترب الثقة التنظيمية عن ً
وداعم ملدخالت اإلدارة الحديثة وعملياتها ومخرجاتها ،ففي
خصبة للعمل ومنا ًخا تنظيم ًيا معزز
ً
ظل التسارع املعريف والخروج عن التقليدي إىل الحديث امليلء بالتح ّديات كان العنرص البرشي
ّ
أه ّم ركن يف اإلدارة الحديثة الناجحة التي تبذل الجهد لبثّ الثقة املتبادلة بني أعضاء الفريق يف
املؤسسات التعليمية لزيادة الرضا الوظيفي وتحقيق التم ّيز والريادة واالزدهار.
ّ
مؤش عىل توقعات األفراد أو الجامعات بأنّ نظام
وبذلك تعرف الثقة التنظيمية بأنّها ّ
صنع القرارات التنظيمية ميكن االعتامد عليه يف تحقيق نتائج مفضّ لة لألفراد أو الجامعات أو
أي تأثري عىل هذا النظام (الحوامدة والكساسبة.)2000:149 ،
التنظيامت حتّى دون مامرسة ّ

لذا فإ ّن الثقة التنظيمية توفّر الكثري من الفوائد للبيئة التنظيمية ،كام أ ّن جو الثقة له
املؤسسات ،كام
دور يف الدفع نحو التطوير والتنمية ويف االتصاالت الف ّعالة ويف زيادة فاعلية ّ
املؤسسات التي تتميّز بالثقة ميكن للمرء أن يرى فيها الج ّو املفتوح للمشاركة ،واملوظّفني
أ ّن ّ
الذين يتح ّملون املسؤولية وارتفاع االلتزام والرضا الوظيفي ،واملشاركة يف اتخاذ القرارات ،وزيادة
يف اإلنتاجية ،والتحفيز واإلبداع ،وكذلك فإ ّن السلوك اإلبداعي يف األداء وتب ّني األفكار الجديدة
واملفيدة والعمل عىل تطبيقها ،كل ذلك يعتمد عىل وجود املستويات العالية من الثقة التنظيمية،
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التي مبقدورها إيجاد البيئة الداعمة ،من ج ّراء إحساس األعضاء بالثقة حيال مرشفيهم الداعمني
لهم .يلمز (.)Yilmaz, 2008 :293
لقد حظي موضوع الثقة التنظيمية يف اآلونة األخرية باهتامم الكثري من الباحثني يف اإلدارة،
عىل اعتبار أ ّن األفراد يلتزمون باألهداف التنظيمية التي يثقون بها ،لدرجة أنّهم يض ّحون من أجلها،
ويق ّدمونها عىل أهدافهم الشخصية ،يف حني أنّهم ال يهت ّمون بأهداف تنظيمية ال يثقون بها ،ومبا أ ّن
اإلدارة أصبحت تهت ّم بالعنرص اإلنسا ّين يف التنظيم ،ومواقف العاملني وميولهم واتجاهاتهم ومداركهم،
ملا لذلك من أهميّة عىل أدائهم وإنجازاتهم ،فإ ّن وجود مناخ من الثقة املتبادلة بني اإلدارة والعاملني
ّربا يكون العنرص الحاسم يف تحقيق األهداف التنظيمية بكفاءة (إبراهيم.)37 :2013 ،
ويُرجع كانشريو ( )Kaneshiro, 2008االهتامم مبوضوع الثقة كونها تؤ ّدي إىل تنمية
العالقات الشخصية املتبادلة بني األفراد داخل التنظيم ،كام تؤث ّر الثقة التنظيمية يف السلطات
عىل العديد من اتجاهات املرؤوسني وسلوكياتهم اإليجابية ،وأ ّن العاملني الذين يتولّد لديهم شعور
باملساندة للسلطات يكون لديهم رضاً عا ٍل يف عالقتهم مع السلطات ،وانتامء إىل املنظمة ،ورغبة
يف التف ّوق بطريقة تساعد عىل تحقيق أهداف السلطات وبالتايل تحقيق أهداف املنظّمة كانشريو
(.)Kaneshiro, 2008: 32
فااللتزام والثقة بالنفس يشكّالن معاً محورا ً أو قلب التم ّيز( .فالرتكيز الكامل ،والنظرة
اإليجابية ،والجاهزية العقلية ،والسيطرة والتحكم ،والتقييم الب ّناء) ،يشكّل جميعها إجراءات
إيجابية تجعل عجلة التم ّيز تسري بسالسة وكفاءة (الهالالت.)72 :2014 ،

وهناك بُعدان لإلدارة الناجحة وهام البعد البرشي ،والبعد املادي والفني ،ويعد البعد البرشي
أه ّم هذين البعدين ،وذلك أل ّن قدرة املدير عىل تحقيق األهداف تعتمد عىل مدى تعاونه مع
بقيّة املوظّفني يف املدرسة ،فال ّناس هم أساس التط ّور والتنمية ،وبالتايل العالقات اإلنسانية بني
املديرين واملوظّفني هي واحدة من أه ّم املهارات والعوامل التي تساعد يف تحقيق نجاح املدرسة
عىل املدى الطويل فام يح ّدد طبيعتها وشخصيتها هي طريقة تعامل املديرين مع املوارد البرشية،
وأ ّما املوارد الفنيّة واملاديّة فهي من أه ّم املصادر الطبيعية التي تؤث ّر عىل اإلنتاج تأثريا ً إيجابياً،
كل من املوارد الفنيّة واملاديّة
ولك ّن املوارد البرشية هي التي تقوم ببناء املناخ الذي تعمل فيه ّ
(حسني.)14 :2004 ،
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وتؤكّد(املرشد )24 :2014 ،أ ّن الثقة التنظيمية ليك تنجح يف تحسني األداء وتجويد العمل
ومت ّيزه ،الب ّد من توفر عدد من األبعاد امله ّمة ،والتي يأيت يف مق ّدمتها :تحسني السياسات اإلدارية،
والسلوك القيادي املم ّيز ،وتوفري فرص اإلبداع ،وتحقيق الذات للعاملني ،وتفعيل القيم التنظيمية
والشفافية يف املنظّمة ،ودقّة املعلومات املتاحة ،وإمكانية الحصول عليها يف الوقت املناسب
ومصداقيتها.
ويذكر زبالباك وآخرون ( )Zablabk, etal., 2000أنّ ألهميّة الثقة م ّربراتها التي تتمثّل يف
العوملة ،وتن ّوع السوق والوعي املتزايد باالختالف الثقايف ،وتصغري حجم املنظّمة ،والدعوة إىل
واللمركزية يف
الدميقراطية املتزايدة يف سوق العمل ،والشبكات الدولية ،وتقانة املعلوماتّ ،
صنع القرار ،حيث تعترب جميعها من األحداث والعمليّات التي تتّخذ الثقة خاللها أهميّة كبرية
باإلضافة إىل إدراك الغالبية ألهمية الثقة داخل املنظامت ومن خاللها يف إنجاز التعامالت،
ومن ث ّم تنبئ مبدى قابليّة املنظّمة للحياة .زبالباك وآخرون (.)Zablabk, etal., 2000: 35

وإذا كانت أهم ّية الثقة التنظيمية واضحة يف الوقت الحارض ،فإ ّن أهم ّيتها سوف تزداد
بشكل كبري يف املستقبل ،نظرا ً التّجاه املنظّمة نحو العالقات املفتوحة ،واالتصاالت غري الرسمية،
والهياكل التنظيمية املرنة ،وزيادة درجة اهتاممها بعمليات التجديد واإلبداع ،وزيادة عدم التأكّد
واملخاطرة بسبب تباين ثقافة األطراف التي تتعامل معها املنظّمة وقيمها وأهدافها (عبد السميع،
.)34 :2010

تحتل أهم ّية استثنائية يف البيئة الرتبوية ،إذ
ويف ضوء ما تق ّدم يتأكّد لنا أ ّن الثقة التنظيمية ّ
املؤسسات الرتبوية ،التي
ينبغي أن تسود يف جميع التفاعالت اليوم ّية التي تحدث بني العاملني يف ّ
تهدف إىل بناء اإلنسان بشكل متكامل يف جميع جوانب شخصيته ،وفقاً للمواصفات والخصائص
التي يريدها املجتمع ألبنائه ،فالتعامل أو التفاعل الذي ال يت ّم عىل الثقة ال يُع ّد صادقاً وال أميناً،
وبالتايل يس ّبب خلالً يف مسرية العملية الرتبوية ،وينعكس سلباً عىل منتجها النهايئ ،املتمثّل يف
الطالب الذي ينتظره املجتمع للقيام باملها ّم التي ستوكل إليه(الرشيفي.)346 :2012 ،

