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 أ. ليلي رمضان جويبر/ المشرف العام

 هيئة التحرير

 

 رئيســـــــًا للتحريــــــــــر د. نعيمة المهدي أبو شاقور

 مديـــــــــــر التحريــــــــر د. عبد الناصر محمد العباني

 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواً  د. فتحيــــة عبد الله البارونــــي

 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواً  د. سمــــــــــيرة محمـــد بريــــــــــــك

 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواً  د. فهيمــــــــــة محمـــــد بالنــــــــور

 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواً  أ. فاطمـــــــة محمــــــد عثمــــــان

 سكرتــــــــير المجلــــــــة النعمــي أ. وفــــــــــــاء محمـــــــــــد
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 العراقجامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/  أ. د عبد الحسين رزوقي الجبوري  3
 متقاعد أ.د جمعة سليمان جمعة الحجاج 4
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 كلية التربية الزاوية/ جامعة الزاوية عمرانأ.د محمد ساسي  12
 كلية اآلداب/ جامعة طرابلس أ.د محمد هاشم فالوقي 13
 كلية التربية العجيالت/ جامعة الزاوية أ.د مهند سامي العلواني 14
 كلية اآلداب / جامعة الزاوية أ.د نجاة احمد محمد الزليطني 15
 العلوم/ جامعة طرابلسكلية  أ.د نصر الدين بشير الفيتوري  16
 كلية التربية جامعة الزيتونة أ.د. عبدالسالم محمد عبدالسالم خليفة 17
 كلية اآلداب/ جامعة الزاوية أ.ك.د خالد المختار نصر الفار 18
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 للدراسات العليا األكاديمية الليبية أ.ك.د عبد الحكيم إمحمد خماج 21
 كلية التربية/ جامعة صبراتة أ.ك.د علي سعيد علي المهنكر 21
 كلية اآلداب/ جامعة الزاوية أ.ك.د فاتح رجب محمد قدارة 22
 كلية التربية قصر بن غشير/ جامعة طرابلس أ.ك.د نزيهة علي صكح 23
 األقصى/ فلسطينكلية التربية البدنية / جامعة  أ.ك.د وائل سالمة المصري  24
 كلية التربية أبو عيسى جامعة الزاوية أ.م.د. حنان سالم خليفة منصور 25
 وزارة التربية العراقية /المديرية العامة لتربية األنبار محسن الزهيري  أ.م .د .حيدر عبد الكريم 26
 غريانكلية اآلداب والعلوم مزدة/ جامعة  إمحمد العجيلي أ.م .د محمد ا زيد الغالم 27
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 قواعد النشر في المجلة قواعد النشر في المجلة

يتبع و عنوان البحث: يكتب العنوان باللغة العربية، ويعبر عن هدف البحث بوضوح، -1

 المنهجية العلمية من حيث اإلحاطة واالستقصاء، وأسلوب البحث العلمي.

 أن يكون البحث مصوغاً بإحدى الطريقتين اآلتيتين: -2

: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته، ومدى الحاجة البحوث الميدانية -أ

حات مفتاحية )مصطلإليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث الكلمات ال

البحث(، ثم يعرض بطريقة البحث وأدواته. وكيفية تحليل بياناته، ثم يعرض نتائج 

 البحث ومناقشتها، والتوصيات المنبثقة عنها، وأخيراً قائمة المراجع.

ً فيها البحوث النظرية التحليلية -ب : يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث مبينا

افة إلى العلوم والمعارف وإغنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد أهميته وقيمته في اإلض

ذلك إلى أقسام على درجة من االستقالل فيما بينها، بحيث يعرض في كل منها فكرة 

مستقلة ضمن |إطار الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم 

 ع.الموضوع بخالصة شاملة له، وأخيراً يثبت قائمة المراج

والهوامش في البحوث العربية وفي البحوث باللغة االنجليزية بأرقام  يشار إلى المراجع  -3

في المتن، وترد قائمتها في نهاية البحث ال في أسفل الصفحة، كما يمكن اعتماد طريقة 

 (APA في متن البحث بحيث يوضع لقب الباحث ، وسنة النشر، ورقم الصفحة بين )

 اقتباس ، ويتم كتابة المراجع وترتيبها هجائياً في نهاية البحثقوسين في نهاية كل 

سم من جهة التجليد، بينما 3،الهوامش يُترك هامش مقداره   A4يكون مقاس الصفحة  -4

( بخط الكتابة 1.12سم، والمسافة بين األسطر )2.2تكون الهوامش األخرى 

12Times New Roman   14للغة االنجليزية، وبخط Simplified Arabic  

 لألبحاث باللغة العربية.

في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث يُكتب رقم وعنوان الجدول أو الشكل   -2

والصورة في األعلى بحيث يكون موجزاً للمحتوى وتُكتب الحواشي في األسفل بشكل 

مختصر كما يشترط لتنظيم الجداول إتباع نظام الجداول المعترف به في جهاز 

( صفحة بما فيها 33. وأال تزيد صفحات البحث عن )12يكون بخط حجم الحاسوب و

 صفحات الرسوم واألشكال والجداول وقائمة المراجع.

كلمة على أن يُكتب  223يجب أن يرفق بكل بحث أو دراسة ملخص قصير ال يتجاوز  -6

وبة تهذا الملخص باللغة العربية للبحوث المكتوبة بها، وباللغة االنجليزية للبحوث المك

بها، وكذلك ترقم الصفحات ترقيماً متسلسالً بما في ذلك الجداول واألشكال والصور 

 واللوحات وقائمة المراجع.
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 افتتاحية العدد الخامس للمجلة الليبية لعلوم التعليم

كبيرة هي طموحاتنا، والطريق ليس ُمعبدًا، لكن اإلرادة تحقق الكثير مما كان صعبًا، وظنناه     
بعيد المنال، وهكذا توالت إنجازاتنا، وعال اسمها وكأنها ُأنشئت منذ أمٍد بعيد، تلك هي المجلة 

 م.2122الليبية لعلوم التعليم في عددها الخامس فبراير 

ورنا المنوط به في إطار إثراء ودعم البحث العلمي والنشر بمختلف فروع وسعيًا منا للقيام بد    
العلوم االنسانية والتطبيقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات والطاقات البشرية 
المتخصصة في كل المجاالت التي تزخر بها مؤسساتنا التعليمية باعتبارها بيوتًا للخبرة، رأينا 

ا العدد للبحاث الفلسطينيين دعمًا من رئاسة الجمعية الليبية لعلوم التعليم إهداء عدد من بحوث هذ
 وهيئة التحرير بالمجلة الليبية لعلوم التعليم لتكون رافدًا جديدًا بمؤسساتنا التعليمية.

ومما ال شك فيه أن وراء هذا الجهد كوكبة من فرسان العلم والثقافة وقد استعنا بمجموعة من     
جامعاتنا الوطنية والعربية كاستشاريين لالستفادة من خبراتهم في إصدار العدد الخامس االساتذة ب

للمجلة وسنحاول االستفادة بأكثر الخبرات المتاحة أمامنا وذلك من خالل انتقاء خبرات أخرى تمثل 
دة فيكون اهيئة استشارية تمدنا بالخبرة التي تمنح عملنا التميز والجودة لنبتعد عن رتابة النشر المعت

 للمجلة الدور الفاعل في تحريك الماء الراكد لتواكب ثقافتنا العربية غيرها من الثقافات األخرى.

وأخيرًا ال يسعنا إال أن نقدر كل جهد ُبذل لوالدة العدد الخامس من المجلة الليبية لعلوم التعليم     
 بيا والوطن العربي.وهي تدعوكم للتواصل معها دفعًا للحركة العلمية والتربوية بلي

 

 أ.د. نعيمة المهدي أبوشاقور                                                           

 رئيس هيئــة التحريـــر بالمجلة 
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 المشكالت السلوكية للتالميذ من ذوي التحصيل الدراسي الضعيف 

 السودان -دراسة تطبيقية بمدارس األساس الحكومية والخاصة بمحلية عطبرة 

 ،2أ. سالفة يحي االمين ،3ي د. حسين علي رمضان القنباو  ،1د. زهرالدين األمين حامد

 مستخلص البحث:

هدف هذا البحث إلى التعرف على المشكالت السلوكية للتالميذ ذوي التحصيل الدراسي 
الضعيف بمدارس األساس الحكومية والخاصة بمحلية عطبرة، اتبع الباحثون المنهج الوصفي 
التحليلي وتمثل مجتمع الدراسة في التالميذ  ذوي التحصيل الدراسي الضعيف بمحلية عطبرة، 

( إناث ، تم اختيارهم بالطريقة 88( ذكور و)112( تلميذًا وتلميذة منهم )211وبلغ حجم العينة )
م( 2111القصدية، تمثلت أدوات البحث في مقياس المشكالت السلوكية من إعداد عطاف علي )

وبعد جمع البيانات وتحليلها استخدم الباحثون عدة اساليب إحصائية من أهمها: اختبار )ت( 
T.test ،اختبار )ت(  للعينة الواحدةT.test  للعينتين المستقلتين، اختبار مان ويتني،  اختبار
لتحليل التباين األحادي، معامل ألفا كرونباخ، معامل ارتباط بيرسون، النسبة  Anova)ف( 

المئوية. وتم التوصل إلى النتائج اآلتية: تتسم السمة العامة للمشكالت السلوكية لدى التالميذ ذوي 
الضعيف بمحلية عطبرة بدرجة منخفضة، ، توجد فروق ذات داللة إحصائية  التحصيل الدراسي

في درجة المشكالت السلوكية لدى التالميذ ذوي التحصيل الدراسي الضعيف بمحلية عطبرة تعزى 
لمتغير النوع لصالح الذكور، توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة المشكالت السلوكية لدى 

لدراسي الضعيف بمحلية عطبرة تعزى لمتغير المستوى الصفي لصالح التالميذ ذوي التحصيل ا
الصف السابع، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة المشكالت السلوكية لدى 
 التالميذ ذوي التحصيل الدراسي الضعيف بمحلية عطبرة تعزى لمتغير مستوى تعلم األب واألم. 

 حثون ببعض التوصيات والمقترحات.وبناًء على هذه النتائج أوصى البا
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Abstract: 

The study aims to identify the relationship between methods 
of parental treatment and behavioral problems in pupils with week 
academic outcome in general and private primary schools in Atbara 
locality. The researcher used the descriptive  anlaysis  approach. 
The study population were (200) pupils, of whom (112) were male 
and (88) were female by using intentional random sampling. The 
tools of study are the measure of behavioral problems elaborated by 
Ataf Ali (2000. After data collected the researcher used statistical 
package for social science (SPSS) with several statistical tests; 
which was the T.test for one sample, T. test for tow independent 
samples,  Man Whitney , ANOVA test for analysis of variance, Alpha 
Cronbach, correlation coefficient of Personal and percentile ratio to 
reach the following main results as follow: the general perceived of 
behavior problems in pupils with week  learning outcome in Atbara 
locality are ruled run down,  
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 المقدمة: 

 الهاجس وتعتبر المزعجة المسببات أكثر من األطفال لدى السلوكية المشكالت إن
 يصف ما التعليم، وغالباً  حقل في هم من أو آباء من المربين معظم يقلق الذي األكبر

 المشكالت(.  مشاغبون )يثيرون  السلوكية المشكالت ذوي  معلمو الطالب

 أقران تواجه التي المشكالت أخطر من المدرسة في السلوكية المشكالت وتعتبر
 المعلمين ضد الموجة ومرشدين، فالعنف ومدربين ومعلمين آباء من التربوية العملية

 التربوية العملية تهدد أن يمكن أمور وهي الممتلكات وإتالف والغش والسرقة والطالب
 عدم في وتتمثل التعليمة العملية على المباشر األثر لها التي المشكالت بمجملها، وكزالك

 المعلم.  ألوامر الطالب استجابة المناسب، وعدم غير الصفي والسلوك االنتباه

المعرفية، االنفعالية، والسلوكية،  المجاالت في نقصان أو زيادة عن عبارة والمشكلة
 (.1أصاًل ) مقبول بمستوى  الزيادة أو النقص هذا مقارنين

 مشكلة البحث:  -

 أن الضروري  من بل لتالميذه والمعلومات المعارف تقديم على المعلم وظيفة تقتصر ال   
 مشكالتهم وعالج معهم التعامل عليه يسهل وبالتالي التالميذ بمشكالت علم على يكون 

 المشكلة أن والشك واالجتماعية والعقلية والنفسية الروحية الجوانب جميع من وتنميتهم
 البحث فيها.  دون  تركت إذا تزداد وهي السوي  السلوك عن انحراف هي السلوكية

 : التالي الرئيسي السؤال البحث في مشكلة صياغة ويمكن

 بمدارس الضعيف الدراسي التحصيل ذوي  التالميذ وسط سلوكية هل هناك مشكالت   
 التالية:  األسئلة منه وتتفرع عطبرة؟ بمحلية والخاصة الحكومية األساس
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 الدراسي التحصيل تالميذ ذوي  لدى السلوكية للمشكالت العامة السمة ما هي 
 الضعيف؟

 التالميذ لدى السلوكية المشكالت درجة في إحصائية داللة ذات فروق  هل توجد 
 النوع؟ لمتغير تعزى  الضعيف الدراسي التحصيل ذوي 

 التالميذ لدى السلوكية المشكالت درجة في إحصائية داللة ذات فروق  هل توجد 
 الصفي؟ المستوى  لمتغير تعزى  الضعيف الراسي التحصيل ذوي 

 التالميذ لدى السلوكية المشكالت درجة في إحصائية داللة ذات فروق  هل توجد 
 الوالدين؟  تعليم مستوى  لمتغير تعزى  الضعيف الدراسي التحصيل ذوي 

 من خالل ما تقدم فإن البحث الحالي يهدف لتحقيق األهداف اآلتية:

 الدراسي التحصيل ذوي  التالميذ لدى السلوكية للمشكالت العامة التعرف على السمة .1
 الضعيف. 

 ذوي  التالميذ لدى السلوكية المشكالت درجة في التعرف على الفروق اإلحصائية .2
 النوع.  لمتغير تبعاً  الضعيف الدراسي التحصيل

 ذوي  التالميذ لدى السلوكية المشكالت درجة في التعرف على الفروق اإلحصائية .3
 الصفي.  المستوى  تبعًا لمتغير الضعيف الراسي التحصيل

 ذوي  التالميذ لدى السلوكية المشكالت درجة في الفروق اإلحصائية التعرف على .4
 تعليم الوالدين.  مستوى  لمتغير تبعاً  الضعيف الدراسي التحصيل

 اآلتي:  في الدراسة أهمية تتمثلأهمية البحث:  -
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 وسط التالميذ السلوكية كشف العوامل المسببه للمشكالت على الوقوف في يفيد. 1
 المناسبة لها.  الحلول وايجاد تشخيصها وكيفية

االستفادة من نتائج هذا البحث وتطبيقها على أرض الوقع في معالجة المشكالت . 2
 السلوكية وسط التالميذ ذوي التحصيل الدراسي الضعيف.

التأكد على مسئولية اآلباء واألمهات في رعاية التالميذ في تلك المرحلة الحساسة في . 3
بطرق سليمة ومحاولة عملية إلى الوصول إلى أفضل أساليب عملية نموهم وتنشئتهم 

 المعاملة الوالدية. 

 فروض البحث:  -

 ذوي  التالميذ لدى السلوكية المشكالت درجة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد. 1
 النوع.  لمتغير تعزى  الضعيف الدراسي التحصيل

 ذوي  التالميذ لدى السلوكية المشكالت درجة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد. 2
 الصفي.  المستوى  لمتغير تعزى  الضعيف الراسي التحصيل

 ذوي  التالميذ لدى السلوكية المشكالت درجة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد. 3
 الوالدين.  تعليم مستوى  لمتغير تعزى  الضعيف الدراسي التحصيل

 حدود البحث:  -

 والخاصة بمحلة عطبرة. المكانية: المدارس الحكومية الحدود -

 م.2121-2119الدراسي  الزمانية: العام الحدود -
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 مصطلحات البحث:  -
 شكل عن عبارة هي ( بأنها2118خولة أحمد ) عرفتها اصطالحًا: السلوكية المشكالت -

التعلم،  عملية في خلل وجود نتيجة الفرد عن يصدر الذي السوي  غير السلوك أشكال من
 (. 2التكيفي) السلوك التكيف، ودعم في السلوك تعزيز عن ناتج ذلك يكون  ما وغالباً 

 بمرحلة التلميذ عليها تحصل التي الدرجات مجموع هو :إجرائياً  السلوكية المشكالت -
 الحالية.  الدراسة في المستخدم السلوكية المشكالت مقياس في األساس

 مادة في إليها يحصل أو الطالب يحققها التي االكتساب درجة هو الدراسي: التحصيل -
 (. 3معرفة ) من واكتسبه التلميذ تحصيل مدى أي باختبار تعليمي، ويقاس ومجال دراسية

 الدراسية المواد جميع في الطلبة لدرجات مجموع العام وهو :إجرائياً  الدراسي التحصيل -
االختبارات  هذه كانت األساتذة، سواء قبل من معدة صعبة اختبارات في عليها حصل التي
 (. 4معها ) كليهما أو تحريرية أو شهية

 والقدرات المعارف من الضروري  التعليم من قدر توفر التي المرحلة :األساس مرحلة -
 مواصلة من لها ويتمكن ينالها أن ينبغي التي والمهارات والقيمية والروحية والتربوية الذهنية
 أراد.  أن تعليمه

 متر 350 ارتفاع على بالسودان النيل نهر والية في تقع مدينة عطبرة :عطبرة محلية -
ميل(  193.5متر) كيلو 310 بحوالي الخرطوم العاصمة عن البحر، وتبعد سطح فوق 

ميل( وعن ميناء بوستسودان  6.2كيلو متر) 11وعن مدينة الدامر حاضرة الوالية بحوالي 
 كيلو متر.  474كيلو متر ، وجنوبًا عن وادي حلفا بحوالي  611في الشرق 
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 النظري للبحث: اإلطار -

 ترجع الطفولة مرحلة في السلوكية المشكالت مفهوم أن السلوكية: المشكالت مفهوم -
 وأشكال أسباب عدة إلى وترجع الطفل لها يتعرض التي خاطئة مواقف إلى األساس في

 السلوكية للمشكالت مقبول عام تعريف يوجد ال كما النضج ودرجة المجتمع باختالف
 هي:  عوامل عدة في م(2003ذكرها خولة أحمد ) والتي السبب ويعود

 النفسية.  الصحة مفهوم حول واضح اتفاق وجود عدم. 1
 السلوكية.  المشكالت قياس في مشاكل وجود. 2
 السلوكية المشكالت ترتبط قد بالسلوك المتعلقة والثقافية االجتماعية التوقعات تباين. 3

 الصعب من يجعل مما التعلم صعوبات أو العقلي التخلف حالة في خاصة أخرى  بإعاقة
 تصنف التي والمؤسسات الجهات وتباين السلوكية للمشكالت الرئيسي السبب تحديد

 وتخدمهم.  المطربين األطفال
 : السلوكية المشكالت تعريف -

 يقال شكول أشكال والجمع المثل بالفتحة منظور الشكل بن الفضل أبو عرف: لغة -
 جديلته (، أي82اإلسراء، اآلية  )سورة ژ ې ې ې ۉ ژۉتعالى:  أنصبه، وقوله أي بكذا أشكل

 . (5)وملتبس مشتبه التبس، مشكل األمر وأشكل وجهته وطريقته

 الفئات تسلكه الذي الجماعة معايير حسب السوي  السلوك عن انحراف هي: اصطالحاً  -
 خارجه أو الفرد )كاالنسحاب( داخل إما آثارها تنصب الواحدة، والتي العمرية الفئة ذات

 (. 6العدوان ) مثل باآلخرين األذى كإيقاع

 اآلتي:  في م(2000تتبناها القاسم ) التي التعريفات من مجموعة يلي فيما
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 من الحدوث ومتكرر اجتماعياً  مقبول غير المضطرب سلوك االجتماعي: هو التعريف .1
 الفرد.  إليه ينتمي الذي المحيط في األسوياء الراشدين

السلوك.  ونوعية طبيعة تفسير في الفرد سلوك مالحظة على النفسي: يعتمد التعريف .2
 العرف قواعد عن االجتماعي، والخروج العدوان، الكذب، العناد، الخوف، االنسحاب مثل

 السعادة بعدم بالشعور ترتبط والتي السلوكية المشكالت خصائص لمعرفة االجتماعي
 المتكرر.  والفشل

 الخبرات تأثير لمعرفة الدراسي واألداء السلوك على التركيز التربوي: هو التعريف .3
 (. 7السلوكية) بالمشكالت الوثيقة وعالقتها والتربوية االجتماعية

 اآلتي:  في تتمثل السلوكية المشكالت أعراض :السلوكية المشكالت أعراض -

 العامة بالصحة العقلية، الحسية، العصبية، أو بالعوامل يرتبط الذي التحكم على القدرة عدم
 مع ومعرفية شخصية عالقات بناء على القدرة السلوكية، عدم بالمشكالت يرتبط وإنما

 السلوك من ناتجة غير أو مالئمة غير العالقات، أنماط بهذه واالحتفاظ والمدرسين األقران
السعادة، الحزن، واالكتئاب  بعدم رالشعو  من عام العادية، مزاج الظروف في والمشاعر

 مرتبطة الجسم، ومخاوف في النطق، الكالم، األلم مثل جسمية أعراض لظهور وميل
 (. 8المدرسية) أو الشخصية بمشاكل

 في جيد غير بسلوك يتصف الذي الطفل في تمثلت األعراض جميع الباحثون أن ويرى 
 معها.  يتعايش التي البيئة في القبول يجد وال التعامل

 يصعب الذي الحد إلى السلوكية المشكالت أسباب تتعدد :السلوكية المشكالت أسباب -
 الوراثية األسباب أن نقول أن الصعب منها، فمن كل أثر مدى تقدير أو بينهما الفصل فيه
 السلوكية:  المشكالت حدوث وراء الكامن السبب هي وحدها البيئية أو النفسية أو
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 على:  تشتمل وهي البيولوجية: األسباب-1

 األفراد تعرض في هاماً  دوراً  الوراثية العوامل الوراثي: تلعب المنشأ ذات العواملأ. 
 يتبعونهم والعقلية الجسمية الناحية من آبائهم يشبهون  كما السلوكية، فاألطفال لالضطرابات

 السلوك.  لمضطربي العائلي التاريخ بدراسة ذلك والعاطفية، وتأكد السلوكية الناحية من

 حيث النمو عملية في كبيراً  دوراً  وإفرازاتها الصماء الغدد وإفرازاتها: تلعب الصماء الغددب. 
 بوظائف وثيقاً  ارتباطاً  الصماء الغدد وظائف واضح، وترتبط بشكل السلوك على تؤثر

 للفرد العام النشاط في واضح بشكل الغدد العصبي. وتؤثر الجهاز وخاصة المختلفة الجسم
 الفرد. وإن يختاره الذي السلوك واستمرار وكم نوع االنفعالي، وفي السلوك وشدة سرعة في

 حسناً  تأثيراً  ويؤثر نشيطا سليماً  شخصاً  الفرد من يجعل الصماء الغدد إفراز في التوازن 
 الفعل وردود النفسي المرض إلى يؤدي الغدد اضطراب أن عامة، كما بصفة سلوكه على

 (.8المرضية ) السلوكية

 بعد وما الوالدة وأثناء الوالدة قبل ما عوامل على تشتمل باأللم: وهي الخاصة العواملج. 
 وسوء والكحول للعقاقير الحمل، تناولها أثناء األم مرض في الوالدة، ويتمثل قبل وما الوالدة

 العملية طريقة عن الوضع أو المتعثرة أو المبكرة الوالدة في فيتمثل الوالدة أثناء التغذية. أما
 األوكسجين.  ونقص القيصرية

 الطفل وتعرض الطفل تطعيم للطفل، عدم بالنسبة التغذية سوء في فيتمثل الوالدة بعد وما
 والصدمات.  للحوادث

 حدوث إلى يؤدي مما العصبي الجهاز في إصابات إلى يؤدي أن شأنه من ذلك كل
 (.9الطفل ) سلوك في اضطراب
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 المضطرب بالنمو تتعلق حيث نفسي ومنشأ أصل ذات أسباب وهي النفسية: األسباب-2
 األشهر في الطفل ورغبات للطفل، فحاجات األساسية الحاجات إشباع وعدم الطفولة في

 سعيدة حياة في حظه كان اتبعت ما إذا ذلك وغير والصحة والراحة الطعام من األولى
 اضطراب إلى المؤدية األسباب أهم األساسية، ومن الحاجات تلك لديه يمكن لم وسوية

 هو النفسية للصحة األول األساس أن حيث األم رعاية من الحرمان الطفل عند الشخصية
 وأمه.  الطفل بين الوثيقة العالقة

 واالجتماعي واالنفعالي والعقلي الجسمي النمو على سيئة آثار له الوالدين من الحرمان إن
 قدرته المتدني، وعدم الراسي الذكاء، وتحصيل اختبارات في ضعيفة درجات في يتمثل
 مع ومخاوف قلق شكل في تظهر سلوكية اآلخرين، ومكمالت مع مؤثرة عالقات بناء على
 (. 11أقرانهم ) مع المتفق السلوك أنماط في النضج عدم

 على تشتمل وهي االجتماعية البيئة في بالفرد المحيطة األسباب وهي البيئية: األسباب-3
 بالفرد.  المحيطة والثقافية الحضارية المدرسية، البيئة األسرية، البيئة البيئة

 منها:  المشكالت لهذه قدمت تصنيفات عدة هنالك :السلوكية المشكالت تصنيف

 م(: 2000وآخرون ) القاسم جمال في المذكور كواي تصنيف

 وهي:  فئات أربعة إلى السلوكية المشكالت بتصنيف قام

 يضاهيه والجسمي اللفظي العدواني السلوك أنماط على تشمل وهيالتصرف:  مشكالتأ. 
 المجتمع.  في والكبار األقران مع الشخصية العالقات في قصور

 تتمثل والتي الزمني العمر مع تتالءم ال التي المشكالت وهيالنضج:  عدم مشكالتب. 
 االنتباه.  مدة وقصر الكالم وقلة النعاس وكثرة اليقظة وأحالم البال واشتغال والبالدة اإلهمال
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 والدونية بالخجل والشعور والقلق االجتماعي االنسحاب وتشملالشخصية:  مشكالتج. 
 الجسمية.  والشكاوي  الحزن  ومشاعر واالنعزال

 من والهروب والجسمي اللفظي العدوان على الفئة هذه وتشملاالجتماعي:  الجنوحد. 
 عصابة. ضمن أو الرفاق من مجموعة ضمن السلوك بهذا يقوم والطفل والمشاجرات المدرسة

 أنواع المشكالت السلوكية تتمثل في اآلتي:  :السلوكية المشكالت أنواع -

 بشكل التعلم بعملية مرتبطاً  ويكون  التلميذ به يقوم الذي السلوك وهو :التعليمية المشكلة-1
التعليم،  عن المعلم التعليمية، أو العملية دون  التلميذ مشكلة على تعمل مباشر، وبالتالي

 بواجبه القيام الصف، عدم غرفة معه إلى كتابه، قلمه إحضار التلميذ نسيان أمثلتها ومن
 موضوع حول يتحدثون  عندما الطالب من لغيره أو للمعلم التلميذ انتباه المنزلي، عدم

 دون  المدرسة عن لكثيرا الدرس، والتغيب سير أثناء في المتكرر معين، الخروج دراسي
 عذر. 

 الدراسي، وكذلك تحصيلهم تدني في يتسببون  مقبولة غير بسلوكيات يقومون  الذين التالميذ
 الدرس، فضالً  فعاليات تعطيل من يسببونه كما أخرى  جهة من غيرهم تحصيل تدني في
 المخطط األهداف تحقيق في استغالها ينبغي التي واألوقات األمور من الكثير ضياع عن

 لها. 

 المرتفع، الحديث المعلم، الضحك إذن دون  من التكلم وتشمل :السلوكية المشكالت-2
الصباح،  طابور عن الدرس، التأخر أثناء الطعام، العلكة التالميذ، مضغ مع الجانبي
 بعض عند حدتها تزداد قد السلوكيات آخر. وهذه إلى مكان من الصف غرفة في والتحرك
 (. 11السرقة) بذيئة، محاولة بلغة التخريب، التحدث حد إلى لتصل التالميذ

 وهما:  قسمين إلى تنقسم السلوكية المشكالت أن م(2005أوضح العبادي ) وقد
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 يسعى حيث الصفي االجتماعي التفاعل خالل من تحدث وهي الفردية: المشكالت-3
 والقبول االنتماء تحقيق من التلميذ تمكن الحاجة، فإذا هذه إشباع إلى الصف في التلميذ

 النشاط في بفعالية ومساهماً  متعاوناً  يصبح فإنه بينهم بأهميته وشعر الصف في زمالئه من
 فإنه االنتماء تحقيق يستطيع ولم مقبول غير أنه وشعر العكس حدث إذا الصفي، أما

 واعي يكون  أن المعلم على ممكنة. لذا أخرى  وسيلة بأية مكاناً  ليجد طاقته يستعمل سوف
 ونواحي نفسه السلوك معالجة على العمل ثم ومن التلميذ لدى السلوك لهذا الموجهة للغايات
 المطلوب.  للسلوك أفضل بدائل إيجاد خالل من فيه القصور

 التالية:  السلوكية األشكال على تكون  أن يمكن والتي االجتماعية: المشكالت-4

 وترابطه.  الصف وحدة ضعف .أ

 والقواعد.  السلوك بمعايير االلتزام عدم .ب

 الصف.  جماعة أعضاء جانب من السلبية االستجابات .ج

 سيء.  لسلوك وتقبله الصف موافقة .د

 البيئي.  التكيف عن العجز .ه

 التعلم.  عن والتوقف االنتباه لتشتت القابلية .و

 العدوانية.  المعنوية، الكراهية، المقاومة، واالستجابات الروح انخفاض .ز

 : السلوكية للمشكالت المفسرة النظريات

 أصولها فرويد سيجموند وضع التي النفسي التحليل نظريات حاولت التحليلية: النظرية-1
 من المبكرة الفترات في األطفال خبرات خالل من السلوكية االنحرافات تفسير في ومبادئها
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 في ــــ السارة غير المبكرة الخبرات بعض أن النفسي، حيث التحليل مبادئ ظل في الحياة
 السلوك، وتؤدي توجيه في دورها أداء في تستمر المكبوتة الخبرات هذه أن الالشعور، إال

 في السلوكية االضطرابات النفسي التحليل مدرسة أنصار ويفسر االنحرافات إلى بالتالي
 التي الداخلية العلميات تحليل خالل من اإلنسان سلوك فهم التحليلين اإلطار، ويحاول هذا

 العقلية النشاطات بأن وتنادي الدينامية من جزء هي التي التحليلية النظرية أنصار يفترضها
 بالسبب التحليلية النظرية الالشعورية، وتهتم لالندفاعات نتيجة إال هي ما لإلنسان والجسمية

 أن النظرية هذه أصحاب بها، ويعتقد يسلك التي الطريقة يسلك ألن بالطفل أدى الذي
 النوع، وينظر حيث من ال الدرجة حيث من يختلفون  سلوكياً  المضطربين األطفال

 مثل العصاب تسمى البسيطة فاالضطرابات فيها مبالغ عادية صفات أنه على لالضطراب
 اإلفرازات أما القهرية والوساوس، االكتئاب، األفعال المرضي، والهستريا والخوف القلق
 الذهان تسمى متحصل عالم في والعيش الواقع عالم عن الفرد انفصال تضمن التي األشد

 (. 2داخلي ) الضطراب

 على مبنية وكلها اتجاهات ثالث على النظرية هذه تحتوي  االجتماعي: التعلم نظرية-2
المعرفية،  المحددات بين والتبادل المستمر كالتفاعل عامة بصورة وتمثل التدعيم فكر

 النماذج مالحظة خالل من السلوك أشكال معظم الطفل يتعلم حيث السلوكية، والبيئية
 الطفل أن الوالدية المعاملة مستوى  ( علىBandaoraباندورا ) ويرى  األسرة في المتوفرة

 نمو مع المعرفية محاكاة طريق عن للنمو األولى السنوات في االجتماعية النماذج يتعلم
 المجتمع في تعقيداً  األكثر السلوك المحاكاة على قادراً  واالنفعالية ويصبح الذهنية الوظائف

 م( في2006وآخرون،  أوردها )ذكريا الشربيني التي االتجاهات هزه فعالة، ومن بصورة
 اآلتية:  المستويات
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 التدعيم فكرة األول، ويثبتون  االتجاه يمثلون  ( هؤالءDullard Millea ،Searsاتجاه: )أ. 
التعلم،  لحدوث كشروط والجزاءات بالدوافع المثير، االستجابة، يهتمون  بارتباط يقر الذي

 أو تصرفات أو بأفعال الطفل يقوم عندما اهتمامهما أو والديه انتباه على يحصل فالطفل
 التصرفات بتلك والديه اهتمام فيرتبط بها يقومان ربما أو أحدهما أو الوالد يفضلها أعمال

 بعد.  فيما منه جزءاً  تصبح مما تكرارها مع
 ضوء في االجتماعي السلوك يفسر الذي الثاني االتجاه (: يمثلSkinerسكينر ) اتجاهب. 

 االتجاه محدودة شخصية ينمي العقاب، فالطفل وأسلوب الثواب وأسلوب التدعيم قوانين
 تكرار إلى الطفل يميل بحيث معه الوالدان يتبعها أو ويطبقها والعقاب للثواب مستقلة وأنماط
 الطفل يتعلم عليه، وبالتالي مثاب غير السلوك يكون  اإلثارة، وال على حصل الذي السلوك

 محدد.  وبدعم المحدودة الرابطة تنشيط أو بإثبات المرتبطة االستجابات
 االجتماعي التعلم بنظرية جاء الذي الثالث االتجاه (: يمثل(Bandaoraباندورا  اتجاهج. 
المعرفية،  المحددات بين والتبادل المستمر التفاعل أساس على السلوك دراسة تناولت التي

 في المتوفرة النماذج خالل من السلوك أشكال معظم الطفل يتعلم حيث السلوكية، والبيئية
 النماذج يتعلم الطفل أن الوالدية المعاملة مستوى  ( على (Banadoraباندورا  ويرى  األسرة

 وظائفه نمو ومع العرضية المحاكاة طريق عن للنمو األولى السنوات في االجتماعية
 بصورة المجتمع في تعقيداً  األكثر السلوك محاكاة على قادراً  ويصبح واالنفعالية الذهنية
 (. 13فعالة )

 : عالجها وطرق  السلوكية التي تناولها البحث المشكالت بعض من -

 : الزائد النشاط: أوالً 

 اضطراب هو االنتباه وتشتت الزائدة الحركة فرط هو اضطراب :الزائد النشاط تعريف
 والوجدان.  واألفكار السلوك على الدماغ، ويؤثر ووظائف بنية في خلل عن ناتج سلوكي
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 Hyperactive and Attentionالزائدة ) الحركة وفرط االنتباه تشتت ويعتبر
Deficiency Disorderالتعلم بمصاعب التسبب في شيوعاً  األكثر االضطرابات ( من 

 االنتباه.  وتشتت الحركة تمثل: فرط التي المركبة االضطرابات من وهو األطفال، عند

 على السيطرة في مشاكل يظهرون  ما غالباً  السلوكي العرض هذا بمثل المتأثرون  واألطفال
 والمدرسة.  ولألسرة للطفل ارتباك مصدر هما الحالتين كال الزائدة، وفي الحركة وفرط التركيز

 مالئمة تكون  مستمرًا، وال طابعاً  تأخذ النشاط من عن )زيادة عبارة االضطراب هذا أن
 (. 14بها() يقوم التي المهام لطبيعة أو الطفل لعمر

 العوامل:  هذه ومن الزائد النشاط في تتسبب عوامل عدة هنالك أن :الزائد النشاط أسباب -

 النشاط ومستوى  الجينية العوامل بين عالقة وجود إلى الدراسات أشارتالجينية:  العواملأ. 
 الزائد والنشاط الجينية العوامل بين واضحة عالقة إلى التوصل في فشلت الزائد، ولكنها

 مرضية.  كظاهرة

 نشاطاً  يظهرون  الذين األطفال أن الدراسات من مجموعة أشارتالعضوية:  العواملب. 
 األسباب دماغيًا، ومن تلفاً  تسبب قد التي للعوامل غيرهم من أكثر تعرضوا أطفال هم زائداً 

 مثل متباينة ألسباب يعود نمائي ضعف نتيجة أو الدماغ في القشرة تحت الجزء نشاط
 الزائد النشاط أن وجدت أخرى  دراسات األنسجة، ولكن في األوكسجين نقص أو األورام
 الدماغي.  التلف أعراض في شائعاً  أو ضرورياً  عرضاً  ليس

 وتتمثل هذه العوامل في اآلتي:النفسية:  العواملج. 

 أكثر سلوكية اضطرابات إلى األطفال لدى المزاج في المشكالت تقو المزاج: قد -
 صعوبة. 
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استمرارية،  إلى أو الزائد النشاط تطور إلى االجتماعي التعزيز يؤدي التعزيز: قد -
 يتم وقد الراشدين اآلخرين بانتباه الطفل نشاط يخطي المدرسة قبل ما مرحلة ففي

 تعزيزه. 

 نشاطه مستوى  يزيد نشاطاً  األقل الطفل أن إلى الدراسات نتائج النمذجة: أشارت -
 لمستوى  نموذج بمثابة الوالدان يكون  نشاطًا، وقد األكثر الطفل من قريباً  ويصبح

 علمية أدلة توجد ال حال آية على ولكن تعزيزه على يعمالن الطفل، وقد نشاط
 االفتراض.  هذا تدعم كافية

 المركزي، مما العصبي الجهاز إثارة تسبب البيئية العوامل أن يعتقدالبيئية:  العوامل .د
 بالرصاص، اإلضاءة، المواد العوامل: التسمم هذه الزائد، ومن النشاط سلوك إلى يؤدي

 (. 15للطعام) المضافة

 من وجيزة لفترة يحدث شائع السلوكي اضطراب التمرد :الطاعة وعدم ثانيًا: التمرد -
 النزعات ضمن ويصنف سلوكه في ثابتة وصفة متواصالً  نمطاً  يأخذ الطفل. وربما عمر

 ورغبات الطفل وطموحات رغبات لتصادم محصلة األطفال. ويعتبر عند العدوانية
 (. 16وأوامرهم ) الكبار ونواهي

 في:  تتمثل األطفال عند التمرد أسباب أن: األطفال عند التمرد أسباب -

الطفل،  معاملة في الوالدين قبل من المفرطة القسوة أي األطفال: عند المرونة أو لقسوةا -1
 تؤدي لسلوكه، قد المستمر والنوم، والتقيد الطعام في معين نظام إشباع على وإجباره

 المحبة في اإلفراط أن اآلخرين. كما مع تعامله في موقف أي في وعصيانه تمرده إلى
 له، فإذا خادمين والديه يتصور تجعله رغباته، قد جميع وتلبيةالزائد،  والتساهل والحنان

 حتى وسيلة بأي رغباته وتحقيق بحثها جاهداً  يسعى فإنه والموانع القيود بعض واجه ما
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 وإهمال األب أو األم قبل من الطفل معاملة في التذبذب فإن بالعناد، كذلك كان وإن
 أو المنبوذ بالطفل تدفع اآلخرين، قد دون  األبناء أحد تفضيلهما للطفل، أو الوالدين
 الوالدين.  وأمر لألوامر والعصيان العناد إلى المهمل

 والحب باألمن يشعر ال عندما نفسية اضطرابات من الطفل يعاني األمان: بعدم الشعور-2
انفصاله،  أو أحدهما وفاة أو األبوين بين الخالفات األسري، بسبب محيطه في والحنان

 ورفض للسلطة رفض شكل على يظهر والعناد، والذي الرفض سلوك يسلك يجعله مما
 الوالدين.  طاعة ورفض النوم

 الذي العناد، فالطفل إلى بالطفل تدفع الشديدة االحتياجات إن الملحة: االحتياجات-3
 الهدوء يستلزم الشديدة اآلالم وتحمل لالستراحة ملحة بحاجة يشعر الشديد التعب من يعاني

الطريقة )العناد(.  هذه بمثل حاجاته عن الطفل يعبر األوضاع هذه مثل والسكينة، وفي
 عجول الصبر، فالطفل وفقدان االستعجال من أحياناً  الطفل عناد يبرز ذلك إلى باإلضافة

 هدفه.  يحقق أن أي اآلخرين لدى ما الصبر من له وليس

 قدرته بذلك يظهر واإللحاح العناد أحياناً  الطفل يبدي المجابهة: على القدرة إظهار-4
 اهتمامًا، يلجأ يعينه وال شيئاً  أمه أو أبيه من يطلب حينما والمجابهة: فالطفل التصدي على
 يضطرهما حتى الطعام عن والعزوف البكاء ويواصل يهدأ ال ولكنه العقاب فينال البكاء إلى
 لمطالبه.  الخضوع إلى األمر نهاية في

 الجديد المولود ألن ألسرته جديد طفل والدة عند أحياناً  الطفل عناد يبدأ المنافسة:-5
 والديه.  واهتمام رعاية من األكبر الجانب على يستحوذ

 لعناد مجاراته من سنوات بعد ويتحول فجأة البعض موقف يتغير الضرب: أسلوب-6
 معه يستحيل وضع على اعتاد قد الطفل أن عن آخر، غافالً  بنمط معه التعامل إلى الطفل
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 بغاية جديد أسلوب ممارسة األول يبدأ الظروف هذه مثل وضحاها، وفي ليلة بين إصالحه
 العناد روح تعميق في يساهم الضرب أن إلى الضرب، غير أسلوب وهو إخضاعه، أال

 والتمرد. 

 عليه تبدو النفسي، وحينما للنمو بمراحل يمر الطفل إن ذاته: تأكيد في الطفل رغبة-7
 النمو، هذه مراحل من طبيعية مرحلة يعتبر ذلك فإن فيه المبالغ غير العناد عالمات
 على التأثير في وقدراته وإمكاناته نفسه واكتشاف االستقرار على الطفل تساعد المرحلة
 اإلرادة.  قوة تكوين من وتمكنه اآلخرين

 عصيان أو عناد من والعالج الوقاية طرق  أهم إن :التمرد مشكلة من والعالج الوقاية -
 يلي:  ما تتمثل في األطفال

 وبإمكان معقولة الطفل من األبوين مطالب تكون  بأن يعني وهذاالمعاملة:  في االعتدال. 1
 االستجابة توقع باإلمكان يكون  أكثر الطفل لمطالب الوالدان استجاب تنفيذها. فكلما الطفل

 تلبية في وإيجابية حساسية أكثر األبوان كان الطفل، كما قبل من اإليجابية )الطاعة(
 من والعصيان التمرد سلوك ظهر إذا طاعة. أما أكثر الطفل كان الطفل، كما حاجات

 العصيان لسلوك المزعج األثر على معينة بعبارات يشيروا أن للوالدين يمكن الطفل، عندها
 ذلك.  نحو ومشاعرهما

 معه نتساهل الطفل، مرة معاملة في تذبذب هناك يكون  أال يجبالمعاملة:  في الثبات. 2
 من تضعها التي القواعد احترام يتم أن من البد معه. ولذلك نتشدد ومرة القواعد فرض في
 جدًا.  والنادرة الطارئة الحاالت في إال بتجاوزها السماح وعدم الطفل قبل
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 نطلب ما بتطبيق معه، وإقناعه كلمات استخدام خالل : منللطفل المستمر التشجيع. 3
 الدالة القصص بعض سرد خالل من والعناد، وذلك التحدي أسلوب عن منه، واالبتعاد

 والنصيحة.  التوجه قبول وفضل العناد على عاقبة سواء على
 والثقة والحنان بالمحبة مفعم أسري  جو فيللطفل:  واألمان األمن توفير على العمل. 4

 الشكوى  اآلخرين، وعدم باألطفال مقارنته ذاته، وعدم شخصيته، وتأكيد احترام على والعمل
 التحكم على وقدرته الوالدين على والسيطرة بالقوة يشعر ال حتى اآلخرين أمام الطفل من

 العناد.  في يزيد مما فيهما
 األمن رجل عن المرور، ويتحدث قواعد يحترم الذي فاألبالمناسبة:  القدوة توفير. 5

 التمرد سلوك من والطاعة للسلطة امتثاالً  أكثر األطفال يكون  أن المرجح فمن جيد بشكل
 (. 17والعصيان)

 العدواني ثالثًا: السلوك -

الفرد،  اهتمامات ومالحقة مطاردة على واإلصرار العزم عقد أنه على العدواني السلوك   
 تكون  ما عادة العدواني التهديد، فالسلوك أو بالقوة االهتمامات هذه مالحقة فهو العنف أما

 النزوة . طابع له متكرر تلقائي سلوك معدومة، فهو تكن لم إن ضعيفة دوافعه

 أن أسباب السلوك العدواني تنقسم إلى قسمين هما: العدواني:  السلوك أسباب -
 الذاتية أو الشخصية وتشمل:  العوامل من عدد هناك أن الشخصية: أو الذاتية العوامل-1

 تحول والتي عليه الضاغطة السلطة على والتحرر الكبار عند االستقالل في الطفل رغبةأ. 
 حاجاته.  وإشباع رغباته تحقيق دون 
 والجوع.  كالتعب جسمية عواملب. 
 العدوان.  في األطفال توقع التي المكبوتة واالنفعاالت الصراعاتج. 
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 تحقيقها.  أو قبولها يصعب أشياء أو محرمات أو ممتلكات على الحصول في الطفل رغبةد. 
 الغيرة.  أو بالذنب الشعور أو بالنفس الثقة وافتقاد باألمان الشعور فقدهـ. 
 (. 18العدوانية) دوافعه في التحكم على الطفل قدر عدمو. 
 تكون  أن يمكن التي البيئية العوامل من عز الدين جميل عدد وذكر البيئية: العوامل-2

 العدواني:  السلوك في سبباً 

 الطفل.  لها يتعرض التي االجتماعية والتنشئة التربية نوعأ. 
 الطفل.  بها يمر التي والخبرات البيئة في العالقات نوعب. 
 الحرمان.  أو العدوان على والمجتمع األسرة تشجيع مدىج. 
 األبوين.  بين الشجار كثرةد. 
  (. 18وسلوكه) وحركته الطفل ونشاط حرية في المستمر التدخلهـ. 
 المدن مناطق في منه أقل الريف في العدواني السلوك أن يتضح السكاني: االزدحام-3

 للسلوك وظهور وفرة األكثر هي بالسكان المزدحمة األحياء فإن المدن المزدحمة، وفي
 السكاني.  االزدحام قليلة وهي والضواحي األحياء في منه العدواني

 االتي:  في تتمثل العدواني السلوك أنواع أن :العدواني السلوك أنواع

ويشمل: الضرب، العض، الدفع، الركل، المشاجرة، القرص، الخدش،  الجسدي العدوانأ. 
 واالنتحار.  القتل
 يشمل: السخرية، االستهزاء، االنتقاد، السب، اإلذالل، اإلهانة.  الذي اللفظي العدوانب. 
 الغير.  أوراق التخريب، التدمير، تمزيقويشمل: السرقة،  اآلخرين ممتلكات على العدوانج. 

أن السلوك االنسحابي مشكلة ابلغ واخطر من مشكلة السلوك  :االجتماعي رابعًا: االنسحاب
العدواني، فالطفل يعتمد على االنطواء والسلبية بداًل من العدوان، الفاعلية والنشاط ودرجة 
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الخطورة هنا أن الطفل الذي يتسم بطابع االنطواء والسلبية قد ينال من البيئة التي يعيش 
االنطواء طاعة وامتثال وأن العدوان انحراف وتمرد  فيها القبول والتشجيع على اعتبار أن

ولذلك فإن بذور هذا السلوك حينما تجد له منبهًا في هذه المرحلة من النمو يسهل عليها 
 (. 19بعد ذلك أن تنمو وتفصح عن نفسها في شخصية غير سوية في المستقبل)

 االتي:  في لتتمث االجتماعي أسباب اإلنسحاب أن :االجتماعي اإلنسحاب أسباب -

 في الهرمونات عمل في اضطراب أو خلل أو المركزي  العصبي الجهاز في تلف وجودأ. 
 الجسم. 

 وإقامة األساسية للقواعد الطفل معرفة وعدم االجتماعية المهارات في نقص وجودب. 
 االجتماعية.  للعالقات التعرض اآلخرين، وعدم مع عالقات

 األخوة مع المبكرة السلبية االجتماعي التفاعل خبرات أن كما اآلخرين من الطفل خوفج. 
 اآلخرين.  مخالطة عن ويبتعد يتأثر الطفل تجعل الزمالء أو

 له يسبب واأللم لألذى تعرضة اآلخرين، وكذلك قبل من وتجاهله الطفل احترام عدمد. 
 لاألطفا عند أكثر يظهر االجتماعي اإلنسحاب سلوك أن لوحظ إنسحابيًا، حيث سلوكاً 
 سلوكية.  اضطرابات من آباؤهم ويعاني أمهاتهم تعاني الذين
 إلى يقود اإلنسحاب مقصود، قد اوغير مقصوداً  ذلك أكان سواء ألبنائهم اآلباء رفضهـ. 
 أو مباشر بشكل يشعره الطفل لرفق الوالدين رفض فإن كذلك اليقظة األماني، وأحالم عالم
 بتدني الطفل شعور ذلك عن جيدين، وينتج غير اختارهم الذين األصدقاء بأن مباشر غير

 وتصبح بذلك الرضا على لديه الرغبة وتطور العزلة إلى يميل وكذلك لديه الذات مفهوم
 له.  بالنسبة لها قيمة ال اآلخرين مع العالقة
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 العائلية، وبخاصة الحياة سوء إلى الفرد، باإلضافة بيئة في السائدة والتقاليد العاداتو. 
 أخرى  تارة تارة، والمكافأة، والتعزيز والتجاهل والعقاب الضرب المعاملة، بمعنى ازدواجية

 االجتماعية.  للعزلة سلوك إلى بالطفل يدفع قد ذلك كل

 العامل هذا يحول شيوعًا، حيث االجتماعي اإلنسحاب أسباب أكثر من وهو الخجلز. 
 عن والحديث التفكير دون  يحول الخجول، وكذلك الفرد لدى النظر وجهة عن التعبير دون 

 (. 21جديدة) صداقات وتكوين جدد أناس مقابلة من الفرد يمنع عال، كما بصوت الحقوق 
 اإلنسحاب معالجة في السلوك تعديل أسلوب يستخدم :االجتماعي اإلنسحاب عالج -

 أهمها:  م(2111أمين ) ذكرها عبدالمطلب والتي االجتماعي

 بطريقه اجتماعيا يتفاعل نموذج مالحظه على الطفل بمساعده والتقليد: وذلك النمذجة .1
 أهم من النمذجه وتعد المختلفة بالطرق  السلوك هذا وتعزيز سلوكه وتأدية أقرانه مع مناسبه
 خفض في فعاليتها من يذيد ومما االجتماعية والمهارات االجتماعي السلوك تنمية أساليب
 على قادرا الطفل يكون  وأن له محببا المستخدم النموذج يكون  وأن اإلنسحابي السلوك
 سلوكه.  تقليد و محاكاته

 على يقبل عندما اإليجابية، كالكالم المعززات استخدام اإليجابي: ويشمل التعزيز. 2
 مما والتفاعل الجماعي اللعب أو مواطن أنشطه خالل معهم والتفاعل باألخرين االختالط

 متقبال.  المشابه المواقف في السلوك حدوث احتماالت من يذيد
 المستهدف االجتماعي السلوك ألداء والحث التلقين أنواع باستخدام والتلقين: ذلك الحذف. 3
 اللمسي، الحركي، واإليمائي، اإلشارات جسدي أو اللفظي )تعليمات( كالتلقين المناسب أو

 معين.  باتجاه والنظرات
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 تهدف الطفل بيئة في القبليةوالمثيرات  األحداث ضبط البيئة: يعني الظروف تنظيم. 4
 وبين اجتماعياً  المنسحب الطفل بين االجتماعي التفاعل حدوث احتماالت زياده إلى

 األخرين. 
 (.21السلوكية) المشكالت ذوي  األطفال إرشاد. 5

 خالله ومن اللعب استخدام السلوكية المشكالت ذوي  األطفال إرشاد أنواع أنسب من وأن
 واإلحباط. ويظهر الصراع عن تنشأ التي والتوترات انفعاالته عن يعبر أن للطفل يمكن
 مواقف يكرر وكالما( حيث اللعب )حركه مع يتعامل وهو مشكالته عن يعبر عندما ذلك
 لصراعاته حال لعبه أثناء الطفل يجد انفعاالته، وقد ويعبر عن االنفعالية مشكالته تمس
 (. 22لمشكالته) وحتى

 الدراسات السابقة: -
الدراسات السابقة قاعدة هامة لكل باحث في مجاله، ويستعرض الباحثون في هذا تعتبر 

 الجانب الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث.

إن الرجوع إلى الدراسات السابقة عملية مهمة لمراجعة الدراسات العلمية ذات الصلة التي 
 (.23سبق أن أجريت لمعرفة الجوانب من ثم بحثها من قبل)

 الدراسات العربية: -أوالً 

 م(:2222دراسة عطاف علي حسن الزهار ) -1
المشكالت السلوكية المميزة لتالميذ المدارس االبتدائية والمتفوقين عنوان الدراسة: 

دراسة هدفت هذه ال. والمتأخرين دراسيًا في محافظات غزة كما يدركها المعلمون والمعلمات
ًا المميزة لتالميذ المدارس االبتدائية للمتأخرين دراسيإلى التعرف على المشكالت السلوكية 

 في محافظات غزة وكذلك الفروق تبعًا لعامل الجنس والمرحلة الدراسية.
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( مدرسة من مختلف 19( معلمة من )215( معلم و)586تمثلت عينة هذه الدراسة )
خدمت الباحثة المنهج ( تلميذًا متأخرًا أكاديميًا، واست17( تلميذًا متفوقًا و)64المناطق و)

 الوصفي.

أهم نتائج الدراسة: وجود مشكالت مميزة تمامًا لعموم التالميذ الذين اشتركوا في البحث، 
هنالك فروق ذات داللة واضحة بين التالميذ المتفوقين دراسيًا على مستوى الجنس والصف 

 الدراسي. 

 م(:2212دراسة غادة ميرغني يس المر ) -2
الت السلوكية والنفسية والمدرسية وعالقتها ببعض المتغيرات المشكعنوان الدراسة: 

هدفت الدراسة لمعرفة المشكالت السلوكية والنفسية والمدرسية وعالقتها ببعض  الديمغرافية.
المتغيرات الديمغرافية )النوع، المستوى الدراسي، السكن، المستوى التعليمي للوالدين(، لدى 

( 361وتمثلت عينة البحث ) شرق النيل بوالية الخرطوم. طالب المرحلة االبتدائية بمحلية
طالب وطالبة بالمرحلة االبتدائية بمحلية شرق النيل بوالية الخرطوم، ثم اختيارهم بالطريقة 
العشوائية الطبقية المتساوية وحيث تم تصنيفها إلى طبقات متساوية وفقًا لمتغيري النوع 

 ي االرتباطي وتمثلت أدوات البحث في استمارةوالسكن. واستخدمت الباحثة المنهج الوصف
البيانات األولية ومقياس المشكالت السلوكية والنفسية والمدرسية من إعداد عفاف محمد 

أهم نتائج الدراسة: وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المستوى التعليمي لألب  أحمد.
يمي ين المستوى التعلوالمشكالت المدرسية والمشكالت السلوكية، وجود عالقة عكسية ب

لألب والمشكالت السلوكية، ال توجد عالقة بين المستوى التعليمي لألب والمشكالت النفسية، 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المستوى التعليمي لألم والمشكالت السلوكية والنفسية 

 والمدرسية.
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 م(:2215دراسة أمل مأمون محمد الحسن ) -3
لسلوكية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي بوالية الخرطوم المشكالت اعنوان الدراسة: 

الت هدفت الدراسة إلى الكشف عن المشك وعالقتها بالتحصيل الدراسي وبعض المتغيرات.
السلوكية وعالقتها بالتحصيل الدراسي وبعض المتغيرات األخرى لدى تالميذ مرحلة األساس 

اسة من وتمثل مجتمع الدر  وصفي االرتباطي.بوالية الخرطوم، واستخدمت الباحثة المنهج ال
( تلميذ وتلميذة 411تالميذ وتلميذات مرحلة األساس بوالية الخرطوم، وبلغ حجم العينة )

( من اإلناث اختاروا بطريقة العشوائية، وتمثلت أدوات الدراسة 167( من الذكور و)233)
 لدراسة: إن المشكالتأهم نتائج ا في مقياس المشكالت السلوكية من تصميم الباحثة.

السلوكية لتالميذ مرحلة األساس تنخفيض عن جميع األبعاد ماعدا بعد مشكالت النشاط 
الزائد، توجد عالقة سالبة بين المشكالت السلوكية والتحصيل الدراسي، ال توجد فروق ذات 

ى، لداللة إحصائية في المشكالت السلوكية تعزى لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية األو 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية تعزى لمتغير نوع المدرسة لصالح 

 المدارس الحكومية.

 م(:2212دراسة يسرا عوض الكريم ) -4
أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها ببعض المشكالت السلوكية لدى الحلقة عنوان الدراسة: 

الدراسة إلى معرفة العالقة بين أساليب المعاملة هدفت  الثانية بمدارس قطاع كرري وسط.
الوالدية وبعض المشكالت السلوكية الناشئة من تالميذ الحلقة الثانية بمدارس األساس 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتم اختيار  بقطاع كرري وسط بمحلية كرري.
مدارس بالقطاع، وقد بلغ حجم  6 العينة بالطريقة القصدية من تالميذ الحلقة الثانية لعدد

( من اإلناث. قامت الباحثة باستخدام 615( من الذكور، و)337( بواقع )942العينة )
مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها اآلباء ومقياس المشكالت السلوكية ومقياس 
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ة العامة مأهم نتائج الدراسة: الس من تصميم الباحثة وتم تطبيقها على مجتمع العينة.
ألساليب المعاملة الوالدية الشائعة وسط آباء وأمهات تالميذ الحلقة الثانية ببعض مدارس 
قطاع كرري وسط بمحلية كرري تتسم باالرتفاع، عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 
إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية وبعض المشكالت السلوكية وسط تالميذ الحلقة 

بعض مدارس قطاع كرري وسط بمحلية كرري، وجود فروق ذات داللة إحصائية الثانية ب
وسط تالميذ الحلقة الثانية ببعض مدارس قطاع كرري وسط بمحلية كرري وبين أساليب 
المعاملة الوالدية ومتغيرات تعزى إلى الصف الدراسي واسم المدرسة، وجود فروق ذات 

تالميذ الحلقة الثانية ببعض مدارس قطاع داللة إحصائية في المشكالت السلوكية وسط 
 كرري وسط تبعًا لمتغير العمر.

 م(:2212دراسة فادية عبد الله حاج الملك ) -5
أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها التالميذ بمرحلة الطفولة المتأخرة عنوان الدراسة: 

لتعرف على سة إلى اهدفت الدرا وعالقتها بالمشكالت السلوكية وصعوبات التعلم األكاديمية.
أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها التالميذ بمرحلة الطفولة المتأخرة بوالية الخرطوم 
وعالقتها بالمشكالت السلوكية وصعوبات التعلم األكاديمية، استخدمت الباحثة المنهج 

لتعلم ا الوصفي االرتباطي وتمثل مجتمع العينة بين التالميذ العاديين وتالميذ ذوي صعوبات
( تلميذًا وتلميذة منهم 431األكاديمية بمرحلة األساس بوالية الخرطوم، وبلغ حجم العينة )

ة أهم النتائج الدراس ( إناث اختيروا بالطريقة العشوائية العنقودية.214( ذكور و)216)
رة خاآلتية: تتسم أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء تالميذ مرحلة الطفولة المتأ

بدرجة إيجابية، تتسم المشكالت السلوكية لدى تالميذ مرحلة المتأخرة باالرتفاع، توجد عالقة 
ارتباطية دالة إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها التالميذ والمشكالت 

 نالسلوكية بمرحلة الطفولة المتأخرة بوالية الخرطوم، توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بي
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أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها التالميذ وصعوبات التعلم األكاديمية بمرحلة الطفولة 
 المتأخرة بوالية الخرطوم.

 ثانيا: الدراسات األجنبية

 أسلوب المعاملة الوالدي وعالقتهاعنوان الدراسة: م(:2222دراسة ماتلي سيزر ) .1
معرفة أسلوب المعاملة الوالدية هدفت الدراسة إلى  بظهور المشكالت السلوكية.

اسة تكونت عينة الدر  المستخدم مع الطفل وعالقته بظهور المشكالت سلوكية عديدة.
( سنة من األسر ذات المستوى 12-11( طفاًل، ثم اختيارهم من األعمار )71من )

االجتماعي المتوسط، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطريقة المستعرضة، 
دوات من قائمة مالحظات السلوكيات الطفل الخاص بوالدين إضافة إلى وتكونت األ

أهم نتائج الدراسة: إن أسلوب المعاملة الوالدي السلبي  تقرير التي تم اعتمادها األطفال.
مع الطفل أدى إلى عالقة سلبية دالة إحصائيًا في ظهور المشكالت الشائعة في تلك 

 عاملة الوالدي وعمر الطفل.المرحلة، ال يوجد تمايز في أسلوب الم

 منهج وإجراءات البحث: -
يتناول الباحثون في هذا الفصل منهج وإجراءات البحث المستخدمة والتي اتبعاها  تمهيد:

للتحقق من الفروض حيث تشمل على المنهج، والمجتمع، وصف العينة، وكيفية اختيارها، 
مة، واإلجراءات العلمية والعملية بجانب الحديث عن األداة المستخدمة لجمع البيانات الالز 

المستخدمة في التأكد من صدق وثبات أداة البحث والكيفية التي طبقت بها أدوات البحث 
، واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات المستخدمة للوصول إلى 

 نتائج البحث.
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منهج الوصفي التحليلي، أن الاعتمد الباحثون في هذا البحث على المنهج  منهج البحث: -
الوصفي يعتبر من الدراسات التي تهتم بوصف األشخاص والظواهر وصفًا كميًا أو غير 

 (.24كمي)

يعرف بأنه مجموعة العناصر أو األشياء أو العناصر التي تتميز  مجتمع البحث: -
وتمثل مجتمع البحث في التالميذ ذوي التحصيل الدراسي  (.25بخصائص مشتركة )

الضعيف بمحلية عطبرة، الحلقة الثالثة الصفين )السابع والثامن( بمدارس مرحله األساس، 
 لذا حرصت الباحثة على حصر العينة في تلك الفئة بمستوياتها الحكومية والخاصة.

 ( يوضح مجتمع عينة البحث1جدول رقم )

 نوع المدرسة اسم المدرسة
 حكومية مدرسة عباس بوالد األساسية بنات

 خاصة مدرسة المدينة األساسية بنات
 خاصة مدرسة أم المدائن األساسية بنين

 حكومية مدرسة المزاد جنوب األساسية بنات
 حكومية مدرسة الدرديري األساسية بنين
 حكومية مدرسة الشرقية األساسية بنين 

 حكومية مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية بنات 
 خاصة مدرسة الظافر األساسية بنين 

 حكومية مدرسة الشهيد محمد صالح األساسية بنين 
 

تعرف العينة بأنها ذلك الجزء من مفردات الظاهرة التربوية موضوع  عينة البحث: -
 (.26الدراسة، والذي يختاره الباحث وفق شروط معينة لتمثل المجتمع األصلي للدراسة )

م( بأنها 24العشوائية القصدية التي وصفها )اختار الباحثون عينة البحث عن طريق العينة 
طريقة التجمع أو مسح أو تعدد المراحل في هذه الطريقة يتم اختيار مجموعات وليس أفراد، 
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ويتم االختيار عشوائيًا لمناطق أو تجمعات مثل المدارس ويشترط أن يكون ألفراد التجمع 
( ذكور 112نهم )( م211أو يتصف بنفس الخصائص، وحيث بلغ حجم عينة البحث)

( إناث، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية القصدية والتي عرفها )رجاء أبو عالم، 88و)
 م( بأنها هي طريقه التجمع أو المسح.2114

 ( يوضح خصائص متغيرات عينة البحث2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد النوع
 %56 112 ذكر
 %44 22 أنثى

 %122 222 المجموع
 النسبة المئوية العدد الصفيالمستوى 

 %52 122 سابع
 %52 122 ثامن

 %122 222 المجموع
 النسبة المئوية العدد مستوى تعليم األب

 %1.5 3 أمي
 %22.5 41 أساس
 %52.2 124 ثانوي 
 %26.2 52 جامعي
 %122 222 المجموع

 النسبة المئوية العدد مستوى تعليم األم 
 %6.2 12 أمي

 %24.2 42 أساس
 %42.5 25 ثانوي 
 %27.5 55 جامعي
 %122 222 المجموع

 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

39 

 

قبل تطبيق المقاييس النفسية المشار إليها في الدراسة استخدم الباحثون  أدوات البحث: -
لفرز العينة من تالميذ ذوي التحصيل الدراسي الضعيف أواًل النتائج النهائية باإلضافة 

الباحثون بتطبيق أدوات الدراسة، واألداة هي الوسيلة أو للملفات المدرسية؛ وبعد ذلك قام 
الطريقة التي تستخدم في جمع المعلومات الالزمة لتشخيص مشكلة الدراسة والتحقيق من 

فروضها والوصول إلى أهداف البحث ذات متغيرات متعددة التي سوف يستخدمها 
 الباحثون في البحث الحالي:

قام الباحثون بتصميم استمارة لجمع المعلومات األساسية،  استمارة البيانات األساسية:-أ
وذلك بعد االطالع علي عدد من االبحاث ، واستمارة جمع المعلومات األساسية هي 
عبارة عن أداة لضبط العينة حسب متغيرات البحث، والهدف منها جمع المعلومات 

مي األب، توي تعلياألساسية عن المفحوصين، وتشتمل على )النوع، المستوي الصفي، مس
 (.2مستوي تعليمي األم( كما هي موضحة في الملحق رقم )

وضع هذا المقياس عطاف  مقياس المشكالت السلوكية للتالميذ المتأخرين دراسيًا: -ب
( بندًا وهي النشاط الزائد 61( أبعاد، ومجموع عدد بنوده )6علي ويقيس هذا االختبار )

يبة، والالزمات العصبية، سلوك التمرد في المدرسة، والسلوك الالجتماعي، العادات القر 
السلوك العدواني، السلوك االنسحابي، يشتمل على أربعة عبارات لإلجابة على بنود 

المقياس وهي: تنطبق عليه بدرجة كبيرة، تنطبق عليه، تنطيق عليه لحد ما، تنطيق عليه 
( فقرة ليتناسب مع البيئة 45بدرجة ضعيفة جدًا، ثم تمت صياغته من قبل الباحثة بعدد )

 السودانية وعينة الدراسة.
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تم عرض المقياس على عدد من المحكمين المختصين في مجال علم النفس كما هم 
( وتم تعديل بعض العبارات وحذف بعضها وإضافة البعض 1موضحين في ملحق رقم )

 اآلخر. 

فقرات لسيكومترية للمعرفة الخصائص ا الصدق والثبات لمقياس المشكالت السلوكية: -
( 36المقياس قام الباحثون بتطبيق صورته المعدلة بتوجيهات المحكمين والمكونة من )

( تلميذ وتلميذه، تم اختيارهم 31فقرة مقسمة على أربعة أبعاد على عينة أولية حجمها )
بطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع البحث الحالي، وبعد تصحيح االستجابات قام 

 صد الدرجات وإدخالها في الحاسب اآللي ومن ثم تم اآلتي: الباحثون بر 

لمعرفة الصدق العاملي لفقرات مقياس المشكالت السلوكية عند تطبيقه  الصدق العاملي:-1
بمجتمع البحث الحالي، تم إجراء التحليل العاملي الكشفي التوكيدي لجميع الفقرات بالصورة 

( فقرة، فبينت نتائج هذا اإلجراء أن تشبع 36عددها )المعدلة بتوجيهات المحكمين والبالغ 
( من بعد التمرد جاءت إشارتهم ضعيفة وسالبة وتم 8(، )3معظم الفقرات ماعدا الفقرات )

( من بعد السلوك العدواني جاءت إشارتهم ضعيفة وتم حذفهم، 3حذفهم، كذلك الفقرة رقم )
( فقرة 9( فقرة والبعد الثالث وبه )7به )( فقرة والبعد الثاني 9حيث يصبح البعد األول به )

( فقرة والتي سوف تمثل الصورة النهائية 33( فقرة والمقياس ككل )8والبعد الرابع به )
 للمقياس.

لمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية بمقياس  صدق االتساق الداخلي للفقرات:-2
( فقرة مقسمة 36كمين والمكونة من )المشكالت السلوكية في صورته المعدلة بتوجيهات المح

 على أربعة أبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء.
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( يوضح نتيجة معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية 3جدول رقم )
 للمقياس

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

رقم 
 البند

معامل 
 االرتباط

1 .261 1 .232 1 .250 1 .708 
2 .351 2 .228 2 .514 2 .767 
3 .647 3 -.108 3 .142 3 .710 
4 .567 4 .198 4 .584 4 .677 
5 .488 5 .177 5 .338 5 .812 
6 .495 6 .261 6 .436 6 .331 
7 .449 7 .165 7 .538 7 .708 
8 .590 8 .049 8 .464 8 .735 
9 .729 9 .384 9 .588   
    11 .478   

( أعاله يالحظ الباحثون أن معامالت ارتباط معظم الفقرات دالة 6من الجدول رقم )
( من بعد التمرد جاءت 8(، )3( ماعدا الفقرات )1.15إحصائيًا عند مستوى معنوية )

( من بعد السلوك العدواني جاءت 3الفقرة رقم )إشارتهم ضعيفة وسالبة وتم حذفهم، كذلك 
( فقرة 7( فقرة والبعد الثاني به )9إشارتهم ضعيفة وتم حذفهم، حيث يصبح البعد األول به )

( فقرة موجبة اإلشارة 33( فقرة والمقياس ككل )8( فقرة والبعد الرابع به )9والبعد الثالث وبه )
 ة للمقياس.وتتمتع بصدق اتساق داخلي مع الدرجة الكلي

لمعرفة نسبة الثبات للدرجة الكلية لمقياس مقسمة على أربعة أبعاد في  معامل الثبات:-3
صورته النهائية بمجتمع البحث الحالي قام الباحثون بتطبيق معادلة ألفاكرونباخ على بيانات 

 العينة االستطالعية، فبينت نتائج هذا اإلجراء النتائج المعروضة في الجدول التالي:
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( يوضح نتائج معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية بمقياس مقسمة 4جدول رقم )
 على أربعة أبعاد

 
 محاور المقياس

عدد العبارات 
 المتبقي

 الخصائص السيكومترية
 ألفاكرونباخ )الثبات(

 قبل الحذف
 ألفاكرونباخ )الثبات( 

 بعد الحذف
الصدق 
 الذاتي

 1.89 ـــ 1.81 9 النشاط الزائد
 1.73 1.54 1.42 7 التمرد

 1.88 1.78 1.76 9 السلوك العدواني
 1.94 ـــ 1.89 8 السلوك االنسحابي
 1.95 1.91 1.91 33 المجموع الكلي

 

 خطوات وإجراءات التطبيق الميداني للدراسة: -
لبحث االبد من وصف الخطوات التي قام الباحثون باتباعها في التطبيق الميداني ألدوات 

 والتي تتمثل في اآلتي:

قام الباحثون على أخذ الموافقة الرسمية من وزارة التربية والتعليم بمحلية عطبرة بقسميه  .1
الحكومي والخاص ومن اإلدارة المدرسية التي اخضعت البحث الحالي وذلك من أجل 
تسهيل مهمة الباحثون في الحصول على المعلومات من أجل تطبيق أدوات البحث 

 مجتمع عينة الدراسة. على

فرز حاالت التالميذ ذوي التحصيل الدراسي الضعيف بعد االطالع على النتيجة  .2
 النهائية والملف المدرسي للتالميذ.
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قام الباحثون بشرح المقياس وطريقة التطبيق عليه، كما قامت بالتنبيه على ضرورة  .3
يار الخيار المالئم اإلجابة على جميع أسئلة المقياس وعدم ترك أي عبارة دون اخت

 للتلميذ.

أخذ الموافقة من التالميذ الذين اخضعوا للبحث الحالي وتم وضعهم في مكتب مفرغ  .4
 لتطبيق المقياس بعد أخذ الموافقة من المرشد الصفي.

-حكومي( )ذكور-تم وضع إجابات كل تالميذ في ملف على حسب المدرسة )خاص .5
 ا.إناث( وذلك لتسهيل تفريغ اإلجابات وتحليله

 :األساليب اإلحصائية

 للعينة الواحدة لمعرفة السمة. T.testاختبار )ت(  .1

 للعينتين المستقلتين لمعرفة الفروق حسب الصف. T.testاختبار )ت(  .2

 اختبار مان ويتني لمعرفة الفروق حسب النوع. .3

لتحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق حسب مستوى تعليم  Anovaاختبار )ف(  .4
 األب واألم.

 معامل ألفا كرونباخ لمعرفة الثبات. .5

 معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العاقة االرتباطية بين المتغيرات. .6

 النسب المئوية والتكرارات لمعرفة خصائص العينة. .7
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يتم في هذا الفصل عرض النتائج حسب فروض البحث،  : عرض ومناقشة النتـائج -
حيث يقوم الباحثون أواًل بعرض نص الفرض، ومن ثم االختبار اإلحصائي الذي 

 استخدماُه، باإلضافة للجدول الذي يوضح عرض النتائج واالستنتاج.

توجد فروق ذات داللة إحصـــــــــائية في درجة  عرض ومناقشــــــة نتيجة الفرض األولى: -
 النوع. تعزى لمتغير لسلوكية لدى التالميذ ذوي التحصيل الدراسي الضعيفلمشكالت اا

 ( يوضح نتيجة اختبار مان ويتني لفروق حسب النوع.6جدول رقم )

النو األبعاد
متوسط  العدد ع

 الرتب
مجموع 
 الرتب

قيمة 
مان 
 ويتني

 قيمة
Z  مستوى

 الداللة
 االستنتاج

 النشاط الزائد
 

  11226 22.22 112 ذكر
4752 

 
-2.421 2.674 

ال توجد 
 2214.2 122.43 22 أنثى فروق 

 التمرد
  12321 112.55 112 ذكر

3222 
 

-2.225 2.225 
توجد فروق 
 7712.5 27.71 22 أنثى لصالح ذكر

 العدوان 
 

  12242 122.22 112 ذكر
3243 

 
-2.446 2.214 

توجد فروق 
 7252.5 22.31 22 أنثى لصالح ذكر

 االنسحاب
  11232 126.54 112 ذكر

4251 
 

-1.721 2.225 
ال توجد 
 2167.5 22.21 22 أنثى فروق 

المجموع 
 الكلي

  12222 127.23 112 ذكر
4226 

 
-2.252 2.242 

توجد فروق 
 2212.2 21.25 22 أنثى لصالح ذكر

 

دا األبعاد ما ع بالنظر إلى الجدول أعاله نجد أن النتيجة حققت صحة الفرض في جميع
 بعد النشاط الزائد واالنسحاب.

( وهي 1.141( ومستوى داللة =)4، 96، 111حيث كان مان ويتني للجمع كاآلتي: )
 دالة إحصائيًا.
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( نجد أن النتيجة تحقق صحة الفرض وجاءت كما توقع 6من خالل النظر للجدول رقم )
ي مشكالت السلوكية لدى تالميذ ذو الباحثون إذ توجد فروق ذات داللة إحصائيًا في درجة ال

التحصيل الدراسي الضعيف بمحلية عطبرة تعزى لمتغير النوع لصالح الذكور، بينما ال 
 توجد فروق دالة إحصائيًا في بعدين النشاط الذاتي واالنسحاب.

 أكثر من يعتبر الغضب أن م(2000عكاشة ) أحمد يرى  مناقشه نتيجة الفرض األول:
 إال أعصابه في التحكم الفرد يستطيع وال العدواني السلوك إلى ديتؤ  التي االنفعاالت

 بالحرمان والمعتدي، الشعور الجسمي واألذى الغضب مثيرات وهنالك ومتينة قوية بإرادة
 أسبابه وانعدمت النجاة في فشل فإذا خوفه مصدر من للهرب الخائن يوقع الذي والخوف

 بنفسه.  وينجو خوفه مصدر من يستخلص والعنف العدوان إلى يلجأ فإنه

م( في وجود فروق ذات دالله 2112اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عطاف علي،)
 إحصائية، كما ال يوجد إختالف في النتيجة في بعض الدراسات السابقة.

يعزي الباحثون هذه النتيجة إلى إختالف العوامل البيولوجية بين الذكور واإلناث وإختالف 
الكيميائية والتي من بينها ارتفاع هرمون السيروتونين الذي يعمل على كف العوامل 

اإلستجابات الغريبة، )هرمون الذكورة( فوجود هذا الهرمون عند الذكور قد يحدث هذا 
اإلختالف في المشكالت السلوكية، وربما أن طريقه تعبير األطفال الذكور عن مشاعرهم 

لى كًا مخطئًا كالحركة الزائدة واللعب بحريه والتمرد عوأنفعاالتهم توحي بأنهم يصدرون سلو 
الوالدين اكثر من اإلناث الالتي تختلف طريقه تعبيرهن عن مشاعرهن وأنفعاالتهن التي 

 توحي بأنهن أكثر سوية.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة  عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثاني:
المستوى  تعزى لمتغير التحصيل الدراسي الضعيفلمشكالت السلوكية لدى التالميذ ذوي ا

 الصفي.

( يوضح نتيجة اختبار )ت( للعينتين المستقلتين للفروق حسب المستوى 7جدول رقم )
 الصفي

 الصف األبعاد
 العدد

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 االستنتاج

النشاط 
 الزائد
 

  3.2176 14.2911 111 سابع
1.667 

1.19
7 

 ال توجد فروق 
 2.8929 13.5711 111 ثامن

 
 التمرد

  2.1411 11.1911 111 سابع
1.424 

1.15
6 

 ال توجد فروق 
 1.9258 9.7811 111 ثامن

 
 العدوان 

  2.6138 12.5811 111 سابع
2.644 

1.11
9 

توجد فروق داله 
 2.4645 11.6311 111 ثامن لصالح سابع

 
 االنسحاب

  2.6376 11.2511 111 سابع
1.936 

1.15
4 

توجد فروق داله 
 2.1617 9.5911 111 ثامن لصالح سابع

المجموع 
 الكلي

  8.8714 47.3111 111 سابع
2.368 

1.11
9 

توجد فروق داله 
 7.4318 44.5711 111 ثامن لصالح سابع

دا غالبية أبعادها ماعبالنظر إلى الجدول أعاله نجد أن النتيجة حققت صحة الفرض في 
( بمستوى 2.368بعد النشاط الزائد والتمرد. حيث كانت قيمة )ت( للجمع كالتالي لألبعاد= )

 ( وهي دالة إحصائيًا.1.119داللة= )

( أعاله نجد أن النتيجة حققت صحة الفرض وجاءت 11من خالل النظر إلى الجدول رقم )
 كما توقع الباحثون.
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يًا في درجة المشكالت السلوكية لدى تالميذ ذوي التحصيل إذ توجد فروق دالة إحصائ
الدراسي الضعيف بمحلية عطبرة تعزى للمتغير الصف لصالح سابع. ماعدا بعدين النشاط 

 الزائد والتمرد وكانت ال توجد فروق حسب الصف.

 في أساسياً  جانباً  تمثل معينة ثقافة المدرسة في تنتشر مناقشه نتيجة الفرض الثاني:
 والروابط العالقات تقوية في بارز الدور لها وسلوكهم، ويكون  والمدرسين التالميذ قأخال
 م(. 2113بينهم )عثمان وأخرون،  فيما

م( ونتيجة دراسة عاطف 2118اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة يسرا عوض الكريم،)
ة النتيجم( في وجود فروق ذات داللة إحصائية، كما ال يوجد اختالف في 2112علي،)

 في بعض الدراسات السابقة.

يعزي الباحثون ظهور المشكالت السلوكية لتالميذ الصف السابع أن هؤالء التالميذ في 
بداية مرحلة انتقال أي انتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة وما يصاحب ذلك من تغيرات 

لوكه ألنه في فيضطرب سجسدية وانفعالية ووجدانية، فيتسم التلميذ بعدم الثبات االنفعالي 
  حالة تحول ما بين سلوك األطفال وتصرفات الكبار لذلك تظهر المشكالت السلوكية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة  :عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثالث
مستوى  تعزى لمتغير لمشكالت السلوكية لدى التالميذ ذوي التحصيل الدراسي الضعيفا

 تعليم الوالدين.

 ( يوضح نتيجة اختبار)ف( لتحليل التباين األحادي للفروق حسب مستوى تعليم األب2جدول رقم )

 
 األبعاد

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 
 الداللة

 االستنتاج

 1.434 1.916 8.631 3 25.894 بين المجموعات النشاط الزائد
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داخل 
 المجموعات

ال توجد  9.424 196 1847.126
فروق دالة 
  199 1873.121 المجموع إحصائية 

 
 التمرد
 

 11.439 3 31.317 بين المجموعات

2.565 1.156 
ال توجد 

فروق دالة 
 إحصائية

داخل 
 المجموعات

797.638 196 4.171 

  199 828.955 المجموع

 
 العدوان

 

 11.137 3 31.112 المجموعاتبين 

1.522 1.211 
ال توجد 

فروق دالة 
 إحصائية

داخل 
 المجموعات

1292.683 196 6.595 

  199 1322.795 المجموع

 االنسحاب
 

 8.166 3 24.198 بين المجموعات

1.376 1.251 
ال توجد 

فروق دالة 
 إحصائية

داخل 
 المجموعات

1148.522 196 5.861 

  199 1172.721 المجموع

المجموع 
 الكلي

 3 375.668 بين المجموعات
125.22

3 
1.851 1.139 

ال توجد 
فروق دالة 
 إحصائية

داخل 
 المجموعات

13257.612 196 67.641 

  199 13633.281 المجموع

بالنظر للجدول أعاله نجد أن جميع األبعاد غير دالة إحصائيًا، حيث كانت قيمة )ت( 
 ( وهي غير دالة إحصائيًا.1.139( بمستوى داللة= )1.851الكلي لألبعاد= )لجمع 

( أعاله نجد أن النتيجة ال تحقق صحة الفرض وجاءت 8من خالل النظر إلى الجدول رقم )
 عكس ما توقع الباحثون.

إذًا ال توجد فروق ذات داللة إحصائيًا في درجة المشكالت السلوكية لدى التالميذ ذوي 
 الدراسي الضعيف تعزى لمتغير مستوى تعليم األب.التحصيل 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

49 

 

م( أن المستوى التعليمي ألسرة 2114ترى سميرة أحمد ) مناقشه نتيجة الفرض الثالث:
الطفل يؤثر على اتجاهه نحو الدراسة واهتمامه بالمعرفة وأساليب تحصيلها، فاألسرة التي 

اتها اءها، كما أن معارفها وخبر تهتم باالطالع وتقدر المعرفة وتنعكس اهتماماتها على أبن
المكتسبة تحدد طرق تفاعلها مع أبناءها في األسرة من حيث المستوى التعليمي لألم واألب 
وفلسفتها االجتماعية ونظرتها للحياة وتطلعاتهما وتخطيطهم لمستقبل األبناء تحدد إلى حد 

 .بعيد إلى جانب قدرات الطفل وفرص نجاحه المدرسي ونجاحه في الحياة

م( في وجود فروق ذات دالله 2112اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة غادة ميرغني،)
إحصائية تعزي لمتغير مستوى تعليم األب، كما ال يوجد إتفاق في النتيجة في بعض 

 الدراسات السابقة.

ثال تويعزي الباحثون النتيجة إلى أن تعليم األب تعليم دين يتسم سلوكهم العام بااللتزام وباالم
الديني والمعايير األخالقية واحترام القوانين والقيم االجتماعية حيث يقوم اآلباء بتوجيه األبناء 

مستوى ، فالمظاهر السلوكية لألبناء تتأثر بالفي المجتمع من أعراف وتقاليد ينبغي احترامها
 الثقافي واإلجتماعي لألسرة.

داللة إحصائية في درجة توجد فروق ذات  :عرض ومناقشة نتيجة الفرض الرابع
مستوى  تعزى لمتغير لمشكالت السلوكية لدى التالميذ ذوي التحصيل الدراسي الضعيفا

 تعليم األم.

 ( يوضح نتيجة اختبار)ف( لتحليل التباين األحادي للفروق حسب مستوى تعليم األم2جدول رقم )

 
 األبعاد

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 االستنتاج

 1.716 1.452 4.294 3 12.882 بين المجموعات
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النشاط 
 الزائد
 
 

 داخل المجموعات
1861.13

8 
ال توجد  9.491 196

فروق دالة 
 المجموع إحصائية 

1873.12
1 

199  

 
 التمرد
 

 8.111 3 24.331 بين المجموعات
1.976 1.119 

ال توجد 
دالة  فروق 

 إحصائية
 4.115 196 814.624 داخل المجموعات

  199 828.955 المجموع

 
 العدوان

 

 1.912 3 5.736 بين المجموعات

1.285 1.837 
ال توجد 

فروق دالة 
 إحصائية

 داخل المجموعات
1317.15

9 
196 6.721 

 المجموع
1322.79

5 
199  

االنسحا
 ب
 

 3.351 3 11.151 بين المجموعات

1.565 1.639 
ال توجد 

فروق دالة 
 إحصائية

 داخل المجموعات
1162.67

1 
196 5.932 

1172.72 المجموع
1 

199  

المجموع 
 الكلي

 19.314 3 57.943 بين المجموعات

1.279 1.841 
ال توجد 

فروق دالة 
 إحصائية

 داخل المجموعات
13575.3

37 
196 69.262 

 المجموع
13633.2

81 
199  

بالنظر للجدول أعاله نجد أن جميع األبعاد غير دالة إحصائيًا، حيث كانت )ت( لجمع 
 ( وهي دالة إحصائيًا.1.841( بمستوى داللة= )1.279الكلي لألبعاد= )

( أعاله نجد أن النتيجة ال تحقق صحة الفرض وقد 9من خالل النظر إلى الجدول رقم )
 جاءت عكس ما توقع الباحثون.
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وي ذ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة المشكالت السلوكية لدى التالميذإذ 
 التحصيل الدراسي الضعيف تعزى لمتغير مستوى تعليم األم.