لذا أوضح كانيبي ( )Canipe, 2006: 27أ ّن الثقة التنظيمية تقلّل من اآلثار السلبية لبعض
سلوكيات العاملني داخل املنظّمة وترصفاتهم ،حيث أ ّن هناك عالقة ارتباط عكسية بني الثقة
التنظيمية ومع ّدل ترك العمل أو التغيّب عنه.
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ويعقّب (الساعدي )145 :2011 ،عىل أ ّن الثقة هي العنرص الثاين من مك ّونات رأس املال
االجتامعي وهو مفهوم بقدر ما اهت ّمت به العلوم النفسية واالجتامعية فإنّه خضع مؤ ّخرا ً
للدراسة يف مؤلّفات اإلدارة وما يتعلّق بها ،والثقة وفق السياق التنظيمي ازدادت تعقيدا ً لكونها
مق ّدمة ونتيجة يف نفس الوقت لعمل جامعي ناجح ،وهى نتاج ثانوي لهذا العمل الجامعي إذ أ ّن
مم
الجامعات تعمل معاً إلكامل متطلّبات مرشوع ما بشكل ناجح ت ُظهر نوعاً من الثقة العالية ّ
يجعل الجهود التعاونية األكرث تعقيدا ً ممكنة.
وهنا ينتهج مدير املدرسة سلوكيات تظهر اهتاممه باملعلّمني وإنجازاتهم ،ونرش العدالة بينهم،
ومشاركتهم يف صناعة القرارات املدرسية ،وتحديد معايري تقييمية واضحة متكّنهم من مواجهة
التح ّديات ،وتعزيز التواصل املنفتح املستند عىل درجات عليا من الخري وسيادة مناخ تنظيمي
داعم ميكّنهم من تحقيق ما يسعون إليه وإحداث التغيري (الخاللية والشايب وصالح.)245 :2012 ،
إ ّن إرساء مبدأ الثقة التنظيمية املتبادلة القامئة عىل احرتام قدرات العاملني وتنميتها من أجل
تحقيق أهداف املدرسة وزيادة إنتاجيتها وإخراج مواطنني صالحني وم ّد جسور من الثقة املنظّمة
للمؤسسة التعليمية الت ّميز ويكسب
واملنسق لها يف العالقات بينها وبني العاملني يحقّق
واملخطّط
ّ
ّ
إدارتها التف ّرد ،ومن املحاوالت الجا ّدة التي تناولت موضوع الثقة التنظيمية؛ دراسة (بنات،
توصلت إىل أ ّن مستوى الثقة التنظيمية لدى مديري املدارس االبتدائية بوكالة
 )2016والتي ّ
الغوث الدولية مبحافظات غ ّزة كانت بدرجة كبرية بوزن نسبي ( ،)80.07%وأظهرت النتائج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملستوى الثقة التنظيمية يف املدارس االبتدائية بوكالة
متغي الجنس وسنوات الخدمة واملؤ ّهل العلمي يف
الغوث الدولية مبحافظات غ ّزة تعزى إىل ّ
مجال السياسات اإلدارية وتوافر املعلومات واإلبداع وتحقيق الذات يف حني أوضحت الدراسة
متغي املؤهل العلمي يف مجال القيم السائدة
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل ّ
لصالح البكالوريوس .يف حني تناولت دراسة (أحمد )2015 ،درجة الثقة التنظيمية يف كلياّت
لكل مجال من مجاالت الثقة لدى العاملني ما
الرتبية جامعة بغداد وتراوحت األوزان املئوية ّ
بني( )62.558% - 63.556%وأوضحت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف توافر
ملتغيي الجنس وسنوات الخدمة ،كام كشفت دراسة (الرشيدي وسالمة،
الثقة التنظيمية تبعاً ّ
والخاصة من وجهة نظر أعضاء
 )2015أ ّن درجة الثقة التنظيمية يف جامعات الكويت الحكومية
ّ
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هيئة التدريس فيها جاءت مرتفعة وأبانت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
إىل أثر الجامعة والخربة يف الثقة التنظيمية ،كام أوضحت دراسة دوزرن ()Dursun, 2015
وجود عالقة بني الثقة التنظيمية والدعم التنظيمي وااللتزام التنظيمي من وجهة نظر املعلّمني
واملديرين ،أ ّما دراسة (الزائدي )2015 ،فقد أظهرت درجة موافق بشدة ملستوى الثقة التنظيمية
لدى املرشفني الرتبويني مبحافظات ج ّدة ويف جميع أبعاد الثقة التنظيمية وفيها الثقة باملدير
توصلت دراسة (املرشد )2014 ،إىل إدراك موظّفات جامعة األمرية
والزمالء وإدارة املكتب ،كام ّ
مبتوسط بلغ ( )3.46حيث جاءت بعد القيم السائدة يف املرتبة األوىل
نورة ألبعاد الثقة التنظيمية ّ
من حيث اإلدراك يليه بعد الجدارة يف املرتبة الثانية .وجاء بعد املصداقية يف املرتبة الثالثة .ويليه
يف املرتبة الرابعة بعد األفق الواسع .ويف املرتبة الخامسة جاء بعد توفّر املعلومات ويف املرتبة
املتوسط
السادسة واألخرية بعد السياسات اإلدارية ،يف حني أظهرت دراسة (القحطاين )2013 ،أ ّن
ّ
الحسايب لبعد السياسيات اإلدارية ( )2.25وبعد القيم التنظيمية ( )2.12وبعد تدفّق املعلومات
املتوسط الحسايب لبعد االبتكار
متوسط مبديرات املدارس الثانوية وجاء
ّ
( )2.17مبستوى ثقة ّ
مم يشري إىل مستوى ثقة كبري ،ويف الدراسة التي أجراها (مح ّمدين
وتحقيق الذات (ّ )2.34
وجالل )2012 ،كشفت نتائج الدراسة عن عالقة موجبة وخطّية بني الثقة التنظيمية وفاعلية
املدرسة واملعلّم بوزن نسبي ( ،)87%و( )79%يف املدارس املعتمدة وغري املعتمدة عىل الرتتيب،
وأظهرت أ ّن زيادة فاعلية املدرسة يف التأثري يف الثقة التنظيمية مبقدار الضعف عن فاعلية املعلّم
يف املدارس املعتمدة ومبقدار ستّة أمثال يف املدارس غري املعتمدة ،أ ّما دراسة (الحريب)2011 ،
متوسطة ،وإىل عدم وجود فروق
ّ
توصلت نتائجها إىل أ ّن درجة مستوى الثقة التنظيمية كانت ّ
ملتغيات الجامعة والعمر وعدد سنوات
ذات داللة إحصائية عىل مستوى الثقة التنظيمية تبعاً ّ
ملتغيات
الخربة بالعمل بينام توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الثقة التنظيمية تبعاً ّ
توصلت إىل أ ّن االتجاه
الجنس والدرجة األكادميية واملرتبة الوظيفية ،أما دراسة (العزبّ )2011 ،
العام نحو الثقة التنظيمية باألسلوب املتبع من قبل املديرين كان مرتف ًعا ،وكان االرتفاع يف الثقة
التنظيمية التي يتطلّبها العمل ويف أسلوب املديرين املتعلّقة بالخربة والقيم التنظيمية حيث
أ ّن موظّفي الدائرة يعملون بروح الفريق الواحد واإلدارة تتعامل معهم باحرتام وعدالة وأيضاً
االتجاه العام نحو الثقة التنظيمية يف اإلبداع والسياسيات اإلدارية مرتفع ،يف حني كشفت دراسة
مبتوسط حسايب( ،)4.35وأ ّن مجال
(مرزوق )2010 ،عن توافر مستوى عا ٍل من الثقة التنظيمية ّ
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القيم السائدة أكرث تأثّرا ً ويليه مجال االبتكار وتحقيق الذات ث ّم مجال السياسيات اإلدارية وأخريا ً
مجال كفاية املعلومات املتاحة ،كام أوضحت دراسة بولوت ( )Polat, 2010وجود عالقة ارتباط
بني مفهوم الدعم التنظيمي والتص ّور التنظيمي للثقة التنظيمية يف املدارس االبتدائية وأ ّن الدعم
متغي ف ّعال يف تكوين الثقة التنظيمية بطريقة إيجابية ،بينام أشارت دراسة
التنظيمي املدرك ّ
(عبد السميع )2010 ،إىل وجود عالقة ارتباط بني مصادر الثقة التنظيمية وبني مخرجات العمل
املوقفية والسلوكية والتي تدل عىل أ ّن ثقة العاملني باآلخرين تساعد عىل ارتفاع الرضا الوظيفي
ومستوى الوالء التنظيمي وتشجيع العاملني عىل مامرسة السلوك اإلبداعي ،حيث يوجد كذلك
تو ّجه إيجايب تجاه الثقة بزمالء العمل وبرئيسهم املبارش ووجود تو ّجه سلبي تجاه الثقة باإلدارة
العليا ،وفيام اتّضح من خالل دراسة امنيليا ( )Annamalai, 2010أن ّللثقة التنظيمية تأث ًريا
إيجاب ًيا عىل رضا املعلّمني يف عملية تقييم األداء ،ويف الدراسة التي أجراها (البلوي )2007 ،أ ّن
مستوى الثقة التنظيمية لدى مديري املدارس الحكومية الثانوية يف منطقة ت ّبوك التعليمية جاءت
بدرجة مرتفعة ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ملستوى الثقة التنظيمية يف
متغي املنطقة الجغرافية .وعىل الرغم من السعي الحثيث
أسلوب املدير لصالح املعلّمني تعزى إىل ّ
كل ما هو جديد لفتح اآلفاق وتهيئة
لغرس ثقافة الثقة التنظيمية ،وقيام وكالة الغوث عىل تطبيق ّ
الرتبة الخصبة واملناخ املالئم ملواكبة كل ما هو حديث يف اإلدارة والوصول إىل مستوى عا ٍل ومتف ّرد
للعاملني فيها ،لذا رأى الباحثان رضورة التع ّرف إىل درجة ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف
املتغيات .وتأسيساً عىل ما جاء أعاله ،برزت
مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة وعالقتها ببعض ّ
فكرة الدراسة الحالية ،والتي تتمثّل يف التع ّرف إىل درجة ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلمني يف
املتغيات.
مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة وعالقتها ببعض ّ

مشكلة الدراســــة
ميكن تحديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل:
ما أعىل درجة لف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة
املتغيات؟
وعالقتها ببعض
ّ
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
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1.1ما أعىل درجة لف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة؟
2.2ما أه ّم مجاالت ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة؟