م( إشارة الدراسات إلى أن مستوى 2113يرى أحمد عمر،) مناقشه نتيجة الفرض الرابع:
دد والعقاب يميالن إلى البعد في التش تعليم الوالدين والتنشئة االجتماعية، وأكدت أن الوالدين

البدني في األساليب العلمية الجديدة في المجال، كلما ارتفع مستواهما التعليمي وهنا يشير 
إلى أهمية المستوى التعليمي للوالدين، وأثره في تعديل اتجاهاتهما نحو التنشئة االجتماعية 

 ومن ممارسة دورهما في هذه العملية على نمو متوازن.

م( في وجود فروق ذات دالله 2112أختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة غادة ميرغني،)
إحصائية تعزي لمتغير مستوى تعليم األم، كما ال يوجد إتفاق في النتيجة في بعض 

 الدراسات السابقة.

يعزي الباحثون النتيجة إلى أن األمهات أصبحن أكثر وعياً وانفتاحاً بسبب العولمة وإمكانية 
لقي الثقافة عبر طرق مختلفة من وسائل اإلعالم مما جعل األم المتعلمة وغير المتعلمة ت

على حد سواء، فمن الممكن أن تكون األم أن تتلقى حظًا وافرًا من التعليم أكثر حرصًا 
 ومتابعة ألبنائها لتعويض ما لم تتمكن من تحقيقه. 

 نتائج البحث -
 لدى التالميذ ذوي التحصيل الدراسي الضعيفتتسم السمة العامة للمشكالت السلوكية  .1

 بمحلية عطبرة بدرجة منخفضة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة المشكالت السلوكية لدى التالميذ ذوي   .2
 التحصيل الدراسي الضعيف بمحلية عطبرة تعزى لمتغير النوع لصالح الذكور.
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وكية لدى التالميذ ذوي توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة المشكالت السل .3
 التحصيل الدراسي الضعيف بمحلية عطبرة تعزى لمتغير المستوى الصفي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة المشكالت السلوكية لدى التالميذ ذوي  .4
 التحصيل الدراسي الضعيف بمحلية عطبرة تعزى لمتغير مستوى تعلم الوالدين.

 التوصيات -
ليب المعاملة اإليجابية وتدعيم السلوكيات المرغوبة من أجل العمل على تطبيق أسا .1

 تحقيق التعامل اإليجابي وبناء عالقات اجتماعية لتالميذ مرحلة األساس.

ضرورة دمج الوالدين في العملية التعليمية في المدارس ألن ذلك يشكل دعمًا نفسيًا لدى  .2
 التالميذ وزيادة في نسب التحصيل الدراسي.

بين األبناء وإلغاء التفضيل بين اإلخوة في طرق التعامل وعلى الوالدين عدم التميز   .3
 توحيد األساليب المعاملة مناصفة.

ضرورة اهتمام المدرسة بالجوانب االنفعالية واالجتماعية للتالميذ وعدم االقتصار على  .4
 الجانب المعرفي التحصيلي فقط.

 دم أبنائهم.يتلقوا تغذية راجعة عن تق ضرورة االتصال الدائم بالمعلمين يسمح للوالدين بأن .5

ضرورة إكساب األطفال مهارات اجتماعية، كالعمل الجماعي، والتواصل مع اآلخرين  .6
 وغيرها من المهارات التي تساهم في رفع مستوى ذكاء الطفل وتفاعله مع بيئته.

 ضرورة وجود أخصائي نفسي في المدارس يساعد األسرة في تعزيز النظام العالقي بين .7
 األسرة واألوالد، ويزود األسرة بطرق تربوية فعالة تساعدهم في أداء دورهم.
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تجنب الممارسات واالتجاهات الخاطئة في تنشئة األطفال مثل اإلهمال وعدم االنضباط  .8
 والتسامح الزائد من ناحية الوالدين.

 ثالثًا: المقترحات

المشكالت السلوكية وعالقتها بأساليب المعاملة الوالدية لدى الطالب ذوي اإلعاقة   .1
 البصرية في ضوء بعض المتغيرات.

 المشكالت السلوكية وعالقتها بالتحصيل الدراسي وبعض المتغيرات الديمغرافية. .2

 قائمة المصادر المراجع: -

، واألسس التيكولوجيةإدارة الصفوف م(، 2112يوسف القاطمي، نايفة قطامي ) .1
 الطبعة األولى، عمان، دار الفكر.

، الطبعة األولى، دار اضطرابات السلوكية االنفعاليةم(، 2113خولة محمد أحمد ) .2
 الصفاء للنشر والتوزيع.

العالقة بين التحصيل الدراسي وكل من االتجاهات م(: 1991محمد خالد الطحان ) .3
 ، جامعة دمشق.ي لألسرةالوالدية والمستوى االجتماعي واالقتصاد

عالقة القدرة على التفكير االبتكاري والتحصيل م(: 1991سعد الله الطاهر ) .4
 ، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.الدراسي

 .لسان العرب هـ(،1418أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور ) .5

، دار اهقينالمشكالت السلوكية عند المر م(، 1994منذر عبد الحميد الضامن ) .6
 النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.
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، دار اإلرشاد قائمة المشكالت السلوكية لألطفالم(: 2113عادل عبد الله محمد ) .7
 للنشر التوزيع.

، اإلسكندرية، مركز الصحة النفسية لألطفالم(، 2111سهير كامل أحمد ) .8
 اإلسكندرية للكتاب.

معاصرة في إدارة الصفوف  إستراتيجياتم(، 2115محمد العبادي الضامري ) .9
 ، الطبعة األولى، سلطنة عمان، للنشر والتوزيع.وتنظيمها

المشكالت السلوكية النفسية والتربوية لدى م(، 2116فوزية عبد الله الجالمده ) .11
 ، الطبعة األولى، دار المسيرة.ذوي االحتياجات الخاصة

العقلي وتحفيز األسس المعرفية للتكوين م(، 1998فتحي مصطفى الزيات ) .11
 ، الطبعة األولِى، المنصورة، دار الوفاء.المعلومات

، القاهرة، دار غريب االضطرابات السلوكية وعالجهام(: 2111جمعة سيد يوسف ) .12
 للطباعة والنشر والتوزيع.

، الطبعة الرابعة، االضطرابات السلوكية واالنفعاليةم(، 2118خولة أحمد يحيى ) .13
 دار الفكر، عمان.

، الطبعة مشكالت طفل الروضة التشخيص والعالجم(: 2111د ملحم )سامي محم .14
 األولى، دار الفكر الطباعة والنشر.

األمراض النفسية والمشكالت السلوكية والدراسية م(، 2111أحمد محمد الزعبي ) .15
 ، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان.عند األطفال
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في األمراض النفسية  األوهام المرضية والخياالتم(: 2113عز الدين جميل ) .16
 ، القاهرة، عالم الكتب.والعنف

، القاهرة، علم نفس النمو من الجنين إلى الشيخوخةم(، 1998عادل األشوال ) .17
 مكتبة األنجلو المصرية.

 ، دار الفكر، عمان.تعديل السلوك اإلنسانيم(، 2111جمال محمد الخطيب ) .18

حتياجات الخاصة سيكولوجية ذوي االم(: 2111عبد المطلب أمين القريطي ) .19
 ، الطبعة األولى، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.وتربيتها

، الطبعة الثانية، التوجيه واإلرشاد النفسيم(: 1981حامد عبد السالم زهران ) .21
 القاهرة، عالم الكتب.

، مكتبة المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةم(، 2111صالح أحمد العساف ) .21
 الرياض.العبيكان للنشر، 

م(، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، األردن، 2111رجاء محمود ابوعالم ) .22
 دار الفكر للنشر والتوزيع.

مم(، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، 1998رجاء محمود ابوعالم ) .23
 األردن، دار الفكر للنشر والتوزيع.

والنفسي من المنظور الكمي منهجية البحث التربوي م(: 1999كمال زيتون ) .24
 ، القاهرة، عالم الكتب.والكيفي

 ثالثًا: الرسائل العلمية
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أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها م(: 2212دراسة فادية عبد الله حاج الملك ) .1
التالميذ بمرحلة الطفولة المتأخرة وعالقتها بالمشكالت السلوكية وصعوبات التعلم 

 األكاديمية.

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بعض  م(:2118الكريم سليمان )يسرا عوض  .2
الة ، رسالمشكالت لدى تالميذ الحلقة الثانية بمدارس قطاع كرري بمحلية كرري 

 دكتوراه.

المشكالت السلوكية لدى تالميذ م(: 2215دراسة أمل مأمون محمد الحسن ) .3
 حصيل الدراسي وبعضمرحلة التعليم األساسي بوالية الخرطوم وعالقتها بالت

 المتغيرات.

المشكالت السلوكية والنفسية والمدرسية م(: 2212دراسة غادة ميرغني يس المر ) .4
 وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية.

المشكالت السلوكية المميزة لتالميذ م(:2222دراسة عطاف علي حسن الزهار ) .5
ها ي محافظات غزة كما يدركالمدارس االبتدائية والمتفوقين والمتأخرين دراسيًا ف

 المعلمون والمعلمات.

أسلوب المعاملة الوالدي وعالقتها بظهور م(:  2222دراسة ماتلي سيزر ) .6
 المشكالت السلوكية.

 

 ثالثًا: مواقع اإلنترنت 

7. www.wkepidia.org 

http://www.wkepidia.org/
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تنافسية لتطوير أداء مؤسسات التمكين اإلداري للموارد البشرية كاستراتيجية 
 التعليم العالي )جامعة الرفاق األهلية بطرابلس/ ليبيا أنموذجا(.

 للباحثْين )من مصراتة/ ليبيا(: 

 د. عبدالرحمن محمد األميلس                                 أ. خالد عياد األشلم

 ملخص البحث:

للتمكين اإلداري بالجامعات الليبية َهَدف البحث إلى التعرف على مالمح واقعية       
من خالل إجراء بحث ميداني بجامعة الرفاق األهلية بطرابلس/ ليبيا كأنموذج،  الخاصة

استبانة  33وقد قام الباحثان بتوزيع  اإلدارية،اسُتطلعت فيه آراء عينة مقصودة من قياداتها 
منها جميعها صالحة  25موظفا كمجتمع للبحث، استرجعت  128كعينة مستهدفة من بين 

فصول  3ألغراض البحث ومتطلباته، باستخدام المنهج الوصفي. وقد ُقسم البحث إلى 
ظري: وقسم ار النرئيسية هي: اإلطار العام ابتداء بالمقدمة وانتهاء بالدراسات السابقة، واإلط

إلى مبحثين هما: التمكين اإلداري، واألداء، وأخيرا اإلطار العملي: حيث جمعت البيانات 
(. (SPSSوُحللت باستخدام البرنامج اإلحصائي  االستبانة،من عينة البحث عن طريق 

 وقد توصل البحث إلى أن:

اإلداري  التمكين جامعة الرفاق األهلية بطرابلس/ ليبيا كأنموذج تطبق استراتيجية  .1
 ومناسب واقعيا. لمواردها البشرية بشكل كبير

العالقة بين التمكين اإلداري وتطوير األداء طردية قوية، أي أنه: كلما زادت درجة   .2
 .التمكين اإلداري زاد مستوى األداء

ال توجد فروق بين متوسطات آراء العينة حول مستوى التمكين اإلداري ُتعزى إلى   .3
 ل العلمي.متغير المؤه
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ال توجد فروق بين متوسطات آراء العينة حول واقع التمكين اإلداري ُتعزى إلى متغير   .4
 التخصص.

"خوف السلطة العليا من فقدان السيطرة"، و "عدم االستقرار السياسي واإلداري للدولة   .5
 ككل" هما أكبر الصعوبات التي تواجه تطبيق استراتيجية التمكين اإلداري.

فتاحية هي: التمكين اإلداري، مؤسسات التعليم العالي، جامعة الرفاق الكلمات الم
 األهلية.

Abstract: 

      The research aims to identify realistic features for the 
administrative empowerment in private Libyan universities by 
conducting a field research at Al-Refaq Al-Ahlia University in 
Tripoli/Libya as a model, in which the opinions of an intended sample 
of its administrative leaders were surveyed. The researchers 
distributed 33 questionnaires as a target sample among 128 
employees as a research community. The data was analysed 
retrieved 25 of them and they are all valid for research purposes 
and requirements, using the descriptive approach. The research was 
divided into 3 main chapters: the general framework, starting with 
the introduction and ending with the previous studies. The theoretical 
framework is divided into two sections: administrative empowerment, 
performance, and finally the practical framework where data were 
collected from the research sample by means of a questionnaire, 
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then it was analyzed using the (SPSS) statistical program The 
research found that: 

1. Most of the respondents believe that the university applies this 
strategy to a large extent. 

2. The relationship between administrative empowerment and 
performance development is strong, that is, the higher the degree 

of administrative empowerment was, the higher the level of 
performance was. 

3. There are no differences between the averages of the sample 
opinions about the level of administrative empowerment due to the 

educational qualification variable. 

4. There are no differences between the average opinions of the 
sample about the reality of administrative empowerment due to the 

specialization variable. 

5."The higher authority’s fear of losing control,” and “the political 
and administrative instability of the state as a whole” are the 

biggest difficulties facing the implementation of the administrative 
empowerment strategy. 

key words: Administrative Empowerment, Higher Education 
Institutions, Al-Refaq National University. 
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 اإلطـــار العـــام للبحث: .1
 المقدمة: 

انتشرت ثقافة استراتيجية التمكين اإلداري كنقطة تحول إدارية للمؤسسات التربوية 
خصوصا وباقي المؤسسات األخرى عموما منذ ثمانينيات القرن العشرين، والقت هذه الثقافة 
وهذا المفهوم شيوعًا ورواجًا كبيرا في فترة التسعينات كما تؤكد األدبيات التربوية المكتوبة، 

ذات استراتيجية أقنعت من تعرف عليها عن قرب وفهم أثرها والحظه بالمقارنة، فهي ثقافة 
حيث وجدها تسهم بشكل واضح وفي زمن وجيز في بناء عناصر بشرية مؤهلة للقيادة 
الذاتية، مما يساعد في عملية التحسين المبنية على المسئولية في عمليات المتابعة والرقابة 

 .مؤسساتنا كأثر لهاالتي تعمل على تحسين مخرجات 

هذه الثقافة وهذا األسلوب القديم الحديث ال يعني االستغناء عن دور القيادة واإلدارة 
العليا تماما؛ ألن لها أدوار جوهرية أبوية ال يمكن االستغناء عنها في بعض األحايين السيما 

 .في وقت األزمات وعند اتخاذ القرارات التاريخية والمرحلية الصعبة

لتمكين مطلب ناشئ عن زيادة التركيز على العنصر البشري داخل المؤسسات إنَّ ا
أًيا كان نوعها، كما أن التطورات والتحوالت الحاصلة في مجال تنمية العنصر البشري داخل 
التنظيمات أكدت على أهمية استراتيجية التمكين لما له من دور في تحسين العالقة بين 

 المدير والعاملين.

ء هذا البحث كجهد علمي عملي يؤكد من مدخل واقعي نظريًة من ومن هنا جا
نظريات التطوير اإلداري بشكل عام، واإلداري التربوي على وجه الخصوص، وجاء ليسلط 
الضوء على )التمكين اإلداري( ودوره الفعَّال في الميدان التعليمي، السيما التعليم العالي ذو 

امة حيث ابتدأ البحث بإطار يوضح مالمحه الع سلوًكا،البراح الفسيح واألفق الواسع فكرا و 
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ويعرف بمصطلحاته، ويسلط الضوء على بعض ما سبقه من دراسات في الخضم، ثم ركز 
على بعض المفاهيم العلمية مما يتعلق بالتمكين ومفاهيمه وبعض أدبياته إلى األداء وأهميته 

ها بيان إبراز حصائية لتساؤالته بما فيكمؤشر لتقييم آثار ذلك التمكين، وانتهاء بالنتائج اإل
أهم الصعوبات التي تواجه عملية التمكين، واقتراح ما يلزم لتفاديها والترشيد المنطقي في 

 اتجاه تفادي مساوئها والتغلب على معوقاتها.

نظراً ألهمية استراتيجية التمكين اإلداري في كافة المؤسسات باختالف  أواًل. إشكالية البحث:
ها سواء كانت عامة أو خاصة، خدمية أو غيرها،  ولما تتمتع به من عالقة وطيدة أنواع

من الناحية النظرية باألداء الذي ينشط االستثمار ويحقق التنمية المستدامة، فقد ارتأى 
الباحثان أن يقوما بعمل بحٍث حول واقع التمكين اإلداري في مؤسسات التعليم العالي الليبية 

ا مجاال أقرب للناحية االستثمارية والربحية من الجامعات العامة، وبالتحديد الخاصة باعتباره
في جامعة الرفاق األهلية بطرابلس/ ليبيا أنموذًجا لها، وقد تمحورت مشكلة البحث في 

 الحاجة لتحديد مستوى الواقع الحالي لمعالجة القصور والصعوبات إن وجدت.

 تمثلت تساؤالت البحث في التالي:  أواًل. تساؤالت البحث:

. ما واقع تطبيق استراتيجية التمكين اإلداري للموارد البشرية بجامعة الرفاق األهلية للعلوم 1
 التطبيقية واالنسانية في ضوء أبرز مبادئ التمكين؟.

. ما عالقة التمكين اإلداري بتطوير األداء بجامعة الرفاق األهلية للعلوم التطبيقية 2
 سانية أنموذجا؟.واالن

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الواقع ُتعزي إلى متغيري المؤهل العلمي: )عاٍل . 3
 ؟فأقل، ما بعد العالي(، والتخصص: )تطبيقي، إنساني(
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أبرز صعوبات تطبيق استراتيجية التمكين اإلداري في المؤسسة المعنية كأنموذٍج . ما 4
 لمؤسسات التعليم العالي؟.

 سعى الباحثان إجماال من خالل هذا البحث لتحقيق اآلتي: ثانيًا. أهداف البحث:

. التعرف على واقع تطبيق استراتيجية التمكين اإلداري للموارد البشرية بجامعة الرفاق 1
 األهلية للعلوم التطبيقية واالنسانية في ضوء أبرز مبادئ التمكين.

بتطوير األداء، بجامعة الرفاق األهلية للعلوم التطبيقية . اإلحاطة بعالقة التمكين اإلداري 2
 واالنسانية أنموذًجا.

معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في الواقع ُتعزي إلى متغيري المؤهل . 3
 .العلمي: )عاٍل فأقل، ما بعد العالي(، والتخصص: )تطبيقي، إنساني(

وذٍج ية التمكين اإلداري في المؤسسة المعنية كأنمأبرز صعوبات تطبيق استراتيج. تحديد 4
 لمؤسسات التعليم العالي، ببيان درجة تفاوت كل منها واقعيا من منظور المبحوثين.

. اقتراح بعض الحلول والتوصيات التي قد تساعد على تحسين استراتيجية التمكين 5
 التنافسية المفيدة لتطوير األداء.

 أهمية البحث في األبعاد التالية: تمثلت ثالثًا. أهمية البحث:

 .  بالنسبة للباحِثين:1

 أـ معرفة الطريقة العلمية إلجراء الدراسات والبحوث العلمية وخوض التجربة عملًيا.

 ب ـ التعرف على مفهوم التمكين واألداء اإلداري بمؤسسات التعليم العالي خصوًصا.

 .  بالنسبة للمؤسسة:2
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 ن اإلداري ومدى قيادة المؤسسة به وباستراتيجيته.أ. التعرف على واقع التمكي

ب. االستفادة من نتائج وتوصيات هذا البحث وخاصة في ما يتعلق بمهارات التفويض 
 والتمكين.

 . بالنسبة للعلم:3

 أ. إثراء المكتبات بمثل هذه البحوث اإلنسانية.

فتح آفاقا لمثل جديدة تب. لفت انتباه الباحثين والمهتمين بمثل هذه البحوث للقيام ببحوث 
 هذا النوع من البحوث الذي يعالج المشاكل المعاشة.

 يفترض الباحثان ابتداء أنه: رابًعا. فرضيات البحث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة تعزى إلى متغير المؤهل العلمي:  .1
 )عاٍل فأقل، ما بعد العالي(.

آراء أفراد العينة تعزى إلى متغير التخصص:  توجد فروق ذات داللة إحصائية في .2
 .)تطبيقي، إنساني(

 خامسًا. حدود البحث:
تمثلت الحدود المكانية للبحث في جامعة الرفاق األهلية للعلوم  . الحدود المكانية:1

 التطبيقية واإلنسانية بطرابلس/ ليبيا.

 م.2121أجري هذا البحث خالل الفصل الجامعي ربيع  . الحدود الزمنية:2

اقتصرت على تحديد المستوى العام لواقع التمكين اإلداري للموارد  الحدود الموضوعية: .3
البشرية بالمؤسسة المعنية كاستراتيجية تنافسية مهمة، مع تحديد أبرز الصعوبات التي 

 تعترض ذلك الواقع.
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تمثلت عينة البحث في كل مكلف بمهمة قيادية إدارية بالمؤسسة كعينة  الحدود البشرية: .4
 مقصودة. 

 عرفه الباحثان بعض المصطلحات إجرائياً في هذا البحث بأنها سادسًا. مصطلحات البحث:

ُقِصد به: الشراكة في اتخاذ القرارات بين اإلدارة واألفراد المكلفون  التمكين اإلداري: .1
على صنع القرارات شيئا فشيئا من اإلدارة الدنيا إلى اإلدارة  بمهام إدارية بشكل يحفز

 العليا بمسئولية، من خالل أبعاد مختلفة.
ُقِصد بها: تلك اإلدارة القائمة على مجموعة من المهارات السلوكية  استراتيجية تنافسية: .2

 واألسس القابلة للتحقيق؛ لجني فوائد معينة في خطط طويلة األجل تميز المؤسسة من
الصمود أمام مثيالتها من المؤسسات للتفوق عليها وكسب عمالء ومستفيدين أكثر 

 مقارنة بها.
ُقِصد به: االنتقال من مرحلة أو مستوى معين من مستويات اإلنجاز  تطوير األداء: .2

 والعمل على تحقيق األهداف إلى مستوى آخر أفضل منه.
ح التعليمية الجامعية التي تمنُقِصد بها: تلك المؤسسات  مؤسسات التعليم العالي: .3

شهادات مهنية وتخصصية في العلوم اإلنسانية والتطبيقية والدراسات المختلفة، وتمنح 
الشهادات المعتمدة ابتداء من الدبلوم العالي، وانتهاء بالدكتوراه إن كانت من المؤسسات 

ة هلية خاصالتي تتيح إمكانية التعليم ما بعد الجامعي كذلك، سواء كانت عامة أم أ 
 حسب المقصود.

ي مؤسسات التعليم العالي الخاص الت هي: إحدى جامعة الرفاق األهلية بطرابلس/ ليبيا .4
م الصادر عن مكتب التعليم العالي 2113أعطيت إذنا بمزاولة نشاطها منذ العام 

بطرابلس واللجنة الشعبية العامة )سابقا( في ليبيا، والتي تمنح درجة البكالوريوس في 
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لوم التطبيقية وإدارة األعمال والمحاسبة، ودرجة الليسانس في القانون واللغة الع
 ونظام الدراسة فيها نظام فصلي مفتوح.اإلنجليزية، 

اّطلع الباحثان عند إجراء هذا البحث على بعض الدراسات  سابًعا: الدراسات السابقة:
 بالخصوص أبرزها وأكثرها رصانة الدراسات العربية التالية:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر أبعاد التمكين (:2212اسة )نور اإليمان بن ختو در  .1
اإلداري على أداء المديرية العملية التصاالت الجزائر بورقلة، حيث تم سُتخدمت 
االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات، و اقتصرت عملية التوزيع على أسلوب العينة 

( مفردة، 66( عامال إدارًيا، وعينة الدراسة )81جتمع )العشوائية بحيث بلغ تعداد الم
اسُتخدم المنهج الوصفي التحليلي وتم تحليل البيانات الواردة في االستمارات عن طريق 

لمعالجة البيانات  (Spss) االعتماد على برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
المعيارية، ومعامالت االرتباط، عن طريق حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

 وتحليل االنحدار المتعدد والبسيط، وخلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها:
أن المديرية العملية التصاالت الجزائر تلتزم بأبعاد التمكين اإلداري التي تمت دراستها 

ما يلي: كبمستوى متوسط وفقًا لتصورات المبحوثين، و يمكن ترتبيها وفقًا ألهميتها النسبية 
)تفويض السلطة، فرق العمل، التدريب ، الحوافز(، مع وجود أثر طردي بين أبعاد التمكين 
اإلداري كمتغير مستقل وأداء المؤسسة الخدمية كمتغير تابع في المديرية العملية التصاالت 

 الجزائر بورقلة، وأن الُبعد األكثر تأثير في األداء هو ُبعد الحوافر.

بينت هذه الدراسة أهمية التمكين اإلداري  ):2212زاوي، وساهرة محمد دراسة )نبيل الع .2
الذي يعد الوسيلة الفعالة لتطوير كفاءة األداء للقيادات اإلدارية، أما المشكلة فتحددت 

وعمل الباحثة داخل الجامعة المستنصرية فالحظت أن هناك تباين   من خالل اطالع
ية، ولعل من أهم األسباب التي تعمل على في كفاءة األداء لبعض للقيادات اإلدار 
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ضعف كفاءة األداء لبعض للقيادات اإلدارية هو عدم تمتعهم بالتمكين اإلداري وعدم 
مشاركتهم في صنع القرار أو التمتع بمتسع من الحرية في اتخاذ قرارات داخل الجامعة 

ف على عر أو الكلية أو الصف مما يسبب ضعفا في األداء الوظيفي، فهدفت إلى الت
أقسام   العالقة بين التمكين اإلداري للقيادات اإلدارية واألداء الوظيفي للعاملين في

وكليات التربية البدنية وعلوم الرياضية، وتمثل مجتمع البحث في القيادات اإلدارية 
بكليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضية في العراق وهم )معاونو العميد ورؤساء 

ومقررو األقسام وأعضاء اللجنة العلمية وتقويم جودة األداء والشئون العلمية( األقسام 
( من القيادات اإلدارية، واستخدم الباحثان مقياسين للتمكين 171والبالغ عددهم ) 

كما استخدما الوسائل اإلحصائية المناسبة، واستنتج الباحثان   اإلداري الستخراج النتائج،
مكين اإلداري وكفاية األداء للقيادات االدارية في كليات وأقسام بأن هنالك عالقة بين الت

التربية البدنية وعلوم الرياضة، ويوصي الباحثان بضرورة تفعيل التمكين اإلداري لما له 
 . من دور فعال في تطوير األداء الوظيفي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور استراتيجية  :)2216دراسة )سمير الطراونة  .1
التمكين في تحسين وظائف إدارة الموارد البشرية لدى العاملين في المجلس األعلى 
للشباب، ولتحقيق أهداف الدراسة ُطورت استبانة لغرض جمع البيانات، وتكون مجتمع 

( استبانة صالحة للتحليل، أي ما 246( موظًفا، وتم استرجاع )1211الدراسة من )
 استخدمت الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية( من مجتمع الدراسة، و %2105نسبته )

(spss.16)  :لتحليل البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها
أن تصورات العاملين في المجلس األعلى للشباب نحو استراتيجية التمكين جاءت بدرجة 

على في المجلس اال متوسطة، وأن تصوراتهم نحو مستوى وظائف إدارة الموارد البشرية
للشباب جاءت بدرجة مرتفعة، وقد وجد أثر ألبعاد استراتيجية التمكين في وظائف إدارة 
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( من التباين في وظائف إدارة الموارد البشرية، %66.2الموارد البشرية، حيث تفسر )
وتوصي الدراسة بضرورة العمل على إيجاد ثقافة تنظيمية تعزز أبعاد استراتيجية التمكين 

ي البيئة التنظيمية، واالرتقاء بهذه األبعاد إلى المستويات العليا المرغوب بها من خالل ف
تطوير مهارات العاملين وتوفير رؤية استراتيجية واضحة المعالم للمجلس وأهدافه؛ لما 
لها من أثر في تحسين وظائف إدارة الموارد البشرية والتي تؤثر إيجابيا على كفاءة 

 .ألعلى للشباب في تحقيق أهدافه التنظيميةوفاعلية المجلس ا
ما يميز هذا البحث عن الدراسات السابقة  ثامًنا: التعقيب على الدراسات السابقة:

المعروضة أن هذا البحث في ليبيا وليس في الدول المذكورة وهو حديث العهد ُأجري خالل 
-2118-2116 م، في حين أن الدراسات السابقة أجريت في األعوام2121هذا العام 

م تواليًا، فهو أقرب للواقع الحالي منها بعد تغير بعض الظروف واألحوال ربما في  2119
مؤسساتنا العربية للتسارع الحادث في نمط الحياة، وقد اتفق البحث مع الدراسات المعروضة 
في كونها تربط التمكن اإلداري باألداء والقدرة على تطوير عمل الموار البشرية في 

سسات الخدمية، وقد تميز عنها في كونه درس الحال في مؤسسة استثمارية ربحية المؤ 
خاصة وليس مؤسسة عامة هدفها تقديم الخدمة فقط، وبالتالي فهو أدعى بالدراسة لكون 
األمر مرتبط بالتنافسية الحقيقية في جني األرباح واستثمار اإلمكانيات للقدرة على تحمل 

ابتداء، فضال عن غيرها، وقد اتفقت الدراسات الثالثة في استخدام  التكاليف واألعباء المادية
المنهج الوصفي واستخدام االستبانة لتأكيد أنها المناِسبة لمثل هذه البحوث وهذه المواضيع، 
كما أن هذا البحث اتفق مع دراسة )العزاوي ومحمد( في أنه تناول مؤسسات التعليم العالي 

ن ختو( كانت في مؤسسة خدمية في مجال االتصاالت، بالبحث، في حين أن دراسة )ب
بينما  دراسة )الطراونة( أجريت في مؤسسة مجتمع مدني. وقد استفاد الباحثان من الدراسات 
السابقة في اختيار منهج البحث المناسب إلشكالية البحث، وكذلك في بناء االستبانة كأداة 
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ا ستخراج النتائج، فضال عن التماهي معهللقياس مع تحديد الوسائل اإلحصائية الالزمة ال
 في تحديد التساؤالت المناسبة.

 . اإلطـــار النظــــري للبحث:2

 المبحث األول. التمكين اإلداري:

المتأمل في جذور استراتيجية التمكين يجدها ترجع إلى أفكار مدرسة العالقات  أوال: مفهومه:
 كما هو معلوم في األدب التربوي اإلداري  اإلنسانية التي برزت على يد إلتون مايو وغيره

في أبواب نظريات اإلدارة، تلك المدرسة القائمة على تكريم الرئيس للمرؤوس معنويا وليس 
ماديا فقط، بتشجيعه وتحفيزه وتفويض السلطات إليه وتعزيز ثقته بنفسه، وعليه فقد أمكن 

 ة والمعلومات لصنع القراراتتعريف التمكين اإلداري بأنه: "منح العاملين القوة والحري
 .1والمشاركة في اتخاذها"

وعلى كٍل فإنه يمكن القول بأن التمكين اإلداري بدقة كاستراتيجية بعد تطوره وفرض مكانته 
كأسلوب إداري رصين في هذا الجانب بأنه: "عملية إعطاء العاملين الصالحيات 

ير تدخل مباشر من اإلدارة، مع توف والمسئوليات، ومنحهم الحرية ألداء العمل بطريقتهم دون 
كافة الموارد وبيئة العمل المناسب لتأهيلهم مهنيا وسلوكيا ألداء العمل مع الثقة المطلقة 

، على أن ال نغفل المسئولية عن تلك األفعال والسلوكيات، فكما هو معلوم أن السلطة 2فيهم"
 ة.والمسئولية متالزمتان، فمتى ما ُمنحت األولى وجبت الثاني

                                                           
 .260. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: عمان، صمستجدات فكرية معاصرة في السلوك التنظيمي والموارد البشرية(، 1002الساعدي، مؤيد )( 1

 .394. جامعة قناة السويس: اإلسكندرية، صالقيادة االستراتيجية(، 1021جاد الرب، سيد )( 2
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 تظهر الفروق بينهما في الجدولة التالية بوضوح: ثانًيا. الفرق بين التمكين والمشاركة:

 التمكين المشاركة البعد ت
 فرق عمل مستقلة الهرمية أسلوب العمل التنظيمي 1
 برنامج المقترحات طرق المشاركة 2

 دوائر الجودة
 الِفرق منسقة في تحليلها وتحسينها للعمليات

3 
 من أعلى إلى أسفل اتخاذ القرارأسلوب 

 صنع القرارات
جهود العاملين بمثابة مدخالت للقرارات 

 االستراتيجية
االنطباع نحو  4

 المرؤوسين
 المقترحات مقبولة
 االعتراف بالجهد الجماعي أداء العمل فردي

 إيجاد بيئة لعمل الفريق اإلشراف تركيز اإلدارة 5
 . 3كاظمالمصدر: آل علي، رضا، والموسوي، 

يمكن سرد أبرزها إجماال في اآلتي كما يعددها الحراحشة  ثالًثا. نتائج وفوائد التمكين:
 :4والهيتي

 تحسين نوعية الخدمات وجودتها. .1
 ضمان فعالية المنظمة. .2
 االنفتاح المباشر والثقة بين العاملين والمستفيدين. .3
 البيروقراطية.السرعة في إنجاز المهام واإلجابة عن التساؤالت في غياب  .4
 تنمية الدافعية وااللتزام لدى العاملين في ما يتعلق بتنفيذ األعمال. .5
 القدرة على تحديد األفراد الموهوبين والمتميزين؛ وبالتالي مكافأتهم وتعزيزهم.  .6

                                                           
 .249دار وراقة/ عمان، ص .مفاهيم إدارية معاصرة( 1001)( 3

ت في شركة االتصاال أثر التمكين اإلداري والدعم التنظيمي في السلوك اإلبداعي كما يراه العاملون(، 1006الحرارشة، محمد، والهيتي، صالح الدين )( 4
 .166 - 130(، ص ص: 1(، ع )44العلوم اإلدارية، مج ) . مجلةاألردنية
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 المبحث الثاني. األداء:

 هو: "قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها وفق DAFTاألداء وفق ما عرفه  أوال. مفهومه:
المعايير المحددة، وفي ضوء تفاعلها مع البيئة نتيجة استخدام الموارد المتاحة فيها بسلوك 

 .  5كفء وفعال"

وتكمن أهمية األداء وأهمية التعرف على مفهومه في كون أننا نريد تقييمه كعامل مهم لكل 
المؤسسات، "فإذا كان عصر الستينات هو عصر التسويق، وعصر الثمانينات هو عصر 
مبادرات الجودة، وعصر التسعينات هو عصر خدمة العميل، فيبدو أن العقد األول من 

، ومن الملحوظ أن مكانته تعززت أكثر مع العالم 6القرن الجديد هو عصر قياس األداء"
 الرقمي في العقد الثاني وأيضا الثالث الذي نعيشه من هذا القرن الواحد والعشرين.

اف التي تلحق بكلمة األداء زيادة في الدقة، مثل: األداء وقد اختلفت التسميات واألوص
المنظمي، واألداء العالي، واألداء االستراتيجي، واألداء المتميز، واألداء الوظيفي، واألداء 

 المؤسسي، واألداء المطور كما أشار وسم هذا البحث وتماهى معه 

 بالقول: تطوير األداء.

يتطلب من المنظمات اتباع مجموعة من  األداء: ثانيا. متطلبات التميز والتطوير في
 لتحقيق ذلك. هي: 7المقومات الداعمة كما أسماها األسدي

 رؤية استراتيجية واضحة. .1
                                                           

 .242ص . دار المعرفة الجامعّية: القاهرة، طرق البحث والخدمة االجتماعّية(، 2991( عبدالعزيز، مختار )5

كلية أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم العلوم االقتصادية ب  .الجزائرية أثر تمكين العاملين في تحسين األداء االجتماعي للمؤسسات( 1021( برني، لطيفة )6
 .243العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير/ جامعة محمد خيضر بالجزائر، ص

/ جامعة  ، كلية اإلدارة واالقتصاد. رسالة ماجستير غير منشورةدور إدارة الموهبة ونظم المعلومات االستراتيجية في األداء المتميز(، 1023األسدي، نورس )( 7
 .201كربالء، ص
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 وضع معايير عالية لألداء ملزمة للتطبيق. .2
 اإلسناد التكنولوجي. .3
 إشراك العاملين. .4

زة وكية مميوكل ذلك يحتاج إلى تحفيز خاص هو ما أدى إلى التركيز على مفاهيم سل
 كمقدمات له كالتمكين اإلداري.

يمكن أن يصبح التمكين سالحا ذو حدين  ثالثا: التمكين اإلداري وعرقلة األداء أحيانا:
للمؤسسة، ما يستلزم الحذر من كثرته وسوء استخدامه إن أثر في األداء وعرقله بمثل ما 

 يلي، بسبب عدد التأهيل قبله:
المحدد له بسبب عدم الخبرة في العمل الجماعي وأسلوب تعذر أداء العمل في الوقت  .1

 الفرق.
 فقدان الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين ألسباب عديدة. .2
 زيادة التكاليف التي تتحملها المؤسسة بسبب التدريب المكلف لذلك. .3
 .8زيادة الصراع وتفشي النزاع في العمل الجماعي .4

لتمكين ألي كان وفي أي وقت، بل هو أسلوب ما ُيلزم الحذر والتأني في عدم المبالغة في ا
 يتأتى بالتدرج وحسن استخدام عوامل القوة الممنوحة والتدريب قبل التمكين ونحو ذلك. 

 .. اإلطـــار العمــلـي للبحث )اإلجراءات(:3
يبين هذا الجزء ما قام به الباحثان من إجراءات عملية من أجل الوصول إلى مقدمة.. 

اإلحصائية ابتداًء من بناء أداة البحث، وانتهاًء بتوصيات البحث ومقترحاته نتائج البحث 
 المبنية على نتائجه كما في العرض التالي:

                                                           
 .67، ص2، ع20. مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ العراق، مجالتمكين اإلداري وعالقته بأداء العاملين(، 1020ينظر: راضي، جواد ) (8



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

71 

 

في هذا البحث استخدم المنهج الوصفي لتحقيق أهداف البحث، وهو  أواًل. منهجية البحث:
أو مجموع من منهج "يتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة، أو موقف، 

الناس، أو مجموع من األحداث، أو مجموع من األوضاع، فهو ال يهدف إلى وصف 
الظواهر أو وصف الواقع كما هو فقط، بل يحاول الوصول إلى استنتاجات تسهم في فهم 

، ولتحقيق ذلك 9هذا الواقع وتطويره، كما يشمل تصنيف المعلومات والتعبير عنها كمًا وكيفًا"
وزعت على القياديين بجامعة الرفاق المعنية بالبحث، وأجريت عمليات تحليلها أعدت استبانة 

 إحصائيًا الحقا.

تكّون مجتمع البحث من موظفي جامعة الرفاق األهلية المعنية البالغ  مجتمع البحث: .1
 ( موظفا حسب إفادة عميد الجامعة.128عددهم )

البحث اختيرت عينة مقصودة من في إطار سعي الباحثين لتحديد عينة  عينة البحث:. 2
موظفي الجامعة، تمثل في كل من يشغل منصبا قياديا فيها، من رؤساء أقسام ومكاتب 

استبانة  25استبانة على أفراد العينة واستلم منها  33ومديري إدارات وعميد ووكيل، ووزعت 
( %21ن )مفقط صالحة ألغراض البحث ومتطلباته، ، فكانت نسبة العينة النهائية تقترب 

 من مجتمع البحث، وهو كاٍف نسبيا من ناحية علمية.

محاور لقياس مستوى  3تحددت  إعداد أداة البحث )االستبانة( بالصورة المبدئية:. 3
التمكين اإلداري، واألداء، مع صعوبات تطبيق التمكين واقعيا، باستخدام مقياس ليكرت 

ت على الجانب النظري وكذلك بعض الدراسا الثالثي، وقد اعتمد الباحثان في بناء االستبانة

                                                           
افدين/ جامعة . دراسة نظرية، مجلة تنمية الر الثالثة: مدخل القيمة المضافةاالستراتيجية التقنّية والميزة التنافسية في األلفية (، 1020( الجبوري، عامر )9

 .291، ص200، ع41الموصل، مج
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السابقة التي تدرس مواضيع مشابهة لهذا البحث، باإلضافة إلى الخبرة البحثية السابقة في 
 بناء وتحكيم استبانات العلوم اإلنسانية ودراسة ظواهرها.

 وقد أعطيت القيم التالية لفقرات إجابة العينة بمقياس ليكرت الثالثي:

 يوضح مقياس ليكرت خماسي التدرج( 1.3الجدول )

 الدرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 المتوسط الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي

 إلى من
 1.81 1.11 غير موافق بشدة

 2.61 1.81 غير موافق
 3.41 2.61 إلى حد ما

 4.21 3.41 موافق
 5.11 4.21 موافق بشدة

 . اختبار صدق االستبانة:4

وكان ذلك من خالل تحكيم االستبانة من قبل بعض  أ. اختبار الصدق الظاهري لالستبانة:
 أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة مصراتة، من قسم اإلدارة والتخطيط التربوي.

مجال البحث  من المتعارف عليه في ب. اختبار صدق االتساق الداخلي لالستبانة:
العلمي أن أداة جمع اآلراء أو االستبانة إذا تمكنت من قياس الغرض الذي وضعت من 
أجله فإنها بذلك تكون صادقة، وفي هذا البحث قام الباحثان باحتساب معامل االرتباط 
بيرسون لمعرفة مدى صدق االستبانة الداخلي، وفيما يلي الجدول الذي يوضح معامل 

 الداللة في محاور االستبانة كال على حدة:االرتباط ومستوى 

 ( يوضح معامل ارتباط بيرسون لفقرات البعد األول )التمكين اإلداري(2.3الجدول ) 
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 معامل ارتباط
 بيرسون 

 مستوى 
 ت الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الداللة

 1 الصالحيات المفوضة لي كافية إلنجاز مهامي.أعتقد أن  000. 776.**
 2 أمتلك مرونة مناسبة للتصرف في أداء مهامي. 001. 604.**
 3 تقدر المؤسسة جهودي في العمل. 000. 754.**
 4 الثقافة التنظيمية بالمؤسسة قائمة على الثقة. 000. 714.**
 5 عموما.تعتمد المؤسسة على مبدأ العمل الجماعي  000. 718.**
 6 تحرص اإلدارة على تكليف الفرق بدال من األفراد لتوزيع األعباء. 000. 648.**
 7 تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل. 001. 641.**
 8 توفر المؤسسة مناخا تنظيميا سليما من المشاحنات. 002. 583.**
 9 تمتلك المؤسسة نظاما ناجحا للحوافز. 000. 893.**
 11 تشجعني المؤسسة على اإلبداع وتطوير قدراتي الذاتية. 000. 665.**
 11 راٍض عن نظام الحوافز في المؤسسة. 000. 850.**
 12 أشعر بالرضا واالنتماء للمؤسسة. 000. 789.**
 13 للمؤسسة خطة واضحة مسبقا للتدريب. 000. 735.**
 14 باستمرار.تتمكن المؤسسة من تطوير العاملين  000. 894.**
 15 تتمكن المؤسسة من التدريب من خالل خبرة القدامى فيها. 000. 810.**
 16 توفر اإلدارة دورات تدريبية مناسبة لتطوير العاملين. 000. 763.**
 17 نظام االتصال في المؤسسة مرن بين المرؤوسين والمستفيدين. 000. 714.**
 18 اتجاهات الهيكل التنظيمي بسهولة.تستطيع التواصل في كل  001. 629.**
 19 باإلمكان االتصال الرسمي وكذلك غير الرسمي )كالهاتفي( إلنجاز المهام. 000. 645.**
تعتقد أن نظام االتصال مشجع عل اإلقبال على المؤسسة واستقطاب زبائن  001. 623.**

 أو مستفيدين لها.
21 

 

البعـــــــد األول ) التمكـــــــين اإلداري( دالـــــــة مـــــــن الجـــــــدول الســـــــابق نجـــــــد أن جميـــــــع فقـــــــرات 
 إحصائيًا، وقيمة االرتباط قوية.

 ( يوضح معامل ارتباط بيرسون لفقرات البعد الثاني )األداء(3.3الجدول )
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ارتباط 
 بيرسون 

مستوى 
 ت الفقرات الداللة

 1 ُتعد الموازنة بشكل دقيق في موعدها أول العام. 002. 583.**
 2 لألداء المالي للمؤسسة.يوجد ضبط  000. 841.**
تنجح المؤسسة في تحقيق األهداف بالمعايير من خالل استخدام مناسب  000. 729.**

 للموارد المتاحة بأقل تكلفة.
3 

 4 تنجح المؤسسة في الحصول على تمويل كاٍف لدعم كل برامجها. 007. 528.**
 5 لألخطاء.تتوفر الرقابة المالية الكافية المانعة  000. 738.**
 6 تمتلك المؤسسة وصفا وظيفيا وهيكال تنظيميا محكما. 000. 765.**
 7 ترى أن قيادة المؤسسة ككل حريصة على جودة العمليات. 001. 639.**
 8 تحرص إدارة المؤسسة على تلبية احتياجات المستفيدين من خدماتها. 000. 725.**
 9 الخدمات المقدمة للمستفيدين.تحرص إدارة المؤسسة على جودة  000. 681.**
 10 يتوفر بالمؤسسة مناخ عمل مناسب للعمل اإلداري أو المهني. 000. 728.**
 11 يعتمد العاملون على أنفسهم في إنجاز مهامهم بمسئولية. 005. 545.**
 12 بإمكان مدير المؤسسة أن يغيب ويفوض غيره في أي وقت. 003. 566.**

ــــــة إحصــــــائيًا،  مــــــن الجــــــدول الســــــابق نجــــــد ــــــاني) األداء( دال ــــــرات البعــــــد الث ــــــع فق أن جمي
 وقيمة معامل االرتباط قوية بين الفقرات.

 ( يوضح معامل ارتباط بيرسون لفقرات البعد الثالث )صعوبات تطبيق التمكين اإلداري(4.3الجدول )

رتباط 
 بيرسون 

مستوى 
 ت الفقرات الداللة

التنظيمي للجامعات تعد من صعوبات تطبيق تعتقد أن تقليدية الهيكل  000. 826.**
 التمكين اإلداري فيها.

1 

تعتقد أن المركزية في اتخاذ القرار كثقافة سائدة تعد من صعوبات تطبيق  000. 770.**
 التمكين.

2 

تعتقد أن خوف السلطة العليا من فقدان السيطرة ُيعد من صعوبات تطبيق  000. 858.**
 التمكين اإلداري.

3 

تعتقد أن اختالف أهداف كل من إدارة المؤسسة والموارد البشرية فيها يعد  000. 887.**
 من صعوبات تطبيق التمكين.

4 
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تعتقد أن عدم االستقرار السياسي واإلداري للدولة ككل يعد من صعوبات  000. 788.**
 تطبيق التمكين اإلداري.

5 

)صـــــعوبات تطبيــــق التمكـــــين مــــن الجــــدول الســـــابق نجــــد أن جميــــع فقـــــرات البعــــد الثالــــث 
 اإلداري( دالة إحصائيًا، وقيمة االرتباط قوية.

ي أن المقياس أ نفسه،يعني استقرار المقياس وعدم تناقضه مع  . اختبار ثبات االستبانة:5
 يعطي نفس النتائج باحتمال مساٍو لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة.

عامل فقد اسُتخدم هنا )م البحث،وباعتبار أن هناك عدة طرق يمكن بها قياس ثبات أداة     
ويوضح الجدول التالي معامل ألفا ، (spasألفا كرونباخ( لقياس الثبات عن طريق برنامج )

 كرونباخ وداللته اإلحصائية لمجموع فقرات االستبانة.

 خدام ألفا كرونباخ( يوضح قيمة ثبات االستبانة باست4.3الجدول )

 Alphaمعامل 
Cronbach المحور عدد الفقرات 

 التمكين اإلداري  20 949.

 األداء 12 887.

 صعوبات تطبيق التمكين اإلداري  5 881.

 جميع المحاور 37 949.
 

.(، 611.( أي أعلى من )949من الجدول السابق نجد أن قيمة معامل ألفا كرونباخ هي )
ثبات االستبانة مناسب جدا، وبالتالي يمكن االعتماد على بياناتها وهذا يعني أن مستوى 

 ونتائجها.
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ومن خالل النظر إلى كل من الصدق والثبات بالنسبة للعينة المختارة نلحظ أنه لم تستبعد 
.(، وهذا يعني أن 611أي من فقرات المقياس؛ ألنها صالحة للقياس كونها أكبر من )

 مناسب ويمكن االعتماد على نتائجها.مستوى صدق وثبات االستبانة 

 ثانًيا: اإلجابة عن تساؤالت البحث:

ما واقع تطبيق استراتيجية التمكين اإلداري للموارد والذي مفاده: ). إجابة التساؤل األول: 1
البشرية بجامعة الرفاق األهلية للعلوم التطبيقية واالنسانية في ضوء أبرز مبادئ 

 (؟.التمكين

 نالحظ الجدول التالي:لإلجابة عنه 

 ( يوضح المتوسط واالنحراف المعياري لتوضيح اتجاه العينة المبين لواقع التمكين اإلداري 5.3الجدول )

 اتجاه
 المتوسط العينة

االنحراف 
 المعياري 

 

 
 الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 
 ت

موافق 
 بشدة

4.48 .714 
المفوضة لي كافية إلنجاز أعتقد أن الصالحيات 

 مهامي.
1 

موافق 
 أمتلك مرونة مناسبة للتصرف في أداء مهامي. 1.061 4.28 بشدة

2 

موافق 
 بشدة

 تقدر المؤسسة جهودي في العمل. 1.036 4.36
3 

موافق 
 بشدة

 الثقافة التنظيمية بالمؤسسة قائمة على الثقة. 490. 4.64
4 

موافق 
 بشدة

 على مبدأ العمل الجماعي عموما. تعتمد المؤسسة 645. 4.60
5 

 موافق
4.12 .971 

تحرص اإلدارة على تكليف الفرق بدال من األفراد 
 لتوزيع األعباء.

6 
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موافق 
 بشدة

 تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل. 653. 4.52
7 

 8 توفر المؤسسة مناخا تنظيميا سليما من المشاحنات. 1.028 4.16 موافق
 9 تمتلك المؤسسة نظاما ناجحا للحوافز. 1.320 4.08 موافق
موافق 
 بشدة

 10 تشجعني المؤسسة على اإلبداع وتطوير قدراتي الذاتية. 879. 4.24

 11 راٍض عن نظام الحوافز في المؤسسة. 1.258 4.00 موافق
موافق 
 بشدة

 أشعر بالرضا واالنتماء للمؤسسة. 872. 4.52
12 

 13 واضحة مسبقا للتدريب.للمؤسسة خطة  978. 3.96 موافق
 14 تتمكن المؤسسة من تطوير العاملين باستمرار. 1.115 3.92 موافق
 موافق

4.00 1.118 
تتمكن المؤسسة من التدريب من خالل خبرة القدامى 

 فيها.
15 

 16 توفر اإلدارة دورات تدريبية مناسبة لتطوير العاملين. 1.012 3.76 موافق
موافق 
 بشدة

4.36 .700 
نظام االتصال في المؤسسة مرن بين المرؤوسين 

 والمستفيدين.
17 

موافق 
 بشدة

4.32 .690 
تستطيع التواصل في كل اتجاهات الهيكل التنظيمي 

 بسهولة.
18 

موافق 
 بشدة

4.24 1.012 
باإلمكان االتصال الرسمي وكذلك غير الرسمي 

 )كالهاتفي( إلنجاز المهام.
19 

موافق 
 بشدة

أن نظام االتصال مشجع عل اإلقبال على  تعتقد 879. 4.24
 المؤسسة واستقطاب زبائن أو مستفيدين لها.

20 

موافق 
 بشدة

 جميع الفقرات 0.922 4.24

من الجدول السابق نجد أن آراء العينة جاءت بدرجة موافق وموافق بشدة، ومتوسط       
آراء العينة حول جميع الفقرات جاء موافق بشدة، وهذا يعني أن أغلب أفراد العينة يعتقدون 
أن الجامعة تطبق هذه االستراتيجية بشكل كبير، وقد يكون ذلك راجع إلى عراقة هذه 
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رتها اآلن بعد عقدين من الزمن تقريبا، وهي نتيجة حتمية لنجاحها وتميزها المؤسسة وخبرة إدا
 في ليبيا مما ال يخفى.

ما عالقة التمكين اإلداري بتطوير األداء بجامعة والذي مفاده: ).إجابة التساؤل الثاني: 2
 .الرفاق األهلية للعلوم التطبيقية واالنسانية أنموذجا؟(

استخدم معامل سبيرمان إليجاد العالقة بين متغيرين وفق لإلجابة عن هذا التساؤل 
 الجدول اآلتي:

 ( يوضح ارتباط وعالقة التمكين باألداء من خالل معامل ارتباط سبيرمان6. 3الجدول )

orrelations C االرتباط 
تطوير  

 األداء
التمكين 
 اإلداري 

 

Spearman's 
rho 

 
 
A 
 

Correlation 
Coefficient 

معامل  768.** 1.000
 االرتباط

التمكين 
 اإلداري 

Sig. (2-tailed) . .000  مستوى
 الداللة

N 25 25 العينة 
 
 
B 

Correlation 
Coefficient 

معامل  1.000 768.**
 االرتباط

تطوير 
 األداء

Sig. (2-tailed) .000 .  مستوى
 الداللة

N 25 25 العينة 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 طرديمن الجدول السابق نجد أن معامل االرتباط بين التمكين اإلداري وتطوير األداء 
، فهي دالة إحصائيًا كلما زادت درجة التمكين اإلداري زاد مستوى األداء، أي أنه: )قوي 

التربوي .(، وهذا يؤكد عمليا على ما هو منشور في األدب 111عند مستوى معنوية )
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بالخصوص، باعتبار أن التمكين وأبعاده من إحدى عوامل التأثير في األداء والتحكم في 
 تميزه وإبداعيته.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الواقع والذي مفاده: )إجابة التساؤل الثالث:  .3
 ُتعزي لمتغيري المؤهل العلمي: )عاٍل فأقل، ما بعد العالي(، والتخصص: )تطبيقي، 

 ؟(.م2121-2121إنساني(، خالل العام الجامعي
 أواًل. متغير المؤهل العلمي:

( بعد التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع Tلإلجابة عن هذا التساؤل اسُتخدم اختبار )
 الطبيعي وتوفر باقي الشروط 

 (:Tالستخدامه، وفي ما يلي الجدول الذي يوضح نتائج اختبار )

 لعينتين مستقلتين لمتغير المؤهل العلمي  Tاختبار( يبين 7. 3الجدول )

مستوى 
 الداللة

درجة 
االنحراف  المتوسط قيمة T الحرية

 المحور المؤهل العلمي العدد المعياري 

3.59 23 -.542- 
التمكين  عال فأقل 16 713. 4.18

 ما بعد العالي 9 627. 4.34 اإلداري 

( لعينتين مستقلتين نالحظ بأن مستوى Tمن الجدول السابق الذي يوضح اختبار )     
ال توجد فروق بين متوسطات .( وهذا يدل على أنه: 151.( أي أكبر من )593الداللة )

ف وهو على خالآراء العينة حول واقع التمكين اإلداري ُتعزى إلى متغير المؤهل العلمي، 
 اإلطار العام للبحث.  ما افترضه الباحثْين في 
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-Mannلإلجابة عن هذا التساؤل اعتمد الباحثان على اختبار  ثانيًا. متغير التخصص:
Whitney U  ،المستخدم في حالة عدم توزيع البيانات طبيعيًا بعد إجراء االختبار عليها

 :Mann-Whitney Uوفي ما يلي الجدول الذي يوضح نتائج اختبار 

الختبار الفروق لمتغير التخصص )تطبيقي،  Mann-Whitney U( يوضح اختبار  2.3الجدول )
 إنساني(

 العينة التخصص 
N 

متوسط 
 الرتب 

مجموع 
 الرتب

Mann-
Whitney U 

 
Z 

مستوى 
 الداللة

 
التمكين 
 اإلداري 

 227.50 13.38 17 تطبيقي
 97.50 12.19 8 إنساني 704. -380.- 61.500

   25 المجموع 
لعينتين مستقلتين نالحظ  Mann-Whitney Uمن الجدول السابق الذي يوضح اختبار 

ال توجد فروق .( وهذا يدل على أنه 151.(، أي أكبر من )714بأن مستوى الداللة هو )
بين متوسط رتب آراء العينة حول مستوى التمكين اإلداري ُتعزى إلى متغير التخصص. 

 وهو على خالف ما افترضه الباحثْين في إطار البحث العام.  

ما أبرز صعوبات تطبيق استراتيجية التمكين ): والذي مفادهإجابة التساؤل الرابع:  .4
 (.اإلداري في المؤسسة المعنية كأنموذٍج لمؤسسات التعليم العالي؟

 واقعيا( يبين ترتيب تأثير صعوبات استراتيجية التمكين 2. 3الجدول )

االتجاه  الترتيب
 العام

Mean Std. 
Deviation 

 ت الفقرات

تعتقد أن تقليدية الهيكل التنظيمي للجامعات تعد  957. 3.80 موافق 3
 من صعوبات تطبيق التمكين اإلداري فيها.

1 

تعتقد أن المركزية في اتخاذ القرار كثقافة سائدة  943. 3.84 موافق 2
 التمكين.تعد من صعوبات تطبيق 

2 
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تعتقد أن خوف السلطة العليا من فقدان السيطرة  1.136 3.96 موافق 1
 ُيعد من صعوبات تطبيق التمكين اإلداري.

3 

تعتقد أن اختالف أهداف كل من إدارة المؤسسة  943. 3.84 موافق 2
والموارد البشرية فيها يعد من صعوبات تطبيق 

 التمكين.

4 

أن عدم االستقرار السياسي واإلداري للدولة تعتقد  1.060 3.96 موافق 1
 ككل ُيعد من صعوبات تطبيق التمكين اإلداري.

5 

 جميع الفقرات 1.0078 3.88 موافق
 

يتضح من الجدول أن أغلب أفراد العينة يعتقدون أن "خوف السلطة العليا من فقدان 
تواجه  أكبر الصعوبات التيالسيطرة"، و "عدم االستقرار السياسي واإلداري للدولة ككل" هما 

)المركزية في اتخاذ القرار كثقافة سائدة(،  2تطبيق استراتيجية التمكين اإلداري، يليها الفقرة 
)اختالف أهداف كل من إدارة المؤسسة والموارد البشرية فيها(، وأخيرا الفقرة األولى  4والفقرة 

 )تقليدية الهيكل التنظيمي للجامعات(.

 توصل البحث إلى أن: ئج البحث )االستنتاجات(:ثالًثا. ملخص نتا

جامعة الرفاق األهلية بطرابلس/ ليبيا كأنموذج تطبق استراتيجية التمكين اإلداري   .1
 ومناسب واقعيا.. لمواردها البشرية بشكل كبير

العالقة بين التمكين اإلداري وتطوير األداء طردية قوية، أي أنه: كلما زادت درجة   .2
 .زاد مستوى األداء التمكين اإلداري 

ال توجد فروق بين متوسطات آراء العينة حول مستوى التمكين اإلداري ُتعزى إلى   .3
 متغير المؤهل العلمي.

ال توجد فروق بين متوسطات آراء العينة حول واقع التمكين اإلداري ُتعزى إلى متغير   .4
 التخصص.
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توصل البحث أخيرا أن "خوف السلطة العليا من فقدان السيطرة"، و "عدم االستقرار   .5
السياسي واإلداري للدولة ككل" هما أكبر الصعوبات التي تواجه تطبيق استراتيجية 

 التمكين اإلداري.
 

 بناًء على ما توصل إليه البحث من نتائج فإن الباحثْين يوصيان باآلتي: رابًعا. التوصيات:

رورة استمرار المؤسسة المعنية بالبحث )جامعة الرفاق بطرابلس/ ليبيا( في تعزيز ض  .1
اتجاه تمكين اإلداريين والقياديين من مهام وظائفهم وما يتطلبه إنجازها من اتخاذ قرارات 

 سريعة مخولين باتخاذها بحرية مع المسئولية، بعد أن ثبت بأن الواقع مناسب جًدا.
ة ليم العالي في ليبيا وخارجها على االهتمام بهذه االستراتيجيتحريض كل مؤسسات التع  .2

وأبعادها لما أكده هذا البحث وغيره من البحوث والدراسات السابقة بأن لها دور مهم 
 وارتباط وثيق باألداء وتطويره من عدمه.

العمل على بث عوامل الثقة واالطمئنان في أذهان القيادات العليا في مجال التعليم   .3
الي بأن التمكين وما يتضمنه من تفويض للسلطات بشكل قانوني محكم ومقنن ال الع

 يعني فقدان السيطرة وال تشتت السلطات، بل حافز لإلبداع وتعزيز االنتماء.
بعد أن أثبت البحث أهمية االستقرار السياسي واإلداري للدولة ككل فإنه ينبغي على   .4

عليه وتبعا له يتأكد أنه كلما استقرت  حكومات الدول أن تضع ذلك في الحسبان، إذ
الدولة ككل زادت بيئة العمل الناجح الذي يتيح فرص التمكين وإطالق العنان للقدرات 
والمواهب المختلفة لتنجز وتطور وتتقدم، والعكس واقع كذلك مما ينبغي التحرز منه 

 وإصالحه ابتداء.
 خامًسا. المقترحات:
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مين البحثية المقتضبة_ لضيق المساحة المتاحة_ على المهت يقترح الباحثان بعد هذه التجربة
 بالمجال فضال عن إدارة جامعة الرفاق األهلية المعنية بالبحث اآلتي:

إجراء مثل هذا البحث في المؤسسة بين الفينة واألخرى لدراسة التطور ومعالجة سوئه  .1
 أو تعزيز إيجابيته.

ا، وية ومؤسسات التعليم العالي خصوصإجراء مثل هذه البحوث في كل المؤسسات الترب .2
وغيرها من الخدمية على وجه العموم؛ ألهمية هذا الجانب السلوكي في نجاح المؤسسات 

 في تحقيق أهدافها من خالل كادرها البشري المنطلق نحو اإلبداع.
دراسة جوانب أخرى أكثر تفصيال من مكونات التمكين اإلداري وتحديد أثرها على األداء  .3

 اع كذلك.واإلبد
محاولة إجراء دراسات وبحوث تربط التمكين بغيره كاألهداف وأنظمة الحوافز واالبتكار  .4

 واالنتماء ونحو ذلك.
السعي بشكل جاد وحثيث في أخذ نتائج مثل هذه البحوث كمنهاج عمل تتبنى إدارات  .5

الموارد البشرية أبحاثا أشمل بخصوصه على مستوى وزاري وإقليمي يعود بالنفع على 
 مؤسسات المجتمعات اإلنسانية ككل في حينه.

 سادًسا. المراجع:

 إلنجاز بعض أجزاء هذا البحث فقد اقتبس الباحثان إجماال من المراجع التالية: 

 دار وراقة: عمان. .مفاهيم إدارية معاصرة( 2112)  آل علي، رضا، والموسوي، كاظم .1
دور إدارة الموهبة ونظم المعلومات االستراتيجية في األداء (، 2114األسدي، نورس ) .2

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء.المتميز. 
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أثر تمكين العاملين في تحسين األداء االجتماعي للمؤسسات ( 2115برني، لطيفة ) .3
دية تصادية بكلية العلوم االقتصاأطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم العلوم االق  .الجزائرية

 .والتجارية وعلوم التيسير/ جامعة محمد خيضر بالجزائر
 أثر أبعاد التمكين اإلداري على أداء المؤسسة الخدمية.(، 2119بن ختو، نور اإليمان ) .4

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة 
 ورقلة/ الجزائر. -رياحقاصدي م

 .مستجدات فكرية معاصرة في السلوك التنظيمي والموارد البشرية(، 2111الساعدي، مؤيد ) .5
 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: عمان.

 . جامعة قناة السويس/ اإلسكندرية.القيادة االستراتيجية(، 2112جاد الرب، سيد ) .6
 والميزة التنافسية في األلفية الثالثة: مدخلاالستراتيجية التقنّية (، 2111الجبوري، عامر ) .7

 .111، ع32. دراسة نظرية، مجلة تنمية الرافدين، جامعة الموصل، مجالقيمة المضافة
أثر التمكين اإلداري والدعم التنظيمي في (، 2116الحرارشة، محمد، والهيتي، صالح الدين ) .8

ج مجلة العلوم اإلدارية، م األردنية.السلوك اإلبداعي كما يراه العاملون في شركة االتصاالت 
 (.2(، ع )33)

. مجلة القادسية للعلوم التمكين اإلداري وعالقته بأداء العاملين(، 2111راضي، جواد ) .9
 .1، ع11اإلدارية واالقتصادية/ العراق، مج

دور استراتيجية التمكين في تحسين وظائف إدارة الموارد البشرية (، 2116الطراونة، سمير ) .11
. جامعة األزهر/ كلية التربية، دراسة منشورة في لعاملين في المجلس األعلى للشبابلدى ا

 (.168مجلة التربية، ع )
. دار المعرفة الجامعّية: طرق البحث والخدمة االجتماعّية(، 1995عبدالعزيز، مختار، ) .11

 القاهرة.
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التمكين اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لدى (، 2118العزاوي، نبيل، ومحمد، ساهرة ) .12
بالعراق. الجامعة القيادات اإلدارية في أقسام وكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 (.25المستنصرية/ كلية التربية األساسية، دراسة منشورة في مجلة أبحاث الذكاء، ع )

 

 

 

 " الميزة التنافسية في التعليم العام"  بحث بعنوان

 أ. إمبارك البشير المعلول

م قصر والعلو  اآلدابأستاذ االدارة والتخطيط التربوي بقسم التربية وعلم النفس بكلية 
 االخيار بجامعة المرقب

 د. الفاتح عبد السالم األعور

 أستاذ أصول التربية بالمعهد العالي للتقنيات الهندسية طرابلس

  مقدمة:

تحظى القدرة التنافسية باهتمام واسع النطاق على الصعيد العالمي حيث أصبحت      
تحتل صدارة اهتمامات وأولويات الدول، ويرجع ذلك إلى حاجة الدول لمواكبة التطورات 
المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تتمثل في االنتشار السريع للتكنولوجيا واالتصاالت 

ضافة إلى حاجة هذه الدول لمواجهة التحديات والتغيرات السياسية وظهور العولمة باإل
واالقتصادية واالجتماعية المستحدثة على الصعيد العالمي، مما جعل الدول تتنافس من 
 أجل البقاء، وذلك من خالل رفع قدرتها التنافسية واكتسابها لميزة تنافسية تمكنها من ذلك.
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تفادة القصوى من كل اإلمكانات المتوفرة داخل وتكمن أهمية التنافسية في االس    
المؤسسات التعليمية بهدف الوصول إلى أفضل المخرجات التي تتناسب مع المتطلبات 
معايير الجودة العالمية، وكذلك احتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما تعتبر التنافسية 

ها وتفوقه ستمدة من قوة اقتصادمؤشراً للقوة االقتصادية ومدخالً الستمراريتها، فقوة أي دولة م
على االقتصاديات األخرى وقدرته على المنافسة الداخلية والخارجية، ويحتم ذلك على 
الحكومات أن تهتم بالتنافسية وتستفيد من المفاهيم والمؤشرات المطروحة لها حتى تتمكن 

 (79: 2117من تحقيق التطور والنمو. )عبدالعظيم ، 

هناك تحديات كبرى تواجه النظم التربوية في محاولتها إليجاد بديل وفي مجال التعليم،     
للنظام التربوي التقليدي، فأصبح هناك من يطالب بتغييرات جزئية، وهناك من يطالب 
بتغييرات شاملة، وهناك من يبحث عن مدرسة ذكية، وآخر يبحث عن مدرسة إلكترونية، و 

الظروف أو الرؤى فإن الهدف واحد وهو ثالث يطالب بمدرسة افتراضية، ومهما اختلفت 
الوصول إلى نظام تربوي يستجيب للتحديات الراهنة، ويفكر في المستقبل على ضوء هذه 

 (114: 2116التصورات. )عمار، 

ومن هذا المنطلق، يتزايد التركيز على قضية التنافسية والجودة نتيجة االهتمام بالتصنيفات 
ا وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات وإصدار عدد من الدولية للنظم التعليمية وترتيبه

المنظمات الدولية للتقارير السنوية التي تقارن بين نظم التعليم في معظم دول العالم من 
حيث اإلتاحة والجودة والقيمة المضافة، ويظهر ذلك االهتمام جليًا في جهود المنظمات 

ل ب التربية العربي لدول الخليج، من أجالعربية والدولية مثل اليونسكو، واأللكسو، ومكت
إصالح التعليم وتحسين جودته ورفع قدرته التنافسية للوصول إلى درجة عالية من الكفاءة 
، والتطوير والتحسين المستمر لألداء، وتحقيق معدل مرتفع من االستثمار في تعليم األفراد 

 (53: 2116،   مما يؤدي بالضرورة إلى تحسن مستوي معيشتهم. )عمار ، يوسف
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إن تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية يتطلب بالضرورة التعرف على جميع     
المشكالت المتعلقة بها وتحديدها تحديدًا دقيقًا، كما يتطلب االهتمام بالموارد البشرية التي 

لتطور ا تعد الثروة الحقيقية ألي بلد وإعادة نظر المؤسسات في خططها وبرامجها نتيجة
التكنولوجي المستمر، فإذا كانت المدارس قادرة على النمو المستمر والتوسع نتيجة جذب 
الطالب وترغيب أولياء األمور في تحقيق مستوى تعليمي أفضل ألبنائهم، فإن هذا يعني 
أنها تمتلك ميزة تنافسية بما تقدمه من خدمة تعليمية تمكنها من تخريج أجيال قادرة على 

 (75: 2116في الوفاء باحتياجات سوق العمل المحلى والدولي. )أبوبكر ،  المنافسة

ولضمان استمرار الميزة التنافسية فمن الضرورة بمكان وجود معايير تحكم وجود الميزة      
التنافسية في المؤسسات من عدمه، األمر الذي أدى إلى االهتمام بمفهوم ضمان الجودة 

القومي والدولي، وأصبح هناك اهتمام بوضع المعايير التي واالعتماد من على المستويين 
 تنظم العمل في المؤسسات وكيفية استخدام أساليب وأدوات هذه المؤسسات.

ويحتاج تحقيق الميزة التنافسية إلى تحسين األداء بشكل كامل داخل المؤسسات      
ة واقع معنيين من معرفالتعليمية، ولن يتم ذلك إال على ضوء مجموعة من المعايير تمكن ال

الميزة التنافسية في مدار التعليم، وإلى أي مستوى من التميز يطمحون، ويستوجب أيضا 
ا في مؤسسات التعليم بم واالعتماد المتبعةإعادة صياغة وترتيب معايير ضمان الجودة 

يتماشى مع المعايير ووضع مجموعة من اآلليات التي تضمن االرتقاء بمستوى الخدمة 
 عليمية المقدمة على أرض الواقع. الت

 مشكلة البحث: 

تتعرض المؤسسات التعليمية المعاصرة لتحديات تهدد وجودها وإمكاناتها وجودة        
لظهور مؤسسات تعليمية بديلة تستخدم التقنيات المعاصرة وتتعامل مع  مخرجاتها نظرا

كة التي تعمل من خالل شبمفاهيم العولمة واقتصاد المعرفة، مثل المؤسسات التعليمية 
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اإلنترنيت، والمدارس بدون جدران. ومن ثم ضعف مؤسسات التعليم الحكومية والتقليدية 
على مواجهة المنافسة القادمة من المؤسسات التعليمية األجنبية التي تتميز بقدرتها على 

نافسية ت التكيف مع متطلبات أسواق العمل وتطورات تقنيات التعليم، مما أوجد تحدى تحسين
 المؤسسات التقليدية من أجل البقاء والنمو.

وفي ظل التحوالت العالمية المعاصرة تتوقف قدرة المجتمعات على المنافسة في         
األلفية الثالثة في المقام األول على ما لديها من مخزون الفكر والمعرفة والمتمثل بمخرجات 

مة التنافسية لهذه المؤسسات لتحسين منظو  مؤسساتها التعليمية، مما يتطلب دعم القدرات
التعليم بها فيما يخص الطالب وعضو هيئة التدريس والمادة العلمية وأساليب اإلدارة المرنة 
المبدعة، وينعكس ذلك على مسيرة التنمية وتقدم المجتمعات. وبذلك تظهر أهمية التركيز 

ة المؤهلة كفاءة الموارد البشري على تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسات التعليمية من أجل رفع
للعمل مستقباًل، إذ أن العنصر البشرى المؤهل المتقن الذي يحقق الجودة والتميز بتكلفة أقل 
وتحقيق اإلبداع، واإلنتاج المعرفة والبحوث التي تفيد المجتمع وتحسن من قدراته التنافسية. 

 (34: 2112)نوير ،  
جتمع طبقا لمواثيق حقوق اإلنسان، والتعليم مجاني فالتعليم حق لكل فرد في الم        

وإلزامي في المدارس الحكومية طبقًا للدستور، وتهتم التقارير الدولية عند قياس نظم التعليم 
في الدول المختلفة بجودة الخدمة التعليمية المقدمة في المدارس، كما يتم اعتماد المدارس 

العتماد بناء على أسس ومعايير ترتبط بجودة من قبل الهيئات المختصة بضمان الجودة وا
الخدمة التعليمية المقدمة، أما فيما يخص ميزة التكلفة األقل نجد أن بعض المدارس الدولية 
تهتم بتحقيقها من أجل الوصول إلى مستوى مناسب من تكلفة الخدمة التعليمية التي يتحملها 

 ميذ وأولياء األمور حيث يعتبر تخفيضأولياء األمور، وبالتالي يمثل ذلك عامل جذب للتال
 السعر أولى اإلستراتجيات التنافسية في مجال التعليم.

 أهداف البحث:  
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 .مفهوم الميزة التنافسية في التعليم وأهميتها ومصادرهاالتعرف على  -1

 األسس العامة لبناء الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية. التعرف على -2

 ؤشرات التنافسية في المؤسسات التعليمية.م التعرف على -3

 معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية. التعرف على -4

 تساؤالت البحث : -

 ؟مفهوم الميزة التنافسية في التعليم وما أهميتها ومصادرهاماهو  -1

 األسس العامة لبناء الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية؟ ما هي -2

 مؤشرات التنافسية في المؤسسات التعليمية؟ ما هي -3

 معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية؟ ما هي -4

 تكمن أهمية البحث في األتي:  أهمية البحث:
تكوين إطار مفاهيمي عن الميزة التنافسية بشكل يساهم في تحليل مضامينها والتعرف  .1

 على أهميتها ومصادرها ومنافعها.
ي ة مواكبة للمستجدات العصرية والتكنولوجية المتطورة وتسعى للتفرد فإن الميزة التنافسي .2

 تقديم الخدمات لتحقيق األهداف والغايات التي ترنو لها.
سية في الميزة التنافيمكن أن يكون البحث الحالي نواة لبحوث ودراسات مستقبلية حول  .3

 مؤسسات التعليم المختلفة.
والمجال لمزيد من البحوث حول هذا الموضوع، يساهم هذا البحث في إتاحة الفرصة  .4

 . وليستفيد منه الباحثون وطلبة الجامعات
 الميزة التنافسية في التعليم.يؤمل أن يثرى هذا البحث األدب النظري عن  .5
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 حدود البحث :  -

مدارس أي ب الميزة التنافسية بالمؤسسات التعليميةتتمثل في  الحدود الموضوعية : -
 التعليم العام. 

 م . 2121 - 2121تم إجراء البحث خالل العام الجامعي  الحدود الزمنية : -

استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي القائم على التحليل النظري منهج البحث : 
لألدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث ، وهو المنهج الذي يتناول دراسة 

ودة ومتاحة للدراسة والبحث كما هي، دون تدخل الباحث في أحداث وظواهر كائنة وموج
 (92: 1997)جابر ،  مجرياتها، ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها. 

تمثلت أداة البحث في الكتب والمراجع والبحوث والدراسات السابقة والدوريات أداة البحث : 
 والمجالت العلمية التي اهتمت بهذا الموضوع .

 صطلحات البحث: م

تعرف على أنها " القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي تفي باحتياجات  التنافسية:. 1
األسواق العالمية وتزيد من حجم الدخل الحقيقي، وتحقق مستوى من الرفاهية لألفراد، ويتفق 

نتاج السلع إالتعريف البريطاني للتنافسية مع التعريف السابق حيث يعرفها بأنها "القدرة على 
والخدمات بالنوعية الجيدة، والسعر المناسب وفي الوقت المناسب، هذا يعني تلبية حاجات 

 (49: 2113المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من المنشآت األخرى. )شحاتة ، 

وتعرف أيضا على أنها " الجهود واإلجراءات واالبتكارات والضغوط وكافة الفعاليات اإلدارية 
إلنتاجية واالبتكارية والتطويرية التي تمارسها المنظمات من أجل الحصول على والتسويقية وا

 (28: 2112شريحة أكبر ورقعة أكثر اتساعا في األسواق التي تهتم بها. )الصالح ، 
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يمكن تعريفها على أنها " تعبير عن المهارات ومظاهر التفوق والتميز  الميزة التنافسية:. 2
 ي، التي تتبلور في منتجات وخدمات أفضل تحقق للعمالء مستوياتالتقني واإلداري والتسويق

 (28: 2111من اإلشباع والمنافع تزيد كثيرًا عما يقدمه المنافسون. )أبوشناف ، 

مية : " قدرة المؤسسة التعليمية على تقديم خدمة تعليالميزة التنافسية في التعليم بأنها .3
ى خريجيها والعاملين بها، األمر الذي عالية الجودة، مما ينعكس إيجابيًا على مستو 

يكسبهم قدرات ومزايا تنافسية في مواصلة التعليم أو االلتحاق بسوق العمل بمستوياته 
المختلفة وفق المعايير الدولية ، وفي الوقت نفسه يعكس ثقة المجتمع فيها، ومن ثم 

يد ، ". )طه ، السالتعاون معها، وزيادة إقبال الطالب على االلتحاق بها، االحتفاظ بهم
2113 :97) 

للمؤسسة  : عنصر تفوق  لك يمكن تعريف الميزة التنافسية في التعليم إجرائيًا بأنهاذوب
التعليمية يتحقق من خالل توفير قيمة للتالميذ تتمثل في جودة الخدمة التعليمية التي تقدمها 

ها، ويحقق ها واستمراريتالمدرسة بالشكل الذي يكسبها ثقة أولياء األمور، وهو ما يضمن بقاء
 لها عوائد مادية مناسبة إذا كانت مؤسسة خاصة هادفة للربح.        

 الدراسات السابقة: 

( : بعنوان "تعزيز التنافسية في التعليم قبل 2213دراسة لبنى عبد الكريم، ) -1
)نقال عن الصالح ،  الجامعي المصري على ضوء خبرات بعض الدول األجنبية" . 

2112 :64) 
هدفت الدراسة إلى تحليل أبرز صيغ تعزيز التنافسية في التعليم قبل الجامعي في        

بعض الدول األجنبية، والتعرف على إمكانية تعزيز التنافسية في التعليم قبل الجامعي من 
خالل وضع تصور مقترح لذلك، وتحديد مدى قابلية هذا التصور للتطبيق. واستخدمت 
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 لمقارن، وأدوات بورتر لتحليل الصيغ األجنبية لتعزيز التنافسية في التعليمالدراسة المنهج ا
 قبل الجامعي، وتتمثل هذه األدوات في نموذج القوى الخمس، ونموذج الماسة. 

 تلخصت نتائج الدراسة في األتي: 
وجود مشكالت تعوق قدرة التعليم قبل الجامعي على تعزيز التنافسية من خالل عدم  -

مراعاة ظروف الطلب، وتقديم مخرجات ال تراعي احتياجات سوق العمل ، االهتمام ب
 وبالتالي انخفاض القوى الشرائية.

انتهت الدراسة إلى تصور مقترح لتعزيز التنافسية في التعليم قبل الجامعي المصري  -
يتضمن المحاور التالية: األهداف والمبادئ التي يرتكز إليها التعليم قبل الجامعي، 

المدرسي، والمعلمين، والبرامج، والتدريس والتعلم، والتقييم مع توضيح قابلية  والقبول
 التصور للتطبيق.

( : بعنوان "تحسين مؤشرات التنافسية للتعليم قبل 2217دراسة عدنان قطيط ) -2
 (52: 2111)نقال عن أبوشناف ،  الجامعي في مصر سيناريوهات بديله". 

 استكشاف المنطلقات الفكرية لمؤشرات تنافسية التعليم قبلهدفت هذه الدراسة إلى          
الجامعي في سياق األدبيات اإلدارية والتربوية المعاصرة، بما يتضمنه ذلك من الوقوف على 
مفهومها ووظيفتها وتصنيفها، وبعض نماذجها المعاصرة، باإلضافة إلى استعراض سبل 

دراته يمكن تحقيقها، بما يعزز من ق تحسينها في التعليم المصري في إطار سيناريوهات
التنافسية إقليميًا ودوليًا. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مع االستعانة بأسلوب 
تخطيط السيناريو، حيث تم استعراض العديد من المؤشرات والدالالت المعبرة عن واقع 

يق راي الخبراء ، وثم تطبالتعليم قبل الجامعي، كما استخدمت الدراسة استمارة استطالع 
( 31اداءة الدراسة على عدد من أساتذة كليات التربية ومراكز البحث التربوي، وبلغ عددهم)

 خبيرًا. 
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 تلخصت نتائج الدراسة في األتي : 

يتطلب تعزيز القدرة التنافسية وتحسين جودة سياسات تهتم بتوفير بيئة تعليمية جاذبة  -
 ساسية، التي تدعم بناء القدرات وتنمية كفايات الطالبوآمنة، تتوفر بها التجهيزات األ

 وفق مصفوفة مدى وتتابع تتوافق مع منظور اقتصادي متكامل.
يمثل المعلمون والقيادات التعليمية والمدرسية العنصر األهم في برامج أي إصالح، بما  -

تجنبًا  ،يفرض تطوير سياسات التنمية المهنية وتحسين معايير التأهيل ومزاولة المهنة
 ألي هدر تربوي وفق منظور اقتصادي متكامل. 

(: بعنوان " نموذج مقترح لتحقيق الميزة التنافسية 2217دراسة منى شعبان، ) -3
 للمدرسة االبتدائية في مصر على ضوء مدخل القيادة األخالقية". 

تحقيق ل هدفت الدراسة إلى التوصل إلجراءات مقترحة لتفعيل الممارسات القيادية الداعمة -
الميزة التنافسية بمدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من خالل التعرف على األسس 
النظرية للقيادة المدرسية الداعمة الميزة التنافسية بالمدارس. واستخدمت الدراسة المنهج 
الوصفي، كما استخدمت استبانه موجهة إلى عينة عشوائية من مديري مدارس التعليم 

ديهم والمعلمين، لتحديد البنية التنظيمية المتكاملة والمرنة كان أقل األساسي ومساع
المحاور ممارسة، ثم تاله محور جودة الخدمة التعليمية المقدمة، ثم محور الموارد 
البشرية المتميزة، وأخيرًا جاء محور الموارد المادية والمالية، وخرجت الدراسة في النهاية 

ة، لتفعيل الممارسات الداعمة لتحقيق الميزة التنافسية بمجموعة من اإلجراءات المقترح
 في التعليم األساسي فيمت يتعلق بالمحاور األربعة.

(: بعنوان " تطوير التعليم االبتدائي لتحقيق 2212دراسة بهاء الدين عربي عمار) -4
 الميزة التنافسية على ضوء مؤشرات التنافسية العالمية". 
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ى التعرف على التنافسية ومؤشراتها، والميزة التنافسية، ومؤشرات هدفت هذه الدراسة إل      
التنافسية العالمية بالتعليم االبتدائي،  وموقع مصر بين الدول عالميا وعربيًا، والوصول إلى 
وضع تصور مقترح، لتحقيق الميزة التنافسية بالتعليم االبتدائي على ضوء مؤشرات التنافسية 

اسة المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة الدراسة، كما لجأت إلى العالمية. واستخدمت الدر 
 تحليل عدد من تقارير التنافسية الدولية وتحديد المؤشرات التى تتعلق بالتعليم االبتدائي.

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهما :  

حسن ت التحسن الذي أحرزته مصر في بعض مؤشرات التنافسية في الترتيب العالمي هو -
وهمي لم يحدث في القيمة الحقيقية، ومازال التعليم االبتدائي المصري بعيداً عن منافسة 

 النظم التعليمية األخرى.
 يتطلب تعزيز التنافسية للتعليم االبتدائي المصري تطوير البنية المؤسسية للمدارس.  -
مشاريع البنية  ريرجع تدني تنافسية التعليم االبتدائي المصرى إلى البيروقراطية، وتأخ -

 التحتية. 
البد أن تمتلك المدارس االبتدائية المصرية قدرات معينة تؤهلها للمنافسة عالميًا مثل  -

 التفكير اإلستراتيجي والموارد المالية والبشرية.
تؤدي تكنولوجيا المعلومات دورًا فاعاًل في تهيئة مناخ التنافسية، حيث تسعى المدارس  -

االبتدائية إلى تبني الداء المتميز المعتمد على التكنولوجيا، لتتمكن من التفاعل مع 
 المحيط التنافسي السائد. 

( : بعنوان " دور التعليم 2212) Chris Bauman & Hume Winzarدراسة  -5
 (64: 2112)نقال عن الصالح ،  وي في تفسير القدرة التنافسية". الثان

هدفت الدراسة إلى استكشاف إألى أي مدى يفسر اإلنجاز التعليمي الجيد وبخاصة        
في القراءة والعلوم والرياضيات القدرة التنافسية للدول ، كما هدفت إلى التحقق من الفروق 
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افسية بشكل وتقديم زمني لفهم كيفية دفع التعليم للقدرة التن اإلقليمية في التعليم والتنافسية،
أفضل. واستخدمت الدراسة االنحدارات والمتباينات لتحليل البيانات الخاصة ببرنامج تقييم 

دولة من آسيا وأوروبا وأمريكا، من أجل اختبار الفرضية الشاملة  63الطالب الدوليين في 
 فسية لدى الدول.للدراسة وهي أن التعليم يفسر التنا

 تلخصت نتائج الدراسة في األتي : 
فيما يخص مدى ارتباط اإلنجاز التعليمي بالقدرة التنافسية للدول، وجدت الدراسة أن  -

( من القدرة %51( والرياضيات بنسبة )%53هناك عالقات قوية للقراء والعلوم بنسبة )
 ( من القدرة التنافسية.%54التنافسية للدولة، كما يمثل اإلنجاز التعليمي نسبة )

فيما يخص الفروق اإلقليمية في التعليم والتنافسية، وجدت الدراسة أن أداء دول شرق  -
آسيا أكاديميًا وتنافسيًا تفوق على دول أوروبا، وباقي دول آسيا، ودول أمريكا الوسطى 

لف دول خ والجنوبية. كما جاءت الدول المتحدثة باإلنجليزية في المرتبة الثانية أكاديمياً 
 شرق آسيا، والمرتبة األولي تنافسيًا. 

 مفهوم الميزة التنافسية في التعليم وأهميتها ومصادرها:  -أوال  
 يتحدد مفهوم الميزة التنافسية وأهميتها في مجال التعليم كما يلي :      

تنافسية للم يبتعد التربويون كثيرًا في مفهومهم للتنافسية في التعليم عن مفهوم االمفهوم:  -أ
للمؤسسات االقتصادية، باعتبار أن المدرسة مؤسسة تعليمية تتعلق منتجاتها بقدرات 
ومهارات البشر، وكذلك تتعلق باحتياجات المجتمع ومتطلباته، ويرون أن التنافسية في 
التعليم عبارة عن قدرة المؤسسة على تزويد الطالب بمهارات وقدرات علمية بشكل أكثر 

ن المنافسين اآلخرين في السوق الدولية، حيث تعد االستجابة لمتطلبات كفاءة وفاعلية م
السوق المحلية والعالمية من الخريجين المتميزين الخطوة األساسية لتحقيق القدرة 

 (59: 2116التنافسية العالمية. )عمار ، يوسف ،  
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ويمكن القول إن التنافسية في مجال التعليم هي "صراع بين المؤسسات التعليمية         
المختلفة لكسب أكبر عدد ممكن من التالميذ من خالل تقديم خدمة تعليمية تتسم بالجودة 

 كبديل للخدمة التعليمية القائمة". 
لى تقديم مية عوالقدرة التنافسية في قطاع التعليم "عبارة عن قدرة المؤسسة التعلي      

خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية عالية الجودة تنعكس على خريجيها إيجابيا بشكل يكسبهم 
مهارات وقدرات ومزايا تنافسية في سوق العمل "، وتستمد المؤسسات التعليمية قدرتها 
التنافسية من مجاالت مثل البرامج الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس والمكتبات والقاعات 

تجهيزية ونظم الجودة، ونمط اإلدارة وبالتالي تعتبر المؤسسات التعليمية ذات قدرة تنافسية ال
 للعمل في هإذا استطاعت إعداد خريج يمتلك من المعارف والمهارات والقدرات ما يؤهل

   .السوق العالمية والدولية 
ير التعليم الجيد معاي بالتالي تشير التنافسية في التعليم إلى قدرة النظام على تحقيق       

القادر على المنافسة العالمية للحصول على ترتيب متقدم بين النظم التعليمية من خالل 
توفير خدمة تعليمية عالية الجودة تنعكس على القالب وأعضاء هيئة التدريس األمر الني 

ضل فيكسبهم قدرات ومزايا تنافسية في سوق العمل بمستوياته المختلفة من أجل تحقيق أ
  .والوصول إلى المستويات العالمية

وتعرف الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية أنها "قدرة المؤسسة على تقديم خدمة تعليمية 
عالية الجودة، مما ينعكس إيجابيا على مستوى خريجيها ومعلميها، األمر الذي يكسبهم 

عكس ثقة في الوقت نفسه يقدرات ومزايا تنافسية في سوق العمل بمستوياته المختلفة و 
،  )عمارالمجتمع فيها، ومن ثم التعاون معها وزيادة إقبال الطالب على االلتحاق بها. 

 (61: 2116يوسف ، 
 أن يمكن الفصل، بداية في عرضها تم التي التنافسية للميزة العامة المفاهيم خالل من    

تفوق  عنصر" أنها التعليمية المؤسسات في التنافسية الميزة تعريف إلى تصل الدراسة
 الخدمة جودة في تتمثل للتالميذ مضافة قيمة تقديم خالل التعليمية يتحقق من للمؤسسة
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 من يمكنها ما األمور،وهو أولياء ثقة ُيكسبها المدرسة بالشكل الذي تقدمها التي التعليمية
 مدرسة كانت ذاإ مناسبة مادية عوائد لها بقاءها واستمراريتها، ويحقق ويضمن المنافسة
 . للربح هادفة خاصة

المؤسسات  تلك مواجهة نتيجة هدفا للمؤسسات التنافسية الميزة أصبحت :أهميتها  -ب
، البعيد المدى على أعلى أرباح على بقائها واستمراريتها وتحقيق م لتحدي الحفاظ

 الموارد استغالل في اإلبداع واالبتكار على األساس في التنافسية الميزة وتعتمد
 هدفها تنافسية إستراتجية تتبنى البد ألي مؤسسة أن وفرته لذلك فقط وليس المتاحة

 مضافة وقيمة تنافسية ميزة تحقيق خالل من التنافسي وضعها تحسين هو األساسي
 وال تقل    استمراريتها. على والعم مثيلها تقديم على المنافسون  يقدر ه للعمالء
 للمؤسسة نفسها بالنسبة أهميتها عن للمتعلمين بالنسبة التنافسية الميزة تحقيق أهمية
  التنافسية مكانتها التعليمية للمؤسسة يحفظ التنافسية الميزة تحقيق كان فإذا

 جاهز يتهم ومدى وكفاءتهم المتعلمين قدرات على ينعكس تحقيقها فإنواستمراريتها 
 والتجديد االبتكارعلى  لبطظل تزايد ال في ودولياً  محليال العم بسوق  لاللتحاق
 المؤسسة التعليمية نجاح مدى تحديد إلى أدى النم األمر المعرفة، اقتصاد وتنامي
)عبود وآخرون ،   .والتجديد واالبتكار واإلبداع التميز خريجيه القدرات كامتالك بمدى

1994 :66) 
 في خريجيها على قدرات التنافسية للميزة التعليمية المؤسسة تحقيق ينعكس كما      
 وتنامي األبعاد متعددة التنافسية دائرة اتساع ظ في وتوظيفها التكنولوجيا مع التعامل

 االتصاالت والمعلومات شبكات وتطور والذكاء الجودة على والتركيز اإللكترونية الشبكات
 ورغبات بحاجات الوفاء التعليمية تستطيع المؤسسات التنافسية الميزة تحقق خالل ومن
بالتغير المستمر نتيجة زيادة الوعي وارتفاع مستوى المعيشة ، ليتم  تتسم التي لمينالمتع
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إعدادهم وفق المعايير الدولية التي تتطلب تحقيق مستوى معين في المدخالت والعمليات 
 (55: 2117)عبدالعظيم ، والمخرجات. 

واستنادًا إلى ما سبق يمكن أن تتلخص أهمية الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية في 
 أنها: 
 التعليمية احتياجات وتلبية مضافة قيمة خلق على التعليمية قدرة المؤسسة تعكس 

 للطالب
 نظيراتها من أكبر بفاعلية وذويهم. 
 التعليمية الخدمة تقديم يف واإلبداع االبتكار التجديد على المدرسة قدرة مدى توضح. 
 يا ودول يا محل والمعرفي التكنولوجي للتطور المدرسة مواكبة مدى تصور. 
 استغاللها على وقدرتها المدرسة والقدرات لدى والمهارات الموارد توفر مدى تعكس. 
 يشهدها التي المنافسة ظ في واالستمرار البقاء على التعليمية المؤسسة تساعد 

 المجتمع
 المعاصر. 
 والء العمالء  طريق ضمان عن أعلى ربحيةق تحقي من التعليمية المؤسسة تمكن

 واستمرارهم بالتعامل معها. 
 أفض عائدات تحقيق نحو التعليمية دفع المؤسسة في التنافسية الميزة أهمية تكمن وبالتالي

 على قادرة تعليمية مخرجات تقديم في العائدات الخدمة التعليمية، تتمثل هذه وراء تقديم من
 الخدمة على القلب زيادة خالل من مادية أرباح وتطوراته وتغيراته أو تحقيق العصر مواكبة

  .تقدمها المدرسة التي
يمكن للمؤسسة التعليمية أن تحقق الميزة التنافسية إذا تمكنت من تحديد  مصادرها: -ج

ادر تصنيفات لمصالمصادر التي يمكن من خاللها الحصول على هذه الميزة، ويوجد عدة 
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 Pittsالميزة التنافسية في المؤسسات ، ويمكن تصنيف هذه المصادر كما أوضحت دراسة )
& Lei : إلى ) 
تنبع هذه المصادر من داخل المؤسسة وترتبط بالموارد والكفاءات  مصادر داخلية: -

 نالتي تمتلكها ، وقد توصلت نتائج دراسة "عمار بوشناف" إلى أن هذه الموارد نوعي
 هما :

وتتمثل في جميع الموارد األولية الالزمة للمؤسسة من اجل تقديم الخدمة  موارد ملموسة: -
التعليمية واألدوات الالزمة لتحويل تلك الموارد األولية إلى خدمة ، والموارد المالية التي 
تحتاجها المؤسسة التعليمية لتنفيذ أنشطتها ، ويجب على المؤسسة أن توفر هذه الموارد 

 حجم المناسب من أجل تلبية احتياجات عمالئها.في الوقت المناسب وبال
وتتمثل هذه الموارد في الجودة والتي تتمثل في قدرة الخدمة موارد غير ملموسة:  -

التعليمية على الوفاء بتوقعات التالميذ وأولياء أمورهم أو تزيد عنها، والتكنولوجيا 
ع أسبقية علها في موضالمستخدمة من قبل المؤسسة ألن اختيار التكنولوجيا المناسبة بج

على منافسيها، والمعلومات التي تشكل مصدرًا الكتشاف خطط المنافسين وتحركاتهم 
مما يسمح للمؤسسة التعليمية باتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، والمعرفة 
التي تتضمن المعلومات التقنية والعلمية والمعارف الجديدة الخاصة بنشاط المؤسسة 

م في إثراء القدرات اإلبداعية بشكل مستمر والجهود المركزة في جميع أنشطة حيث تساه
 المؤسسة. 

 ويمكن تصنيف الكفاءات إلى:  الكفاءات: -
تتمثل في أن يقوم الفرد بما يجب القيام به، ويملك فكرة اتخاذ  كفاءات فردية: .أ

ني يبالقرار ، ويتجه نحو العمل الجماعي، ويوظف مساعدين من ذوي المهارة ، و 
عالقات جيدة مع اآلخرين، ويعرف نقاط ضعفه وقوته، ويتصرف بمرونة، ويمكن 
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للمؤسسة امتالك الكفاءات الفردية استنادا إلى معايير موضوعية ودقيقة في عملية 
 توظيف وتكوين األفراد بشكل يتناسب مع مهام عملهم.

ن ابط بيهي تلك المهارات الناجمة عن تضافر الجهود والتر  كفاءات جماعية: .ب
مجموعة من أنشطة المؤسسة التعليمية حيث تسمح هذه الكفاءات ببناء موارد 
جديدة للمؤسسة بما يسمح بتطورها ونموها، ويطلق عليها كفاءات محورية ألنه 

 (113: 2115يتوقف عليها بقاء المؤسسة التعليمية. )أسامة ، منال ، 
 
 

تها تستمد منها المؤسسة التعليمية ميز تتعدد المصادر الخارجية التي  مصادر خارجية: -
التنافسية من خالل التغير والتنوع في مكونات البيئة الخارجية التي تعمل في إطارها، 
وبالتالي يمكن أن تتمثل البيئة الخارجية في اإلطار الوطني الذي تعمل فيه المؤسسة ، 

ن األخرى أفنجد أن بعض المؤسسات في دولة ما تتفوق على نظيراتها في الدول 
اإلطار الوطني الذي تعمل فيه يوفر لها العوامل الضرورية لتقديم الخدمة التعليمية 
وتتمثل هذه العوامل في الموارد البشرية المؤهلة والموارد المعرفية والتكنولوجية والبيئة 
وغيرها، فإذا هذه العوامل للمؤسسة التعليمية ، تصبح قادرة على امتالك ميزة تنافسية. 

 (88: 2117بدالعظيم ، )ع
ويمكن للمؤسسة التعليمية أن تمتلك ميزة تنافسية من خالل خيارتها اإلستراتجية        

المرتبطة بالتكامل والتنوع والتحالفات أن تمتلك ميزة تنافسية من خالل خياراتها اإلستراتجية 
باع إحدى ذلك بإتالمرتبطة بالتكامل والتنوع والتحالفات والعالقات مع اآلخرين، ويتحقق 

 اإلستراتجيات التنافسية السالف ذكرها. 
وفي تصنيف آخر لمصادر الميزة التنافسية، يحددها كل من "أسامة أحمد ومنال سعيد" 

 فيمايلــي: 
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أي امتالك المؤسسة للكفاءات البشرية المؤهلة والمتفردة، والتي تمتلك  الموارد البشرية: .أ
ق التميز للمؤسسة وتفردها فهي من أهم من الموارد المعارف والمهارات الالزمة لتحقي

غير الملموسة إليجاد وتطبيق التكنولوجيا، كما أنها عنصر غير قابل للتقليد من قبل 
 المنافسين، لذلك فالمورد البشري من أولويات تحقيق الميزة التنافسية. 

إدارة اإلفراد أي االتجاهات اإلدارية الحديثة والمتطورة في  اإلمكانات التنظيمية: .ب
 الموجودين من أجل الوفاء باحتياجات العمالء.

وبذلك تتمثل مصادر الميزة التنافسية بالنسبة للمؤسسات التعليمية في المصادر          
الداخلية وهي كافة الموارد المتوفرة للمدرسة من بشرية ومادية ومالية ومعرفية وتكنولوجية 

 تقديم الخدمة التعليمية بدرجة عالية من الجودة تتناسب والكفاءات التي تساعد المدرسة على
مع احتياجات ومتطلبات عمالئها، والمصادر الخارجية وهي اإلستراتجية التنافسية التي 
تتبناها المدرسة سواء كانت إستراتجية قيادة التكلفة أو إستراتجية التميز أو إستراتجية التركيز 

كنها من المنافسة في ظل وطني داعم لهذا النوع من التي تتيح لها خيارات إستراتجية تم
 (84: 2116الخدمة التعليمية. )أبوبكر ،  

 األسس العامة لبناء الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية:  –ثانيًا 
يشير "بورتر" إلى أن المؤسسات يمكنها أن تحقق ميزة التميز أو ميزة التكلفة األقل       

ن قادرة على إضافة قيمة لمنتجاتها أو خدماتها سواء بتخفيض التكلفة كلتيهما عندما تكو 
أو زيادة جودة المنتج أو الخدمة ، ويتحقق ذلك إذا تبث المؤسسة األسس األربعة لبناء 
التنافسية وهي : الكفاءة والتحديث، والجودة ، واالستجابة لحاجات العمالء تتناولها الدراسة 

 بالتفصيل فيما يلي : 

 الكفاءة: -أ
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تتمثل كفاءة المؤسسة التعليمية في استغاللها للموارد المتاحة االستغالل األمثل، وتقاس هذه 
للوصول إلى الخدمة في شكلها النهائي، فالمؤسسة  الكفاءة بحجم المدخالت المستخدمة

المعرفية و التعليمية تعتبر أداة لتحويل المذخالت من الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية 
إلى مخرجات تتمثل في تلميذ تم إعدادهم إعدادُا جيدًا لاللتحاق بالمرحلة التعليمية التالية، 
وكلما زادت كفاءة المؤسسة قلت المدخالت المطلوبة للوصول إلى المخرجات وبذلك تزداد 
  تنافسية المؤسسة، ويمكن أن ترفه المؤسسة من مستوى كفاءتها من خالل عدة عوامل منها:

  ،تخفيض التكاليف: ويتم ذلك من خالل الزيادة في حجم الخدمات التي تقدمها المؤسسة
 فكلما كانت المؤسسة قادرة على زيادة المخرجات كلما قلت التكاليف. 

  آثار التعلم: تساعد الممارسة العملية على خفض التكاليف ألنها تساعد العاملين على
لي تتحسن جودة الخدمة التعليمية بمرور الوقت تعلم أفضل طريقة ألداء مهامهم وبالتا

 . وتنخفض التكلفة إذا ما تعلم األفراد الطريقة األكثر كفاءة ألداء المهام
  .استغالل أنشطة البحوث والتطوير لتحقيق كفاءة أكبر وتخفيض التكلفة 

تالميذ لوتحقيق المؤسسة التعليمية الكفاءة عندما تكون قادرة على االحتفاظ بمدخراتها من ا
واالنتقال بهم من مرحلة دراسية إلى أخرى بعد إنجازهم لمتطلبات هذه المرحلة على الوجه 
األكمل، كما يجب أن يكون النظام التعليمي قادرُا على القيام بالدوار في إعداد التالميذ، 
وتشتمل كفاءة المؤسسة التعليمية على كفاءة كل العناصر البشرية الداخلية في العملية 

لتعليمية والتي تتولى تنفيذ البرامج التعليمية والمناهج الدراسية واألنشطة المصاحبة لها ا
 (68: 2112وآخرون، واألنشطة اإلدارية داخل المؤسسة. )المرسي 

فرضت المنافسة العالمية على المؤسسات التعليمية تقديم خدمات ذات جودة  الجودة: –ب 
عالية واالهتمام بتلبية رغبات التالميذ وأولياء األمور على إرضائهم في الوقت الذي لم يعد 
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فيه السعر المحرك األساسي لسلوك اآلباء، فقد أصبحت القيمة التي يسعى أولياء األمور 
ويمكن أن نصف الخدمة التعليمية  األول،ة مصدر االهتمام إلى الحصول عليها والجود

بأنها ذات جودة عالية عندما تضيف قيمة أكبر للتالميذ مقارنة بالخدمات التي يقدمها 
 المنافسون. 

يعد التحديث واإلبداع أحد األسس التي تبنى عليها الميزة التنافسية التحديث واإلبداع:  –ج 
 ية على امتالك عنصر تميز ال يمتلك المنافسون مما لها بتدعيمألنه يساعد المؤسسة التعليم

القيمة المضافة للتالميذ وأولياء األمور وبالتالي يمكنها فرض سعر أعلى مقابل المنتجات 
 والخدمات التي تقدمها أو خفض تكاليفها مقارنة بالمنافسين. 

وقها اعة المؤسسة أو سويعني اإلبداع أن تتبنى المؤسسة فكرة جديدة أو سلوك جديد لصن
أو بيئتها العامة، كما يعني مجموعة اإلجراءات التي تتم الستنباط أساليب إدارية تؤدي إلى 
حلول ابتكاريه واستثمار أمثل إلمكانات المؤسسة بهدف تطوير أدائها، مما ينعكس على 

سة الك المؤسجودة الخدمة التي تقدمها، فالكفاءة واإلبداع من أهم العوامل المؤثرة في امت
: 2112وآخرون، لميزة تنافسية حيث إنها المسئولة عن جودة القرار وتطبيقه. )المرسي 

68) 

تحقق المؤسسة هذا العنصر عندما  االستجابة للعمالء )التلميذ ، أولياء األمور(: –د 
تكون قادرة على أداء مهامها بشكل أفضل من المنافسين فيما يتعلق بتلبية رغبات العمالء 

ما يؤدي إلى تعزيز قيمة منتجاتها وخدماتها وزيادة مستوى والء العمالء للمؤسسة، وتحتاج م
 المؤسسة إلى توافر مجموعة من الشروط لتحقيق هذا العنصر وهي: 

 .التركيز على العمالء ومعرفة احتياجاتهم ورغباتهم 
 .التركيز على الوصول للطرق المناسبة إلشباع احتياجات العمالء 
  .التركيز على وقت االستجابة للعمالء 
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وتتم االستجابة للعمالء من خالل تحسين جودة الخدمة التعليمية أو تقديم خدمة ذات 
خصائص فريدة والمواءمة بين احتياجات ورغبات العمالء الخدمة المقدمة لهم، وتقليص 

 الوقت المستغرق لتقديم هذه الخدمات.
ميزة التنافسية التي حققها البد أن تركز على األسس ولكي تحافظ المؤسسة على ال      

األربعة السابقة من كفاءة وجودة وتحديث واستجابة للعمالء من خالل التطوير المستمر 
للكفاءات من اجل ضمان أداة متميزة مع مراعاة االهتمام بجميع الجوانب دون إغفال أب 

ة بغض النظر عن نشاطها أو منها، ويمكن ألي مؤسسة أن تتبني هذه العناصر األربع
 (113: 2115المنتجات والخدمات التي تقدمها. )أسامة ، منال ، 

 مؤشرات التنافسية في المؤسسات التعليمية:  –ثالثا 
تعددت مؤشرات التنافسية نتيجة تعدد التقارير الدولية التي تصدر عن المنظمات        

ادي في األساس، نالحظ أن معظم المخالفة، وألن مصطلح التنافسية هو مصطلح اقتص
المؤشرات التي تتضمنها تلك التقارير متعلقة باقتصاد الدول، ولكن مع تنامي المصطلح 
وانتشاره الواسع ليشمل بعد ذلك المؤسسات التربوية، تم استحداث مجموعة من المؤشرات 

ما أفردت له  االتي تتعلق بتنافسية تلك المؤسسات منها ما تضمنته التقارير الدولية ومنه
 الدول مساحة خاصة في خططها اإلستراتجية، وتتناول الدراسة هذه المؤشرات كما يلي :

 مؤشرات تموذج بورتر:  .أ
المؤسسة للميزة التنافسية يتوقف على أربعة مؤشرات رئيسية،  أن تحقيقيري "بورتر" 

 يلي:وتتمثل هذه المؤشرات فيما 
 :ى أي أن تتبني المؤسسة إحدى إستراتيجيات التنافسية ومد إستراتيجية وهيكل المؤسسة

 نجاحها في تنفيذ اإلستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية. 
 :تشتمل على الموارد البشرية ورأس والبنية التحتية وعوامل  ظروف عوامل اإلنتاج

 المعرفة والتكنولوجيا والخبرات والكفاءات اإلدارية الحديثة.
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 يشمل هيكل الطلب الذي يوضح متطلبات  ج أو الخدمة:ظروف الطلب على المنت
العمالء واحتياجاتهم التي تتمثل في نوعية الخدمات والمنتجات التي يسعون إليها 
وأنماطها، ويشير مفهوم الظروف الطلب على التعليم بالنسبة إلى االلتحاق بالتعليم إلى 

مجموعة من الخصائص ما يعرف اصطالحَا بأحوال الطلب المحلي، ويرجع إلى وجود 
 المهمة التي تؤدي في مجملها إلى زيادة درجة اإلقبال على التعليم. 

 : أي الجهات التي تشترك في نفس القطاع الذي  الجهات والهيئات المساندة والداعمة
تنشط فيه المؤسسة والجهات التي تقدم الدعم لها من حيث المدخالت والتكنولوجيا 

 (113: 2116 المستخدمة. )طه ، السيد ،
ويمكن أن نستخلص المؤشرات التي تخص المؤسسة التعليمية دون غيرها، فيمكن الحكم 
على مؤسسة تعليمية بامتالك عنصر تفوق أو تميز على نظيراتها إذا توافر لديها عدد من 

 المؤشرات يمكن تلخيصها فيما يلي: 
 ضل مما جاتهم بصورة أفتقديم خدمة تعليمية متميزة للعمالء عندما تسهم في سد احتيا

بقدمه المنافسون، ويعني ذلك أن المدرسة تكون قادرة على تقديم خدمة تعليمية يقدرها 
العمالء ألنها تلبي رغباتهم التي تتمثل في تعليم أبنائهم وإعدادهم للمستقبل بالشكل الذي 

 يواكب التطورات والتغيرات المستمرة في المجتمع من حولهم.
 مة مضافة للمستفيدين يصعب على المنافسين تحقيقها: أي أن يصعب تحقيق المدرسة قي

على المنافسين امتالك عنصر التفوق لدى هذه المدرسة، وأن تتفرد به المؤسسة 
التعليمية، وبذلك تتحقق األفضلية والتفوق للمدرسة على نظيراتها في تقديم الخدمة 

 التعليمية وجذب التالميذ إليها. 
  عدم القابلية لتقليد المنافسين: فال يستطيع المنافسون تقليد المدرسة أو مالحظة عنصر

 التميز بسهولة نظرًا لما يتصف به هذا العنصر من تعقيد. 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

017 

 

  االستمرارية: قال يكون عنصر التميز لدى المدرسة مؤقت ولكن تعمل المدرسة على
 ة. سية أو عناصر تفوق جديدالحفاظ عليه واستغالل الوقت في استحداث مزايا تناف

  استغالل كافة الموارد: أي قدرة المدرسة على استغالل كافة الموارد والقدرات المتاحة
 لها بحيث ينعكس ذلك على أدائها وما تقدمه لعمالئها. 

  استغالل كافة الموارد: أي قدرة المدرسة على استغالل كافة الموارد والقدرات المتاحة
 على أدائها وما تقدمه لعمالئها.لها بحيث ينعكس ذلك 

يتضح من ذلك أن الميزة التنافسية نسيبة وليست مطلقة ألنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمستوى 
رضا اآلباء والتلميذ عن الخدمة التي تقدمها المؤسسة، فما يعتبره البعض عنصر تفوق 

عود عليهم ة التي تللمؤسسة على نظيراتها قد ال يعتبره آخرون كذلك نتيجة ضعف المنفع
أو ضعف القيمة المضافة التي تقدمها لهم هذه المؤسسة، كما أن الميزة التنافسية ترتبط 
بالحدود المكانية أو الجغرافية فما نجده ميزة تنافسية في نطاق جغرافي معين قد ال يكون 

لتي تؤثر اكذلك في نطاق جغرافي آخر نتيجة االختالفات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 
 بشكل كبير على مفهوم العمالء عن الميزة التنافسية في منتج أو خدمة ما. 

 معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية:  –رابعًا 
ال يمكن للمؤسسة أن تكتفي بمجرد امتالك ميزة تنافسية أو عنصر تفوق على          

دراتها مدى جودة وقوة هذه الميزة وق منافسيها ولكن عليها أبضا ان تمتلك القدرة على تحديد
 على االستمرار، وتتحدد جودة الميزة التنافسية بثالثة عوامل هي: 

 : مصدر الميزة التنافسية -أ
تصنف الميزة التنافسية إلى نوعين أساسين هما ميزة التكلفة األقل، وهي ميزة يسهل 
تقليدها من قبل المنافسين وال تقدر على الحفاظ على استمراريتها، وميزة تميز المنتج 
أو الخدمة، وهذه الميزة يمكن أن تتضمن زيادة جودة المنتج أو الخدمة المقدمة وضمان 

لمستوى التكنولوجي للمؤسسة، كما انها تعتمد توافر مهارات وقدرات والء العمالء وتميز ا
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عالية ينتج عنها خلق مجموعة من األصول المادية والمعنوية بشرط استمرار عمليات 
 التعلم والتطوير والتسويق. 

لذلك يمثل مصدر الميزة التنافسية معيارًا أساسيا في الحكم على مدى جودة الميزة التي 
ؤسسة ويسهل التغلب عليه وتقليده، أما إذا اعتمدت المؤسسة على تمييز منتجاتها تمتلكها الم

وخدماتها وضمنت والء عمالئها فيمكن الحكم على ميزتها التنافسية بأنها ميزة قوية يصعب 
 (89: 2111على المنافسين التغلب عليها. )أبوشناف ، 

 عدد مصادر الميزة التنافسية التي تمتلكها المؤسسة: -ب
عب على المنافسين تقليد أو محاكاة عناصر التفوق أو التميز لدى مؤسسة ما عندما يص

تمتلك تلك المؤسسة أكثر من مصدر للميزة التنافسية، أما إذا كانت تعتمد على مصدر 
واحد للميزة التنافسية مثل التكلفة األقل فإن المنافسين يمكنهم التغلب عليها، لذلك فإن 

كثر من عنصر تميز تكون أقدر من غيرها على االستمرار في تفوقها المؤسسة التي تمتلك أ
 على المنافسين. 

 درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميزة التنافسية:   -ج 
يجب على المؤسسات أن تعمل على تحسين وتطوير العناصر التي تمنحها التفوق          

ما ستطيع البقاء في صدارة السباق مع منافسيها، كعلى المنافسين وخلق مزايا جديدة حتى ت
يجب أن يتم خلق المزايا الجديدة بشكل أسرع من المنافسين وبشكل يصعب على المنافسين 

 تقليده. 
 القدرة االستمرارية:  -د

كشفت الطبيعة المتغيرة للمحيط التنافسي للمؤسسات المختلفة عن أن المزايا         
طبيعتها وأهميتها تتعرض للزوال ويمكن استبدالها بمزايا أكثر، لذلك التنافسية مهما كانت 

ظهر مفهوم الميزة التنافسية المستدامة والتي تعتبر نموذج متطور من الميزة التنافسية بما 
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تتضمنه من أسباب الستمرارية الميزة التنافسية ألطول فترة ممكنة، حيث إنها تعبر عن 
نة لالستمرار في الحفاظ على مركزها التنافسي وتقدمها مقار  المزايا التي تكتسبها المؤسسة

بالمؤسسات المنافسة، ولن تتمكن المؤسسة من الحفاظ على مركزها التنافسي إال من خالل 
 (95: 2114قدرتها على االستمرارية في تقديم منتج أو خدمة متفردة. )لبنى، 

لذلك فإن امتالك المؤسسة لميزة تنافسية أو عنصر تفوق ال يعني أنها في مأمن من        
المنافسة، ولكن يجب أن تكون المؤسسة قادرة على الحكم على مدى جودة هذه الميزة 
والعمل باستمرار على تطويرها وتحسينها بناًء على معايير محددة وفقَا للنشاط الذي تقوم 

 به. 
  خاتمة :    

 تلك مواجهة نتيجة هدفا للمؤسسات من خالل ماتم عرضه يتضح أن الميزة التنافسية
، البعيد المدى على أعلى أرباح على بقائها واستمراريتها وتحقيق م المؤسسات لتحدي الحفاظ

 المتاحة الموارد استغالل في اإلبداع واالبتكار على األساس في التنافسية الميزة وتعتمد
 هو األساسي هدفها تنافسية إستراتجية تتبنى البد ألي مؤسسة أن وفرته لذلك فقط وليس

 يقدر ه للعمالء مضافة وقيمة تنافسية ميزة تحقيق خالل من التنافسي وضعها تحسين
 استمراريتها. على والعم مثيلها تقديم على المنافسون 

للمؤسسة  بالنسبة أهميتها عن للمتعلمين بالنسبة التنافسية الميزة تحقيق أهمية وال تقل    
  التنافسية مكانتها التعليمية للمؤسسة يحفظ التنافسية الميزة تحقيق كان فإذا نفسها

 جاهز يتهم ومدى وكفاءتهم المتعلمين قدرات على ينعكس تحقيقها فإنواستمراريتها 
 وتنامي والتجديد على االبتكار لبطظل تزايد ال في ودولياً  محليال العم بسوق  لاللتحاق
 كامتالك بمدى المؤسسة التعليمية نجاح مدى تحديد إلى أدى النم األمر المعرفة، اقتصاد

   .والتجديد واالبتكار واإلبداع التميز خريجيه القدرات
 في خريجيها على قدرات التنافسية للميزة التعليمية المؤسسة تحقيق ينعكس كما      
 وتنامي األبعاد متعددة التنافسية دائرة اتساع ظ في وتوظيفها التكنولوجيا مع التعامل
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 االتصاالت والمعلومات شبكات وتطور والذكاء الجودة على والتركيز اإللكترونية الشبكات
 ورغبات بحاجات الوفاء التعليمية تستطيع المؤسسات التنافسية الميزة تحقق خالل ومن

بالتغير المستمر نتيجة زيادة الوعي وارتفاع مستوى المعيشة ، ليتم  تتسم التي المتعلمين
إعدادهم وفق المعايير الدولية التي تتطلب تحقيق مستوى معين في المدخالت والعمليات 

 والمخرجات، كما يجب الحرص على االتي: 
 نشر ثقافة التنافسية بين المعلمين واإلداريين بقطاع التعليم. -
 ر خطة للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية.الحرص على توفي -
إعادة النظر في حجم االنفاق على التعليم العام بحيث يتناسب مع االحتياجات الحقيقية  -

 للمدارس بعد رصد هذه االحتياجات لكل مدرسة.
ات ؤسسزيادة التركيز على الجودة والعمل على تبني مفهوم الجودة الشاملة في الم -

 التعليمية.
 

 المراجع

(: تصور مقترح لتفعيل الميزة التنافسية لكلية التربية 1997أسامة أحمد ،ومنال سعيد ، ) .1
 . 2115،  3، ع 31بالوادي الجديد )دراسة ميدانية(، مجلة كلية التربية بأسيوط ، مجلد 

ى الطبعة األول ( : مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،1997جابر ، عبد الحميد جابر ) .2
 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ن مصر.

(: التفكير االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية 2112جمال الدين محمد المرسي ، وآخرون، ) .3
 ، منهج تطبيقي ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية. 

 (: إصالح التعليم في مصر ، تقديم إسماعيل سراج2116حامد عمار ، ومحسن يوسف ، ) .4
 الدين ، مكتبة اإلسكندرية ، اإلسكندرية. 
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(: معجم المصطلحات التربوية والنفسية ، الدار 2113حسن شحاته ، وزينب النجار ، ) .5
 . 2113المصرية اللبنانية ، القاهرة ، 

(: قضايا في التعليم العالي والجامعي ، مكتبة 2116سعيد محمود طه ، السيد محمد ناس، ) .6
 القاهرة. ، 3النهضة المصرية ، ط

(: دور الحكومة الداعم للتنافسية :حالة مصر ، المعهد العربي 2112طارق نوير ، ) .7
 للتخطيط ، الكويت.

(: التعليم في المرحلة األولى واتجاهات تطويره ، مكتبة 1994عبد الغني عبود ، وآخرون ،) .8
 النهضة المصرية ، القاهرة.

في الجامعات الحكومية السعودية ،رسالة  (: بناء الميزة التنافسية2112عثمان الصالح ، ) .9
 دكتوراه ، قسم اإلدارة والتخطيط، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، السعودية. 

(: الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية : مصادره تنميتها 2111عمار بوشناف ، ) .11
 زائر. جامعة الج وتطويرها ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،

(: التنافسية الدولية ومؤشرات قياسها ، مجلة جامعة الملك 2114لبنى على آل خليفة ،) .11
 ، جامعة الملك فيصل ، السعودية. 1، ع  28عبدالعزيز ، االقتصاد واإلدارة م

(: التنافسية سباق عالمي نحو الريادة ، صحيفة االتحاد 2117مصطفي عبد العظيم ، ) .12
 اإلمارات العربية ، المتحدة.، دبي، 

(الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ، الدار 2116. مصطفي محمود أبوبكر ، )13
 الجامعية ، اإلسكندرية.
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إسهام برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية في بعنوان "  دراسة
 "تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا

 عبد الله أحمد عبد الغفورأ. 
 شرق خان يونس -مديرية التربية والتعليم -مسؤول النشاط الثقافي

 مستخلص
على درجة إسهام برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية  هدفت الدراسة الوقوف

في تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا، وصواًل لصياغة تصور مقترح لتطوير برنامج 
تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية في تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا، 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم االستبانة كأداة 

( مدير ومديرة مدرسة بمديرية التربية والتعليم شرق 49على عينة الدراسة التي تكونت من )
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها:خان يونس، 

يسهم برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية في تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة 
𝛼)كورونا، كذلك عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  ≤ في  (0.05

تقدير مدراء المدارس لدرجة إسهام برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية في 
تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا تعزى لمتغير الجنس، أو لمتغير سنوات الخدمة، 
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وبناًء على النتائج توصي الورقة العلمية بأن يتضمن البرنامج األنشطة والفعاليات التي 
تنمية الوعي بتشريعات البالد وقوانينها السياسية، كذلك تطوير الوعي بأهمية تعمل على 

تحقيق العدالة االجتماعية، وأن تكون النسب واألوزان للقيم متساوية، كما توصي الدراسة 
بضرورة إعداد دليل )القيم( خاص بالقيم المعتمدة في البرنامج، مع وضع مقترحات لغرسها 

وبما يتالءم مع المرحلة العمرية للطالب، وأن تتضمن القيم  من خالل السلوك العملي
 المعتمدة في دليل )القيم( المناهج الدراسية.

 إسهام، تعزيز القيم، المدارس الحكومية، تدعيم، القيم الوطنية الكلمات الداللية:
 

Abstract 
The study aimed to determine the degree to which the values 
enhancement program implemented in public schools contributed to 
strengthening national values after the Corona pandemic, in order to 
formulate a proposed vision for the development of the values 
enhancement program implemented in public schools in 
strengthening national values after the Corona pandemic. The 
questionnaire as a tool on the study sample, which consisted of (49) 
principals and principals of a school in the Directorate of Education 
east of Khan Yunis. The study reached several results, most 
notably: 
The program for enhancing values implemented in public schools 
contributes to strengthening national values after the Corona 
pandemic, as well as the absence of statistically significant 
differences at the level of significance (α≤0,05) in the school 
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principals’ assessment of the degree to which the program for 
enhancing values implemented in government schools contributed 
to strengthening national values after the Corona pandemic due to 
the variable Gender, or the variable years of service, and based on 
the results, the scientific paper recommends that the program 
include activities and events that work to develop awareness of the 
country’s legislation and political laws, as well as develop awareness 
The importance of achieving social justice, and that the ratios and 
weights of values are equal, and the study also recommends the 
need to prepare a guide (values) for the values approved in the 
program, with proposals to be implanted through practical behavior 
in a manner consistent with the age of the student, and to include 
the values approved in the (values guide) ) educational subjects.   
Tags: contribution, values promotion, public schools, consolidation, 
national values 

 مقدمة
مسؤولية  التربية للنشء، وعلى عاتقها تقع تعد وزارة التربية والتعليم، من أهم مؤسسات 

تربية وإعداد أفراد المجتمع للقيام بمسؤولياتهم وما يناط بهم من أعمال؛ لذا نجدها تعمل 
بشكل دائم ومستمر من أجل تحسين وتجويد العمل التربوي؛ لمواجهة المستجدات التي قد 

لك د برنامج تعزيز القيم، وذتطرأ على العمل التربوي، من أجل ذلك نجدها سارعت في إعدا
 لسد الفجوة في قيم الطلبة الناجمة عن عدم انتظام العملية التربوية خالل جائحة كورونا.
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كما ويعتبر من أبرز األدوار التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم من خالل مدارسها المساهمة 
م والقوانين، عية، واحترام النظفي تربية الطلبة تربية ديمقراطية بالتدرب على القيادة والتب

واكتساب القدرة على إبداء الرأي والمناقشة، وتعزيز المهارات الالزمة للمشاركة اإليجابية 
 (.268م: 2114في المجتمع، إضافة لتنمية االتجاهات السلوكية السليمة. )عطوي، 

ذا لهواء لوتعد القيم من األمور األكثر أهمية في حياة الناس، شأنها شأن الماء وا 
نجد الشاعر قد عبر عن ذلك قائاًل: إنما األمم األخالق ما بقيت **** فإن هم ذهبت 

 أخالقهم ذهبوا

وللتربية أهمية كبرى في جميع المجاالت اإلنسانية، وتبدو أهميتها على المستوى الوطني 
م ووالئهم هباعتبارها البوتقة التي تصهر أبناء الوطن وتجعل منهم نسيجًا واحدًا في اعتزاز 

وانتمائهم للوطن وفي قيمهم واتجاهاتهم، وتعد أداة المجتمع لتحقيق أهدافه وغاياته. 
 (2م: 2118)القاضي، والقاعود، 

كما وتعد القيم الوطنية من أبرز القيم التي يجب أن يحافظ عليها المجتمع بشكل  
سعى لد محتل يعام؛ ومجتمعنا الفلسطيني بشكل خاص؛ لعدة أسباب أبرزها، أننا في ب

جاهدًا أن يحصل على حريته، وتصبح له دولة ذات سيادة، وتمتلك قيمها الخاصة بها، 
عبر  –وفي المقابل يعمل عدوه على تدمير القيم الوطنية لدى أبنائنا بكافة السبل والوسائل 

 الحصار، والتضيق االقتصادي إضافة لمختلف الوسائل التي نعلم والتي ال نعلم منها.

االنتماء الوطني من أهم القيم التي يجب على المؤسسات التربوية أن تحرص على ويعد 
تنميتها لدى الطلبة، لما يترتب عليه من سلوكات إيجابية، ينبغي ترسيخها في نفوس الناشئة، 
فاالنتماء للوطن وترسيخ القيم الوطنية ليس شعارًا براقًا؛ بل ممارسًة وتطبيقًا لمبادئ وقيم 

 (.jazirah.com/2008/20080224/rj3.htm-https://www.alمتوارثة. )

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها

https://www.al-jazirah.com/2008/20080224/rj3.htm
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ارتأت وزارة التربية والتعليم وإدراكًا منها للمخاطر الناجمة عن تدهور القيم، وإدراكًا  
تحصل جراء تدهور القيم عند أبنائنا الطلبة، صاغت منها للمأالت التي من الممكن أن 

برنامجًا لتعزيز القيم، واستشعارًا بأهمية البرنامج، وحرصًا منه على فتح اآلفاق أمام باحثين 
آخرين لتطوير البرنامج، جاءت الحاجة إلى هذه الدراسة انطالقًا من عمل الباحث، ولبحث 

ة فيذه في مدارس التعليم العام قسم األنشطأثر برنامج تعزيز القيم الذي يشرف على تن
  تحددت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:التربوية، 

ما درجة إسهام برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية في تدعيم القيم الوطنية 
 بعد جائحة كورونا؟

 والذي انبثقت عنه عدة تساؤالت فرعية هي:

الحكومية في تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا من خالل اإلجابة المنفذ في المدارس 
 على األسئلة التالية:

 التساؤل األول: ما هو برنامج القيم المنفذ من قبل وزارة التربية والتعليم؟

𝛼التساؤل الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ≤ ( في 0.05
رجة إسهام برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية في تقدير مدراء المدارس لد

 إناث(؟ –تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا ُتعزى إلى متغير الجنس )ذكور 

𝛼)التساؤل الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ≤ في  (0.05
قيم المنفذ في المدارس الحكومية في تقدير مدراء المدارس لدرجة إسهام برنامج تعزيز ال

سنوات  11تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا ُتعزى إلى متغير سنوات الخدمة )أقل من 
 سنوات فأكثر(؟ 11 –
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التساؤل الرابع: ما السبل المقترحة لتطوير برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية 
 كورونا؟في تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة 

 أهداف الدراسة:

 الكشف عن معالم برنامج القيم المنفذ من قبل وزارة التربية والتعليم. .1

𝛼ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الكشف عما إذا كان هناك فروق  .2 ≤

( في تقدير مدراء المدارس لدرجة إسهام برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس 0.05
الوطنية بعد جائحة كورونا ُتعزى إلى متغير الجنس  الحكومية في تدعيم القيم

 أنثى(. -)ذكر

𝛼الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3 ≤

( في تقدير مدراء المدارس لدرجة إسهام برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس 0.05
الخدمة  عزى إلى متغير سنواتالحكومية في تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا تُ 

 سنوات فأكثر(.11من  –سنوات  11)أقل من 

وضع تصور مقترح لتطوير برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية لتدعيم  .4
 القيم الوطنية بعد جائحة كورونا.

 تكتسب الدراسة أهميتها النظرية والتطبيقية من خالل:: أهمية الورقة

 المطبق ومن أهمية القيمة التي تم اختيارها من البرنامج.أهمية البرنامج  -

حاجة البيئة التربوية لمثل هذه الورقة لحجم المشروع المطبق والحاجة إلى نتائج  -
 إيجابية ملحة من خالله.

 ندرة األبحاث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع على حد علم الباحث. -
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 .إثراء المكتبة العربية بدراسة حول القيم -

نهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، : منهج الورقة
وذلك من خالل بيان درجة إسهام برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية في 

 تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا. 

 المعلومات.استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع  :أداة الدراسة

 تتحد الورقة العلمية بالحدود اآلتية:: حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على تناول إسهام برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس  حد الموضوع:
 الحكومية في تدعيم القيم الوطنية.

ن اعينة الورقة العلمية مديرو ومديرات مدارس مديرية التربية والتعليم شرق خالحد البشري: 
 ( مدير ومديرة.49يونس وعددهم )

مدارس مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس " الواقعة في النطاق الجغرافي  الحد المكاني:
 للمديرية".

تم تطبيق االستبانة نهاية الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  الحد الزماني:
 م.2122م/2121

 مصطلحات الورقة العلمية  

هو برنامج تم اعداده من قبل وزارة التربية والتعليم وبمشاركة وزارات برنامج تعزيز القيم: 
ومؤسسات لتعويض الفاقد القيمي الناجم عن جائحة كورونا، مكون من احدى وعشرين 
قيمة موزعة على األسابيع الدراسية، وتم فيه حصر القيم في أربعة أنواع هي )القيم اإلسالمية 

 القيم االجتماعية(. –القيم األخالقية والسلوكية  –وطنية القيم ال –
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ياء واألش هي مجموعة من التنظيمات ألحكام عقلية انفعالية مهمة نحـو األشـخاصالقيم: 
والمعاني وأوجه النشاط، وتعتبر بمثابة المقياس الذي يمكن الحكـم من خالله بخيرية أو شر 

 أمر ما

جوز وغير مرغوب، وتعتبر القيم من األمور النسبية وما يجوز وما هو مرغوب وما ال ي
 (.82: 2111وغير مطلقة. )وريدة، 

بأنها عبارة مجموعة من المبادئ والمثل العليا المبنية على التصور  القيم الوطنية:
اإلسالمي، وتحدد طبيعة عالقة الفرد مع وطنه ومن يعايشه فيه. )رباعية، 

 .(7863م: 2118وآخرون،

حث: بأنها أخالقيات وحقائق ومثل تعبر عن حقوق وواجبات أفراد المجتمع ويعرفها البا
الفلسطيني؛ ووردت في برنامج تعزيز القيم، وهي منبثقة من ديننا اإلسالمي الحنيف، وتمكن 

 الطلبة من االرتباط بوطنهم، وقيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم نحوه.

 –تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم  هي المدارس العامة التي تقعالمدارس الحكومية: 
اإلدارية وتطبق من خاللها برامجها التربوية والتعليمية وتشمل مدارس المرحلة  -بغزة 

 األساسية، والمرحلة األساسية العليا، والمرحلة الثانوية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 أواًل: مفهوم القيم الوطنية

م عرفية راسخة ومتوارثة متفق عليها وطنياً وتختلف من وطن آلخر، تعد القيم الوطنية مفاهي
( بأن القيم الوطنية هي عبارة عن مجموعة 7863م: 2118حيث يرى )رباعية، وآخرون،

من المبادئ والمثل العليا المبنية على التصور اإلسالمي، وتحدد طبيعة عالقة الفرد مع 
 وطنه ومن يعايشه فيه.
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( هي اإلطار الفكري للمبادئ التي تحكم عالقة الفرد 124م، 2115ويعرفها )الشرقاوي، 
بالمجتمع، وتنمي بداخله الحس االجتماعي، واالنتماء، فيسموا بإرادته فوق حدود الواجب 

 مستشعرا المسؤولية الملقاة على عاتقه للرقي بمجتمعه ووطنه.

ات أفراد بر عن حقوق وواجبوتعرف القيم الوطنية إجرائيًا: بأنها أخالقيات وحقائق ومثل تع
المجتمع الفلسطيني؛ ووردت في برنامج تعزيز القيم، وهي منبثقة من ديننا اإلسالمي 

 الحنيف، وتمكن الطلبة من االرتباط بوطنهم، وقيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم نحوه.

 ثانيًا: القيم الوطنية الواجب توافرها لدى طلبة المدارس الحكومية

نية والحفاظ عليها كأعراف من أبرز األمور التي تدفع باتجاه المحافظة على تعد القيم الوط
الوطن والتضحية من اجله، وألجل ذلك قام الباحث بالرجوع للدراسات المختلفة وجمع أبرز 

 القيم الوطنية التي يرى ضرورة توافرها لدى طلبة المدارس وهي:

 الوالء للوطن واالنتماء إليه. -

 االحتالل بكافة أشكاله لتحرير الوطن.الجهاد لمواجهة  -

الحفاظ على الوحدة الفلسطينية ومكتسباتها، ونبذ العصبيات والتفرقة لصالح مفهوم  -
 الوطن.

 الوعي بتشريعات البالد وقوانينها السياسية وأهمية تطبيقها. -

 الوعي بمكونات الوطن الطبيعية وضرورة الحفاظ عليها. -

 لتشريعية والقضائية والتنفيذية.الوعي بمفهوم الدولة وسلطاتها ا -

 الوعي بآثار استمرار االحتالل اإلسرائيلي. -
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 الوعي بالحقوق والواجبات الشرعية والقانونية المرتبطة بالمواطنة. -

 الوعي بمفهوم المواطنة وأبعادها والتحلي بمعانيها وااللتزام بمضامينها. -

 الوعي بأهمية تحقيق العدالة االجتماعية. -

الديمقراطي وأهميته وقواعده السليمة، واحترام حقوق األفراد في التعبير عن أنفسهم الوعي  -
 وتحقيق المساواة السياسية.

 الوعي بأهمية الحفاظ على الوظيفة العامة والخاصة وحمايتها. -

 منح الطلبة القدرة على النقاش والحوار البناء. -

 نشر الفعاليات الوطنية التي تتغنى بحب الوطن. -

 قيم األخوة بين الطلبة.تعزيز  -

تأكيد مبادئ التكافل والتسامح والتعاون بين الطلبة بشكل خاص، وأفراد المجتمع بشكل  -
 عام.

 التوجه نحو تقبل كل طرف الطرف اآلخر. -

 معرفة أهمية االنتخابات في ترسيخ الديمقراطية والشورى. -

 نشر ثقافة التنوع والتعددية السياسية. -

 احترام حرية التعبير. -

 ترام حرية التعبير.اح -
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 الوعي بوظائف وأبعاد الحكم المحلي وأثره الملموس على التنمية المحلية. -

 التعريف بأعالم الوطن ممن لهم دور تاريخي ومعرفي على مر العصور. -

 وتحقيق تطلعاته. الوعي بدور المعارضة اإليجابية لالرتقاء بالوطن -

 تعزيز وجود المعارضة اإليجابية. -

 زات الوطنية المختلفة وأهمية الحفاظ عليها.التعريف بالمنج -

 التعرف على سبل توظيف موارد الوطن لصالح التنمية. -

 الوعي بأهمية المحافظة على العادات والتقاليد واألعراف اإليجابية والتعريف بها. -

 الوعي بأهمية االرتباط الوثيق بتأريخ فلسطين والتعريف بمحطاته عبر العصور. -

 الممتلكات الوطنية. الوعي بأوجه حماية -

 الوعي بأوجه حماية المال العام. -

 الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الوطني وتنمية وتوضيح أصوله ومبادئه. -

الوعي بأهمية الحفاظ على اآلثار التي تملكها فلسطين وضرورة حمايتها من محاوالت  -
 تهويدها أو سرقتها وتزويرها أو تزيفها.

 ح خدمة الوطن.الوعي بأهمية التطوع لصال -

الوعي بضرورة دفع الواجبات المشروعة للدولة وأثر التهاون في أدائها على مصالح  -
 الوطن.
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 الشعور بالهوية اإلسالمية والعربية تاريخًا وثقافة ومصيرُا ومستقباًل واالعتزاز بها. -

 الوعي بالقوانين العربية والدولية المتصلة بحقوق االنسان. -

 تماء اإلسالمي والقومي باعتباره واجبا شرعيًا وضرورة وطنية،تعزيز قيم الوالء واالن -

 الوعي بقضايا األمة اإلسالمية والعربية واألحداث الجارية إقليميًا وعالميًا. -

 الوعي بأهمية الوحدة اإلسالمية والعربية والعمل على تحقيقها. -

 معرفة البلدان العربية وأنظمتها وثرواتها ومكوناتها الطبيعية. -

 اإلجابة عن التساؤل األول: ما هو برنامج القيم المنفذ من قبل وزارة التربية والتعليم؟

برنامج غرس القيم هو من البرامج الهامة التي قامت وزارة التربية والتعليم بوضعه، وشاركها 
 ،التنفيذ كل من وزارة الداخلية ممثلة بهيئة التوجيه السياسي ووزارة األوقاف والشئون الدينية

باإلضافة لعدد من الهيئات الطالبية، للحفاظ على الدور الطبيعي لها في الحفاظ على 
النشء من ناحية، ولتعويض ما اصطلح عليه )الفاقد القيمي( الناجم عن غياب الطالب 

 عن المدرسة نتيجة لجائحة كورونا واجتهد الباحث بتعريفه إجرائيًا كالتالي: 

ج تم اعداده من قبل وزارة التربية والتعليم وبمشاركة وزارات : هو برنامبرنامج تعزيز القيم
ومؤسسات لتعويض الفاقد القيمي الناجم عن جائحة كورونا، مكون من احدى وعشرين 
قيمة موزعة على األسابيع الدراسية، وتم فيه حصر القيم في أربعة أنواع هي )القيم اإلسالمية 

 القيم االجتماعية(. –لوكية القيم األخالقية والس –القيم الوطنية  –

وتعد أبرز معالم برنامج غرس القيم هو خطته المرنة والتي يتم فيها اعتماد توزيع إحدى 
وعشرين قيمة على العام الدراسي مع مراعاة عدم المساس بالحصص الدراسية واإلجازات 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

014 

 

زز عبحيث يكون نصيب كل قيمة من القيم أسبوع كامل من الفعاليات واألنشطة التي ت
 القيمة المحددة في الخطة حسب الوقت والفئة المحددة، وهذه القيم هي:

، %23.8ونصيبها خمسة أسابيع ضمن خطة البرنامج وبنسبة  القيم اإلسالمية: -
 واشتملت على عدة محاور هي:

 تعظيم الذات اإللهية.  -

 االلتزام بالعبادات )الطهارة، الصالة، الصوم(. -

 ، البصر(.حفظ الجوارح )السمع -

 بر الوالدين.  -

 تعظيم القرآن الكريم وآدابه. -

، واشتملت على %19ونصيبها أربعة قيم ضمن خطة البرنامج، وبنسبة  * القيم الوطنية:
 عدة محاور هي:

 التضامن مع األسرى )وفاء األحرار(. -

 تعزيز االنتماء للوطن )فلسطين التاريخية(.  -

 الطلبة.تعزيز مكانة القدس في نفوس  -

 التمسك بالثوابت الوطنية وحق العودة. -

ونصيبها تسعة أسابيع ضمن خطة البرنامج، وبنسبة  * القيم األخالقية والسلوكية:
 ، واشتملت على عدة محاور هي: 42.8%

 التوعية حول مخاطر التدخين والمخدرات. -



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

015 

 

 االلتزام بالزي المحتشم ونبذ التبرج. -

 .النظافة الشخصية والعامة -

 األمانة. -

 احترام المعلمين. -

 المحافظة على المدرسة والبيئة.  -

 الصبر واالحتساب. -

 الهندام والمظهر العام. -

 الصدق. -

، %14.2ونصيبها ثالثة أسابيع ضمن خطة البرنامج، وبنسبة  القيم االجتماعية:* 
 واشتملت على عدة محاور هي:

 ماعي.استخدام االنترنت ومواقع التواصل االجت -

 _ التضامن مع األسرى وقضيتهم.

 بناء العالقة اإليجابية مع األقران. -

 ويالحظ من خطة البرنامج 

انها فتحت الباب واسعًا امام الجهات المنفذة )مدراء المدارس( من اختيار الطرق  -1
 والوسائل األكثر مالئمة بالنسبة لها، األمر الذي يساعد في اإلبداع والتميز في التنفيذ.

 المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة وبشكل مركزي وعمل تغذية راجعة أسبوعيًا. -2
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ارتباط البرنامج بوزارات وهيئات أخرى مما عزز من قيمة البرنامج خاصة وزارة األوقاف  -3
 التي كانت مواكبة لتطبيق البرنامج األسبوعي عبر الخطباء والوعاظ.

ث أنها تعزز كافة جوانب القيم لدى شمولية القيم والمجاالت ضمن خطة البرنامج بحي -4
 الطالب تقريبًا.

 : الدراسات السابقة 

تناول الباحث بعض الدراسات التي لها عالقة بالقيم الوطنية فقط وأثر األنشطة عليها، فيما 
لم يتناول الباحث أي دراسة لها عالقة ببرنامج غرس القيم نظرًا ألن البرنامج مستحدث، 

 والتعليم الفلسطينية بغزة.من قبل وزارة التربية 

دور األنشطة التربوية الالصفية في ، وهدفت الدراسة التعرف إلى م(2121دراسة يونس )
لتحقيق أهداف و  تعزيز قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيلها

تبانة، ية واالسالدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي والنوعي، واستخدم المجموعة البؤر 
مجتمع الدراسة المكون من جميع طلبة الثانوية  كأداة للدراسة، طبقت على عينة مكونة من
( طالب 49624والبالغ عددهم ) 2119/2121العامة بمحافظات غزة للعام الدراسي، 

  ( طالب وطالبة.381وتم تطبيق االستبانة على عينة عشوائية مكونة من ) ،وطالبة
مجموعة من النتائج أبرزها: درجة تقدير طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات وتوصلت إلى 

غزة لدور األنشطة التربوية الالصفية في تعزيز قيم المواطنة لديهم المتوسط الحسابي يساوي 
( وبدرجة كبيرة. وبناًء على النتائج توصلت الدراسة إلى %78.79( والوزن النسبي )3.95)

رزها: تفعيل اإلذاعة المدرسية واستثمارها في تعزيز المواطنة من مجموعة من التوصيات، أب
 خالل البرامج والحمالت التوعوية.

التعرف على دور جامعة  وهدفت الدراسة إلى م(2119الحموز، والمصري، وعابدين ) دراسة
الخليل في تنمية قيم االنتماء الوطني لدى طلبة كلية التربية، والتعرف إن كان هناك فروق 
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ات داللة إحصائية في متوسطات دور جامعة الخليل في تنمية قيم االنتماء الوطني لدى ذ
 :طلبتها تعزى لمتغيرات )الجنس، والتخصص، ومكان السكن(، ولتحقيق أهداف الدراسة

واستخدموا االستبانة كأداة أساس في جمع البيانات، حيث  المنهج الوصفي استخدم الباحثون 
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أبرزها: دور جامعة  مبحوث.95 تكونت عينة الدراسة من

الخليل في تنمية االنتماء الوطني لدى طلبتها جاءت بدرجة مرتفعة. وبناًء على النتائج 
كانت التوصيات كالتالي: العمل على إيجاد برامج وطنية داعمة ورئيسة تدعم من قيم 

فاهيم الوحدة الوطنية داخل المجتمع. ودعوة االنتماء والمواطنة والوالء، وتعزز من خاللها م
القائمين على تصميم المناهج الجامعية العمل على تصميمها بشكل يعمق قيم االنتماء 

 الوطني 

في ترسيخ  دور المدرسة م( وهدفت الدراسة التعرف إلى2118دراسة القاضي، والقاعود )
تبانة استخدم الباحثان اس دراسةالقيم الوطنية والقومية في ظل العولمة ولتحقيق أهداف ال

( معلم ومعلمة اختيرت بالطريقة 115( مدير ومديرة و )21لعينة الدراسة المكونة من )
إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أهم األدوار للمدرسة تفعيل  العشوائية وتوصلت الدراسة

 .ورة وطنيةارها ثاإلذاعة المدرسية لتنمية حب الوطن، وضرورة ترشيد استهالك المياه باعتب
وبناًء على النتائج أوصت الدراسة بالتالي: إعادة النظر بدور المدرسة في ترسيخ القيم 

 الوطنية والقومية.

م(، وهدفت الدراسة التعرف إلى بيان مساهمة المدرسة في تنمية قيم 2118دراسة وريدة )
واستخدم  الوصفي التحليلياالنتماء الوطني ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج 

( مبحوثا من طلبة المدارس وتوصلت الدراسة إلى 176االستبانة أداة للدراسة وزعت على )
عدة نتائج أهمها: الوسط المدرسي له دور مهم في غرس قيم االنتماء الوطني في نفوس 

لم قدوة عتالميذ المرحلة المتوسطة. وبناًء على النتائج توصي الدراسة بضرورة أن يكون الم
 ليكون قادرًا على غرس القيم مع المكونات األخرى في المدرسة.
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 التعقيب على الدراسات السابقة

 يتبين من خالل استعراض الدراسات السابقة، ما يلي:

أن الدراسات السابقة ركزت على دور األنشطة بشكل عام ودور المؤسسة سواًء أكانت 
ظر عن نوعها، في حين ان هذه الدراسة تعمل مدرسة أم جامعة في تعزيز القيم بغض الن

على بيان برنامج مركز مخصص لتعزيز القيم بشكل عام وأخذ الباحث منها القيم الوطنية 
م( 2121فقط ومن استقراء الدراسات السابقة نالحظ أن هذه الدراسة قد اتفقت دراسة يونس )

 واطنة.ل القيم الوطنية وقيم الممع الدراسة الحالية في بيان أهمية األنشطة والبرامج لتفعي

م( مع الدراسة الحالية في عدم 2119كما وتوافقت دراسة الحموز، والمصري، وعابدين )
 وجود فروق دالة احصائيا تبعا لمتغير الجنس

م( الدراسة الحالية على أهمية تعزيز وغرس القيم 2118وتوافقت دراسة القاضي، والقاعود )
 لك من أهمية كبرى في الحفاظ على الثروات الوطنية.الوطنية لدى الطلبة لما لذ

م(، مع الدراسة الحالية في التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه 2118وتتفق دراسة وريدة )
 وزارة التربية والتعليم في غرس وتعزيز القيم في نفوس الطلبة.

وأهداف  وضوعاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لم: منهج البحث
 الدراسة.  

تكونت عينة ومجتمع الدراسة من مديري ومديرات المدارس بمديرية : عينة ومجتمع الدراسة
 التربية والتعليم شرق خان يونس.

أعد الباحث استبانة الكترونية تمت االستجابة عليها من قبل مجتمع الدراسة : أداة الدراسة
 ساؤالت المنبثقة كالتالي:للوصول لإلجابات على السؤال الرئيس والت
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اإلجابة عن التساؤل الرئيس: ما درجة إسهام برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس 
 الوطنية بعد جائحة كورونا. الحكومية في تدعيم القيم

 أواًل: التأكد من صدق االستبانة
تم التأكد من صدق االستبانة في صورتها األولية بعرضها على مجموعة من 
المحكمين والمختصين إلبداء مالحظاتهم حول فقرات االستبانة وتحقيقها للهدف الذي 
ُوضعت ألجله، حيث أبدى المحكمون موافقة على فقرات االستبانة مع بعض المالحظات 

 والتعديالت دون اإلشارة إلى حذف أٍي من فقراتها.
امل ن خالل إيجاد معكما تم التأكد من القدرة التمييزية لفقرات االستبانة، وذلك م

 ( يبين ذلك.1االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية لالستبانة، والجدول )
(: القدرة التمييزية لفقرات االستبانة بداللة معامل االرتباط بين الفقرات 1جدول )

 والدرجة الكلية لالستبانة

معامل  الفقرة
 االرتباط

 1.817 المنفذ في المدارس الحكومية في تدعيم القيم الوطنية.يسهم برنامج تعزيز القيم  1
 1.787 يعزز قيم الوالء واالنتماء إليه. 2
 1.851 يربي على الجهاد بكافة أشكاله لمواجهة االحتالل وتحرير الوطن. 3
يعمل على الحفاظ على الوحدة الفلسطينية ومكتسباتها، ونبذ العصبيات والفرقة لصالح  4

 الوطن.مفهوم 
1.896 

 1.839 ينمي الوعي بتشريعات البالد وقوانينها السياسية وأهمية تطبيقها. 5
 1.875 يسهم في تكوين الوعي بمكونات الوطن الطبيعية وضرورة الحفاظ عليها. 6
 1.897 يسهم في تطوير الوعي بأهمية تحقيق العدالة االجتماعية. 7
 1.817 والقومي باعتباره واجبًا شرعيًا وضرورة وطنية. يعزز قيم الوالء واالنتماء اإلسالمي 8
 1.911 يربي على احترام حرية التعبير. 9

يعمل على زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على اآلثار التي تملكها فلسطين وضرورة حمايتها  11
 1.874 من محاوالت تهويدها أو سرقتها وتزويرها أو تزيفها.
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جميع معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لالستبانة ( أن 1يتبين من الجدول )
(؛ ما يعني أن االستبانة 1.31أكبر من محك قبول معامل االرتباط للقدرة التمييزية وهو )

 تتميز بالصدق.
تم التأكد من ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا : ثانيًا: التأكد من ثبات االستبانة

 ( يبين ذلك.2لكرونباخ، والجدول )
 (: ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا لكرونباخ2الجدول )
 معامل ألفا لكرونباخ التباين االنحراف عدد الفقرات البيان

 1.959 51.113 7.172 11 االستبانة

( وهي قيمة 1.959( أن معامل ألفا لكرونباخ بلغت قيمته )2يتبين من الجدول )
 إلى معامل ثبات مقبول لالستبانة.(، ما يشير 1.711أكبر من )

والذي ينص على: "ما درجة إسهام برنامج تعزيز تمت اإلجابة عن التساؤل الرئيس 
القيم المنفذ في المدارس الحكومية في تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا؟"، بحساب 

ات االستبانة، ر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق
 ( يبين تلك النتائج.3والجدول )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات 3الجدول )

 االستبانة واالستبانة ككل

 الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الترتيب "ت"

درجة 
 اإلسهام

1 

 برنامج تعزيزيسهم 
القيم المنفذ في 

المدارس الحكومية 
في تدعيم القيم 

 الوطنية.

 كبيرة 1 8.757 1.81 1.783 4.12 181

2 
يعزز قيم الوالء 
 واالنتماء إليه.

 كبيرة 3 7.682 1.77 1.757 3.87 174
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3 

يربي على الجهاد 
بكافة أشكاله 

لمواجهة االحتالل 
 وتحرير الوطن.

 كبيرة 4 5.285 1.74 1.874 3.69 166

4 

يعمل على الحفاظ 
على الوحدة 
الفلسطينية 

ومكتسباتها، ونبذ 
العصبيات والفرقة 
لصالح مفهوم 

 الوطن.

 كبيرة 5 5.818 1.73 1.769 3.67 165

5 

ينمي الوعي 
بتشريعات البالد 
وقوانينها السياسية 

 وأهمية تطبيقها.

 متوسطة 11 3.272 1.68 1.866 3.42 154

6 

تكوين يسهم في 
الوعي بمكونات 
الوطن الطبيعية 
وضرورة الحفاظ 

 عليها.

 كبيرة 8 4.662 1.72 1.863 3.61 162

7 

يسهم في تطوير 
الوعي بأهمية 
تحقيق العدالة 
 االجتماعية.

 كبيرة 9 4.347 1.72 1.892 3.58 161

8 

يعزز قيم الوالء 
واالنتماء اإلسالمي 
والقومي باعتباره 
واجبًا شرعيًا 

 وطنية.وضرورة 

 كبيرة 2 8.349 1.78 1.714 3.89 175
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9 
يربي على احترام 

 حرية التعبير.
 كبيرة 6 5.145 1.73 1.857 3.64 164

11 

يعمل على زيادة 
الوعي بأهمية 

الحفاظ على اآلثار 
التي تملكها 

فلسطين وضرورة 
حمايتها من 

محاوالت تهويدها 
أو سرقتها وتزويرها 

 أو تزيفها.

 كبيرة 7 4.851 1.72 1.861 3.62 163

 كبيرة  2.432 2.72 7.272 32.22 1752 االستبانة ككل
 

( أن المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات جاءت أكبر من المتوسط 3يتبين من الجدول )
( بفرق دال إحصائًيا وفًقا لقيمة "ت" التي كانت دالة لجميع الفقرات عند مستوى 3الفرضي )

يشير إلى اتجاه استجابات أفراد عينة الدراسة نحو االستجابة "كبيرة (، وهو ما 1.15داللة )
 جًدا".

( التي تنص على "يسهم 1وأوضحت نتائج الجدول وفيما يتعلق بترتيب الفقرات، أن الفقرة )
برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية في تدعيم القيم الوطنية" جاءت في الترتيب 

( يشير 1.81( وبوزن نسبي )1.783( وانحراف معياري )4.12) األول بمتوسط حسابي
( التي تنص على "يعزز قيم الوالء واالنتماء 8إلى درجة إسهام )كبيرة(، وجاءت الفقرة )

اإلسالمي والقومي باعتباره واجباً شرعياً وضرورة وطنية" في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي 
( يشير إلى درجة إسهام )كبيرة(، 1.78نسبي )( وبوزن 1.714( وانحراف معياري )3.89)

( التي تنص على "يعزز قيم الوالء واالنتماء إليه" في الترتيب الثالث 2فيما جاءت الفقرة )
( يشير إلى 1.77( وبوزن نسبي )1.757( وانحراف معياري )3.87بمتوسط حسابي )
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صورتها الوالء واالنتماء بدرجة إسهام )كبيرة(. ويفسر الباحث ذلك بأن القيم الوطنية وقيم 
 العامة هي قيم متأصلة في نفوس

 المدراء والطلبة على حد سواء ومغروسة في نفوسهم.  
( التي تنص على "ينمي الوعي بتشريعات البالد 5كما أوضحت النتائج أيًضا أن الفقرة )

( 3.42وقوانينها السياسية وأهمية تطبيقها" جاءت في الترتيب األخير بمتوسط حسابي )
( يشير إلى درجة إسهام )متوسطة(، 1.68( وبوزن نسبي )1.866وانحراف معياري )

( التي تنص على "يسهم في تطوير الوعي بأهمية تحقيق العدالة االجتماعية" 7يسبقها الفقرة )
( يشير إلى 1.72( وبوزن نسبي )1.892( وانحراف معياري )3.58بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "يسهم في تكوين الوعي بمكونات 6الفقرة ) درجة إسهام )كبيرة(. يسبقها
( وانحراف معياري 3.61الوطن الطبيعية وضرورة الحفاظ عليها" بمتوسط حسابي )

( يشير إلى درجة إسهام )كبيرة(. ويفسر الباحث ذلك وجود 1.72( وبوزن نسبي )1.863)
 ا أنها أدت إلى االنقسامالتجاذبات السياسية بين الفصائل والتي كان من أبرز آثاره

م، كما أن آثار الحصار الظالم تؤثر 2115الفلسطيني بعيد االنتخابات الفلسطينية عام 
بشكل كبير في تكوين الوعي بصورة غير دقيقة فيما يتعلق بتحقيق العدالة االجتماعية من 

 ناحية وبالوعي بمكونات الوطن والحفاظ عليها من ناحية أخرى. 
( 38.89كما تشير نتائج الجدول أيًضا إلى أن االستبانة ككل جاءت بمتوسط حسابي )

( يشير إلى درجة إسهام )كبيرة(. ويفسر 1.78( وبوزن نسبي )7.172وانحراف معياري )
الباحث ذلك أن القيم الوطنية بمجملها موجودة لدى أبناء الشعب الفلسطيني، والدالالت 

وي أو المجتمعي تشير لذلك خاصة في أوقات األزمات التي الموجودة في الميدان الترب
 يتعرض لها الوطن او أي من مكوناته من قبل االحتالل بشكل مباشر. 

 .اإلجابة عن التساؤل الثاني
والذي ينص على: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية تمت اإلجابة عن التساؤل الثاني 

𝛼عند مستوى داللة ) ≤ مدراء المدارس لدرجة إسهام برنامج تعزيز القيم ( في تقدير 0.05
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المنفذ في المدارس الحكومية في تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا ُتعزى إلى متغير 
إناث( ؟، وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال باستخدام اختبار "ت" لعينتين  –الجنس )ذكور 

 ( يبين ذلك.4مستقلتين، والجدول )
روق في تقدير عينة الدراسة لدرجة إسهام برنامج تعزيز القيم في تدعيم قيم المواطنة وفًقا (: الف4الجدول )

 لمتغير الجنس

 البيان
 إناث ذكور

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

الداللة 
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.213 1.294 43 7.514 41.27 6.521 37.57 االستبانة
 

( في تقدير 1.15( أنه ال توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى )4يتبين من الجدول )
برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية في تدعيم  مدراء المدارس لدرجة إسهام

القيم الوطنية بعد جائحة كورونا ُتعزى إلى متغير الجنس. ويفسر الباحث ذلك أن القيم 
الوطنية مغروسة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني بنفس الكيفية والكمية، وجميعهم يحملون 

ثاره، كما أنهم في ميدان العطاء وخدمة الوطن نفس الوجع واأللم الناجم عن االحتالل وآ
في كافة الميادين نجدهم حاضرين وال فرق في بينهم سواء كانوا ذكورا أم إناثًا؛ لذا نجد أن 
تقدير عينة الدراسة لدرجة إسهام برنامج تعزيز القيم في تدعيم قيم المواطنة وفًقا لمتغير 

 الجنس قد جاء بدون فروق دالة احصائيًا.
 الثالث.اإلجابة عن التساؤل 

والذي ينص على: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية تمت اإلجابة عن التساؤل الثالث 
𝛼عند مستوى داللة ) ≤ ( في تقدير مدراء المدارس لدرجة إسهام برنامج تعزيز القيم 0.05

لى متغير إ المنفذ في المدارس الحكومية في تدعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا ُتعزى 
سنوات فأكثر( ؟، وقد تمت اإلجابة عن هذا  11 –سنوات  11سنوات الخدمة )أقل من 

 ( يبين ذلك.5السؤال باستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين، والجدول )
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(: الفروق في تقدير عينة الدراسة لدرجة إسهام برنامج تعزيز القيم في تدعيم قيم 5الجدول )
 لمتغير سنوات الخدمةالمواطنة وفًقا 

 البيان
 سنوات فأكثر 12من  سنوات 12أقل من 

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

الداللة 
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.671 1.428 43 7.264 39.14 5.771 37.61 االستبانة
 

( في تقدير 1.15فروق دالة إحصائًيا عند مستوى ) ( أنه ال توجد5يتبين من الجدول )
برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية في تدعيم  مدراء المدارس لدرجة إسهام

القيم الوطنية بعد جائحة كورونا ُتعزى إلى متغير سنوات الخدمة. ويفسر الباحث ذلك أن 
مني للفرد طيني غير مرتبطة بالعمر الز القيم الوطنية المغروسة في نفوس أبناء الشعب الفلس

او حتى العمر الوظيفي فالجميع لديه نفس القوة والتوجه عندما يتعلق األمر بالقيم الوطنية، 
هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإن ذلك مؤشر لحرص وزارة التربية والتعليم عند 

ب القيمي من خالل القدوة: اختيارها للمدراء اختيار المدراء األكثر قدرة على عكس الجان
وبالتالي فإن تقديراتهم الدراسة لدرجة إسهام برنامج تعزيز القيم في تدعيم قيم المواطنة وفًقا 

 لمتغير سنوات الخدمة جاء بدون فروق دالة. 
اإلجابة عن التساؤل الرابع: ما السبل المقترحة لتطوير برنامج تعزيز القيم المنفذ في 

 دعيم القيم الوطنية بعد جائحة كورونا.المدارس الحكومية لت

وجاءت اإلجابة على التساؤل الرابع في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الدراسة 
لتطوير برنامج تعزيز القيم المنفذ في المدارس الحكومية لتدعيم القيم الوطنية بعد جائحة 

 كورونا بما يأتي:
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الوطنية على األنشطة والفعاليات التي تعمل على أن يتضمن البرنامج من خالل القيم  -1
تنمية الوعي بتشريعات البالد وقوانينها السياسية وتوضيح أهمية تطبيقها لصالح الفرد 

 والمجتمع.

زيادة نسبة ما يسهم في تكوين الوعي بمكونات الوطن الطبيعية وضرورة الحفاظ عليها  -2
 في برنامج غرس القيم.

 على تطوير الوعي بأهمية تحقيق العدالة االجتماعية.العمل من خالل البرنامج  -3

أن يتضمن البرنامج ما من شأنه زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على اآلثار التي تملكها  -4
 فلسطين وضرورة حمايتها من محاوالت تهويدها أو سرقتها وتزويرها وتزيفها.

 الخروج من دائرة التنظير والتذكير إلى دائرة التطبيق العملي. -5

مج البرنامج بملف القيم والسلوك المطبق في المدارس به، باإلضافة لدمج حملة د -6
 الواجب نحو الله ونحو الذات ونحو اآلخرين به.

مراعاة األيام والمناسبات الوطنية، بحيث يتوافق األسبوع للقيمة المرتبطة مع تلك  -7
 المناسبات والموجودة أصاًل في الخطة العامة لألنشطة الطالبية.

تكون النسب واألوزان للقيم متساوية، ال سيما إذا أدركنا أن القيم متداخلة ومن أن  -8
 الممكن أن ندخل للقيمة بأهداف ومداخل متعددة وبقيم مختلفة.

ضرورة إعداد دليل )القيم( خاص بالقيم المعتمدة في البرنامج، مع وضع مقترحات  -9
 العمرية للطالب. لغرسها من خالل السلوك العملي وبما يتالءم مع المرحلة

 أن تتضمن القيم المعتمدة في دليل )القيم( المناهج الدراسية. -11
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 :المصادر والمراجع

م(. دور جامعة الخليل في 2119الحموز، عايد، والمصري، إبراهيم، وعابدين، حاتم ) -1
لنفسية مجلة العلوم اتنمية قيم االنتماء الوطني لدى طلبة كلية التربية من وجهة نظرهم. 

 .215: ص 187(، الجزائر: جامعة الوادي، الجزائر. من ص 3)5. بويةوالتر 

م( وعي طالب الجامعة ببعض قيم المواطنة _ دراسة ميدانية، 2115الشرقاوي، موسى ) -2
 (، الجامعة األردنية، األردن.9مجلة دراسات في التعليم الجامعي، العدد )

م( دور اإلعالم في تعزيز القيم الوطنية_ رؤية 2118ربايعة، أحمد حسن، وآخرون ) -3
المجلد  ،دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاستراتيجية في ضوء التصور اإلسالمي. 

 ، كلية الشريعة، جامعة اليرموك، األردن.3، العدد 45

رسيخ القيم الوطنية والقومية م(. دور المدرسة في ت2118القاضي، محمد، القاعود، أحمد ) -4
، العدد 45، المجلد دراسات العلوم التربويةفي ظل العولمة لدى طلبة المرحلة الثانوية. 

 م.2118، 6، ملحق 4

اإلدارة المدرسية الحديثة، مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها م(. 2114عطوي، جودت ) -5
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.العملية

مجلة العلوم م(. دور المدرسة في تنمية قيم االنتماء الوطني. 2111دة، خوني )وري -6
اإلنسانية واالجتماعية، الملتقى الدولي األول حول الهوية والمجاالت االجتماعية في 

 ظل التحوالت السوسيو ثقافية في المجتمع الجزائري.

 يز قيم المواطنة لدىم(، دور األنشطة التربوية الالصفية في تعز 2121يونس، ممدوح ) -7
لجامعة ا غزة:. رسالة ماجستير، طلبة المدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيلها

 اإلسالمية.
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8- https://www.al-jazirah.com/2008/20080224/rj3.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفلسطينية تطور وإنجازات األدبية للحركة األسيرةالمسيرة "  بعنوان دراسة

1267-2225" 

 باحث وكاتب في التاريخ الحديث والمعاصر           محمد عبد الجواد البطةدكتور 

 الملخص

، 2115-1967وانجازات،  الفلسطينية تطور األدبية للحركة األسيرةالمسيرة تتناول الدراسة: 
أهم مراحله، و  السجون، وتطورهتسليط الضوء على نشأة النشاط األدبي والثقافي داخل وهدفت إلى 

المقالة والخاطرة والمذكرات والرسائل وتتبع تطور المجالت والصحف في المعتقالت، وتطور 
األدبية من ناحية الشكل والمضمون. ومعرفة أهم اإلنجازات التي حققتها الحركة األسيرة في مجال 
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ور دث المحوجاءت الدراسة في محورين رئيسين، تحالتجربة األدبية داخل السجون وخارجها. 
.وأما 1985-1967األول عن المسيرة األدبية التكوين والحفاظ على الكينونة اإلنسانية والوطنية 

 باإلضافة إلى تمهيد 2115-1985التطور واإلنجازات المحور الثاني: فتناول  المسيرة األدبية
، وأهم 1967ام ع الخطوات األولى للمسيرة األدبية والثقافية لألسرى الفلسطينيين قبل موجز يبين

أن الحركة األسيرة لم تستسلم لقمع السجان واستطاعت تحقيق إنجازات مهمة ما نتج عن الدراسة، 
 في كل سجن، والمساعدة على نشر نتاجات األسرى فيفي مسيرتها األدبية، أهمها تشكيل مكتبة 

ية جربة إنسانالسجون وخارج السجون، األمر الذي أسهم في المحافظة على اإلرث الحضاري لت
رائدة وفريدة، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على االهتمام بإرث الحركة األسيرة من خالل جمعه 

 من أصحابه ونشره، كونه سجل في طياته التجارب النضالية  واإلنسانية للحركة األسيرة الفلسطينية.   

 الكلمات المفتاحية: -

 االحتالل، صحف المعتقالت، النتاجات األدبيةالحركة األسيرة، المسيرة األدبية، سجون 

 https://orcid.org/0000-0001-7077-8537معرف اوركيد: 

 arid.my/0003-9609معرف اريد: 

 مقدمة:

من رحم المعاناة تولد اإلبداعات، تعّد تجربة االعتقال واألسر من أصعب ما يعاني      
اة والنفسي والوجداني، ولم تقف المعاناإلنسان في حياته من اآلالم على المستوى الجسدي 

على األسرى فقط، بل تمتد إلى ذويهم ليعانوا مرَّ الشوق ومرارته، والقلق، والخوف، 
 والحرمان، فضاًل عن معاناة ممنهجة من قبل سلطات االحتالل في رحلة الزيارة المذلة. 

م المحتل، السجون وظل هذه المعاناة التي يعانيها األسير والمعتقل الفلسطيني في ظلمة   
فجرت في داخله إبداعات عديدة منها: ما هو على المستوي التنظيمي والمستوى االجتماعي 
وعلى مستوى  الفنون، وأيًضا على المستوى األدبي، الذي هو موضوع دراستنا، فهناك 
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ة بشعراء كبار عرفوا بأشعارهم، وُأدباء عرفوا بنثرهم ورواياتهم األدبية التي سجلت تجر 
االعتقال وسلطت الضوء على معاناة التحقيق واالستجواب وما يصحبها من التعذيب، 
ومعاناة الفرقة  والوحدة لسنوات طوال، ومعاناة النضال وتحدي السجان ومحاولة تحطيم 

 قيوده وقوانينه للحد من اإلمعان في شهوته  االنتقامية منهم.

األمر اليسير وال السهل الممكن؛ حيث دارت وهذه  التجربة والمسيرة األدبية لم تكن ب   
حرب تخللتها معارك متعددة لنيل الحقوق داخل السجن وفرض مطالب األسرى على 
السجان، استطاع المعتقلون واألسرى الفلسطينيون خاللها انتزاع األوراق واألقالم التي كانت 

الهادفة  شكلها والمقاالتمحظورة عليهم ليكتبوا أشعارهم ورواياتهم، والمجالت الجميلة في 
في مضمونها، حيث اهتم المعتقلون الفلسطينيون بالصحافة  والمجالت األدبية داخل 
السجون ولقد تم إصدار نشرات صحافية تعني بشؤون الفصائلية والوطنية العامة، وقد 
استفاد المعتقلون من الكتب والمنشورات والصحف العبرية، ال سيما بعد أن أتقن العشرات 

حركة فغدت المسيرة األدبية للمنهم اللغة العبرية اتقاًنا تاًما، بفضل الدراسة والممارسة. 
 األسيرة جوهرًة فريدًة أثبتت حضورها ومكانتها في المشهد األدبي الفلسطيني.

تتحدد مشكلة الدراسة في أن المسيرة األدبية للمعتقلين واألسرى  مشكلة الدراسة: -
رقلة متينة فرضت لمجابهتها وع قيود وإجراءاتالسجون في ظل  الفلسطينيين ولدت داخل

تطورها، إال أنها استطاعت أن تشق طريقها بشق األنفس كباقي األنشطة داخل األسر 
 واالعتقال، وتحقق لها مكانة أدبية، لها حضورها ومتذوقوها في المجتمع الفلسطيني. 