متوسط درجات
3.3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني ّ
متغي جنس املعلّمني
ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث ،تعزى إىل ّ
(ذكر ،أنثى)؟
متوسطات درجة
4.4هل توجد فروق ذات دالّة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني ّ
متغي
تقدير الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة تعزى إىل ّ
جنس املدير (ذكر ،أنثى)؟
متوسط درجات
5.5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني ّ
متغي املؤ ّهل
ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث ،تعزى إىل ّ
العلمي(الدبلوم ،البكالوريوس ،ماجستري فام فوق)؟
متوسط درجات
6.6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني ّ
تخصص
متغي ّ
ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث ،تعزى إىل ّ
البكالوريوس(علوم إنسانية ،وعلوم تطبيقية)؟
متوسط درجات
7.7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني ّ
ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث ،تعزى إىل متغّري سنوات
الخدمة(أقل من  5سنوات ،من  10-5سنوات ،أكرث من )10؟

أهداف الدراســــة
تهدف الدراسة إىل تحقيق ما ييل:
1.1التع ّرف إىل أعىل درجة لف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث الدولية
مبحافظات غ ّزة.
2.2التع ّرف إىل أه ّم مجاالت ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث
الدولية مبحافظات غ ّزة.
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متوسط درجات ف ّعالية الثقة التنظيمية
3.3الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
متغي جنس املعلّمني(ذكر،
لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة تعزى إىل ّ
أنثى).
متوسط درجات ف ّعالية الثقة التنظيمية
4.4الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة تعزى إىل متغّري جنس املدير(ذكر ،أنثى).
متوسط درجات ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى
 5.5تبيان وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
متغي املؤ ّهل العلمي.
املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة تعزى إىل ّ
متوسط درجات تقدير املعلّمني لدرجة
6.6الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
متغي البكالوريوس.
ف ّعالية الثقة التنظيمية يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة تعزى إىل ّ
متوسط درجات ف ّعالية الثقة التنظيمية
7.7التحقّق من وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
متغي سنوات الخدمة (أقل
لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة تعزى إىل ّ
من  5سنوات ،من  10-5سنوات ،أكرث من .)10

أهمية الدراســــة
تتمثّل أهم ّية الدراسة فيام ييل:

1.1تق ّدم الدراسة تص ّورا ً لدرجة ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث
مبحافظات غ ّزة.
2.2أهم ّية موضوع الثقة التنظيمية يف التعليم كونه مطل ًبا مل ًّحا يف ظل االنفجار املعريف
والتح ّديات املعارصة ملواجهة املخاطر العالية.
3.3ميكن أن يستفيد من هذه الدراسة مديرو املناطق التعليمية ،ومديرو املدارس ،والقامئون عىل
برامج التدريب والتطوير الرتبوي اإلداري ،واملعلّمون الباحثون يف مجال اإلدارة.

منهج الدراســـة
استخدم الباحثان املنهج الوصفي مبجاله التحلييل ،الذي يبحث عن الحارض ،ويهدف إىل
تجهيز بيانات؛ إلثبات فروض مع ّينة متهيدا ً لإلجابة عن تساؤالت مح ّددة بدقّة ،تتعلّق بالظواهر
178

مجلة األلكسو الرتبوية  -ديسمبــر 2018

الحالية ،واألحداث الراهنة التي ميكن جمع معلومات عنها باستخدام أدوات مناسبة( .األغا،
.)43 :2002

حدود الدراســة
تتح ّدد الدراسة مبا ييل:
حدّ املوضوع :اقترص عىل التعرف إىل «درجة ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس
املتغيات».
وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة وعالقتها ببعض ّ

1.1الحدّ البرشي :عيّنة ممثّلة من معلّمني ومعلّامت.
املؤسسايت :مدارس وكالة الغوث الدول ّية.
2.2الحدّ ّ

3.3الحدّ املكاين :محافظات غ ّزة.
4.4الحدّ الزماين :الفصل الثاين للعام الدرايس (.)2017-2018
5.5األداة املستخدمة :استبانة «الثقة التنظيمية» من إعداد :الباحثني.
املتوسطات الحسابية ،االنحرافات املعيارية ،األوزان النسبية،
6.6األساليب اإلحصائية املستخدمة:
ّ
اختبار «ت» لع ّينتني مستقلّتني ،ومعامل ارتباط بريسون ،وتحليل التباين األحادي.

مصطلحات الدراســــة
تشتمل الدراسة الحالية عىل التعريفات التالية:
1.1الف ّعالية:
•حسن اختيار العنارص املالمئة وتنسيقها لتحقيق النتائج املرج ّوة طبقاً ملعايري مح ّددة سلفاً
للوصول إىل األهداف بأفضل مستوى ممكن( أبو النرص.)55 :2012 ،
ظل االستغالل
•قدرة املدرسة كنظام مفتوح عىل تحقيق أهدافها الرتبوية املرج ّوة منها يف ّ
الكفء والتأقلم الف ّعال مع ظروف املدرسة الداخلية والخارجية (اخوارشيدة.)77 :2006 ،
وي ّعرف الباحثان الف ّعالية إجرائياً:
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تنسيق الجهود املبذولة للموارد البرشية املالمئة ملعلّمي وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة؛
لتحقيق النتائج املرج ّوة وفق معايري مح ّددة لتحقيق أهداف اإلدارة املدرسية الرشيدة بأفضل
وأقل جهد ووقت وتكلفة وهي الدرجة الكل ّية التي سيحصل عليها أفراد الع ّينة
مستوى ممكن ّ
عىل االستبانة.
2.2الثقة التنظيمية:
إدراك الفرد ملا يلقاه من دعم ورعاية وإشباع من جانب املنظّمة ،ويف املقابل إدراك الرؤساء
لقيام املوظّفني مبسؤولياتهم وواجباتهم تجاه تحقيق األهداف التنظيمية مع شعور عام بأ ّن جميع
السياسات واإلجراءات والقرارات التنظيمية تحمي حقوق الفرد وتعمل يف صالحه (صديق:2005 ،
.)28
توقّعات ومعتقدات ومشاعر إيجابية يحملها األفراد تجاه املنظّمة التي يعملون بها ،والتي
رصفات واملامرسات اإلدارية املط ّبقة بحيث يُراعي فيها االلتزام بالقيم األخالقية واالبتعاد
ترتبط بالت ّ
كل ما يلحق الرضر باملصالح املشرتكة (الشكرجي.)64 : 2008 ،
عن ّ
وي ّعرف الباحثان الثقة التنظيمية إجرائياً بأنّها:
واملادي وكذلك املشاعر
إدراك معلّمي ومعلّامت وكالة الغوث للدعم واالشباع النفيس
ّ
اإليجابية تجاه إدارتهم املدرسية التي يعملون بها.
3.3وكالة الغوث:
هي منظّمة ّأسستها األمم املتّحدة مبوجب قرار  302بتاريخ  8كانون أ ّول /ديسمرب 1949
باسم وكالة األمم املتّحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) لتعمل
حل عادل للقضية
مخصصة ومؤقّتة ،عىل أن تج ّدد واليتها كل ثالث سنوات لغاية إيجاد ّ
كوكالة ّ
الفلسطينية (مكتب اإلعالم التابع لألنروا.)1 :1995 ،
4.4مدارس وكالة الغوث:
خاصة تديرها أو ترشف عليها وكالة غوث وتشغيل
مؤسسة تعليمية غري حكوم ّية أو ّ
أيّة ّ
الالجئني الفلسطينيني ،وتقوم بتدريس املنهاج املتّبع يف املدارس الحكومية( .وزارة الرتبية والتعليم
العايل.)2007:5 ،
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5.5محافظات غ ّزة:
جزء من السهل الساحيل الفلسطيني تبلغ مساحتها ( )365كيلو مرتا ً مربعاً ،ومع قيام السلطة
الوطنية الفلسطينية ت ّم تقسيم قطاع غ ّزة إدارياً إىل خمس محافظات وهي  :محافظة الشامل،
محافظة غ ّزة ،محافظة الوسطى ،محافظة خان يونس ،محافظة رفح (وزارة التخطيط والتعاون
الدويل.)14 :1997 ،
– –الطريقة واإلجراءات:
أ ّوالً -منهج الدراسة :من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام املنهج الوصفي
مبجاله التحلييل ،والذي يحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة.
ثانياً -مجتمع الدراسة :يتك ّون مجتمع الدراسة من جميع معلّمي ومعلّامت مدارس وكالة
الغوث الدولية مبحافظات غ ّزة والبالغ عددهم ( )8168معل ًّم ومعلّمةً.
ثالثاً-عينة الدراسة:
♦ع ّينة الدراسة االستطالعية :للتحقّق من ثبات أداة الدراسة وصدقها ت ّم تطبيقها عىل
ع ّينة استطالعية من خارج الع ّينة األساسية للدراسة قوامها ( )50معلّامً ومعلّمة.
♦ع ّينة الدراسة «امليدانية» :تكّونت عيّنة الدراسة امليدانية من ( )450معلّامً ومعلّمة
من مجموع مجتمع الدراسة ،دون العيّنة االستطالعية.