تها الحركة األسيرة النجاح في مسير كيف استطاعت  ومن هنا يتم طرح السؤال الرئيسي:   
الي هو أثر النشاط األدبي والثقافي في النشاط النض األدبية؟ ويتفرع منه األسئلة اآلتية: ما

إدارة السجون من النشاط الثقافي لألسرى داخل السجون؟  ما هي  للمعتقلين؟ ما هو موقف
هي أهم اإلنجازات التي أهم الصعوبات التي واجهت المسيرة األدبية داخل السجون؟ ما 

 حققتها الحركة األسيرة في مسيرتها األدبية؟
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 تهدف الدراسة إلى اآلتيف الدراسة: هداأ

تسليط الضوء على نشأة النشاط األدبي والثقافي داخل السجون وتطوره وأهم مراحله  -
من الناحية التاريخية والوقوف على أهم المعارك التي خاضها األسرى للمحافظة على 
اإلنجازات األدبية والثقافية داخل السجون وتحليل أهم مواطن القوى والضعف في النشاط 

 األدبي.
 إظهار الوسائل المستخدمة وكيفية الحصول عليها داخل السجون. -
ا معرفة أهم اإلنجازات التي حققتهتتبع تطور المجالت والصحف في المعتقالت، و    -

 ة داخل السجون وخارجها.الحركة األسيرة في مجال التجربة األدبي

أما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج التاريخي نظرا العتماد  منهج الدراسة:
 .  الدراسة على الوثائق واإلصدارات التي تحدثت عن هذا الموضوع

ان مهمَّان:  وأما عن حدود الدراسة فهما حدًّ
الزماني وهو تلك الفترة الممتدة من عام  الحد المكاني وهو سجون االحتالل اإلسرائيلي، والحد

 2115وحتى  1967
 محورين رئيسين هما كاآلتي: تنقسم الدراسة إلى :تقسيم الدراسة

الخطوات األولى للمسيرة األدبية والثقافية لألسرى الفلسطينيين قبل عام تمهيد:  -
1967 

األدبية التكوين والحفاظ على الكينونة اإلنسانية  األول: المسيرةالمحور  -
 .1985-1967والوطنية

 2115-1985األدبية التطور واإلنجازات الثاني: المسيرةالمحور  -

 1267تمهيد: الخطوات األولى للمسيرة األدبية والثقافية لألسرى الفلسطينيين قبل عام 
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األدبية تبين أن لها جذور قديمة من اإلنصاف أن نقول إّنه عندما بحثنا في التجربة 
بدأ من تجربة خليل ت،بقدم القضية الفلسطينية، فبداية المسيرة األدبية لألسرى الفلسطينيين

، والشيخ سعيد 1917(، المعتقل زمن االنتداب البريطاني عام 1953السكاكيني)ت 
، 2116(، وتمتد حتى زمن االحتالل الصهيوني لفلسطين)الحنفي: 1935الكرمي)ت 

، بإنشاء العديد من المعتقالت 1948قامت سلطات االحتالل في أيار/ مايو عندما.(44
والتي زجت فيها آالف الرجال الفلسطينيين ممن كان في وسعهم حمل السالح،والذين اعتقلوا 

(. جرى 11، 2113في أثناء عملية احتالل القرى والمدن في مختلف مناطق البالد)كبها: 
ديدة عرف منها سجن في "الجليل"و آخرفي "عتليت" شمال وضعهم في معتقالت ع

فلسطين،وكان يتم تصنيفهم وتقويمهم في أقسام حبس متنوعة، فقد تم وضع الضباط 
والوجهاء في أقسام مغايرة لسائر األسرى العاديين، ونقل الباقين بحسب حاجات قيادة 

 .(22، 2116)الحنفي:  المعسكر وفق مبادئ تتيح السيطرة عليهم

لى أثر في تلك الفترة بآليات احتجاجية عاألدبية والثقافية  وجاءت أولى مظاهر هذه التجربة
مقتل معتقل فلسطيني من قبل سجان صهيوني حين أطلق عليه النار بدم بارد أمام الجميع 
في سجن عتليت وأيًضا قيام الجنود بعملية ضرب جماعية للمعتقلين فقام الشيوعيون 

أمام الناس وفوجئ الجيش بهذا (10)حة مجموعة واحدة وأنشدوا نشيد األمميةبالخروج إلى السا
السلوك وتم إعالن اإلضراب عن الطعام من قبلهم احتجاًجا على المعاملة السيئة وتم كتابة 
المنشورات بخط اليد بعدة لغات منها العربية والعبرية واالنجليزية وتم توزيعها في السجن 

خارج السجن عن طريق سجناء يعملون خارج السجن توزيعها في وتهريب نسخه منها إلي 
                                                           

، 1871كتب نشيد األممية الشاعر الفرنسي التقدمي أجين بوتييه، تخليًدا لذكرى كومونة باريس االشتراكية التي تأسست في مارس  )10(
، بنشيد السوفييت ، حيث تم استبداله بعدها1944و  1917لالتحاد السوفييتي بين عامي استخدمت الترجمة الروسية كالنشيد الوطني 
ل العالم ليربط أعضاء قوميات و ثقافات وأديان مختلفة تحت راية وحدة مصير الشعوب لقد ُترجم النشيد إلى أكثر من مائة لغة حو 

و ال زالت األحزاب االشتراكية و الشيوعية و األناركية )الفوضوية( ُتنشد كلمات الشاعر . جميًعا، حسب الفلسفة السياسية اليسارية
 :https://www.google.com/search?qانظر:  ..الفرنسي في مختلف بقاع األرض حتى هذا اليوم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA
https://www.google.com/search?q
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،ومع مرور الوقت في تلك الفترة، (11)شوارع حيفا ونسخة أخرى ُأرسلت إلي صحيفة "االتحاد"
استطاع المعتقلون واألسرى انتزاع أوقات للترفيه على الرغم من شروط االعتقال حيث 

 وضاع الضاغطة، كرياضة المصارعةابتكروا بعض وسائل الترويح عن النفس في ظل األ
وسهرات الحداء)غناء شعبي فلسطيني يعرف بالدحية( ورقص الدبكة ، كما شغل بعض 

 .(12)المعتقلين أوقاتهم بالقراءة والمناقشات السياسية ، هذا وقد جاء في وثيقة لمنظمة الهاغانا
قدام فرق عياد واستعن محاوالت لسلطات االحتالل تنظيم فعاليات الترفيه كاالحتفال باأل

موسيقية في هذه المناسبات، وكذلك تمويل نشر صحيفة ناطقة باسم المعتقلين أطلق عليها 
كبها: )الشديدة اسم "األسير"، والتي كانت بطبيعة الحال تحت رقابة سلطة المعتقالت 

2113 ،112) 

جون التي سوهذه الفترة لم تنته بل انتقلت من المعتقالت العسكرية إلى سجون مصلحة ال
، وتم أسر فلسطينيين من قطاع غزة، والضفة، ومن داخل الخط 1951أسست عام 

عبروا عن التجربة االعتقالية من شعراء وأدباء: توفيق  األوائل الذينمن  األخضر، ويعتبر
 ح(، وسمي2111ت )جبران (، وسالم 2118ت )درويش (، ومحمود 1994ت )زياد 

م، وكتب 1966(،. وكان محمود درويش قد أودع المعتقل في العام 2114القاسم)ت 
مجموعة )عاشق من فلسطين(، وكتب قصائد العشق الموزع بين المرأة والوطن، ورمز لكل 

 (48، 2116منهما باألخرى)الحنفي: 

ة يالمحور األول: المسيرة األدبية التكوين والحفاظ على الكينونة اإلنسانية والوطن -
1267-1225. 

                                                           

 لم تتوفر عنها معلومات مفصله، وعلى ما يبدو أنها إحدى الصحف المحلية في تلك الفترة. )11(
االنتداب وهي تكّتل عسكري في  القدسفي مدينة 1921 أي الّدفاع( في العام  הגנה بالعبرية (الصهيونية الهاجاناهتأسست منظمة  (12(

في الفترة الّسابقة إلعالن دولة إسرائيل.كان الهدف المعلن من تأسيسها الدفاع عن أرواح وممتلكات المستوطنات  ي على فلسطينالبريطان
 لجيش إسرائيلوبلغت المنظمة درجًة من التنظيم مما أّهلها لتكون حجر األساس  .نتداب البريطانياالخارج نطاق  فلسطينفي  اليهودية

 https://ar.wikipedia.org/wiki .سطينيا في دير ياسينفل 361الحالي وقد بلغت قسوتهم إلى ان قتلوا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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،شهدت هذه المرحلة في الصراع العربي اإلسرائيلي تكوين ما عرف  "بالحركة 1967بعد العام
األسيرة" )هي االسم الجامع لكل اأُلطر الفلسطينية والعربية داخل السجون اإلسرائيلية( التي 

لمناضل اأساليبه الممنهجة في النيل من عزيمة  واجهت قهر السجان بمقاومة عنيدة متحدية
الفلسطيني في المعتقل، وقد أرجعت بعض المصادر بداية الحياة االعتقالية للسجناء 

وهو تاريخ انطالقة حركة فتح، واعتقال أول أسير في الثورة  1965الفلسطينيين إلى العام 
الفلسطينية الحديثة، وهو محمود بكري حجازي، إال أن المؤكد أن قوات االحتالل قد نفذت 

 (.21، 2111قال واسعة وجماعية عقب احتاللها الضفة والقطاع)الهندي: حمالت اعت

دايات فمنذ بالمواد القرطاسية،  لقد فرضت سلطات االحتالل قيوًدا علي كل شيء وأهمها
تجربة الحركة الوطنية األسيرة، التي كانت تمتلئ بالقمع والتنكيل، واالستهتار بالقيم 

أن العديد من المثقفين، أخذوا على عاتقهم البدء بمحاولة اإلنسانية، من قبل السجانين، إال 
التغيير التنظيمي، والثقافي، فبدأوا بعقد الجلسات الثقافية، وإلقاء المحاضرات الخاصة 
بالصراع الفلسطيني الصهيوني، من أجل االستقالل، كانت هذه األفكار الثورية والثقافية، قد 

ل حتى تنبه السجان إلى خطورة هذه الجلسات بدأت، تتغلغل في عقول األسرى، وتتفاع
الثقافية، فقام بمنعها، وعمل على عزل هؤالء المحاضرين في زنازين العزل االنفرادي، ورغم 
قرار منع الورقة والقلم، وإجراءات التفتيش الفجائية لمالحقة من يخبئها، ومعاقبة حاملها، 

بها، يتها، والكتابة عليها، ومن ثم تهريإال أن األسرى ابتكروا وسائل غاية في السرية لحما
وقد كتب األسرى في تلك المرحلة، على ورق الكرتون، وورق لف البرتقال، وورق علبة 

ل وتجفيفها، واضطروا إلى الكتابة بخط صغير جًدا، ومائ اللبن، وورق لف الزبدة بعد غسلها
لتحوى الورقة الصغيرة الكثير من المعلومات، التي كانوا يتبادلونها بين الغرف واألقسام، 
وكانت الجلسات أقرب للسرية منها للعلنية، والمعلومات الثقافية يتم تداولها بين األفراد 

إلى زميله اآلخر أثناء فترة الخروج  شفاهههمًسا، ويقوم كل فرد  بنقل ما استوعبه 
(، كما أنهم استطاعوا تدبير أنابيب أقالم الحبر الجاف، وطوردت 44، 2116للفورة)الحنفي:
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ما ل هذه األنابيب كما تطارد العبوات الناسفة، وعوقب كل من ضبط بحوزته أنبوب بالزنزانة
 يقارب األسبوعين

ج اإلفراغ الثقافي والفكري من خالل تروي وتمثلت أشد األساليب خطورة في سياسة 
كتب ثقافية فارغة المضمون داخل السجون في محاولة لخلق ثقافة مشوهة بديلة تعمل على 
صياغة نفسية المعتقل وتطويعها وفق مضمونها. وقد جسدت ذلك بإعالن الحظر التام 

المعتقلون في سجن   األمر الذي دفع (14، 2112)الدبور:  على الثقافة الوطنية واإلنسانية
، بخوض إضراٍب عن الطعام كان ناجًحا في كسر بعض القيود 5/7/1971عسقالن في 

الثقافية، إذ تم فيه السماح بإدخال الكتب الثقافية المختلفة، عن طريق الصليب األحمر، 
 (.46، 2116بعد ورودها على الرقابة، وموافقة الجهات األمنية عليها)الحنفي: 

ركة الوطنية األسيرة في السجون أهمية خاصة للنشاط الثقافي واألدبي، حيث وقد أولت الح
أجمعت كافة اللوائح الداخلية للتنظيمات الفلسطينية في السجون على اعتبار اإلطار، أو 
الجهاز الثقافي جزًءا هاًما وأساسًيا في كافة التشكيالت والهيكليات التنظيمية، ومثلت هذه 

تقدم تنظيمي لألسرى، على اعتبار أن هذا النشاط يشارك في دعم  األجهزة عالمة على أي
كافة النشاطات التنظيمية األخرى لألسرى، فكان المفوض الثقافي عضًوا في أعلى الهيئات 

 التنظيمية ابتدًاء من الخندق )الغرفة( وحتى اللجان المركزية للسجون كافة. 

 تحقيق مجموعة من األهداف من وراء النشاطهدفت كافة لوائح التنظيمات الفلسطينية إلى 
الثقافي ولذا تشابهت في ذلك، ولوحظ اختالف غالبية اللجان التنظيمية بين هذه اللوائح 

كانت تنحصر أهدافها في: محو األمية  1985باستثناء اللجنة الثقافية التي انشئت عام 
ابعة لعمل على متفي صفوف األسرى. عمل جلسات ثقافية بهدف التوعية السياسية. ا

األخبار السياسية اليومية ومناقشتها، تشجيع حلقات النقاش السياسي. إعداد الدراسات 
 (.96، 2117والكراسات األمنية)البطش: 
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وبالرغم من المعاناة التي تعرض لها األسرى داخل السجون، إال أنهم تمكنوا من تحقيق 
، 1985 -1967سرائيلية، بين عامي العديد من اإلنجازات عبر نضالهم داخل السجون اإل

حيث  طوروا أنفسهم وحولوا السجون إلي ساحة صراع حقيقية مكنهم من تحقيق مكاسب 
، منها: انتزاع عدد من الحقوق 1975و 1973عديدة في المرحلة التي امتدت بين عامي 

ة، بتمثلت في تحسين ظروف الحياة داخل المعتقل مثل توفير الكتب والصحف وأدوات الكتا
وتحسين كمية الطعام ونوعيته، باإلضافة إلى تنظيم الحركة في أطر تنظيمية تابعة لمنظمة 
التحرير والفصائل الفلسطينية، كما شكّل المعتقلون اللجنة الوطنية كهيئة عليا للمعتقلين  

(. 26، 2116داخل السجون فرضت على إدارة السجن االعتراف بها والتعامل معها)البطة: 
لك الفترة شهدت ساحة سجن بئر السبع استنهاض ثقافي حيث دأب المعتقلون على وخالل ت

تطوير ملكات فنية ارتكزت علي الزجل واألهازيج وهو ما حررهم نوًعا ما من جزء من 
غير قليل من القصائد، نشرتها  (، فأبدعوا عدًدا51، 1999التوتر الذي هم فيه)جاد الله:

، كما أبدع 1974قدس باسم قصائد سجينة وذلك عام فيما بعد إحدى دور النشر في ال
األسرى مسرحيات مثلوها في لياليهم الباردة، كان أهمها "زنبقة الدم"، التي تناقش فيها حالة 
فتاة فلسطينية وقع عليها ظلم كبير، لقد كان لهذه اإلبداعات الفنية والنضال المطلبي أثًرا 

 (.189، 1977دهم على التحدي للسجان)طه: كبيًرا في معنويات المعتقلين وذويهم ساع

إنتاجًا أدبيًا مميزًا لألسرى  1981إلى منتصف  1975وعلى أثرها شهدت الفترة ما بين 
وقفزات نوعية في هذا الجانب تمثلت في االهتمام الجدي والواسع من قبل األسرى بما يكتبه 

ريس ه األثر الواضح في تكالقادرون على ذلك وتشجيعهم للمواهب ولما ينتجوه، مما كان ل
المبدعين للمزيد من الجهد وتكثيف محاوالتهم لالرتقاء بما يكتبون، وفي مقدمتهم الزجال 

( و خليل 2112(، والشاعران األسيران محمود الغرباوي) ت1991األسير راجح السلفيتي)ت
ح بالعاطفة ف(اللذان كتبا أشعارًا يلمس فيهما المتلقي القوة وقصائد القوة وتط2117توما)ت

الصادقة من ذلك قصيدة للغرباوي يذكر فيها أن الهوية الفلسطينية ال تجسد إال من خالل 
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كما تعتبر رواية )وابور الكاز( كأول رواية في أدب (.17، 2112فوهات البنادق)الدبور: 
، وصفحاتها 1976السجون، قد أنهى كتابتها األسير محمد عليان في سجن الرملة عام 

صفحات، تدور أحداثها حول الثورة، ومخطوطة الرواية موجودة لدى  111تزيد عن 
 (،113، 1999المؤلف)جاد الله: 

ى فهم األسرى بمد ويمكن تفسير هذا التطور في االنتاج األدبي والثقافي خالل تلك المرحلة؛
للتحدي الكبير الذي واجهوه من السجان، فكانت استجابتهم تفوق التحدي، ويشرح ذلك بأن 
شكلت السجون التربة الخصبة لتفجير الطاقات كرد طبيعي ومنطقي على القمع الذي 
مارسته إدارات المعتقالت ضد المناضلين، ومع الوقت تبلورت وتكونت، وكانت لها 
مواصفاتها الخاصة التي اكتملت مع بداية الثمانينات، وتطورت حتى واكبت شعر الثورة 

 الل اتجاهين تكامال مع بعضهما بعضا:الفلسطينية وآدابها، برز ذلك من خ

األول: جاء نتيجة لنضاالت المعتقلين في معتقلي عسقالن وبئر السبع بشكل خاص، 
والمعتقالت األخرى بعامة، استطاعوا من خاللها كسر الحصار وإجبار إدارة السجون على 

 تلبية مطالبهم الحياتية واإلنسانية والثقافية.

ت األسرى إلى المؤسسات الوطنية واإلعالمية استقطبت االنتباه، الثاني: عندما وصلت نتاجا
وكان االنشداد في البداية لهذه النتاجات بدافع الفضول أو نتيجة للقيمة المعنوية التي يمثلها 
أصحابها كمناضلين يقبعون في السجون، ومن ثم فرضت هذه األعمال نفسها على الساحة 

الصحفية واألدبية؛ حيث تجسد ذلك في إقدام الصحف األدبية فاستحقت اهتمام المؤسسات 
والمجالت على نشر ما يصلها من نتاجات، ومن هذه المجالت: البيادر األدبي، الكتاب، 

 الفجر األدبي.

وكان باكورة االنتاج األدبي االعتقالي الذي تم طباعته خارج االعتقال، ديوان شعري مشترك، 
مات سجينة، تم نسخة للمرة األولى في معتقل بئر شارك فيه مجموعة من األسرى، حمل كل
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، بخط اليد، ومن الشعراء الذين شاركوا في هذا الديوان محمد عبد السالم 1975السبع عام 
، عبد الله الزق، محمود الغرباوي، نافذ عالن، وليد مزهر، مشهور سعادة، عمر خليل، 

ية ها القيد ضمت نصوًصا أدبوفي الثمانينات أصدرت المجموعة المشتركة أصوات لم يخف
 (.21، 2112مختلفة من الشعر والقصة والمخاطرة)الدبور: 

ومن أهم مظاهر االستجابة للتحدي الصهيوني أن استطاع األسرى خلق عوامل مهمةتعّدا 
ستراتيجية أدت إلى انتشار النشاط األدبي وازدهاره داخل السجون،ونقصد بها صحف 

، بدأ إصدار أول صحيفة في 1971بة االعتقالية قبل عام المعتقالت، ففي بدايات التجر 
تاريخ المعتقالت في سجن عسقالن وهي صحيفة )عسقالن الثورة( وكان أول عدد منها 
سبع ورقات من ورق اللبن، وهي نسخة لكل مردوان، وقد كانت هذه الصحيفة مشتركة بين 

ي رأسها ما جرى للثورة فالفصائل الموجودة حيث تطرقت إلى المواضيع الوطنية، وعلى 
األردن، وتأثير معركة الكرامة في الثورة، وحالة المد الذي أحدثته، وتأثير وفاة الرئيس عبد 

(، ويفسر اختيار هذه المواضيع كونها تشكل قاسًما مشترًكا بين الفصائل، 1971الناصر)
لمجالت ذروتها ا ويعبر أيًضا عن الترابط بين النشاط الثقافي والتنظيمي بشكل عام. وبلغت

عندما أصبحت تصدر في أكثر من أربعين صفحة مبوبة كاآلتي: صفحة  1984عام 
الغالف وعليها مواضيع المجلة، وصفحة للقسم، افتتاحية المجلة من هيئة تحريرها، وكلمة 
شكر لبعض القائمين على اللجان التنظيمية ومقاالت عن أهمية النشاط الثقافي والدورات 

تحليل لمواضيع استراتيجية كاالستيطان والوحدة العربية، و نبذة عن إحدى قرى  الثقافية، و
، ... ويالحظ من خالل بدء إصدار المجالت والصحف أنه 1948فلسطين المهدمة عام 

 مع تطور سنوات إصدارها كانت تتميز بما يأتي:

 بدأ إصدار المجالت بجهد مشترك من الفصائل والتنظيمات. -1
 لفلسطينية مجالت خاصة بها وبعناصرها.أصدرت الفصائل ا -2
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استطاع األسرى إصدار مجالت متخصصة باألدب والرياضة والسياسة)البطش:  -3
2117 ،96) . 

انطالقة نوعية في 1981تموز/ يوليو  14معتقل نفحة  الصحراوي بتاريخ ومثل إضراب 
مودهم في ر صمسيرة الحركة األسيرة وتطورها على الصعيد األدبي والثقافي، وذلك على أث

هذا السجن تم افتتاحه في األول من أيار/ مايو من نفس العام،  جديدة،معركة إرادة وتحدي 
وكان يتسع لحوالي مائة معتقل، وقد هدفت سلطات االحتالل من تشغيله عزل الكادر 
التنظيمي عن الحركة األسيرة، التي تمكنت من بناء نفسها والنهوض بواقع االعتقال 

سجني عسقالن وبئر السبع المركزي وقد تم تجميع األسرى البارزين في سجن خصوًصا في 
وقد حظي هذا اإلضراب بتغطية إعالمية واسعة خاصة بعد  نفحة في ظروف قاسية للغاية،

وفاة اثنين من المعتقلين، كما حظي بحركة تضامنية وإسناد شعبي واسع من قبل ذوي 
ضراب نقلة نوعية في ظروف حياة المعتقلين في المعتقلين ومناصريهم. وقد أحدث هذا اإل

 (. 7، 2117سجون االحتالل)الخفش:

(، وهم راسم حالوة 1981وبعد سقوط شهيدين من األسرى المضربين عن الطعام في العام) 
 -وعلى الجعفري، ولحق بهم إسحاق مراغة بعد ثالثة سنوات على أثر االعتداء نفسه، 

، بسقوط الشهيد 1971لخاوية في سجن عسقالن في العاموكانت قد بدأت معركة األمعاء ا
انتصرت معركة األسرى على السجان، لتصبح نفحة بعض االنتصار  -عبد القادر أبو الفحم

ذات معنى خاص في سفر الثورات ونضاالت األسرى، األمر الذي كشف عن أسرى نفحة 
ح والتآخي، ال للتآلف والتسامبأنهم يتميزون ببعد النظر والحكمة والتعقل، وهو ما أفسح المج

مما هيأ سيادة أجواء ديمقراطية، كان لها انعكاساتها اإليجابية على مجمل النشاط اإلنساني 
لألسرى، ويمكن التأكيد أن هذه اإليجابية عمقت لدى المبدعين األسرى ميزات التحرر 

والنحت  مجال الرسمالداخلي، وأتاحت ظروًفا مثلى الزدهار الحركة الفنية سواء كان ذلك في 
أو األدب شعًرا ونثًرا، وتجدر اإلشارة هنا إلى اإلسهام الجدي لمجلة نفحة الثورة وملحقها 
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األدبي في االزدهار من خالل بسط صفحاتها أمام الكتابة واإلبداع، وإفساحها المجال 
الكتابة  رلألسرى للتعقيب على ما ينشر وتلقى الردود، وهو ما يعتبر عاماًل ناجًحا في تطوي

كما هيأ الفرصة لصقل المواهب وإثراء مخزون صاحبها الثقافي وتبادل النتاج األدبي وقد 
 .(21، 2112كان العمل الموحد غير متوافر في بقية المعتقالت)الدبور: 

وتناول الكّتاب المعتقلون في تلك الفترة قضايا متعلقة بالحياة العامة خلف القضبان 
والحرمان والصمود واالنتماء والحنين لألهل واألبناء واألصحاب،  مثل: المواجهة والتحدي

كذلك الحديث عن النضاالت واإلضرابات داخل المعتقل، ورفض القيود والتمرد عليها، 
ب انتباه ولم يقتصر جذ وكسر طوق العزلة التي يسعى االحتالل لفرضها على المعتقلين.

لمعتقل القهر الذي ُيعد السجن القابع فيه االمعتقلين على مصيرهم الشخصي، وعلى الوجع و 
من أكثر الموضوعات التي تناولها األدباء المعتقلون، ومجااًل خصًبا إلبداعاتهم؛ وذلك لما 
انطوى عليه من تعذيب وقهر وحرمان وذل ومهانة؛ وكذلك لما انطوى عليه من بطولٍة 

ن لهذا كتبوا عن: مساحة السج وتحٍد وإرادٍة وإصراٍر وثباٍت ورباطة جأٍش وتضحيٍة وعطاء؛
الضيقة، والزنازين االنفرادية، وغرف السجن وما تحتويه من رطوبة وعفن وسكون ووحدة 

كما وصفوا أسوار السجن والشبك والقضبان والسقف؛ باإلضافة إلى  وقلق وظالم وقتامة،
وصفوا و  تناول أقبية التحقيق وما يدور فيها من ممارسات سادية وعنصرية ضد المعتقلين؛

 أدوات التحقيق والتعذيب)زقوت: وكالة وفا(.

 2225-1225واإلنجازات األدبية التطور الثاني: المسيرةالمحور 

، فقد استطاع المعتقلون امتالك 2115-1985وبخصوص الفترة الواقعة بين عامي 
األوراق واألقالم وتأسيس مكتبة لهم في السجون وذلك من خالل عملية إدخال بعض الكتب 

تطوًرا بارًزا  1994-1985عبر زيارة الصليب األحمر، شهدت الفترة الواقعة بين عامي 
(.  مع توافر 21، 2112في عملية كتابات وإبداعات المعتقلين في السجون)عبد الله: 

وة "الحركة تنامي ق بعض عوامل النجاح والتأثير، الذي ساعد في تنامي أدب المعتقلين منها:
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تطور أساليب المساندة الجماهيرية لها، وهو ما أدي إلى لجم شراسة القمع األسيرة الوطنية" و 
الجسدي والفكري في ساحات السجون وخفف من حدة القهر الممارس ضد المعتقلين، 
واالطالع على العالم والحركة الفنية من خالل البرامج التلفزيونية بعد اضطرار مصلحة 

، والتشجيع الذي يلقاه الكتاب والمبدعون 1986ران السجون إلى التسليم بذلك بداية شهر حزي
والموهوبون من قيادات الحركة األسيرة وكوادرها وإتاحة الممكن لهم لتطوير كتاباتهم 
والمنافسة الشريفة بينهم والشعور بالزهو في حال اإلنجاز الذي يلقي التثمين، ووجود العديد 

لون" على "المعتق صوص وردود القراءمن الصحف التي يصدرها المعتقلون تهتم بنشر الن
بعضهم مما شّجع في معاودة الكتابة وعزز المنافسة وجود نقاد من المعتقلين أسهموا في 
األخذ بيد الموهوبين منهم وتشجيعهم على تكرار الكتابة، والنشر خارج األسوار)جاد الله: 

2111 ،113-114.) 

دبية داخل األ بالصحافة والمجالتواهتم المعتقلون الفلسطينيون في هذه المرحلة 
السجون ولقد تم إصدار نشرات صحافية تعني بشؤون الفصائلية والوطنية العامة، وقد 
استفاد المعتقلون من الكتب والمنشورات والصحف العبرية، ال سيما بعد أن أتقن العشرات 

 (.21، 2112له: )عبد ال من بينهم اللغة العبرية إتقاًنا تاًما، بفضل الدراسة والممارسة

وأما عن وصف هذه المجالت والصحف فكانت النشرة المركزية الشهرية لحركة فتح 
ال تتجاوز ثماني صفحات  1988التي يصدرها تنظيم الحركة في سجن طولكرم حتي عام 

من القطع المتوسط، وتكتب بخط اليد، وكانت تضم المقاالت واآلراء واألبواب  الثقافية، 
المقال االفتتاحي، وكان محرر هذه الصحف يقوم بكتابة عدة أعداد لتوزع باإلضافة إلى 

على غرف السجن حسب عدد الغرف ويقرأها أبناء الحركة والفصائل األخرى، كان الهدف 
العام لهذه النشرة هو التعبئة للعناصر وإرساء مفاهيم الوحدة الوطنية بين مختلف قوي الثورة 

رغم من بروز الخالفات واالجتهادات في وجهات النظر)صالح: الفلسطينية، فالهدف واحد بال
2112 ،11.) 
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ويمكن إجمال محاور الصحف في السجون والمعتقالت في جوانب عديدة منها: 
وقد تصدر هذا الهدف سلم أولويات الصحافة، والتحليل السياسي، وأمور االعتقال  تنظيمية

حيث حافظت على البعد  ؛بويةوتر  وشرحت الصحف عملية الصراع مع إدارة السجن؛
التوجيهي إذ حملت النصائح واإلشارات، والترغيب والترهيب، وكانت مواضيعها متواضعة 

ل ؛ فمجالت اليسار لم تخوفكرية الحال وحسب جهد  الشخص لم ترتق بالمعني المهني؛
ض عفي أي عدد منها من زاوية فكرية تتعلق بقضايا  تنظيرية أيديولوجية على حين حاول ب

لمقاالت مئات ا وأمنية: من تعمقوا في الفكر، تبسيط مبادئ ومقوالت ألعضاء فصائلهم؛
نشرت في صحف السجون تحث على التنبه والتيقظ لمخططات الدائرة األمنية لالحتالل، 
التي تستهدف باستمرار اختراق الجسم الوطني، وكثيًرا ما تم نشر بعض اعترافات العمالء 

؛ وطنيةو التحقيق تناولت أيًضا كيفية المواجهة والصمود في أقبية وأساليب إسقاطهم، و 
اهتمت بالعالقات الوطنية بين الفصائل وأفردت لها عناوين ومعالجات خاصة ونشرت 

ت وشغل وأخيًرا المحور االجتماعي اقتراحات وتطورات من أجل تدعيمها واالرتقاء بها؛
العالقات االجتماعية حيًزا كبيًرا من الصحف وذلك لتتصدى لبعض المظاهر السلبية من 
أجل المحافظة على الوحدة المنظمة للجماعة الوطنية المعتقلة،  فضاًل عن تخصيص 

 .(9-7، 2112محور لألدبيات وأخري لألقالم الجديدة)عبد الله: 

ألدبي" لمجلة "نفحة الثورة"، ومجلة "الملحق ا ومن أبرز هذه المجالت والصحف: 
"الصمود األدبي" في معتقل "عسقالن"، ومجلة "الهدف األدبي" في معتقل "عسقالن" التي 
صدرت في بداية الثمانينيات، وأشرف على تحريرها كل من: منصور ثابت، وعبد الحميد 

ية في ية الوطنالشطلي، ومحمود عفانة؛ ومجلة "إبداع نفحة" التي صدرت عن اللجنة الثقاف
معتقل نفحة، وأشرف على تحريرها كل من: فايز أبو شمالة، وسلمان جاد الله، ومعاذ 

كل من المعتقلين:  1989الحنفي، ومحمود الغرباوي؛ ومجلة "صدى نفحة" التي أسسها عام 
معاذ الحنفي، وسلمان جاد الله، وفايز أبو شمالة؛ وكتب فيها: عبد الحق شحادة، ومحمود 
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وي، وهشام أبو ضاحي، وهشام عبد الرازق، وزكي أبو العيش، ومنصور ثابت، وماجد الغربا
أبو شمالة، وسمير المشهراوي، وغيرهم، وقد نشرت "دار القسطل للدراسات والنشر" بالقدس 

، وضمت قصائد شعرية وقصًصا 1991نسخةً من مجلة "إبداع نفحة" كما هي بخط اليد عام 
ًيا، ومن بين المعتقلين الذين نشروا على صفحاتها: سليم قصيرة، وخواطر، وزجاًل شعب

 .وعبد الحق شحادة، وجبر وشاح)زقوت: وكالة معا( الزريعي، ومحمود الغرباوي،

ولقد عملت الصحافة على إغناء التجربة للمعتقلين وتنويعها، وخلق التواصل الفكري 
ا أقالم متخصصة منها م والثقافي فيما بينهم، كما عملت على صقل األقالم، بل وإيجاد

تخصص في دراسة السياسة ومنها في الفكر وتخصصت أقالم أخرى في مجال التاريخ، 
على حين تخصص قسم من المعتقلين في الكتابات عن العالقات الدولية وحركات 

 .(21، 2112التحرر)عبد الله: 

لنقب ا ويروى أحد المعتقلين عن التجربة األولى لهم في إصدار صحف داخل معتقل
فيقول "كانوا يحصلون على  1993-1987الصحراوي إبان االنتفاضة الفلسطينية األولى 

المعلومات اإلخبارية لتغذية صحفهم من الصحف العبرية التي كانت ملقاة في حاويات 
القمامة مع بقايا طعام الجنود، بعد أن ينتهوا من قراءتها، وكان المعتقلون يهربونها إلى 

المختصون منهم بترجمتها إلى العربية وتعميمها على بقية المعتقلين، وقد قرأ خيامهم ويقوم 
المعتقلون األوائل الذين زج بهم في المعتقل خبر افتتاح معتقل النقب الصحراوي من إحدى 
الصحف العبرية، حيث كانت إدارة المعتقل قد فرضت عليهم حصارا ثقافيا وإعالمياوعزلهم 

كسر المعتقلون الحصار والعزلة المفروضة عليهم بالرغم من أن  عن العالم وبهذا السلوك
 (.9-7، 2112الصحف يكون مر على صدورها أكثر من يومين)عبد الله: 

ولم تقف هذه اإلبداعات عند حد الصحافة واألدب بل تعدت إلى ابتداع أشكال أخرى 
ات اليدوية، شكيلي، والمهار ومن مظاهر التجربة الثقافية واإلبداعية أيًضا: الرسالة، والفن الت

والشعر، والقصة القصيرة، والمقالة التنظيمية، والرواية، والمقالة الفكرية، واللغات، والمقاالت 
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من المالحظ أن االبداعات واالنجازات (.  26، 2112السياسية، والبحث العلمي)عبد الله: 
من إنتاج فني م وتطور وعيهم، فاألدبية واإلنتاج الفني للمعتقلين قد تطور تبًعا لرقي إدراكه

بسيط يسد الفراغ االجتماعي المفروض العيش فيه، الذي يعبر عن حاجة المبدع إلى العميق 
الذي يثير المشاعر ويهز الوجدان. وباإلضافة إلى اإلنتاج األدبي فقد تجشم األسرى 

ضني مالكد ال -كجماعة منظمة أخضعت لشروط حرمان رهيبة -والمعتقلون الفلسطينيون 
، 2112حتى اكتسبوا تجربة جمالية من خالل الممارسة تمخضت رويًدا رويًدا)جاد الله: 

.ومن الجدير بالذكر أن اإلنجازات الثقافية والصحافية وجميع اإلنجازات واإلبداعات (36
التي حققتها الحركة األسيرة برمتها جعلها هدًفا لمالحقة إدارة السجن حيث كانت تستخدم 

وة في مداهمة زنازين المعتقلين والقيام بحمالت التفتيش التعسفية بحًثا عن مثل غالًبا الق
 (. 19، 2112هذه االنجازات أو أي إصدارات ثقافية)أبو كاش: 

ن أل  وكان كل ما يصدره المعتقلون يتعرض لمالحقة يومية، وخاصة المجالت والصحف؛
وتحليل  دات في فكرإدارة السجون تستطيع من خاللها الوقوف على آخر المستج

المعتقلين، وفي إحدى الحمالت التفتيشية وقعت مجلة في يد ضابط في معتقل عسقالن، 
ارزة، ورسم ، وعناوينها ببعناية فائقةوكانت المجلة المذكورة مقصوصة بشكل جميل ومكتوبة 

ط وعندما استعرض الضاب أحد فناني المعتقل أسفل كل مقالة لوحة منسجمة مع مضمونها.
مجلة )قام بالتصفير( وقال مستغرًبا، يا الهي، أنهم يخبئون هنا مطبعة، وقال مخاطًبا ال

المعتقلين، أعطوني كل شهر مجلة، وسأعفيكم من مشكلة التفتيش المفاجئ، ويدل هذا 
الحادث على أمرين األول المستوى الرفيع الذي وصلت له الصحافة واتقانها خلف القضبان، 

إدارة السجون على التضييق على المعتقلين الفلسطينيين ومصادرة والثاني تكالب أجهزة 
(. وذلك من أجل دراستها حتى يستطيعوا الوقوف على 22، 2112إنتاجاتهم)عبد الله: 

(، ومعرفة تطور الفكر السياسي 19، 2112آخر المستجدات في فكر المعتقلين)أبوكاش: 
ا من شأنه أن يساعد المخططين من التطورات السياسية التي تحدث على الساحة، وهذ
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اإلسرائيليين على فهم أفضل للعقلية  الفلسطينية وتطورها وهناك اعتقاد بأن إدارة المعتقل 
ترسل ما تصادره من أوراق ودفاتر إلى أحد مراكز الدراسات االستراتيجية في إسرائيل وإلى 

 (.115، 1989الجامعات اإلسرائيلية)خليل: 

تمّكن بعض المعتقلون في فترة  أسوار السجون،وفي خصوص النشر خارج 
الثمانينات من تهريب نتاجاتهم الثقافية إلى خارج المعتقل، واهتمت الصحف والمجالت 

 الصحف إبداعاتهم، ومنالمحلية بنشرها، ما شجعهم على مواصلة الكتابة وتطوير 
عبير. لفجر األدبي، و والمجالت التي نشرت أعمالهم: البيادر األدبي، والشراع، والكاتب، وا

كما عملت دور النشر والمؤسسات الثقافية والحزبية على نشر إبداعات المعتقلين في كتب 
مثل: اتحاد الكتاب، ودار القسطل للنشر، ودار اآلباء والبنون للنشر، ودار الزهراء، ومركز 

 .)زقوت: وكالة معا( التراث في الطيبة

تنوًعا في إبداعات المعتقلين وتطوًرا  1994-987االنتفاضة األولى  شهدت فترة كما
كمًيا في النتاجات اإلبداعية؛ وقد تحول األدب من ممارسة هواية وثقافة جمالية إلى مشاركة 
نضالية في أحداث االنتفاضة وزخمها الثوري، وشهدت تلك الفترة زيادًة ملموسًة في عدد 

لنشر والمؤسسات الثقافية الكتب التي صدرت للمبدعين من المعتقلين؛ وأولت دور ا
 .)زقوت: وكالة معا( والمجالت والصحف عنايًة خاصًة بأدب المعتقالت

(، 1989ومن الكتابات التي نشرت في تلك الفترة: ديوان "فضاء األغنيات" للمتوكلطه )   
(، وديوان "الجراح" لهشام عبد الرازق 1989وديوان "المجد ينحني لكم" لعبد الناصر صالح )

(، وديوان "حوافر الليل" لفايز أبو 1991(، وديوان "أوراق محررة" لمعاذ الحنفي )1989)
(، وديوان "رغوة 1992(، وديوان "ترانيم خلف القضبان" لعبد الفتاح حمايل )1991شمالة )

(، وديوان 1993(، وديوان "لن أركع" لعمر خليل عمر )1992السؤال" للمتوكل طه )
؛ وقصص "سجينة" لعزت الغزاوي (1995لخضر محجز )"اشتعاالت على حافة األرض" 

(، وقصص "صحفي 1992(، وقصص "ستطلع الشمس يا ولدي" لمنصور ثابت )1987)
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(، 1988(؛ ورواية "تحت السياط" لفاضل يونس )1993في الصحراء" لحسن عبد الله )
ل (، ورواية "رحلة في شعاب الجمجمة" لعاد1989ورواية "شمس األرض" لعلي جرادات )

(، ورواية "قهر 1991(، ورواية "شمس في ليل النقب" لهشام عبد الرازق )1991عمر )
 .)زقوت: وكالة معا( 1992المستحيل" لعبد الحق شحادة )

أما بخصوص شعر األسرى في السجون، لقد رفد األسرى الفلسطينيون األدب الفلسطيني 
ضواء ير لم يأخذ حقه في البحث واألالحديث بدوافع اإلبداع وروافد التمّيز، ولكن األدب األس

، 2116الفكري والثقافي واألدبي)الحنفي:  رغم أن السجن ظل من أهم روافد اإلبداع والتطور
حيث شكل شعر األسرى الفلسطينيين، أنموذًجا هاًما من نماذج شعر المقاومة؛ وذلك ، (1

، أم من 1948ي العام من الداخل المحتل ف ألن معظم أدباء فلسطين وشعرائها سواء أكانوا
، دخلوا السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، ولم ينُج شعراء 1967األراضي المحتلة في العام 

شعرية حيث تميزت التجربة ال المنفي من المالحقة واألسر في السجون العربية أو األجنبية؛
سألة مالفلسطينية، في المعتقالت الصهيونية، بين كل دول العالم، وذلك لخصوصية ال

وكان من أهم موضوعات شعر السجون .، (43، 2116الفلسطينية وتميزها)الحنفي:
 اإلسرائيلية وقضاياه منذ االنتفاضة:

أواًل: القضايا السياسية: وتناولت استرجاع النكبة وشواهدها، القمع اإلسرائيلي، الصمود 
 والمقاومة، االنتفاضة، الشهادة. الرثاء

الوجدانية: وهي؛ الشوق والحنين لألبناء، حب الوطن، األم، الحبيبة، المعاناة ثانًيا: القضايا 
 داخل المعتقالت، االعتصام بالدين ومدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ثالًثا: القضايا االجتماعية، لمست قصائد الشعراء داخل السجون بين طياتها جوانب من 
الفلسطيني كالفقر والجوع والحرمان وروح األخوة الحياة االجتماعية التي يعيشها الشعب 

 التي تسود مجتمعه والحديث عن المناسبات واألعياد.
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رابًعا: القضايا العربية واإلنسانية: وتمثلت في أمرين وهما: موقف السجين من حال األمة 
 العربية واإلسالمية، و التخاذل العربي والدولي

-131، 2112إلحساس بالطيور والحيوانات)الدبور: خامًسا: قضايا أخرى مثل: التفاؤل، وا
221). 

بالوضع السياسي  اتأثرً  2115حتى  1994ولقد شهدت السجون والمعتقالت بعد عام   
الذي أفرزه اتفاق أوسلو وما نتج عنه من تغيرات لمفهوم الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 

تقالت عتقلين الفلسطينيين في المعتأثيًرا كبيًرا على اإلنتاج األدبي واإلبداعي لدى الم
وغاب الزخم الذي شهدته  اإلسرائيلية؛ إذ حدث تراجع في الكتابة األدبية واإلبداعية،

وشهدت تلك الفترة كتابات متعددة في أدب المعتقالت كتبها  السبعينيات والثمانينيات،
: رواية "قمر لمعتقلون سابقون تحرروا بموجب اتفاق أوسلو بعضها ُكتب داخل المعتقل مث

، 1991و 1989سجين وجدران أربعة" لمعاذ الحنفي، كتبها في معتقل نفحة بين عامي 
؛ وروايتي "عاشق من جنين" لرأفت حمدونة، التي كتبها في 2115ونشرها في غزة عام 

، و"الشتات" كتبها في معتقل "بئر السبع"، ونشرها 2113معتقل نفحة، ونشرها في غزة عام 
، ورواية "ستائر العتمة" لوليد الهودلي التي كتبها في المعتقل، ونشرها 2114في غزة عام 

 .)زقوت: وكالة معا( 2113بعد تحرره عام

وثمة كتابات كتبت خارج المعتقل، كتبها معتقلون بعد تحررهم، تسرد تجاربهم ومعاناتهم    
، 2111لمحمود الغرباوي داخل المعتقل، منها: ديوان "رفيق السالمي يسقي غابة البرتقال" 

، ونصوص )رمل األفعى ـ سيرة كتسيعوت 2111وديوان "من وراء الشبك" لمؤيد عبد الصمد 
، 2113، وقصص "ويستمر المشهد" لمنصور ثابت 2111( للمتوكل طه 3أو أنصار 

؛ وسيرة "أحالم بالحرية" لعائشة 2114" لسلمان جاد الله 58ورواية "البطاط /تمرد شطة
 .؛ ورواية "شمس الحرية" لهشام عبد الرازق)زقوت: وكالة معا(2114عودة 
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 الخاتمة والنتائج والتوصيات

وختاًما يمكن القول أن التجربة األدبية والثقافية للحركة األســـــــــيرة الفلســـــــــطينية  تطورت    
عبر مراحلهـا وغـذت كل مرحلة المرحلة التي تلتها، حتى تراكمت بتراكم مراحل القضــــــــــــــية 

بدًءا بســــــجون االنتداب البريطاني و مروًرا بســــــجون الحركة الصــــــهيونية عام  الفلســــــطينية،
، وخاضـــت صـــراًعا عنيًدا 1967، ووصـــواًل ببداية التجربة الحديثة بعد احتالل عام 1948

ومستميًتا لفرض نفسها على عدٍو أراد تصفية اإلنسان جسدًيا ومعنوًيا، فكانت هذه التجربة 
األســـــــيرة في ســـــــجون الظلم و وقبس من نور يضـــــــيئ عتمة  بمثابة شـــــــريان الحياة للحركة

الســجون، وحصــن منيع من قهر الســجان لروح المناضــل، حتى تكللت بنجاحات وإنجازات 
كبيرة خالل مســيرة قرن من الزمان في مقاومة الســجان بالثقافة واألدب والفصــاحة والبيان. 

 النتائج:

اســـــــتطاعت الحركة األســـــــيرة أن تفرض ذاتها على تحدي الســـــــجان وتشـــــــكل لها إطاًرا  -
تنظيمًيا متماسًكا نما وتطور بتطور تجربة االعتقال، انبثق عنه جهاز ثقافي موحد في 
الســــــــجون، عمل على تنمية وصــــــــقل الموهوبين والمبدعين في كافة المجاالت الثقافية 

 واألدبية. 
ة الفلسطيني على مراحل القضية الفلسطينية لديه القدرة على تحدى البيئتبين أن األسير  -

العدائية في السجن، بتفجير طاقته اإلبداعية وفرضها على السجان، ويستدل على هذا 
من تجربة األسرى األوائل منذ عهد االنتداب مروًرا بسجون الحركة الصهيونية ووصواًل 

 إلى وقتنا الحاضر.
دبي والثقافي في النشاط النضالي للمعتقلين ايجابًيا حيث مدهم كان أثر النشاط األ -

بالحماس والصمود، والقدرة على كسر البيئة العدائية في السجن، فضاًل عن إرساء 
 مبادئ الوحدة الوطنية لفصائل الحركة الوطنية األسيرة.
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ًفا قتبين أن موقف إدارة السجون من النشاط الثقافي لألسرى داخل السجون، كان مو  -
حازًما ورافًضا ألي نشاط ثقافي ولو كان صغيًرا، ويرتكز هذا الموقف على خطة 

 استراتيجية صهيونية هدفها تصفية االنسان الفلسطيني جسدًيا ومعنوًيا. 
تبين أن أهم الصعوبات التي واجهت المسيرة األدبية داخل السجون هي رفض السجان  -

اق واألقالم، ومصادرة كل ما ينتج األسرى لها، ومحاربتها من خالل منع إدخال األور 
من ابداعات أدبية وفنية، ومعاقبة المبدعين واألدباء والشعراء والفنانين بعزلهم في زنازين 

 انفرادية.
تبين أن الحركة األسيرة لم تستسلم لقمع السجان واستطاعت تحقيق انجازاتمهمةفي  -

المساعدة على نشر نتاجات في كل سجن، و مسيرتها األدبية، أهمها تشكيل مكتبة 
األسرى في السجون وخارج السجون، األمر الذي أسهم في المحافظ على اإلرث 

 الحضاري لتجربة إنسانية رائدة وفريدة .

 

 أخيًرا التوصيات:

توصي الدراسة العمل على االهتمام بإرث الحركة األسيرة من خالل جمعها من 
كة األسيرة للحر  النضالية واإلنسانيةتجارب أصحابها ونشرها، كونها سجلت في طياتها ال

 الفلسطينية.   

 المراجع والمصادر

 الرسائل االكاديمية:
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 ،2115-1985البطة، محمد عبد الجواد: المعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية  -
لقاهرة، ا معهد البحوث والدراسات العربية، أطروحة دكتوراه، في التاريخ الحديث والمعاصر،

2116. 
اياه قض -الفلسطيني في السجون اإلسرائيلية يوسف: الشعر محمد جمعة الدبور، غالية -

-ةمي، الجامعةاإلسالةاللغة العربيقسم  في األدب والنقد، ماجستير، رسالة -وسماته الفنية
 . 2112غزة،

 عرش الفلسطيني المعاصر في الشعر اإليقاعية البنية عبدالهادي: محمد الحنفي، معاذ -
 -الجامعة االسالمية قسم اللغة العربية، -كلية اآلداب األسرى أنموذًجا، رسالة ماجستير

 .2116غزة، 

 الكتب:

المؤسسة الفلسطينية  -موطن ،1األسيرة، ط للحركة الديموقراطية الهندي، خالد: التجربة -
 .2111لله،  رام الديموقراطية، لدراسة

رقم  القدس المفتوحة، لجامعةمساق  األسيرة، البطش، أ. د. جهاد: الحركة -
2171A،2017 

األسرى  جمعية الوطنية األسيرة منابع الحركة –أدب المواجهة سلمان:جاد الله،  -
 .2111إبريل  غزة، فلسطين، والمحررين/حسام،

المعتقلون الفلسطينيون والمعتقالت  حراب، أسرى بال كبها، مصطفى: ووديع عواودة، -
 بيروت، الدراسات الفلسطينية، مؤسسة ،1ط  ،1949-1948األولى  اإلسرائيلية

 2113 حزيران.
بن رشد ا دار اإلسرائيلية، السجون  في االعتقالية ياسين:، التجربةخليل، محمد لطفي  -

 .1989األردن، –عمان  والتوزيع، للنشر

 البحوث والمقاالت:
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 بة،التجر  من ذاكرة سطور االعتقالية، االعتقال والصحافة تجربة ابو كاش، إبراهيم، -
ه، الل رام عمل، ورشة السالم والديموقراطية، الفلسطيني لقضايا المركز عمل، ورشة
31/12/2112 / 

وثيق من الت حقها لم تأخذ لكنها استثنائية إبداعية ثقافية تجربة حسن:عبد الله،  -
 المركز تحدت القيد، عمل تحت عنون: ثقافة الخامسة من ورشة الورقة والتأريخ،

 .26/11/2112رام الله  السالم والديموقراطية، لقضاياالفلسطيني 
 ورشة التجربة، من ذاكرة وسطور مختلف، من طراز مدرسة صحفية ،-------- -

 .31/12/2112رام الله،  السالم والديموقراطية، الفلسطيني لقضايا المركز عمل،
 2من2ة يحركتهم النضال تطور األسرى الفلسطينيون والمفاصل في سليمان:جاد الله،  -

 .1999سنة ثانيةأيلول 21الرأي عدد
 فةعمل ثقا ورشة الثامنة، الورقة األسيرة، الجمالية للحركة ، من التجربة--------- -

 .26/11/2112الله  رام السالم والديموقراطية، الفلسطيني لقضايا المركز تحدت القيد،
حزيران  ،67عدد شؤون فلسطينية، طه، صبحى: السجون اإلسرائيلية، واقع ونضاالت، -

1977. 
ان اإلنس أصدقاء سنوات طوال وإرادة تهزم االحتالل،“الخفش، فؤاد: إضرابات السجون  -

الوثيقة: رقم  الدولية )منظمة للدفاع عن حقوق االنسان( فيينا،
P/ME/105/07/Ar :2117/اكتوبر/تشرينأول26التاريخ 

ني الفلسطي المركز مل،ع ورشة المقاومة، االعتقال ونشرة صالح، عبدالناصر: تجربة -
 31/12/2112رام الله  السالم والديموقراطية، لقضايا

 المواقع االلكترونية: 

المعلومات الوطني  مركز الفلسطينية في المعتقالت "اإلسرائيلية"، األدبية زقوت، ناهض: التجربة -
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9520الفلسطيني وفا،
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 "تصورات مدراء المدارس الحكومية حول التدوير الوظيفي: " بحث نوعي بعنوان

Suggested Proposal for the government school head teachers 
around Job Rotation 

 ناريمان فريد األغا إعداد الباحثة/

 ملخص الدراسة: 

هدفت الدراسة للتعرف إلى تصورات مدراء المدراس حول التدوير الوظيفي لمدراء المدارس 
الحكومية، والتعرف إلى دور التدوير الوظيفي في تحسين األداء الوظيفي لمدراء المدارس 
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من وجهة نظرهم، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج النوعي ) الكيفي(، وقد 
سة جميع مديري ومديرات المدارس في المدارس الحكومية في مديرية شمل مجتمع الدرا

( مديرًا ومديرة، وبلغت عينة الدراسة أربع 48التربية والتعليم خان يونس والبالغ عددهم )
مدراء مدراس ) اثنان من الذكور واثنتان من اإلناث ( والذين تم انتقالهم من مدرسة مدراء 

ارية لديهم، ويتم التدوير الوظيفي وفق خطة  منظمة من إلى المدارس وتنمية المهارات اإلد
أخرى )أي تم تطبيق التدوير الوظيفي عليهم(، حيث تم إجراء مقابالت شبه مقننة مع عينة 

جموعة توصلت الباحثة إلى مالدراسة، وتم تحليل بيانات المقابالت التي أجريت معهم، وقد 
ي دوًرا مهمًا في تحسين األداء الوظيفي وتطوير أن للتدوير الوظيف من النتائج من أهمها:

قدرات قبل مديرية التربية والتعليم حسب احتياجات المدارس وتقييمات األداء للمدراء، 
والحاجة إلى عقد االجتماعات بين اإلدارة العليا ومدراء المدارس للتوعية بأهمية التدوير 

أن هناك ية حول التدوير الوظيفي، و الوظيفي و عقد  دورات تدريبية وتوزيع نشرات توضيح
العديد من الصعوبات والمعيقات التي تواجه مدراء المدراس أثناء تطبيق التدوير الوظيفي، 

 ويمكن التغلب عليها من قبل مدراء المدارس عن طريق العديد من اإلجراءات. 

توصي  ا: من خالل النتائج التي ظهرت وتمت مناقشتها وتفسيرهوأوصت الباحثة بما يلي
الباحثة بما يلي: ضرورة الوعي بأهمية تطبيق التدوير الوظيفي لمدراء المدارس الحكومية، 
والتأكيد على االهتمام بالتدوير الوظيفي، ووضع الخطط لتنفيذه، ومتابعة تنفيذه  والتشجيع 
المستمر لتنفيذه في الوظائف اإلدارية والتعليمية، وضرورة نشر ثقافة التدوير الوظيفي 
وتوعية مدراء المدارس بأهمية التدوير الوظيفي ودوره في تطوير األداء الوظيفي لديهم من 
خالل الدورات التدريبية واللقاءات واالجتماعات، وضرورة رعاية وزارة التربية والتعليم العالي 
للتدوير الوظيفي المناسب الحتياجات المدارس من خالل تنفيذ العديد من الدورات التدريبية 

  واالجتماعات  لمدراء المدراس من أجل تطبيق التدوير الوظيفي.

 التدوير الوظيفي.   –مدير المدرسة  –الكلمات المفتاحية: تصورات 
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 الفصل األول:

  مقدمة:     

يعد التدوير الوظيفي أحد األساليب اإلدارية التي تسهم في اكتساب الخبرات إلتاحة    
م والتعبير عن قدراتهم الكامنة واالبتكار والخروج من الفرص للعاملين في ممارسة عمله

دائرة الركود، والتخلص من البيروقراطية والروتين في مجال العمل، وتساعد كثيرًا في اإلثراء 
الوظيفي والتجديد واإلبداع في العمل، والكشف عن المزايا وإبراز المواهب واإلبداعات 

(، ويعتمد 22:  2114دافعية للعمل ) المدرع ، والقدرات الكامنة في الموظفين وزيادة ال
نجاح الموظفين في العمل على مدى فاعلية أدائهم الذي يرتبط بدرجة رضاهم ومستوى 
والئهم لعملهم، وتسعى إدارة الموارد البشرية إلى توفير المناخ المالئم للموظفين من أجل 

ي من ة الوالء وااللتزام التنظيمتحسين درجة الرضا لديهم، ورفع الروح المعنوية وزيادة درج
 (.56:  2116خالل استخدام أسلوب التدوير الوظيفي )األيمن، 

ويعتبر أسلوب التدوير الوظيفي أسلوبًا تغييريًا، ولذا يحتاج إلى تمهيد عبر إقناع الموظفين 
وتدريبهم على مهارات مختلفة في األعمال التي تتشابه في الوظائف والمؤهالت العلمية، 
لضمان األداء الوظيفي والتجديد والتطوير لتفادي مقاومة التغيير وتحقيق أهداف المؤسسة 

 (62:  2116)البدوي، 

وقد أظهرت الدراسات اإلدارية الحديثة السعي المتزايد لتطبيق التدوير الوظيفي في منظمات 
 من %50( أن حوالي Qyster man ) ،2000:180العمل المختلفة، فقد أظهرت دراسة

منظمات العمل في الواليات المتحدة األمريكية قد قامت بالتدوير الوظيفي لعامليها، بينما 
من المنظمات فقط قد طبقت التدوير الوظيفي   %26م ،حوالي  1994  كانت في عام 

لعامليها مما يدل على اهتمام المنظمات بالتدوير الوظيفي، كما أكدت الدراسات اإلدارية 
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على االنتشار  OECD ،(1999ل مجلس التعاون االقتصادي والتنموي)التي أجريت في دو 
 والسعي المتزايد لتطبيق التدوير الوظيفي في منظمات العمل في الدول المنتسب إليها.

ونظرًا ألهمية دور مدراء المدارس في العملية التعليمية واتخاذ القرارات و إنجاز الخطط 
سة كان من الواجب درا للطالب، لذاالتعليمي  التعليمية بالشكل الذي يرقى بالمستوى 

تصورات مدراء المدارس بالنسبة للتدوير الوظيفي، والتعرف إلى دور التدوير الوظيفي في 
 تحسين األداء الوظيفي لهم في المدارس الحكومية. 

 الدراسات السابقة:

 يفي، ومنها:الوظ تطرقت العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية لموضوع التدوير   

( بعنوان :"التدوير الوظيفي وتأثيره على أداء الموظفين 2019دراسة عبد ربه) - 1
يفي هدفت الدراسة للتعرف إلى تأثير التدوير الوظ العاملين في قطاع البنوك الفلسطينية":

ي فعلى أداء العاملين في البنوك الفلسطينية، وتكون مجتمع الدراسة من البنوك الفلسطينية 
( بنكًا، وتم االعتماد على المنهج 25محافظة بيت لحم والخليل حيث بلغ عدد البنوك )

الوصفي التحليلي من خالل اعتماد التحليل الكمي والنوعي، واستخدام المقابلة واالستبانة 
كأداتين لجمع المعلومات، حيث تم إجراء تسع مقابالت مع مدراء في البنوك، وتوصلت 

ناك تأثيرًا للتدوير الوظيفي على أداء الموظفين في البنوك، وأن مستوى الدراسة إلى أن ه
التدوير مرتفع، وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي بأهمية تطبيق التدوير الوظيفي، 
والتركيز على فعالية التدريب لموظفي التدوير الوظيفي ومتابعة الموظفين وتقييم أدائهم 

 بشكل دوري.

( بعنوان:" التدوير الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لموظفي  2017دراسة البارقي)2- 
ق هدفت الدراسة للتعرف إلى العالقة بين درجة تطبي دراسة ميدانية: -إدارة  التعليم بالليث

التدوير الوظيفي المتبع بإدارة التعليم بالليث ومستوى الوالء التنظيمي لدى موظفيها، 
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واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي في الدراسة، كما استخدمت أداة االستبانة 
وظفاً وموظفة في إدارة التعليم بالليث، ( م120لجمع المعلومات، وبلغ مجتمع الدراسة حوالي)

وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: تطبيق التدوير الوظيفي في إدارة التعليم بالليث جاء 
( ومستوى الوالء التنظيمي عند موظفيها جاء بدرجة 2.77بدرجة متوسطة)

ق (، وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبي2.95متوسطة)
التدوير الوظيفي تعزى لمتغير الجنس وعدد سنوات الخبرة في العمل اإلداري، وأوصت 
الدراسة بضرورة وضع خطة شاملة متكاملة لتنفيذ التدوير الوظيفي في إدارة التعليم بالليث، 

 ومراعاة قدر ات ومهارات وكفاءات ورغبات الموظفين عند تنفيذ التدوير الوظيفي.

( بعنوان:" دور سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى 2014) دراسة أبو صبحة  - 3
 هدفت الدراسة إلى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريين في الجامعة اإلسالمية غزة":

تحليل سياسة التدوير الوظيفي ودورها في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين 
العوائق التي تحد من فعالية تطبيقها، واتجاهات  اإلداريين في الجامعة اإلسالمية، وإدراك

وآراء الموظفين اإلداريين حول سياسة التدوير الوظيفي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 
(موظفًا، وبناًء على النتائج 72التحليلي، واستطالع آراء مجتمع الدراسة الذين بلغ عددهم )

رات زيادة اكتساب وتبادل المهارات والخبأثبتت الدراسة بأن التدوير الوظيفي يساعد على 
وبناء عالقات اجتماعية جديدة للموظفين بين الدوائر واألقسام بالجامعة ويؤثر على زيادة 
اإلنتاجية، ورفع قدراتهم اإلبداعية، وتعزيز العمل بروح الفريق، ويساعد على القضاء على 

 د الفجوات البشرية في بعضالبيروقراطية والروتين في األعمال اإلدارية والفنية وس
المجاالت، وأوصت الدراسة ضرورة إعطاء أولوية واهتمام بمتطلبات التدوير الوظيفي وعقد 

 دورات تدريبية. 

( بعنوان:" التدوير الوظيفي وأثره على األداء الوظيفي 2011دراسة القرعان)  - 4
تعرف هدفت الدراسة لل مي":مكتب غزة اإلقلي –للعاملين اإلداريين في وكالة الغوث الدولية 
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إلى مدى وجود فروق في اتجاهات الموظفين نحو تأثير متطلبات التدوير الوظيفي على 
األداء الوظيفي مع األخذ بالخصائص الديموغرافية ألفراد مجتمع الدراسة، واستخدمت 

لى ع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وبناءً 
( على أن هناك تأثيرًا إيجابيًا للتدوير الوظيفي %75نتائج الدراسة ظهر وجود توجه بنسبة )

د مكتب غزة اإلقليمي، وتم التأكي –على أداء العاملين اإلداريين في وكالة الغوث الدولية 
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء أفراد العينة حول درجات تأثير متطلبات 

لتدوير الوظيفي على األداء للعاملين اإلداريين تعزى لعامل الخبرة، وأوصت الدراسة ا
بضرورة االهتمام بجميع متطلبات التدوير الوظيفي باعتباره متغيرًا مهمًا يساعد على التأثير 
على أداء العاملين، والتركيز على التدريب وتطوير اإلمكانيات والقدرات لتحمل ضغوط 

 ء الوظيفية وتسهيل عملية التدوير الوظيفي.العمل واألعبا

( بعنوان:" أثر استراتيجية التدوير الوظيفي على األداء 2014) Benjaminدراسة  - 5
حيث  ينيا":ك –الوظيفي في بيئة العمل في شركة خدمات المياه في شمال بحيرة فكتوريا 

تم استخدام األداء الوظيفي، و هدفت الدراسة للتعرف إلى اآلثار الناتجة عن التدوير الوظيفي و 
المنهج الوصفي التحليلي، واعتماد االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وتم تصميم االستبانة 
وفق مقياس ليكرت الخماسي، وبينت الدراسة بأن التدوير الوظيفي يساهم في تحسين األداء 

يفي، لتدوير الوظالوظيفي، وأنه من الممكن تحسين األداء من خالل تعزيز استراتيجية ا
وأظهرت الدراسة أن أسلوب التدوير يؤثر بشكل إيجابي حيث أنه يعطيهم السيطرة على 

 الكثير من الوظائف ويحفزهم على تحسين أدائهم.

ة دراس –( بعنوان:" أثر التدوير الوظيفي على األداء الوظيفي 2012) Doraدراسة  -6
ة تدوير الوظيفي على األداء الوظيفي وماهيسعت الدراسة للتعرف إلى مدى فعالية ال حالة":

انجازه لتحقيق أهداف المنظمة، وإدراك العوائق والتحديات والفوائد المتعلقة بالتدوير الوظيفي، 
وتم استخدام المنهج الوصفي، واعتمد الباحث االستبانة كأداة لجمع المعلومات، كما استخدم 
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 جابية التدوير الوظيفي وأهميته في إكسابالمقابلة لجمع المعلومات، وأثبتت الدراسة إي
الموظفين الخبرات والمهارات المتنوعة الالزمة للتقدم الوظيفي وتطوير عالقات جديدة في 
الشركة، وشملت التحديات أسلوب التدوير الوظيفي ووجود التدريب الالزم للموظفين، وأوضح 

كونه  لوب التدوير الوظيفيالموظفون الذين تمت مقابلتهم عن رضاهم العالي لتطبيق أس
 أداة التمكين وتنمية مهارات العمل بفعالية في جميع اإلدارات المدرسية.

: تبين من الدراسات السابقة أهمية التدوير الوظيفي ودوره في التأثير تعقيب على الدراسات
اتفقت  :على أداء الموظفين ومن أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ما يلي

جميع الدراسات من حيث األهداف على التعرف إلى التدوير الوظيفي ودوره في تحسين 
األداء في المؤسسات العامة والخاصة، والتعرف إلى اإليجابيات والسلبيات والمعوقات التي 

 تحد من استخدام أسلوب التدوير الوظيفي.

مت الوصفي التحليلي واستخد أما من حيث المنهجية فقد استخدمت معظم الدراسات المنهج
 , Benjaminودراسة  2014)االستبانة كأداة لجمع المعلومات كدراسة أبو صبحة )

(، وبعض الدراسات استخدمت  2011( ودراسة القرعان)2012)  Dora( ودراسة(2014
( ، أما الدراسة الحالية فقد استخدمت 2019أداتي االستبانة والمقابلة كدراسة عبد ربه)

النوعي، واستخدمت أداة المقابلة لجمع البيانات حول موضوع الدراسة، ومن حيث  المنهج
نتائج الدراسات: تباينت درجات التوافق في نتائج الدراسات السابقة حسب الهدف الرئيس 

(  2014( ودراسة أبو صبحة)  2019للدراسة، ولكن معظم الدراسات كدراسة عبد ربه ) 
ضرورة استخدام أسلوب التدوير الوظيفي لتجديد العمل  ( أكدت على2012) Doraودراسة 

وكسر الروتين وزيادة اإلنتاجية وتحسين األداء وتعزيز الخبرات العملية وزيادة فرص اإلبداع 
 والتقدم في العمل.

 أوجه اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
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ء سين األداء الوظيفي لمدراأن الدراسة الحالية ركزت على دور التدوير الوظيفي في تح
المدارس الحكومية في قطاع غزة بينما اشتملت الدراسات السابقة على التركيز على موضوع 
التدوير والوظيفي وتأثيره على أداء الموظفين العاملين في البنوك الفلسطينية دراسة عبد ربه 

( والعاملين  2011ن ) ( والموظفين العاملين في وكالة الغوث الدولية دراسة القرعا 2019)
( كما تختلف عن الدراسات السابقة في المجال 2014)Benjaminفي شركة مياه دراسة 

 2019 – (2011الزمني فقد أجريت الدراسات السابقة في التدوير الوظيفي بين عامي 
 م.2020 م(بينما أجريت هذه الدراسة عام 

( 2014لبيانات كدراسة أبو صبحة) وقد استخدمت معظم الدراسات أداة االستبانة لجميع ا
( فقد 2019(، أما دراسة عبد ربه)2012) Dora( ودراسة  2011ودراسة القرعان)

( استخدمت 2014استخدمت أداتي المقابلة واالستبانة لجمع البيانات، ودراسة أبو صبحة)
ية فقد لاستطالع الرأي للتعرف إلى آراء الموظفين حول التدوير الوظيفي، أما الدراسة الحا

استخدمت أداة المقابلة لجمع البيانات، ومجتمع الدراسة الحالية مدراء المدارس الحكومية 
في مديرية التربية والتعليم خان يونس، أما مجتمع الدراسة في الدراسات السابقة فكان في 

( كان 2011( مدراء البنوك الفلسطينية، وفي دراسة القرعان ) 2019دراسة عبد ربه )   
 مع الدراسة الموظفين العاملين في وكالة الغوث الدولية.مجت

إدراك المفاهيم واإلطار النظري واالستفادة من  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
منهجيات الدراسات السابقة وتحديد مجتمع الدراسة والعينة، أما ما يميز الدراسة الحالية عن 

 وعي في الدراسة، أما معظم الدراسات السابقة فطبقتالدراسات السابقة أنها طبقت المنهج الن
المنهج الكمي الوصفي التحليلي وبعض الدراسات جمعت بين المنهج الكمي والكيفي) 

(، كما أنها تميزت من حيث مجتمع الدراسة والذي كان 2019النوعي( كدراسة عبد ربه )
ت س، حيث تم إجراء مقابالمدراء المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم خان يون

مع عينة من مدراء المدارس الحكومية وسعت الدراسة للتعرف على تصورات مدراء المدارس 
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حول التدوير الوظيفي وتعزيز وإدراك دور التدوير الوظيفي في تحسين األداء الوظيفي 
 لمدراء المدارس وتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات والخبرات المتنوعة.

 لنظري:اإلطار ا

 مقدمة:       

الحركة والدوران سنة من سنن الله الكونية التي أبدعها الخالق عز وجل، ومن ذلك      
 ) 44قوله تعالى:" يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرًة ألولي األبصار") سورة النور، آية 

و األمثلة على هذه الحركة والدوران كثيرة منها دوران الليل والنهار، ودوران األرض حول 
نفسها وحول الشمس، والدورة الدموية في جسم اإلنسان، وكغيره من عناصر الحياة فإن 
العنصر البشري بحاجة للحركة والتنقل، لما له من آثار إيجابية تعود عليه بالنفع، ومن ثم 

في المنظمات هم في أمس الحاجة للحركة والتغيير والتطوير بهدف تنمية  فإن العاملين
معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم ويمكن تطبيق بعض األساليب اإلدارية ومن ضمنها التدوير 

 (  9:  2019الوظيفي.) أبو صبحة، 

ويعتبر التدوير الوظيفي من األساليب الناجحة التي تسعى إلى توظيف جميع الخبرات 
بداعات والتجارب واالبتكارات الكامنة عند الموظفين، والقضاء على الروتين وإظهار واإل

القدرات واإلبداعات لدى الموظفين، ومساعدة متخذي القرار في التعرف أكثر على قدرات 
ومواهب الموظفين، والتعرف إلى نقاط القوة والضعف، وتساهم في منحهم الفرصة للنمو 

 الوظائف.والتطور أو الترقية في 

ويعد التدوير الوظيفي أهم منهج تتبعه اإلدارة في أية منظمة بغرض الوصول إلى األهداف 
التي تريد تحقيقها، على أن تتم عملية التدوير الوظيفي بحذر شديد بحيث تأخذ بعين 
االعتبار رغبة العامل كما تقوم بتقييم قدراته ومدى توافقها ونجاحه في العمل الذي يتم نقله 

 (2017:4يه، وتقييم الحاجة الفعلية لعملية التدوير الوظيفي.) البارقي، إل
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 مفهوم التدوير الوظيفي:

: صيغة مشتقة من الفعل دار دور دورانًا  أي طاف حول الشيء، ومنها التدوير لغةً  -
 (221: 2004الدوارة: كل ما تحرك ودار. ) المعجم الوسيط، 

: هو" النقل من وظيفة إلى أخرى بهدف تحقيق عدة أهداف التدوير الوظيفي اصطالحا -
أهمها تطوير األداء وتعزيز القيادات اإلدارية، وتعزيز مبدأ االعتماد على التنافس في سبيل 

 (.53: 2015تشجيع الكفاءات  والكوادر اإلدارية الناجحة والمؤهلة". ) ماهر ، 

ة في بأنه: نقل مدير المدرسة من مدرسعرفت الباحثة التدوير الوظي التعريف اإلجرائي: -
إلى أخرى من أجل االستفادة من خبراته في تحسين العمل في مكان جديد، وتشجيع الكوادر 
المؤهلة وتطوير العمل عن طريق عمل منظم ومخطط مدروس من أجل إكساب مدير 

 المدرسة خبرات جديدة وتحسين أدائه الوظيفي.

النوع األول: هو ذلك التدوير الوظيفي الذي يهدف إلى  وهناك نوعان من التدوير الوظيفي:
التطوير من خالل إعطاء فرصة للموظفين الكتساب المهارات الجديدة أثناء عملية التدوير 

 الوظيفي بحيث يتوقع منهم تطوير المهارات أثناء عملية التدوير.

استخدام  موظفين فيأما النوع الثاني فيسعى إلى اإلثراء  الوظيفي من خالل إعطاء فرص لل
مهاراتهم الحالية في بيئة مختلفة، حيث يتوقع منهم تأدية مجموعة من  المهام بعمق أكبر 

 (.Alquraan،2011 :64وبصورة وصفية.) 

العمل  أن يكون  –ويعتمد نجاح التدوير الوظيفي على تحقيق شرطين أساسيين : األول 
منهجة ما الثاني : أن تكون الفترة الزمنية مالمكلف به الموظف قريباً من المستوى الوظيفي، أ

 (21 1993:وكافية لمزاولة مهام عمله الجديد من سنتين إلى ثالث سنوات.) العتيبي، 
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ويتطلب تطبيق التدوير الوظيفي نظرًة شاملًة على ملفات الموظفين الذين سيخضعون لهذه 
نشطة المتعلقة بكل العملية، والتعرف إلى احتياجات األداء الفعال لكل مستوى واأل

 (43: 2011وظيفة.)فالتة ، 

 أهداف التدوير الوظيفي: -
يساعد التدوير الوظيفي في تحقيق مبدأ التغيير والتجديد في بيئة العمل، ويساعد على    

إدراك األنظمة والقوانين الخاصة بالعمل اإلداري، والتعرف إلى إمكانيات الموظفين اإلنتاجية 
الموظفين والتجديد واإلبداع والتقدم في األداء الوظيفي، وإظهار القدرات  وخبراتهم وإثراء أداء
 (36:  2017الكامنة.)عبد ربه،

 (2010:162ومن أهداف التدوير الوظيفي ما يلي: ) زكي، -

 .تطوير األداء وتزويد قدرات القيادات التربوية بالمنظمة 
 ارية الناجحة.زيادة االعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات اإلد 
  مساعدة العامل والمنظمة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن

 االعتقاد بأن الوظيفة ملك العامل.
  إحداث تغيير في مواقع العاملين ووظائفهم استجابة لطلبات العمل في ضوء تقييم

 نتائج األداء.
  للعاملين.تمكين المنظمة من القيام بعملية تأهيل وتدريب مستمر 
 .اكتساب الخبرة والمهارة المتنوعة وتوفيرها في مختلف الوظائف 

 أهمية التدوير الوظيفي:  -

 إن سياسة التدوير الوظيفي تتميز بمجموعة من المميزات تتلخص فيما يلي:
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  تحقق سياسة التدوير الوظيفي أفضل استثمار للطاقات البشرية، خاصة إذا
ظفي المنظمة، حيث يتم اكتشافها واستثمارها كانت فتية، وغير معروفة من مو 

 على أفضل وجه.
 .تعتبر سياسة التدوير الوظيفي مدخال يلبي للفرد احتياجاته باختالف مستوياتها 
  تضيف سياسة التدوير الوظيفي للفرد خبرة وتجعله يختبر نفسه ويثبت وجوده

 في عدة مواقع.
 وضعهم بين أيدي رؤساءتحسن سياسة التدوير الوظيفي من أداء العاملين ب 

 جدد وأفكار جديدة.
 .تحفز سياسة التدوير الوظيفي التحديات لدى العاملين وتحقق لهم فوائد جديدة 
  إن سياسة التدوير الوظيفي تضيف انسيابية في المنظمة من خالل التقويم

 (1994:30الدوري لوجهات النظر اإلدارية الجديدة والحماية من الفساد.)وليم، 

 (55: 2010) زكي، اختصار فوائد التدوير الوظيفي في النقاط التالية:ويمكن 

 .تطوير أداء القيادة اإلدارية في المؤسسة 
  تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم بناء على متطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم

 األداء.
 .تهيئة الموظفين لوظائف ومسؤوليات أعلى وفق الخطة التطويرية 
  الموظفين ومزاياهم في ظروف العمل المختلفة.كشف إبداعات 
  .يعزز التدوير الوظيفي تطور العمل وفعاليته 
  يساعد التدوير الوظيفي الموظف واإلدارة على التخلص من دائرة الركود ومقاومة

 التغيير.
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  يساعد على تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم واستجابة لطلبات المهام في نتائج
 تقويم األداء.

 اد ثقافة التغيير بين الموظفين الذي يؤدي إلى الكشف عن قدرات الموظفين إيج
اإلبداعية وإعطاؤهم الفرصة للتغيير واالستفادة من قدراتهم ومهاراتهم في المناصب 

 الجديدة.
  39): 2000) اليامي، عوامل إنجاح التدوير الوظيفي: -

 تتمثل في اآلتي:هناك عدة عوامل تساهم في إنجاح عملية التدوير الوظيفي 
 .التخطيط السليم لعملية التدوير الوظيفي 
  نقل عدد محدد من الموظفين خالل عملية التدوير حتى ال يؤثر ذلك على سير

 العمل.
 .أن يتم التدوير بين الوظائف المتشابهة 
 .تثقيف العاملين حول أسلوب التدوير الوظيفي من حيث مفهومه وأهدافه 
 التدوير الوظيفي عن طريق االستعانة بآرائهم. مشاركة العاملين في عملية 
 .أن تتم العملية بشكل دوري ومنظم مع مراعاة المدة المناسبة لذلك 

 معوقات تطبيق برنامج التدوير الوظيفي: -
  ضعف ثقافة الموظفين ألهمية التدوير الوظيفي، باإلضافة إلى ثقافتهم السلبية اتجاه

 قاومتهم للتغيير. أساليب التغيير والتطوير مما يؤدي لم
 .وجود بعض األنظمة والتشريعات الوظيفية التي تعيق تطبيق التدوير الوظيفي 
 .عدم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب خصوصا المدراء 
  عدم تحديد المسار الوظيفي واإلداري للعاملين، فضالً عن عدم وجود وصف وظيفي

 لجميع الوظائف.
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  الموظفين.وجود المحسوبية لدى بعض 
  تصميم الهيكل التنظيمي ال يسمح للتغيير وغير مناسب لتطبيق عملية التدوير

 الوظيفي.
 ،2118ضعف إدارات التطوير والتخطيط من الناحية المادية والبشرية.)الحيالي :

136) 

ويعتبر التدوير الوظيفي أداًة فعالًة تمكن من تحقيق أهداف المؤسسة وزيادة اإلنتاجية عند 
عملية التدوير وفق معايير محددة وتتيح الفرصة للكفاءات وتحفيز االبتكارات والتجدد تطبيق 

والقضاء على الروتين والملل في الوظائف في حال بقائهم لفترة زمنية طويلة. )فالتة، 
2111 :64) 

   مشكلة وأسئلة الدراسة: -
في إبراز  تساهميعد التدوير الوظيفي من األدوات التحفيزية للعنصر البشري والتي    

الكفاءات البشرية والقدرات واإلبداعات الكامنة للموظفين الذين يمارسون األعمال اإلدارية 
في مواقع مختلفة، وإكسابهم خبرات جديدة إضافة للخبرات  السابقة، وتبادل الخبرات بين 

ض فالمدارس واإلدارات المدرسية داخل المديرية أو خارجها، ولكن اإلنسان بطبيعته ير 
التغيير ويجد صعوبة في تقبل االنتقال من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر، لذلك 
تعاني معظم المديريات من مشكلة رفض مدراء المدارس لالنتقال من مدرسة إلى أخرى، 
وتجد صعوبة في إقناعهم بأهمية التدوير الوظيفي بسبب عدم الوعي الكافي بأهمية التدوير 

مدرسة وللعاملين، لذلك ومن منطلق الشعور بالمشكلة ومعايشتها بسبب الوظيفي لمدير ال
عملها مديرة مدرسة جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى تصورات مدراء المدارس الحكومية 
حول التدوير الوظيفي، والتعرف إلى آراء مدراء بعض المدارس الحكومية والذين تم تدويرهم 

والسلبيات لعملية التدوير الوظيفي من أجل نقل  وظيفيًا لالطالع على أهم اإليجابيات
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تجربتهم لمدراء المدارس واالستفادة من تجربتهم في إبراز أهمية التدوير الوظيفي ودوره في 
 ومما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال الرئيسي التالي:تحسين األداء الوظيفي، 

ول التدوير الوظيفي ودوره في ما تصورات مدراء المدارس في المدارس الحكومية ح
 تحسين األداء الوظيفي لديهم؟

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية:

 كيف يصف مدراء المدارس اإلجراءات المتبعة لتطبيق التدوير الوظيفي؟ .1
ما أبرز اإليجابيات لعملية التدوير الوظيفي في تحسين األداء الوظيفي لمدير  .2

 المدرسة؟
دراء المدارس العقبات والصعوبات التي تقلل من استخدام أسلوب كيف يصف م .3

 التدوير الوظيفي؟
ما أهم المقترحات التي يقدمها مدير المدرسة لتعزيز استخدام أسلوب التدوير  .4

 الوظيفي؟
 تهدف الدراسة إلى ما يلي: أهداف الدراسة: -

  اء في تحسن األد الوظيفي ودورهالتعرف إلى تصورات مدراء المدراس حول التدوير
 الوظيفي لديهم.

 أبرز اإليجابيات للتدوير الوظيفي في تحسين األداء الوظيفي لمدير  التعرف إلى
 المدرسة.

 الكشف عن أبرز العقبات والصعوبات التي تقلل من استخدام أسلوب التدوير الوظيفي؟ 
  التدوير  أسلوبالتعرف إلى أهم المقترحات التي يقدمها مدير المدرسة لتعزيز استخدام

 الوظيفي.
 أهمية الدراسة:  -
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تبرز أهمية الدراسة كونها ركزت على مفهوم إداري حديث في إدارة الموارد البشرية وهو    
التدوير الوظيفي، والذي يعد أسلوًبا مهمًا إلثراء الخبرات وتنمية مهارات الموظفين، والذي 

 بعد معرفي أكاديمي حيث ستوفرينعكس بدوره على االرتقاء بأداء المؤسسة،  وإضافة 
الدراسة قاعدًة معرفيًة ذات عالقة بالتدوير الوظيفي، أما من الناحية العملية ستوفر معرفة 
بالتدوير الوظيفي ودوره في تحسين األداء الوظيفي لمدراء المدارس وتزويد متخذي القرار 

تسهم هذه عيد البحثي فسبالتغذية الراجعة حول نجاح سياسة التدوير الوظيفي، أما على الص
 الدراسة في زيادة المعرفة العلمية حول التدوير الوظيفي .

 وقد يستفيد من الدراسة كاًل من:

  مديرو ومديرات المدراس في تغيير النظرة للتدوير، الوظيفي وجعله مطلبًا لتحسين
 األداء الوظيفي واكتساب خبرات ومهارات جديدة.

  الوظيفي لمدراء المدارس والعاملين في التعليم من أجل المعنيون بتطوير األداء
 تبادل الخبرات واالرتقاء بالمدارس الحكومية.

  اء الوظيفي مستوى األد الوظيفي علىمديريات التربية والتعليم لمعرفة دور التدوير
 لمدراء المدارس.

 المدارس  ءوزارة التربية والتعليم لالهتمام بالعمل اإلداري وتطوير مستوى أداء مدرا
 من خالل التدوير الوظيفي. 

  الباحثون من أجل إجراء المزيد من األبحاث الجديدة حول التدوير الوظيفي
 والمساعدة على تطبيقه.

 مصطلحات الدراسة: -
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( كلمة تصورات بأنها " مجموعة اآلراء واألفكار التي 2001: يعرف )الحلو ،تصورات -
ل إدراكه ومعرفته للظاهرة ومن خالل تجربته يعبر بها الشخص عن موضوع معين من خال

 (242: 2018في التعامل معها ".)الغزو ،

وتعرف الباحثة التصورات إجرائيا بأنها: إدراكات وآراء مديري ومديرات المدراس الحكومية 
 حول التدوير والوظيفي ودوره في تحسين األداء الوظيفي لديهم.

بأنه:" قائد تربوي يتصف بخصائص ومهارات تتطلبها ( 2000: يعرفه عبدو )مدير المدرسة -
منه طبيعة األدوار التي يتوقع ممارستها في إدارة المدرسة لبلوغ أهدافها المنشودة في أجواء 

 (.98: 2000من األمن واالرتياح" )عبدو:
(: بأنه الشخص المعين رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم بوظيفة 2018ويعرفه الغزو )

ر مدرسة ليكون مسؤوال مباشراً عن جميع جوانب العمل في مدرسته، لتحقيق بيئة تعليمية مدي
مناسبة للتعلم، والعمل على توفير اإلمكانيات والظروف لتحقيق تعليم أفضل باستخدام طرق 

 (.9: 2018التدريس لبلوغ األهداف المتوخاة. )الغزو ،

خص الذي يقوم باألعمال الفنية واإلدارية : بأنه الشوتعرف الباحثة مدير المدرسة إجرائيا
في مدرسته وتم انتقاله من مدرسة إلى أخرى باستخدام أسلوب التدوير الوظيفي، ومدى 

 االستفادة من النقل على خبراته ومهاراته في المجال اإلداري.

هو أسلوب إداري مخطط يتم من خالله نقل أو تحريك الموظف  التدوير الوظيفي: -
 2015عمل إلى آخر بهدف تنمية وتطوير معارفه ومهاراته وخبراته.) ماهر،  اإلداري من

 :53 ) 

بأنه: نقل مدير المدرسة من مدرسة إلى أخرى  وتعرف الباحثة التدوير الوظيفي إجرائيا 
باستخدام أسلوب التدوير الوظيفي من أجل االستفادة من خبر اته ومهاراته، وإكسابه مهارات 

 مية قدراته في تطوير العمل في مدرسة أخرى.وخبرات جديدة، وتن
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( بأنه: تنفيذ الموظف ألعماله ومسؤولياته التي تكلفه 2013يعرفه الحاليبة)  األداء الوظيفي -
 بها المنظمة أو الجهة التي ترتبط وظيفته بها.

لتي اوتعرف الباحثة األداء الوظيفي إجرائيًا بأنه : تنفيذ مدير المدرسة للمهام والمسؤوليات 
 تكلفه بها وزارة التربية والتعليم أو المديرية التابع لها، والقيام بها على أكمل وجه.

 حدود الدراسة: -
: انحصر مجتمع البحث في المدراس الحكومية في مديرية التربية والتعليم  خان الحد المكاني -

 ( مدرسة. 48يونس والبالغ عددها)
  - 2020الدراسي األول من العام الدراسي:: طبق هذا البحث خالل الفصل الحد الزماني -

2021  
: يشمل جميع مديري ومديرات المدراس الحكومية بمديرية التربية والتعليم خان الحد البشري  -

 ( مديرًا ومديرة.48يونس )محافظة خان يونس( والبالغ عددهم )
 التعرف إلى تصورات مديري ومديرات المدارس الحكومية في مجال الحد الموضوعي: -

 التدوير الوظيفي ودوره في تحسين األداء الوظيفي لديهم.
 الفصل الثاني/ التصميم واإلجراءات:

هذه الدراسة هي دراسة نوعية تهدف إلى توفير معلومات متعمقة حول موضوع مهم     
في إدارة الموارد البشرية وهو التدوير الوظيفي من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية، 
من أجل عكس اآلراء المختلفة حول التدوير الوظيفي ودوره في تحسين األداء الوظيفي 

بعض مدراء المدارس الذين تم تدويرهم وظيفيًا، حيث تم لمدراء المدارس من وجهة نظر 
النظر في االختالف في الوضع االجتماعي واالقتصادي لمواقع المدارس المختارة كعينة 

مدراء من مدراء المدارس بشكل عشوائي، و التنويع في طبيعة  4للدارسة، وتم اختيار 
 الناحية االقتصادية، حيث اشتملت المدارس التي تم اختيارها من الناحية االجتماعية ومن

العينة على مدارس حكومية في مناطق جغرافية وسكانية مختلفة في محافظة خان يونس 
 وتم تدوير مدراء المدارس فيها.
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 مجتمع الدراسة وعينتها:  -
اشتمل مجتمع البحث على جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة خان    

 ( مديرًا ومديرة.48والي )يونس والبالغ عددهم ح

لقد تم اختيار عينة البحث من مديري ومديرات المدراس الذين  تم تطبيق  عينة الدراسة: -
التدوير الوظيفي عليهم وتم نقلهم من مدرسة إلى أخرى للتعرف إلى إيجابيات وسلبيات عملية 

أربع  الدراسةالتدوير الوظيفي، وانعكاسها على األداء الوظيفي عندهم، وقد شملت عينة 
مدراء مدراس )اثنان من الذكور واثنتان من اإلناث(، وتم تحديد المشاركين في المقابالت 
بناًء على مدى مناسبتهم لمعايير اختيار عينة البحث، أي أن سبب اختيار هذه العينة هو 
 االعتقاد بأن تجربة مدراء المدرسة في مجال التدوير الوظيفي ستثري البحث بشكل رئيسي.

( 2019استخدمت الباحثة المنهج النوعي ) الكيفي ( الذي يحدده ملحم )  منهج الدراسة: -
بكونه: " يعتمد على دراسة الظاهرة في ظروفها الطبيعية، وعلى الباحث بوصفه أداة أساسية 
في عملية جمع البيانات، وتم اعتماد المنهج النوعي المستند على إجراء المقابالت شبه 

عينة من مديري ومديرات المدراس، من أجل استخالص بيانات موسعة حول المقننة على 
التدوير الوظيفي لمدراء المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم خان يونس، كما اعتمد 
المنهج النوعي على تحليل البيانات  الخاصة بالمقابالت بعد االنتهاء من إجراء المقابالت، 

جميع مديري ومديرات المدراس الحكومية في محافظة خان يونس وتكون مجتمع البحث من 
 ( مديرًا ومديرة.48والبالغ عددهم )

لإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة باستخدام أداة المقابلة  أدوات جمع البيانات: -
الشخصية مع عينة من مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة خان يونس، والذين 

دوير الوظيفي  وتستهدف التعرف إلى تصورات هؤالء المدراء حول التدوير خضعوا للت
الوظيفي من خالل اإلجابة عن أسئلة المقابلة حول تجربة مدراء المدراس في مجال التدوير 
الوظيفي ودوره في تحسين األداء الوظيفي لديهم من واقع خبرتهم في هذا المجال، والتعرف 

دوير الوظيفي وانعكاساتها عليهم، والتعرف إلى أبرز الصعوبات إلى أهم إيجابيات عملية الت
 والمشاكل التي واجهت المدراء خالل عملية التدوير الوظيفي، وطرق التغلب عليها. 
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 إجراءات الدراسة: -
 التحضير للمقابلة: –أوال 

  تمت صياغة أسئلة المقابلة من خالل االطالع على األدبيات الخاصة
 مقابلة هي: بالموضوع، وأسئلة ال

 أيمكنك أن تخبرني عن اإلجراءات المتبعة في تطبيق التدوير الوظيفي؟-1 -1 

ما هي أبرز اإليجابيات والفوائد لعملية التدوير الوظيفي  في تحسين األداء الوظيفي  -2 
 من خالل عملك في المدرسة الجديدة؟

 وكيف يمكن التغلبما العقبات والمصاعب التي واجهتك في بداية عملية التدوير -3
 عليها؟

أيمكنك أن تذكر بعض المقترحات والتوصيات للجهات العليا ولمدراء المدارس حول  -4
 عملية التدوير الوظيفي؟

 .إعداد بطاقة المقابلة وبرتوكول /دليل المقابلة 
  اختيار عينة الدراسة الذين ستتم مقابلتهم من مدراء المدارس الذكور واإلناث إلجراء

 معهم للتعرف إلى تجربتهم في مجال التدوير الوظيفي.مقابالت 
 .التواصل مع عدد من المدراء للموافقة على إجراء المقابلة معهم 
  االتفاق على موعد إلجراء المقابلة مع التذكير بالغرض من المقابلة والسرية

 ومعلومات المقابلة.

 إجراءات المقابلة: –ثانيًا 

اتصال هاتفي وتسجيل المكالمة، وذلك نظرًا للظروف اقتصرت المقابلة على إجراء     
الراهنة وصعوبة الوصول إلى عينة الدراسة، حيث تم االتصال بكل مدير من العينة من 
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خالل مكالمة هاتفية، وقد تم تطبيق المقابلة مع اثنين من مدراء المدارس كعينة استطالعية 
وبعد  علومات المطلوبة لتحقيق البحث،للتأكد من سالمة األسئلة وفهمهم لها وشموليتها للم

التأكد  تم إجراء المقابلة مع أربعة من مدراء المدراس، وكانت مدة المقابلة مع كل مدير ما 
يقارب ساعة واحدة)ستين دقيقة(، ثم تمت كتابة بعض المالحظات بعد انتهاء المقابلة، 

 ت المناسب إلجراءوكان من أبرز الصعوبات التي واجهت الباحثة صعوبة تحديد الوق
المقابلة، وذلك بسبب الضغوطات الذي يواجهها مدراء المدارس  لألعباء القائمة عليهم 
بسبب إجراءات العودة اآلمنة للمدارس والتنسيق لسبل التعليم اإللكتروني للطلبة، وصعوبة 

تشار وباء نإجراء المقابلة وجهًا لوجه بسبب األحوال االستثنائية التي يمر بها العالم جراء ا
فيروس كورونا، وعدم قبول المبحوثين بإجراء المقابلة وجاهيًا، فتمت االستعانة بإجراء 
المقابلة عن طريق االتصال الهاتفي وتسجيل المكالمة التي تم خاللها إجراء المقابلة، وتمت 
كتابة بعض المالحظات مثل األسئلة التي وقف المبحوث قلياًل  قبل اإلجابة عليها 

باعات المبحوثين عن األسئلة بالرغم من صعوبة تحديد ردة فعل عينة الدراسة على وانط
بعض األسئلة، والتي تتطلب تفسير ردة فعلهم من أجل تحليل البيانات بشكل أفضل بسبب 

 صعوبة المقابلة وجهًا لوجه.

 جمع البيانات وتفريغ المقابلة:  -ثالثًا 

حوثين، ة ومفهوم تم التطرق إليه خالل استجابات المبتم تفريغ المقابلة من خالل تتبع كل كلم
بعد االنتهاء من المقابالت مع المبحوثين، وتمت إعادة االستماع إلى تسجيل المقابلة مرة 
أخرى، وطباعة نص المقابلة حرفيًا عن طريق تفريغها، وقراءة نص كل مقابلة مرة أخرى 

د من المقابلة والنصوص مرًة أخرى للتأك للتعرف إلى األفكار والمحاور فيها، وتدقيق كلمات
عدم وجود أخطاء في الطباعة، كما تم التخلص من بعض البيانات غير المفيدة بوضعها 
في ملف آخر للرجوع إليها وقت الحاجة، وتخزين نص المقابالت على جهاز الحاسوب 
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ًا لمدة خمسة يتمهيدًا لتحليل البيانات، واستغرق تفريغ المقابالت حوالي ثالث ساعات يوم
 أيام. 

 تحليل البيانات: –رابعًا 

قامت الباحثة باستخدام أسلوب التوجه النوعي )الكيفي( في تحليل البيانات، وذلك بعد تفريغ 
المقابالت وقراءتها عدة مرات الستخالص الموضوعات المحورية والمفاهيم الرئيسة، وقد تم 

م االطالع حيث ت عملية ترميز المقابالتتصنيف المعلومات واألفكار المتشابهة عن طريق 
على العديد من المواد العلمية والتي تتعلق بتحليل البيانات النوعية، وبعد عملية الترميزتم 
تحديد الرموز الرئيسية التي سيتم تحديد  المحاور واألنساق الرئيسية منها، وكانت محاور 

حسين ظيفي"، و"التدوير الوظيفي وتوأنساق الترميز كالتالي: " أسباب تطبيق التدوير الو 
األداء الوظيفي لمدير المدرسة" و" دور اإلدارة العليا في التدوير الوظيفي"،" إيجابيات 

 التدوير الوظيفي" و"الصعوبات والمعيقات في عملية التدوير الوظيفي".

وى ، ثم تم إجراء تحليل المحتMicrosoft Office Wordكما تم نسخ المقابالت باستخدام 
عن طريق ترميز البيانات للمواضيع المتكررة: أواًل، تم تجميع اإلجابات ذات الصلة مًعا، 
ثم أبرزت الباحثة الترميز. ثانًيا، تم االنتهاء من تحديد الرموز وظهرت الموضوعات من 
خالل تكوين مجموعات الرموز ذات الصلة، وكخطوة ثالثة وخطوة أخيرة، تم توفير 

والمقابالت التي تم نسخها من قبل الباحثة وعمل فحوصات خارجية  الموضوعات والرموز
بالتشاور مع الزمالء واكتساب بعض اآلراء والفحوصات الخارجية، وكان الجانب األكثر 
مناقشة هو "مجاالت تطبيق التدوير الوظيفي" و"إيجابيات عملية التدوير الوظيفي"، كما 

مرات، وتحليل البيانات مًعا من خالل مناقشة  قامت الباحثة بقراءة جميع التعبيرات عدة
 التعبيرات غير الواضحة للوصول إلى اتفاق، وأخيًرا تم االتفاق على الترميز والموضوعات. 
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بعد ذلك، قامت الباحثة بإرسال النتائج إلى المشاركين، وأخذ موافقات المشاركين من مدراء 
موا ن رموزهم على وثيقة مقابلة منقحة وقدالمدارس وتعليقاتهم على النتائج، وقرأ المشاركو 

معلومات تفصيلية لدعم أفكارهم، ووافقوا جميعا على رموز مقابالتهم، لذلك تم تقديم جميع 
 الموضوعات والرموز تحت الموضوعات ذات الصلة في الدراسة.

: كان للباحثة دور في معايشة الظاهرة التي تبحث عنها من خالل متابعة دور الباحثة
ية التدوير الوظيفي لمدراء المدارس ومن خالل تجربتها في هذا المجال بسبب عملها عمل

مديرة مدرسة وتم تدويرها وظيفيًا من مدرسة إلى أخرى ومن مديرية إلى أخرى في بداية 
تعيينها، كما قامت الباحثة باالطالع على األدبيات المتعلقة بموضوع البحث والدراسات 

بلة وإجراءاتها، وإجراء المقابالت، والتفاعل بين الباحثة وأفراد العينة السابقة، وتصميم المقا
من مدراء المدارس، مع التأكيد على أهمية البيانات التي تم جمعها من المبحوثين والقيام 

 بتحليل المقابلة وترميزها، وااللتزام بأخالقيات البحث العلمي، واالجتهاد إلنجاز البحث.

: هناك العديد من االلتزامات األخالقية التي راعتها الباحثة، ومنها: االعتبارات األخالقية
الصراحة مع المشاركين وإبالغهم بأهداف البحث، والحصول على موافقتهم على المشاركة 
في المقابلة واالطالع على البروتوكول الخاص بالمقابلة وعدم إجبارهم عليها، مع حرية 

ومحافظة الباحثة على سرية المعلومات وعدم  االنسحاب للمشارك إذا رغب في ذلك،
استخدامها ألية أغراض أخرى وتوفير الحماية للمشاركين وإخبار المشاركين بذلك، 

 والموضوعية والبعد عن التحيز وإطالع المشاركين على النتائج وغيرها.

 المصداقية والثبات للدراسة: -
 صدق أداة الدراسة: -أوالً 

المقابلة بإطار مفاهيمي يعتمد على مراجعة األدبيات، وطورت الباحثة بدأ بناء نموذج    
أسئلة المقابلة بعد االطالع على األدبيات في نفس مجال البحث، حيث تم تغيير بعض 
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األسئلة والتعديل على بعض منها حتى وصلت أسئلة المقابلة إلى الشكل النهائي الذي تم 
 توزيعه على عينة الدراسة.

من قابلية تعميم النتائج من خالل دراسة أهمية النتائج المتوقعة من أداة الدراسة وتم التأكد 
 إلى مجتمع الدراسة مع تنوع عينة الدراسة.

وتحقق صدق رواية المبحوثين من خالل تاريخهم في العملية التعليمية حيث تراوحت خبراتهم 
دارة المدارس، أما صدق ( سنة في مجال اإلدارة التربوية وإ(15( سنوات إلى (5ما بين 

الباحثين فقد تحقق من خالل صدق األسلوب التي تم فيه استعمال المفاهيم المستقاة من 
المؤلفين األوائل في مجال التدوير الوظيفي، وكذلك وضوح عرض النتائج وعدم التحيز 
وذلك من عشوائية العينة التي تم اختيارها وكذلك عرض النتائج كما هي من غير أي 

 يل.تعد

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيق أداة الدراسة  ثبات أداة الدراسة: –ثانيًا 
( من مدراء المدارس بشكل تجريبي كعينة استطالعية، بحيث تم 2تجريبيًا على عدد )

الحصول على العديد من النتائج المتشابهة، بحيث كانت االستنتاجات التي تم الحصول 
لواقع الذي تم التوصل إليه، وأيضًا كانت تقيس األداة مقاطع حقيقية من عليها مشابهة ل

 التجربة في مجال التدوير الوظيفي.

 الفصل الثالث: عرض النتائج واالستنتاجات:

من خالل المقابالت الشخصية مع مديري ومديرات المدراس،  نتائج الدراسة ومناقشتها:
ومن خالل تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من المقابالت تم عرض نتائج الدراسة 
تحت أربع فئات، وهي: "إجراءات  التدوير الوظيفي" و" دور اإلدارة العليا في توعية مدراء 

ي تدوير الوظيفي" و "صعوبات التدوير الوظيفالمدارس بالتدوير الوظيفي" و" إيجابيات ال
وطرق التغلب عليها"، و تضمن ردود المشاركين العديد من الموضوعات الفرعية، بحيث 
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تم تجميع المجاالت الفرعية تحت هذه الفئات، حيث كانت الفئة األولى "تجربة التدوير 
تدوير ، أسباب الالوظيفي" تضم الموضوعات التالية: )آليات تطبيق التدوير الوظيفي

الوظيفي( بحيث ضمت الفئة الثانية "دور اإلدارة العليا في توعية مدراء المدارس بأهمية 
التدوير الوظيفي"، والفئة الثالثة: "إيجابيات التدوير الوظيفي " والفئة الرابعة:" صعوبات 

قات يومعيقات تطبيق التدوير الوظيفي" وتضمن مجالين فرعيين هما : )الصعوبات والمع
وطرق التغلب عليها(، وضم كل من المجاالت الفرعية عددًا من الرموز تراوحت ما بين 

( رمزًا؛ وبذلك يكون العدد اإلجمالي للرموز أكثر من عدد المشاركين في 12( إلى )9)
 المقابلة.

النتيجة األولى: )تجربة التدوير الوظيفي(: اإلجابة عن السؤال األول: كيف يصف مدراء 
 س اإلجراءات المتبعة لتطبيق التدوير الوظيفي؟المدار 

اتضح من خالل المقابالت الدور الكبير لإلدارة العليا في مديرية التربية والتعليم خان يونس 
في إنجاح تجربة التدوير الوظيفي من خالل اتباع العديد من األساليب واإلجراءات التي 
تساعد في تحقيق التدوير الوظيفي بما يخدم مصلحة المدارس والعملية التعليمية، حيث أكد 

لمدراس على أنه يتم اختيارهم للتدوير بطريقة مخطط لها، ويتم االجتماع بهم من مدراء ا
قبل مدير التربية والتعليم وأخذ آراءهم وذكر أسباب التدوير لهم وأهميته لمصلحة العمل في 
المدارس، حسب االحتياجات الحقيقة في المدارس وحسب الخبرات والمهارات لدى مدير 

المدراء كان يرغب في عملية التدوير من أجل تطوير نفسه إداريا  المدرسة، وهناك مدير من
ورغبته في إدارة مدرسة ثانوية، لخوض التجربة في مجال إدارة وتحمل مسؤولية طلبة 
الثانوية العامة، كما ذكر العديد من المشاركين في الدراسة أهمية التدوير الوظيفي في 

يد، جال العملية التعليمية مع فريق المدرسة الجدإكسابهم خبرات جديدة وتبادل الخبرات في م
ودور التدوير الوظيفي في تحسين األداء الوظيفي لديهم من خالل االطالع على خطط 
المدراء السابقين، والتعرف إلى طاقم إداري وتدريسي جديد لديه العديد من األفكار اإلبداعية 
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عمرية أعلى لهم خصائص عمرية  في مجال العمل، كما أن التعامل مع طلبة جدد من فئة
مختلفة له دور كبير في إكساب مدير المدرسة مهارات جديدة في طرق االتصال والتواصل 
والقدرة على حل مشكالت تتوافق مع المرحلة العمرية، ولذلك أشار المشاركون إلى ضرورة 

دل الخبرات تبااالهتمام بعملية التدوير الوظيفي من أجل تحقيق مستويات عالية من األداء و 
عاما من الخبرة(:  15 واكتساب مهارات إدارية وفنية جديدة، كما ذكر أحد المدراء )يمتلك 

" التدوير الوظيفي مهم جدًا في الحياة العملية لمدير المدرسة، فمن خالل تجربتي في هذا 
جال مالمجال زادت خبراتي في التعامل مع طاقم تدريسي جديد لديه العديد من األفكار في 

التدريس، كما أن هناك فرق بين التعامل مع طلبة المرحلة األساسية وطلبة المرحلة الثانوية 
مما أكسبني مزيدًا من المهارة في مجال االتصال والتواصل مع الطالب وطرق حل 
مشكالتهم..." ويقول مدير آخر: " إن عملية التدوير الوظيفي مهمة لمدير المدرسة خاصًة 

من مدرسة للمرحلة األساسية العليا للمرحلة الثانوية فالكل يعلم أن العملية عند االنتقال 
التعليمية تتمركز حول المتعلم، وأما المعلم فهو موجه ومنظم ومقيم للعملية التعليمية، لذا 
كان ال بد من االهتمام بهذا االتجاه السيما نحن كمدرسة نسعى لتقديم تعليم نوعي متميز، 

طلبة الثانوية العامة أكبر بكثير من االهتمام بالمرحلة العليا بسبب فكان االهتمام ب
الخصائص العمرية المختلفة، وأيضا من أجل الحصول على معدالت عالية في نتائج 
الثانوية العامة مما يزيد من المسؤوليات على مدير المدرسة لمتابعة المعلمين والطالب 

التدوير الوظيفي فزادت خبراتنا في هذا وهذه تجربة جديدة خضناها من خالل عملية 
 المجال".

كما ذكرت إحدى مديرات المدراس: " في بداية التدوير الوظيفي لي شعرت بالضيق ورفضت 
في البداية هذه العملية ولكن تم إقناعي بأسباب التدوير فوافقت وأنا غير مقتنعة تمامًا، 

خبرات  عد فترة الحظت أنني اكتسبتولكن بالرغم من الصعوبات في بداية التدوير، ولكن ب
جديدة وتعرفت إلى نائب مديرة جديدة وسكرتيرة ذات خبرة في مجال العمل اإلداري باإلضافة 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

088 

 

إلى كادر تدريسي متميز استفدت من مهاراتهم التدريسية، وأدى ذلك لتطور مهاراتي في 
 رسة".االتصال والتواصل مع العاملين ومع المجتمع المحلي الذي يحيط بالمد

أما بالنسبة لإلجراءات المتبعة في عملية التدوير الوظيفي فقد تبين من مقابلة المبحوثين 
أن هناك إجراءات مخطط لها من قبل مديرية التربية والتعليم وبإشراف وزارة التربية والتعليم 
العالي حسب احتياجات المدارس وخاصة عند تقاعد بعض مدراء المدارس  أو انتقالهم من 

ديرية إلى أخرى، كما يتم تحديد االحتياجات من مدراء المدارس بشكل مستمر ويتم النقل م
وفق خطة، ويتم االختيار حسب الكفاءة وبناًء على نتائج تقييم األداء لمدراء المدارس من 
أجل وضع المدير المناسب في المكان المناسب ووفق مصلحة المدرسة، كما ذكرت مديرة 

ير  في معظمه بداية العام الدراسي حسب احتياجات المدارس ويتم التدوير مدرسة:" يتم التدو 
بطريقتين إما حسب طلب مدير المدرسة وبناء على رغبته أو حسب مصلحة المدرسة وما 
تراه مناسبًا مديرية التربية والتعليم حسب تقارير األداء والتقارير الفنية واإلدارية لزيارات 

راء المدرسة خالل العام الدراسي، وبناًء عليه يتم تدوير مدير رؤساء األقسام لمتابعة مد
المدرسة المناسب، ويذكر مدير آخر :" تم نقلي من مديرية إلى أخرى حسب طلب تقدمت 
به لالنتقال حيث تم تعييني في البداية في مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس لمدة عام 

نس رس  التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب خان يو ورغبت باالنتقال للعمل في إحدى المدا
حيث مكان إقامتي في المحافظة التابعة لها المديرية ومع وجود البديل للنقل تم نقلي، وقد 
استفدت كثيرا من العمل في مديريتين مختلفتين حيث تنوعت الخبرات لدي"، وهذه النتيجة 

(، والذي 2012( ودراسة دورا)2011ان)( ودراسة القرع2019تتفق مع دراسة أبو صبحة )
يبين أن عملية التدوير الوظيفي تحدث بشكل مخطط ومنظم من قبل مديرية التربية والتعليم 
والوزارة حسب احتياجات المدارس، ويكون هناك مدة كافية بعد تدوير الموظف قبل نقله 

حًة الوظيفي واض لمكان آخر تقريبًا من أربع إلى خمس سنوات، وتكون إجراءات التدوير
ومعلنة، كما يقوم بعض مدراء المدارس بتقديم طلب للنقل سواء من مديرية إلى أخرى أو 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

089 

 

من مدرسة إلى أخرى ألسباب عديدة منها الرغبة في تطوير الذات أو بسبب قرب المدرسة 
من منطقة السكن أو الرغبة في إدارة مرحلة تعليمية أخرى غير المرحلة الحالية كالمرحلة 

 لثانوية مثاًل.ا

رز ما أب )إيجابيات التدوير الوظيفي(:اإلجابة عن السؤال الثاني: -النتيجة الثانية 
 اإليجابيات لعملية التدوير الوظيفي في تحسين األداء الوظيفي لمدير المدرسة؟

تبين من المقابالت مع المبحوثين أن هناك عدة إيجابيات للتدوير الوظيفي حسب تجربتهم 
م إيجابية هي تطوير المهارات اإلدارية لديهم واكتسابهم مهارات جديدة، وخبرات حيث أن أه

متنوعة من خالل التعامل مع أعضاء هيئة تدريسية جدد، وطلبة مختلفين من حيث المرحلة 
والبيئة، والتعامل مع مجتمع محلي جديد، باإلضافة إلى اكتساب خبرات جديدة من خالل 

تلفة، والقدرة على حل مشكالت متنوعة وكسر الروتين والملل، المرور بمواقف تعليمية  مخ
واالستفادة من خبرات وأفكار المعلمين الجدد، وتبادل األفكار لما فيه مصلحة العملية 
التعليمية، وأثبت التدوير نجاحه في نهاية العام الدراسي من خالل ارتفاع مستوى التحصيل 

اس في األنشطة التعليمية والتربوية بعد عملية الدراسي للطلبة في المدارس ونجاح المدر 
التدوير، وحل العديد من المشكالت التي كانت موجودة في المدارس بسبب التدوير الوظيفي 
الحكيم والذي يقوم على التخطيط السليم لعملية التدوير الوظيفي، حيث أظهرت النتائج 

ة جات العملية التعليميارتفاع في مستوى تحصيل الطلبة في المدارس وجودة في مخر 
والتعلمية في نهاية العام الدراسي في المدارس التي تمت فيها عملية التدوير، وقد ذكر مدير 
مدرسة:" ...حيث استفدت من التدوير في تنمية شخصيتي اإلدارية ومهاراتي في اإلدارة 

 واستفدت من البيئة التعليمية الجديدة ...".

ضوعة من قسم اإلدارات لزيارة بعض المدارس والتعرف "...كما استفدت من الخطة المو 
إلى إنجازاتها مما يمهد لتقبل التدوير الوظيفي وطرد فكرة الخوف من التغيير بوجود طاقات 
إبداعية في مدارس أخرى يمكن االستفادة منها، واالرتقاء بها وتطويرها لمصلحة الطلبة 
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وات(، كما تبين أيضًا أن للتدوير الوظيفي سن 5والمسيرة التعليمية" ")مديرة مدرسة بخبرة 
إيجابيات أخرى ومنها أن التدوير الوظيفي ساهم في زيادة استثمار طاقات المعلمين والقضاء 
على البيروقراطية والروتين في األعمال الفنية واإلدارية، ويساعد على بناء عالقات 

 ة للمعلمين والعاملين من أجلاجتماعية جديدة مما يؤثر على زيادة اإلنتاجية وبيئة محفز 
إثبات جدارتهم وكفاءاتهم للمدير الجديد، كما يزيد من قدرة مدراء المدارس على اإلبداع في 

( 2019العمل نتيجة اكتسابهم معارف وتجارب جديدة، وهذا يتوافق مع دراسة عبد ربه )
الفوائد  ( والتي أظهرت العديد من2014)  Benjamin( ودراسة 2017ودراسة البارقي)

واإليجابيات للتدوير الوظيفي على الموظفين والمؤسسة، بأن التدوير الوظيفي يدعم عملية 
التعلم وزيادة الخبرة لمدير المدرسة وتحسين أدائه الوظيفي وتنمية مهاراته اإلدارية والفنية 

 وغيرها من إيجابيات وفوائد.

إلجابة ا يفي وطرق التغلب عليها:معيقات وصعوبات تطبيق التدوير الوظ -النتيجة الثالثة
عن السؤال الثالث/  كيف يصف مدراء المدارس العقبات والصعوبات التي تقلل من 

  استخدام أسلوب التدوير الوظيفي؟

من خالل المقابالت التي أجريت مع المشاركين تبين أن هناك العديد من الصعوبات 
م التدوير الوظيفي منها: عدم رغبة معظوالمعيقات التي واجهت مدراء المدراس أثناء تطبيق 

مدراء المدارس في التغيير، والخوف من  زيادة المسؤوليات عليهم واألعمال اإلدارية والفنية 
المكلفين بها خاصة في مرحلة الثانوية العامة،: " كل بداية جديدة للتغيير  تكون غير 

القلق الناتج عن التغيير مرغوب فيها من قبل بعض مدراء المدارس... وعدم االرتياح و 
المطلوب وقلة الحوافز المطلوبة للتغيير  في ظل أزمة الرواتب وأعباء مدير المدرسة وخاصة 
مسؤوليات المدارس في المرحلة الثانوية واالعتياد على الطاقم اإلداري والتدريسي وعدم 

مدارس مع مدراء ال الرغبة في القيام بالتواصل مع كوادر جديدة ... "،  ويظهر من المقابالت
أنه كان هناك تخوفًا كبيرًا عند مدراء المدارس من التدوير الوظيفي بسبب الخوف من 
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التدوير، والتعود على المدرسة التي يعمل فيها مدير المدرسة والطاقم التدريسي الذي يعمل 
خوف لمعه، ولكن مع مرور الوقت وتعاملهم مع أعضاء الهيئة التدريسية الجدد بدأت حالة ا

مع  يتوافق تذهب وأصبح هناك تآلف مع المكان واألشخاص في مكان العمل الجديد وهذا
(  حول الصعوبات التي تواجه مدراء المدارس في عملية  2014) Benjaminدراسة  

( حول معوقات التدوير الوظيفي 2014التدوير الوظيفي، وتتوافق مع دراسة أبو صبحة )
، ودور اإلدارة العليا وبعض مدراء المدار س الذين خضعوا ورفضه من قبل مدراء المدارس

للتدوير الوظيفي في التوعية بأهمية عملية التدوير الوظيفي لمدراء المدارس من أجل إنجاح 
 عملية التدوير الوظيفي والتغلب على الصعوبات.

وكان من أبرز طرق التغلب على تلك الصعوبات التي قام بها مدراء المدراس حسب 
مقابالت التي أجريت ما يلي: أن يتم عقد ورش عمل ودورات تدريبية في إيجابيات التدوير ال

الوظيفي، وعقد اجتماعات مع مدراء مدارس للتحدث عن تجربتهم في مجال التدوير 
والوظيفي واالنعكاسات اإليجابية عليهم لتشجيع مدراء المدارس على المبادرة والقبول 

المزيد من الزيارات التبادلية بين مدراء المدارس لالستفادة من  بالتدوير الوظيفي، وتنفيذ
خبراتهم والتعرف على أنشطة المدارس وكسر حاجز الخوف لدى مدراء المدارس من تغيير 
مكان العمل، والعمل في مدرسة أخرى، كما ذكرت إحدى المديرات :" ولكن يتم التغلب 

لفة لمزيد من الزيارات التبادلية  لمدارس مختعلى مشكلة الخوف من التغيير من خالل تنفيذ ا
للتعرف على مهام المدراء واألنشطة المنفذة والطاقم التدريسي في المدارس من أجل كسر 
حاجز الخوف من االنتقال لمدرسة أخرى وإدراك أن هناك إبداعات وطاقات في مدارس 

ن والرتابة ة والبعد عن الروتيأخرى يمكن تنميتها واالستفادة منها في تنمية المهارات اإلداري
في العمل"،  كما ذكر أحد المدراء :" ولكني تغلبت على تغيير المرحلة الدراسية من المرحلة 
األساسية إلى المرحلة الثانوية عن طريق التواصل مع الطالب يوميًا بالمرور بينهم في 

التعاون العمرية، و الفصول والتعرف إلى احتياجاتهم وحل مشكالتهم وفهم طبيعة المرحلة 
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مع المرشد التربوي، فاكتسبت خبرات جديدة في طريقة التعامل معهم، والتواصل من أجل 
حل مشكالتهم ودعمهم وتشجيعهم"  ... وتذكر مديرة أخرى:" ... وتم التغلب على مشكلة 
التعامل مع طاقم تدريسي جديد بعقد اجتماعات معهم والتعرف على احتياجاتهم ودعمهم 

عهم للعمل واالبتكار وتعزيز األفكار اإلبداعية لديهم، والتعاون وحضور حصص وتشجي
للمعلمين ومتابعتهم، باإلضافة لتعزيز اللجنة االجتماعية وزيارات المناسبات للمعلمات، مما 
أدى لتقوية العالقات على صعيد العمل وزيادة العالقات اإلنسانية مع الطاقم والتغلب على 

هناك مشكلة لدى بعض مدراء المدارس من كبر حجم المدرسة الجديدة  المشكلة"، كما أن
وخاصة إذا كان في مدرسة صغيرة مثاًل ثماني أو تسع شعب وينتقل إلى مدرسة عشرين 
شعبة مثال، ويمكن التغلب على ذلك من خالل التخطيط الجيد للعمل وبذل المزيد من الجهد 

ق ويض الصالحيات والتعاون والعمل بروح الفريبالتعاون مع الكادر التدريسي الجديد، وتف
Dora(2012 )( و دراسة سعادة  2019وتوزيع المهام، وهذا يتوافق مع دراسة عبد ربه )

والتي أظهرت أن هناك العديد من المعيقات لعملية التدوير الوظيفي منها عدم الرغبة في 
ب بعض المدراء على استيعا التغيير والخوف من العالقات االجتماعية الجديدة، وعدم قدرة

العمل الجديد بسبب حجم المدرسة الكبير، وصعوبة التعامل مع فئة عمرية مختلفة من 
 الطلبة ، أو طاقم تدريسي جديد.  

النتيجة الرابعة: اإلجابة عن السؤال الرابع: ما أهم المقترحات التي يقدمها مدير المدرسة 
 لتعزيز استخدام أسلوب التدوير الوظيفي؟

ركز المبحوثون على أهمية وضع خطة من قبل اإلدارة العليا لعملية التدوير الوظيفي، 
بحيث تطرق العديد من المشاركين إلى أهمية التدوير الوظيفي، بحيث ال تحدث عملية 

غير مخطط لها ومراعاة أهداف التدوير الوظيفي، ومنها تحسين  الوظيفي بشكلالتدوير 
ين عن الرتابة والروت والبعداألداء لدى مدراء المدارس وتطوير قدراتهم في العمل اإلداري، 

في اإلدارة، وتنمية العالقات اإلنسانية بين مدير المدرسة وكوادر تعليمية متنوعة وطلبة 
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" )أحد وفنيًا.ساب مدير المدرسة مهارات متنوعة إداريًا جدد، وتحسين الدافعية للعمل، وإك
 سنوات(.10المدراء ذوي الخبرة 

وبرز في استجابات المبحوثين، أهمية التخطيط الجيد للتدوير الوظيفي من خالل وضع 
الخطط، وعقد االجتماعات بين اإلدارة العليا ومدراء المدارس للتوعية بأهمية التدوير 

ات تدريبية وتوزيع نشرات توضيحية حول التدوير الوظيفي من أجل الوظيفي و عقد  دور 
تقبل فكرة التدوير الوظيفي عند مدراء المدارس، ومن بعض االستجابات التي تم الحصول 
عليها ما ذكره أحد المدراء: " لتوضيح فكرة التدوير الوظيفي وتقبلها من قبل مدراء المدارس 

لوظيفي وأهميته لمدراء المدارس، وأثره في تحسين يجب تنفيذ ورشة عمل حول التدوير ا
أدائهم وأهميته في العملية التعليمية، مما يمهد الطريق لإلدارة العليا لتنفيذ التدوير الوظيفي 

 وفق الخطة المعدة مع توزيع نشرة توعوية بأهداف وأهمية التدوير الوظيفي".

دراء المدارس إلظهار إيجابيات كما أبرز المدراء ضرورة عقد اجتماعات أو ورش عمل لم
التدوير الوظيفي بحيث يتقبله جميع المدراء حسب حاجة المدارس، كما ذكر أحد المدراء : 
" من وجهة نظري يجب أن تنفذ ورش عمل من قبل قسم اإلدارات في المديرية لمدراء 

عدد  لالمدارس لتوضيح فوائد التدوير الوظيفي ألن هناك رفض وعدم تقبل للفكرة من قب
كبير من المدراء، من أجل توضيح فوائد التدوير الوظيفي ولالستفادة من تجربتنا في هذا 

 المجال..".

كما واصل مدراء المدارس إبراز مقترحات  لإلدارة العليا في تعزيز تطبيق التدوير الوظيفي، 
راء دعن طريق تشجيع وحث مدراء المدارس على عرض إنجازات المدارس التي تم تدوير الم

فيها خالل االجتماعات الدورية التي تقوم بها المديرية، وخاصًة في نهاية العام الدراسي 
لزيادة تقبل مدراء المدراس لفكرة التدوير الوظيفي، بحيث يبادر مدير المدرسة بنفسه لطلب 
تدويره وظيفيا من أجل صقل خبراته ومهاراته في مجال اإلدارة،  كما يذكر أحد المدراء : 

أرى من الضروري على اإلدارة العليا التوعية بأهمية التدوير الوظيفي خالل االجتماعات " 
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التي تعقدها مع مدراء المدارس لذكر اآلثار اإليجابية للتدوير الوظيفي وأن يتطرق مدراء 
 المدارس لتجاربهم في مجال التدوير".

ارس الذين تم تدويرهم كما تم التطرق إلى أهمية االستفادة من تجارب بعض مدراء المد
وظيفيًا لحث البقية على تقبل فكرة التدوير الوظيفي، والتعرف إلى دور التدوير الوظيفي في 
تحقيق تطوير األداء وتحسين العملية التعليمية، بحيث يتمكن مدراء المدارس الذين تم 

دة على الجميع ائتدويرهم وظيفياً من نقل خبراتهم إلى مدراء المدارس اآلخرين، وبذلك تعم الف
( ومع 2017ويسهل تطبيق التدوير الوظيفي، وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة البارقي ) 

( أن هناك العديد من المقترحات لتعزيز تطبيق التدوير الوظيفي من 2011دراسة القرعان )
خالل نشر ثقافة التدوير الوظيفي، ووضع سلم تقييم وظيفي خاص بعملية التدوير، ويجب 

اإلدارة العليا أن تخضع جميع موظفيها لدورات تدريبية حول التدوير الوظيفي وتوفير  على
 المزيد من الدعم واالهتمام بعملية التدوير الوظيفي.

 نتائج الدراسة:

 توصلت إليها الدراسة فيما يلي: النتائج التييمكن تلخيص 

  دراء قدرات مأن للتدوير الوظيفي دور مهم في تحسين األداء الوظيفي وتطوير
 المدارس وتنمية المهارات اإلدارية.

  أن هناك خطة منظمة للتدوير الوظيفي من قبل مديرية التربية والتعليم حسب
 احتياجات المدارس وتقييمات األداء للمدراء. 

  الحاجة إلى عقد االجتماعات بين اإلدارة العليا ومدراء المدارس للتوعية بأهمية
تدريبية وتوزيع نشرات توضيحية حول التدوير  راتوعقد دو التدوير الوظيفي 

 الوظيفي.
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  التأكيد على االستفادة من تجارب بعض مدراء المدارس الذين تم تدويرهم وظيفيًا
 لحث البقية على تقبل فكرة التدوير الوظيفي.

  أهمية دور اإلدارة العليا في تعزيز تطبيق التدوير الوظيفي، عن طريق عرض
 لتي تم تدوير المدراء فيها والتخطيط الجيد. إنجازات المدارس ا

  أن هناك العديد من الصعوبات والمعيقات التي واجهت مدراء المدراس أثناء تطبيق
التدوير الوظيفي، ولكن تم التغلب عليها من قبل مدراء المدارس عن طريق العديد 

 من اإلجراءات.

 :التوصيات

 وتفسيرها توصي الباحثة بما يلي:من خالل النتائج التي ظهرت وتمت مناقشتها 

 .ضرورة الوعي بأهمية تطبيق التدوير الوظيفي لمدراء المدارس الحكومية 
  نفيذه تالتأكيد على االهتمام بالتدوير الوظيفي، ووضع الخطط لتنفيذه، ومتابعة

 المستمر لتنفيذه في الوظائف اإلدارية والتعليمية. والتشجيع
  الوظيفي وتوعية مدراء المدارس بأهمية التدوير الوظيفي ضرورة نشر ثقافة التدوير

ودوره في تطوير األداء الوظيفي لديهم من خالل الدورات التدريبية واللقاءات 
 واالجتماعات.

  لفت انتباه القائمين مدراء التربية والتعليم ورؤساء أقسام اإلدارات التربوية في
والهادف في تحسين العملية  المديريات إلى أهمية التدوير الوظيفي المخطط

 التعليمية.
   .تقديم نماذج ناجحة للتدوير لتقبل مدراء المدارس لعملية التدوير الوظيفي 
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  ضرورة رعاية وزارة التربية والتعليم العالي للتدوير الوظيفي المناسب الحتياجات
 المدارس من خالل تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لمدراء المدراس من أجل

 تطبيق التدوير الوظيفي.
  عقد مؤتمرات علمية وأيام دراسية حول التدوير الوظيفي، وحث الباحثين ومدراء

 المدارس والمعلمين على المشاركة فيها.
  لفت االنتباه الباحثين لتنفيذ العديد من الدراسات العلمية حول موضوع التدوير

ارية أخرى وفي مجاالت الوظيفي وأهميته في مجال اإلدارة المدرسية وظائف إد
 عملية أخرى.

 مقترحات الدراسة:

  إجراء نفس الدراسة على مدارس مديريات التربية والتعليم األخرى أو مدراس
وكالة الغوث الدولية، لكي يتسنى الوقوف على الوضع الراهن بالنسبة للتدوير 

 الوظيفي.
  كومية الحالجهات إجراء الدراسة على بعض األقسام اإلدارية في وزارة التربية و

للتعرف إلى دور التدوير الوظيفي في تحسين األداء، ويمكن استخدام  والوزارات
متغيرات مثل: الحوافز المالية والفساد اإلداري وضغوط العمل والتنمية المهنية 

 وغيرها من متغيرات.
  إجراء دراسات حول دور التدوير في تعزيز الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم

 عالي.ال
  إجراء دراسة حول التدوير الوظيفي وعالقته بالروح المعنوية لمدراء المدارس

 .والموظفين اإلداريين في الوزارات المختلفة
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نمية ي جامعة الموصل للتدراسة استطالعية آلراء عينة العاملين في مصر في الرافدين ف
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العاملين باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بوزارة الداخلية بالرياض، رسالة ماجستير 
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 "تصورات مدراء المدارس لتطبيق التعلم النشط في التعليم: "بحث نوعي بعنوان

School principals' perceptions of applying active learning to 
education 

 حنان فخري الشوباصي                    ناريمان فريد األغا:  إعداد الباحثتين

 ملخص الدراسة: 

هدفت الدراسة للتعرف إلى تصورات مدراء المدراس بالنسبة لتطبيق التعلم النشط في      
لنشط في راتيجيات التعلم امدارسهم، والتعرف إلى دورهم في تدعيم وتوظيف المعلمين الست

التعليم، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثتان المنهج النوعي ) الكيفي(، وقد شمل 
مجتمع الدراسة  جميع مديري ومديرات المدارس في المدارس الحكومية في محافظة خان 

راء ( مديرًا ومديرة، وبلغت عينة الدراسة أربع مد51يونس في فلسطين والبالغ عددهم )
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مدراس ) اثنان من الذكور واثنتان من اإلناث ( والذين تم تطبيق التعلم النشط في مدراسهم، 
حيث تم إجراء مقابالت شبه مقننة مع عينة الدراسة، وتم تحليل بيانات المقابالت التي 

 أن هناك دوراً  توصلت الباحثتان إلى مجموعة من النتائج من أهمها:أجريت معهم، وقد 
دراء المدارس في تطبيق التعلم النشط في التعليم و متابعة تنفيذ المعلمين للتعلم كبيرًا لم

النشط من خالل تجربتهم في ذلك، حيث أكد جميع المدراء على معرفتهم بمفهوم التعلم 
النشط وأهميته في العملية التعليمية، والتأكيد على  دور اإلدارة في تعزيز تطبيق استراتيجيات 

من خالل  توفير المناخ والجو المناسب الذي يساعد على تنفيذ أنشطة التعلم  التعلم النشط 
النشط، و وضع الخطط وتبادل الخبرات، وتوفير اإلمكانيات المادية الالزمة لتوظيف التعلم 
النشط، كما أظهرت النتائج أن هناك العديد من الصعوبات والمعيقات التي واجهت مدراء 

علم النشط، ومنها: عدم الرغبة في التغيير وضيق وقت الحصة، المدراس أثناء تطبيق الت
والعبء الكبير على المعلم من حيث نصاب الحصص الدراسية واألعمال الفنية المكلف 
بها، وحجم المادة الدراسية الكبير، باإلضافة إلى األعداد الكبيرة للطلبة في الفصول وعدم 

بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة نتيجة  توفر الوسائل التعليمية لقلة الدعم المالي
 الحصار،  وقد تم التغلب على معظم الصعوبات بطرق مختلفة من قبل مدراء المدارس.

 : ضرورة لفت انتباه مدراء المدارس لالهتمام بتطبيق التعلم النشطوأوصت الباحثتان بما يلي
التشجيع علم النشط، و في مدارسهم، ووضع الخطط لتنفيذه، ومتابعة تنفيذ المعلمين للت

المستمر لهم لتوظيفه في التعليم، وضرورة االهتمام بتوعية المعلمين والمسؤولين بأهمية 
التعلم النشط لتنمية مهارات التفكير واالتجاه والتنويع في استراتيجيات التعلم المنفذة في 

لى توظيف التعلم م عالتعليم، وضرورة اهتمام المشرفين التربويين أثناء متابعة المعلمين وحثه
 النشط في الحصص، وتوفير البنية التحتية والوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم التي تساعد
على تفعيل استراتيجيات التعلم النشط أثناء التدريس، وضرورة رعاية وزارة التربية والتعليم 

المعلمين دراء المدراس و العالي للتعلم النشط من خالل تنفيذ العديد من الدورات التعليمية لم
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لتطبيق التعلم النشط في جميع المدارس، وعقد مؤتمرات علمية وأيام دراسية حول التعلم 
 النشط، وحث الباحثين ومدراء المدارس والمعلمين على المشاركة فيها .

Abstract: 

The study aimed to identify the perceptions of school principals in relation 
to the application of active learning in their schools and to identify their 
role in supporting and employing teachers for active learning strategies. 
To achieve the goal of the study, the two researchers used a qualitative 
qualitative approach. Director and director of the study sample reached 
four school principals (two males and two females) who were active 
learning in their schools  

As semi-standardized interviews were conducted with the study sample 
and the data of the interviews conducted with them were analyzed. The 
two researchers reached a set of results, the most important ؛   

1-There is a great role for school administrators in applying active 
learning in education and following up on the implementation of active 
learning by teachers through their experience in that. All principals 
emphasized their knowledge of the concept of active learning and its 
importance in the educational process and emphasized the role of 
management in promoting the application of active learning strategies by 
providing climate and air The appropriate one that helps to implement 
active learning activities, develop plans, exchange experiences and 
provide the necessary financial capabilities to employ active learning 
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2-The results also showed that there are many difficulties and obstacles 
that faced school principals during the application of active learning, 
including lack of desire for change, short class time and a large burden 
on the teacher in terms of the quorum of classes, the technical tasks 
assigned to them, and the large academic subject size in addition to the 
large numbers of students in the classes and the lack of availability 
Educational means for lack of financial support due to the blockade, and 
most difficulties have been overcome in various ways by school 
administrators 

The two researchers recommended  

It was necessary to draw the attention of school administrators to the 
need to pay attention to the application of active learning in their schools 
and to develop plans for its implementation and follow-up of the 
implementation of teachers for active learning and continuous 
encouragement for them to employ in education and attendance of 
interest in educating teachers and officials about the importance of active 
learning to develop thinking skills and direction and diversification in 
learning strategies implemented in education 

The necessity of educational supervisors attention during the follow-up 
of teachers and urging them to employ active learning in classes and 
provide infrastructure, educational means and educational technology 
that helps to activate active learning strategies in teaching. 
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Also, the necessity of fostering the Ministry of Education and Higher 
Education for active learning through the implementation of several 
educational courses for school administrators and teachers to apply 
active learning in all schools and to hold scientific conferences and study 
days on active learning and urge researchers, school principals and 
teachers to participate in them. 

Keywords: Perceptions - principal - active learning – education      

 التعليم   –التعلم النشط  –مدير المدرسة  –الكلمات المفتاحية: تصورات 

 

 

 الفصل األول 

   مقدمة:      

سعى التربويون على مر العصور إلى تطوير مناهج التعليم بالشكل الذي يواكب تطور    
ألكبر يكون للمتعلم الدور االبيئة من حولنا، من خالل إيجاد صيغ جديدة وبيئات تعليمية 

فيها. وتعتبر المشاركة النشطة للمتعلم والتفاعل اإليجابي من األساليب التي تساعد في 
تنمية تفكيره وبناء معارفه ومهاراته واتجاهاته وفقًا لقدراته واحتياجاته، ومن أجل الوصول 

اسبة، وتوفير ليمية المنإلى هذه النقطة  فقد حرصت اإلدارة التربوية على تهيئة البيئة التع
اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة للتعلم، وجعل الغرفة الصفية بيئة تعليمية تفاعلية مميزة، 
ويعتبر مدير المدرسة قائدا تربويا له دور أساسي في نجاح العملية التربوية، وبناء عالقات 

 ولم يعد دور مدير المدرسة إيجابية مع المعلمين وإثارة حوافزهم ودوافعهم إلنجاز العمل،
مقتصرا على تسيير شؤون المدرسة المختلفة بل عليه األخذ بعين االعتبار العملية التربوية 
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وتطورها من جميع الجوانب، وتقديم التسهيالت المختلفة للمعلمين، واطالعهم على كل ما 
ة المختلفة نشطهو جديد في مجال طرق التدريس واألنشطة التعليمية، ومتابعة تنفيذهم لأل

، ومن تلك األنشطة التعلم النشط، وهو " فلسفة تعليمية تربوية تهدف إلى تفعيل دور المتعلم 
وجعله محورا في العملية التعليمية التعلمية، وتسعى إلى االنتقال بالمتعلم من حالة المتلقي 

المواقف  في السلبي )كما هو الحال في طريقة المحاضرة( إلى إيجابية المتعلم وفاعليته
التعليمية )كما هو الحال في استراتيجيات التعلم النشط(، وذلك باستهداف مهارات التفكير 
العليا بالدرجة األولى كالتحليل والتركيب والتقويم، اعتمادا على مواقف تعليمية وأنشطة 

هارات ممختلفة تستلزم البحث والتجريب والعمل والتعلم الذاتي أو الجماعي أيضا، الكتساب ال
والحصول على المعلومات وتكوين االتجاهات والقيم، بحيث يشرك المعلم عددًا من الطلبة 
في التعلم الفعال، والذي يؤثر إيجابيا على اتجاهاتهم نحو أنفسهم، ونحو أقرانهم، كما أن 

 مالتعلم النشط يزيد من اهتمام الطالب، ويجعل انتباههم مستمرًا لفترة أطول، نظرًا النشغاله
باألنشطة وتفاعلهم معها، ويؤدي إلى تدعيم الثقة بين المعلم وطلبته، حيث يتلقى الطلبة 
التشجيع والدعم، وإتاحة الفرصة أمامهم لالختيار، والعمل بأنفسهم، والتأمل في ممارساتهم 
وتفكيرهم والتعبير عن أفكارهم. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على تحسين 

التعليم ومواكبته لتطورات العصر، وقامت بالعديد من األنشطة التي تعزز التعلم عند جودة 
الطلبة ومن ذلك تنفيذ مشروع التعلم النشط بدعم مع اليونيسيف، وفي سعيها لتنفيذ المشروع 
قامت باختيار عينة من المدارس لتطبيق التعلم النشط فيها، وتدريب مجموعة من المعلمين 

ا على توظيف التعلم النشط في التعليم خالل الحصص، ونفذت ورشات عمل والمعلمات فيه
لمدراء المدراس لتعريفهم بالمشروع وحثتهم على متابعة المعلمين أثناء تنفيذهم للتعلم النشط، 
ونظرًا ألهمية التعلم النشط في العملية التعليمية، ودوره الكبير في تهيئة الظروف للتعلم، 

قدرات التالميذ وطاقاتهم التي يتميزون بها، ونظرًا ألهمية دور مدراء  وإسهامه في استثمار
المدارس في العملية التعليمية واتخاذ القرارات التي بدورها تساعد المعلمين على إنجاز 
الخطط التعليمية بالشكل الذي يرقى بالمستوى التعليمي للطالب،  لذا كان من الواجب 
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م لنسبة لتطبيق التعلم النشط، والتعرف إلى دورهم في تدعيدراسة تصورات مدراء المدارس با
 هذه االستراتيجيات داخل مدارسهم.

 :مراجعه لبعض األدبيات في الموضوع

تطرقت العديد من الدراسات السابقة لموضوع استراتيجيات التعلم النشط، بحيث ذكر     
(Yasar  Kondakci , et al., 2019في دراسته بأن الفصل بين ت ) دخالت التغيير

والتغيير المطلوب، وعملية تنفيذ التغيير غير الالئق، والدور السلبي لمديري المدارس في 
مرحلة تصميم تدخالت التغيير في بعض استراتيجيات التعلم النشط  التي يواجهها مدراء 

 دالمدارس، وجد أن سلبية المديرين خالل مرحلة التصميم تضعهم في حالة من النشاط المترد
في اكتشاف الموارد، وخلق االستعداد وتبني دور وساطة بين السلطة العليا والمعلمين من 

( والتي هدفت للتعرف إلى أثر 2018أجل تنفيذ التغييرات المفروضة. وفي دراسة رمضان )
استراتيجيات التعلم النشط في التفكير اإليجابي لدى طلبة الصف السابع حيث كانت العينة 

( طالبا وطالبة تم بناء مقياس للتفكير اإليجابي، وتوصلت الدراسة إلى 70ت )عشوائية وبلغ
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة الصف السابع في المجموعة 
التجريبية والضابطة في اختبار التفكير اإليجابي تعزى الستخدام البرنامج التدريبي للتعلم 

( والتي هدفت إلى تحديد درجة ممارسة 2017والرشيدي )النشط. وفي دراسة سعادة 
المعلمين والطلبة ألدوارهم في التعلم النشط من وجهة نظرهم، وتم اختيار عينة عنقودية بلغ 

( طالبا واستخدم الباحثان 208( طالبا و)192(معلمة و)105( معلما و)95عددها )
التعلم النشط والثانية تضمنت ( فقرة عن دور المعلم في 55استبانتين تضمنت األولى )

( فقرة عن دور الطالب، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة دور كل من المعلم 21)
والطالب من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية كانت متوسطة، ومن وجهة نظر طلبة 

 ةالثانوية العامة كانت متوسطة أيضا، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارس
دور المعلم في التعلم النشط تبعا لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق تبعا 
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 ,.Hui-Lingلمتغيري المؤهل العلمي والخبرة للمعلم والجنس بالنسبة للطالب، وفي دراسة )
et al, 2017 ذكر الباحثون أنه كمجتمع يقدر المصداقية، يواجه المديرون في تايوان )

رؤية تعليم الطالب ككل، و يناقش المؤلفون كيف يقوم المدراء بترسيخ  تحديات في تنفيذ
تعليم الشخص بأكمله باعتباره القيمة التي يتم تبنيها، وكيف يطبقون المناهج المدرسية 
والتدريس الفعال والتعلم النشط، ويشجعون المعلمين على توظيف التعلم النشط، و يبنون 

وطلب الدعم من المجتمع لتهيئة الظروف لتحسين  أيًضا العالقة كرأس مال اجتماعي
( ذكر بأنه كانت المطالب Temli Durmus, 2016التدريس والتعلم النشط. وفي دراسة )

المشتركة للمعلمين هي الفصول الدراسية الخاصة من أجل تصميم فصولهم ألنهم يريدون 
فصول الدراسية ة بصرية؛ والتنفيذ التعلم النشط، وتزويد فصول اللغة اإلنجليزية بمواد سمعي

التركية مع الكتب والمواد المرئية وجهاز كمبيوتر مع جهاز عرض واتصال باإلنترنت؛ 
ودروس العلوم والتكنولوجيا مع المختبرات والمواد التي يمكن االستفادة منها والمواد البصرية؛ 

الرياضية  عة والموادوطالب المشاركون بفصول الرياضيات مع السبورة الذكية والمخازن الواس
( والتي هدفت إلى Presada 2014,لتعزيز التعلم النشط. وفي دراسة بريسادا وبادي )

معرفة تقييم الطلبة لطرق التدريس التي توظف استراتيجيات التعلم النشط بداًل من 
المحاضرات التقليدية، وكي تعطي النتائج فرصة للتأمل في هذه االستراتيجيات، وتكونت 

( طالبا وزعت عليهم استبانة مكونة من عشر فقرات وتوصلت إلى 90الدراسة من )عينة 
أن عدد ضعيف من الطلبة فقط من يعرف مفهوم التعلم النشط، وأن أعلى نسبة للطلبة 

، وفي دراسة ريسانين %15الذين يعرفون بعض استراتيجيات التعلم النشط لم تتعًد 
(Rissanan ,2014 ) والتي هدفت لدعم االعتقاد القائل بأن التعلم النشط يدعم عملية

التعليم بغض النظر عن المحتوى الذي يدرسه الطالب، وتوصلت الدراسة إلى أن مدى 
( 2014واسعا من إنجاز الطلبة ارتبط باستراتيجيات التعلم النشط، وفي دراسة للمصري) 

لصفية التعلم النشط على تصميم الغرف اوالتي هدفت إلى معرفة أثر تطبيق استراتيجيات 
في مدارس التعليم األساسي بقطاع غزة، حيث توصلت الدراسة إلى أهمية التنويع في البيئة 
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الفيزيقية الصفية لتطبيق التعلم النشط بشكل فعال وهادف، وقد تطرقت الدراسات إلى دور 
، ي التعلملنشط وأهميته فالمعلمين والغرف الصفية والبيئة المدرسية في توظيف التعلم ا

( هدفت إلى استقصاء أثر توظيف استراتيجيات التعلم النشط Tarban,2007ودراسة ) 
في التحصيل الدراسي واتجاهات و سلوكات الطلبة في المرحلة الثانوية ، وألغراض الدراسة 

الية و تم تصميم مختبر للتعلم النشط لتدريس مادة األحياء في إحدى المدراس الثانوية في 
تكساس ، وأظهرت النتائج أن الطلبة الذين تعلموا في مختبر التعلم النشط قد اكتسبوا قدرا 

طريقة الذين تعلموا في الغرف الصفية االعتيادية بال كبيرا من المادة التعليمية مقارنة بأولئك
شط بين نالتقليدية، كما أظهرت الدراسة تعزز التعلم التشاركي التعاوني باستخدام التعلم ال

الطلبة مقارنة بالتعلم التقليدي. ونظرا للتعارض في بعض الدراسات والتي أظهرت نتائجها 
( وبين دراسات تؤكد على أهمية 2018عدم االستفادة من التعلم النشط كدراسة رمضان )

(، لذلك Rissanan ,2014( ودراسة ريسانين )2014التعلم النشط كدراسة المصري )
جراء البحث، كما لم تجد الباحثتان دراسة نوعية أو كمية تتطرق إلى دور قامت الباحثتان بإ

مدراء المدراس في متابعة تنفيذ المعلمين الستراتيجيات التعلم النشط، واألثر الناتج من 
   التطبيق، لذلك كانت الحاجة لتنفيذ الدراسة.

  خلفية عن موضوع الدراسة:

م في مختلف أنحاء العالم وزيادة البحث عن في إطار التطور المستمر في مجال التعلي
أساليب واستراتيجيات جديدة تساير التطور فيما يحدث في التعليم والتعلم على المستوى 
العالمي، والتي تؤكد على زيادة فاعلية المتعلم وتجعله عنصرًا أساسيًا في عملية التعلم، 

جرد مادة التعليم، وتنقله من م ومن ضرورة التركيز على النشاط الذاتي والتفاعلي لتطوير
جافة سهلة للحفظ واستظهار المعلومات والحقائق واألحداث إلى النشاط والعمل والتفكير 
من جانب المتعلم، مما يجعل من مادة الدرس مادة حية، وذات وظيفة في حياة المتعلم 
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مهارات،  ا منتكسبه العديد من المهارات الشخصية واالجتماعية والعقلية واألدائية وغيره
 وهو ما لم تحققه األساليب واالستراتيجيات التقليدية المستخدمة حاليا في مدارسنا. 

يرى العديد من الباحثين أن التعلم النشط عبارة عن طريقة، ينهمك مفهوم التعلم النشط: 
الطالب من خاللها في األنشطة الصفية المختلفة، بداًل من أن يكون فردًا سلبيًا يتلقى 

معلومات من غيره، حيث يشجع التعلم النشط على مشاركة الطلبة في التفاعل من خالل ال
العمل ضمن مجموعات للمناقشة، وطرح األسئلة المتنوعة، ويمكن تعريف التعلم النشط بأنه 
:" فلسفة تربوية تعتمد على إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي، ويهدف إلى تفعيل دور 

لعمل والبحث والتجريب، واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول على المتعلم من خالل ا
( فهو ال  149: 2010المعلومات، واكتساب المهارات، وتكوين القيم واالتجاهات")بدوي ،

يرتكز على الحفظ والتلقين، وإنما على تنمية التفكير والقدرة على حل المشكالت، وعلى 
 العمل الجماعي، والتعلم التعاوني.

: تتمثل مبادئ وأسس التعلم النشط في أن التعلم النشط هو دئ وأسس التعلم النشطمبا
الذي يشجع على التفاعل بين المعلم والمتعلمين سواء داخل غرفة الصف أو خارجها، 
ويشكل عاماًل مهمًا في اشتراك المتعلمين وتحفيزهم للتعلم، بل يجعلهم يفكرون في قيمهم 

م التعلم النشط على التعاون بين المتعلمين، حيث وجد أن التعلوخططهم المستقبلية، ويشجع 
يتعزز بصورة أكبر عندما يكون على شكل جماعي. فالتدريس الجيد كالعمل الجيد الذي 
يتطلب التشارك والتعاون وليس التنافس واالنعزال. ووجد العديد من الباحثين أن المتعلمين 

المذكرات، والتحدث والكتابة عما يتعلمون وربطها ال يتعلمون أال من خالل االنصات وكتابة 
 بخبراتهم السابقة، بل وبتطبيقها في حياتهم اليومية. 

كما يقدم تغذية راجعة سريعة، حيث أن معرفة المتعلمين بما يعرفونه يساعدهم على فهم 
موه لطبيعة معارفهم وتقييمها، فالمتعلمون بحاجة إلى التأمل فيما يتعلمون، وما يجب أن يتع

وإلى تقييم ما تعلموه وتحديد ما ال يعرفونه، وهذا بدوره يؤدي إلى التركيز الشديد بموضوع 
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التعلم، والممارسة التدريسية النشطة التي توفر وقتًا كافيًا للتعلم حيث أن الزمن والجهد 
 ةينتجان التعلم، والتي تبين أن التعلم بحاجة إلى وقت كاف، كما تبين أن المتعلمين بحاج

إلى تعلم مهارات إدارة الوقت حيث أن هذه المهارة تعتبر عاماًل مهما في التعلم النشط يدرب 
 ( 2010:164على كيفية استغالل الوقت.)بدوي ،

ويوجد عدة مبادئ للتعلم النشط، وهي توفير بيانات معلومات خام حقيقية كثيرة عن العديد  
تبار المتعلم شخصًا مستقاًل من جهة من الموضوعات والحوادث واألشخاص واألمور، واع

ومستقصيًا لألمور من جهة أخرى، والتركيز على اهتمامات الطلبة المفيدة وذات العالقة، 
وربط مواقف التعلم النشط بالمعارف السابقة للطلبة، وتوفر عنصر االختيار وعنصر 

تفاعل كيز على الالتحدي، اعتبار المعلم ميسرًا لعملية التعلم ومشاركًا للمتعلم، والتر 
االجتماعي والحوار، واالهتمام بالتعلم القائم على تعامل الطلبة مع المشكالت، واالعتماد 

: 2006على كل من التعاون والتفاوض والتأمل، كأسس مهمة للتعلم النشط. )سعادة، 
47.) 

ا عند ه: إن أهمية التعلم النشط تظهر من اإلنتاجات األدبية التي يحدثأهمية التعلم النشط
المتعلم من حيث اكتساب المعرفة، وتنمية المهارات واالتجاهات لديه؛ حيث يورد مجموعة 
من النتائج التي تدل على أهمية التعلم النشط، ومن أهمها: زيادة نسبة استبقاء الطلبة 
للمعرفة، وزيادة التفاعل داخل الصف، وتنمية اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو المادة 

ة، ونحو أنفسهم وأقرانهم ومعلميهم، وتنمية مهارات التفكير المختلفة، وزيادة تحصيل التعليمي
 الطلبة.

كما أن" التعلم النشط يتطلب جهودا ذهنية من الطالب، ويوفر لهم وسائل وإمكانيات وأدوات  
تساعد على التطبيق العملي للمتعلم المفيد والفاعل ويغير من اتجاهاتهم، ويشجع المتعلم 

تحمل المسؤولية، ويركز على التعلم بالعمل، ويشجع على التعلم العميق الذي يساعد  على
 (4: 2012الطالب على فهم المادة التعليمية بشكل أفضل. )عشا وآخرون ،
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وأيضًا، يذكر الباحثون بأن "هناك أهمية كبيرة للتعلم النشط يجب أن يهتم بها التربويون، 
راتيجيات التعلم النشط؛ وذلك لقدرتها على إعطاء التعلم والعمل على استخدام أساليب واست

النشط صورة واضحة عن األنماط التي يستخدمها التالميذ في الصف كاالستماع، والفهم 
وتحليل المعلومات، وتفسيرها وتكامل األفكار، وقدرته على تعليم التالميذ باشتراكهم في 

 ي والحركي والنفسي الذي يكرسونه أثناءالعملية التعليمية، من خالل نوعية الجهد الذهن
تعلمهم النشط، ويتحدث التالميذ في التعلم النشط عن ماهية ما يتعلمونه، ويربطونه بتجاربهم 
الخاصة ويطبقونه في حياتهم اليومية، ويجعلون ما يتعلمونه جزًءا من أنفسهم وكينونتهم، 

األدوات ب أثناء فهمهم لهذه األفكار و كما يقوم المعلم خالل التعلم النشط  بتوجيه ودعم الطال
، Driver ،Asoko ،Leachألنفسهم بالتعاون مع زمالئهم في الفصل الدراسي". )

Mortimer ،& Scott ،1994 ؛Fosnot ،1996 ؛Tobin & Tippins ،1993 ؛von 
Glasersfeld ،1995.) 

وفي التعلم النشط، يتم التركيز على المتعلم كمحور أساسي في التعلم النشط االجتماعي، 
ويتم التركيز على الثقافة والسياق في فهم األحداث والظواهر في المجتمع، ويقوم الناس 

 2001ببناء المعرفة على أساس الثقافة التي يعيشون فيها والعوامل االجتماعية )كيم، 
ن المتوقع أن تسمح البيئة المادية للمدارس للمتعلمين بالتفاعل والتعاون (  لذلك م   66:

وتبادل اآلراء مع بعضهم البعض، و يؤكد " النهج البنائي على الحاجة إلى أماكن واسعة 
في المدارس أو بيئات التعلم للسماح بالتفاعل االجتماعي بين المتعلمين وتعزيز أنشطتهم 

ن". لمصادر والمواد المختلفة التي تجعل بيئة التعلم جذابة للمتعلميالبدنية، فضالً عن توافر ا
(Sluijsmans and Strijbos 2010) 

( على " أهمية العمل مع المتعلمين اآلخرين 1998. ومن نفس المنطلق، يؤكد مارلو وبيج )
في مهام التعلم النشط أثناء عملية التعلم، بغض النظر عن عمر المتعلمين، و يتم سرد 

لخصائص الثالثة لبيئة تعلم نشطة فعالة مثل: المرونة وإمكانية الوصول وسهولة االستخدام ا
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وتكون المرونة في ترتيب المقاعد ومراكز الدراسة، وإمكانية الوصول إلى المواد ألداء نشاط 
أو مهمة، وسهولة استخدام المواد والمعدات مع مبادئ توجيهية محددة بوضوح ومناسبة 

علمين كأساس لبيئة تعلم نشطة مثالية"، وبالمثل يؤكد اختصاصي المناهج) ألعمار المت
Schwab ،1973( كما ورد في ،)Colbert ،2014 على أهمية بيئة التعلم كعنصر )

 رابع في التعليم: المتعلم والمعلم والموضوع وبيئة التعلم.

لمهام واألنشطة نشاط في اوفي التعلم النشط، أثناء عملية التعليم والتعلم يشارك المتعلمون ب
ويبنون معرفتهم الخاصة بتوجيه من المعلم من خالل االنخراط في التفاعل حول التجارب 
السابقة والمفاهيم الجديدة، وُيعرَّف التعلم بأنه عملية عقلية وأن األنشطة البدنية والمشاركة 

(. كما يشدد Hein ،1991النشطة في التجارب والمشاركة المعرفية ضرورية للتعلم البناء )
( على أن" بيئة التعلم النشط تسمح للمتعلمين بالعمل مًعا وتتضمن أنواًعا 1996ويلسون )

مختلفة من الموارد، و    باختصار، تم العثور على بيئات أصلية وواقعية ضرورية لبناء 
 (.Marsh & Willis ،2003المعرفة" )

ليمي، وتشمل إيجابية المتعلم في الموقف التعويعتبر التعلم النشط فلسفة تربوية تعتمد على 
جميع الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسية التي تهدف إلى تفعيل دور المتعلم وتعظيمه 
حيث يتم التعلم من خالل العمل والبحث والتجريب، واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول 

تجاهات، فهو ال يركز على الحفظ على المعلومات واكتساب المهارات، وتكوين القيم واال
والتلقين وإنما على تنمية التفكير والقدرة على حل المشكالت وعلى العمل الجماعي والتعلم 
التعاوني.  ومن هنا فالتركيز في التعلم النشط ال يكون على اكتساب المعلومات، وإنما على 

حصوله  تي يكتسبها أثناءالطريقة واألسلوب الذي يكتسب به الطالب المعلومات والقيم ال
 .على المعلومات

وفي التعلم النشط، يتم التركيز على المتعلم كمحور أساسي خاصة في التعلم النشط  
االجتماعي، ويتم التركيز على الثقافة والسياق في فهم األحداث والظواهر في المجتمع، 
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تماعية )كيم، لعوامل االجويقوم الناس ببناء المعرفة على أساس الثقافة التي يعيشون فيها وا
(. ومن المتوقع أن تسمح البيئة المادية للمدارس للمتعلمين بالتفاعل والتعاون وتبادل 2001

اآلراء مع بعضهم البعض، ويؤكد النهج البنائي على الحاجة إلى أماكن واسعة في المدارس 
هم البدنية، فضاًل طتأو بيئات التعلم للسماح بالتفاعل االجتماعي بين المتعلمين وتعزيز أنش

عن توافر المصادر والمواد المختلفة التي تجعل بيئة التعلم جذابة للمتعلمين لتنفيذ التعلم 
 (Sluijsmans and Strijbos 2010النشط". )

كما يشارك المتعلمون في التعلم النشط، أثناء عملية التعليم والتعلم، عن طريق تنفيذ أنشطة 
عرفتهم الخاصة بتوجيه من المعلم من خالل االنخراط في متنوعة في المهام ويبنون م

التفاعل حول التجارب السابقة والمفاهيم الجديدة، و ُيعرَّف التعلم بأنه عملية عقلية وأن 
األنشطة البدنية والمشاركة النشطة في التجارب والمشاركة المعرفية ضرورية للتعلم البناء 

تعلمين بالعمل مًعا وتتضمن أنواًعا مختلفة من النشط وأن بيئة التعلم النشط تسمح للم
 (. Hein ،1991الموارد.  )

   مشكلة وأسئلة الدراسة : -
لقد كان اهتمام مدير المدرسة في الماضي ينصب على الجوانب اإلدارية مع قلة االهتمام       

بالجوانب الفنية، ولكن في الوقت الحاضر أصبح هناك توازن بين أدوار المدير اإلدارية والفنية، 
ومنها الزيارات الصفية التي يقوم بها مدير المدرسة وحضور الدروس التوضيحية ومتابعة ما 

به المعلم في الغرفة الصفية وما يقوم به من أنشطة ال صفية، باإلضافة لمتابعة المشاريع  يقوم
التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتي تهدف لتحسين عملية التعلم، ومنها التعلم النشط والذي 
 يهدف لتفعيل المتعلم عن طريق إشراكه في الفعاليات واألنشطة الصفية خالل الحصة، بحيث
يكون المعلم موجه ومرشد للطالب، ويأتي دور مدير المدرسة في متابعة تنفيذ األنشطة ويعتمد 
نجاح المشروع على مدى متابعة مدير المدرسة لألنشطة والفعاليات في المدرسة، ويعتبر  التعلم 

مدرسة لالنشط فلسفة تربوية تسعى وزارة التربية والتعليم لتطبيقها في المدراس ويأتي دور مدير ا
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ومما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال لمتابعة تنفيذ التعلم النشط في المدرسة، 
 الرئيسي التالي:

 ما تصورات مدراء المدارس لتطبيق التعلم النشط في التعليم؟

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية:

 ؟الفلسطينية في محافظة خان يونس النشط في المدارس الحكومية تطبيق التعلمما واقع . 1

كيف يصف مدراء المدارس األساليب التي تستخدم في مدارسهم لدعم المعلمين على توظيف . 2
 التعلم النشط؟ 

كيف يصف مدراء المدارس العقبات والصعوبات التي تقلل من توظيف التعلم النشط في  .3
 التعليم؟

 المدرسة للمعلم لتعزيز استخدامه للتعلم النشط؟ما أهم المقترحات التي يقدمها مدير  .4

 يهدف البحث إلى ما يلي: أهداف البحث: -

  التعرف إلى تصورات مدراء المدراس في متابعة توظيف المعلمين للتعلم النشط في
 التعليم خالل الحصص.

  التعرف إلى الدور الذي يقوم به مديري ومديرات المدراس في متابعة توظيف التعلم
 في التعليم. النشط

  الكشف عن أبرز العقبات والصعوبات التي تواجه مديري ومديرات المدراس أثناء
 تطبيق التعلم النشط في مدراسهم.

  التعرف إلى الطرق التي اتبعها مدراء المدارس في التغلب على الصعوبات التي
 تواجههم أثناء توظيف التعلم النشط في المدارس.

 البحث كال من: قد يستفيد من أهمية البحث: -
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 .مديرو ومديرات المدراس في االهتمام بتطبيق التعلم النشط في مدراسهم 
  المعنيون بتطوير المناهج التعليمية بتضمين بعض استراتيجيات التعلم النشط في

 األنشطة المرافقة للمنهاج.
  .وزارة التربية والتعليم لمعرفة أثر توظيف التعلم النشط في التعليم 
  أنظار المشرفين التربويين إلى تضمين الدورات التدريبية للتعلم النشط قد توجه

 ومتابعة توظيف المعلمين لها.
  قد توجه أنظار معلمي ومعلمات المدراس لتطوير تدريسهم من خالل استخدام

 استراتيجيات التعلم النشط في التعليم.
 ط.الباحثون من أجل إجراء المزيد من البحوث في مجال التعلم النش 

 مصطلحات البحث: -
( كلمة تصورات بأنها " مجموعة اآلراء واألفكار التي يعبر 2001: يعرف )الحلو ،تصورات -

بها الشخص عن موضوع معين من خالل إدراكه ومعرفته للظاهرة ومن خالل تجربته في 
 (242: 2018التعامل معها ".)الغزو ،

لم وآراء مديري ومديرات المدراس للتعوتعرف الباحثتان التصورات إجرائيًا بأنها: إدراكات 
 النشط من خالل متابعتهم للمعلمين أثناء تطبيق استراتيجيات التعلم النشط في التعليم.

( بأنه:" قائد تربوي يتصف بخصائص ومهارات تتطلبها 2000: يعرفه عبدو )مدير المدرسة -
ي أجواء هدافها المنشودة فمنه طبيعة األدوار التي يتوقع ممارستها في إدارة المدرسة لبلوغ أ 

 (.98: 2000من األمن واالرتياح" )عبدو:
(: بأنه الشخص المعين رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم بوظيفة 2018ويعرفه الغزو )

مدير مدرسة ليكون مسؤوال مباشرا عن جميع جوانب العمل في مدرسته لتحقيق بيئة تعليمية 
رق اإلمكانيات والظروف لتحقيق تعليم أفضل باستخدام ط مناسبة للتعلم، والعمل على توفير

 (.9: 2018التدريس لبلوغ األهداف المتوخاة. )الغزو ،
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وتعرف الباحثتان مدير المدرسة إجرائيًا: بأنه الشخص الذي يقوم باألعمال الفنية واإلدارية 
وفير كافة ت في مدرسته ويتابع مدى توظيف المعلمين للتعلم النشط في التعليم ويعمل على

اإلمكانيات المادية والبشرية من أجل تحقيق تعلم أفضل باستخدام التعلم النشط، من أجل 
 الوصول لألهداف المرجوة. 

( بأنه:" تعليم وتعلم في آن واحد، يشترك فيها الطالب 2000: يعرفه سعادة )التعلم النشط -
بوجود المعلم  والتحليل السليم، بأنشطة متنوعة تسمح لهم باإلصغاء اإليجابي والتفكير الواعي

 (33، 2000الميسر لعملية التعلم مما يدفعهم نحو تحقيق أهداف التعلم". )سعادة :
( أن التعلم النشط هو عبارة عن:" طريقة تجعل الطالب يبذل كل 2006ويذكر ماثيوز )

العمل و جهد في األنشطة الصفية بدال من أن يكون فردا سلبيا يتلقى المعلومات من غيره، 
في مجموعات واالشتراك في اكتشاف المفاهيم والتدريبات الفاعلة على حل المشكالت 

 Mathewsويسكب الطالب مهارات االستقصاء والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت". )
,2006:33) 

وعرفت الباحثتان التعلم النشط إجرائيًا بأنه: مجموعة من األنشطة والفعاليات والخبرات التي 
ا الطالب داخل الصف أو خارجه بتوجيه من المعلم وبدعم من مدير المدرسة، وتتضمن ينفذه

العديد من استراتيجيات التعلم النشط والمشاركة الفاعلة من أجل المرور بخبرة التعلم من 
 أجل تحقيق تعلم أفضل.

فسية نبأنه:" العملية التي تهدف إلى إحداث تغيرات عقلية و  2004): تعرفه راشدي )لتعليما -
وجسمية لدى الطلبة بقصد تنمية شخصياتهم بجميع أبعادها، عن طريق مجموعة من 

 (.  18 ،2004المعارف والحقائق والمفاهيم والمهارات المختلفة")راشدي :
وتعرفه الباحثتان إجرائيًا بأنه عبارة عن: العملية المنّظمة التي ُيمارسها الُمعّلم بهدف نقل 

لطالب عن طريق تنفيذ مجموعة من األنشطة باستخدام المعارف والخبرات إلى ا
 استراتيجيات التعلم النشط وإشراك المتعلمين في تنفيذها لمساعدتهم على التعلم.
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 حدود البحث: -
: انحصر مجتمع البحث في المدراس الحكومية الفلسطينية في مديرية التربية الحد المكاني -

 ( مدرسة. 50والبالغ عددها )والتعليم خان يونس )محافظة خان يونس( 
 - 2021: طبق هذا البحث خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي:الحد الزماني -

2022  
: يشمل جميع مديري ومدير ات المدراس الحكومية بمديرية التربية والتعليم الحد البشري  -

 خان يونس )محافظة خان يونس(.
ومديرات المدارس الحكومية في مجال  التعرف إلى تصورات مديري  الحد الموضوعي: -

 توظيف التعلم النشط في التعليم في مدراسهم.
 الفصل الثاني

هذه الدراسة هي دراسة نوعية تهدف إلى توفير معلومات متعمقة  التصميم واإلجراءات:
حول بيئات التعلم الجيدة لتحقيق متطلبات التعلم النشط من وجهة نظر مدراء المدارس، من 

اآلراء المختلفة حول بيئات التعلم النشط للتعلم كمتطلب من المناهج الدراسية، أجل عكس 
حيث تم النظر في االختالف في الوضع االجتماعي واالقتصادي لمواقع المدارس المختارة 

مدراء من مدراء المدارس بشكل عشوائي، و التنويع في طبيعة  4كعينة للدارسة، وتم اختيار 
المدارس التي تم اختيارها من الناحية االجتماعية ومن الناحية االقتصادية، حيث اشتملت 
 العينة على مدارس حكومية في مناطق جغرافية وسكانية مختلفة في محافظة خان يونس.

جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية اشتمل مجتمع البحث على  مجتمع البحث وعينته: -
 ( مديرًا ومديرة.51في محافظة خان يونس والبالغ عددهم حوالي )

لقد تم اختيار عينة البحث من المدراس التي تم تطبيق التعلم النشط في  عينة البحث: -
 ،مدراسها، وقد شملت عينة الدراسة أربع مدراء مدراس )اثنان من الذكور واثنتان من اإلناث(

وتم تحديد المشاركين في المقابالت بناًء على مدى مناسبتهم لمعايير اختيار عينة البحث، 
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أي أن سبب اختيار هذه العينة هو االعتقاد بأن تجربة مدراء المدرسة ومتابعتهم لتطبيق 
 التعلم النشط في المدراس ستثري البحث بشكل رئيسي.

( 2019ي ) الكيفي ( الذي يحدده ملحم ) استخدمت الباحثتان المنهج النوع منهج البحث: -
بكونه: " يعتمد على دراسة الظاهرة في ظروفها الطبيعية، وعلى الباحث بوصفه أداة أساسية 
في عملية جمع البيانات، وتم اعتماد المنهج النوعي المستند على إجراء المقابالت شبه 

ص بيانات موسعة حول المقننة على عينة من مديري ومديرات المدراس، من أجل استخال
توظيف التعلم النشط في التعليم في المدراس، كما اعتمد المنهج النوعي على تحليل البيانات  
الخاصة بالمقابالت بعد االنتهاء من إجراء المقابالت، وتكون مجتمع البحث من جميع 

ًا ( مدير 51مديري ومديرات المدراس الحكومية في محافظة خان يونس والبالغ عددهم ) 
 ومديرة.

لإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثتان باستخدام أداة المقابلة الشخصية  أدوات البحث: -
مع عينة من مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة  خان يونس، والذين تم تطبيق 
التعلم النشط في مدراسهم  وتستهدف التعرف إلى تصورات هؤالء المدراء حول تطبيق التعلم 
النشط في المدارس من خالل اإلجابة عن أسئلة المقابلة حول تجربة مدراء المدراس في 
مجال التعلم النشط من واقع خبرتهم في هذا المجال ودورهم في متابعة توظيف التعلم النشط 
في التعليم، والتعرف إلى أبرز الصعوبات والمشاكل التي واجهت المدراء خالل تطبيق التعلم 

 راسهم، وطرق التغلب عليها. النشط في مد
 إجراءات الدراسة: -

 التحضير للمقابلة: –أوال 

  :تمت صياغة أسئلة المقابلة بالتعاون بين الباحثتين، وأسئلة المقابلة هي 

 أيمكنِك أن تخبريني عن تجربتكم في مجال تطبيق التعلم النشط في مدرستكم؟-1 

ع التي تم تنفيذها في مدرستك لتشجيبصفتك مديرة مدرسة؛ ما األساليب واألنشطة  -2 
 المعلمات على توظيف التعلم النشط في التعليم؟
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كيف تمكنِت من التغلب على العقبات والصعوبات التي واجهتكم أثناء توظيف التعلم -3
 النشط في التعليم؟ 

 ما دور اإلدارة المدرسية في تعزيز التعلم النشط في المدرسة؟ -4

 موقف الطلبة من توظيف التعلم النشط في الحصص المنفذة؟  أيمكنِك أن تتحدثي عن-5

وقد تم االكتفاء في المقابلة باألربعة أسئلة األولى إلجابتها من قبل المبحوثين وذلك بسبب 
 تضمن إجاباتهم إجابة عن السؤال الخامس.

 .إعداد بطاقة المقابلة وبرتوكول /دليل المقابلة 
 قابلتهم من مدراء المدارس الذكور واإلناث اختيار عينة الدراسة الذين ستتم م

 إلجراء مقابالت معهم للتعرف إلى دورهم في تطبيق التعلم النشط في مدراسهم.
 .التواصل مع عدد من المدراء للموافقة على إجراء المقابلة معهم 
  االتفاق على موعد إلجراء المقابلة مع التذكير بالغرض من المقابلة والسرية

 بلة.ومعلومات المقا

 إجراءات المقابلة: –ثانيا 

تم تطبيق المقابلة مع اثنين من مدراء المدارس كعينة استطالعية للتأكد من سالمة األسئلة 
جراء المقابلة إ التأكد تموفهمهم لها وشموليتها للمعلومات المطلوبة لتحقيق البحث، وبعد 
واحدة ما يقارب ساعة مع أربعة من مدراء المدراس، وكانت مدة المقابلة مع كل مدير 

ستين دقيقة(، ثم تمت كتابة بعض المالحظات بعد انتهاء المقابلة، وتمت كتابة بعض )
المالحظات مثل األسئلة التي وقف المبحوث قلياًل قبل اإلجابة عليها وانطباعات المبحوثين 

 من األسئلة.

 جمع البيانات وتفريغ المقابلة:  -ثالثا 
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ق إليه ون بين الباحثتين حيث قامتا بتتبع كل كلمة ومفهوم تم التطر تم تفريغ المقابلة بالتعا
خالل استجابات المبحوثين، بعد االنتهاء من المقابالت مع المبحوثين، وتمت إعادة 
االستماع إلى تسجيل المقابلة مرة أخرى، وطباعة نص المقابلة حرفيًا عن طريق تفريغها، 

ة إلى األفكار والمحاور فيها، وتدقيق كلمات المقابلوقراءة نص كل مقابلة مرة أخرى للتعرف 
والنصوص مرة أخرى للتأكد من عدم وجود أخطاء في الطباعة، كما تم التخلص من بعض 
البيانات غير المفيدة بوضعها في ملف آخر للرجوع إليها وقت الحاجة، وتخزين نص 

ت حوالي تفريغ المقابال المقابالت على جهاز الحاسوب تمهيدا لتحليل البيانات، واستغرق 
 ثالث ساعات يوميا لمدة أسبوع. 