رابعاً -أداة الدراسة:

♦بناء االستبانة :لبناء استبانة الثقة التنظيمية اتبع الباحثان الخطوات اآلتية:
الهدف من االستبانة :تهدف االستبانة إىل تع ّرف «درجة ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني
يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة ،وذلك من خالل االستجابات التي يبديها أفراد ع ّينة
الدراسة من املعلّمني عىل فقراتها.
صياغة فقرات االستبانة :بعد االطّالع عىل عدد من األدبيات يف مجال الثقة التنظيمية ،ويف
ضوء األبعاد اآلتية( :السياسات اإلدارية ،والقيم السائدة ،وتوافر املعلومات ،وفرص اإلبداع
وتحقيق الذات) قام الباحثان بتحديد مجال الثقة التنظيمية ،متّت صياغة فقرات االستبانة

مجلة األلكسو الرتبوية  -ديسمبــر 2018

181

وفقاً ملقياس (ليكرت) الخاميس (كبرية ج ّدا ً ،وبدرجة كبرية ،وبدرجة متوسطة ،وبدرجة قليلة،
وقليلة جدا ً) ،كام متّت صياغة تعليامت االستبانة وفقاً للقواعد واألسس العلم ّية إلعداد
االستبانات واملقاييس .وتك َّونت االستبانة يف صورتها النهائ ّية من ( )26فقرة موزّعة بالتساوي
عىل ( )4أبعاد هي( :السياسات اإلدارية وتك ّونت من ( )7فقرات وأرقامها من ( ،)1-7والقيم
السائدة وتك ّونت من ( )6فقرات وأرقامها من ( ،)8-13وتوافر املعلومات وتك ّونت من
( )6فقرات وأرقامها من ( ،)14-19وفرص اإلبداع وتحقيق الذات وتك ّونت من ( )7فقرات
وأرقامها من (.)20-26
♦صدق االستبانة:
صدق املحكّمني :ت ّم عرض االستبانة يف صورتها األ ّولية عىل مجموعة من األساتذة الجامعيني
املتخصصني
املتخصصني يف الرتبية وعلم النفس ،وعددهم ( )21من أعضاء هيئة التدريس
من
ّ
ّ
يف مجال أصول الرتبية واملناهج وطرق التدريس؛ بهدف التأكّد من درجة مالءمة فقرات
االستبانة حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االستبانة ،ومدى انتامء
الفقرات إىل مجاالت االستبانة ،وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية ،ويف ضوء تلك اآلراء واتفاق
( )18محكامً عىل أغلب الفقرات ،ت ّم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ،وعليه
أصبحت االستبانة عىل درجة مالمئة من صدق املحكّمني تكفي لتطبيقها ألغراض الدراسة.
كل فقرة من فقرات االستبانة
صدق االتساق الداخيل :هو حساب معامل االرتباط لدرجة ّ
كل فقرة من
مع درجة املجال الذي تنتمي إليه ،حيث كانت معامالت االرتباط بني درجة ّ
فقرات استبانة الثقة التنظيمية ودرجة املجال الذي تنتمي إليه ما بني (  )0.848-0.729وهو
ّ
دال عند مستوى داللة (.)0.01
كل
الصدق البنايئ :بعد ذلك ت ّم حساب معامل االرتباط للصدق البنايئ وهو بني درجة ّ
مجال من االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة فكان ما بني ( )0.915 0.887-مام يوفّر
درجة كبرية من صدق االتساق الداخيل لالستبانة .وهو ّ
دال عند مستوى داللة (.)0.01
♦ثبات االستبانة :ت ّم حساب ثبات االستبانة بالطريقتني اآلتيتني:
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طريقة التجزئة النصفية :حيث ت ّم تقدير معامالت الثبات باستخدام التجزئة النصف ّية
الستبانة الثقة التنظيمية مبحاورها ودرجتها الكلية والتي تراوحت بني (،)0.987 –0.873
وهي قيم مرتفعة ّ
تدل عىل أ ّن االستبانة تتّسم بدرجة ج ّيدة من الثبات.
معامل كرونباخ ألفا :حيث ت ّم تقدير ثبات االستبانة يف صورتها النهائية بحساب معامل
كرونباخ ألفا الستبانة الثقة التنظيمية مبحاورها ودرجتها الكلية؛ إذ تراوحت بني (–0.879
 ،)0.964وهي قيم مرتفعة ّ
تدل عىل أ ّن االستبانة تتّسم بدرجة ج ّيدة من الثبات.
مم سبق اتضح للباحثني أ ّن االستبانة موضوع الدراسة تتّسم بدرجة عالية من الصدق
ّ
والثبات؛ تع ّزز النتائج التي سيت ّم جمعها للحصول عىل النتائج النهائية للدراسة.
♦مفتاح تصحيح االستبانة :ت ّم تصحيح االستبانة كام هو موضّ ح يف الجدول اآليت:
جدول ( :)1الستبانة الثقة التنظيمية
الفقــرة
جميع الفقرات موجبة

بدرجة بدرجة
كبرية جدّ اً كبرية
5

4

بدرجة
متوسطة
ّ
3

بدرجة بدرجة
قليلة قليلة جدّ اً
2

1

وبذلك تكون النهاية العظمى لالستبانة ( )160درجة ،والنهاية الصغرى لالستبانة ( )32درجة.
♦نتائج الدراسة :سيكون ّ
املحك املعتمد يف الدراسة عىل النحو اآليت:
جدول ( :)2يحدّ د املحكّ املعتمد يف الدراسة
طول الخلية (معيار الدرجة)

الوزن النسبي املقابل له

درجة التوافر(املوافقة)

الوزن

من 1 - 1.80

من %20 36-%

قليلة جدا ً

1

أكرب من 1.80 - 2.60

أكرب من %36 - 52%

قليلة

2

أكرب من 2.60 – 3.40

أكرب من % -%52 68

متوسطة

3

أكرب من 3.40 – 4.20

أكرب من -%68 84%

كبرية

4

أكرب من 5 - 4.20

أكرب من 84 100-%%

كبرية جدا ً

5

(أبو صالح		)45 :2001 ،
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املتوسطات
ولتفسري نتائج الدراسة والحكم عىل مستوى االستجابة ،اعتمد الباحثان ترتيب
ّ
كل مجال ،وقد ح ّدد الباحث
ككل ومستوى الفقرات يف ّ
الحسابية عىل مستوى املجاالت لألداة ّ
درجة التوافر حسب ّ
املحك املعتمد يف الدراسة.
♦نتائج الدراسة وتفسريها :اإلجابة عن السؤال األول:
ما أعىل درجة لف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات
غ ّزة؟
املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب ملعرفة درجة
ت ّم استخدام
ّ
املوافقة.
املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي
جدول ()3
ّ
لكل فقرة من فقرات االستبانة
والرتتيب ّ
م

الفقرة

املتوسط االنحراف الوزن الرتتيب درجة
التقدير
الحسايب املعياري النسبي
4.39

0.71

87.80

9

كبرية جدا

4.20

0.80

84.08

21

كبرية جدا

4.03

0.92

80.67

26

كبرية

4.19

0.85

83.70

23

كبرية

يعامل مدير مدرستي املعلّمني باحرتام.

4.43

0.77

88.56

4

كبرية جدا

مينح مدير مدرستي املعلّمني الحوافز بشفافية.

4.14

0.84

82.74

25

كبرية

يضع مدير مدرستي الشخص املناسب يف
املكان املناسب.

4.20

0.81

83.92

22

كبرية جدا

يتّصف مدير مدرستي باألخالق الحميدة.

4.67

0.62

93.41

1

كبرية جدا

يتعامل مدير مدرستي مع املعلّمني بشفافية.

4.42

0.76

88.45

5

كبرية جدا

يعمل مدير مدرستي يف إطار نظم إدارية واضحة.
يوفّر مدير مدرستي فرص تدريبية مناسبة
للمعلّمني.
يُرشك مدير مدرستي املعلّمني يف صنع
القرارات.
يُصدر مدير مدرستي تعليامت مرنة تراعي
مصلحة املعلّمني.
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م

الفقرة
يع ّزز مدير مدرستي العالقات الج ّيدة بني
املعلّمني يف املدرسة.
يو ّجه مدير مدرستي املعلّمني إلدارة الوقت
بفاعلية.
يتعامل مدير مدرستي مع مشكالت املعلّمني
مبرونة.
يشجع مدير مدرستي العمل التشاريك بني
املعلمني.
مينح مدير مدرستي املعلّمني املعلومات
بسهولة لتأدية األعامل الوظيفية.
يستخدم مدير مدرستي وسائل اتصال مختلفة
يف إيصال املعلومات للمعل ّمني.
يق ّدم مدير مدرستي املعلومات للمعلّمني
مبوضوعية.
يعمل مدير مدرستي عىل تحديث نظام
املعلومات باستمرار.
يُطلع مدير مدرستي املعلّمني عىل التقارير
الخاصة بالعمل باستمرار لزيادة ثقتهم
بإدارتهم.
يسمح مدير مدرستي باطّالع املعلّمني عىل
اللزمة للعمل.
املعلومات ّ
يثق مدير مدرستي بقدرة املعلّمني يف
أعاملهم.
يع ّزز مدير مدرستي جهود املعلّمني يف العمل.
يش ّجع مدير مدرستي العمل اإلبداعي املتميز
لدى املعلّمني.
يدعم مدير مدرستي النم ّو الوظيفي
للمعلّمني.

درجة
املتوسط االنحراف الوزن
الحسايب املعياري النسبي الرتتيب التقدير
4.45

0.73

88.92

2

كبرية جدا

4.45

0.67

88.92

2

كبرية جدا

4.35

0.79

86.95

13

كبرية جدا

4.41

0.76

88.13

6

كبرية جدا

4.37

0.72

87.42

10

كبرية جدا

4.31

0.73

86.28

16

كبرية جدا

4.36

0.72

87.28

12

كبرية جدا

4.28

0.78

85.53

19

كبرية جدا

4.18

0.89

83.54

24

كبرية

4.23

0.83

84.53

20

كبرية جدا

4.40

0.73

87.92

8

كبرية جدا

4.37

0.72

87.33

11

كبرية جدا

4.41

0.72

88.12

7

كبرية جدا

4.32

0.74

86.41

15

كبرية جدا

مجلة األلكسو الرتبوية  -ديسمبــر 2018

185

م

الفقرة
يش ّجع مدير مدرستي املعلّمني عىل تنمية
قدراتهم الشخصية.
يس ّهل مدير مدرستي تنفيذ املقرتحات
اإلبداعية للمعلّمني.
يق ّدر مدير مدرستي املبادرات الذاتية إلنتاج
األعامل اإلبداعية.

درجة
املتوسط االنحراف الوزن
الحسايب املعياري النسبي الرتتيب التقدير
4.31

0.79

86.11

17

كبرية جدا

4.29

0.75

85.90

18

كبرية جدا

4.33

0.77

86.62

14

كبرية جدا

أعىل ثالث فقرات كانت:
نصت عىل « يتّصف مدير مدرستي باألخالق الحميدة ».احتلت
–الفقرة رقم ( )8والتي ّ
املرتبة األوىل بوزن نسبي قدره ( )93.41%بدرجة كبرية ج ّدا ً ،ويعزو الباحثان ذلك
إىل الدين اإلسالمي الحنيف الذي يع ّزز مكارم األخالق والسمعة الطيبة والذكر الحسن
التي تع ّزز قيم اإلنسان وإميانه ،تربط بني إدارات املدارس واملعلّمني العالقات اإلنسانية
واملعاملة الطيبة املم ّيزة؛ وهناك ترسيخ لطابع الهوية الفلسطين ّية املثابرة والراسخة يف
األرض ،والقيم التي تنرشها وتع ّززها وكالة الغوث من خالل العدالة والنزاهة والشفافية
واملوضوعية والتي يجب أن يتّصف بها العاملون لديها.
نصت عىل «يع ّزز مدير مدرستي العالقات الجيدة بني املعلّمني
–الفقرة رقم ( )10والتي ّ
يف املدرسة ».احتلّت املرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )88.92%بدرجة كبرية ج ّدا ً،
ويعزو الباحثان ذلك إىل وضوح قنوات االتصال والتواصل لدى مديري املدارس ومنح
املعلومات الصادقة التي تع ّزز العالقات الج ّيدة ،والتزام العاملني يف وكالة الغوث بالقوانني
والسياسات واالنضباط التي تبني العالقات الج ّيدة بني العاملني.
نصت عىل «يو ّجه مدير مدرستي املعلّمني إلدارة الوقت بفاعلية».
–الفقرة رقم ( )11والتي ّ
احتلّت املرتبة الثانية مك ّرر بوزن نسبي قدره ( )88.92%بدرجة كبرية ج ّدا ً ،ويعزو
كل دقيقة تعني اإلنتاج
الباحثان ذلك إىل :أهم ّية إدراك العاملني لقيمة الوقت أل ّن ّ
والتم ّيز ،فأهم ّية الوقت وإداراته بصورة ف ّعالة من معايري نجاح املؤسسة وفشلها ،يت ّم
تدريب العاملني عىل دورات تدريبية يف إدارة الوقت واستثامره واالت ّصال والتواصل
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الف ّعال بصورة تحمل معها الكفاءة والتم ّيز ،وتراكم األعامل اإلدارية وكرثتها ن ّبها العاملني
إىل رضورة استثامر الوقت بصورة ف ّعالة ألنّه من رضورات التنافس املستدام ،ووعي
العاملني بقيمة العالقات الجي ّدة نابع من ذاتهم ومن أخالق اإلنسان املؤمن الذي يحافظ
عىل الوقت وال يهدره ألنّه يحاسب عليه.
وأنّ أدىن ثالث فقرات كانت:
نصت عىل «يُرشك مدير مدرستي املعلّمني يف صنع القرارات« .احتلّت
–الفقرة رقم ( )3والتي ّ
املرتبة السادسة والعرشين بوزن نسبي قدره ( )80.67%بدرجة كبرية ،ويعزو الباحثان
ذلك إىل وعي املعلّمني برضورة املشاركة يف صنع القرار؛ ألنّهم جز ٌء ال يتج ّزأ من العمليّة
التعليميّة ،وإدراك أهميّة املناقشة واالستامع لآلراء قبل اتّخاذ القرارات يف ظل معايري
مح ّددة ،والوعي برضورة خلق قيادات مؤث ّرة قادرة عىل صناعة القرار ومتد ّربة عليه لقيادة
اإلدارة املستقبليّة ،ومييل قلّة من مديري املدارس إىل إقصاء العاملني لديهم يف عمليّة صنع
القرار بشأن املواقف التي مت ّر بها املدرسة ،ويجعلها حكرا ً عليه فقط.
نصت عىل «مينح مدير مدرستي املعلّمني الحوافز بشفافية»،
–الفقرة رقم ( )6والتي ّ
احتلّت املرتبة الخامسة والعرشين بوزن نسبي قدره ( )82.74%بدرجة كبرية ،ويعزو
الباحثان ذلك إىل إدراك العاملني بأ ّن املدير هو املسؤول األ ّول عن تحديد نوع املكافآت
والتعزيزات التي يت ّم منحها لهم ،والتأثري الكبري الذي ترتكه التقديرات للعاملني والحوافز
املعطاة لهم يف مضاعفة الجهد املبذول يف العمل ،ووعي املعلّمني بتأثري الحوافز بشفافية
عىل الوالء واالنتامء لإلدارة التي يعملون يف كنفها.
الخاصة
نصت عىل «يُطلع مدير مدرستي املعلّمني عىل التقارير
ّ
–الفقرة رقم ( )18والتي ّ
بالعمل باستمرار لزيادة ثقتهم بإدارتهم ».احتلّت املرتبة الرابعة والعرشين بوزن نسبي
قدره  )%)83.54بدرجة كبرية ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أ ّن مديري املدارس يجتمعون
بصورة دوريّة ومستمرة الطالع العاملني لديهم عىل تقارير سري العمل وتعليامت مديري
املناطق للوقوف عىل اإلنجاز والتق ّدم وتقديم التغذية الراجعة ،ويف بعض األحيان تجعل
كرثة أعباء العمل امللقاة عىل كاهل مديري املدارس يطلعون فقط املقربني منهم ،والذين
يعملون بصورة مبارشة معهم ،ولكن هذا القصور يعالج باستمرار العمل.
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اإلجابة عن السؤال الثاين:
أهم مجاالت ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات
ما ّ
غ ّزة؟
املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي
لإلجابة عن هذا السؤال ت ّم استخدام
ّ
لكل فقرة من فقرات االستبانة ومحاورها ،وذلك كام يأيت:
والرتتيب ّ
املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري
جدول ()4
ّ
والوزن النسبي ملجاالت استبانة الثقة التنظيمية
م

املجال

املتوسط الحسايب االنحراف املعياري الوزن النسبي الرتتيب درجة التقدير

السياسات
اإلدارية

4.22

0.67

84.45

4

كبرية جدا

القيم السائدة

4.46

0.61

89.13

1

كبرية جدا

توافر املعلومات

4.29

0.67

85.74

3

كبرية جدا

فرص اإلبداع
وتحقيق الذات

4.34

0.63

86.89

2

كبرية جدا

تحصل عىل املرتبة األوىل حيث بلغ الوزن
يبي جدول ( )4أ ّن املجال الثاين «القيم السائدة» ّ
ّ
النسبي ( )89.13%بدرجة كبرية ج ّدا ً ،ويعزو الباحثان ذلك إىل حرص مديري املدارس عىل غرس
القيم التنظيم ّية والتي تع ّد بروتوكول تعاون وتفاهم بني العاملني يف املدرسة للوصول إىل الكفاءة
والف ّعالية يف تحقيق األهداف املنشودة ،وإدراك املعلّمني للدور الذي تقوم به القيم التنظيم ّية يف
وتعب عن
الحفاظ عىل هويّة ّ
املؤسسة التعليمية وتدعم وجودها وتؤث ّر يف أنشطة العاملني بها ّ
يرسخ هويّة الشخص ّية الفلسطين ّية املكافحة والثابتة عىل مبادئها ،وتحظى القيم
فلسفتها مام ّ
عندما تكون قويّة وصلبة عىل انتشار وقبول بني جميع أعضاء املدرسة الذين يشرتكون يف التقاليد
والقيم واملعايري التي تحكم سلوكهم وتو ّجههم ،وتع ّد القيم التنظيم ّية والسائدة يف بيئة العمل
باملؤسسة
قاعدة الهرم الكبرية التي تقوم عليها باقي األمور األخرى ولها النصيب األكرب يف النهوض
ّ
وتوطيد أصول الثقة والعالقات اإلنسانية والعمل املتميز.
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وتتّفق نتيجة هذه الدراسة التي حصل عليها مع نتيجة دراسة (مرزوق ،)2010 ،حيث حصل
توصلت إليه
مجال القيم السائدة عىل درجة تقدير كبرية ج ّدا ً ،وتختلف هذه النتيجة مع ما ّ
نتيجة دراسة (بنات ،)2016 ،ونتيجة دراسة (املرشد ،)2014 ،حيث حصل مجال القيم السائدة
عىل درجة تقدير كبرية.
وحصل املجال الرابع «فرص اإلبداع وتحقيق الذات» عىل املرتبة الثانية حيث بلغ الوزن
النسبي ( )86.89%بدرجة كبرية ج ّدا ً ،ويعزو الباحثان ذلك إىل إدراك العاملني لحاجة املدارس
إىل اإلبداع لزيادة قدرتها التنافسية وتقدميها خدمات للمجتمع بشكل أفضل ،وإىل تطلّع العاملني
إىل من يق ّدر جهودهم ويثق بقدراتهم ويش ّجعهم عىل االبتكار واإلبداع وذلك لتحقيق الذات.
والكثري من العاملني يف املدارس ميتلكون الطموح للوصول إىل مستويات عليا يف األداء والتميّز
للرتقية والحصول عىل تقدير رؤسائهم يف العمل.
توصلت إليه نتيجة دراسة (بنات ،)2016 ،حيث حصل مجال
وتختلف هذه النتيجة مع ما ّ
تحقيق الذات عىل درجة تقدير كبرية.
بينام حصل املجال الثالث «توافر املعلومات» عىل املرتبة الثالثة حيث بلغ الوزن النسبي
( )85.74%بدرجة كبرية ج ّدا ً ،ويعزو الباحثان ذلك إىل حرص دائرة التعليم بوكالة الغوث عىل
اللزمة لسري العمل ووضع الخطط املالمئة الف ّعالة ،ووسائل االتصال
بكل املعلومات ّ
تزويد املعلمني ّ
املتن ّوعة لتسهيل وصول املعلومات بدقّة وموضوع ّية باإلضافة إىل تقديم الحقائق مبوضوعية
وشفافية ،وتو ّجهات دائرة التعليم الحديثة نحو نظام الالمركزية يف اإلدارة وهذا ما سهل توافر
املعلومات وضامن وصولها للعاملني لديها.
توصلت إليه دراسة (بنات ،)2016 ،حيث حصل مجال توافر
وتختلف هذه النتيجة مع ما ّ
توصلت إليه دراسة (املرشد،
املعلومات عىل درجة تقدير كبرية ،وتختلف هذه النتيجة مع ما ّ
متوسطة.
 ،)2014حيث حصل مجال توافر املعلومات عىل درجة تقدير ّ
وأخريا ً حصل املجال األ ّول «السياسات اإلدارية» عىل املرتبة الرابعة حيث بلغ الوزن النسبي
( )84.45%بدرجة كبرية ج ّدا ً ،ويعزو الباحثان ذلك إىل األهمية املتزايدة للسياسات اإلدارية التي
املؤسسات التعليم ّية وتق ّدمها ويف تنمية السلوك االبداعي للعاملني وتطويره،
تتم ّيز بالوضوح يف من ّو ّ
وكذلك إىل إدراك املعلّمني أهم ّية إرشاكهم يف صنع القرارات وإيجاد الحلول املبدعة للمشكالت
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يقض
املتّصلة باملامرسات اإلدارية ،وكذلك طبيعة السلوك القيادي التي تح ّدد بيئة العمل التي ّ
فيها العاملون معظم أوقاتهم ويعكس ذلك مدى تأثري رضاهم عن عملهم وعن حياتهم بشكل عام.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (مرزوق ،)2010 ،حيث حصل مجال السياسات اإلدارية
توصلت إليه دراسة (بنات ،)2016 ،حيث حصل مجال
عىل درجة كبرية ج ّدا ً ،وتختلف مع ما ّ
توصلت إليه دراسة (املرشد،
السياسات اإلدارية عىل درجة كبرية ،كام تختلف هذه النتيجة مع ما ّ
متوسطة.
 ،)2014حيث حصل مجال السياسات اإلدارية عىل درجة ّ
اإلجابة عن السؤال الثالث:

متوسطات درجة
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بني ّ
متغي
ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غزة تعزى إىل ّ
الجنس (ذكر ،أنثي)؟
لإلجابة عن هذا السؤال ت ّم استخدام اختبار « - Tلعيّنتني مستقلّتني»:
جدول ( :)5نتائج اختبار»  - Tلع ّينتني مستقلّتني « – الجنس
املجال
السياسات
اإلدارية
القيم السائدة
توافر
املعلومات

الجنس العدد املتوسط الحسايب االنحراف املعياري
ذكر

165

4.23

0.63

أنثى
ذكر

281
165

4.22
4.41

0.69

أنثى
ذكر

281
165

4.48
4.30

0.60
0.66

أنثى

281

4.28

0.67

ذكر

163

4.34

0.64

279
165

4.35
4.32

0.63
0.58

283

4.33

0.59

فرص اإلبداع
وتحقيق الذات أنثى
الثقة
ذكر
التنظيمية
أنثى
بشكل عام
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0.62

قيمة t

مستوى الداللة

0.174

0.862

-1.268

0.206

0.286

0.775

-0.199

0.842

-0.195

0.845

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )448ومستوى معنوية  0.05تساوي .1.965
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )448ومستوى معنوية  0.01تساوي .2.587
تبي أ ّن القيمة االحتاملية ( ).Sigاملقابلة الختبار «- T
من النتائج املوضّ حة يف جدول (ّ )5
لعيّنتني مستقلّتني» أكرب من مستوى الداللة  0.05وبذلك ميكن استنتاج أنّه ال توجد فروق ذات
متوسطات تقديرات أفراد العيّنة للثقة التنظيمية يف مدارس وكالة الغوث
داللة إحصائية بني ّ
متغي الجنس.
مبحافظات غ ّزة تُعزى إىل ّ
ويعزو الباحثان ذلك إىل تدريب العاملني يف وكالة الغوث إىل دورات وورش عمل بدون
استثناء ،يتّفق جميع العاملني يف أداء املهام املوكلة إليهم يف إطار اللوائح والتعليامت اإلداريّة
املوضّ حة واملنشورة للجميع ،وتعترب دائرة التعليم مرجعية لجميع العاملني ذكو ًرا وإناث ًا .ويرجع
سبب ذلك إىل مركزيّة اإلدارة يف وكالة الغوث ،والظروف البيئ ّية التي يعمل بها كال الجنسني
متشابهة والقيم تستقى من نفس املنبع مبوضوعية وشفافية للجميع ،وتتوافر املعلومات وتصل إىل
بكل الطرق والوسائل املتاحة إلنجاز األعامل وتحقيق
جميع العاملني عىل ح ّد سواء الذكر واألنثى ّ
األهداف عىل أكمل وجه ،ويسعى كال الجنسني إىل املحافظة عىل طابع الهوية الفلسطينية والقيم
والعادات وترسيخ مبادئ الوكالة التي تنرشها من عدالة ومساواة ونزاهة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (بنات ،)2016 ،حيث ال توجد فروق ذات داللة
متغي الجنس.
إحصائية تعزى إىل ّ
اإلجابة عن السؤال الرابع:

متوسطات درجة
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )α≤0.05بني ّ
متغي
ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة تعزى إىل ّ
املؤ ّهل العلمي (دبلوم ،بكالوريوس ،دراسات عليا)؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ت ّم استخدام اختبار «التباين األحادي».
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جدول ( :)6نتائج اختبار «التباين األحادي» – املؤ ّهل العلمي
املجال
السياسات
اإلدارية

مصدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات

القيم السائدة داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات

توافر
داخل املجموعات
املعلومات
املجموع
بني املجموعات
فرص اإلبداع
الذات داخل املجموعات
وتحقيق
املجموع
بني املجموعات
الثقة
داخل املجموعات
التنظيمية
بشكل عا ّم
املجموع

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

3.117

2

1.558

195.435
198.552

447

449

0.441

4.614

2

2.307

158.492
163.106

447

449

0.358

4.115

2

2.057

193.127
197.242
2.375
173.018
175.393
3.318
151.667
154.985

447

0.436

449
2
447
449
2
447

449

1.188

0.394
1.659

0.341

قيمة
«»F

3.532

مستوى
الداللة
*0.030

0.002** 6.449

0.009** 4.719

3.013
4.868

*0.049
**0.008

املتوسطات ّ
دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.05
* الفرق بني
ّ
املتوسطات ّ
دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.01
** الفرق بني
ّ
قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )447.2ومستوى داللة  0.05تساوي .3.016
قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )447.2ومستوى داللة  0.01تساوي .4.653

تبي أ ّن القيمة االحتاملية ( ).Sigاملقابلة الختبار «التباين
من النتائج املوضّ حة يف جدول (ّ )6
أقل من مستوى الداللة  0.05وبذلك ميكن استنتاج أنّه توجد فروق ذات داللة إحصائية
األحادي» ّ
متوسطات تقديرات أفراد الع ّينة للثقة التنظيمية يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة
بني ّ
متغي املؤ ّهل العلمي.
ت ُعزى إىل ّ
وملعرفة اتجاه الفروق ت ّم إجراء اختبار شيفيه وكانت النتائج عىل النحو التايل:
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نتائج اختبار شيفيه ملقارنة متوسطات فئات املؤ ّهل العلمي للثقة التنظيمية
متوسطات فئات املؤ ّهل العلمي للثقة التنظيمية
جدول ( :)7نتائج اختبار شيفيه ملقارنة ّ
املؤهل العلمي
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

دبلوم
()4.40

بكالوريوس
()4.35

0.048
0.313

*0.265

دراسات عليا ()4.09

*الفرق بني املتوسطني دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

كل من الحاصلني عىل البكالوريوس
تبي أ ّن هناك فروق بني ّ
من النتائج املوضّ حة يف جدول (ّ )7
والحاصلني عىل الدراسات العليا ،حيث أ ّن الفروق لصالح الحاصلني عىل البكالوريوس ،أ ّما باقي
كل مؤ ّهلني علميني عىل حدة.
تبي عدم وجود فروق بني ّ
املؤ ّهالت العلمية فقد ّ
ويعزو الباحثان ذلك إىل أ ّن املوظّف الذي يحمل املؤ ّهل العلمي العايل سقف توقّعاته مرتفع
تول املناصب اإلدارية ،ومينح الفرص لتح ّمل
مم هي عليه يف ّ
ويحلم دامئاً بوجود جهود أفضل ّ
مم هي عليه .يف املقابل يرىض عنها أصحاب درجة البكالوريوس بشكل
املسؤولية بشكل أكرب ّ
مريض ،وأصحاب الدراسات العليا نظرتهم لألمور أعمق ورؤيتهم أوضح ألنّهم تع ّرضوا للكثري من
التجارب النظرية والتطبيقية واملفاهيم الرتبوية الحديثة عكس صاحب درجة البكالوريوس.
توصلت إليه دراسة (بنات ،)2016 ،حيث ال توجد فروق
وتختلف هذه النتيجة مع ما ّ
ذات داللة إحصائية لجميع مجاالت الثقة التنظيم ّية من مجال السياسات اإلدارية ومجال توافر
متغي املؤ ّهل العلمي.
املعلومات ومجال تحقيق الذات باستثناء مجال القيم السائدة تعزى إىل ّ
اإلجابة عن السؤال الخامس:
متوسطات درجة
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )α≤0.05بني ّ
متغي
ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة تعزى إىل ّ
تخصص البكالوريوس (علوم إنسانية ،علوم تطبيقية)؟
ّ
لإلجابة عن هذا التساؤل ت ّم استخدام اختبار « - Tلعيّنتني مستقلّتني».
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تخصص البكالوريوس
جدول ( :)8نتائج اختبار»  - Tلع ّينتني مستقلّتني « – ّ