ل قامت الباحثتان باستخدام أسلوب التوجه النوعي )الكيفي( في تحلي تحليل البيانات: –رابعا 
البيانات، وذلك بعد تفريغ المقابالت وقراءتها عدة مرات الستخالص الموضوعات المحورية 

ملية ترميز عوالمفاهيم الرئيسة، وقد تم تصنيف المعلومات واألفكار المتشابهة عن طريق 
ديد من المواد العلمية والتي تتعلق بتحليل البيانات حيث تم االطالع على الع المقابالت

النوعية، وقد تعاونت الباحثتان في عملية الترميز، وتم تحديد الرموز الرئيسية التي سيتم 
تحديد  المحاور و األنساق الرئيسية منها، وكانت محاور وأنساق الترميز كالتالي: " مجاالت 

شطة التي تم تنفيذها في مدرستك" و" دور اإلدارة تطبيق التعلم النشط"، و"األساليب واألن
 المدرسية في توظيف التعلم النشط"، و"الصعوبات والمعيقات في توظيف التعلم النشط".

، ثم تم إجراء تحليل المحتوى Microsoft Office Wordكما تم نسخ المقابالت باستخدام 
ًعا، جميع اإلجابات ذات الصلة معن طريق ترميز البيانات للمواضيع المتكررة: أواًل، تم ت

ثم أبرزت الباحثتان الترميز. ثانًيا، تم االنتهاء من تحديد الرموز وظهرت الموضوعات من 
خالل تكوين مجموعات الرموز ذات الصلة، وكخطوة ثالثة وخطوة أخيرة، تم توفير 

ارجية خ الموضوعات والرموز والمقابالت التي تم نسخها من قبل الباحثتين وعمل فحوصات
بالتشاور مع الزمالء واكتساب بعض اآلراء والفحوصات الخارجية، وكان الجانب األكثر 
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مناقشة هو "مجاالت تطبيق التعلم النشط" و"األساليب واألنشطة التي تم تنفيذها في مدرستك" 
من أجل الحصول على بيئة تطبق التعلم النشط، و نظًرا لعدم وجود قائمة محددة مسبًقا 

التعلم النشط داخل المدارس، قرر الفريق الحصول على موافقة المشاركين بعد إكمال لبيئة 
عملية التحليل، من أجل تقليل التهديدات للمصداقية النظرية، كما قامت الباحثتان بقراءة 
جميع التعبيرات عدة مرات، وتحليل البيانات مًعا من خالل مناقشة التعبيرات غير الواضحة 

 اق، وأخيًرا تم االتفاق على الترميز والموضوعات. للوصول إلى اتف

بعد ذلك، قامت الباحثتان بإرسال النتائج إلى المشاركين، وأخذ موافقات المشاركين من 
مدراء المدارس وتعليقاتهم على النتائج، وقرأ المشاركون رموزهم على وثيقة مقابلة منقحة 

قديم جميعا على رموز مقابالتهم لذلك، تم توقدموا معلومات تفصيلية لدعم أفكارهم، ووافقوا 
 جميع الموضوعات والرموز تحت الموضوعات ذات الصلة في الدراسة.

: كان للباحثتين دور في معايشة الظاهرة التي تبحثان عنها من خالل متابعة دور الباحثتين
موضوع بالتعلم النشط في المدرسة، ووضع خطة الدراسة، واالطالع على األدبيات المتعلقة 

البحث والدراسات السابقة، وتصميم المقابلة وإجراءاها، والتفاعل بين الباحثتين وأفراد العينة 
من مدراء المدارس، مع التأكيد على أهمية البيانات التي تم جمعها من المبحوثين والقيام 

ثتين إلنجاز حبتحليل المقابلة وترميزها، وااللتزام بأخالقيات البحث العلمي، والتعاون بين البا
 البحث.

: هناك العديد من االلتزامات األخالقية التي راعتها الباحثتان، ومنها: االعتبارات األخالقية
الصراحة مع المشاركين وإبالغهم بأهداف البحث، والحصول على موافقتهم على المشاركة 

حرية  مع في المقابلة واالطالع على البروتوكول الخاص بالمقابلة وعدم إجبارهم عليها
االنسحاب للمشارك إذا رغب في ذلك، ومحافظة الباحثتين على سرية المعلومات وعدم 
استخدامها ألية أغراض أخرى وتوفير الحماية للمشاركين وأخبار المشاركين بذلك، 

 والموضوعية والبعد عن التحيز وإطالع المشاركين على النتائج وغيرها.
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 المصداقة والثبات للدراسة:

بدأ بناء نموذج المقابلة بإطار مفاهيمي يعتمد على مراجعة األدبيات،  الصدق: -أوالً 
وطورت الباحثتان أسئلة المقابلة بعد الحصول على رأي المشرفة حيث تم تغيير بعض 
األسئلة، والتعديل على بعض منها حتى وصلت أسئلة المقابلة إلى الشكل النهائي الذي تم 

 توزيعه على عينة الدراسة.

قق صدق رواية المبحوثين من خالل تاريخهم في العملية التعليمية حيث تراوحت خبراتهم وتح
( سنة في مجال اإلدارة التربوية وإدارة المدارس، أما صدق (15( سنوات إلى (5ما بين 

الباحثين فقد تحقق من خالل صدق األسلوب التي تم فيه استعمال المفاهيم المستقاة من 
مجال التعلم النشط، وكذلك وضوح عرض النتائج وعدم التحيز وذلك  المؤلفين األوائل في

 من عشوائية العينة التي تم اختيارها وكذلك عرض النتائج كما هي من غير أي تعديل.

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيق أداة الدراسة تجريبيًا على  الثبات: -ثانيا 
ريبي كعينة استطالعية، بحيث تم الحصول على ( من مدراء المدارس بشكل تج2عدد )

العديد من النتائج المتشابهة، بحيث كانت االستنتاجات التي تم الحصول عليها مشابهة 
للواقع الذي تم التوصل إليه، وأيضًا كانت تقيس األداة مقاطع حقيقية من التجربة في مجال 

 التعلم النشط.

 الفصل الثالث

 عرض النتائج واالستنتاجات

من خالل المقابالت الشخصية مع مديري ومديرات المدراس، ومن خالل  نتائج الدراسة:   
تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من المقابالت تم عرض نتائج الدراسة تحت ثالث 
فئات، وهي: "مجاالت التطبيق" و" دور اإلدارة المدرسية" و "صعوبات التطبيق وطرق 

م التعلم النشط" ، و تضمن ردود المشاركين العديد من الموضوعات التغلب عليها في استخدا
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الفرعية، بحيث تم تجميع المجاالت الفرعية تحت هذه الفئات، حيث كانت الفئة األولى 
"مجاالت التطبيق" تضم الموضوعات التالية: )مجال التطبيق في المدرسة، واألساليب 

ز التعلم لثانية "دور اإلدارة المدرسية في تعزيواألنشطة التي تم تنفيذها( بحيث ضمت الفئة ا
النشط"، والفئة الثالثة: "كيف تمكنت من التغلب على العقبات والصعوبات" وتضمن مجالين 
فرعيين هما : )الصعوبات وطرق التغلب عليها(، وضم كل من المجاالت الفرعية عددًا من 

العدد اإلجمالي للرموز أكثر من  ( رمزًا؛ وبذلك يكون 13( إلى )9الرموز تراوحت ما بين )
 عدد المشاركين في المقابلة.

يظهر من المقابالت مع مدراء المدارس أن هناك دورا  النتيجة األولى: )مجاالت التطبيق(:
كبيرا لمدراء المدراس في متابعة تنفيذ المعلمين للتعلم النشط من خالل تجربتهم في ذلك، 

ة، بمفهوم التعلم النشط وأهميته في العملية التعليميحيث أكد جميع المدراء على معرفتهم 
كما ذكر العديد من المشاركين في الدراسة أهمية الطالب كمحور تنطلق منه العملية التعليمية 
بشكل عام، وباألخص في استراتيجية التعلم النشط، ولذلك أشار المشاركون إلى ضرورة 

تحقيق مستويات عالية في تطبيق  االهتمام بتحصيل الطالب واالهتمام بهم من أجل
عاما من الخبرة(: " التعلم  15 استراتيجيات التعلم النشط، كما ذكر أحد المدراء )يمتلك 

النشط بمفهومه البسيط هو التعلم الذي يجعل المتعلم محور العملية التعليمية، وهذا االتجاه 
ا المعلم كز حول المتعلم، وأمهو السائد اليوم في التعليم وهو جعل العملية التعليمية تتمر 

فهو موجه ومنظم ومقيم للعملية التعليمية، لذا كان ال بد من االهتمام بهذا االتجاه السيما 
نحن كمدرسة نسعى لتقديم تعليم نوعي متميز فكان االهتمام بالتعلم النشط من قبل إدارة 

 المدرسة لتحقيق جملة من األهداف..." 

ة وضع أهداف لعملية تطبيق استراتيجيات التعلم النشط بالنسبوركز المبحوثون على أهمية 
للعملية التعليمية، بحيث تطرق العديد من المشاركين إلى بعض مواطن إبراز أهمية التعلم 
النشط داخل المدارس، وبذلك لم تكن عملية التعلم النشطة شيئًا عبثًا، حيث كان هناك 
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لرتابة والملل في التعليم، وتحقيق مفهوم التعلم العديد من األهداف ومن أهمها: البعد عن ا
الممتع، وتنمية العالقة اإلنسانية بين المتعلمين بعضهم ببعض وبين المتعلمين والمعلم، 
وزيادة ثقة المتعلم بنفسه، وتحسين دافعية المتعلم للتعلم، وزيادة التحصيل الدراسي عن 

اون." )أحد المدراء ذوي الخبرة الطالب، وإكساب الطالب اتجاهات إيجابية مثل التع
 سنوات(.10

وبرز في استجابات المبحوثين، أهمية التخطيط الجيد للتعلم النشط من خالل وضع الخطط، 
وعقد االجتماعات و الدور المهم للدورات التدريبية والنشرات التوضيحية واإلرشادية في 

عديد من ارس، بحيث ذكر التوضيح مجاالت تطبيق استراتيجيات التعلم المستمر داخل المد
مديري المدارس عدة دورات تدريبية تم تنفيذها داخل المدارس، وذلك من أجل تنفيذ دروس 
توضيحية وتدريبية للمعلمين، بدورها توجههم نحو الطريق السليم في تطبيق استراتيجيات 

: "حيث ءالتعلم النشط، ومن بعض االستجابات التي تم الحصول عليها ما ذكره أحد المدرا
تم إعطاء دورة تدريبية للمعلمين بدأت في شهر أغسطس في غزة كل تخصص لوحده ولمدة 
ثالثة أيام، وتم تزويد المعلمين بالمهارات واالستراتيجيات التعليمية التي تضمنها التعلم 
النشط، مع توزيع دليل للمعلم في كيفية تطبيق تلك االستراتيجيات... وتم تنفيذ دورة تدريبية 
لجميع المعلمين في المدرسة لالستفادة من الدورة التي أعطتها الوزارة للمعلمين في المباحث 

 األساسية".

كما تم التطرق إلى العالقات االجتماعية وتبادل الزيارات والتعاون بين المعلمين ودورها 
ل قالبارز في تحقيق استراتيجيات التعلم النشط، بحيث تمكن المعلمين ذوي الخبرة من ن

خبراتهم إلى المعملين الذين تنقصهم الخبرة في تطبيق استراتيجيات التعلم النشط، وبذلك 
تعم الفائدة على الجميع ويسهل تطبيق استراتيجيات التعلم النشط داخل المدارس، وهذه 

( Rissanan ,2014( ومع دراسة ريسانين )  2014النتيجة تتوافق مع دراسة ريسانين ) 
 ط يدعم عملية التعلم وزيادة تحصيل الطالب من خالله .بأن التعلم النش
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كما ذكرت إحدى مديرات المدراس: " تم وضع خطة لتنفيذ التعلم النشط بالتعاون مع 
المعلمات واالجتماع بالمعلمات في بداية العام وحثهن على توظيف التعلم النشط في العملية 

وشهادات  جيات التعلم النشط بتعزيز معنوي التعليمية... وتكريم المعلمات المنفذات الستراتي
 تقدير وكذلك في التقييم السنوي لهؤالء المعلمات".

 اتضح من خالل المقابالت )دور اإلدارة المدرسية في التعلم النشط(: -النتيجة الثانية 
الدور الكبير لمدراء المدراس في إنجاح تجربة التعلم النشط من خالل اتباع العديد من 

واإلجراءات التي تساعد في توظيف التعلم النشط، حيث أكد مدراء المدراس على  األساليب
أهمية توفير المواد التعليمية من أجل مساعدة المتعلمين على بناء معرفتهم الخاصة، وطالب 
المشاركون بمزيد من المواد، كما أبرز المدراء ضرورة إعطاء بعض المواد والمناهج مثل 

همية أثناء تعلم الهندسة، و تساعد المواد الطلبة على جعل الرياضيات بشكل خاص أ 
المصطلحات المجردة ملموسة، و شدد مدرسو الرياضيات على فوائد األلواح الذكية لجعل 

المصطلحات المجردة ملموسة وتقديم المساعدة البصرية ، كما ذكر أحد المدراء : " يمكن  
راسة ورة الذكية وغيرها.. وهذا يتوافق رمع دلمعلم الرياضيات أن يوظف التعلم النشط كالسب

 ( من حيث دور المعلم والطلبة في تنفيذ التعلم النشط2018الرشيدي )

كما واصل المدراء إبراز أهمية دور اإلدارة في تعزيز تطبيق استراتيجيات التعلم النشط، 
ديد وتقبل ي تجحيث كانت أهمية دور اإلدارة في توفير المناخ والجو المناسب الذي يساعد ف

األفكار من أجل تنفيذ أنشطة وفعاليات التعلم النشط، وأيضًا تمثل دور اإلدارة في تشجيع 
تبادل الخبرات، وذلك من خالل عقد االجتماعات واللقاءات الدورية، كل ذلك لن يحدث 
بدون تخطيط ووضع الخطوط العريضة التي يجب السير عليها وتوزيع األدوار على 

أجل تنفيذ هذه الخطط كما يذكر أحد المدراء : "توفير الجو والمناخ المناسب  المعلمين من
الذي يساعد على التجديد وتقبل األفكار والفعاليات الجديدة ويساعد على مواكبة التطور في 
كافة المجاالت وخاصة في مجال المعرفة والتعليم والتعلم والتجديد... والحرص على تبادل 
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ات من خالل الزيارات التبادلية والدروس التوضيحية ونقل الخبرات الخبرات بين المعلم
لمدارس ، خرى... وعقد اجتماع للمعلمات للتعريف بالتعلم النشط وأهميته وعرض بعض 
استراتيجيات التعلم النشط وقامت المعلمات الالتي تلقين التدريب في اإلجازة بعرض جزء 

إعداد خطة مدرسية للتعلم النشط.")مديرة مدرسة  من تجربتهن أثناء الدورة التدريبية، وتم
 سنوات(. 5بخبرة 

وكان من أهم األنشطة التي تقوم بها اإلدارة في تعزيز تطبيق استراتيجيات هو توفير وسائل 
تعليمية تخدم استراتيجيات التعلم النشط، بحيث يجب توفير الدعم المادي والمعنوي للمعلمات 

لتعلم النشط، وأيضًا يجب على اإلدارة التواصل مع مؤسسات تنفيذ استراتيجيات ا من أجل
المجتمع المحلي ومع بعض أولياء األمور من أجل دعم أنشطة التعلم النشط، حيث برز 
دور مدراء المدارس في التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي وأولياء األمور لتوفير 

ر أحد المدراء :"تم التواصل مع الوسائل التعليمية المستخدمة في التعلم النشط كما ذك
مؤسسات المجتمع المحلي لدعم التعلم النشط، مثل جمعية الثقافة والفكر الحر إلعداد 
وسائل تعليمية ضمن مشروع بأيدينا نصنع وسائلنا التعليمية واستخدام تلك الوسائل في 

سة بخبرة ر التعلم النشط، ومركز القطان للطفل لتزويد المدرسة بكتب وقصص." )مديرة مد
( والذي أظهرت أهمية التعلم Tarban ,2007( سنوات(. وهذا يتوافق مع دراسة ) 10)

 النشط في زيادة التحصيل الدراسي للطلبة وضرورة اإلعداد الجيد له.

 معيقات وصعوبات تطبيق التعلم النشط وطرق التغلب عليها: -النتيجة الثالثة

المشاركين تبين أن هناك العديد من الصعوبات من خالل المقابالت التي أجريت مع 
والمعيقات التي واجهت مدراء المدراس أثناء تطبيق التعلم النشط ومنها: عدم رغبة بعض 
المعلمين في التغيير، وضيق وقت الحصة، والعبء الكبير على المعلم من حيث نصاب 

فر سية الكبير، وعدم تو الحصص الدراسية واألعمال الفنية المكلف بها، وحجم المادة الدرا
بعض الوسائل التعليمية المستخدمة في التعلم النشط، وعدم قدرة بعض المعلمين والمعلمات 
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على توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم خاصة المتقدين والمتقدمات في السن والمعلمين 
ا وعدم مشاركة يهالجدد، باإلضافة إلى األعداد الكبيرة للطلبة في الفصول وصعوبة الحركة ف

العديد من الطلبة في األنشطة المنفذة في التعلم النشط في بداية تطبيقها في التعليم وغيرها 
كما ذكرت إحدى المديرات : " كل بداية جديدة للتغيير  تكون غير مرغوب فيها من قبل 
بعض المعلمات وحتى من قبل بعض مدراء المدارس وأيضا الطلبة ... وعدم االرتياح 

القلق الناتج عن التغيير المطلوب وقلة الحوافز المطلوبة للتغيير  في ظل أزمة الرواتب و 
وأعباء المعلم الكبيرة ونصاب الحصص المتعب للمعلم ... ضيق وقت الحصص،  فالحصة 
مدتها من أربعين دقيقة في التوقيت الشتوي وخمس وأربعين دقيقة في التوقيت الصيفي... 

بالمعلومات والمهارات... صعوبة في إعداد الوسائل التعليمية والمنهج كبير ومليء 
توافق ي المستخدمة في التعلم النشط  وتوفرها بسبب الوضع االقتصادي وقلة الميزانية"، وهذا

(  حول الصعوبات التي تواجه المعلمين والطلبة  Hu i-Ling., et al, 2017مع دراسة )
(حول أهمية 2014توافق مع دراسة المصري )في تطبيق التعلم النشط في المدارس، وت

تصميم الغرف الصفية ومناسبتها للتعلم النشط، ودور المعلمين والبيئة المدرسية في نجاح 
 التعلم النشط والتغلب على الصعوبات.

وكان من أبرز طرق التغلب على تلك الصعوبات التي قام بها مدراء المدراس حسب 
بادل تنفيذ  الدورات التعليمية للمعلمين والحصص التبادلية لتالمقابالت التي أجريت ما يلي: 

الخبرات في مجال التعلم النشط، و تنظيم وقت الحصة وتضمين خطة المعلم للتعلم النشط 
من خالل دمج التعلم النشط في فعاليات الحصة، وتوثيق االستراتيجيات المستخدمة في 

لنشط دير المدرسة والمشرفين على التعلم اكراسات التحضير للمعلمين ومتابعتها من قبل م
من المديرية والوزارة، وتنفيذ العديد من استراتيجيات التعلم النشط خالل حصص االحتياط، 
والتواصل مع بعض مؤسسات المجتمع المحلي وبعض أولياء األمور لتوفير الوسائل 

جيا الحديثة تخدام التكنولو التعليمية الالزمة، وإعطاء دورات من قبل معلمي التكنولوجيا في اس
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كالسبورة الذكية للمعلمين لتوظيفها في تنفيذ التعلم النشط، والتغلب على مشكلة األعداد 
الكبيرة للطلبة من خالل تنظيم الطلبة في مجموعات وتغيير جلسة الطلبة وتوظيف مرافق 

ة في فعاليات كالمدرسة كالمكتبة والمختبر والمصلى والساحات، وتشجيع الطلبة على المشار 
التعلم النشط وتكريم المميزين منهم وغيرها، كما ذكرت إحدى المديرات :" ولكن تم التغلب 
على مشكلة ضيق وقت الحصة من خالل تنظيم وقت الحصة ودمج التعلم النشط في 
فعاليات ...  واالستفادة من حصص االحتياط... وتم التغلب على عدم توفر وسائل تعليمية 

صنيع بعض الوسائل التعليمية في المدرسة  واستخدام هذه الوسائل من قبل من خالل ت
المعلمات عن طريق استعارة المعلمات للوسائل من بعضهن البعض، وكذلك مشاركة بعض 
الطالبات وأولياء األمور في تصنيع بعض الوسائل"،  كما ذكر أحد المدراء :" ولكنا تغلبنا 

ن خالل تغيير طريقة جلوس الطالب عن طريق نظام على األعداد الكبيرة في الصف  م
المجموعات، وطريقة مربع ناقص ضلع،  وأيضا تنفيذ بعض الحصص في ساحة 
المدرسة... وتم التغلب على مشكلة خوف الطالب من المشاركة عن طريق تنويع أنشطة 

ران  مما قالتعلم النشط ، وإشراكهم في التعلم النشط وعمل نظام المجموعات، والتعلم باأل
أدى لمشاركة جميع الطالب في استراتيجيات التعلم النشط وتكريم الطالب المشاركين في 
الحصة وفي اإلذاعة المدرسية أمام زمالئهم لتشجيعهم على المشاركة في فعاليات التعلم 

( 2117( و دراسة سعادة والرشيدي ) 2118النشط"، وهذا يتوافق مع دراسة رمضان )
 مارسة المعلمين والطلبة ألدوارهم في التعلم النشط.والتي أظهرت  م

 :التوصيات

 من خالل النتائج التي ظهرت وتمت مناقشتها وتفسيرها توصي الباحثتان بما يلي:   

  لفت انتباه مدراء المدارس لضرورة االهتمام بتطبيق التعلم النشط في مدارسهم ووضع
ر لهم لتوظيفه النشط والتشجيع المستم الخطط لتنفيذه، ومتابعة تنفيذ المعلمين للتعلم

 في التعليم.
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  ضرورة االهتمام بتوعية المعلمين والمسؤولين بأهمية التعلم النشط لتنمية مهارات
التفكير واالتجاه والتنويع في استراتيجيات التعلم المنفذة في التعليم وأثره في زيادة 

 تحصيل الطلبة.
 لتعلم ء متابعة المعلمين، وحثهم على توظيف اضرورة اهتمام المشرفين التربويين أثنا

 النشط في الحصص.
  ،تقديم نماذج تدريسية للمعلمين أثناء الخدمة، معتمدة على استراتيجيات التعلم النشط

وتنفيذ العديد منم الدورات التدريبية وورش العمل للمعلمين لتطوير أدائهم في مجال 
 توظيف التعلم النشط.

  استراتيجيات متنوعة ومختلفة لتنمية مهارات التفكير واإلبداع لدى ضرورة توظيف
 الطالب.

  التأكيد على أهمية توفير البنية التحتية والمرافق المدرسية والوسائل التعليمية
 وتكنولوجيا التعليم التي تساعد على تفعيل استراتيجيات التعلم النشط أثناء التدريس. 

  خالل  ة التربية والتعليم الفلسطينية للتعلم النشط منضرورة االستمرار في رعاية وزار
تنفيذ المزيد من الدورات التعليمية لمدراء المدراس والمعلمين لتطبيق التعلم النشط 

 في جميع المدارس.
  عقد مؤتمرات علمية وأيام دراسية حول التعلم النشط، وحث الباحثين ومدراء المدارس

 والمعلمين على المشاركة فيها.
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 المراجع:

 المراجع العربية: -أوال 

 ( تصورات معلمي المدراس الحكومية األساسية والثانوية وطلبتها 2001الحلو، عثمان :)
 (.11نحو أنماط الضبط الصفي في شمال فلسطين، مجلة النجاح الوطنية، المجلد )

 ( عمليتي التعليم والتعلم، دار الفكر، عمان.2004راشدي، حسناء :) 
 (: أثر استراتيجيات التعلم النشط في التفكير اإليجابي لدى طلبة 2018) رمضان، منال

الصف السابع األساسي في منطقة عمان، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية 
 (.39العدد ) 2018اإلنسانية، جامعة بابل /

 ( التعلم النشط، دار الفكر، عمان، األردن.2010رمضان، بدوي :) 
 (: أثر التعلم النشط في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل 2009مة. )الزايدي. فاط

الدراسي لمادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية لمدينة مكة 
 المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى.

 ( درجة ممارسة المعلمين وا2017سعادة، جودت والرشيدي، فاطمة :) لطلبة في المرحلة
(، 4 4الثانوية ألدوارهم في التعلم النشط من وجهة نظرهم، دراسات دار العلوم، المجلد )

 (.(1(، ملحق  (4العدد 
 ( التعلم النشط بين النظرية والتطبيق، عمان: دار الشروق 2011سعادة، جمال وعقل :)

 . 2للنشر والتوزيع، ط 
 ( إدارة المدر 2000عبدو، عبد القادر :).سة االبتدائية، القاهرة، مكتبة النهضة 
 ( أثر استراتيجيات التعلم النشط 2012عشا، انتصار وأبو عواد، فريال والشلبي، إلهام :)

في تنمية الفاعلية الذاتية والتحصيل أكاديمي لدى طلبة كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة 
 األول. ( العدد28الغوث الدولية، مجلة جامعة دمشق، المجلد )
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 ( دور مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم في المدراس الثانوية 2018الغزو، أشرف :)
في محافظة عجلون في األردن، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، 

 (.27العدد )
 ( مهارات التدريس الفعال.، العين، دار الكتاب الجامعي.2115الهويدي. زيد :) 
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أساليب الحماية الوالدية وعالقتها باألمن النفسي لدى أطفال بعنوان: "بحث 
 "المرحلة االبتدائية

 د. محمود خليل ابراهيم البراغيتي: إعداد الباحث
 أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي المساعد  

 مشرف االرشاد النفسي جامعة األقصى  -اإلسالمية محاضر الصحة النفسية غير المتفرغ الجامعة 
 

 ملخص الدراسة 
ما هي أكثر أساليب الحماية  استخدامًا لدى أطفال التعرف على  هدفت الدراسة   

ال مستوى األمن النفسي لدى أطف والتعرف إلى ،المرحلة االبتدائية في محافظة خان يونس
 ينالعالقة بفي محافظة خان يونس موضع الدراسة، مع التعرف إلى  المرحلة االبتدائية

أساليب الحماية واألمن النفسي لدى أطفال االبتدائية موضع الدراسة، وتكونت عينه الدراسة 
األدوات ( طفل من أطفال المرحلة االبتدائية من محافظة خان يونس،  و 255من ) 

المستخدمة، هي: مقياس أساليب الحماية الوالدية، إعداد: الباحث، و مقياس األمن النفسي، 
رات  إن المتوسط الحسابي لجميع الفق وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: إعداد: الباحث

ا لهم tوقيمة مستوى الداللة الختبار  3األسلوب المتساهل كانت أكبر من الدرجة الحيادية 
، مما يشير إلى أن آراء عينة الدراسة 1.15كانت أقل من مستوى الداللة المقبول وهو 

حول تلك االسلوب وصلت لدرجة الموافقة، أي وجود إجماع بالموافقة على تلك االسلوب، 
ر كانت أكب " يحبني والدي ويرتحان وأنا بجوارهم "( والتي تنص على 1وأن الفقرة رقم )

لفقرة رقم تليها ا يحبني والدي ويرتحان وأنا بجوارهمفقرات االسلوب المتساهل استخدما  
ن ، حيث كان الوز " يرحب والدي بأصدقائي كلما دعوتهم للمنزل "( والتي تنص على 2)

 .%77.8،%82.6النسبي على التوالي لهما 
 3ية نت أكبر من الدرجة الحيادإن المتوسط الحسابي لجميع فقرات بعد اسلوب القسوة كا

، مما 1.15لهما كانت أقل من مستوى الداللة المقبول وهو  tوقيمة مستوى الداللة الختبار 
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يشير إلى أن آراء عينة الدراسة حول تلك األسلوب وصلت لدرجة الموافقة، أي وجود إجماع 
ومني والدي على أبسط ( والتي تنص على " يل7بالموافقة على تلك االسلوب، إن الفقرة رقم )

( والتي تنص 11األسباب " كانت أكبر فقرات اسلوب القسوة استخداما تليها الفقرة رقم )
على " يواجه والدى مطالبي بالرفض والهيجان "، حيث كان الوزن النسبي على التوالي لهما 

86.7%،83.2% . 
وقيمة مستوى  3ية إن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات كانت أكبر من الدرجة الحياد 

، مما يشير إلى أن 1.15لهما كانت أقل من مستوى الداللة المقبول وهو  tالداللة الختبار 
آراء عينة الدراسة حول تلك األسلوب وصلت لدرجة الموافقة، أي وجود إجماع بالموافقة 

ية س( والتي تنص على " ينجز والدى واجباتي المدر 13على تلك االسلوب، وأن الفقرة رقم )
خوفا من عقاب المدرس لي، على الرغم من قدرتي على إنجازها " كانت أكبر الفقرات 

( والتي تنص على " يرى والدى أنني غير 17المتعلقة بالحماية الزائدة تليها الفقرة رقم )
قادر على الدفاع عن نفسي من أذى اآلخرين"، حيث كان الوزن النسبي على التوالي لهما 

82.6%،77.8% . 
ن المتوسط الحسابي لجميع فقرات بعد االسلوب الديمقراطي كانت أكبر من الدرجة إ

لهما كانت أقل من مستوى الداللة المقبول وهو  tوقيمة مستوى الداللة الختبار  3الحيادية 
، مما يشير إلى أن آراء عينة الدراسة حول تلك األسلوب وصلت لدرجة الموافقة، أي 1.15

( والتي تنص على " يعاملني 18ة على تلك االسلوب، و أن الفقرة رقم )وجود إجماع بالموافق
والدي بنفس معاملتها ألخوتي. " كانت أكبر فقرات األسلوب الديمقراطي  تليها الفقرة رقم 

( والتي تنص على " يمكنني االحتفاظ بحاجاتي وأي شيء يتعلق بي بغرفتي عالنيًة 22)
 .%77.5،%79.1الي لهما "، حيث كان الوزن النسبي على التو 

إن المتوسط الحسابي لجميع فقرات بعد أسلوب السواء كانت أكبر من الدرجة الحيادية 
، 1.15لهما كانت أقل من مستوى الداللة المقبول وهو  tوقيمة مستوى الداللة الختبار  3

د و مما يشير إلى أن آراء عينة الدراسة حول تلك االسلوب وصلت لدرجة الموافقة، أي وج



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

135 

 

( والتي تنص على " ينصحني 28إجماع بالموافقة على تلك االسلوب، وأن الفقرة رقم )
( 23والدي وتوجهني قبل أن تعاقبني " كانت أكبر فقرات اسلوب السواء تليها الفقرة رقم )

والتي تنص على " ينصحني والدي وتوجهني قبل أن تعاقبني "، حيث كان الوزن النسبي 
 . %78.8،%79على التوالي لهما 

( كانت أكبر من الدرجة الحيادية  36، 31إن المتوسط الحسابي لكل من الفقرة رقم ) 
، مما 1.15كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول وهو  tوقيمة مستوى الداللة الختبار  3

يشير إلى أن آراء عينة الدراسة حول تلك األسلوب كانت حيادية، أي عدم وجود إجماع 
سلوب سواء كانت بالرفض أو القبول، و إن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات حول تلك اال

وقيمة مستوى الداللة  3( كانت أكبر من الدرجة الحيادية  35، 32باستثناء الفقرة رقم ) 
، مما يشير إلى أن آراء 1.15لهما كانت أقل من مستوى الداللة المقبول وهو  tالختبار 

وب وصلت لدرجة الموافقة، أي وجود إجماع بالموافقة على عينة الدراسة حول تلك االسل
( والتي تنص على " يقف والدى ضدي عندما أتشاجر 31تلك األسلوب، وأن الفقرة رقم )

مع إخواني ولو كانوا على خطأ " كانت أكبر الفقرات المتعلقة بأسلوب التفرقة تليها الفقرة 
كما يعامل إخواني في البيت "، حيث كان ( والتي تنص على " ال يعاملني والدى  37رقم )

 . %71.1،%72.2الوزن النسبي على التوالي لهما 
( 4.248أن متوسط الدرجة الكلية لألمن النفسي لدى أطفال المرحلة االبتدائية يساوي) 
(، %84.9و أن الوزن النسبي للدرجة لألمن النفسي لدى أطفال المرحلة االبتدائية قد بلغ) 

 وهذا المستوى يعتبر مرتفع بناءا على المعيار المستخدم في الدراسة. 
( بين أسلوب  α=  1.15هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
 القسوة وأسلوب التفرقة  واألمن النفسي لدى أطفال االبتدائية. 
( بين االساليب  α=  1.11)  أن هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 االيجابية واالمن النفسي  لدى أطفال المرحلة االبتدائية.
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Abstract 

Objectives of the study: knowing what are the most common methods of 
protection used by primary school children in Khan Yunis, and knowing  the 
psychological security level of primary school children in Khan Yunis, with  
Knowing the relationship between the methods of protection and 
psychological security of the primary children . The study sample consisted 
of (255) primary school children from Khan Yunis governorate. The tools 
used are: the Parent Protection Techniques Scale, prepared by: researchers, 
and the Psychological Security Scale, prepared by the researchers. The 
study reached the following results: The mean of all permissible items was 
greater than the neutral score 3 , and the value of the significance level for 
the t-test for them was less than the acceptable significance level of 0.05,. 
Which indicates that the opinions of the study sample on this method 
reached the degree of approval, That is, having a consensus agreeing to that 
method, And Paragraph No. (1) which states "The number of performance 
indicators is large" was the largest of the permissive method used" My dad 
loves me and rests while I'm next to them" .Followed by Paragraph No. (2) 
which states, "My father welcomes my friends whenever I invite them to the 
home," where the relative weight in succession of them was 77.8%,82.6%. 

The mean of all items after the severity method was greater than the neutral 
score 3 and the value of the significance level of the t-test for them was less 
than the acceptable significance level of 0.05. , Which indicates that the 
opinions of the study sample on this method reached the degree of approval, 
In other words, there is unanimity in agreeing to this method. Paragraph No. 
(7) which states “My father blames me for the simplest reasons” was the 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

137 

 

most widely used paragraph of the method of cruelty followed by paragraph 
(11) which states “My father faces my demands of rejection and frenzy”, 
where he was Relative weight, respectively, are 86.7%, 83.2%. The 
arithmetic mean for all paragraphs was greater than the neutral score 3 and 
the value of the significance level for the t-test for them was less than the 
acceptable significance level of 0.05, which indicates that the opinions of the 
study sample on that method reached the degree of approval, that is, there is 
consensus to agree to this method, And paragraph (13) which states "My 
father performs my school duties for fear of the teacher punishing me, 
despite my ability to accomplish it" was the largest paragraph on excess 
protection followed by paragraph (17) which states "My father believes that I 
am unable to defend On my own, I would harm others, "where the relative 
weight in a row was 82.6% and 77.8% respectively. The arithmetic mean of 
all paragraphs after the democratic method was greater than the neutral 
score 3 and the value of the significance level of the t-test for them was less 
than the acceptable significance level of 0.05, which indicates that the 
opinions of the study sample on that method reached the degree of approval, 
that is, there is consensus to agree to this method And that Paragraph No. 
(18) which states, “My father treats me the same as my brothers.” The 
largest paragraph of the democratic style was followed by Paragraph No. 
(22) which states, “I can keep my needs and anything related to me in my 
room in public”, where the relative weight was on The two respectively, 
77.5%, 79.1%.The mean of all paragraphs after the alike method was 
greater than the neutral score 3 and the value of the significance level of the 
t-test for them was less than the acceptable significance level of 0.05, which 
indicates that the opinions of the study sample on that method reached the 
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degree of approval, that is, there is consensus to agree to this method And 
that paragraph (28) which states "My father advises and directs me before 
you punish me" was the largest paragraph of style alike followed by 
paragraph (23) which states "My father advises and directs me before you 
punish me", where the relative weight in succession of them was 
78.8%,79%. The mean of each of the paragraph (30, 36) was greater than 
the neutral score 3 and the value of the significance level of the t-test was 
greater than the acceptable significance level of 0.05, which indicates that 
the opinions of the study sample on that method were neutral, That is, there 
is no consensus on that method, whether it was rejected or accepted, and 
the mean of all paragraphs except for paragraph (32, 35) was greater than 
the neutral score 3 and the value of the level of significance for the t-test for 
them was less than the acceptable level of significance of 0.05, Which 
indicates that the opinions of the study sample on that method reached the 
degree of approval, that is, there is consensus in agreeing to this method, 
and that paragraph (31) which states "My father stands against me when I 
quarrel with my brothers even if they were wrong" was the largest paragraphs 
related to the method of discrimination Followed by paragraph No. (37), 
which states, "My parents do not treat me as they do my brothers at home," 
where the relative weight in a row for them was 72.2% and 71.1%. 

The average overall degree of psychological security for primary school 
children is (4.248), and the relative weight of the degree for psychological 
security for primary school children has reached (84.9%), and this level is 
considered high based on the standard used in the study. 
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There is a statistically significant inverse relationship at the significance level 
(0.05 = α) between the ruthlessness, discrimination and psychological 
security of primary school children. 

That there is a direct relationship with statistically significant at the level of 
significance (0.01 = α) between positive methods and psychological security 
among primary school children. 

  مقدمة:        
ما  امجتمع وهذاألطفال هم ثروة كل أمة فهم رجال المستقبل واألمل في بناء وتقدم أي 

الحديثة في علم النفس النمو على أهمية الطفولة في تكوين شخصية  وضحته النظريات
الفرد وتحديد أساليبه السلوكية التي يشبع من خاللها حاجاته ويواجه بها مختلف المواقف 

 الحياتية.
تعد مرحلة الطفولة من المراحل الحساسة التي تتكون فيها شخصية الطفل وهي أكثر 

قد يتعرض لها الطفل بصورة مباشرة أو غير مباشرة،  عرضة لالضطرابات النفسية والتي
مما يؤثر على نموه النفسي السوي، وأمنه النفسي. ومما ال شك فيه أن األسرة هي المحضن 
الرئيسي إلشباع حاجات الطفل البيولوجية والنفسية واالجتماعية، وإذا حدث خلل في هذا 

ن ة الحال سينعكس على مستوى األمالبناء األسري وتأثر مناخه بهذا الخلل فإنه بطبيع
 (.27: ص2111النفسي للطفل)أبو ضيف، 

وفي هذا االطار أكدت بعض الدراسات أن المناخ األسري يؤثر على التوافق النفسي، 
( أن العمليات الالسوية بالمناخ األسري المضطرب 2112حيث أكدت دراسة )الكومي، 

ي ف السوي( تؤثروالمناخ الوجداني غير )الال أنسنة والحب المصطنع واألسرة المدمجة 
 التوافق النفسي.

كما أن األطفال الذين يتعرضون ألسلوب القسوة في التربية تظهر لديهم االتجاهات 
السلبية في الكبر كالشعور بالذنب واالتكالية والخضوع، ويكونون سيئ التوافق )مالكي، 
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داد شعور الفرد بالتهديد والخطر (، وتزداد الحاجة لألمن النفسي كلما از 25 -24: 2117
هـ( 1418(، وتأكد في دراسة استينيه وعبدوني )87 -21: 1996في المجتمع )عبد الله، 

أن مجموعة المراهقين الذين ينشأون على التسامح األسري كانوا أكثر شعورًا باألمن من 
 (.25: 2117أولئك الذين ينشأون على التسلط )في مالكي، 

سة من أهمية األمن النفسي للنمو السوي لألبناء، كما تتجلى أهمية الدراسة تنبع أهمية الدرا
في محاولة كشفها عن العالقة بين أساليب الحماية واألمن النفسي  لدى األطفال في  
المرحلة اإلبتدائية، ، وتتركز كذلك أهميتها فيما تضيفه للتراكم العلمي والمعرفي حول عالقة 

النفسي لألبناء في مرحلة التعليم االبتدائي في المجتمع الفلسطيني، اساليب الحماية واألمن 
وتوضيح مدى االنعكاسات السلبية أساليب الحماية غير السوي على شعور األبناء بعدم 
األمن النفسي، وكذلك تحاول هذه الدراسة أن تكشف عن جوانب أساليب الحماية التي 

 بناء في المرحلة االبتدائية، حيث أن أساليبيحتمل أن تكون لها عالقة باألمن النفسي لأل
الحماية سلوك متعلم يمكن تقييمه وتعديل أساليبه، ومن ثم توعية األسر في كيفية تعاملهم 

 مع أبنائهم.
 : تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتيةوأسئلتهامشكلة الدراسة  -

 لدى أطفال المرحلة االبتدائية؟ الحماية استخداماً ما هي أكثر أساليب  .1
 ما مستوى األمن النفسي لدى أطفال المرحلة االبتدائية؟ .2
بين أساليب  (α=  1.15)هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3

 االبتدائية؟الحماية واألمن النفسي لدى أطفال 
 تتحدد أهداف الدراسة الحالية كٍل من:ة: أهداف الدراس -

لدى أطفال المرحلة االبتدائية في  الحماية استخداماً ما هي أكثر أساليب التعرف على 
ي ف مستوى األمن النفسي لدى أطفال المرحلة االبتدائية والتعرف إلى ،محافظة خان يونس
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أساليب الحماية واألمن  العالقة بينمحافظة خان يونس موضع الدراسة، مع التعرف إلى 
 النفسي لدى أطفال االبتدائية موضع الدراسة. 

 أهمية الدراسة -
في تناولها ألحد الموضوعات البحثية المهمة،  تتمثل أهمية الدراسة من الناحية النظرية    

 في مهماً  أمراً  يُعد مصطلحات الدراسة  ودراسة أساليب الحماية، واألمن النفسي،وهى: 
 من مهمة شريحة والعقلي ، لدى االنفعالي، في جانبها وخاصة الشخصية، منظومة دراسة
 النفسية، وأحوالهم وهم )أطفال المرحلة االبتدائية(، الفلسطيني، المجتمع شرائح

من  له تتعرض لما ما والرعاية؛ نظراً  باالهتمام، جديرة شريحة ُتعدُ  والتي واالجتماعية،
وصحتهم  أمنهم النفسي، على سلبية انعكاسات لها يكون  دق والتي مختلفة، حياتية ضغوط
الفلسطينية، وفي هذه  المناطق تشهدها التي الحالية الظروف ظل في خاصةً  النفسية،

 المرحلة الصعبة من حياتهم، وما يصاحبها من انعكاس قوي، ومؤثر على كل جوانب
شخصيتهم؛ مما يمثل بالنسبة لها مشكلة حقيقية ملحة، ذات عواقب سيئة للغاية، تضُر 

على الرغم من تناول بعض البحوث، والدراسات موضوع أساليب الحماية بصحتهم النفسية، 
، و األمن النفسي، وتأثيرها على الشخصية؛ إال إن هذه الدراسات لم تعِط اهتمامها الكافي 

ماية ، واألمن النفسي ، لدى أطفال المرحلة االبتدائية وخصوصًا في لدراسة أساليب الح
المجتمع الفلسطيني، كذلك تعد الدراسة الحالية بمثابة طرح علمي تفتقر إليه مكتبة علم 

 النفس، والعلوم االجتماعية في فلسطين.
شد النفسي ر فتزويد الدراسة أساليب إرشادية نوعية، وإكساب الم أما من الناحية التطبيقية   

 و مهارة إنتاج برامج إرشادية للمشاكل النفسية التي يعاني منها أطفال المرحلة االبتدائية،
 النفسي، والتربوي  اإلرشاد مجال النفسيين، والعاملين في المرشدين، و األخصائيينقد تفيد 

والتربوية، و القائمين على  رعاية األطفال بصفة عامة، و  النفسية، جميع المؤسسات في
الجهات المشرفة على مؤسسات التربية، والمجتمع المحلي، في تصميم  ذلك من خالل 

برامج دعم نفسي؛ تساعد العاملين بها في التخفيف من استخدام أساليب الحماية السلبية 
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 النفسي، المجال في الجامعات د طلبةقد تفيوزيادة األمن التي تعتري بعض األطفال، كذلك 
حيث تعتبر مرجعًا علميًا مفيدًا لهم في بعض جوانب شخصية  واالجتماعي،والتربوي، 

 .األطفال
 مصطلحات الدراسة: -
 أساليب الحماية: -

 أساليب الحماية الوالدية مفاهيميًا: -أ
مجموعة من األنماط السلوكية التي يتعامل بها الوالدان مع أبنائهم  الباحث هييعرفها 

 وتظهر بوضوح أثناء مواقف الحياة المختلفة، وإدراك األبناء لهذه األنماط في المعاملة.
 أساليب الحماية الوالدية إجرائيًا: -ب

من  والمكون أساليب الحماية الوالدية،  مقياس على العينة أفراد يحصل عليها التي الدرجة
 والديمقراطي، والسواء،ست مجاالت: األسلوب المتساهل، والقسوة، والحماية الزائدة، 

 والتفرقة.
 األمن النفسي:  -

 األمن النفسي مفاهيميًا: -أ
به شعور الفرد بأنه محبوب ومقبول ومقدر من قبل اآلخرين، وندرة  أنه يقصديعرفه  

شعوره بالخطر والتهديد، وإدراكه أن اآلخرين ذوي األهمية النفسية في حياته )خاصة 
الوالدين( مستجيبين لحاجاته ومتواجدين معه بدنيًا ونفسيًا لرعايته وحمايته ومساندته عند 

 األزمات.
 :األمن النفسي إجرائياً  -ب

 الذي أعده الباحث األمن النفسي مقياس على العينة أفراد يحصل عليها التي الدرجة
 الغرض. لهذا

تتحدد الدراسة بالموضوع التي تناولته، وهو : أساليب المعاملة الوالدية،  حدود الدراسة: -
وعالقتها باألمن النفسي لدى أطفال المرحلة االبتدائية في محافظة خان يونس، والمنهج 
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المتبع المنهج الوصفي؛ وذلك لمناسبته ألهداف الدراسة، وفروضها، والعينة المكونة من 
االبتدائية من محافظة خان يونس، وذلك في العام  ( طفل من أطفال المرحلة255) 

، واألدوات المستخدمة، هي: مقياس أساليب الحماية الوالدية، إعداد: 2119/2121الدراسي
الباحث ، و مقياس األمن النفسي، إعداد: الباحث ، واألساليب اإلحصائية المستخدمة، هي: 

زان النسبية، ، واألو المئويةرارات، والنسب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والتك
 و اختبار )ت( لعينه واحدة، ومعامل ارتباط بيرسون. 

  اليها:دراسات تم الرجوع  -
( بدراسة هدفت إلى الكشف 2119قام بايزيد) دراسات تناولت أساليب الحماية الوالدية:

عن العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية وتقدير الذات لدى طالبات صعوبات التعلم في 
( 151الصفوف األولية في المدارس االبتدائية بمدينة جدة، وتكونت عينة الدراسة من )

صفي حثة المنهج الو طالبة صعوبات التعلم في الصف الثالث ابتدائي، واستخدمت البا
االرتباطي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس اتجاهات التنشئة األسرية للحوارنة 

(. 2113(، ترجمة وتقنين الضيدان )1975) (Hare(، ومقياس تقدير الذات لهير )2115)
ينما باإلهمال( هو األكثر شيوعا،  –وأظهرت النتائج: أن أسلوب المعاملة الوالدية )التسلط 

الحماية الزائدة(، كما أن أعلى درجة لتقدير الذات  –األسلوب األقل شيوعا هو )الديمقراطي 
هي )تقدير الذات العائلي(، في حين أدني درجة هي )تقدير الذات المدرسي(، باإلضافة 
إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين الدرجة الكلية ألساليب المعاملة الوالدية لالب واألم 

ع أبعاد تقدير الذات، باستثناء بعد )تقدير الذات العائلي(، حيث توجد بينه وبين الدرجة وجمي
الكلية ألساليب المعاملة الوالدية لألم عالقة ارتباطية سالبة، وتوجد فروق بين متوسط 
استجابات العينة ألساليب المعاملة الوالدية تبعا لمتغير الوالدين، لصالح األم في أسلوبي 

اإلهمال(، ولصالح األب في أسلوبي  –، والديمقراطي -الحماية الزائدة  –راطي )الديمق
( دراسة 2115اإلهمال(، وأجري عبد المجيد) –، والتسلط -الحماية الزائدة  –)التسلط 

هدفت الكشف عن العالقة بين أسلوب الحماية الزائدة للوالدين كما يدركها األبناء وبعض 
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( سنة، وتكونت عينة الدراسة 12 -9في المرحلة العمرية من ) المهارات االجتماعية لديهم
( تلميذ وتلميذة من المرحلة االبتدائية واإلعدادية من مدارس حكومية بمحافظة  211من) 

القليوبية، ، واستخدمت الدراسة االدوات التالية: استمارة المستوى االجتماعي والتعليمي 
د(، ومقياس الحماية الزائدة للوالدين )إعداد الباحثة(، للوالدين )إعداد فايزة يوسف عبد المجي

ومقياس المهارات االجتماعية لألطفال )إعداد أيمن شحاتة(، ومقياس الذكاء غير اللفظي 
المصور )إعداد طه المستكاوي(، وتوصلت الدراسة الي  النتائج التالية: توجد عالقة ارتباطية 

يدركها األبناء وبعض المهارات االجتماعية لدى  بين درجة الحماية الزائدة للوالدين كما
( عاًما، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 12 -9األبناء في المرحلة العمرية من )

الذكور واإلناث في درجة الحماية الزائدة للوالدين كما يدركها األبناء في المرحلة العمرية من 
صائية بين الذكور واإلناث في درجة بعض ( عاًما، وال توجد فروق ذات داللة إح12 -9)

( عاًما، وال توجد فروق ذات داللة 12 -9المهارات االجتماعية في المرحلة العمرية من )
إحصائية في درجة أسلوب الحماية الزائدة للوالدين كما يدركها تبًعا األبناء لالختالف 

رجة ات داللة إحصائية في دالمستويات االجتماعية والتعليمية للوالدين، وال توجد فروق ذ
( عاًما تبًعا 12 -9بعض المهارات االجتماعية لدى األطفال في المرحلة العمرية من )

مرتفع(، وقام  –متوسط  –للمستويات االجتماعية والتعليمية للوالدين )منخفض 
( دراسة هدفت إلى معرفه العالقة بين مفهوم الذات وأساليب المعاملة 2115الموسوي)

ية لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة بغداد، ،و تكونت عينة الدراسة من الوالد
( تلميذ وتلميذه من تالميذ المرحلة االبتدائية من الصف )الثالث والخامس والسادس 144)

-٧االبتدائي(، ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام قائمة لصورة الذات لألطفال من سن 
دام اختبار أمبو ألساليب المعاملة الوالدية،  أظهرت النتائج ما يأتي: سنة ،و استخ 16

توجد عالقة ارتباطية عكسية دالة بين مفهوم الذات وأساليب المعاملة، ومنها اإلذالل 
والرفض وتفضيل األخوة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية 

( 11 -7( ولصالح الفئة العمرية األصغر )12 -11( و )11 -7حسب متغير العمر )
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. ال 3سنوات وخاصة في أسلوب المعاملة اإلشعار بالذنب والحرمان واإليذاء الجسدي. 
( 11 -7توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية حسب متغير العمر )

. وة وتفضيل األخوة( وخاصة في أسلوب المعاملة اإلذالل والرفض والقس12 -11سنوات )
. توجد فروق ذات داللة إحصائية في أسلوب المعاملة الوالدية حسب متغير الجنس 4

. ال توجد 5إناث( ولصالح الذكور في أسلوب المعاملة، اإلذالل والحرمان والقسوة.  -)ذكور
إناث(  -فروق ذات داللة إحصائية في أسلوب المعاملة الوالدية حسب متغير الجنس )ذكور

أسلوب المعاملة اإلشعار بالذنب والرفض واإليذاء الجسدي وتفضيل األخوة، وأجري  في
( دراسة هدفت الكشف عن داللة الفروق بين تالميذ وتلميذات الصف 2111الشامي) 

الثالث االبتدائي في كل من أساليب المعاملة الوالدية لالم، والخيال اإلبداعي وأبعاده، وكذلك 
اللة العالقات بين أساليب المعاملة الوالدية لالم، والخيال اإلبداعي الكشف عن حجم ونوع ود

وأبعاده، والبحث عن نموذج للتنبؤ بالخيال اإلبداعي من خالل أساليب المعاملة الوالدية 
لالم، ثم الكشف عن القدرة التمييزية لألثر التجميعي ألساليب المعاملة الوالدية بين مرتفعي 

تلميذة(  116تلميذًا، و 127عي، وتكونت عينة الدراسة من )ومنخفضي الخيال اإلبدا 
بالصف الثالث االبتدائي ، طبق مقياس أساليب المعاملة الوالدية من إعداد الباحث، ومقياس 
الصورة الخيالية من إعداد مصري حنورة؛ ، وتوصلت الدراسة الي النتائج التالية إلي النتائج 

يذ والتلميذات في كل من أساليب المعاملة الوالدية لالم، اآلتية: عدم وجود فروق بين التالم
والخيال اإلبداعي وأبعاده، وجود عالقات ارتباطيه موجبة بين كل من أساليب التقبل 
واالنسجام مع الطفل، والحماية والضبط واإلشراف علي الطفل، والتشجيع ومساندة الطفل 

وجدت عالقات ارتباطيه سالبة بين كل من جانب األم، والخيال اإلبداعي وأبعاده، فيحين 
من أساليب عقاب الطفل، العدوان علي الطفل، التسلط وعدم السماح باستقاللية الطفل من 
جانب األم والخيال اإلبداعي وأبعاده فيما عدا االرتباط بين أسلوب عقاب الطفل وبعد 

من  الحلقة األولي األصالة فلم يكون دال إحصائيا، وأمكن التنبؤ بالخيال اإلبداعي لدي
من خالل خمسة أساليب معاملة والدية من جانب األم  -عينة الدراسة -المرحلة االبتدائية



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

146 

 

)التشجيع ومساندة الطفل، التسلط وعدم السماح للطفل باالستقاللية، التقبل واالنسجام مع 
نسبة ب الطفل، العدوان علي الطفل، الحماية والضبط واإلشراف علي الطفل( التي تسهم معا

( من التباين الكلي لدرجات الخيال اإلبداعي للتالميذ، بمعامالت تنبؤ معيارية 33.8%)
( علي الترتيب، بينما تم استبعاد أسلوب عقاب 1.129، 1.131 -،1.261 -،1.293)

من التباين  %111الطفل من معادلة التنبؤ، وجود دالة تمييزية وحيدة تسهم متغيراتها بنسبة 
مرتفعي الخيال اإلبداعي، ومنخفضي الخيال اإلبداعي من خالل المتغيرات بين مجموعتي 

المرتبطة بها، وهم أربعة أساليب معاملة والدية من جانب األم )التشجيع ومساندة الطفل، 
العدوان علي الطفل، التسلط وعدم السماح للطفل باالستقاللية، عقاب الطفل(؛ حيث كان 

(، وتتضمن هذه األثر 1.111(، وهو دال عند مستوي )1.689معامل االرتباط الكانوني )
التجميعي لهذه األساليب األربعة بمعامالت ارتباط معيارية مع الدالة التمييزية مقدارها 

( علي الترتيب،و أجري كل من دراسة بيريرا ، 1.817-، 1.259، 1.344، 1.1395)
 ,.Pereira, A., Canavarro, C., Cardoso, Mكانافارو ، كاردوسو ، وميندونكا ، 
and Mendonca, D (2009( دراسة طولية على عينة مؤلفة من )طفاًل من 519 )

المدارس االبتدائية في مناطق جغرافية مختلفة في البرتغال الستكشاف تأثير السلوكيات 
الوالدية على تكيف األطفال. تهدف الدراسة أيًضا إلى تحليل العالقة بين أنماط مختلفة من 

ت األبوة واألمومة والسلوكيات التي قد تظهر لدى األطفال في سن المدرسة. بناًء مشكال
على تقارير من أولياء األمور والمدرسين حول المشكالت السلوكية لألطفال ، كشفت نتائج 
الدراسة أن األنماط التي تتميز برفض اآلباء قد أدت إلى ارتفاع مستويات مشاكل األطفال 

عكس من ذلك ، فإن أنماط سلوك الوالدين الداعمة التي تتميز بالقبول السلوكية. وعلى ال
واالحترام والتشجيع والثناء إلنجازات األطفال كان لها تأثير واضح على السلوكيات اإليجابية 

( دراسة 2116) De Minzi لألطفال ، وفًقا لتقارير أولياء األمور والمدرسين، كما قام
ألبوة واألمومة والفعالية الذاتية ، والشعور بالوحدة ، واالكتئاب لدراسة العالقة بين أنماط ا

( فتى 483سنة. تكونت عينة الدراسة من ) 12-8لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
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( فتاة في المدارس االبتدائية في بوينس آيرس. أشارت النتائج إلى أن اآلباء الذين 536و )
 يساعدونهم على تحسين نظرهم،االعتبار وجهات  يستمعون إلى أطفالهم ويأخذون في

فعاليتهم الذاتية ويقللون من شعورهم بالوحدة واالكتئاب. من المرجح أن يشعر هؤالء األطفال 
 لصارمة،افإن اآلباء الذين وضعوا الكثير من القوانين واألوامر  المقابل،بالنجاح والكفاءة. في 

وانخفاض  ،واالكتئاب بالوحدة،لهم يعانون من الشعور والمعايير العالية لألداء سيجعلون أطفا
 وغيرها من المشكالت النفسية. الذاتية،الكفاءة 

( دراسة هدفت الدراسة التعرف بالعالقة 2115قام العزي) دراسات تناولت األمن النفسي:
( 141االرتباطية بين العدالة المدرسية وعالقتها باألمن النفسي، وتكونت عينة الدراسة من )

( كما قامت 1998طالبة، وقامت الباحثة بتبني مقياس العدالة المدرسية لــ )نيكولز وجود، 
وأظهرت النتائج بأنه ال يوجد عدالة مدرسية لدى الباحثة بإعداد مقياس األمن النفسي ، 

تالمذة المرحلة االبتدائية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي العدالة المدرسية 
وحسب متغير الجنس ولمصلحة االناث، كما أظهرت النتائج بأن الشعور باألمن النفسي 

دالة ارتباطية طردية بين العوحسب متغير الجنس ولمصلحة االناث أيضا، وإن هناك عالقة 
( دراسة بهدف التعرف على العالقة بين 2114المدرسية واألمن النفسي، وأجري أبو رأس)

إساءة المعاملة المدرسية واألمن النفسي، والكشف عن الفروق بين متوسطات درجات إساءة 
الصف - المعاملة المدرسية، والفروق بين متوسطات األمن النفسي في المتغيرات )الجنس

( 39الدراسي(، ولتحقيق هذه األهداف، تم إعداد استبانة تكونت في شكلها النهائي من )
فقرة. واستخدمت مقياس األمن النفسي الذي وضعه الدليم، وتكونت عينة الدراسة من 

( طالبا وطالبه، وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود عالقة ارتباطية سالبة بين 216)
سي وإساءة المعاملة المدرسية، و عدم وجود فروق في األمن النفسي تعزي لعامل األمن النف

الجنس وعامل الصف الدراسي، ووجود فروق في إساءة المعاملة المدرسية تعزى لعامل 
الجنس، وعدم وجود فروق في إساءة المعاملة المدرسية تعزى عامل الصف الدراسي، وأجري 

شف عن العالقة االرتباطية بين المناخ األسري واألمن ( دراسة هدفت إلى الك2113مالكي)
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النفسي، ومعرفة الجوانب األهم في المناخ األسري، باإلضافة إلى معرفة األبعاد األهم في 
األمن النفسي في صورتيه )األب( و )األم( ، وتكونت عينة الدراسة من تالميذ الصف 

( تلميذًا، واستخدم الباحث مقياس 218)الرابع والخامس والسادس اإلبتدائي والبالغ عددهم 
المناخ األسري )لعالء الدين كفافي( ومقياس األمن النفسي )لعماد مخيمر(، وأسفرت نتائج 
الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية سالبة بين المناخ األسري واألمن النفسي، كما تم التنبؤ 

في األغلب واألعم، كما باألمن النفسي من المناخ األسري )صورة األم وصورة األب( 
( دراسة هدفت الدراسة إلى التعرف على المشاكل النفسية Cousins, 2009أجريكزنز )

الناتجة عن سوء معاملة اآلباء واألمهات، وأجريت الدراسة على األطفال في جنوب ويلز 
ا هفي استراليا، واستخدمت الدراسة أسلوب المراقبة واإلشراف على األسر التي تعامل أطفال

بعنف، وقد أظهرت النتائج أن سوء المعاملة العاطفية ألطفالهم يخلف آثارًا سلبية نفسية 
على األطفال، كما أظهرت الدراسة أن هناك الكثير من األمهات واآلباء ال يدركون لمعنى 
المسئولية وسوء المعاملة على المدى الطويل، وأظهرت أن هذه المعاملة تؤثر على نظرة 

( Kouros, 2008ياة وتفقدهم النظرة المتفائلة للمستقبل، وقام كورس وآخرون )األطفال للح
دراسة هدفت الدراسة التعرف الي الصراعات الزوجية واألمن العاطفي لألبناء في سياق 

أسرة واستمرت الدراسة لمدة ثالث  297االكتئاب الوالدي". حيث شارك في هذه الدراسة 
ة أن األطفال الذين لدى آبائهم مستويات سريرية محتملة سنوات، وقد أظهرت نتائج الدراس

من االكتئاب كان شعورهم باألمن النفسي مفقوداً مقارنة باألطفال الذين لدى آبائهم مستويات 
أقل من أعراض االكتئاب. كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن الصراعات الزوجية ارتبطت 

 ئاب الوالدي.بانعدام األمن للطفل بعد سنتين في سياق االكت
 اجراءات الدراسة

الوصفي التحليلي االرتباطي؛  المنهج الحالية الدراسة في الباحث استخدم: منهج الدراسة -
 توجد كما الظاهرة الواقع أو دراسة على وذلك لمناسبته ألهدافها، وفروضها، ألنه" يعتمد
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 إعطاء خالل وكيفيًا منكميًا،  تعبيراً  وصفًا دقيقًا، ويعبر عنها الواقع، ويهتم بوصفها في
األخرى،  بالظواهر ارتباطها وجود الظاهرة، وحجمها، ودرجة مقدار رقمي، ويوضح وصف

وتفسيرها، فضالً أنه األسلوب الوحيد واألساسي لدراسة بعض الموضوعات اإلنسانية  وتحليلها
  (83 :2114 األستاذ،و  )األغا" 

 مجتمع الدراسة  –ثانيًا 
شـــــمل المجتمع األصـــــلي للدراســـــة الحالية جميع أطفال المرحلة االبتدائية في محافظة 

 خانيونس 

 عينة الدراسة.   –ثالثًا 
أدوات الدراسة على عينة استطالعية مكونة  الباحث بتطبيققام : العينة االستطالعية –أ 

( طفل وطفلة مجتمع الدراســـــــــة؛ وذلك لحســـــــــاب الخصـــــــــائص الســـــــــيكومترية لها 51من )
 )الصدق والثبات(. 

( طفل وطفلة من أطفال المرحلة 255تكونت عينة الدراســة من ): العينة األســاســية –ب 
 االبتدائية في محافظة خانيونس

 أدوات الدراسة -
 الباحث( )اعداد الوالديةب الحماية مقياس أسالي -
 )اعداد الباحث( مقياس األمن النفسي -

 

 ثانيًا: صدق االتساق الداخلي لفقرات مقياس أساليب الحماية الوالدية

( طفل وطفلة، وذلك  51)  تم حساب صدق االتساق الداخلي على عينة استطالعية مكونة من
فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للبعد التي من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من 

 تنتمي له، وجاءت النتائج على النحو التالي:

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس أساليب الحماية  مع 1جدول رقم )
 الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له
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 القسوة المتساهل
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة
1 .837(**) 0.000 7 .893(**) 0.000 
2 .734(**) 0.000 8 .350(*) 0.013 
3 .641(**) 0.000 9 .869(**) 0.000 
4 .824(**) 0.000 10 .790(**) 0.000 
5 .542(**) 0.000 11 .862(**) 0.000 
6 .837(**) 0.000 12 .893(**) 0.000 

الزائدةالحماية   الديمقراطية 
13 .780(**) 0.000 18 .877(**) 0.000 
14 .727(**) 0.000 19 .863(**) 0.000 
15 .762(**) 0.000 20 .457(**) 0.001 
16 .602(**) 0.000 21 .641(**) 0.000 
17 .655(**) 0.000 22 .824(**) 0.000 

 التفرقة السواء
23 .767(**) 0.000 29 .684(**) 0.000 
24 .566(**) 0.000 30 .734(**) 0.000 
25 .461(**) 0.001 31 .641(**) 0.000 
26 .805(**) 0.000 32 .790(**) 0.000 
27 .684(**) 0.000 33 .862(**) 0.000 
28 .767(**) 0.000 34 .542(**) 0.000 
   35 .790(**) 0.000 
   36 .862(**) 0.000 
   37 .684(**) 0.000 

           %5*دالة عند                         %1دالة عند **



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

150 

 

( أن معـامـل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس أســــــــــــــاليب 1يتبين من الجـدول رقم ) 
، 1.15الحماية مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له كان موجبا ودالة عند مســتوى داللة 

 مما يشير إلي وجود هناك اتساق داخلي بين جميع فقرات كل بعد من األبعاد. 
 لمقياس أساليب الحماية ثالثًا صدق االتساق البنائي

تم حساب صدق االتساق البنائي للمقياس من خالل حساب معامل االرتباط بين الدرجة 
 الكلية للبعد وبين الدرجة الكلية للمقياس، وجاءت النتائج على النحو التالي:

(نتائج معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس أساليب الحماية مع 2جدول رقم )
 الكلية للمقياس الدرجة

 م
 الدرجة الكلية للمقياس

 مستوى الداللة معامل االرتباط البيان
 0.000 (**)946. المتساهل 1
 0.000 (**)931. القسوة 2
 0.000 (**)232. الحماية الزائدة 3
 0.000 (**)935. الديمقراطية 4
 0.000 (**)917. السواء 
 0.000 (**)931. التفرقة 
 %5*دالة عند                                                   %1دالة عند **

( أن معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس أساليب 2يتبين من الجدول رقم ) 
مما  1.15الحماية مع الدرجة الكلية للمقياس كان موجبا ودال إحصائيا عند مستوى داللة 

نائي ألبعاده، وهذا مؤشر على صدق المقياس في يشير إلي أن المقياس يتميز بصدق الب
 قياس الطاهرة التي أعد من أجلها.
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تم حساب ثبات المقياس على أفراد العينة : ثبات المقياس أساليب الحماية -ب
االستطالعية، من خالل طريقة ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية، وجاءت النتائج 

 على النحو التالي:
 الثبات وفقا لطريقة ألفا كرونباخأواًل: معامل 

 ( معامل الثبات مقياس أساليب المعاملة وفقا لطريقة ألفا كرونباخ 3جدول رقم )
 معامل الثبات ألفا عدد الفقرات البيان م
 0.763 6 المتساهل 1
 0.801 6 القسوة 2
 0.848 5 الحماية الزائدة 3
 0.749 5 الديمقراطية 4
 0.668 6 السواء 5
 0.800 9 التفرقة 
 0.950 37 الدرجة الكلية للمقياس 

( أن معامل الثبات للدرجة الكلية لمقياس أســــاليب المعاملة وفقا 3يتبين من الجدول رقم ) 
ويعد معامل  ثبات مرتفع، مما يدل على أن المقياس  1.951لطريقـة ألفـا كرونبـاخ كانت 

 يتمتع بثبات مرتفع.
 النصفيةثانيًا: طريقة التجزئة 

تم حســــــــــــاب معامل الثبات وفقا لهذه الطريقة من خالل تقســــــــــــيم االســــــــــــتبانة وأبعادها إلي 
مجموعتين، وتم حســــــــاب معامل االرتباط بيرســــــــون بينهما، وتم تصــــــــحيح معامل االرتباط 

 لألبعاد الفردية، والنتائج موضحة بالجدول التالي: جثمانباستخدام معامل 

 ياس أساليب المعاملة وفقا لطريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات مق 4جدول رقم )
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معامل الثبات قبل  عدد الفقرات البيان م
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.783 0.718 6 المتساهل 1
 0.882 0.823 6 القسوة 2
 0.778 0.760 5 الحماية الزائدة 3
 0.727 0.670 5 الديمقراطية 4
 0.718 0.569 6 السواء 
 0.882 0.823 9 التفرقة 
 0.922 0.885 37 الدرجة الكلية للمقياس 

( أن معامل الثبات للدرجة الكلية لمقياس أساليب المعاملة وفقا 4يتبين من الجدول رقم ) 
ويعد معامل  ثبات مرتفع، مما يدل على أن المقياس  1.922لطريقة التجزئة النصفية كانت 

 يتمتع بثبات مرتفع.
يمكن القول أن مقياس أساليب المعاملة يتمتع بصدق اتساق داخلي وبنائي جيد، مما سبق 

باإلضافة إلي أنه يتمتع بثبات مرتفع مما يدلل على أن المقياس جيد وصالح للتطبيق على 
 أفراد العينة الفعلية وذلك من أجل تحقيق أهداف الدراسة.

 Test Validity:األمن النفسيصدق أداة الدراسة الثانية  
 : صدق  االتساق الداخلي لمقياس األمن النفسي-ب

( طفل 51تم حســـــاب صـــــدق االســـــتبانة على عينة الدراســـــة االســـــتطالعية البالغ حجمها )
وطفلة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية للمقياس، 

 ( يوضح النتائج. 5والجدول رقم )

يوضح درجة ارتباط كل فقرة من فقرات األمن النفسي مع الدرجة (: 5جدول رقم ) 
 الكلية لالستبانة
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 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 .845(**) 11 .888(**) 
2 .900(**) 12 .808(**) 
3 .940(**) 13 .901(**) 
4 .924(**) 14 .863(**) 
5 .807(**) 15 .828(**) 
6 .857(**) 16 .831(**) 
7 .744(**) 17 .623(**) 
8 .803(**) 18 .791(**) 
9 .902(**) 19 .734(**) 
10 .851(**) 20 .669(**) 

 2.25*ارتباط معنوي عند مستوى داللة                  2.21** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 

 الكلية لمقياس األمن النفسي( أن معامالت االرتباط بين الدرجة 5يتبين من الجدول رقم ) 
حيث تراوحت  0.01مع كل فقرة من فقراته كانت ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة 

( مما يدل على وجود ارتباط دال بين كل فقرة  0.940 – 0.568معامل االرتباط بين ) 
 من الفقرات والدرجة الكلية للمقياس.
ية ر ثبات مقياس على أفراد العينة االســتطالعتم تقدي: ثانيا: ثبات اســتبانة األمن النفســي

طفل وطفلة، وذلك باســــــــــــــتخدام طريقتي التجزئة النصــــــــــــــفية وطريقة ألفا  51البـالغ عددها 
 كرونباخ.

استخدم  الباحث  طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وذلك  طريقة ألفا كرونباخ: -أ
 إليجاد معامل ثبات المقياس وهي طريقة ألفا كرونباخ.

 (: يوضح معامل الثبات لمقياس األمن النفسي وفقا طريقة الفا كرونباخ6)  جدول رقم
 معامل الثبات عدد الفقرات المحور م

 0.977 20 لألمن النفسيالدرجة الكلية 
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( أن معامل الثبات مقياس االمن النفســــي باســــتخدام طريقة الفا 6يتضــــح من جدول رقم ) 
مرتفعة تدل على أن المقياس يتمتع بدرجة ، وهي قيمة 0.977كرونباخ النصـــــــــــفية بلغت 

 عالية من الثبات طمئنت الباحث  إلي تطبيقه على عينة الدراسة.
 طريقة التجزئة النصفية: -ب

تم إيجاد معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية، لكل محور 
من المحاور االســتبانة، وقد تم تصــحيح معامل االرتباط باســتخدام معامل ارتباط ســبيرمان 

 ( يوضح النتائج. 7والجدول رقم )  الزوجية،براون للتصحيح لألبعاد 
 

 ات لمقياس األمن النفسي وفقا لطريقة التجزئة النصفية(: يوضح معامل الثب7جدول رقم )
 المعامل بعد التصحيح المعامل قبل التصحيح عدد الفقرات المحور م

 0.970 **0.942 20 لالمن النفسيالدرجة الكلية 

( أن معامل الثبات مقياس االمن النفســـــــــي باســـــــــتخدام طريقة 7يتضـــــــــح من جدول رقم ) 
، وهي قيمة مرتفعة تدل على أن المقياس يتمتع بدرجة 0.970التجزئـة النصــــــــــــــفية بلغت 

 عالية من الثبات طمئنت الباحث  إلي تطبيقه على عينة الدراسة.
مما ســـبق يتضـــح أن المقياس يتمتع بمســـتوى صـــدق وثبات مرتفع وهذا يدعم النتائج التي 

 سيتم التوصل إليها من تطبيق المقياس على جميع أفراد العينة. 
 صائية المستخدمة هي: األساليب اإلح

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والتكرارات، والنسب المؤوية، واألوزان 
 النسبية، و اختبار )ت( لعينه واحدة، ومعامل ارتباط بيرسون. 

 نتائج الدراسة: -
نتائج التســـاؤل األول: والذي ينص على ما هي أكثر أســـاليب الحماية  اســـتخداما لدى 

 ؟المرحلة االبتدائيةأطفال 
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ولإلجابة على ذلك التسـاؤل قام الباحث بحسـاب المتوسط الحسابي والوزن النسبي للتعرف 
 one sample t-testعلى أكثر االســـــــاليب اســـــــتخدما ، باإلضـــــــافة الســـــــتخدام اختبار 

للتعرف على آراء أفراد عينة الدراســة حول أســاليب الحماية، وذلك من خالل التعرف على 
، ولتحقيق ذلك قام 3روق بين متوسط تلك اآلراء والمتوسط الحيادي والذي يساوي مدى الف

الباحث  بتحليل االســـــــــتبانة من خالل محورين، األول تحليل االســـــــــتبانة وفقا للفقرات لكل 
بعد، أما المحور الثاني وهو تحليل االســــــــتبانة وفقا لألبعاد والدرجة الكلية، وجاءت النتائج 

 على النحو التالي:
 أوال: تحليل االستبانة وفقًا للفقرات

 حاالت الحكم على مدى موافقة أو معارضة عينة الدراسة على االساليب
 وهي: one sample t-testهناك ثالثة نتائج محتملة نتيجة استخدام اختبار 

  إذا كان متوسـط اآلراء أكبر من المتوسط الحيادي وكانت قيمة مستوى الداللة أقل من
 لك موافقة أفراد العينة على تلك الفقرة أنها من االساليب.يعني ذ 1.15

  يعني ذلك عدم  1.15ومســـــــــــــتوى الداللة أقل من  3إذا كان متوســـــــــــــط اآلراء أقل من
 موافقة أفراد عينة الدراسة على تلك الفقرة أنها من االساليب.

  وصلت فأن ذلك يعني أن آراء عينة الدراسـة  1.15إذا كانت مسـتوى الداللة أكبر من
 .لدرجة حيادية أي ال موافقة وال معارضة

  االسلوب المتساهل.1

لبعد االسلوب  t-test( نتائج المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار 2جدول رقم )
 المتساهل
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

*الوزن 
 الترتيب  النسبي

 1 82.6 1.051 4.130 يحبني والدي ويرتحان وأنا بجوارهم 1

 2 77.8 1.030 3.889 يرحب والدي بأصدقائي كلما دعوتهم للمنزل 2

 4 73.7 1.049 3.686 يقبل أن يلومنني او يعاقبون والدي ويوجهوننيينصحني  3

 3 76.6 1.059 3.831 يشتري لي والدي اشياء لم أطلبها 4

5 
لو كانت مخالفة  حتىيسمح لي والدي بأبداء رأيي 

 5 73.3 1.186 3.667 آلرائهم

 6 72.6 1.120 3.628 أصدقائييعطيني والدي الحرية في اختيار  6

 122( * 5الحسابي / الدرجة الكلية وهي  المتوسط)= *الوزن النسبي 
 ( النتائج التالية:8يتبين من الجدول رقم )

المتســـــاهل كانت أكبر من الدرجة  الفقرات األســـــلوب. إن المتوســـــط الحســـــابي لجميع 1
لهما كانت أقل من مستوى الداللة المقبول وهو  tوقيمة مستوى الداللة الختبار  3الحيادية 

، مما يشـــير إلى أن آراء عينة الدراســـة حول تلك األســـلوب وصـــلت لدرجة الموافقة، 1.15
 أي وجود إجماع بالموافقة على تلك االسلوب.          

بر كانت أك " يحبني والـدي ويرتحان وأنا بجوارهم "( والتي تنص على 1م ).أن الفقرة رق2
فقرة رقم تليها ال والدي ويرتحان وأنا بجوارهم اســــــتخدما يحبنيفقرات االســــــلوب المتســــــاهل 

ن ، حيث كان الوز " يرحب والدي بأصــدقائي كلما دعوتهم للمنزل "( والتي تنص على 2)
 .%77.8،%82.6النسبي على التوالي لهما 

الى أن طبيعة المرحلة العمرية ألطفال المرحلة االســـاســـية  ويعزو الباحث  النتيجة الحالية
تتطلب اسـتخدام اساليب الحماية األكثر ارتباطًا في الناحية العاطفية والتي تساهم في بناء 
الشخصية االيجابية لألطفال حيث مستوى التفكير بالنسبة لألطفال في مصل هذه المرحلة 
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الناحية الجســــــــــــمية والفكرية والعقلية والنفســــــــــــية ، العمرية األولي لم تكن مكتملة النمو من 
والتي يسعى فيها األطفال الى  الوصول الى المعاملة البسيطة السهلة التي يلبون فيها كل 
االحتياجات ولذلك جاءت النتيجة الحالية لتدلل على أن وجهة نظر االطفال حول اساليب 

ى م وتســــــــهيل مهام لهم ســــــــواء علالحماية تتجه نحو االب المتســـــــاهل في توفير احتياجاته
صـــــعيد المدرســـــة او العالقات مع االصـــــدقاء والوصـــــول الى الجانب العاطفي بالعالقة مع 
الوالدين ، وتمثل ضــــــرورة والوية بالنســــــبة لهم ، وهذه االســــــاليب تعتبر ضــــــمن االســــــاليب 

 ياالســـاســـية في بناء الشـــخصـــية االيجابية بالنســـبة لألطفال واي مشـــاكل تواجه االطفال ف
هذه المرحلة توثر بشـــــــكل مباشـــــــر على الجانب النفســـــــي والعقلي والبنائي باتجاه انفســـــــهم 

 والمستقبل .
 . اسلوب القسوة2

 لبعد القسوة t-test( نتائج المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار 2جدول رقم )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب  النسبي

 1 86.7 0.930 4.333 يلومني والدي على ابسط االسباب 7

 3 83.0 0.971 4.150 يمنعني والدي الذهاب في الرحل المدرسية 8

 4 82.7 0.940 4.135 يلومني والدي اذا تحدثت مع الضيوف 9

 6 75.9 1.087 3.797 يمنعني والدي االختالط مع زمالئي 10

 2 83.2 1.042 4.159 والهيجانيواجه والدى مطالبي بالرفض  11

 5 81.0 0.969 4.048 أعاقب من والدي على أخطائي ولو كانت بسيطة 12

 122( * 5*الوزن النسبي =) المتوسط الحسابي / الدرجة الكلية وهي 
 ( النتائج التالية:9يتبين من الجدول رقم )



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

159 

 

إن المتوسط الحسابي لجميع فقرات بعد اسلوب القسوة كانت أكبر من الدرجة الحيادية  .1
، 1.15لهما كانت أقل من مســتوى الداللة المقبول وهو  tوقيمة مســتوى الداللة الختبار  3

مما يشــير إلى أن آراء عينة الدراســة حول تلك االســلوب وصــلت لدرجة الموافقة، أي وجود 
 تلك االسلوب. إجماع بالموافقة على

 كانت أكبر " يلومني والدي على أبســط األســباب "( والتي تنص على 7.إن الفقرة رقم )2
يواجه والدى  "( والتي تنص على 11تليها الفقرة رقم ) فقرات اســـلوب القســـوة اســـتخداما
ـــــــث كـــــــان الوزن النســــــــــــــبي على التوالي لهمـــــــا مطـــــالبي بـــــالرفض والهيجـــــان " ، حي

86.7%،83.2% . 
الى أن لوم االطفال من قبل االباء يمثل لهم تحديًا وخاصة  الباحث  النتيجة الحاليةيعزو 

في مثل هذه المرحلة ولعل ذلك يعتبر امرًا طبيعيًا كون األطفال في هذه المرحلة لم يصلوا 
الى جـد النمو الكـامــل في معرفـة االمور واالشــــــــــــــيــاء والمواقف الحيـاتيـة ، وقـد يكون هنــاك 

لســــلوكية الغير مالئمة  بالنســــبة لألطفال ويتم مواجهتها من قبل االهل بعض التصــــرفات ا
لتعديل هذه الســـلوكيات وتعديل مســـار الســـلوك لهم ، ضـــمن عملية التربية المســـتمرة ، وقد 

يكون هذا االمر مزعج بالنســــــــبة لألطفال لعدم رغبتهم في اعتراض تصــــــــرفاتهم وســــــــلوكهم  
تصــــــــــــرفات التي يقومون بها ، ولكن قد يكون ذلك له اتجاه  الكثير من االمور الحياتية وال

تأثير واضــح على بناء الشــخصــية االيجابية ، وهنا تظهر ان شــخصــية االب المتســاهل قد 
تعجب االطفال ويجدون مســـاحة كافية للتصـــرفات والقيام بالســـلوكيات بدون رقابة ومتابعة 

 قبلفي المست من قبل الوالدين ولكن قد تنعكس بشكل كبير على بناء شخصيتهم
 .اسلوب الحماية الزائدة3

لبعد اسلوب  t-test( نتائج المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار 12جدول رقم )
 الحماية الزائدة
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

13 
ينجز والدى واجباتي المدرسية خوفا من عقاب 

 1 87.0 0.900 4.348 الرغم من قدرتي على إنجازها.المدرس لي، على 

14 
يقلق والدي لخروجي من المنزل حتى لو كان 

 5 73.9 1.038 3.696 للدراسة مع زمالئي.

 3 81.4 1.022 4.068 يخاف والدى من تعرضي ألي خطر أو مكروه. 15

 4 74.0 1.100 3.700 يبقيني والدي بجانبها في جميع الظروف واألوقات. 16

17 
يرى والدى أنني غير قادر على الدفاع عن نفسي 

 2 85.4 0.884 4.271 من أذى اآلخرين.

 122( * 5*الوزن النسبي =) المتوسط الحسابي / الدرجة الكلية وهي 
 ( النتائج التالية:12يتبين من الجدول رقم )

وقيمة مسـتوى  3. إن المتوسـط الحسـابي لجميع الفقرات كانت أكبر من الدرجة الحيادية 1
، مما يشــــــير إلى 1.15لهما كانت أقل من مســــــتوى الداللة المقبول وهو  tالداللة الختبار 

أن آراء عينة الدراســــــــــــة حول تلك األســــــــــــلوب وصــــــــــــلت لدرجة الموافقة، أي وجود إجماع 
 .بالموافقة على تلك األسلوب

" ينجز والدى واجباتي المدرسية خوفا من عقاب ( والتي تنص على 13.أن الفقرة رقم )3
" كانت أكبر الفقرات المتعلقة بالحماية  المدرس لي، على الرغم من قدرتي على إنجازها

يرى والدى أنني غير قادر على الدفاع ( والتي تنص على " 17الزائدة تليها الفقرة رقم )
"، حيث كان الوزن النسبي على التوالي لهما اآلخرينعن نفسي من أذى 

82.6%،77.8% . 
النتيجة الحالة الى أن هناك تحديات بالنسبة ألولياء االمور من حيث    يعزو الباحث

الرغبة في توفير الحماية الكافية والالزمة لألطفال من هذا المنطلق يقع اولياء االمور في 
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مشكلة استخدام االساليب االكثر ايجابية بالنسبة لهم ، حيث يقدمون باستمرار اساليب 
قعوا في اخطاء في استخدام هذه االساليب من حيث ، القيام الحماية الكاملة لهم وقد ي

بواجبات ومهام االطفال من أجل عدم تعرضهم  للوم والمتابعة من قبل االخرين ويتحولون 
باستمرار الى مواجهة تحديات يقع فيها اطفالهم سواء مع الزمالء بالمدرسة أو مع المعلمين 

ال ، وهذه االساليب تشكل تحديًا بالنسبة لألطفبحجة انهم غير قادرين على حماية انفسهم 
من حيث بناء الشخصية االعتمادية وتؤثر من الناحية النفيسة وناحية الثقة بالنفس واالعتماد 
على الذات والقدرة على مواجهة المشكالت ، ولذلك فان مثل هذه االساليب تحتاج الى أن 

ب يجابية القائمة على االعتدال باألسالييكون ولي االمر اكثر فهم لها من حيث التربية اال
المقدمة لهم واتاحة الفرصة لهم لالعتماد على انفسهم وحل مشكالتهم بالطرق السليمة 

 والصحيحة . 
 .االسلوب الديمقراطي4

 لبعد االسلوب الديمقراطي t-test( نتائج المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار 11جدول رقم )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 79.1 1.116 3.957 يعاملني والدي بنفس معاملتها ألخوتي. 18

19 
يسمح لي والدي باختيار أصدقائي من خارج العائلة من 

 5 74.5 1.078 3.725 خالل  رأيي الشخصي.

 3 76.7 0.941 3.836 يمكنني أن أعبر عن رأيي في أي شيء يتعلق بالبيت. 20

 4 75.6 1.119 3.778 يشاركني والدي في اتخاذ أي قرار بخصوص األسرة. 21

22 
يمكنني االحتفاظ بحاجاتي وأي شيء يتعلق بي بغرفتي 

 2 77.5 1.016 3.874 عالنيًة.

الجدول يتبين من :  122( * 5*الوزن النسـبي =) المتوسط الحسابي / الدرجة الكلية وهي 
 ( النتائج التالية:11رقم ) 
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ة كانت أكبر من الدرج االســـلوب الديمقراطي. إن المتوســــط الحســــابي لجميع فقرات بعد 1
لهما كانت أقل من مستوى الداللة المقبول وهو  tوقيمة مستوى الداللة الختبار  3الحيادية 

، ة، مما يشـــير إلى أن آراء عينة الدراســـة حول تلك االســـلوب وصـــلت لدرجة الموافق1.15
 أي وجود إجماع بالموافقة على تلك االسلوب.

ــدي بنفس معــاملتهــا ألخوتي. "( والتي تنص على 18. أن الفقرة رقم )2 ــاملني وال  " يع
يمكنني  "( والتي تنص على 22تليها الفقرة رقم ) فقرات االســلوب الديمقراطي  كانت أكبر

على  كان الوزن النســبي ، حيثاالحتفاظ بحاجاتي وأي شــيء يتعلق بي بغرفتي عالنيًة "
 .%77.5،%79.1التوالي لهما 

ل الى أن أكثر االساليب ايجابية بالنسبة لبناء شخصية االطفا يعزو الباحث  النتيجة الحالية
هي اساليب الحماية المتعلقة بأسلوب الديمقراطية من حيث اتاحة الفرصة لألطفال للتعبير 

فق السلوكيات االيجابية المتاحة مع المتابعة عن مشاعرهم ممارسة حقوقهم وعمل واجباتهم و 
والرقابة والدعم المتواصل لهم من خالل اسلوب الحوار واالستماع والتوجيه واالرشاد المناسب 
والذي يساعد على النمو السوي وتعلم مهارات ايجابية في مواجهة تحديات ومشكالت الحياة 

و لوكية والتعليمية ، وهذا االسلوب كما هوالقدرة على التطور والنمو السوي من الناحية الس
واضح يعطي الفرصة لألطفال الى تعلم االستقاللية بطرقها السليمة والقدرة على التعبير 
والتعامل مع مواقف الحياة بطريقة اخالقية تربوية تعتمد على اسلوب المرونة والشراكة 

واجهة ل على تعلم الصراحة والمالفاعلة بين األطفال واولياء أمورهم ، ويساهم في قدرة الطف
والتعلم المستمر وينمي الشخصية االيجابية المستقلة التي تستطيع  توفير احتياجاتها بطرق 
ومهارات شخصية وقيادية متميزة في مرحلة عمرية اولى من أهم مراحل الحياة والتي تبني 

 الشخصية المستقبلية الواعدة .

 .اسلوب السواء5
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 لبعد اسلوب السواء t-test( نتائج المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار 12جدول رقم )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 78.8 1.041 3.942 ينصحني والدي ويوجهني قبل أن يعاقبني. 23

24 
يمنحني والدي حريتي لمناقشة أموري الخاصة 

 4 74.8 1.047 3.739 معها.

25 
أشجع على تنفيذ واجباتي وأدواري الصعبة من 

 2 78.3 0.925 3.913 قبل والدي.

26 
يساعدني والدي بالتخطيط لمستقبلي بما تراه 

 3 77.0 0.981 3.850 مناسبًا لي مع قدراتي وميولي.

 5 74.0 1.083 3.700 تقيدني المناقشات الهادئة بين أفراد أسرتي. 27

 122( * 5*الوزن النسبي =) المتوسط الحسابي / الدرجة الكلية وهي 
 ( النتائج التالية:12يتبين من الجدول رقم )

كانت أكبر من الدرجة  اســــــلوب الســــــواء. إن المتوســـــــــط الحســـــــــابي لجميع فقرات بعد 1
لهما كانت أقل من مستوى الداللة المقبول وهو  tوقيمة مستوى الداللة الختبار  3الحيادية 

، مما يشـــير إلى أن آراء عينة الدراســـة حول تلك االســـلوب وصـــلت لدرجة الموافقة، 1.15
 أي وجود إجماع بالموافقة على تلك األسلوب.

 " ينصـــــــحني والدي وتوجهني قبل أن تعاقبني "( والتي تنص على 23. أن الفقرة رقم )2
يمنحني والدي ( والتي تنص على 24تليها الفقرة رقم ) لوب الســـواءفقرات أســـ كانت أكبر

حيث كان الوزن النســــــــــبي على التوالي لهما  حريتي لمناقشــــــة أموري الخاصـــــــة معها. "
79%،78.8%. 

: الى أن أسـلوب السواء يمثل جزاء مهما في حياة األطفال  يعزو الباحث  النتيجة الحالية
لهم األمان واالســــــــــتقرار والشــــــــــعور بالراحة ، ألن طبيعة  في المرحلة االبتدائية حيث يمثل
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المرحلة العمرية في بدايتها يكون فيها طابع الغيرة مسيطر على األطفال من حيث أسلوب 
المعـاملـة والحمـايـة بين األطفــال انفســــــــــــــهم في المنزل أو في المـدرســــــــــــــة مع المعلم أو مع 

شــــخصــــية الطفل على الســــواء  األصــــدقاء ، ولعل هذا األمر يشــــكل اســــلوب مهم في بناء
واالحترام والمعاملة االيجابية بالسواء وينمي لديها اسلوب المعاملة االيجابية وحب االخرين 
والتعاون والمشــــــــاركة الفاعلة االيجابية ، ولذلك يمثل هذا االســــــــلوب مرحلة مهمة في حياة 

 األطفال من حيث الحماية والرعاية األولية في هذه الرحلة العمرية .
 :  .اسلوب التفرقة3

 لبعد اسلوب التفرقة t-test( نتائج المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار 13جدول رقم )

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

29 
يطلب مني والدى أن أتنازل عن بعض ممتلكاتي 

 6 66.2 1.124 3.309 إلخواني 

 3 71.0 1.139 3.551 مظلوم من بين إخواني عند والدىأشعر بأنني  30

31 
يقف والدى ضدي عندما أتشاجر مع إخواني ولو 

 1 72.2 1.135 3.609 كانوا على خطأ

 8 62.1 1.210 3.106 أشعر أن إخواني أقرب إلى والدى أكثر مني. 32

 7 65.4 1.130 3.271 يعطي والدى مصروف إلخواني أكثر مما يعطيني 33

34 
يعاقبني والدى عن أشياء أعملها ال يعاقب عليها 

 5 67.3 1.115 3.367 إخواني

35 
يصطحب والدى إخواني في المناسبات وال 

 9 61.9 1.128 3.097 يصطحبني

 4 68.8 1.077 3.440 يشتري والدى هدايا إلخواني أكثر مني 36

 2 71.1 1.168 3.556 ال يعاملني والدى  كما يعامل إخواني في البيت. 37
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 122( * 5*الوزن النسبي =) المتوسط الحسابي / الدرجة الكلية وهي 
 ( النتائج التالية:13يتبين من الجدول رقم )

( كانت أكبر من الدرجة الحيادية  36، 31.إن المتوســط الحســابي لكل من الفقرة رقم ) 1
، مما 1.15كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول وهو  tوقيمة مستوى الداللة الختبار  3

يشــــير إلى أن آراء عينة الدراســــة حول تلك االســــلوب كانت حيادية، أي عدم وجود إجماع 
 حول تلك االسلوب سواء كانت بالرفض أو القبول.

( كانت أكبر من  35، 32. إن المتوســط الحســابي لجميع الفقرات باســتثناء الفقرة رقم ) 2
لهما كانت أقل من مســـــــــــتوى الداللة  tوقيمة مســـــــــــتوى الداللة الختبار  3الدرجة الحيادية 

، مما يشــــــير إلى أن آراء عينة الدراســــــة حول تلك االســــــلوب وصــــــلت 1.15المقبول وهو 
 لدرجة الموافقة، أي وجود إجماع بالموافقة على تلك االسلوب.

يقف والدى ضدي عندما أتشاجر مع إخواني على " ( والتي تنص 31.أن الفقرة رقم )3
( 37" كانت أكبر الفقرات المتعلقة بأسلوب التفرقة تليها الفقرة رقم ) ولو كانوا على خطأ
"، حيث كان الوزن  يعامل إخواني في البيت والدى كماال يعاملني والتي تنص على " 

 . %71.1،%72.2النسبي على التوالي لهما 
  الحالية: النتيجةالباحث يعزو 

أن أكثر تأثرًا بالنسبة لألطفال هو أسلوب التفرقة في المعاملة وهذا يعتبر على حد التربية 
هو اسلوب خاطئ وغير ممثل بطريقة سلوكية صحيحة لألطفال في بداية حياتهم وخصوًصا 

وجود  ىفي المراحل العمرية األولى ، ويؤدي الى العديد من المشاكل السلوكية وقد يؤدي ال
بعض االضطرابات النفسية لديهم ، ولعل ذلك مرتبط ارتباطًا واضحًا في االساليب السلبية 
التي تستخدم من قبل الوالدين من ضمنها اسلوب التفرقة بين االبناء وهذا يشكل المفهوم 
السلبي في حياة الطفل ويصل به الى حد االنتقام ويصل الى العدوانية في التعامل مع 

 ويتأثر بشكل مباشر من الناحية الدراسة واالكاديمية .االخرين 
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 ثانيا: تحليل االستبانة وفقًا لألبعاد والدرجة الكلية

لألبعاد  t-test( نتائج المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار 14جدول رقم )
 وللدرجة الكلية لألساليب

 الترتيب *الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد
 4 72.5 0.893 3.623 المتساهل
 1 76.5 0.814 3.826 القسوة

 5 72.0 0.800 3.600 الحماية الزائدة
 3 74.8 0.893 3.739 الديمقراطي

 2 74.9 0.870 3.746 السواء
 6 71.98 0.752 3.599 التفرقة

  73.77 0.763 3.688 الدرجة الكلية للمقياس

 122( * 5الحسابي / الدرجة الكلية وهي *الوزن النسبي =) المتوسط 
( أن اســـــلوب القســــــوة هي أكثر االســـــاليب اســــــتخدما من وجهة 14يتبين من الجدول رقم )

يليه الســــــــــــــواء بوزن نســــــــــــــبي  %76.5طلبـة المرحلة االبتدائية، حيث بلغ وزنها النســــــــــــــبي
ي النســـــــب، أما اســـــــلوب التفرقة كانت أقل االســـــــاليب اســـــــتخداما، حيث بلغ وزنها 74.9%

 .72، يليه الحماية الزائدة، بوزن نسبي 71.98%
ويعزو الباحث  تلك النتيجة إلى أن األســر والمدارس تعتمد االســاليب االيجابية واالســاليب 
الســــــــلبية في تربية األطفال وهذا ما هو مذكور باألدب التربوي والنفســــــــي ومما يفســــــــر أن 

 حصول اسلوب
ليه   الســـــــواء ثم يليه الديمقراطي ثم يليه المتســـــــاهل ثم يالقســـــــوة علي الترتيب األول ثم يليه 

الحماية الزائدة ثم يليه التفرقة : هو أن األســـــر والمدارس تقوم بالتوازن باســـــتخدام اســـــاليب 
الحماية الوالدية للخروج بطفل صـحيح نفسيا ، وما يدلل على ذلك هو حصول اسلوب من 

ية ول، وحصول السواء  من االساليب االيجاباالساليب السلبية وهو القسوة علي الترتيب األ
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علي الترتيب الثاني ، وحصــول الديمقراطي من االســاليب االيجابية على الترتيب الثالث ، 
وحصـول المتسـاهل من االساليب السلبية على الترتيب الرابع، وحصول الحماية الزائدة من 

لى االســــــاليب الســــــلبية عاالســــــاليب الســــــلبية على الترتيب الخامس، وحصــــــول التفرقة من 
 الترتيب السادس.

: والذي ينص على: ما مستوى االمن النفسي لدى أطفال المرحلة نتائج التساؤل الثاني
 االبتدائية؟

ولإلجابة عن السؤال الثاني  تم حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري 
 .( 15جدول رقم )للدرجة الكلية لألمن النفسي، والنتائج موضحة بال

( الوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري للدرجة الكلية  15جدول رقم )
 لألمن النفسي

 الفقرة رقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي%

 1 88.4 0.947 4.418 أثق بوالدي بسهولة 1

2 
يسهل علي طلب المساعدة من والدي عند 

 الحاجة
4.411 0.924 88.2 2 

 5 87.5 0.950 4.377 أشعر أن والدي يقضون معي وقتًا كافيًا. 3
 3 87.8 0.952 4.390 أحب أن يعرف والدي أفكاري ومشاعري  4
 7 86.8 0.987 4.339 أنا ليسوا في حاجة لوالدي. 5
 19 81.0 1.298 4.051 أتمنى أن أكون مقرب من والدي. 6
والدي لي.أنا متأكد من حب  7  4.075 1.380 81.5 17 
 15 81.9 1.192 4.096 أشعر أن والدي يفهمونني فعالً  8
 4 87.7 1.000 4.387 أشعر أن والدي لن يتركونني أبدًا. 9

10 
أنا متأكد من أننى سأجد والدي إذا احتجت 

 إليهم.
4.257 1.115 85.1 12 

 14 84.2 1.177 4.212 أشعر أن والدي  ينصتون لي جيدًا إذا تكلمت. 11
 11 85.7 1.305 4.284 أذهب إلى والدي عندما أشعر بالخوف أو القلق 12
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13 
أشعر أن والدي يساعدوني في حل مشكالتي 

 بشكل كاف.
4.298 1.156 86.0 10 

 9 86.4 1.203 4.319 أشعر بالراحة عندما يكون والدي بجواري  14
المدرسةأجد متابعة كافية مع والدي في  15  4.353 1.211 87.1 6 
 20 80.0 1.526 4.000 يدعمني والدي ألكون دائما متميز دراسياً  16
 8 86.7 0.940 4.336 يحفزني والدي للتفاعل مع أنشطة المدرسة 17
 13 84.4 1.244 4.219 يكافئني والدي عندما احقق نجاحًا في المدرسة 18
 18 81.2 1.334 4.058 أشعر بقيمة الحياة بوجودي والدي . 19
 16 81.7 1.328 4.086 احصل على المساندة  الكافية من والدي 20

االمن 
 النفسي

 مرتفع 84.9 0.679 4.248 

( أن متوسط الدرجة الكلية لألمن النفسي لدى أطفال المرحلة 15يتبين من الجدول رقم ) 
( و أن الوزن النسبي للدرجة لألمن النفسي لدى أطفال المرحلة 4.248االبتدائية يساوي) 
 على المعيار المستخدم في (، وهذا المستوى يعتبر مرتفع بناءً %84.9االبتدائية قد بلغ) 

 الدراسة. 
و الباحث   أن سلوك أطفال المرحلة االبتدائية هو  سلوك إنساني ويعد من محددات يعز 

األمن النفسي للطفل فهو محصلة للتفاعل بين طبيعة الطفل والموقف الذي يوجد به، فاألمن 
يظهر نتيجة للتفاعل بين الدوافع الداخلية والدوافع الخارجية التي يأتي في مقدمتها الشعور 

ألمن النفسي الذي يحصل علية من قبل االسرة والمعلمين، كما يفسر الباحث  بالطمأنينة وا
ارتفاع مستوى االمن النفسي لدى األطفال يرجع وعي االسرة بأن األمن النفسي مهم جدا 
لتلك المرحلة فلذلك تعمل على تعزيز المقومات حل الصراعات التي يمكن أن تفقد الطفل 

الوصل بأطفالها الي مستوى جيد من الصحة النفسية والذي أمنه النفسي وذلك رغبتا منها ب
يكون من أولوياته األمن النفسي، وال سيما األنشطة التي يقوم بها المرشد التربوي في 
 المدارس تعزز األمن النفسي للطفل مما جعل مستوى االمن النفسي مرتفع لدى أفراد العينة. 
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ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) و تنص على:" ال توجد عالقة نتيجة الفرضية 
1.15  =α ." بين أساليب الحماية واالمن النفسي لدى أطفال االبتدائية ) 

ولإلجابة عن الفرض األول تم استخدام معامل ارتباط بيرسون للتعرف على العالقة بين 
 (. 16أساليب الحماية الذات واالمن النفسي، والنتائج موضحة بالجدول رقم )

 ( نتائج معامل االرتباط بين أساليب الحماية واالمن النفسي 32جدول رقم )

 البيان
 االمن النفسي

 مستوى الداللة معامل االرتباط
 0.000 (**)346. المتساهل
 0.000 688.-(**) القسوة

 0.000 (**)431. الحماية الزائدة
 0.000 (**)438. الديمقراطي

 0.000 (**)251. السواء
 0.000 762.-(**) التفرقة

 2.25*ارتباط معنوي عند مستوى داللة    2.21** ارتباط معنوي عند مستوى داللة  
مستوى الداللة كان أقل من مستوى الداللة المقبول في  السابق أنيتبين من الجدول 

، وكانت إشارة معامل االرتباط سالبة، مما يعني أن هناك عالقة عكسية 1.15الدراسة وهو 
( بين أسلوب القسوة وأسلوب التفرقة   α=  1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 واالمن النفسي لدى أطفال االبتدائية. 
، وكانت 1.15ى الداللة كان أقل من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وهو أن مستو 

إشارة معامل االرتباط موجبة، بين اسلوب المتساهل والديمقراطي والحماية الزائدة والسواء 
(  α=  1.11مما يعني أن هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 ية واالمن النفسي  لدى أطفال المرحلة االبتدائية.بين أساليب الحماية االيجاب
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:  الى أن اساليب الحماية االيجابية التي يتعامل بها  يعزو الباحث  النتيجة الحالية الى
اولياء األمور تساعد بشكل مباشر تحقيق األمن النفسي وتساهم في خلق بيئة اجتماعية 

خصية ماية االيجابية تساهم في بناء الشونفسية وتعليمية أمنة لألطفال حيث أن اساليب الح
االيجابية وتمنى القدرة على التفكير الواعي والنمو السوي من حيث القدرات الفكرية والعقلية 
والجسمية ، ويعطي الطفل فرصة للتعلم والمشاركة الفاعلة في البيئة االجتماعية ولذلك فان 

الدور الفاعل في حياة االطفال من اساليب الحماية االيجابية من الطبيعي أن يكون لها 
حيث تحقيق اآلمن النفسي والراحة واالستقرار وكلما كانت هناك استمرارية في استخدام 
اساليب الحماية االيجابية كان هناك استمرارية في وجود االمن النفسي لألطفال المرحلة 

 .االبتدائية

 توصيات

كوين مناخ أسري سوي، والتي تساعد إرشاد اآلباء واألمهات إلى أفضل األساليب لت -1
 على النمو السوي لألبناء والرفع مع مستوى األمن النفسي لديهم.

بث الوعي واالهتمام بأساليب المناخ األسري السوي من خالل وسائل اإلعالم  -2
 المختلفة.

تأهيل وتدريب اآلباء واألمهات قبل وبعد الزواج على كيفية التربية من أجل تكوين  -3
 ة أسرية يسودها الحب والتفاهم  .بيئ

توعية اآلباء واألمهات باألسباب التي تؤدي إلى اضطراب المناخ األسري ومدى  -4
تأثيرها الخطر على النمو النفسي لألبناء، مما يجعلهم عرضة لالضطرابات النفسية 

 المختلفة وخصوصًا انخفاض مستوى األمن النفسي لديهم.

واالجتماع في الجامعات في إقامة الدورات الوقائية والنمائية  إشراك أساتذة علم النفس -5
 والعالجية التي تعني بالشأن األسري والنفسي.
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إنشاء مراكز لإلرشاد النفسي واألسري في جميع المحافظات ، مما يساهم في توعية  -6
 المجتمع بأساليب علمية وموثوقة.

اء األهلية لتوضيح أساليب تربية األبنعقد دورات تدريبية لألسر من خالل الجمعيات  -7
 في اإلسالم.
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 .87 -21، ص5.ع  مجلة اإلرشاد النفسي جامعة عين شمسمن العاملين وغير العاملين. 
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درجة توظيف مديري المدارس لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في : "دراسة بعنوان
 "ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا
 يونس()دراسة ميدانية على المدارس الحكومية بمحافظة خان 

 د. محمد عوض توفيق شبير: إعداد
   moh2013shber@gmail.comأستاذ اإلدارة التربوية المساعد وزارة التربية والتعليم

 

 الدراسة: ملخص
هدفت الدراسة للتعرف إلى درجة توظيف مديري المدارس لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في 
ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا)دراسة ميدانية على المدارس الحكومية 
بمحافظة خان يونس(، ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

أفراد مجتمع الدراسة لدرجة توظيف مديري المدارس لمبادئ إدارة  ( في تقدير1. 15داللة )
الجودة الشاملة تعزى لمتغيرات الجنس، وسنوات الخدمة في اإلدارة، والمؤهل العلمي، 
والمرحلة التعليمية. حيث استخدم البحث المنهج الوصفي، واعتمد االستبانة كأداة لجمع 

على خمسة مجاالت هي القيادة الفاعلة، التركيز  ( فقرة موزعة45البيانات والتي تكونت من)
على المستفيدين)الطالب(، مشاركة العاملين )العمل الجماعي(، التحسين والتطوير 

مديري  درجة توظيفالمستمر، تحفيز العاملين وقد توصلت الدراسة لنتائج أهمها: بلغت 
ة دة الشاملة في ممارسالمدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية لمبادئ إدارة الجو 

( أي بدرجة كبيرة، %76.41العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا جاءت بوزن نسبي )
( بين درجة توظيف مبادئ 1.15عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا لدى مديري 
وجود  ، وكذلك عدمارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير الجنسالمد

ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند فروق تعزى للمؤهل العلمي، ولسنوات الخدمة، 
( في متوسطات التقدير تعزى لمتغير المرحلة التعليمية في مجالي 1.15مستوى داللة )

mailto:moh2013shber@gmail.com
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جال التحسين والتطوير المستمر لصالح المرحلة التركيز على المستفيدين)الطالب( وم
 .الثانوية

تبني فكرة تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في المدارس بشكل عام وأوصت الدراسة بضرورة 
وفي جانب العمليات اإلدارية بصورة خاصة، ونشر ثقافة الجودة الشاملة لتصبح فكرًا 

 وممارسة ميدانية لمدراء المدارس.
 ة: مبادئ إدارة الجودة الشاملة، العمليات اإلدارية، مديري المدارس.الكلمات المفتاحي

 
ABSTRACT: 
The study aimed to identify the degree to which school principals employ 
the principles of total quality management in the practice of administrative 
operations in light of the Corona pandemic (a field study on government 
schools in Khan Yunis governorate And find out whether there are 
statistically significant differences at the level of significance (05.0) in the 
study community’s assessment of the degree to which school principals 
employ the principles of total quality management due to the variables of 
gender, years of service in management, educational qualification, and 
educational stage. Where the research used the descriptive approach, 
and adopted the questionnaire as a tool for data collection, which 
consisted of (45) paragraphs distributed over five areas: effective 
leadership, focus on beneficiaries (students), employee participation 
(teamwork), continuous improvement and development, motivating 
workers. most important The degree of employment of government 
school principals in the southern governorates of Palestine for the 
principles of total quality management in the practice of administrative 
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operations in light of the Corona pandemic came with a relative weight 
(76.40%), that is, to a large degree, there are no statistically significant 
differences at the level of significance (0.05) between the degree of 
employment of quality management principles The comprehensive 
practice of administrative operations in light of the Corona pandemic 
among government school principals in the southern governorates of 
Palestine due to the gender variable, as well as the absence of 
differences due to educational qualification, and years of service, and the 
presence of statistically significant differences at the level of significance 
(0.05) in the estimation averages due to the variable of the educational 
stage in The two areas of focus on the beneficiaries (students) and the 
area of continuous improvement and development for the benefit of the 
secondary stage. 
The study recommended the necessity of adopting the idea of applying 
the principles of total quality in schools in general and in the aspect of 
administrative  
processes in particular, and spreading the culture of total quality to 
become an idea 
and a field practice for school principals 
Keywords: principles of total quality management, administrative 
processes, school principals. 
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 مقدمة:       
تسعى األنظمة التربوية في مختلف الدول إلى مواكبة التقدم الحاصل في مسيرة التطور     

 الجودة إدارة مع توجهات ومبادئ ينسجم بما العمل ويدوتج التجديد اإلداري رغبة في
 التربوية، وكذلك واألهداف والسياسات االستراتيجيات وقد كان السعي إلى تطوير الشاملة.

واإلدارية في المدارس  التنظيمية بالبنية الصلة والتعليمات ذات واألنظمة والقوانين التشريعات
 الفلسطينية استجابة لتلك التوجهات.

 التي الموجهة الحديثة الفكرية الشاملة تعتبر من التوجهات الجودة إدارة لنا أن ويتضح
 وبين المهارات االبتكارية والجهود األساسية اإلدارية الوسائل المزج بين في إليها يستند
 المفاهيم أكثر ومن .المستمر األداء والتحسين بمستوى  االرتقاء أجل من المتخصصة الفنية

 تطوير والمعنيين في واإلداريين والباحثين االختصاصيين باهتمام والفلسفية حظوة الفكرية
 العموم وجه على اإلنسانية في المنظمات وتحسينهما الخدمي واألداء اإلنتاجي األداء

 .(2111،2366)محافظة، وفريحات: الخصوص وجه التربوية على والمنظمات
كنهج إداري يعتبر من التوجهات المهمة السيما ( TQM) وعلية فإن مبادئ الجودة الشاملة

إذا ما تم اسقاط توجهاتها داخل المؤسسة التعليمية ومن يترأسها. حيث يقف على رأس 
 بل يتوجب المدرسة، شؤون  تسيير على دوره يقتصر لم الهرم المدرسي مدير المدرسة والذي

 الجوانب حتى الجوانب يعجم من التربوية، وتطورها العملية االعتبار بعين األخذ عليه
عملية  قيادة المدرسة مدير ألدوار الحديثة المفاهيم ومن .وتنميتها المحلية المجتمعية

 والفاعلية الجودة درجات أقصى إلى مدرسته في التربويةو للعملية التعليمية  والتطوير التجديد
 .والكفاءة

كان مدرسية مشتركة بين كافة أر كما أن مدير المدرسة الجيد يجب أن يستطيع تكوين رؤية 
المنظومة التعليمية داخل مدرسته، ويسعى معهم من أجل تحقيق رؤيته واألهداف التي 
وضعها لمدرسته، كل هذا يتم بغية زيادة فرص الوصول إلى الجودة الشاملة في كل مدخالت 

غيرات هة المتالعملية التعليمية إيمانًا بأن هذه اإلجراءات ترمي لتمكين المدرسة من مواج
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واالستجابة بصورة سليمة لكل الظروف وخاصة في ظل األزمات المحتمل وقوعها والتي 
تعترض عمل المدارس. مما ينبغي على مديري المدارس التهيؤ لتلك األزمات وبناء 
السيناريوهات الكفيلة بمواجهة تلك االزمات والتعاطي مع آثارها، حيث واجهت المدرسة 

كورونا وما نتج عنها من تعطيل لكل مناحي الحياة، وقد أثرت بشكل  الفلسطينية جائحة
سلبي على تعطيل العملية التعليمية مما فرض على مديري المدارس أن يكونوا مرنين في 

 مواجهة تلك األزمة.
وبالنظر لجوهر إدارة الجودة الشاملة يرى أنها تركز في صميم توجهاتها على مشاركة كل 

 جودة عن مسؤول مسؤولية تشاركية كاملة المنظمة في يعمل من يعجم أن العاملين أي
 قاعدة من وانطالقها .اإلدارة الجماعية األول المقام تتطلب في الشاملة الجودة ألن المنتج؛

 من بداية األمر. صحيحة بطريقة أداء العمل
ولقد بات من الضروري على المدرسة الفلسطينية ومدراها أن تستفيد من األساليب العلمية 
واإلدارية الحديثة، ومن هذه األساليب اسلوب إدارة العلميات اإلدارية عبر مبادئ الجود 
الشاملة لزيادة قدرتها على مواجهة الظروف والمتغيرات التي قد تلقي بظاللها على عمل 

 سلبية.  المدراء بصورة
وانطالقًا مما سبق يرى الباحث ضرورة الكشف عن درجة توظيف مديري المدارس لمبادئ 
إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا من خالل ضرورة 
تبني نهج إداري أكثر مرونة وفاعلية ولديه القدرة على مواجهة المشكالت المختلفة، وتقود 

ة نحو التطوير التحسين المستمرين مما ينتهي بنا المطاف للوصول إلى تحقيق المدرس
 الجودة والكفاية في العمليات اإلدارية.

 أسئلة الدراسة:
 وتتضح مشكلة الدراسة في محاولة سعيها لإلجابة على التساؤالت اآلتية وهي:

إدارة الجودة  ما درجة توظيف مديري المدارس الحكومية بمحافظة خان يونس لمبادئ -1
 الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم.
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لدرجة توظيف  (a≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة -2
مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا لدى مديري 

نوات عدد س -النوع)وهي بمحافظة خان يونس تعزى لمتغيرات البحث  المدارس الحكومية
 المرحلة التعليمية(. -المؤهل العلمي -الخدمة في اإلدارة

ما سبل دعم مديري المدارس الحكومية بحافظة خان يونس لتوظيف مبادئ إدارة الجودة  -3
 الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا.

  سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية وهي: :الدراسةأهداف  -
التعرف إلى درجة توظيف مديري المدارس الحكومية بمحافظة خان يونس لمبادئ إدارة  -1

الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديري 
 المدارس أنفسهم.

 -المؤهل العلمي -عدد سنوات الخدمة في اإلدارة -متغيرات )النوعالكشف عن أثر  -2
المرحلة التعليمية(، لدرجة توظيف مديري المدارس الحكومية في محافظة خان يونس لمبادئ 

 إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا.
يري المدارس الحكومية بمحافظات خان تقديم مجموعة من المقترحات الميدانية لدعم مد -3

 يونس لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية.
 أهمية الدراسة:  -

تتمثل أهمية الدراسة الحالية في كونها تتناول موضوع مهم على المستوى اإلداري والفني  -1
لمديري المدارس الحكومية في محافظة خان يونس من خالل تسليطها الضوء على موضوع 
مبادئ الجودة الشاملة وكيفية توظيف هذا النهج اإلداري أثناء ممارسة العمليات اإلدارية 

 عمل المدرسي وال سيما في سياق األزمات التي تعيشها المدرسة الفلسطينية. المختلفة في ال
الدراسة الحالية الجهات الحكومية وصانعي القرار اإلداري في الوزارة برؤية واضحة  تزود -2

حول ممارسات مديري المدارس الحكومية من خالل اطالعهم على أثر تطبيق مبادري 
 لعمليات اإلدارية في كل األوقات.الجودة الشاملة أثناء ممارسة ا



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

181 

 

تمثل الدراسة الحالية إضافة للباحثين، والمكتبة البحثية كونها دراسة تطبيقية في ميدان  -3
مهم وهو قادة العمل المدرسي حيث إنها تعد مرجع لالستئناس بها من قبل الباحثين والبناء 

 على نتائجها إلجراء بحوث الحقة مستقباًل.
 حدود الدراسة:  -
: سيقتصر إطار التطبيق الموضوعي للدراسة على الكشف عن درجة الحد الموضوعي -

توظيف مديري المدارس الحكومية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية 
 في ظل جائحة كورونا.

 رسمديري ومديرات المدا تم تطبيق أدوات الدراسة على كل مجتمع الدراسة منالحد البشري:  -
 الحكومية في محافظة خان يونس مديريتي )شرق وغرب خان يونس(.

أقتصر تطبيق الدراسة على مديريتي التربية والتعليم )شرق وغرب خان الحد المكاني:  -
 يونس(.

-2121الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  تم تطبيق هذه الدراسة فيالحد الزماني:  -
2122. 

 مصطلحات الدراسة:  -
هو المسؤول األول أمام الجهات الرسمية عن كل ما يجري داخل مدرسته، سة: مدير المدر  -

ومهمته تيسير وتسيير العمل التربوي، والتعليمي، واالجتماعي، واإلداري، واإلبداعي، وُيعد 
المرجعية األولى لكافة العاملين والطلبة وأولياء األمـــور، ويناط بــــه مجموعة مــــن المهام 

 (.11: 2114)وزارة التربية والتعليم، والمسؤوليات
يتم تعريفها من قبل المختصين على أنها مجموعة من مبادئ إدارة الجودة الشاملة:   -

المواصفات التي تؤسس للمتطلبات الخاصة بأنظمة الجودة في المؤسسات المختلفة. وتعمل 
لة لك اثناء مرحعلى مساعدة اإلدارة في قياس النتائج الفعلية على أساسها. سواء كان ذ

 (.9: 2112التطبيق أم بعدها)الحربي،
ُتعرف بأنها أعمال ونشاطات محددة يؤدي تنفيذها إلى حسن سير العمل العمليات اإلدارية:  -

في  المؤسسة، وبالتالي تحقيق أهداف المؤسسة المتمثلة بالبقاء، والنمو، واالزدهار، وهي 
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قابة اإلدارية، واتخاذ القرارات، واالتصال، التخطيط، والتعليم، والتوجيه، واإلشراف والر 
 (.15: 2117والقياس، والتقويم، والتغذية الراجعة)عليمات،

ويعرفها الباحث بأنها إجرائيًا األعمال التي يقوم بها مديري ومديرات المدارس الحكومية في 
قابة ر محافظة خان يونس والمتمثلة في)التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والمتابعة، و وال

اإلدارية، واتخاذ القرارات، واالتصال(، بغية تحقيق األهداف المرسومة والمحددة لمدارسهم 
 في ضوء خططها السنوية.

تقع في الجزء الجنوبي لفلسطين ضمن محافظات قطاع غزة ويبلغ محافظة خان يونس:  -
غزة ( دونم، وبذلك تعتبر أكبر مدن محافظات 540516مساحتها مدينة خان يونس نحو )

 % 17ألف نسمة، وهو ما يمثل  231من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 
من مجمل سكان محافظات غزة، وبذلـك تعتبـر ثانـي أكبـر مدن محافظات غـزة مـن حيث 

 (. /2122http://khanyounis.mun.ps/arبلدية خان يونس)عـدد السكـان.
 

 اإلطار النظري للدراسة: 
ُيعتبر العنصر البشري هو المحرك األساسي داخل المؤسسات بصفة عامة، وهو أحد     

أهم المدخالت ألية نظام بغض النظر عن سياق العمل الذي يعمل به، وفي المنظومة 
 ية، وعاملين الضامن لنجاح عملإدار  وهيئةالتعليمية ُيعد العنصر البشري من معلمين، 

 المنظومة التعليمية برمتها من أجل تحقيق أهدافها.
ويعتبر مدير المدرسة قائد تربوي وميداني مقيم داخل المدرسة، فهو المحرك األساسي لكل 
النجاحات التي تحصدها المدرسة، لذلك كان من الواجب تطوير هذا الكيان المتمثل باإلدارة 

وير النظم اإلدارية والمبادئ اإلدارية لالبتعاد عن التقليدية وانتهاج أساليب المدرسية عبر تط
إدارية حديثة كاإلدارة الخادمة، واإلدارة بالتمكين، واإلدارة الشورية، والتفويض اإلداري 

 الفعال، وإدارة الجودة الشاملة.

http://khanyounis.mun.ps/ar/
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أو  عملية عبثيةالجودة الشاملة ليست  أهداف الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية: -
عشوائية، بل هي عملية مخطط لها وهادفة ومحددة بإطار وسياق شامل لضمان نجاحها، 
كما لها تدخالت وقائية وعالجية في بيئة العمل لهذا فإن تطبيقها ال ُيعد نوعًا من التفاخر 
والتباهي العصري بل ضرورة فرضتها تطورات العصر لذلك فالجودة الشاملة تهدف 

 (:85: 2009إلى)عطية،
 تحسين جودة المخرجات بشكل مستمر.1- 
 خلق بيئة لدعم التطوير المستمر والمحافظة عليه. 2-

 تقليل الهدر في الجهد والوقت.3- 
 إشراك الجميع في عملية التطوير.4- 
 تطوير أدوات قياس األداء والجودة.5- 
 كسب ثقة العمالء والمحافظة عليها باستمرار. 6-

 العاملين. زيادة كفاءة7- 
تمكين العاملين من تحديد المشكالت وتحليلها ووضع الخطط الالزمة لمنع حدوثها، 8- 

 والقدرة على اَتَخاذ القرارات.
( أهمية الجودة 62: 2011)خليل، وبين أهمية الجودة الشاملة في مؤسسة المدرسة: -

 الشاملة في المؤسسات التعليمية في كونها تعمل على:
 المنتج التعليمي وتقليل األخطاء.تحسين  -1
 وجود مناخ علمي أفضل. -2

 تشجيع وتنمية مهارات العاملين.   3- 
 تطوير المهارات القيادية واإلدارية للقيادات التربوية بالمؤسسة التعليمية.   4- 
 إيجاد الرؤية الواضحة والواعية لكل مكان في المؤسسة التعليمية.   5- 
 طوير العمليات أكثر من تحديد المسؤوليات.التركيز على ت   6- 
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( 206: 2010)أحمد، ذكر مبادئ الجودة الشاملة في اإلدارات المدرسية والتعليمية: -
 بعض من مبادئ الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية وهي: 

 التركيز على رضا العميل من خالل تلبية توقعاته واحتياجاته الحالية والمستقبلية. -أ
 مل من قيادات المؤسسات التعليمية لقيم وثقافة وآليات الجودة الشاملة.دعم كا -ب
 تشجيع وتبني األفكار المبدعة والمبدعين. -ت
 التغيير في ُأسُلوب اإلدارة من التسلط والتخويف إلى ُأسُلوب التفويض والتمكين. -ث
 شمولية الجودة بحيث تشمل جميع مجاالت الخدمة. -ج
 التعليم والتدريب المستمرين. -ح
 التركيز على العمليات مثلما التركيز على النتائج. -خ
 الوقاية من األخطاء قبل وقوعها. -د
تمكين العاملين وحفزهم على تحمل المسؤولية ومنحهم الثقة واعطائهم السلطة الكاملة  -ذ

 ألداء العمل.
األخذ بنهج الجودة الشاملة  إنالشاملة: خصائص مديري المدارس في ظل فلسفة الجودة  -

كمنهج عمل في المؤسسات التعليمية ُيحتم على اإلدارات العليا والجهات المختصة االختيار 
السليم لمن سيقودون المدارس بحيث يتصفون بصفات تمكنهم من العمل اإلداري بجودة 

 عالية، وفعالية وكفاء.
 توافرها في مديري المدارس وفي هذا الصدد البد من تحديد بعض تلك الصفات الواجب

 (:288: 2003)البستان وآخرون، وكذلك نواب مديري المدارس ومنها ما أوردها
اإللتزام والتعهد بالوفاء بالمتطلبات في أي وقت: وتظهر هذه الخاصية بوضوح في  -1

 الطموح الحماسي للعمل.
 .بتفاصيل العمل التمتع بمهارات ااِلتصال الجيد بالمرؤوسين، واالقناع واإللمام -2
 القدرة على التخيل واإلبداع. -3
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 بالعمل الذي يؤديه. واالقتناع االعتزاز -4
 القيادة الرشيدة للمؤسسة والمرؤوسين. -5

من لكي نض معايير ومؤشرات الجودة الشاملة في األنظمة التعليمية و اإلدارات المدرسية: -
ؤية المؤسسة التعليمية والنظام تحقيق الجودة الشاملة ألهدافها الموضوعة في سياق ر 

التربوي، فالبد من توفر عدد من المحكات لالحتكام إليها، وتأخذ بها المدرسة وتطبقها 
وتراقب عملية حدوثها وتوفرها والسعي جاهدًا نحو توافراها ومالحظة مدى)عبد 

 (: 38: 2014( متاح لدى)الحارثي،2000الجواد،
التعليمية المسؤولية عن تحقيق متطلبات الجودة الشاملة تحمل كل فرد في المؤسسة  -1

 في نطاق عمله.
 االلتزام بمبدأ منع حصول األخطاء في األداء الوظيفي. -2
 اكتساب ثقة المستفيدين من الخدمة التعليمية من خالل رفع مستوى تحصيل الطالب. -3
 االلتزام باستدامة تدريب الهيئات اإلدارية والتعليمية. -4
 تعزيز االنتماء إلى مهنة التعليم وإلى المؤسسة التعليمية. -5
 اعتماد مواصفات قياسية ألداء المعلمين والمشرفين والمديرين والتحقق من إنجازها. -6

 والدراسات السابقة: -
 الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق الى دراسة هدفت(Cotton, 2001) كوتان أجرى    

 لعملية محددا معياراً  استخدمت وقد أالسكا بوالية سيتيكا مقاطعة في الثانوي  في التعليم
 امكانية إلى توصلت الدراسة وقد الثانوية، إيدجكومب مدرسة في المستمر للطلبة التحسين
 الطلبة توجيه وامكان قبل من تخطيطه يتم الذي المنهج عن طريق التدريس عملية تحسين

 . دروسهم فهم نحو
 لدى الشاملة الجودة إدارة معرفة إلى (Hernandez,2002) هيرنانديزدراسة  كما هدفت

 ،استخدمت ومديراً  مشرفاً   121عينة الدراسة من)( وتكونت األمريكية، مدارس تكساس
 رضا إلى الدراسة توصلت وقد .أداةً للداسة االستبانة استخدام وتم المنهج الوصفي، الدراسة
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 بعض لهم أن إال الطلبة، إنجاز تقويم طرق  وعن يمالتعل أداء مديرية عن العينة أفراد
 .الشاملة الجودة إدارة فاعلية لتقييم أفضل األساليب استخدام في المتمثلة المطالب
الجودة  إدارة مبادئ استخدام مدى إلى التعرف  (Cornin, 2004) كورنين دراسة وهدفت
 مجتمع وتكون  الوصفي، المنهجالدراسة  واستخدمت التعليمية، نيويورك منطقة في الشاملة
 العينة أفراد عدد وبلغ التعليمية، نيويورك منطقة في اإلدارية الوظائف من شاغلي الدراسة

 ولتحقيق أغراض الدراسة تم استخدام االستبانة لجمع المعلومات وتوصلت إداريًا، (116)
 .التعليمية في المنطقة جيد بشكل مطورة جودة أنظمة وجود إلى الدراسة

 األداء تطوير في الشاملة الجودة إدارة معايير :بعنوان دراسة(2012) الغيثي كما أجرى 
 معايير على قائم مقترح بناء نموذج إلى وهدفت ،)مقترح نموذج( عمان سلطنة في المدرسي

 الدراسة عينة وتكونت عمان، سلطنة في المدرسي األداء تطوير في الشاملة الجودة إدارة
 الباحث ( طالبًا، واستخدم125( مشرفًا، و)15معلًما، و) ( 67) و إدارًيا، (14)  من

االستفتاء،  استبانات البيانات جمع أدوات من أنواع ثالثة واستخدام المسحي، الوصفي المنهج
 إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم النتائج وأظهرت ،)الشخصية والمقابلة والمالحظة،

 عن متكافئة معرفة لديهم ي والوظيفة بمعنى ان جميع المبحوثينتعزى لمتغير المؤهل العلم
 فرق  أي الوظيفة متغير أو العلمي المتغير لفئات يكون  أن دون  الشاملة الجودة إدارة

 مما البعدي االختبار على المبحوثين أداء بين إحصائية ذات داللة فروق  ووجود معنوي،
األداء  تطوير في الشاملة الجودة إدارة معايير على قائم مقترح نموذج فعالية إلى يشير

 النتائج وأظهرت البعدي، االختبار على المبحوثين أداء بين عمان سلطنة في المدرسي
 وجهة من عمان في سلطنة المدرسي األداء تطوير إحصائية داللة ذات فروق  وجود كذلك
 الدراسة مجاالت على المعلمين فئة لصالح الوظيفة متغير إلى المدارس تعزى  مديري  نظر

تعزى لمتغير  إحصائية داللة ذات فروق  وجود واالداء ككل، وعدم والمحتوى( اإلدارة(
 .والتقييم المدرس :مجاالت الوظيفة في 
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 المدارس في الشاملة الجودة إدارة تطبيق بعنوان: درجة ( دراسة2113وأجرى المخمري)
 شمال محافظتي في المدارس والمعلمين مديري  نظر وجهة من(12 – 11 ) الصفوف ذات

 في الشاملة الجودة إدارة تطبيق درجة على التعرف إلى وهدفت الباطنة، وجنوب الباطنة
 محافظتي في والمعلمين المدارس مديري  نظر وجهة من (11-12)الصفوف ذات المدارس

 العملية والخبرة النوع من كل متغيرات دور تحديد إلى باإلضافة وجنوبها، الباطنة شمال
 ( مديرًا ومعلمًا واستخدم229) من الدراسة عينة وتكونت والوظيفة. والمحافظة التعليمية

 النتائج وأظهرت جمع البيانات، كأداة  االستبانة واستخدام المسحي، المنهج الوصفي الباحث
 من( 11-12) الصفوف ذات المدارس في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق درجة أن
 بدرجة تمارس وجنوبها الباطنة شمال في محافظتي والمعلمين المدارس مديري  نظر جهةو 

 الذكور درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات ق فرو وجود كذلك النتائج وأظهرت .عالية
 .اإلناث لصالح واإلناث

إلدارة  والتعليم التربية مديريات مديري  ممارسة ( بدراسة بعنوان درجة2115وقام أبو مسامح)
 المنهج الوصفي استخدم حيث ولتحقيق التشاركية، بالقيادة وعالقتها الشاملة الجودة

 لجمع استبانتين استخدم الباحث وقد قسم، ورئيس مدير نائب(114)  وتكونت التحليلي،
 العينة رد ا أف رت ا تقدي متوسطات بين فروق  البيانات، وأظهرت النتائج عدم وجود

 الجنس لمتغير تعزى  الشاملة الجودة إلدارة والتعليم التربية مديرياتمديري  ممارسة لدرجة
ووجود فروق تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح من  .وسنوات الخدمة العلمي، والمؤهل

 لدرجة ممارسة إحصائية داللة ذات قوية طردية ارتباطية عالقة هم بمسمى نائب، توجد
 لدرجة متوسطات تقديرات العينة وبين الشاملة الجودة إلدارة والتعليم التربية مديريات مديري 

 .التشاركية القيادة ممارسة
 المدارس في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق ( بدراسة بعنوان درجة2118وقام مسلم)

المعلمين، باختالف  نظر وجهة من األردن في العقبة مدينة الحكومية في األساسية
الوصفي،  وتم استخدام المنهج .الخبرة وسنوات والمؤهل صوالتخص الجنس :متغيرات
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  :( معلم ومعلمة298واالستبانة لجمع المعلومات حيث طبقت على عينة عشوائية عددها)
 المدارس األساسية في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق درجة وقد أشارت النتائج إلى أن

وإلى عدم  ، متوسطة كانت المعلمين نظر وجهة من األردن في العقبة مدينة في الحكومية
 مبادئ لدرجة تطبيق المعلمين استجابة متوسطات بين  إحصائية داللة ذات فروق  وجود
تعزى  األردن في العقبة مدينة في الحكومية األساسية المدارس في الشاملة الجودة إدارة

 لمتغيرات الدراسة.
 إجراءات الدراسة: -

وهي الطريقة البحثية التي تم اختيارها للحصول على معلومات  أواًل: منهجية الدراسة:
 ( 82: 2113تمكنه من اإلجابة على أسئلة البحث من مصادرها )األغا واألستاذ،

وحيث يعرف مسبقًا جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة من خالل اطالعها على األدب 
ظيف ى للتعرف إلى " درجة تو ويسعالنظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، 

مديري المدارس لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة 
جل ، ومن أكورونا )دراسة ميدانية على المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية

التحليل  لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وهو أحد أشكا
والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة، وتصويرها كميًا عن طريق جمع 
بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة، وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسات 

(. لذا فإن الباحث سيعتمد على هذا المنهج للوصول إلى 324: 2111الدقيقة. )ملحم: 
يقة والتفصيلية حول مشكلة البحث، ولتحقيق تصور أفضل وأدق للظاهرة موضع المعرفة الدق

الدراسة، كما أنه سيستخدم أسلوب المسح الشامل للمجتمع كعينة الدراسة، وسيستخدم 
 االستبانة في جمع البيانات األولية.

من مديري المدراس الحكومية بمديريتي خان يونس)شرق وغرب مجتمع وعينة الدراسة:  -
 يونس(. خان
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تم استخدام أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة حيث تم وقد  العينة الميدانية للدراسة: -
( استبانة وهذا النسبة مقبول إلجراء التحليل 97)استرجاع ( استبانة وتم 97توزيع )

 واإلجراءات اإلحصائية بهدف الحصول على أفضل وأدق النتائج. 
 دراسة حسب البيانات الشخصية (: توزيع عينة ال1جدول )         

 % النسبة المئوية العدد تصنيف المتغير المتغير

 الجنس
 52.6 51 ذكر
 47.9 46 أنثى

 المؤهل العلمي
 57.7 65 بكالوريوس

 38.1 41 ماجستير فأعلي
سنوات الخدمة 
 كمدير مدرسة

 42.3 41 سنوات فأقل 11
 57.7 56 سنوات 11أكثر من 

التعليمية المرحلة 
 بالمدرسة

 63.9 62 أساسية
 36.1 35 ثانوية

 122.2 27 المجموع

 (2222/2221الكتاب اإلحصائي السنوي للتعليم)
 تم تقسيم أداة الدراسة إلى ثالثة أقسام رئيسية وهي: أداة الدراسة: -

. القسم األول: البيانات الشخصية ويتكون من )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة 1
 كمدير مدرسة، المرحلة التعليمية بالمدرسة(. 

. القسم الثاني: يتكون من االستبانة والمتعلقة بدرجة توظيف مديري المدارس لمبادئ إدارة 2
جائحة كورونا ويتكون من خمسة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل 

 مجاالت رئيسية هي:
 فقرات. 11المجال األول: المجال األول: القيادة الفاعلة، ويتكون من 

 فقرات. 8المجال الثاني: المجال الثاني: التركيز على المستفيدين)الطالب(، ويتكون من
 فقرات. 11ويتكون من المجال الثالث: المجال الثالث: مشاركة العاملين )العمل الجماعي(، 
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 فقرات  8المجال الرابع: المجال الرابع: التحسين والتطوير المستمر ويتكون من 
 فقرات. 9المجال الخامس: المجال الخامس: تحفيز العاملين، ويتكون من 

بل دعم س . القسم الثالث سؤال مفتوح للتعرف على وجهة نظر مديري المدارس في حول3
ة بمحافظة خان يونس لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مديري المدارس الحكومي

 ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا.
 صدق وثبات االستبانة:  -
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة: -

لمجال الكلية لاالستبيان، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة 
التابعة له.  وقد ترددت قيم معامالت االرتباط المحسوبة بين كل فقرة من فقرات 

وهي  1.945و  1.394المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له بين القيمة 
(، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 05.0دالة عند مستوى داللة )

 تعتبر فقرات استبانة األولى صادقة لما وضعت لقياسه. (، وبذلك0.05)
( يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال 2جدول )

 الذي تتبع له

# 
 معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

# 
 معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

# 
 معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 المجال األول: القيادة الفاعلة
المجال الثاني: التركيز على 

 المستفيدين)الطالب(
المجال الثالث: مشاركة العاملين 

 )العمل الجماعي(
.1 0.436 *0.016 .1 0.925 *0.007 1. 0.980 *0.000 
.2 0.533 *0.002 .2 0.850 *0.000 2. 0.934 *0.000 
3. 0.620 *0.000 3. 0.364 *0.048 .3 0.925 *0.000 
4. 0.700 *0.000 4. 0.553 *0.002 4. 1.595 *0.001 
.5 0.852 *0.000 .5 0.525 *0.003 5. 0.635 *0.000 
6. 0.809 *0.000 6. 1.851 *0.000 .6 1.565 *0.000 
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7. 1.568 *0.001 7. 0.856 *0.007 7. 0.741 *0.000 
8. 1.614 *0.000 8. 0.741 *0.000 8. 1.654 *0.001 
9. 0.450 *0.013 

 
9. 0.781 *0.000 

11. 1.632 *0.000 11. 1.741 *0.000 
المجال الرابع: المجال الرابع: التحسين 

 والتطوير المستمر
المجال الخامس: المجال 

 الخامس: تحفيز العاملين

 

1. 1.622 *0.000 1. 1.797 *0.000 
2. 1.851 *0.000 2. 1.936 *0.000 
3. 1.873 *0.000 3. 1.936 *0.000 
4. 1.758 *0.000 4. 1.951 *0.000 
5. 1.851 *0.000 5. 1.936 *0.000 
6. 1.899 *0.000 6. 1.914 *0.000 
7. 1.815 *0.000 7. 1.831 *0.000 
8. 1.784 *0.000 8. 1.632 *0.000 
 9. 1.727 *0.000 

 05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *
وقد تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل  ثانيًا: صدق االتساق البنائي:

مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لفقرات االستبانة ككل حيث وقعت بين القيم 
 مستوى داللةوالذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  1.714والقيمة  1.861

(05.0( حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من ،)05.0 وبذلك تعتبر مجاالت )
 االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.

 (: يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة.3جدول )
 القيمة االحتمالية  االرتباط معامل المجال #
 0.000* 0.764 القيادة الفاعلة .1
 0.000* 0.799 التركيز على المستفيدين)الطالب( .2
 0.000* 0.820 مشاركة العاملين )العمل الجماعي( .3
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 0.000* 0.918 التحسين والتطوير المستمر .4
 0.000* 0.671 تحفيز العاملين .5

 (05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) *
 ثالثًا: ثبات فقرات االستبانة:

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها 
(. وقد أجرى الباحث خطوات 431: 1995على األشخاص ذاتهم في أوقات )العساف، 

 الثبات نفسها باستخدام طريقة معامل ألفا كرو نباخ 
 :Cronbach'sAlphaطريقة ألفا كرو نباخ 

تم استخدام طريقة ألفا كرو نباخ لقياس ثبات االستبانة حيث تم قياس ثبات المحاور  
الخاصة باالستبانة وقد بلغت معامالت الفا كرو نباخ للمجاالت األربعة على الترتيب: 

في حين بلغت درجة الثبات الكلية  0.730 ،1.862، 1.982، 1.723، 1.646
 -1.646قيمة معامل الثبات تتراوح ما بين ) ، ويتضح من النتائج السابقة أن1.859
( وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة 1.859( ومعامل الثبات الكلي تساوي )1.982

 عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
اإلجابة عن السؤال األول، ونصه: "ما درجة توظيف مديري المدارس الحكومية 

فلسطين الجنوبية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية  بمحافظات
 في ظل جائحة كورونا.؟".

للعينة واحدة  One Sample T Testولإلجابة على هذا السؤال، تم استخدام اختبار 
للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات أفراد عينة 

( وفقاً للمقياس المستخدم، وقد تم احتساب 3عن الدرجة المتوسطة )المحايدة( وهي ) الدراسة
 المتوسط الحسابي والوزن النسبي للمجاالت وترتيبها تبعًا لذلك.

 (: تحليل مجاالت االستبانة.5جدول )
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 المجاالت #
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

قيمة 
 Tاالختبار

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

 1 0.000 60.975 81.20 0.186 4.06 القيادة الفاعلة .1

2. 
التركيز على 

 المستفيدين)الطالب(
3.51 0.140 70.20 38.772 0.000 5 

3. 
مشاركة العاملين )العمل 

 الجماعي(
3.89 0.079 77.80 

120.41
5 

0.000 2 

 4 0.000 19.188 73.80 0.387 3.69 التحسين والتطوير المستمر .4
 3 0.000 37.858 77.40 0.247 3.87 تحفيز العاملين .5

  0.000 54.637 76.40 0.160 3.82 الدرجة الكلية لالستبانة

( أن جميع متوسطات المجاالت المختلفة كانت متقاربة من 5ويتضح من خالل الجدول )
حيث أوزانها النسبية، أما الدرجة الكلية لالستبانة ككل فقد حصلت على وزن نسبي قدره 

( مما يدلل على أن درجة توظيف مديري المدارس الحكومية بمحافظات 76.41%)
دة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة فلسطين الجنوبية لمبادئ إدارة الجو 

 كورونا جاءت بدرجة كبيرة.
ذلك لالهتمام الكبير من قبل مديري المدارس باستمرار العملية التعليمية في  ويعزو الباحث

 مديري المدارس كورونا ومتابعةفي ظل انتشار جائحة  للمدارسظل االغالقات المستمر 
للتعليم من خالل متابعة المعلمين بشكل مستمر واعطاهم التوجيهات الالزمة لممارسة عملهم 

 عبر التعليم اإللكتروني يتناسب مع العملية التعليمية. 
 أما ترتيب المجاالت حسب أوزانها النسبية فقد كانت كالتالي:

المرتبة األولى بوزن نسبي قدره المجال األول: القيادة الفاعلة، فقد حصل على 
( أي بدرجة تقدير كبيرة، ثم المجال الثالث المتعلق مشاركة العاملين )العمل 81.21%)

( أي بدرجة تقدير %77.81الجماعي(، فقد حصل على المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره )
الثة بوزن ثكبيرة، ثم المجال الخامس المتعلق تحفيز العاملين، فقد حصل على المرتبة ال
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( أي بدرجة تقدير كبيرة، ثم المجال الرابع المتعلق التحسين والتطوير %77.41نسبي قدره )
( أي بدرجة تقدير %73.81المستمر، فقد حصل على المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره )

كبيرة وأخيرا المجال الخامس التركيز على المستفيدين)الطالب(، فقد حصل على المرتبة 
 ( أي بدرجة تقدير كبيرة.%73.81بوزن نسبي قدره ) الخامسة

ذلك إلى حرص مديري المدارس بمتابعة كافة األعمال والنشاطات المتعلقة  ويعزو الباحث
أجل تحقيق أفضل تعليم بالمدارس والخروج بنتائج تعلمية مرضية  المدرسية منباإلدارة 

 تحقق الهدف المنشود من التعليم. 
 دراسةتحليل فقرات أداة ال

 تحليل فقرات االستبانة: 
 استخدام اختبار  تم الفاعلة:القيادة  -المحور األولt  للعينة الواحدة وحساب

 (.6المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب الفقرات والنتائج مبينة في جدول )
 يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال

المتوسط  الفقرة #
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 الترتيب المعياري 

.1 
أسعى لرفع الكفاءة اإلدارية والفنية للمعلمين والعاملين عبر 

 التوجيه المستمر.
4.02 80.40 1.776 6 

 8 1.945 78.40 3.92 وموضوعيةأُعطي رأيي في العاملين بطريقة بناءة  2.

.3 
 جائحة كورونا للعاملين وُأشجعُأفوض الصالحيات في ظل 

 على تنفيذها.
3.64 72.80 1.851 11 

.4 
أمتلك التأثير اإليجابي على المعلمين والعاملين وتحفيزهم 

 على العمل بصورة أكثر كفاءة.
4.36 87.20 1.798 1 

.5 
 ةبكل عدالأتبنى أخالقيات العمل المهنية مع العاملين 

 والتزام وانضباط.
4.35 87.00 1.939 2 

 5 1.953 80.60 4.03 ُأمارس المساءلة والشفافية البناءة في العمل المدرسي. 6.
 9 1.526 77.21 3.86 ُأقيم عالقات إنسانية فاعلة مع العاملين بالمدرسة .7
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 7 1.856 81.11 4.11 ُأراجع أداء المدرسة في مجال جودة األداء باستمرار .8

9. 
في أداء المدرسة  أعمل على تشجيع االبتكار والتميز

 بصورة مستمرة.
4.18 83.61 1.798 4 

11 
العمل المدرسي لتطوير  التكنولوجيا فيأدعم توظيف 

 3 1.862 85.11 4.25 .العمل، وتحسين األداء

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا المجال  
التأثير اإليجابي على المعلمين والعاملين " أمتلك (، والتي نصت على 4الفقرة )كانت 

قد احتلت المرتبة األولى بوزن النسبي  وتحفيزهم على العمل بصورة أكثر كفاءة. "،
، مما يدل ذلك على أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل %87.20))

رك مع لتعاون المشتانتهاج مديري المدارس سياسية ا ويعزو الباحث ذلك إلى: أفراد العينة.
كافة العاملين بالمدراس ليسود جود من الرضا والمحبة بينهم وهذا بدوه ينعكس ايجابًا على 

 سير العملية التعلمية وتحقيق أعلى قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية في التعليم.
 كما تبين من خالل الجدول أن أدنى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت:

د ق ُأقيم عالقات إنسانية فاعلة مع العاملين بالمدرسة."( التي نصت على "7فقرة ). ال1
، مما يدل ذلك على أن الفقرة قد حصلت )%77.21احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي )

 : حرص مديري ويعزو الباحث ذلك إلىعلى درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة. 
يجابية في العمل من أجل تحقيق التعاون المشترك في المدرسة، المدارس بتكوين عالقات ا

عالوة على أن فترة اغالق المدارس قد قللت من التواصل الدائم بين اإلدارات المدرسية مما 
 أثر على طبيعة العالقات اإلنسانية واستمراريتها.

 التركيز على المستفيدين)الطالب(: -المجال الثاني: 
للعينة الواحدة وحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب الفقرات  tتم استخدام اختبار 

 (.7والنتائج مبينة في جدول )
 يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
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المتوسط  الفقرة #
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 الترتيب المعياري 

 5 1.115 75.60 3.78 المستفيدين من خدمات المدرسة بصورة دائمةأهتم برضا  1.

.2 
أتواصل مع المستفيدين من خدمات المدرسة بطرق 

متنوعة)صندوق االقتراحات، صفحة المدرسة، الشكاوى 
 اليومية، الزيارات الميدانية(

3.82 76.40 1.132 4 

.3 
ُأقيم عالقات فاعلة مع المستفيدين من خدمات 
 (.المدرسة)الطالب، أولياء األمور، المجتمع المحلي

3.85 77.00 1.176 3 

.4 
أعمل على رفع مستوى االلتزام تجاه طلبة المدرسة 

 1 1.969 78.80 3.94 والمستفيدين وصواًل للرضا.

.5 
ُأشارك في حل المشكالت التي تعترض المستفيدين من 

 خدمات المدرسة.
3.73 74.60 1.144 6 

 2 1.126 77.20 3.86 على تقديم خدمات إدارية جيدة للمستفيدينأحرص  6.
 8 1.126 71.20 3.56 ُأوكد دومًا على االهتمام بمطالب المستفيدين .7

أصوغ رؤية ورسالة المدرسة بما يلبي حاجات  .8
 المستفيدين.

3.67 73.40 1.635 7 

 
وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا المجال  

 كانت:
".أعمل على رفع مستوى االلتزام تجاه طلبة المدرسة ( التي نصت على 4الفقرة ) 1. 

، مما يدل )%78.81" قد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي ).والمستفيدين وصواًل للرضا.
حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة. ويعزو الباحث  ذلك على أن الفقرة قد

ذلك لحرص مديري المدارس بأن تكون مدرسته على درجة عالية من التفوق والتميز للوصول 
إلى تحقيق األهداف التعلمية والتنافس مع المدارس األخرى، واعتبار الطالب هو الركيزة 

 اه تتحقق األهداف التي رسمتها اإلدارة المدرسية..االولى في العملية التعليمية وبرض
 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

196 

 

 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
تلت " قد اح( التي نصت على " ُأوكد دوماً على االهتمام بمطالب المستفيدين7الفقرة ) 1. 

، مما يدل على أن الفقرة قد حصلت على درجة )%66.40المرتبة األخيرة بوزن النسبي )
اهتمام مديري المدراس ويعزو الباحث ذلك إلى: موافقة )متوسطة( من قبل أفراد العينة. 

باإلدارة المدرسية والنشاطات المرتبطة بالمدرسة وكذلك ما يحيط بالمدرسة من أجل تسير 
  عملية التعليم بالمدرسة.

  ن )العمل الجماعي(مشاركة العاملي -المجال الثالث
للعينة الواحدة وحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب الفقرات  tتم استخدام اختبار 

 (.8والنتائج مبينة في جدول )
 (:2جدول )

 يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

.1 
ُأشرك جميع عناصر المنظومة التعليمية بالمدرسة في 

 تحديد أهداف ورؤية المدرسة.
3.95 79.00 1.944 7 

 6 1.985 79.80 3.99 ُأفوض بعضًا من الصالحيات للفرق الميدانية في المدرسة. 2.

 5 1.915 80.60 4.18 التشاركي.أُعزز وجود فرق العمل بالمدرسة والعمل  3.

 2 1.836 82.40 4.12 يتم دمج جميع العاملين بالمدرسة في أنشطتها المختلفة. 4.

 1 1.856 85.40 4.27 ُأوفر مناخ عمل يسوده التعاون وعمل الفريق 5.

6. 
ُأشرك العاملين بالمدرسة في وضع الحلول والمقترحات 

 للمشاكل المدرسية المختلفة.
3.51 70.20 1.936 11 

7. 
أعمل على تعريف العاملين بأصول العمل الجماعي 

 ومهاراته
4.17 81.40 1.972 3 

8. 
ُأشجع التواصل الفعال داخل فرق العمل المدرسية لتبادل 

 الخبرات.
3.81 76.20 1.854 8 
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9. 
أفتح قنوات اتصال دائمة بيني وبين العاملين بالمدرسة 

 تساؤالتهم.لالستماع إليهم والرد على 
4.14 80.80 1.948 4 

 9 1.942 74.21 3.71 ُأمارس أساليب إشرافية جماعية أثناء العمل المدرسي 11

 
وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا المجال  

 كانتا:
" قد .ُأوفر مناخ عمل يسوده التعاون وعمل الفريق( التي نصت على ".5الفقرة ) 1. 

، مما يدل ذلك على أن الفقرة قد حصلت )%80.80احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي )
 : حرص مديري ويعزو الباحث ذلك إلىعلى درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة. 

المدراس بتوفير جو يعمه اآلخاء والمحبة والتعاون المشترك بين كافة العاملين بالمدرسة من 
 لمدرسة بصورة دائمة داخل المدرسة . أنجاز العمل با

 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
"ُأشرك العاملين بالمدرسة في وضع الحلول والمقترحات ( التي نصت على 6الفقرة ) 1. 

، مما يدل )%74.21)قد احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي للمشاكل المدرسية المختلفة." 
يعزو الباحث و  ذلك على أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة.

حرص مديري المدارس بإشراك العاملين بالقرارات المتعلقة باإلدارة المدرسية من ذلك إلى: 
إلى  عتطويرها وتقدمها ولكن بعض القرارات تتطلب من مدير المدرسة أخذها دون الرجو 

 العاملين، أو المشاركة الشكلية المتواضعة.
  :التحسين والتطوير المستمر -المجال الرابع 

للعينة الواحدة وحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب الفقرات  tتم استخدام اختبار 
 (.9والنتائج مبينة في جدول )

 (:2جدول )
 االحتمالية والترتيب لفقرات المجاليوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة 
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المتوسط  الفقرة #
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 الترتيب المعياري 

 2 0.568 75.80 3.82 أمتلك خطة مكتوبة لتحسين العمل المدرسي وتجويده. 1.

.2 
ُأحدد التحسينات المنوي تحقيقها بالتعاون مع كل 

 4 0.775 84.40 3.80 األطراف.

.3 
المقدرات المدرسية المتوفرة)المادية، والبشرية،  أستثمر

 والتكنولوجية(، لتحقيق التميز والتطوير المستمر.
3.72 74.20 0.693 7 

.4 
ُأشجع العاملين بالمدرسة على تنمية مهاراتهم اإلدارية، 

 1 0.672 84.40 4.22 والفنية والتطوير المهني المستمر.

.5 
لخدمة عمليات أستثمر امكانات المجتمع المحلي 

 6 0.676 75.80 3.79 التطوير المستمر داخل المدرسة.

6. 
أنقل نتائج الدراسات والمؤتمرات وأثر التدريب للمدرسة 

 3 0.773 75.00 3.81 بهدف التطوير المستمر.

7. 
أحدد نظام للتغذية الراجعة لالستفادة في تجويد العمل 

 2 0.705 74.20 3.71 المدرسي وتطويره.

8. 
اهتم بتحديث أساليب العمل المدرسي بشكل مستمر 

 5 0.657 75.00 3.75 تجنبًا للنمطية.

 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرة حسب الزن النسبي في هذا المجال كانتا:
ُأشجع العاملين بالمدرسة على تنمية مهاراتهم اإلدارية، ( التي نصت على "4الفقرة ) 1. 

، )%84.41قد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي )والفنية والتطوير المهني المستمر ." 
 مما يدل ذلك على أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة.

ر مهارات المهارات المعلمين من حرص مديري المدارس بتطوي ويعزو الباحث ذلك إلى:
خالل إعطائهم الدورات واإلرشادات المستمرة حول توظيف االستراتيجيات التعليمية في 
العملية التعليمة، وصقل تلك المهارات من خالل حثهم على استكمال دراساتهم العليا 

 والمشاركة في المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية.
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 الجدول أن أدنى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا: وتبين النتائج من خالل
أحدد نظام للتغذية الراجعة لالستفادة في تجويد العمل ( التي نصت على "7الفقرة ) 1. 

، مما يدل ذلك على )%74.21" قد احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي )المدرسي وتطويره.
 رة( من قبل أفراد العينة.أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )كبي

حرص مديري المدارس بتحسين العملية التعليمية بكافة الطرق ويعزو الباحث ذلك إلى: 
والوسائل التعليمية لتحقيق جودة العملية التعليمية، كما أن نظام التغذية الراجعة ليس 

ملية ع بالمستوى المطلوب حيث يعتمد مديري المدارس على التغذية الراجعة المجزأة لكل
 في أوقات مختلفة وليس نظام أساسي مستمر.

  :تحفيز العاملين -المجال الخامس 
للعينة الواحدة وحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب الفقرات  tتم استخدام اختبار 

 (.11والنتائج مبينة في جدول )
 (:12جدول )

 الة والترتيب لفقرات المجيوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالي

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

.1 
أسعى لتحسين ظروف العمل بقدر االمكان للعاملين 

 بالمدرسة.
3.72 74.40 0.720 2 

.2 
ُأوظف نظام للحوافز المادية لتشجيع العاملين 

 بالمدرسة
3.88 77.60 0.559 3 

 7 0.786 75.00 3.75 الدعم المعنوي لرفع الروح المعنوية للعاملين.ُأوظف  3.

.4 
أمنح بعض المزايا للعاملين المجتهدين في أداء 

 عملهم المدرسي.
3.91 78.20 0.706 2 

 4 0.720 75.60 3.78 أُعزز روح المبادرة لدى العاملين بالمدرسة 5.
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6. 
العاملين أهتم بكل األفكار والطروحات المقدمة من 

 على نفس القدر من االهتمام.
3.71 74.20 0.638 2 

 5 0.736 75.20 3.76 ُأوشيد بإنجازات العاملين الفاعلين بالمدرسة .7

 6 0.712 75.20 3.76 ُأقدر جهود العاملين المتميزين بالمدرسة. .8

9. 
ُأحفز العاملين بالمدرسة لزيادة انتمائهم ووالئهم 

 للمدرسة.
4.09 81.80 0.717 1 

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا المجال  
 كانتا:
ُأحفز العاملين بالمدرسة لزيادة انتمائهم ووالئهم ( التي نصت على "9الفقرة ) 1. 

، مما يدل ذلك على أن الفقرة )%81.81قد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي )للمدرسة" 
رص حويعزو الباحث ذلك إلى: على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة.قد حصلت 

مديري المدارس على تعزيز قيمة حب العمل من أجل تحقيق قدر عالي من الكفاءة في 
 التدريس لدي المعلمين.

 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرة حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

أهتم بكل األفكار والطروحات المقدمة من العاملين على ( التي نصت على "6) الفقرة 1. 
، مما يدل )%74.21" قد احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي )نفس القدر من االهتمام.

يعزو الباحث و ذلك على أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة. 
س االخذ باألفكار المهمة التي يجد المدير قد تفيد المدرسة سعي مديري المدار ذلك إلى: 

 يتم طرحها على اإلدارة العليا واألخذ بها.
 :ثانيًا: اإلجابة عن السؤال الثاني

( لدرجة توظيف مبادئ a≤0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)
في ظل جائحة كورونا لدى مديري إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية 
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المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغيرات البحث وهي)الجنس، 
 المؤهل العلمي، سنوات الخدمة كمدير مدرسة، المرحلة التعليمية بالمدرسة(؟

ولإلجابة عن السؤال كان البد من التحقق من عدد من الفروض الفرعية وذلك على النحو 
 اآلتي:

 الفرض الفرعي األول والذي ينص علي: 
(لدرجة توظيف مبادئ 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا لدى مديري 
 لمتغير الجنس.المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى 

للعينتين المستقلتين الختبار الفروق Tوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 
بين متوسطات دور التعليم المهني في تلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني في محافظات 

 (11غزة تعزى لمتغير الجنس، والنتائج مبينة في جدول رقم )
 Independent Samplesللعينتين المستقلتين )T(: نتائج اختبار 11جدول رقم )

T Test بين درجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية )
في ظل جائحة كورونا لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى 

 لمتغير الجنس

 العدد النوع المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

 القيادة الفاعلة
 0.185 4.06 51 ذكر

0.010 0.992 
 0.197 4.06 46 أنثى

 (التركيز على المستفيدين)الطالب
 0.138 3.51 51 ذكر

0.253 0.801 
 0.153 3.50 46 أنثى

 مشاركة العاملين )العمل الجماعي(
 0.079 3.89 51 ذكر

0.628 0.531 
 0.084 3.90 46 أنثى
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 التحسين والتطوير المستمر
 0.375 3.69 51 ذكر

0.092 0.927 
 0.451 3.70 46 أنثى

 تحفيز العاملين
 

 0.239 3.88 51 ذكر
.6111 0.542 

 0.289 3.84 46 أنثى

 الدرجة الكلية لالستبانة
 0.153 3.82 51 ذكر

1.336 0.737 
 0.196 3.81 46 أنثى

 قيمةt " 1.96( تساوي 0.05)داللة " ومستوى 96الجدولية عند درجة حرية 
( وهي أكبر من مستوى 0.737تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي )

الجدولية والتي  t( وهي أقل من قيمة 1.336المحسوبة تساوي ) t( وقيمة1.15الداللة )
( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 2.294تساوي )

( بين درجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في 1.15)
ظل جائحة كورونا لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير 

 .الجنس
هذه النتائج بأن العينة لكل من الجنسين يعيشون في نفس اإلطار المؤسسي ويعزو الباحث: 

  .ويخضعون لنفس القوانين واللوائح واألنظمة أي نفس بيئة العمل لكال الجنسين
 الفرض الفرعي الثاني الذي ينص على:

( بين متوسطات درجة 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا 
 لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

روق الفللعينتين المستقلتين الختبار Tوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 
بين متوسطات درجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في 
ظل جائحة كورونا لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير 

 (13المؤهل العلمي، والنتائج مبينة في جدول رقم )
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 Independent Samplesلمستقلتين )للعينتين اT (: نتائج اختبار 13جدول رقم )
T Test بين متوسطات درجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات )

اإلدارية في ظل جائحة كورونا لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين 
 الجنوبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 العدد المؤهل العلمي المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

 القيادة الفاعلة
 0.181 4.04 56 بكالوريوس

1.021 0.309 
 0.190 4.07 41 ماجستير فأعلي

 (التركيز على المستفيدين)الطالب
 0.141 3.48 56 بكالوريوس

1.608 0.111 
 0.138 3.53 41 ماجستير فأعلي

 مشاركة العاملين )العمل الجماعي(
 0.083 3.90 56 بكالوريوس

1.346 0.181 
 0.076 3.88 41 ماجستير فأعلي

 التحسين والتطوير المستمر
 0.416 3.67 56 بكالوريوس

0.540 0.590 
 0.367 3.71 41 ماجستير فأعلي

 تحفيز العاملين
 

 0.283 3.84 56 بكالوريوس
1.211 0.228 

 0.216 3.90 41 فأعلي ماجستير

 الدرجة الكلية لالستبانة
 0.169 3.79 56 بكالوريوس

1.617 .1091 
 0.151 3.84 41 ماجستير فأعلي

  قيمةt " 1.96( تساوي 0.05" ومستوى داللة )96الجدولية عند درجة حرية 
من مستوى ( وهي أكبر 0.109تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي )

الجدولية والتي  t( وهي أقل من قيمة 1.617المحسوبة تساوي ) t( وقيمة1.15الداللة )
( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 1.96تساوي )

( بين درجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في 1.15)
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لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير ظل جائحة كورونا 
 المؤهل العلمي.

: أن مديري المدارس يصدرون التعليمات واللوائح واألنظمة لجميع ويعزو الباحث ذلك
المعلمين واطالعهم عليه وُتطبق تلك القوانين على جميع المعلمين سواء كان المعلمين من 

الدراسات العليا، فال يتأثر رأي المعلم باختالف الدرجة العلمية ألن  حملة البكالوريوس أو
 القوانين واللوائح والتعليمات ُتطبق على الجميع بال استثناء.

 الفرض الفرعي الثاني الذي ينص على:
( بين متوسطات درجة 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا توظيف 
لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير سنوات الخدمة 

 كمدير مدرسة.
للعينتين المستقلتين الختبار الفروق Tوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

رجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في بين متوسطات د
ظل جائحة كورونا لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير 

 (12سنوات الخدمة كمدير مدرسة، والنتائج مبينة في جدول رقم )
 Independent Samples)للعينتين المستقلتين T (: نتائج اختبار 12جدول رقم )

T Test بين متوسطات درجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات )
اإلدارية في ظل جائحة كورونا لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين 

 الجنوبية تعزى لمتغير سنوات الخدمة كمدير مدرسة

 العدد العمر المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

حراف االن
 المعياري 

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
 االحتمالية

(sig) 
 0.032 2.173 0.183 4.01 41 سنوات فأقل 12 القيادة الفاعلة
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 0.182 4.09 56 سنوات 12أكثر من 
التركيز على 

 المستفيدين)الطالب(
 0.131 3.52 41 سنوات فأقل 12

1.107 0.271 
 0.155 3.49 56 سنوات 12أكثر من 

مشاركة العاملين 
 )العمل الجماعي(

 0.073 3.88 41 سنوات فأقل 12
2.556 0.012 

 0.084 3.91 56 سنوات 12أكثر من 
التحسين والتطوير 

 المستمر
 0.382 3.71 41 سنوات فأقل 12

0.704 0.483 
 0.400 3.66 56 سنوات 12أكثر من 

 تحفيز العاملين
 

 0.229 3.90 41 سنوات فأقل 12
1.401 0.164 

 0.275 3.83 56 سنوات 12أكثر من 
الدرجة الكلية 

 لالستبانة
 0.153 3.83 41 سنوات فأقل 12

1.329 .1871 
 0.172 3.79 56 سنوات 12أكثر من 

  قيمةt " 1.96( تساوي 0.05" ومستوى داللة )96الجدولية عند درجة حرية 
( وهي أكبر من 0.187الكلية تساوي ) تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة

الجدولية  t( وهي أقل من قيمة 1.329المحسوبة تساوي ) t( وقيمة1.15مستوى الداللة )
( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 1.96والتي تساوي )

ة ( بين متوسطات درجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارس1.15داللة )
العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات 
فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير سنوات الخدمة كمدير مدرسة وكذلك في جميع المجاالت 
باستثناء مجال كاًل من القيادة الفاعلة ومجال مشاركة العاملين )العمل الجماعي(حيث 

( وتبين أن الفروق لصالح 1.15أقل من مستوى الداللة ) كانت القيمة االحتمالية لهم
 سنوات        11الذين سنوات خدمتهم أكثر من 

اعتبار أن جميع مديري المدراس يخضعون لنفس ظروف العمل ويعزو الباحث ذلك: 
الموضوعية دون تميز على أساس عدد سنوات الخدمة، واعتبار اإلدارة المدرسية مهنة لها 

ومتطلبات يستلزم من مديري المدارس على اختالف سنوات خدمتهم  خصائص وضوابط
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والتأكيد عليه، قد يكون السبب في المرجعية الواحدة التي تشكل مصدراً مركزياً واحداً لمدير 
 المدرسة. 

 الفرض الفرعي الثالث الذي ينص على:
( بين متوسطات درجة 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا 
لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير المرحلة 

 التعليمية بالمدرسة.
 لتين الختبار الفروق للعينتين المستقT وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

بين متوسطات درجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في 
ظل جائحة كورونا لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير 

 (14المرحلة التعليمية بالمدرسة ، والنتائج مبينة في جدول رقم )
 Independent Samplesللعينتين المستقلتين )T نتائج اختبار  (:14جدول رقم )

T Test بين متوسطات درجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات )
اإلدارية في ظل جائحة كورونا لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين 

 الجنوبية تعزى لمتغير المرحلة التعليمية بالمدرسة

 المجاالت
المرحلة 
التعليمية 
 بالمدرسة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
االختبار 

(T) 

القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

 القيادة الفاعلة
 0.179 4.22 62 أساسية

8.380 0.000 
 0.190 3.9 35 ثانوية

 التركيز على المستفيدين)الطالب(
 0.133 3.5 62 أساسية

.1161 0.908 
 0.144 3.51 35 ثانوية

مشاركة العاملين )العمل 
 الجماعي(

 0.077 3.97 62 أساسية
19.788 0.000 

 0.08 3.65 35 ثانوية
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 التحسين والتطوير المستمر
 0.386 3.68 62 أساسية

0.203 0.839 
 0.39 3.7 35 ثانوية

 تحفيز العاملين
 

 0.253 3.99 62 أساسية
4.734 0.000 

 0.246 3.75 35 ثانوية

 الدرجة الكلية لالستبانة
 0.155 3.95 62 أساسية

8.526 0.000 
 0.163 3.67 35 ثانوية

  قيمةt " 1.96( تساوي 0.05" ومستوى داللة )96الجدولية عند درجة حرية 
( وهي أقل من مستوى 0.000تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي )

الجدولية والتي  t( وهي أكبر من قيمة 8.526المحسوبة تساوي ) t( وقيمة1.15)الداللة 
( 1.15( مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1.96تساوي )

بين متوسطات درجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية 
مدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى في ظل جائحة كورونا لدى مديري ال

لمتغير المرحلة التعليمية بالمدرسة وكذلك في باقي المجاالت باستثناء مجال التركيز على 
المستفيدين)الطالب( ومجال التحسين والتطوير المستمر حيث كانت القيمة االحتمالية لهم 

لح من تبين من خالل المتوسطات ( ولمعرفة الفروق لصا1.15أكبر من مستوى الداللة )
 انها لصالح المرحلة الثانوية. 

: أن غالبية المراحل التدريسية يتم االهتمام بهم على كافة المستويات ويعزو الباحث ذلك
للخروج بنتائج مرضية لجميع المراحل بال استثناء؛ يرجع إلى المتابعة المستمرة من قبل 

ة للمعلمين بحثهم على استخدام األساليب مديري المدارس الحكومية بمحافظات غز 
واالستراتيجيات الحديثة في التعليم فمثال المرحلة األساسية الدنيا استخدام االلعاب التربوية، 
والتعليم النشط، بينما المراحل العليا الثانوية، تحقيق األهداف التربوية من خالل القيم وهذا 

 حل الدراسية دون تميز بالمرحلة.  بدوره انعكس ايجابًا على تفوق جميع المرا
 اإلجابة على السؤال الثالث والذي ينص على:
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ما سبل دعم مديري المدارس الحكومية بحافظة خان يونس لتوظيف مبادئ إدارة الجودة 
 الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا.
ل من خالل إجاباتهم على تم الحصول على استجابات مديري المدارس حول هذا السؤا

السؤال المفتوح واقتراح مجموعة من السب الكفيلة بدعم مديري المدارس الحكومية بمحافظة 
خان يونس لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل 
جائحة كورونا، وقد حصل الباحث على تلك اإلجابات وتم احتساب التكرارات لتلك 

 جابات وكانت على النحو اآلتي:اإل
 نسبة التكرار البند م

1 
منح اإلدارات المدرسية مساحة أوسع لتسهيل االنفتاح على المجتمع المحلي بمؤسساته، 
واالستفادة من كل امكانياته، واستثمار قدرات أعضائه في خدمة المدرسة لتفعيل العمل 

 التمويل للمدرسة. المدرسي بصورة فاعلة، ومنح  المدراء صالحية حشد
76 

2 
تبني فكرة تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في المدارس بشكل عام وفي الجانب اإلداري 

 بصورة خاصة، ونشر ثقافة الجودة الشاملة لتصبح فكرًا وممارسة ميدانية لمدراء المدارس.
71 

3 
 وفي ملةالشا للجودة في التخطيط ومشاركتهم المبدعين جميع الموظفين مساهمة ضرورة

 .وتبسيطها تطوير االجراءات
68 

4 
الشاملة وسياقاتها المختلفة  الجودة إدارة في مبادئ برامج نوعية ومتخصصة عقد

لجميع  واضحة لتكون  عالقة ذات جوانب من بها يرتبط وما ومعاييرها ومبادئها ومفاهيمها
 عناصر المنظومة التعليمية

51 

5 
إدارة األزمات من خالل التخطيط الجيد لمواجهة االزمات تنمية مهارات مديري المدارس في 

 عبر رسم السيناريوهات البديلة والمرنة.
44 
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 مستخلص نتائج الدراسة:
أن درجة توظيف مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية لمبادئ إدارة  .1

جاءت بدرجة  الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا
 (.%76.41كبيرة وبوزن نسبي )

( بين درجة توظيف 1.15عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  .2
مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا لدى 

 مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير الجنس
( بين درجة توظيف 1.15عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3

مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة كورونا لدى 
 مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

( بين متوسطات 1.15ند مستوى داللة )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ع .4
درجة توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل 
جائحة كورونا لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى 
لمتغير سنوات الخدمة كمدير مدرسة وكذلك في جميع المجاالت باستثناء مجال كاًل 

يادة الفاعلة ومجال مشاركة العاملين )العمل الجماعي(حيث كانت القيمة من الق
( وتبين أن الفروق لصالح الذين سنوات 1.15االحتمالية لهم أقل من مستوى الداللة )

 سنوات        11خدمتهم أكثر من 
( بين متوسطات درجة 1.15وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .5

ارة الجودة الشاملة في ممارسة العمليات اإلدارية في ظل جائحة توظيف مبادئ إد
كورونا لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات فلسطين الجنوبية تعزى لمتغير 
المرحلة التعليمية بالمدرسة وكذلك في باقي المجاالت باستثناء مجال التركيز على 
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تمالية حيث كانت القيمة االحالمستفيدين)الطالب( ومجال التحسين والتطوير المستمر 
( ولمعرفة الفروق لصالح من تبين من خالل 1.15لهم أكبر من مستوى الداللة )

 المتوسطات انها لصالح المرحلة الثانوية
 وفي ضوء النتائج المتحصلة اوصت الدراسة بوضع مؤشرات:

دارة ضرورة االهتمام باإلدارة المدرسية ومتابعة ما يستجد من أبحاث فيما يخص اإل .1
 المدرسية وإشراك المعلمين في القرارات التي تسهل العمل اإلداري بالمدرسة

 ضرورة منح مديري المدارس صالحيات التصرف في كافة القرارات المتعلقة بالمدرسة .2
ضرورة تزويد المدارس الحكومية بالوسائل التعليمة المختلفة من معدات وحواسيب  .3

 المرتبطة باإلدارة المدرسية وتوفير المستلزمات الفنية واألدرية
 ضرورة انتهاج سياسية االقتداء بالمدارس الناجحة عن طريق الزيارات التبادلية بينهم. .4
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 الشقري، السعودية
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( العمليات اإلدارية في المؤسسات التربوية. دار الشروق للنشر، 2117عليمات، صالح ناصر) .8

 االردن. -مانع
 في المدرسي األداء تطوير في الشاملة الجودة إدارة معايير (2012) سعيد بن هاني الغيثي، .9

 اإلنسانية العلوم كلية ،غير منشورة دكتوراه رسالة ،)مقترح نموذج( عمان سلطنة
 .التونسية الجمهورية تونس، جامعة واالجتماعية،
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 في الشاملة الجودة إدارة ممارسة ( درجة2111محافظة، سامح، وفريحات، حنان) .11
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 (2121/2121وزارة التربية والتعليم التعليم العالي، الكتاب اإلحصائي السنوي للتعليم) .13
( الدليل اإلجرائي لمدير المدرسة، صادر عن 2114وزارة التربية والتعليم التعليم العالي) .14

 دائرة اإلدارات المدرسية.
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فاعلية إدارة الوقت في االجتماعات المدرسية بمرحلة التعليم بحث بعنوان: "
 ر"المتوسط ببلدية طرابلس المرك

 مفتاح الكرغليالزهراء الباحثة: 
 طرابلس -عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية الشموخ 

 

 البحث:خالصة 

إن اإلدارة المدرسية الفاعلة وعلى رأسها مدير ناجح هي التي تستخدم وتحرص على    
عدم ضياع الوقت والعمل على استخدامه االستخدام األمثل في كل الوظائف والمسؤوليات 

 بها مدير المدرسة بما فيها االجتماعات المدرسية الدورية والطارئة.المناط 

لذا فإن هذا البحث يهدف إلى التعرف على استراتيجيات إدارة االجتماعات المدرسية ، 
وفاعلية إدارة الوقت في االجتماعات المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس المركز 

المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس المركز، ، ومعوقات إدارة االجتماعات 
حيث تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي لدراسة موضوع )فاعلية إدارة الوقت في االجتماعات 
المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس المركز( واستخدمت اإلستبانة كأداة لجمع 

ي ومعلمات مرحلة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس المعلومات ويتمثل مجتمع الدراسة معلم
المركز وكانت عينة الدراسة مئة عينة وتم التوصل إلى أهم النتائج وهي أن الوقت مورد 
هام وفعال في إدارة االجتماعات المدرسية ، وأن فاعلية إدارة الوقت تعمل على زيادة دافعية 

 نتاجية.التحفيز للمعلمين بالمدرسة وزيادة كفاءتهم اإل
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  مقدمة:       

تتفاوت المجتمعات واألفراد فيما بينهم في تقدير قيمة الوقت ويرجع ذلك إلى المستوى    
الحضاري للمجتمعات واألفراد وإلى النمط اإلداري والفكري الذي يسود المجتمع ويرتبط 

ات اإلدارية نظريموضوع إدارة الوقت بالتنظيم اإلداري داخل المدرسة فقد ظهرت أهميته في ال
بشكل واضح في أوائل القرن العشرين ذلك أنه ما من حركة تؤدي إال ضمن وقت محدد 

) أحمد وما من عمل يؤدى إال كان الوقت إلى جانبه فاإلدارة حركة وزمن أو عمل ووقت.