تخصص
ّ
املجال
البكالوريوس
السياسات علوم إنسانية
اإلدارية علوم تطبيقية
علوم إنسانية
القيم
السائدة علوم تطبيقية
علوم إنسانية
توافر
املعلومات علوم تطبيقية
فرص
علوم إنسانية
اإلبداع
وتحقيق علوم تطبيقية
الذات
الثقة
علوم إنسانية
التنظيمية
بشكل عام علوم تطبيقية

العدد
313
137
313
137

املتوسط
الحسايب
4.27
4.12
4.50
4.36

االنحراف
املعياري
0.66

0.67
0.59

0.64
0.64

313
137

4.35
4.14

0.69

313

4.39

0.62

137

4.23

0.63

313

4.37

0.57

137

4.21

0.61

قيمة  tمستوى الداللة
2.164

*0.031

2.251

*0.025

3.226

**0.001

2.493

*0.013

2.716

**0.007

املتوسطني ّ
دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
* الفرق بني
ّ
املتوسطني ّ
دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.01
بني
** الفرق
ّ
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )448ومستوى معنوية  0.05تساوي .1.965
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )448ومستوى معنوية  0.01تساوي .2.587

تبي أ ّن القيمة االحتاملية ( ).Sigاملقابلة الختبار « - Tلعيّنتني
من النتائج املوضّ حة يف جدول (ّ )8
أقل من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك ميكن استنتاج أنّه توجد فروق ذات داللة إحصائية
مستقلّتني» ّ
متوسطات تقديرات أفراد العيّنة للثقة التنظيمية يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة تُعزى
بني ّ
تخصصهم يف البكالوريوس علوم إنسانية.
تخصص البكالوريوس ،وذلك لصالح الذين ّ
متغي ّ
إىل ّ

تخصص بكالوريوس العلوم التطبيقية مييلون إىل
ويعزو الباحثان ذلك إىل أ ّن أصحاب ّ
النظرية والتطبيق بطبيعة دراستهم الدقيقة وأيضاً فئتهم ،يف وكالة الغوث مقابل الحاصلني عىل
بكالوريوس العلوم اإلنسانية قليلة من حيث أعدادهم ،وغالبية موظّفي وكالة الغوث الذين
تخصصاتهم لغة عربية
يعملون يف التعليم هم من حملة البكالوريوس العلوم اإلنسانية باختالف ّ
وانجليزية وتعليم أسايس وموا ّد اجتامعية وتربية إسالمية.
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اإلجابة عن السؤال السادس:
متوسطات درجة
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )α≤0.05بني ّ
متغي
ف ّعالية الثقة التنظيمية لدى املعلّمني يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات غ ّزة تعزى إىل ّ
(أقل من  5سنوات ،من  10 – 5سنوات ،أكرث من  10سنوات)؟
سنوات الخدمة ّ
لإلجابة عن هذا التساؤل ت ّم استخدام اختبار «التباين األحادي».
جدول ( :)9نتائج اختبار « التباين األحادي « – سنوات الخدمة
املجال
السياسات
اإلدارية
القيم
السائدة

مجموع
املربّعات

درجات
الحرية

متوسط
ّ
املربّعات

قيمة «»F

مستوى
الداللة

0.583

2

0.292

0.653

0.521

197.969
198.552

443

445

0.447

0.660

2

0.330

داخل املجموعات
املجموع

162.447
163.106

443

445

0.367

بني املجموعات

1.926

2

0.963

443

0.441

مصدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات

توافر
املعلومات داخل املجموعات 195.316
197.242
املجموع
0.906
فرص اإلبداع بني املجموعات
داخل املجموعات 174.487
وتحقيق
الذات
175.393
املجموع
0.871
بني املجموعات
الثقة
التنظيمية داخل املجموعات 154.114
بشكل عام
154.985
املجموع

445
2
439

441
2
445

447

0.453

0.397
0.436

0.346

0.899

2.184

1.140
1.258

0.408

0.114

0.321
0.285

قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )447.2ومستوى داللة  0.05تساوي .3.016
قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )447.2ومستوى داللة  0.01تساوي .4.653

تبي أ ّن القيمة االحتاملية ( ).Sigاملقابلة الختبار«التباين
من النتائج املوضّ حة يف جدول (ّ )9
األحادي» أكرب من مستوى الداللة  ،0.05وبذلك ميكن استنتاج أنّه ال توجد فروق ذات داللة
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متوسطات تقديرات أفراد العينة للثقة التنظيمية يف مدارس وكالة الغوث مبحافظات
إحصائية بني ّ
متغي سنوات الخدمة.
غ ّزة تُعزى إىل ّ

ويعزو الباحثان ذلك إىل أ ّن دائرة التعليم بوكالة الغوث متثّل مرجعيّة واحدة لجميع
العاملني .وهذا جعل خرباتهم متقاربة باختالف سنوات خدمتهم ،ووجود رؤية مو ّحدة وفهم
مشرتك ملفهوم الثقة التنظيمية عن العاملني ،يعطي جميع العاملني نفس النوع من الدورات
التدريبية دون متييز بينهم عىل أساس سنوات الخدمة ،والتزام العاملني بالقوانني والسياسات
والضوابط وأعباء املها ّم اإلدارية واألكادميية التي يقومون بها باختالف سنوات خدمتهم.
وتتّفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (بنات ،)2016 ،حيث ال توجد فروق ذات داللة
متغي سنوات الخدمة.
إحصائية ملدى توافر الثقة التنظيمية تعزى إىل ّ

التوصيـــات
يف ضوء النتائج السابقة فإ ّن الباحثني يوصيان بـام ييل:
1.1استمرار عقد الدورات التدريبية وورش العمل يف إطار النم ّو املهني للمعلّمني بشكل دوري
وسنوي للحفاظ عىل درجة تقدير الثقة التنظيمية املرتفعة لديهم.
ظل
حل املشكالت واتخاذ القرارات يف ّ
2.2إعطاء املزيد من الصالحيات للمعلّمني وإرشاكهم يف ّ
تو ّجهات ومتابعة اإلدارات املدرسية لهم.
3.3االستفادة من أداة الدراسة يف تقويم الثقة التنظيمية لدى جميع العاملني يف املدارس.

4.4زيادة دعم إدارة الرتبية والتعليم لنظام إدارة املعلومات من خالل التشجيع واملتابعة
واستطالع اآلراء حول قنوات االتصال والتواصل املجدية.
5.5نرش اإلجراءات الفنية للتعيينات داخل وكالة الغوث الطالع العاملني عليها لزيادة الثقة
التنظيمية بإداراتهم.
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قامئة املراجــع
أوالَ -املراجع العربية:
1.1إبراهيم ،منى عمر ( :)2013درجة مامرسة مديري املدارس الثانوية الخاصة يف محافظة
عامن للقيادة الخادمة وعالقتها مبستوى الثقة التنظيمية السائدة يف مدارسهم من وجهة نظر
املعلمني رسالة ماجستري ،جامعة الرشق األوسط ،عامن.
2.2أبو النرص ،مدحت ( :)2012األداء اإلداري املتم ّيز ،املجموعة العربية للتدريب والنرش،
القاهرة ،مرص.
3.3أبو صالح ،محمد صبحي ( :)2001الطرق اإلحصائية ،دار اليازوري للنرش والتوزيع ،عامن.
4.4أحمد ،مي فيصل ( :)2015الثقة التنظيمية لدى العاملني يف كليات الرتبية ،مجلة كلية الرتبية
األساسية ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية للعلوم الرصفة ،املجلد ( ،)21العدد ( ،)89ص ص -700
.677
5.5أخوارشيدة ،عالية خلف ( :)2006املساءلة والفاعلية يف اإلدارة الرتبوية ،دار الحامد للنرش
والتوزيع ،عامن ،األردن.
6.6األغا ،إحسان واألستاذ محمود ( :)2004مقدمة يف تصميم البحث الرتبوي ،غزة ،فلسطني.
7.7البلوي ،عائشة (« :)2007عالقة النمط اإلداري ملديري املدارس الحكومية الثانوية بالثقة التنظيمية
يف منطقة تبوك التعليمية من وجهة نظر املعلمني ،رسالة ماجستري ،جامعة مؤتة ،األردن.
8.8بنات ،عايدة ( :)2016الثقة التنظيمية لدى مديري املدارس االبتدائية بوكالة الغوث الدولية
مبحافظات غ ّزة وعالقتها باملناخ التنظيمي السائد لديهم ،رسالة ماجستري ،الجامعة اإلسالمية
بغزة.
9.9الحريب ،نفني حامد ( :)2011اإلدارة بالشفافية وعالقتها بالثقة التنظيمية بالجامعات
السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واملوظفني ،رسالة دكتوارة ،كلية الرتبية،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
1010حسني ،سالمة عبد العظيم ( :)2004اتجاهات حديثة يف اإلدارة املدرسية الفعالة ،دار الفكر،
عامن ،األردن.
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1111الحوامدة ،نضال صالح والكساسبة ،محمد مفيض ( :)2000أثر الثقة التنظيمية واملشاركة يف
صنع القرارات عىل رضا أعضاء هيئة التدريس يف جامعة مؤتة ،دراسة ميدانية ،مجلة مؤتة
للبحوث والدراسات ،املجلد ( ،)15العدد ( ،)6ص .86-113
1212الخاللية ،هدى والشايب ،عبد الحافظ وصالح ،هديل ( :)2012االحرتاق النفيس للمعلمني
وعالقته بالثقة التنظيمية السائدة يف مدارس محافظة الزرقاء من وجهة نظر املعلمني واملعلامت،
املجلة األردنية يف العلوم الرتبوية ،املجلد ( ،)8العدد ( ،)3ص .243-254
1313الرشيدي ،أحمد وكايد ،سالمة ( :)2015درجة الثقة التنظيمية يف جامعات الكويت الحكومية
والخاصة وعالقتها بالدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم ،مجلة جامعة
القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات الرتبوية والنفسية ،املجلد ( ،)3العدد ( ،)12ص -132
 .14 .161الزائدي ،طارق بن عوض عواض ( :)2014مدى إسهام جائزة وزارة الرتبية والتعليم
يف تحسني األداء اإلداري ملديري املدارس يف محافظات الطائف ،رسالة ماجستري ،جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية.
1414الساعدي ،مؤيد يوسف نعمة ( :)2011مستجدات فكرية معارصة يف السلوك التنظيمي
وإدارة املوارد ،دار الوراق للنرش والتوزيع ،عامن.
1515الرشيفي ،عباس عبد مهدي ( :)2012الثقة يف املدارس الثانوية مبحافظة عامن يف ضوء بعض
املتغريات من وجهة نظر املعلمني ،املجلة الرتبوية الكويت ،كلية العلوم الرتبوية ،جامعة
الرشق األوسط ،عامن ،األردن ،املجلد ( ،)2العدد ( ،)105ص .343-371
1616الشكرجي ،أسامء طه (« :)2008أثر العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية يف االحرتاق النفيس
للعاملني -دراسة تطبيقية عىل العاملني يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي» ،رسالة
دكتوراه ,كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
1717صديق ،محمد ( :)2005أثر الثقة التنظيمية عىل إدراك العاملني إلدارة املعرفة يف البنوك
التجارية العامة املرصية ،مجلة األزهر ،ص .1-58
1818عبد السميع ،جامل ( :)2010الثقة التنظيمية وتأثريها عىل مخرجات العمل :دراسة تطبيقية
عىل العاملني بجامعة بنى سويف ،املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،املجلد ( ،)1العدد (،)4
ص .33-71
198

مجلة األلكسو الرتبوية  -ديسمبــر 2018

1919العزب ،حسني والحنيطي ،دوخي والعكعكاك ،عبداللّه ( :)2011أثر العوامل االجتامعية
والوظيفية عىل مستوى الثقة اإلدارية ،دراسة تطبيقية عىل رؤساء األقسام يف األجهزة
الحكومية يف محافظة ظفار يف سلطنة عامن ،مجلة املنارة للبحوث والدراسات ،األردن،
املجلد ( ،)17العدد ( ،)5ص .9-42
2020القحطاين ،عبري بنت عبد اللّه بن عىل خلبان ( :)2013مستوى الثقة التنظيمية مبديرات
املدارس الثانوية يف مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم
االجتامعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.
2121محمدين ،حشمت وجالل ،أبوبكر ( :)2012الثقة التنظيمية وعالقتها بفعالية املدرسة واملعلم
بجمهورية مرص العربية :دراسة ميدانية ،مجلة كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،مرص ،الجزء (،)1
العدد ( ،)149ص .359-273
2222مرزوق ،عبد العزيز عىل ( :)2010دراسة أثر كل من الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي عىل
سلوكيات املواطنة التنظيمية بالتطبيق عىل العاملني بالجهاز اإلداري بجامعة كفر الشيخ،
رسالة ماجستري ،جامعة كفر الشيخ ،مرص.
2323املرشد ،منى عبد الهادي ( :)2014الثقة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري -دراسة تطبيقية-
عىل موظفات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن بالرياض ،رسالة ماجستري ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،كلية العلوم االجتامعية واإلدارية ،قسم العلوم اإلداري ،الرياض.
2424معايعة ،عادل وأندراوس ،رامي (« :)2009درجة مامرسة القيادات األكادميية يف الجامعات
األردنية للعنارص املؤثرة يف الثقة التنظيمية :دراسة وصفية ،مجلة العلوم الرتبوية والنفسية،
املجلد ( ،)10العدد ( ،)4ص .116-87
2525املعرش ،زياد يوسف وأندراوس ،رامي جامل ( :)2009درجة مامرسة القيادة األكادميية يف
الجامعات األردنية للعنارص املؤثرة يف الثقة التنظيمية ،مجلة العلوم الرتبوية والنفسية،
املجلد ( ،)10العدد ( ،)4ص .87-116
2626مكتب اإلعالم التابع لألونروا ( 45 :)1995عاماً لألونروا يف قطاع غزة ،عامن.
2727نوح ،هوزان بنت محمد بن عبد الوهاب ( :)2013الثقة التنظيمية لدى مديرات املدارس
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، رسالة دكتوراه،الثانوية وعالقتها بسلوك املواطنة التنظيمية للمعلامت مبدينة مكة املكرمة
. اململكة السعودية،جامعة أم القرى
، إدارة التميز املامرسة الحديثة يف إدارة منظامت األعامل:)2014(  صالح عىل عودة،الهالالت2828
. األردن، عامن،دار وائل للنرش والتوزيع
. فلسطني، السلطة الفلسطينية، اإلصدار األول:)1997( وزارة التخطيط والتعاون الدويل2929
 اإلدارة، إحصاءات عن التعليم العايل يف محافظات غزة:)2007( وزارة الرتبية والتعليم العايل3030
. غزة،العامة للتخطيط
: املراجع األجنبية-َثانيا
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مج ّلة األلكسو التربوية
قواعد ورشوط النرش
أ -تنرش املجلّة البحوث العلميّة يف الحقل الرتبوي التي تتوافر فيها األصالة واملنهجيّة
العلم ّية وتعتمد خطوات البحث العلمي كام سريد الحقا.
ب -يُرسل البحث باللغة العرب ّية إىل بريد املجلّة متضمنا يف بدايته ملخّصا باللغة العربية
كل ملخّص
وآخر باللغة االنجليزية ال يتجاوز الواحد منهام  200كلمة عىل أن يتبع ّ
بكلامت مفتاح ّية ال تزيد عن خمس كلامت ال تشمل عنوان البحث.
ج -يجب أالّ يتجاوز البحث املقدّم للنرش مبا فيه الجداول واألشكال والرسوم واملالحق 30
صفحة من مقاس (.)A4
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:
1.1املقدّمة :التعريف بالبحث ومضمونه.
2.2اإلطار النظري للبحث :يشتمل عىل األهميّة النظرية والتطبيقية والدراسات السابقة،
لكل مصطلح تعريف مفاهيمي يستند
وتعريف مصطلحات الدراسات حيث يكون ّ
فيه إىل أحد املراجع العلميّة وتعريف إجرايئ كام استخدم املصطلح يف البحث.
3.3مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها وأسباب إجراءات البحث ومربراته.

4.4حدود الدراسة البرشيّة والزمانيّة واملكانيّة وتوجهات الدراسات السابقة وتوصياتها.
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5.5الطريقة وإجراءات الدراسة وتتض ّمن منهج البحث املستخدم فيام إذا كان منه ًجا
وصف ًيا مسح ًيا أو ارتباطيا ومجتمع الدراسة وعينتها وأدوات الدراسة وكيفية اختبار
فرضياتها حسب تسلسلها.
6.6نتائج الدراسة.
7.7مقرتحات وتوصيات.
8.8املراجع ويتبع يف تنظيمها نظام )APA) American Psychological Assiciation
لكونه النظام املعتمد بأغلب الجامعات ويتبع هذا النظام للمراجع العربيّة واملراجع
األجنبيّة كالًّ عىل انفراد.
9.9تعرض البحوث املعدّة للنرش يف املجلّة عىل محكمني من ذوي االختصاص يت ّم
اختيارهم برسيّة تا ّمة.
1010تقوم املجلّة بإبالغ الباحث بنتيجة التحكيم سواء بقبول البحث أو رفضه أو طلب
إجراء تعديالت عليه.
1111أن ال يكون سبق ونرش الباحث الدراسة.
1212أن ال تكون الدراسة مستلّة من رسائل املاجستري والدكتوراه أو غريها.
1313تهدي املجلّة لكاتب البحث  3نسخ من املجلّة يف حال نرش بحثه.
العنوان اإللكرتوين للمجلّةeducation@alecso.org.tn :
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مجلّــة محكّمــة نصــف سنويّــة
تصدرها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (إدارة الرتبية)

تجديد □
جديد □
قسيمة االشرتاك:
الهيئات ( )20دوالر أمريكيا
السنوي :لألفراد ( )12دوالر أمريكيا
االشرتاك
ّ
االسم...................................................................................................................... :
العنوان....................................................................................................................:
ص ب ......................................................... :الرمز الربيدي..................................... :
الهاتف....................................................... :الفاكس............................................... :
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تحول قيمة االشرتاك لحساب:
املنظمة العرب ّية
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الرشكة التونسية للبنك
شارع محمد الخامس – تونس

عنوان املراسلة:
املنظمة العرب ّية للرتبية والثقافة والعلوم
(وحدة النرش والتوزيع)
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