2223  ،122). 

ولقد احتلت االجتماعات المدرسية مكانة بارزة في كافة المؤسسات اإلنتاجية والخدمية     
وذلك لما تمثله من طريقة مناسبة لتوصيل المعلومات وتلقي الردود بشكل مباشر من قبل 

وقد أكد العديد من الباحثين على أنها الطريقة المثلى  آرائهم.المجتمعين واالستماع إلى 
وأنها من أفضل وسائط االتصاالت وقد ينظر لالجتماعات على أنها تفاعل لالتصال الناجح 

المجموعة في ضوء هدف واضح ومعلومات وفي رأي آخر هي أفضل الوسائل الشتراك 
الجماعة في مجريات األمور أو أفضل الوسائل لالتصال لحل المشكالت بمختلف أنواعها 

 .(32،  2226 عبوى : ) المختلفة.الوحدات  نما بيفي المؤسسة 

 ما)من خالل ما جاء في مقدمة البحث يمكن بلورة مشكلة البحث في  البحث:مشكلة  -
مدى فاعلية إدارة الوقت في االجتماعات المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية 

 طرابلس المركز(.
 البحث:تساؤالت  -

  وفاعليتها؟ما استراتيجيات االجتماعات المدرسية  -1س

ما فاعلية إدارة الوقت في االجتماعات المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية  -2س
 طرابلس المركز؟ 
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ما معوقات إدارة االجتماعات المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس  -3س
 المركز؟

فيد تتكمن أهمية البحث فيما تقدمه نتائجها من الواقع والمعطيات التي  البحث:أهمية  -
الجهات المختصة والقائمين على المجال التربوي والتعليمي واالستفادة من فاعلية إدارة 
الوقت في االجتماعات المدرسية وبطريقة تؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة لإلدارة 

 المدرسية.
 على:يهدف البحث لإلجابة على تساؤالت البحث للتعرف  البحث:أهداف  -
 االجتماعات المدرسية وفاعليتها. التعرف على استراتيجيات (1
التعرف على فاعلية إدارة الوقت في االجتماعات المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط  (2

 ببلدية طرابلس المركز.
التعرف على معوقات إدارة االجتماعات المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية  (3

 طرابلس المركز.
مة التحليلي وهو أفضل المناهج المستخدتم استخدام المنهج الوصفي : منهج البحث -

في مثل هذه الدراسات ومن خالله يتم جمع وقائع بيانات ومعلومات موضعية عن 
 الظاهرة المراد دراستها.

 :هي العناصر األساسية يدور عليها موضوع البحث وتشتمل على البحث:مصطلحات  -
بأنها مجموعة من العمليات التنفيذية والفنية التي تتم عن طريق  المدرسية:اإلدارة  (1

العمل الجماعي التعاوني المنظم الهادف من أجل توفير المناخ التربوي والنفسي 
والمادي المناسب الذي يحفز الهمم ويبعث الرغبة في العمل الفردي والجماعي 

 تحقيقها.لسعى المدرسة لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية واالجتماعية التي ت

 (13 ،2227 )عبيدات:
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جهاز على رأسها مدير المدرسة تسير عرفت الباحثة اإلدارة المدرسية إجرائيًا بأنها : 
وتشرف على العملية التعليمية داخل المدرسة بها عدد من المعلمين والمتعلمين يقومون 

 بتدريسهم داخل الفصول الدراسية بالمدرسة.

 (352، 1223)المنيف : تعني الوصول إلى األهداف والنتائج المتوقعة.  الفاعلية :( 2

 مدى تحقيق األهداف. عرفتها الباحثة إجرائيًا :

يقصد بإدارة الوقت األنشطة واألعمال التي تؤدي في الوقت وتعني  إدارة الوقت :( 3
االستخدام األمثل للوقت واإلمكانيات المتاحة المتوفرة وبطريقة تؤدي إلى تحقيق أهداف 
المؤسسة وتعني إدارة الوقت كيفية قضاء الوقت في الزمن الحاضر وتحليلها والتخطيط 

 (13،  2227عبيدات :  )لالستفادة منه بشكل فعال في المستقبل.

الكيفية التي يتعامل بها مدير المدرسة ، مع الوقت المتاح عرفتها الباحثة إجرائيًا بأنها : 
أو يستثمره إلنجاز المهام المطلوبة منه واستثمار الوقت في تحقيق أهداف أنشطة التعليم 

 التي يقوم بها.

د علم اإلدارة إلى االهتمام المتزايتشير االتجاهات الحديثة في  االجتماعات المدرسية :( 4
من قبل المؤسسات على اختالف أنواعها باالجتماعات على اعتبار أنها مظهر من مظاهر 
 )الديمقراطية البشرية والعمل الجماعي وسيادة رأي الجماعة وتحقيق أهداف مبدأ الشورى.

 (52،  1224مصطفى : 

برات للتفكير المشترك وتبادل األفكار والخإتاحة الفرصة عرفتها الباحثة إجرائيًا بأنها : 
 ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات الالزمة لتطوير العمل وتحقيق األهداف المنشودة.

: هو قائد فريق العمل المدرسي والمسئول التنفيذي عن كافة  مدير اإلدارة المدرسية( 5
 (253،  2222) العجمي : أنشطة المدرسة اإلدارية والفنية واالجتماعية.
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المسؤول األول عن إدارة المدرسة ، وتوفير البيئة التعليمية عرفتها الباحثة إجرائيًا بأنه : 
فنيًا ، والمشرف الدائم فيها لضمان سالمة سير العملية التربوية والتعليمية ، وتنسيق جهود 

 العاملين فيها ، وتوحيد وتقويم أعمالهم من أجل تحقيق األهداف المطلوبة.

 لدراسات السابقة : ا -
( بعنوان : أثر مهام الويب في تنمية الوعي المهني 2111دراسة زينب محمد أمين ) (1

ومهارة إدارة الوقت لدى طالب تكنولوجيا التعليم " حيث هدفت الدراسة للتعرف على 
المشكالت التي تقف عائقًا أمام الطالب واستقصاء تأثير مهام الويب في تنمية الوعي 

ومهارة إدارة الوقت " ، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقامت المهني 
( من طلبة الفرقة الرابعة "قسم تكنولوجيا  66الباحثة بدراسة استكشافية على عدد ) 

التعليم" بكلية التربية النوعية جامعة المينا ، وخرجت بنتائج أهمها أنه هناك أثر كبير 
 مهني ومهارة إدارة الوقت لدى طالب تكنولوجيا التعليم.للويب في تنمية الوعي ال

( بعنوان : تقييم إدارة الوقت لدى العاملين في اإلدارة 2116دراسة رأفت حسين شاكر ) (2
العليا في الجامعات الفلسطينية ، حيث هدفت الدراسة إلى تقييم واقع إدارة الوقت لدى 

ة تمع الدراسة من العاملين في اإلدار العاملين في الجامعات الفلسطينية ، وقد تكون مج
العليا في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وهي )الجامعة اإلسالمية ، جامعة األزهر 
، جامعة األقصى( واشتمل على العاملين من األكاديميين واإلداريين ، وقد بلغ مجتمع 

 وائية بلغت( موظفًا وموظفة ، حيث تم اختيار عينة طبقية عش316الدراسة حوالي )
( من مجتمع الدراسة األصلي ، وقد بينت نتائج %41( مفردة ، أي حوالي )126)

الدراسة أن مستوى واقع إدارة الوقت كان مابين متوسط وعالي بحسب سلم تقييم مستوى 
واقع إدارة الوقت وذلك لجميع مجاالت الدراسة الخاصة بنظرة العاملين تجاه الوقت 

 ة.وكذلك المضيعات المختلف
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 التعليق على الدراسات السابقة :  -

 مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة :

اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخدام االستبانة كأداة رئيسية لجمع  (1
 المعلومات.

تباينت الدراسات السابقة في أهدافها تبعًا ألهداف الباحثين ، فالدراسة الحالية تناولت  (2
اً مهماً في المؤسسات التعليمية أال وهو فاعلية إدارة الوقت في االجتماعات المدرسية جزء

 بمرحلة التعليم المتوسط على أساس أنه هو العمود الفقري للتعليم الجامعي.
اجتمعت الدراسات السابقة من خالل النتائج التي توصلت إليها أن الوقت مورد هام في  (3

الدراسة الحالية توصلت من خالل نتائجها بأن الوقت  مجال اإلدارة المدرسية وكذلك
 مورد هام وفعال في إدارة االجتماعات المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط.

 اإلطار النظري ) أدبيات البحث (.

تعد اإلدارة المدرسية جزءًا تنفيذًا من اإلدارة التعليمية وعالقة : مفهوم اإلدارة المدرسية -
باإلدارة التعليمية بتقديم المساعدات والحاجات المادية والبشرية وغيرها اإلدارة المدرسية 

للمدارس واإلشراف والرقابة عليها إداريًا وفنيًا وكذلك فاعليتها واإلدارة التعليمية يرأسها 
وزير مع مجموعة من المستشارين والمشرفين والموظفين اإلداريين والفنيين بينما اإلدارة 

دير إدارة المدرسة ودورها تنفيذ العملية التعليمية وتحقيق أهداف المدرسية يرأسها م
المدرسة بالمشاركة مع المعلمين واإلداريين والفنيين بالمدرسة : وقد عرفها : عمر 
التومي الشيباني ) بأنها مجموعة من العمليات التنفيذية والفنية التي تتم عن طريق 

أجل توفير المناخ الفكري والنفسي والمادي  العمل الجماعي التعاوني المنظم الهادف من
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المناسب الذي يحفز الهمم ويبعث الرغبة في العمل الفردي والجماعي لتحقيق األهداف 
 (253،  2222) العجمي : التربوية واالجتماعية التي تسعى المدرسة لتحقيقها.

م وهي العامة للتعليالمدرسة ما هي إال وسيلة لتنفيذ السياسة : أهمية اإلدارة المدرسية -
اإلدارة الفعالة لتحقيق أهداف هذه السياسة وهناك عدة أسباب تؤكد أهمية اإلدارة المدرسية 

 الناجحة :
 اإلدارة المدرسية ضرورية لكل مدرسة. (1
تنفيذ األعمال وإنجازها بواسطة آخرين بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والمتابعة  (2

 لمجهوداتهم وتصرفاتهم..
 ستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة.اال (3
 اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المدرسة وخارجها. (4
 توفير الظروف واإلمكانات التي تساعد على نمو التالميذ. (5
 تحقيق األهداف االجتماعية التي يسعى إليها المجتمع لتحقيقها. (6
 (125،  1221) أبوشيخة : ه ولوطنه وألمته.إعداد المواطن السوي الصالح لنفس (7

إن إدارة الوقت تعني إدارة الذات وإدارة شؤون الوظيفة بما يكفل : مفهوم إدارة الوقت
الحصول على النتائج المحددة في الوقت المتاح وبكلمات أخرى إنها إحدى العمليات التي 

ة مسؤولياتها واألهداف المتوقعتمكن من إنجاز المهام واألهداف وإذا كانت واجبات الوظيفة و 
محددة من قبل المنظمة ) المدرسية ( التي يعمل فيها المدير . ويقصد بإدارة الوقت إدارة 
األنشطة واألعمال التي تؤدى في الوقت وتعني االستخدام األمثل للوقت واإلمكانات المتاحة 

ة قضاء معرفة كيفي المتوفرة وبطريقة تؤدي إلى تحقيق أهداف مهمة تتضمن إدارة الوقت
أحمد ) الوقت في الزمن الحاضر وتحليلها والتخطيط لالستفادة منه بشكل فعال في المستقبل.

  :2226  ،22) 
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يعد الوقت من المفاهيم الالزمة والضرورية لحل اإلدارة الناجحة : أهمية إدارة الوقت  -
 لوقت ومنها : وتنبع أهمية إدارة الوقت من المفاهيم الحضارية التي يمتاز بها ا

 سريع االنقضاء. (1
 من الموارد النادرة. (2
 ال يمكن استرجاعه وتخزينه. (3
 مورد موزع بالتساوي على كل األفراد. (4
 من الموارد الثمينة النقية. (5

ومن هذا تظهر أهمية إدارة الوقت وضرورة وضع عالج جذري وحاسم لمشكلة إدارة الوقت 
 (262،  2221 )فاروق :عند المديرين بالمؤسسات التعليمية. 

 مفهوم إدارة االجتماعات المدرسية :  -

تشير االتجاهات الحديثة في علم اإلدارة إلى االهتمام المتزايد من قبل المؤسسات على 
اختالف أنواعها باالجتماعات ، على اعتبار أنها مظهرًا من مظاهر الديمقراطية البشرية 

 (.375،  2227)عطارى :   مبدأ الشورى.والعمل الجماعي وسيادة رأي الجماعة وتحقيق أهداف 

فاالجتماع مظهرًا من مظاهر الشورى التي حث عليها ديننا الحنيف للمشاركة في صنع 
القرار وتحمل المسئولية ، أي إتاحة الفرصة لجميع المشاركين للتعبير عن آرائهم ومساهمتهم 

لتي يتم عن النتائج ا في اتخاذ القرار حتى يقف كل منهم عند مسئولياته ويكون مسئوالً 
" عادة للداللة Meetingوتستخدم كلمة "اجتماع ( 172،  1222)سعد: إدارة االجتماعات :   التوصل إليها.

على التئام عدد معين من البشر في مكان ما لمناقشة موضوع معين ، بهدف التوصل إلى 
دد معين من هدف محدد ، وقي ضوء هذا التعريف ، تتمثل أركان االجتماع في وجود ع

 )الناس يتفاعلون معًا لتحقيق هدف محدد باإلضافة إلى توافر اإلمكانات المادية المناسبة.

 (11،  1223العرفي :  
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 أهداف إدارة االجتماعات المدرسية :  -
 تهدف االجتماعات المدرسية إلى تحقيق التكامل بين المدرسين في المدرسة. (1
 لعامة التي تواجه المدرسة.تساهم في تعرف المعلمين على المشكالت ا (2
 تهدف االجتماعات المدرسية إلى رفع الروح المعنوية للمعلمين. (3
 تنمية وزيادة النمو المهني للمعلمين. (4
 )تعد االجتماعات فرصة القائد التربوي في إثارة المعلمين وتعديل أفكارهم وأساليبهم. (5

 (77،  1222الشيباني :  
 صحة أبعد عن الخطأ.تساعد على الوصول إلى قرارات أكثر  (6
 تتيح الفرصة الكتشاف المزيد من المواهب والقدرات في المدرسة. (7
تمهد السبيل لتدريب أكبر عدد ممكن من العاملين في المدرسة على مستويات  (8

 (126،  1222) ابن منظور : متعددة من المسئوليات اإلدارية.
االجتماعات ، وتختلف المشاركة فيها تتعدد أنماط : أنماط إدارة االجتماعات المدرسية -

،  1222) سعد : باختالف األهداف المرجوة منها ، ومن أبرز أنواع االجتماعات ما يلي :

174) 
 اجتماع تقديم المعلومات. (1
 اجتماعات الحصول على معلومات. (2
 اجتماع حل المشكالت. (3
 اجتماع تكوين االتجاهات. (4
 اجتماع توجيهي أو إرشادي.  (5
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تتعدد االستراتيجيات التي يمكن أن يعتمد : دارة االجتماعات المدرسيةاستراتيجيات إ -
عليها مدير إدارة المدرسة في إدارة اجتماعاتها بتعدد أنواع االجتماعات وأهدافها ، ولعل 

 (166،  1222) سعد : من أبرز تلك االستراتيجيات ما يلي :
 استراتيجية العصف الذهني : -أ

يستخدم العصف الذهني من أجل توليد األفكار االبتكارية ، والفكرة الرئيسية الستخدام هذه 
الطريقة تعتمد على الفصل المتعمد بين إنتاج األفكار كمرحلة مستقلة والعمل على تقييمها 
في مرحلة تالية ، وتحرير األفكار من سيطرة العقل يعني السماح النطالق بعضها الذي 

يه الظهور في ظل هذه السيطرة ، ومع أن هذه األفكار تبدو غير معقولة كان يصعب عل
العجمي )أو حتى مقبولة ، لكنها في النهاية من الممكن أن نضعها في ترتيب األفكار األخرى. 

 :2222  ،275) 

 استراتيجية التفريق والتجميع :  -ب

ماداً كبيرًا ، وهي د عليها اعتوترتبط هذه االستراتيجية ، باستراتيجية العصف الذهني ، وتعتم
تستخدم بشكل أفضل في اجتماعات حل المشكالت ، وتقوم في األساس على عمليتي 
التفكير التفريقي أو المتمايز والتفكير التجميعي أثناء تحليل المشكلة ومحاولة إيجاد الحلول 

 المناسبة.

 استراتيجية تحليل الوسائل والغايات : -ج

على هذه االستراتيجية عندما يترأس اجتماعًا لتحديد خطة العمل في  ويعتمد مدير المؤسسة
مؤسسته أو عندما تكون المؤسسة بصدد إدخال بعض التعديالت أو اإلصالحات على 
برنامجها أو أهدافه ، كذا عندما يكون االجتماع بهدف حل مشكلة معينة من المشكالت 
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سة على هذه االستراتيجية في إدارة التي تعترض عمل المؤسسة ولدى اعتماد مدير المدر 
 اجتماعاتها ، فإن عليه أن يوجه أعضاء االجتماع لطرح آرائهم وأفكارهم.

 مخطط السبب والنتيجة :  -د

عادًة ما يستخدم هذا األسلوب لتحديد األسباب التي أدت إلى مشكلة ما . ويقوم على فكرة 
طعة ويوضح الشكل التالي أن كل قبسيطة تشبه في مراحلها طريقة تناسق عظام السمكة . 

من العظم )األسهم( تعبر عن أحد مصادر الخطأ في عملية اإلنتاج سواء كان ذلك في 
شكل مسبب رئيسي أو أحد العناصر التي تساهم في هذا المسبب ، ويعني ذلك أن الفكرة 

 األساسية هي تحديد المسببات ومسببات المسببات.

 فعالية إدارة االجتماعات المدرسية :  -

تعقد المدارس على اختالف مسمياتها وأنواعها والجهة التي تتبع لها العديد من االجتماعات 
خالل العام الدراسي ، ويقوم مدير المدرسة أو نائبه أو أحد اإلداريين بتدوين محضر 

سجيله في المحضر من كالم االجتماع بعد االنتهاء منه ، وإذا ما تم االطالع على ما تم ت
وعبارات جميلة ، تعتقد أن االجتماع قد حقق أهدافه ، ولكن هل يعكس ما يتم تدوينه حقيقة 

 ما جرى فعاًل في االجتماع ؟ 

إن الحكم على مدى فعالية االجتماع المدرسي ليس باألمر الهين ، فبمجرد أن ينفض 
اتهم ووجهات نظرهم حول هذا االجتماع تجد المجتمعين في الغالب يعكسون انطباع

االجتماع من خالل بعض العبارات مثل "لقد كان اجتماعًا ممتازًا" ، أو أنه كان مضيعة 
للوقت ، أو أنه لم يكن فعااًل ، ومهما كانت هذه التعليقات ، فإن السبب في تباينها ، إنما 

 نها.يرجع إلى اختالف وجهات النظر حول خصائص االجتماعات الفعالة أو أركا
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ويعرف االجتماع الفعال : بأنه الذي يحقق األهداف المرجوة من عقده في أقصر وقت ، 
كما يحقق رضا غالبية المشاركين فيه ، وبالتالي فإن فعالية االجتماع تتوقف على قدرة 
رئيس االجتماع في تحقيق التوازن المطلوب بين تحقيق هدف االجتماع في أقصر وقت 

 (122،  1221) نادر:  رضا المشاركين في هذا االجتماع. وبين قدرته على تحقيق

 (112،  2226) أحمد : عوامل نجاح إدارة االجتماعات المدرسية : -

 يتوقف نجاح االجتماع المدرسي وتحقيق فعاليته على ثالثة عوامل أساسية هي :

 رئيس االجتماع. (1
 األعضاء المجتمعين. (2
 التخطيط الجيد لالجتماع. (3

 الوقت في االجتماعات المدرسية :فاعلية إدارة  -

إن الوقت المنقضي في االجتماعات إما أن يكون واحدًا من أكبر مضيعات الوقت التي 
يواجهها مديري المدرسة ، أو أن يكون عونًا كبيرًا لهم ، لذا ينبغي أن يلم مدير المدرسة 

ت والقضاء مثل للوقبمجموعة من النقاط الرئيسة عند تخطيط االجتماع لتحقيق االستثمار األ
على هدره وللوصول إلى صيغة شاملة ومتكاملة ، تمكن مدير المدرسة بإتباع خطواتها 
المحددة ، الوصول إلى األهداف المحددة من االجتماع ، ويمكن توضيح النقاط الرئيسية 

 كالتالي : 

 تحديد هدف واضح لالجتماع ، وعدم إخراج االجتماع عن أهدافه أثناء سيره ، ألن (1
الخروج باالجتماع عن هدفه األساسي يجعل المشاركين غير راغبين في مواصلة 

 االجتماع من جهة ، ويقلل من أهمية الهدف األساس في اعتبارهم من جهة أخرى.
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تحديد األشخاص الذين سيتم دعوتهم لحضور االجتماع ، وإبالغهم بهدف االجتماع  (2
 وجدول األعمال ومكان االجتماع والوقت المحدد.

إعداد الترتيبات لالجتماع ، ويتضمن ذلك تحديد نظام لتناوب رئاسة االجتماع إن لم  (3
يكن مدير المدرسة هو الذي يقود االجتماع كما جرت العادة . ومن ضمن تلك الترتيبات 
االحتفاظ بسجل يدون فيه تاريخ االجتماعات ، ووقتها ومكانها والمشكالت ، واالقتراحات 

 (151،  2227) ساسي : والتوصيات.

قيادة االجتماع من خالل دور رئيس االجتماع في قيادة المناقشة ، وعلى دور األعضاء ( 4
في تحقيق فعالية االجتماع ، ويجب على رئيس االجتماع أن يعرض أهم المشكالت التي 
تواجهه ، ويقف على أهم أسبابها ويقدم بعض المقترحات التي يمكن من خاللها الحيلولة 

 (222،  1221.) نادر : ها أو التعامل معها عند حدوثهادون وقوع

 (124،  1222)سعد : معوقات إدارة االجتماعات المدرسية :  -
تتسم بعض االجتماعات بالبعد عن األهداف الموضوعة ، فال يوجد جديد يفيد أو  (1

 عالج المشكالت بأمانة وصدق.
 من جانب الرئيس. عدم إعطاء العناية واألهمية ألفكار ووجهات نظر العاملين (2
اللغة ولعل مشكالتها تكمن في أن كلماتها ذات معاني مختلفة ، وتكون الصياغة  (3

 معقدة أو غير منطقية.
هناك بعض المعوقات التي تحد من فعالية االجتماعات ، تتعلق بسلوك القائد في  (4

االجتماع ، مثل التأخر عن حضور الجلسات ، وعدم اهتمام الرئيس ببعض األفراد 
 اهتمام الرئيس بإضحاك األعضاء ، وغيرها.، 
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بعض المعوقات الخاصة بتنظيم االجتماع ، ومنها : عدم تحديد موضوع االجتماع  (5
وهدفه ، وعدم مالئمة وقت االجتماع للمشاركين ، وعدم االلتزام بمواعيد افتتاح 

 االجتماع وانتهائه. 
 اجراءات البحث الميدانية :  -

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي وهو المستخدمة  أواًل : منهج البحث :
في مثل هذه الدراسات ومن خالله يتم جمع وقائع وبيانات ومعلومات موضوعية عن 

 الظاهرة المراد دراستها.
يتكون مجتمع البحث من مجموعة من المعلمين والمعلمات  ثانيًا : مجتمع البحث :

طرابلس المركز ، ويضم جميع المعلمين والمعلمات  بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية
 بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس المركز.

( معلم ومعلمة من 111كان عدد العينة التي تم اختيارها ) ثالثًا : عينة الدراسة :
 مدراس مختلفة بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس المركز.

تحقيقًا ألهداف البحث ظهرت الحاجة إلى استخدام رابعًا : أدوات جمع البيانات : 
االستبيان كأداة مناسبة لهذا البحث لغرض التعرف على فاعلية إدارة الوقت في 
االجتماعات المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس المركز ، حيث تم اعداد 

ن على عدد ماستبانة ذات مقياس خماسي يحتوي على أربع محاور وكل محور يحتوي 
الفقرات ذات عالقة بموضوع الدراسة ومن ثم توزيعه على عينة الدراسة لإلجابة على 

 فقرات المقياس.
ياس تم استخدام طريقة الفا كرونباخ  لق المعالجة اإلحصائية وعرض النتائج وتحليلها : -

 (1ثبات االستبيان وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول )
 (1جدول )

 المحور عدد الفقرات كرونباخمعامل الفا  
 إدارة الوقت في االجتماعات 5 0.791
 جدول أعمال االجتماع 5 0.793
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أوضحت النتائج أن قيمة معامل الفا كرونباخ لمجاالت االستبانه  وكذلك لالستبانة ككل 
وبذلك نكون على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها  1.793و 1.541ما  بين تراوحت 

 لتحليل النتائج.

 (2جدول )
 النسبة العدد الفئة المتغير
 الجنس

 
 %21 21 ذكر
 %81 81 أنثى

 
 

 المؤهل العلمي

 %1 1 دبلوم متوسط
 %39 39 دبلوم عالي

 %61 61 شهادة جامعية
 %1 1 ماجستير

 
 الخبرةسنوات 

 %21 21 5إلى  1من 
 %31 31 11إلى  6من 
 %21 21 17إلى  12من 

 %29 29 17أكثر من 

 
( اإلحصاءات الوصفية للبيانات الشخصية لعينة الدراسة حيث يزيد 2يوضح الجدول رقم )

على  %21،%81عدد االناث بشكل ملحوظ عن عدد الذكور في عينة الدراسة بنسبة )
ثم  %61غالبية المشاركين في الدراسة من حملة الشهادة الجامعية بنسبة التوالي( .وكانت 

 للمعاهد المتوسطة .  %1ثم  %39المعاهد العليا بنسبة 

 اإلجراءات 6 0.540
 الجدوى من االجتماعات 7 0591.
 االستبانة ككل 23 0.712
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 (3تم تقسيم االستبيان الى مقياس خماسي كما يوضح الجدول رقم )

 ( ميزان تقديري وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي3جدول)

 المستوى  طول الفترة الوسط المرجح باألوزان االستجابة
 1.79 1.79إلى  1من  ال أوافق بشدة

 منخفض
 1.79 2.59إلى  1.81من  ال أوافق
 متوسط 1.79 3.39إلى  2.61من  محايد
 1.79 4.19إلى  3.41من  أوافق

 مرتفع
 1.81 5إلى  4.21من  أوافق بشدة

 الوقت()إدارة  ( تحليل أراء االستجابات على فقرات المحور األول4جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة الفاعلية

1 
الوقت مهم في إدارة االجتماعات 

 مرتفع 1.18 4.41 المدرسية

 مرتفع 1.16 3.43 تطول االجتماعات أكثر من الالزم 2

3 
ال يوجد من يراقب الوقت أثناء 

 مرتفع 1.19 4.14 االجتماعات

 مرتفع 1.14 3.59 البعض باحتكار وقت االجتماع يقوم 4

5 
وقت االجتماع ال يتناسب مع جدول 

 مرتفع 1.11 3.47 األعمال

المتوسط الموزون واالنحراف المعياري للمحور 
 األول ككلل

3.79 1.75  

ألول ا ( التكرارات و النسب المئوية الستجابات أفراد العينة حول المحور4يوضح  الجدول )
)إدارة الوقت( حيث جاءت في المرتبة األولى الفقرة األولى والتي تنص على )الوقت مهم 

( وذلك 1.18(وانحراف معياري )4.41في إدارة االجتماعات المدرسية( بمتوسط حسابي )
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( وجاء في المرتبة الثانية 111( مستجيب من أصل )91بإجمالي موافق وموافق بشدة عدد )
( 4.14ص على )ال يوجد من يراقب الوقت أثناء االجتماعات( بمتوسط حسابي)الفقرة التي تن

(، 111(مستجيب من أصل) 81( بأجمالي موافق وموافق بشدة )1.19وانحراف معياري )
بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على )تطول االجتماعات أكثر من 

( بإجمالي غير موافق وغير موافق 1.16)( وانحراف معياري 3.43الالزم(بمتوسط حسابي)
أي أن اقل من ثلث العينة يرون أن االجتماعات تطول  %31( مستجيب أي أن 31بشدة )

 أكثر من الالزم.

( أن المتوسط المرجح لألوزان للمحور األول )إدارة الوقت( بلغ 4كما يتضح من الجدول )
الخماسي الموضح بالجدول رقم (وهو ما يقابل درجة  أوافق  في مقياس ليكرت  3.79)
 ( أي أن مستوى  إدارة الوقت يعتبر مرتفع.3)

 )جدول األعمال( ( تحليل أراء االستجابات على فقرات المحور الثاني5جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الفاعلية

 منخفض 1.38 2.14 يتم توزيع جدول األعمال قبل عقد االجتماع بمدة 1

 مرتفع 1.89 3.76 يرتب جدول األعمال حسب األولوية 2

 منخفض 1.41 2.35 لكل بند من جدول األعمال وقت محدد 3

 متوسط 1.23 3.12 جدول األعمال واضح ودقيق 4

 متوسط 1.21 3.27 بإمكان المعلمين إضافة بنود إلى جدول األعمال 5

  1.91 2.91 الموزون واالنحراف المعياري للمحور الثاني ككللالمتوسط 
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( التكرارات و النسب المئوية الستجابات أفراد العينة حول المحور الثاني 5يوضح  الجدول )
)جدول األعمال( حيث جاءت في المرتبة األولى الفقرة الثانية والتي تنص على )يرتب 

( وذلك 1.89(وانحراف معياري)3.76بي)جدول األعمال حسب األولوية( بمتوسط حسا
( وجاء في المرتبة الثانية 111( مستجيب من أصل )83بإجمالي موافق وموافق بشدة عدد)

الفقرة التي تنص على )بإمكان المعلمين إضافة بنود إلى جدول األعمال( بمتوسط 
ن (مستجيب م59( بأجمالي موافق وموافق بشدة )1.21( وانحراف معياري)3.27حسابي)
(، بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على )يتم توزيع جدول 111أصل) 

(  وهو ما يقابل درجة منخفض 2.14األعمال قبل عقد االجتماع بمدة( بمتوسط حسابي )
( و بإجمالي غير 1.38(وانحراف معياري)3في مقياس ليكرت الموضح في جدول رقم )

أي أن أكثر  % 71( وبنسبة 111تجيب من أصل )( مس71موافق وغير موافق بشدة )
 من ثلثي العينة يرون  أنه ال  يتم توزيع جدول األعمال قبل عقد االجتماع بمدة.

( أن المتوسط المرجح لألوزان للمحور الثاني جدول األعمال هو  5كما يتضح من الجدول )
ح بالجدول رقم ( وهو ما يقابل درجة  محايد في مقياس ليكرت الخماسي الموض2.91)
 ( أي أن مستوى المحور الثاني  يعتبر متوسط.3)

 ( تحليل أراء االستجابات على فقرات المحور الثالث6جدول )
 اإلجراءات

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الفاعلية

 منخفض 1.31 1.95 تستخدم التقنية الحديثة في االجتماعات المدرسية 1

 مرتفع 1.88 4.13 يتم عقد عدة اجتماعات دورية خالل السنة الدراسية 2

 مرتفع 1.74 4.57 ُيعلم المعلمين بموعد االجتماع ومكانه قبل عقد االجتماع 3
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4 
يتم إعداد محضر لالجتماع ملخصا فيه ما تم االتفاق عليه في 

 االجتماع السابق
 منخفض 1.17 2.49

 متوسط 1.89 3.68 تحديد أهداف واضحة ومحدده لالجتماعيتم  5

6 
يدار الحوار بطريقة ديمقراطية ويمنع األحاديث الجانبية 

 والمقاطعات
 مرتفع 1.15 3.76

  1.82 3.49 المتوسط الموزون واالنحراف المعياري للمحور الثالث ككلل
الستجابات أفراد العينة حول المحور الثالث ( التكرارات و النسب المئوية 6يوضح  الجدول )

)اإلجراءات( حيث جاءت في المرتبة األولى الفقرة الثالثة والتي تنص على )ُيعلم المعلمين 
(وانحراف 4.57بموعد االجتماع ومكانه قبل عقد االجتماع( بمتوسط حسابي)

( 111) ( مستجيب من أصل96( وذلك بإجمالي موافق وموافق بشدة عدد)1.74معياري)
وجاء في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص على )يتم عقد عدة اجتماعات دورية خالل السنة 

( بأجمالي موافق وموافق بشدة 1.88( وانحراف معياري)4.13الدراسية( بمتوسط حسابي)
(، بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على 111(مستجيب من أصل) 91)

(  وهو ما يقابل 1.95الحديثة في االجتماعات المدرسية( بمتوسط حسابي ) )تستخدم التقنية
( و 1.31(وانحراف معياري)3درجة منخفض في مقياس ليكرت الموضح في جدول رقم )

 % 79( وبنسبة 111( مستجيب من أصل )79بإجمالي غير موافق وغير موافق بشدة )
 درسية.التقنية الحديثة في االجتماعات المأي أن أكثر من ثلثي العينة يرون  أنه ال  تستخدم 

( أن المتوسط المرجح لألوزان للمحور الثالث اإلجراءات هو  6كما يتضح من الجدول )
( 3( وهو ما يقابل درجة  أوافق في مقياس ليكرت الخماسي الموضح بالجدول رقم )3.49)

 أي أن مستوى المحور الثالث يعتبر مرتفع.

 الجدوى من االجتماعات ستجابات على فقرات المحور الرابع( تحليل أراء اال7جدول )
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الفاعلية

 منخفض 1.69 1.61 تؤدي االجتماعات إلى عرقلة العملية التعليمية 1

 منخفض 1.63 2.11 هدف االجتماع غير واضح 2

 منخفض 1.82 2.33 األعضاء إلى عداء شخصييؤدي االختالف مابين  3

 منخفض 1.78 2.17 يسود االجتماع مناخ سلبي 4

 منخفض 1.12 2.42 يتم مراجعة ما تم االتفاق علية في االجتماع السابق 5

االجتماعات المدرسية لها دور فعال وذات جدوى في  6
 تفعيل اإلدارة المدرسية

 مرتفع 1.11 4.39

 منخفض 1.11 2.16 تتسمم االجتماعات المدرسية بالبعد عن الجدية 7

المتوسط الموزون واالنحراف المعياري للمحور الرابع  
 ككلل

2.44 1.43  

( التكرارات و النسب المئوية الستجابات أفراد العينة حول المحور الرابع 7يوضح  الجدول )
في المرتبة األولى الفقرة السادسة والتي تنص على  )الجدوى من االجتماعات( حيث جاءت

)االجتماعات المدرسية لها دور فعال وذات جدوى في تفعيل اإلدارة المدرسية( بمتوسط 
( 91( وذلك بإجمالي موافق وموافق بشدة عدد)1.11( وانحراف معياري)4.39حسابي)

 ة السابعة  التي تنص( و جاءت في المرتبة ما قبل األخيرة الفقر 111مستجيب من أصل )
(  وهو ما 2.16على )تتسمم االجتماعات المدرسية بالبعد عن الجدية( بمتوسط حسابي )

( 1.11(وانحراف معياري)3يقابل درجة منخفض في مقياس ليكرت الموضح في جدول رقم )
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( وجاءت الفقرة 111( مستجيب من أصل )76و بإجمالي غير موافق وغير موافق بشدة )
( وهو 1.61تماعات إلى عرقلة العملية التعليمية( في المرتبة األخيرة بمتوسط ))تؤدي االج

( وبأجمالي غير موافق 1.69ما يقابل درجة منخفض في مقياس ليكرت وبانحراف معياري )
( أي أن  اغلب األفراد في عينة الدراسة يرون أن  االجتماعات ال 95وغير موافق بشدة )

 عليمية.تؤدي إلى عرقلة العملية الت

( وهو 2.44( أن المتوسط المرجح لألوزان للمحور الرابع هو )7كما يتضح من الجدول )
( أي 3أوافق بشدة في مقياس ليكرت الخماسي الموضح بالجدول رقم ) درجة الما يقابل 

 أن مستوى المحور الرابع يعتبر منخفض.

ى النحو كانت النتائج علمن خالل ما أظهره البحث في تحليله اإلحصائي : نتائج البحث -
 األتي :

أن الوقت مورد هام وفعال في إدارة االجتماعات المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية  (1
 طرابلس المركز.

قصور مديري إدارة المدارس في عقد االجتماعات المدرسية وتوظيف إدارة الوقت في  (2
 تسيرها وتفعيلها.

التعليم المتوسط ببلدية طرابلس المركز ضعف وعي مديري إدارات المدارس بمرحلة  (3
بأهمية االجتماعات المدرسية ودور إدارة الوقت في تفعيل العملية التعليمية وتحقيق 

 أهداف المدرسة.
هناك معوقات تقف أمام إدارات المدارس بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس المركز  (4

 في تسييرها.لعقد االجتماعات المدرسية واستخدام إدارة الوقت 
وجود خلل في عمليات االتصال ، وعدم استخدام التقنيات الحديثة في إدارة االجتماعات  (5

 المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط ببلدية طرابلس المركز.
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إن حسن استخدام إدارة الوقت تعمل على التعميق الواعي والمدرك لدى مديري إدارات  (6
يجابية تجاه نجاح اإلدارة المدرسية في تحقيق المدارس من حيث الشعور بالمسؤولية اإل

 أهداف المدرسة المنشودة 
تعمل إدارة الوقت واستخدامها في االجتماعات المدرسية الدورية والطارئة على دافعية  (7

التحفيز للعاملين بالمدرسة وزيادة كفاءتهم اإلنتاجية وتعمل على تفعيل كافة إمكانات 
 المدرسة المادية والبشرية.

  البحث:يات توص -

من خالل النتائج التي تم التوصل إليها ُيمكن تقديم مقترحات وتوصيات تساعد على إحداث 
 التغير والتطور في االجتماعات المدرسية وهي :

اختيار مديري إدارات المدارس ذوي المؤهالت العالية والخبرة الطويلة في مجال  (1
 التربية والتعليم.

لمديري إدارات المدارس على األساليب الحديثة في إجراء دورات تأهيل وتدريب  (2
 اإلدارة المدرسية.

يجب إلمام مديري إدارات المدارس بمفهوم إدارة الوقت وأهمية استخدامها في إنجاز  (3
 المهام والمسؤوليات المكلفين بها داخل المدرسة.

ضرورة توعية مديري إدارات المدارس بمفهوم االجتماعات المدرسية ودورها في  (4
 تفصيل العملية التعليمية بالمدرسة.

يجب على مديري إدارات المدارس أن يكونوا حذرين من إغراق أنفسهم في أشياء  (5
 يمكن تفويض غيرهم للقيام بها بالمدرسة.

يجب على مديري إدارات المدارس التخطيط السليم والتدقيق لالجتماعات المدرسية  (6
 وتوظيف إدارة الوقت في تسييره.
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ري إدارات المدارس أن يكونوا على دراية تامة بأن لكل عمل وقت يجب على مدي (7
 مخصص له يجب أن يتقيد به.

أن حسن استخدام إدارة الوقت تعمل على التعميق الواعي والمدرك لدى مديري  (8
إدارات المدارس من حيث الشعور بالمسؤولية اإليجابية تجاه نجاح اإلدارة المدرسية 

 نشودة.في تحقيق أهداف المدرسة الم
تعمل إدارة الوقت واستخدامها في االجتماعات المدرسية الدورية والطارئة على  (9

دافعية التحفيز للعاملين بالمدرسة وزيادة كفاءتهم اإلنتاجية وتعمل على تفصيل كافة 
 إمكانات المدرسة المادية والبشرية.

 
  البحث:مراجع  -

أحمد إبراهيم أحمد : اإلدارة المدرسية في القرن الحادي والعشرون ، دار الفكر  (1
 .189، ص 2113القاهرة ، العربي ، 

زيادى منير عبوى : إدارة الوقت في اإلدارة ، دار كانون للمعرفة والنشر والتوزيع ، عمان  (2
 .32، ص 2116، األردن ، 

 2117الكتب الحديثة. ، اربد ، األردن ،  سهيل عبيدات : إدارة الوقت في اإلدارة ، عالم (3
 .13، ص

المهام ، دار العلوم للطباعة  –األسس  –المنيف إبراهيم عبدالله : اإلدارة : المفاهيم  (4
 .351، ص 1983والنشر ، الرياض ، 

سهيل عبيدات : إدارة الوقت واتخاذ القرارات ، عالم الكتب الحديثة ، اربد ، األردن ،  (5
 .13، ص 2117

عبدالحميد مصطفى :اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر ، دار  صالح (6
 .58، ص 1994المريخ ، الرياض ، 
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محمد العجمي : استراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة والصف ، دار المسيرة للنشر والتوزيع  (7
 .253، ص  2118، عمان ، األردن ، 

 ية للمدرسة والصف ، دار المسيرة للنشر والتوزيعمحمد العجمي : استراتيجيات اإلدارة الذات (8
 .253، ص 2118، عمان ، 

 1991نادر أبوشيخة : إدارة الوقت ، دار مجد الوي للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،  (9
 .195، ص

برهوم أحمد : واقع إدارة اجتماعات األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية من منظور  (11
وسبل تفعيلها ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( ، كلية التربية ،  أعضاء هيئة التدريس
 .21، ص 2116الجامعة اإلسالمية ، 

البوهي فاروق : اإلدارة التعليمية والمدرسية ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة  (11
 .269، ص 2111، 

ي ة نظر المديرين فجبران وعطارى : تعزيز درجة فعالية االجتماعات المدرسية من وجه (12
بعض مدارس محافظة األربد في األردن ، مجلة العلوم التربوية ، جامعة قطر ، العدد 

 .375، ص 2117( ، 12)
سليمان سعد : إدارة االجتماعات : مهارة أساسية لمدير المدرسة الفعال ، مجلة التربية  (13

 .179، ص  1991( ، 14المعاصرة ، مصر ، العدد )
لعرفي : اإلدارة المدرسية أصولها وتطبيقاتها ، منشورات جامعة بنغازي عبدالله بلقاسم ا (14

 .11، ص 1993، 
عمر التومي الشيباني : دراسات في اإلدارة التعليمية والتخطيط التربوي ، الهيئة القومية  (15

 . 77، ص 1992للبحث العلمي ، طرابلس ، ليبيا ، 
دار الجبل للطبع والنشر والتوزيع ، ابن منظور : جمال الدين : لسان العرب المحيط ،  (16

 (196، ص 1988بيروت ، ، لبنان ، 
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سليمان سعد : إدارة االجتماعات : مهارة أساسية لمدير المدرسة الفعال ، مجلة التربية  (17
 .174، ص  1991( ، 14المعاصرة ، مصر ، العدد )

ة ، مجلة التربيسليمان سعد : إدارة االجتماعات : مهارة أساسية لمدير المدرسة الفعال  (18
 .166، ص  1991( ، 14المعاصرة ، مصر ، العدد )

محمد العجمي : استراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة والصف ، دار المسيرة للنشر  (19
 .275، ص 2118والتوزيع ، عمان ، 

 1991أبوشيخة نادر: إدارة الوقت ، دار مجد الوي للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،  (21
 .198، ص

وم أحمد : واقع إدارة اجتماعات األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية من منظور بره (21
أعضاء هيئة التدريس وسبل تفعيلها ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( ، كلية التربية ، 

 .119، ص 2116الجامعة اإلسالمية ، 
، األردن  يع ، عمانعديفلج ساسي : اإلدارة التربوية المعاصرة ، دار الفكر للنشر والتوز  (22

 . 151، ص 2117، 
 1991أبوشيخة نادر : إدارة الوقت ، دار مجد الوي للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،  (23

 .212، ص
سليمان سعد : إدارة االجتماعات : مهارة أساسية لمدير المدرسة الفعال ، مجلة التربية  (24

 .194، ص 1991( ، 14المعاصرة ، مصر ، العدد )

 

 

 

 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

338 

 

كفاءة دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس االبتدائية من بعنوان:  دراسة
 العمر(-وجهة نظر المعلمين بحسب )الجنس

 د. سميرة سالم العربي الهنقاري 

 ملخص الدراسة:  

يوفر دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاّصة مع الطالب العادين في الصفوف     
بالمدارس العادية توفير فرص التعلم القائمة على الدراسية أو في صفوف خاصة ملحقة 

المساواة بين التالميذ على أن تَقدم لذوي االحتياجات الخاصة البرامج المساندة والمتخصصة 
والمناسبة لكل حالة بحسب نوع ودرجة احتياجها  وعدد التالميذ الذين سيتم دمجهم والمنهج 

وفير بيئة آمنة وخالية من الحواجز الذي يفترض أن يطبق في مدارس الدمج ، كذلك ت
وتوفير التسهيالت المختلفة َكتعديالت داخل الصفوف من كراسي وطاوالت وأجهزة الحاسوب 
والكتب الناطقة والمواد الدراسية ومراعاة مستوى التهوية، كما ينبغي وجود معلم مساعد يتابع 

ل وم بتقييمهم من خالالطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة ويحل مشكالتهم التنظيمية ويق
مالحظة مدى استيعابهم للدروس بعد تبسيطها لهم بمساعدته ومن خالل امتحانات تحريرية 
ممنهجة حسب قدرات وامكانيات التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة وقد جاءت الدراسة 
الحالية لتحديد مدى كفاءة التالميذ في فصول المج حسب العمر والجنس ومن وجهة نظر 

هم وتطبيقا الجراءات هذه الدراسة قامت الباحثة بإعداد إستبانة تستهدف تحديد مدى معلمي
كفاءة التالميذ في اطار برامج الدمج المطبقة في المدارس االبتدائية حيث تم توزيعها على 

( تلميذ وتلميذة بمدرستي )العرب ( من المدارس االبتدائية التي تطبق 30عينة قوامها )
الحتياجات فيها وقد استخرجت الخصائص السيكومترية لألداة بتطبيقها برامج دمج ذوي ا

( تالميذ ثم طبقت على عينة الدراسة وللوصول للنتائج 10على عينة استطالعية قوامها )
استخدمت التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي 

ذات داللة احصائية تبعا لمتغير العمر والجنس بين  وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق 
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التالمسذ في مدى كفائتهم الدراسية كما تبين التالميذ مؤهلين للدمج وأنهم يمتلكون قدرات 
تؤهلهم للبيئة التعليمية الجديدة وتساعدهم على مجاراة مهارات التعليم التي تطبق في الصف 

 رة إعداد وتهيئة أولياء أمور التالميذ و إتاحةالعادي بالحد المقبول وتوصي الباحثة بضرو 
الفرصة أُلسر التالميذ ذوي الحاجات الخاصة للمشاركة في فعاليات برنامج الدمج وتهيئة 
ُأسر األطفال العادين للوصول معهم إلى تقبل فكرة أن يكون مع أبنائهم العادين تالميذ من 

 ذوي االحتياجات الخاصة  

Study summary: 

The integration of students with special needs with ordinary students in 
classrooms or in special classes attached to regular schools provides 
learning opportunities based on equality between students, provided that 
people with special needs are provided with supporting, specialized and 
appropriate programs for each case according to the type and degree of 
need, besides the number of students who will be integrated, and the 
curriculum which is supposed to be applied in the integration schools, as 
well as providing a safe environment free of barriers and providing various 
facilities such as adjustments within the classroom such as chairs, tables, 
computers, speaking books, study materials and taking into account the 
level of ventilation, and there should be an assistant teacher who follows 
up on students with special needs and solves their organizational 
problems and evaluates them through observing the extent to which they 
comprehend the lessons after simplifying them for them with his help and 
through systematic written exams according to the abilities and 
capabilities of students with special needs. 
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The current study came to determine the efficiency of students in the 
examination classes according to age and gender. 

From the point of view of their teachers and in application of the 
procedures of this study, the researcher prepared a questionnaire aimed 
at determining the efficiency of students within the framework of 
integration programs applied in primary schools, where it was distributed 
to a sample of (35) male and female students in a number of primary 
schools that apply integration programs for people with people of special 
needs. The psychometric properties of the tool were extracted By 
applying it to a survey sample consisting of (10) students, then it was 
applied to the study sample, and to reach the results, frequencies, 
arithmetic averages, standard deviations, and one-way analysis of 
variance were used. They possess capabilities that qualify them for the 
new educational environment and help them keep pace with the teaching 
skills that are applied in the ordinary classroom to the acceptable extent. 

The researcher recommends the necessity of preparing parents of 
students and providing the opportunity for families of students with special 
needs to participate in the activities of the integration program and 
preparing the families of ordinary children to reach with them to the idea 
of having pupils with special needs with their ordinary children, modifying 
some curricula and intensifying efforts to pay more attention to special 
educational needs. 
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  مقدمة:         

يعتبر الدمج وسيلة من الوسائل التعليمية التي تساعد في تعليم التالميذ ممن يعانون      
من إعاقات سمعية أو بصرية أو حركية أو عقلية و لديهم احتياجات خاصة وذلك من 

رس العادية، ويتم ذلك من خالل التعامل معهم خالل الدمج مع البيئة التعليمية وفي المدا
بشكل مدروس واالعتماد على طبيعة الحالة التي يقوم بمعاناتها كل تلميذ من هؤالء التالميذ، 
ويعد أسلوب الدمج من الوسائل العالجية التي تساهم في جعل التلميذ من ذوي االحتياجات 

تطوير  هارات تعليمية جديدة تساعده فيالخاصة يتأقلم مع باقي التالميذ اآلخرين ويكتسب م
شخصيته ودمجه مع المجتمع المحيط به. ويتميز أسلوب الدمج بمساهمته في تطوير 
مهارات التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم مع المجتمع الدراسي وعدم فصلهم 

فوائد  قعن التالميذ العاديين. ويكون ذلك من خالل استثمار طاقات المعلمين في تحقي
دراسية للتالميذ في كل مرحلة تعليمية بمراعاة قدراتهم وتنمية مهاراتهم وهواياتهم ، ولهذا 
فهو وسيلة مناسبة لكافة التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة مهما كانت درجة صعوبة 

ذ يالحالة التي يعانون منها خاصة وأن المدارس العادية هي البيئة الطبيعية التي يمكن للتالم
ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين أن ينموا فيها معا على حد سواء وبالتالي فإن القيام 
بإجراء بعض التعديالت في بيئة طبيعية لتفي باالحتياجات الخاصة لهؤالء التالميذ أسهل 
وأجدى من القيام بتعديل بيئة اصطناعية لتفي باحتياجاتهم األساسية فيتيح الدمج لهم فرصة 

في منازلهم بعد اليوم الدراسي األمر الذي يمكنهم من أن يكونوا أعضاء فاعلين في  البقاء
أسرهم وبيئاتهم االجتماعية ، كما يعمل أسلوب الدمج على الحيلولة دون ظهور االتجاهات 
السلبية التي تصاحب عزل التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس خاصة وهذا 

كزية في تقديم الخدمات التعليمية ويتيح الفرصة للمؤسسات من شأنه أن يحد من المر 
التعليمية المحلية المختلفة االستفادة من تجربة اعداد التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة 
دراسيا وزيادة وتطوير وتنويع الخدمات التربوية المقدمة لهم بإتاحة الفرصة لهم للتفاعل 
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مكن التقبل االجتماعي بينهم وبين أقرانهم العاديين فيت االجتماعي مع أقرانهم العاديين وزيادة
التلميذ من ذوي االحتياجات الخاصة من محاكاة وتقليد سلوك أقرانهم 

(، إذ أشارت معظم الدراسات التربوية أن احتكاك التالميذ 2014:54العاديين)السامرائي:
هات التالميذ تحسين اتجاذوي االحتياجات الخاصة بأقرانهم العاديين في سن مبكرة يسهم في 

ويؤدي إلى الحد أو التخلص من أية مفاهيم . العاديين نحو أقرانهم من ذوي االحتياجات
 .خاطئة قد تكون موجودة لديهم ، وهذا ما دفع إلى ضرورة اجراء مثل هذه الدراسات

 مشكلة الدراسة: -
رابلس التربية جامعة طالحظت الباحثة من خالل تواجدها بقسم التربية الخاصة بكلية      

ومن اشرافها وتعاملها مع طالبات التدريب الميداني في هذا المجال ومن خالل ما ورد في 
( 2012( ودراسة)عبيد2008( ودراسة غانم)2005دراسة كل أبراهيم)

( ، وحسب ما ورد 2014( ودراسة )الزراع2014ودراسة)السامرائي 2013)ودراسة)سيسالم
( من أن الدمج 2016( و)عبد الغني 2013( و)العايد 2003ن في كتابات كل من )زيتو 

يمثل خطوة إيجابية ووسيلة تربوية لمشاركة التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في العملية 
التعليمية وتمكينهم من قضاء وقت للدراسة والترفيه مع التالميذ العاديين وذلك من خالل 

ج في الفصول الدراسية العادية وصوال إلى اإلدما توفير المساعدة العملية الكافية للمعلمين
و التكيف المدرسي ، حيث يتم ربط النتائج بمتطلبات عملية التكيف مع البيئة المدرسية 
ويشمل الدمج  التكيف المدرسي للتلميذ من ذوي االحتياجات الخاصة ومواقفه تجاه المدرسة 

هيلهم سلبية مع أقرانهم ويتطلب تأوخصائص المدرسة بالنسبة له وعالقاته اإليجابية وال
الدراسي داخل المدارس العادية توفير خدمات تعليمية خاصة وخدمات مساندة نظرا لمعاناتهم 
من إعاقة حسية أو عقلية أو جسدية والتي تفرض عليهم قيوًدا شديدة مهما كان مستوى هذه 

غالبا ما يصاحبها االعاقة بسيطة أو متوسطة أو عالية أو عالية جًدا أو متعددة ، ف
االضطرابات النفسية والجسدية والتعلم والسمعية البصرية واالضطرابات السلوكية والتوحد 
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أو أي اضطرابات أخرى. إذ تحتاج هذه الفئة إلى رعاية خاصة تختلف عن األشخاص 
العاديين حتى يمكن تزويد التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بفرصة تلقي التعليم مع 

العاديين إلى أقصى حد ممكن والمشاركة في األنشطة التعليمية التي يمكنهم القيام  التالميذ
بها بنجاح، إال أن عملية الدمج يمكن أن تكون سيف ذو حدين يتضمن العديد من الجوانب 
اإليجابية والجوانب السلبية التي رأت الباحثة ضرورة إلقاء الضوء عليها حتي يمكن تطويرها 

ميذ نقاط الضعف فيها وهذا يترتب عليه إيجاد بيئة واقعية يتعرض فيها التالوتنميتها وتجنب 
ذوي االحتياجات الخاصة إلى خبرات متنوعة ومؤشرات مختلفة من شأنها أن تمكنهم من 
تكوين مفاهيم صحيحة واقعية عن العالم الذي يعيشون فيه، كما أن الدمج يخلق بيئة 

ة بين بين جميع التالميذ وتعميق فهم للفروق الفردي تعليمية تشجع على التنافس األكاديمي
التالميذ ،ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة إللقاء الضوء على مدى كفاءة أسلوب الدمج 
للتالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية، وذلك من خالل االجابة على 

لدمج الدمج للتالميذ من ذوي  التساؤل الرئيسي التالي: ماهي نقاط الضعف والقوة
 االحتياجات الخاصة في المدارس العادية؟ 

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي: أهمية الدراسة:-

 اإلثراء العلمي في مجال تعليم وتدريس ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية.-1

نظومة في المتوجيه بعض الباحثين إلى كيفية االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة -2
 التعليمية وكيفية التعامل معهم.

مساعدة القائمين و المسئولين عن برامج الدمج بالتعليم العام في إعادة النظر نحو -3
 أسلوب 

 الدمج وأهميته ومشكالته وإمكانية إيجاد حلول لهذه المشكالت.
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 ي يمكن لهذه الدراسة أن تساهم في تطوير نظم الدمج بما يتفق مع مستوي ذو  -4
االحتياجات الخاصة وتبين بعض المشكالت التي قد تعوق المعلمين من أداء في التعامل 

 مع ذوي االحتياجات الخاصة في برامج الدمج وإمكانية المشاركة في طرح حلول لها.

 الدراسة:أهداف  -
التعرف على الفروق بين التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في كفاءة الدمج -1

يف وتوافق مدى تك–مدى توفر االمكانيات التعليمية -مدى كفاءة المعلم)االبتدائية بالمدارس 
 مدى مالئمة المنهج للتلميذ( وفقا لمتغير الجنس.–التلميذ 

التعرف على الفروق بين التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في كفاءة الدمج -2
يف وتوافق مدى تك–انيات التعليمية مدى توفر االمك-بالمدارس االبتدائية )مدى كفاءة المعلم

 مدى مالئمة المنهج للتلميذ( وفقا لمتغير العمر.–التلميذ 

 تساؤالت الدراسة : -
هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في  -1

مدى –مية يمدى توفر االمكانيات التعل-مدى كفاءة المعلم)االبتدائية كفاءة الدمج بالمدارس 
 مدى مالئمة المنهج للتلميذ( وفقا لمتغير الجنس؟–توافق التلميذ -تكيف

هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في -2
مدى –مدى توفر االمكانيات التعليمية -كفاءة الدمج بالمدارس االبتدائية)مدى كفاءة المعلم

 دى مالئمة المنهج للتلميذ( وفقا لمتغير العمر؟م–تكيف وتوافق التلميذ 

 المصطلحات المستخدمة في الدراسة: -

عملية مشاركة التالميذ العاديين وذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة  الدمج: هي -
االبتدائية مع التالميذ العاديين لتلبية إحتياجاتهم التربوية واالجتماعية بما يتماشى مع قدراتهم 

 (. 2015:136عبد الرؤوف:)وإمكاناتهم 
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هم األفراد الذين يعانون إعاقة من اإلعاقات المختلفة العقلية  ذوي االحتياجات الخاصة: -
أو البصرية أو السمعية أو الحركية أو التوحد أو صعوبات التعلم)شرط أن تكون درجة 

 (.2012:87إعاقتهم تسمح لهم بالدمج مع التالميذ العاديين في المدارس االبتدائية()عبيد:

 ي(.مية تربوية تابعة لوزارة التربية والتعليم)إجرائهي مؤسسات تعلي المدارس االبتدائية: -

 حدود الدراسة: -

 .مدينة طرابلس–مدرسة العرب للتعليم األساسي بمنطقة عين زارة  الحدود المكانية: -

 (.2020-2019من شهر مارس وحتى شهر مايو من العام الدراسي ) الحدود الزمانية: -

اقتصرت الدراسة الحالية على تالميذ و تلميذات المقيدين الصف الرابع  الحدود البشرية: -
 (سنة.12-9والخامس والسادس من المرحلة االبتدائية ممن تتراوح أعمارهم بين )

اشتملت الحدود الموضوعية على متغيرات الدراسة والتي تمثلت  الحدود الموضوعية: -
 في أسلوب الدمج وذوي االحتياجات الخاصة .

 االطار النظري: -

يعرف الدمج على أنه تلك العملية التي تشمل جمع التالميذ في فصول مفهوم الدمج:  -
ومدارس التعليم العام بغض النظر عن الذكاء أو الموهبة أو االختالف أو المستوى 
االجتماعي و االقتصادي أو الخلفية الثقافية للتلميذ ، بحيث يتم وضع التالميذ ذوي القدرات 

ختالفات المختلفة في صفوف تعليم عادية وتقديم الخدمات التربوية لهم مع توفير الدعم واال
( بأنه 2012( ، ويعد الدمج كما وضحه )عبيد 2016:203الصفي الكامل )عبد الغني:

أسلوب ونهج تربوي متبع في الحياة حديثا يتم فيه دمج التالميذ من ذوي االحتياجات 
بات في جهاز التربية التعليم، وتتميز عملية الدمج بكونها الخاصة، الذين تواجههم صعو 

(، ويشير 2012:41عملية تربوية مشتركة لذوي االحتياجات الخاصة والعاديين )عبيد:
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( إلى المفهوم الشامل للدمج والذي يشمل مدارس التعليم العام وفصوله إذ 2013)سيسالم
اء أو الموهبة أو اإلعاقة أو تضم هذه الفصول التالميذ جميعا بغض النظر عن الذك

المستوى االجتماعي واالقتصادي أو الخلفية الثقافية للتلميذ ويجب على المدرسة دعم 
(وتؤيد الباحثة في الدراسة الحالية أن 2013:17الحاجات الخاصة لكل تلميذ )سيسالم:

ي ن فالدمج يجب أن يكون دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة مع الطالب العاديي
المدارس العادية )االبتدائية أو االعدادية( وفي فصول التعليم العام دمجا شامال بحيث يتم 
تزويدهم ببيئة طبيعية مع تقديم خدمات التربية الخاصة أو الخدمات المساندة والتي تتمثل 

 في وجودهم بأقسام المدمجة.

للطالب ذوي االحتياجات هناك أهداف للدمج أهداف الدمج لذوي االحتياجات الخاصة:  -
 الخاصة ومنها ما يلي:

قد يعد الدمج يكون لها هدف أخالقي واجتماعي حيث أن أهداف أخالقية واجتماعية:  -
الهدف الرئيسي لفكرة دمج ذوي االحتياجات الخاصة قد تنطلق من فكرة وواقع العزل عن 

تهم ومن على نفسي األفراد والمجتمع في رياض أو مؤسسات خاصة قد تؤثر بصورة كبيرة
هنا قد يكرهوا للمجتمع، وقد يكون دمجهم من األشياء التي تؤدي إلى جعلهم يقومون بالعيش 

 (. 2003:55بحياة مشابهة ألصدقائهم في المجتمع)زيتون:

وقد يتمثل هنا الدمج في المؤسسات التعليمية العادية وذلك مما يؤدي  أهداف تربوية: -
 والمهني. إلى زيادة تحصيلهم العلمي 

وتوضح الباحثة في الدراسة الحالية أن الهدف األساسي للدمج التعليمي يتمثل في العمل 
على تعزيز فكرة أن جميع التالميذ مهما كانت الحالة الصحية لديهم أو الحالة العقلية لهم 
الحق في التعليم وهذا يحتم مساعدة األهل على تفهم طبيعة التلميذ من ذوي االحتياجات 

خاصة وتوضيح الطرق التي تساعد في تعليمه وتقييم قدراته االستيعابية و تعزيز الوسائل ال
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التعليمية في المدارس العادية بالتعاون بين المعلمين واإلدارة المدرسية وذلك من أجل 
االستعداد الستقبال أي تلميذ ذي احتياجات خاصة في وجود بيئة تتميز بالتفاعل بين 

 ن. التالميذ والمعلمي

( أن برنامج دمج التلميذ 2016يبين )عبدالغني أنواع الدمج لذوي االحتياجات الخاصة:  -
 من ذوي االحتياجات الخاصة يحتوي على العديد من األنواع وهي كالتالي:

هو نوع من الدمج يكون شراكة في المؤسسات التربوية الخاصة وذلك الدمج المكاني:  -
ي البناء المدرسي، وقد يتم االنفراد في كل مؤسسة بكوادرها مع المدارس التربوية العامة ف

 وبرامجها التعليمية والتي قد تكون هناك إدارة واحدة فقط. 

: وهو نوع من الدمج يتم بدمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة الدمج األكاديمي -
هج رسون المنامع الطالب العاديين في مدرسة واحدة وفي فصول دراسية واحدة والذين يد

 الدراسية ذاتها.

: هو دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة وذلك عن طريق الدمج االجتماعي -
 إشراكهم في النشاط المدرسي واالجتماعي والرحالت وغيرها من هذه األمور. 

: هو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة باألمور التي تتعلق الدمج المجتمعي -
ن أنشطة وفعاليات تضمن له حرية التنقل واالستقاللية بهدف جعلهم فعال في بالمجتمع م
 المجتمع. 

هو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع التالميذ العاديين في مادة الدمج الجزئي:  -
 (.2016:211دراسية واحدة أو أكثر)عبد الغني:

إدماج ذوي االحتياج الخاصة ( على وجوب سير 2014يؤكد ) الزراعكيفية اإلدماج : -
 على النحو التالي :
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حيث يلحق الطفل بفصل خاص بذوي االحتياجات الخاصة ملحق الفصول الخاصة:  -1
بالمدرسة العادية في بادئ األمر مع إتاحة الفرصة أمامه للتعامل مع أقرانه العاديين 

 بالمدرسة أطول فترة ممكنة من اليوم الدراسي .

حيث يوضع الطفل في الفصل الدراسي العادي مع تلقيه مساعدة  : حجرة المصادر -2
خاصة بصورة فورية في حجرة خاصة ملحقة بالمدرسة حسب جدول ثابت وعادة ما يعمل 
في هذه الحجرة معلم أو أكثر من معلمي التربية الخاصة الذين أعدوا خصيصًا للعمل مع 

 ذوي االحتياجات الخاصة .

يلحق الطفل بالفصل العادي مع تلقيه مساعدة خاصة من : حيث  الخدمات الخاصة -3
وقت آلخر بصورة فردية منتظمة في مجاالت معينة مثل القراءة أو الكتابة أو الحساب 
وغالبًا ما يقدم هذه المساعدة للطفل معلم التربية الخاصة متنقل يزور المدرسة مرتين أو 

 ثالث مرات باألسبوع .

يث يلحق الطفل بالفصل الدراسي العادي مع تقديم الخدمات : ح المساعدة داخل الفصل -4
الالزمة له داخل الفصل حتى يمكن للطفل أن ينجح في هذا الموقف وقد تتضمن هذه 
الخدمات استخدام الوسائل التعليمية أو األجهزة التعويضية أو الدروس الخصوصية وقد 

 شاري.معلم المتنقل أو المعلم االستيقوم بهذه معلم متنقل أو معلم الفصل العادي بمساعدة ال

حيث يلحق الطفل ذوي االحتياجات الخاصة بالفصل الدراسي المعلم االستشاري : -5
العادي ويقوم المدرس العادي بتعليمه مع أقرانه العاديين ويتم تزويد المعلم بالمساعدات 

ادي صل العالالزمة عن طريق معلم استشاري مؤهل في هذا الصدد وهنا يتحمل معلم الف
مسؤولية إعداد البرامج الخاصة بالطفل وتطبيقها أثناء ممارسته لعملية التدريس العادية في 

 (.2014:66،67الزراع :(الفصل
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دمج التالميذ ذوي االحتياجات  وتؤكد الباحثة أن غرفة المصادر من أفضل وسائل -
ب والحركة سهولة التدريالخاصة  باعتبارها غرفة في المدرسة العادية تتسم باتساع يحقق 

وتتوسط مواقع فصول المدرسة التي يحتاج تالميذها للرعاية في هذه الغرفة ويسهل حركة 
ذهابهم منها دون صعوبات وهي مزودة بأثاث ومواد تربوية ووسائل تعليمية تمكن من 

ها يتحقيق خدمات للتالميذ بكفاية مطلوبة وتفي باحتياجات المحولين إليها أو المترددين عل
وخاصة في التغلب على الصعوبات التعليمية التي يعانون منها وتقسم هذه الغرفة إلى أركان 
في إطار المواقف والخبرات التعليمية " ركن لتعليم القراءة ، ركن للعمليات الحسابية ، ركن 
لأللعاب التربوية " وكل ركن مزود بالوسائل والمواد الخاصة به ، وبما يتيح للمعلم 

صص استخدامها وتوظيفها في يسر وكفاءة ويتردد على هذه الغرفة التلميذ الذي يعاني المتخ
من صعوبات تعليمية معينة حسب جدول معين خالل اليوم الدراسي للحصول على مساعدة 
خاصة " بعض الوقت " في مادة معينة أو في حل مشكلة تواجهه أو التخلص من مشكلة 

 طق مثاًل " .سلوكية أو نفسية معينة " عيوب ن

عتماد االستراتيجيات التعليمية التي قد يتم اال تختلفاالستراتيجيات التعليمية للدمج : -
 عليها الدمج بحسب نوع االعاقة ومنها ما يلي: 

: هو نوع من أنواع الخلط للطالب مع بعضهما البعض وذلك ضمن التعليم المتعاون  -
المجموعات التعليمية، حيث أنه يوجد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة مع الطالب 
العاديين. كما أنه يحدث تفاعالت بين جميع الطالب، مما يساعد في قيام الطالب ذوي 

ال يشعرون بوجود أي فرق  االحتياجات الخاصة والتي يتكيف مع الصف الدراسي، وقد
بينهم وبين الطالب اآلخرين والتي قد يساعد هذا األسلوب أيًضا في التعزيز من العملية 

 التعليمية. 

: وهذا النوع من األنواع التي يتم اعتمادها على قيام المعلم بالتدريب أسلوب التدريس -
خالل القيام بوضع على التكيف مع وجود طالب من ذوي االحتياجات الخاصة وذلك من 
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تعديالت قد تساعد في جعل هذا األسلوب الذي يتبع في التدريس بالحرص على بناء بيئة 
تواصلية مع جميع الطالب. وقد يتم االبتعاد عن وجود أي فوارق أو تمييز بينهم وقد يحتوي 

، ةأيًضا هذا االهتمام بالمناهج الدراسية التي قد تساهم للطالب ذوي االحتياجات الخاص
مما يساعد ذلك في القيام بتوضيح المادة الدراسية لهم، مثل العمل على توفير طرق تسجيل 

 صوتية للطالب الكفيف، إلى أن يتمكن ذلك من مراجعة كافة المواد الدراسية. 

وهذا النوع من األنواع التي تعتمد على االستراتيجية التعليمية والتي قد خلط الصفوف:  -
الب من الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وذلك مع صف من تهدف إلى دمج صف ط

الطالب اآلخرين وذلك في حصة واحدة، والعمل على مراقبة كيف يتم تفاعل الطالب معا 
ومع المعلم والمادة الدراسية، وذلك من خالل طريق القيام بإعداد خطة تربوية تهدف إلى 

 (2014:26رسة)عبد الرؤوف:قياس وتقييم كفاءة تطبيق هذه االستراتيجية في المد

 : إيجابيات وسلبيات الدمج لذوي االحتياجات الخاصة

يعد موضوع دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة قضية خالفية تحظى بالتأييد 
 والمعارضة 

( إلى بعض اإليجابيات 2016أشار )سالمة  إيجابيات الدمج لذوي االحتياجات الخاصة:
لذوي االحتياجات الخاصة والمتمثلة في تقليل مساحة الفروقات  التي تتعلق بعملية الدمج

االجتماعية والنفسية بين ذوي االحتياجات الخاصة واألشخاص العاديين، وتقليل اعتمادهم 
على اإلشارات  كأنها وسيلة للتواصل مع اآلخرين فيعمل الدمج على تحسين مستويات 

دة الدافع آلخرين فيترتب عليه ضبط السلوك وزيااإلدراك لديهم وتقليل نسبة االعتمادية على ا
وزيادة الثقة بالنفس وتحسين الصورة الذاتية وإكمال المهمة وتطور التفاعالت االجتماعية 
وتعزيز مستوى التعاون وتحسين مهارات االستقالل والتحسين األكاديمي وتحمل مسؤولية 

من ية، كما أن أسلوب الدمج يتضاالمتثال المهني وتكوين صداقات وارتفاع الحصيلة اللغو 
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آثار على الطالب العاديين متمثلة في زيادة المسؤولية وزيادة قبول الفروق الفردية والتسامح 
 (.2016:60وتقبل اآلخر وزيادة الوعي الصحي وأخذ زمام المبادرة للمساعدة)سالمة:

 : سلبيات الدمج لذوي االحتياجات الخاصة -

حتياجات الخاصة آثار غير مرغوب فيها على التالميذ يؤدي سلبيات الدمج لذوي اال
االحتياجات الخاصة والمتمثلة في آثار الخسارة و االنطوائية و اإلحباط و العدوان و 
السرحان و الهروب والعناد والعصيان والخوف والكراهية من المدرسة ويشير )سيسالم 

 ت الخاصة :( إلى النقاط السلبية لدمج التالميذ ذوي االحتياجا2017

يمكن أن يؤدي نقص معلمي التربية الخاصة المؤهلين والمدربين تدريباً جيدًا في المدارس  -
 العادية إلى فشل برامج الدمج بغض النظر عن اإلمكانات التي يحققونها.

يمكن أن يؤدي الدمج إلى توسيع الفجوة بين التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة وبقية  -
رسة خاصة وأن المدارس العادية تعتمد على التحصيل الدراسي والدرجات التالميذ في المد

 كمعيار أساسي وقد تكون هي الوحيدة التي تحكم على التلميذ.

يؤدي دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية إلى حرمانهم من  -
 خصوصية التعليم المتاح في مراكز التربية الخاصة.

ي الدمج إلى تعزيز ورفع وزيادة عزلة الطفل ذوي االحتياجات الخاصة عن يمكن أن يؤد -
المجتمع المدرسي خاصة عند تطبيق فكرة الدمج في الفصول الدراسية الخاصة أو غرف 
الموارد أو الدمج المحيط فقط والذي يتطلب برامج مشتركة للمدرسة بين التالميذ ذوي 

ي المدارس العادية للحد من االحتياجات الخاصة وبقية من التالميذ ف
 (.2017:18،19العزلة)سيسالم:
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وفي هذا الصدد ترى الباحثة أن الدمج يساعد في تعزيز فكرة الفشل لدى التالميذ ذوي  -
االحتياجات الخاصة وبالتالي يؤثر على مستوى دافعهم للتعلم وتعزيز مفهوم الذات السلبي 

عاقة وقدراته، ألن المدارس العادية تطبق خاصة إذا كانت المتطلبات التعليمية تفوق اإل
معايير الفصل في التقييم بينما يجب على التلميذ ذوي االحتياجات الخاصة تطبيق معيار 
التقييم الذاتي الذي يقوم على مقارنة أداء التلميذ ذوي االحتياجات الخاصة بما نتوقعه منه 

 وليس مقارنة بأداء فئة الصف.

 السابقة:الدراسات  -

هدفت الدراسة للتعرف على واقع وأداء التالميذ ذوي  (:2005دراسة )إبراهيم  -
االحتياجات الخاصة داخل البيئة التعليمية، حيث اتبعت الباحثة المنهج التاريخي وتكونت 

( من التالميذ ذوي االحتياجات 5( من اإلداريين و)10( معلمة ومعلم و)30العينة من)
اديين وأشارت النتائج أن منهج مرحلة األساس العام يتوافق ( من التالميذ الع5الخاصة و)

و قدرات التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، كما تبين من الدراسة احتياج معلم التربية 
الخاصة للتدريب وبالتالي البد من ترتيب البيئة التعليمية ، وتوصلت هذه الدراسة بأن هناك 

اديمي في ظهور مشكالت، ولقد اختلفت هذه الدراسة عالقة بالبيئة التعليمية والجانب األك
مع دراسة الحالية في المنهج المتبع حيت استخدمت المنهج التاريخي، لكن بالرغم من هذا 

 تم اعتماد هذه الدراسة في اإلطار النظري لذوي االحتياجات الخاصة .

 لدى تعليميةال الكفايات هدفت الدراسة إلى التعرف على تقييم (:2008دراسة )غانم -
والمتوسطة ى التعرف على  ذهنيا الخفيفة المعاقين فئة "الخاصة االحتياجات ذوي  معلمي

طبيعة الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة المعاقين عقليا من وجهة نظر العاملين في 
المدارس الحكومية، وتحديد الفروق في تلك الصعوبات التي تعود إلى متغيرات)المسمى 

الجنس، التأهيل العلمي ،التخصص ،سنوات الخبرة في التدريس( حيث تكونت الوظيفي، 
العينة من عامال وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة بين المتوسطات الحسابية 
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لدرجة استجابة المفحوصين على مجالي صعوبات التقييم والنوعية واالتجاهات التي تواجه 
المدارس الحكومية األساسية تعود إلى متغير المسمى دمج الطلبة المعاقين عقليا في 

الوظيفي، بينما لم تظهر فروق بين متوسط درجة استجابة المفحوصين على المجالين 
اآلخرين للصعوبات)مصادر التعلم والتأهيل التربوي( تعود إلى المتغير المسمى الوظيفي، 

لمفحوصين على مجال كما تبين عدم وجود فروق بين متوسطات الحسابية استجابة ا
صعوبات التقييم التي تواجه عملية الطلبة المعاقين عقليا األساسية تعود الى متغير 
التخصص، وأن هناك فروق بين متوسطات لدرجة استجابة المفحوصين على مجال 
صعوبات مصادر التعلم والتأهيل التربوي  والنوعية واالتجاهات التي تواجه دمج الطلبة 

ا تعود إلى متغير التخصص، كما أتضح أنه ال توجد فروق بين متوسط المعاقين عقلي
استجابة المفحوصين على مجاالت الصعوبات التي تواجه عملية دمج الطلبة المعاقين عقليا 
في المدارس الحكومية األساسية تعود إلى متغيرات )الجنس، التأهيل العلمي وسنوات الخبرة 

الدراسة يصل إلى نتيجة مفادها أن للتخصص والمسمى في التعليم( ، وبهذا كانت نتائج 
الوظيفي أثر على الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة بينما ال يوجد أثر لمتغيرات الجنس، 
التأهيل العلمي وللخبرة على الصعوبات التي تواجه عملية دمج الطلبة المعاقين عقليا في 

 المدارس الحكومية.

ه الدراسة لمعرفة مدى اختالف المشكالت باختالف نوع تهدف هذ (:2013دراسة)العايد -
اإلعاقة و المستوى التعليمي والتخصص، كما تهدف أيضا إلى الوقوف على مستوى 

( 17المشكالت التي يواجهها الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وقد تكونت عينة الدراسة من)
( عبارة 80مارة تضمنت)طالبا و طالبة من ذوي االحتياجات الخاصة، وتم استخدام است

موزعة على ستة محاور وتم التوصل فيها إلى النتائج التالية: أن البعد النفسي يمثل أقل 
األبعاد التي تمثل مشكلة لدى المعاقين، والتختلف المشكالت تبعا لشدة اإلعاقة ، والتختلف 

ليمي ، لتعالمشكالت التي يواجهها الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة باختالف المستوى ا
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كما أنه ال توجد فروق في المشكالت بين المجموعات تبعا لنوع اإلعاقة، وبالتالي نستنتج 
من هذه الدراسة بأنه ال توجد مشكالت تبعا لشدة ونوع اإلعاقة كما تم توظيفها في بناء 

 محاور االستبيان المتعلق بالبعد النفسي.

معوقات والمشكالت اإلدارية وهدفت إلى الكشف عن  (:2014دراسة )السامرائي -
والتربوية والفنية التي تواجه تطبيق برامج دمج ذوي االعاقة العقلية في المرحلة االبتدائية 
من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة ومشرفيها ومديري المدارس المطبق بها الدمج، وقد 

( أعضاء اللجنة 9)استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من
الوالئية المتخصصة، وكانت نتائج هذه الدراسة على الشكل التالي: عدد التالميذ في األقسام 
الخاصة يتجاوز الحد االقصى، وعدم جاهزية النظام التعليمي العادي من حيث التصميم و 

لنقص ا تخطيط للمعاقين، وعدم وجود التسهيالت البنيوية الالزمة لهم داخل المدرسة، كذلك
في إعداد المعلمين وتدريبيهم لتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لالستجابة وتقدير احتياجات 

 المدمجين.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الدمج وأنواعه (: 2014دراسة )الزراع -
دم خوايجابيته وسلبياته وعلى تجربة دمج األطفال المعاقين في المملكة السعودية التي است

فيها المنهج الوصفي التحليلي وتمثلت أداة الدراسة التي اعتمد عليها الباحث في المصادر 
والمراجع والدراسات التي تناولت موضوع الدمج، وكانت نتائج الدراسة في غياب برامج 
وخدمات التدخل المبكر كجهد وقائي وعالجي في مواجهة مشكلة اإلعاقة افتقار العديد من 

ربوية بالجامعات السعودية إلى أقسام وعيادات ومراكز نفسية تربوية خدمات الكليات الت
للطفل المعاق ، كما تبين وجود نقص في الكوادر المختصة المدربة في مجال التربية 

 الخاصة.
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 التعليق على الدراسات السابقة:  -

 في الدمج بمشكالت المتعلقة الدراسة إلشكالية العام اإلطار النظري وتحديد اإلطار بناء -
 فيما خاصة النظري  اإلطار تنظيم وكذلك األهداف، االبتدائي، األهمية، التعليم مرحلة
 الخاصة.  االحتياجات فصل ذوي  بتنظيم يتعلق

 . المدمجة األقسام بمعلمي الدراسة هذه في تحديدها تم والتي الدراسة عينة تحديد -

 تم والتي االستبيان في راسة الد هذه في تحديدها تم التي و راسة الد أداة  إعداد و تحديد -
 أهم تحديد أساسها على تم التي و المشابهة الدراسات إلى خاصة باالستناد محاوره بناء

 .المشكالت

 نتائج الوصفي وتفسير المنهج في تحديده تم والتي للدراسة المناسب المنهج تحديد -
 . الحالية الدراسة

السابقة على أهم المعيقات التي تعيق عملية الدمج في المؤسسة ركزت بعض الدراسات  -
التربوية وسلطت الضوء على المشكالت التي يتعرض لها المعلم أثناء تأديته للعمل وعليه 
فقد تم االستفادة في هذه الدراسة من بناء اإلطار العام للدراسة و تنظيم خطوات الدراسة 

اسة برغم من وجود اتفاق بين هذه الدراسة والدراسة الحالية وأهداف الدراسة وأهمية الدر 
الحالية في كثير من النقاط والتي تم توضيحها سابقا إال أنه توجد اختالفات في طريقة 
تناول موضوع الدراسة حيث ركزت هذه الدراسة على المشكالت اإلدارية والتربوية والتي تم 

دارة بالمنهاج، المشكالت المتعلقة باإل تحديدها في المشكالت التالية: المشكالت المتعلقة
 المدرسية والمشكالت متعلقة بالبيئة المدرسية .

اهتمت بعض الدراسات السابقة بفئة األطفال المعاقين ذهنيا وقد أضافت أهمية على  -
عملية الدمج وأن لها تأثير إيجابي على التعلم وتحسن أدائهم بالنسبة لألطفال بسيطي 

 دة من هذه الدراسة في بناء الجانب النظري للدراسة للدمج التربوي .اإلعاقة وتم اإلفا
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 االجراءات المنهجية للدراسة : -

اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية على المنهج الوصفي االرتباطي  منهج الدراسة : -
الذي يعتمد على الوصف والمقارنة وتحديد العالقة بين المتغيرات المستقل والتابعة بهدف 
تفسير ما هو كائن و القاء الضوء على مشكلة الدراسة والفهم الوثيق لمتغيراتها وظروفها 

 وذلك بجمع الظروف والعوامل المحيطة بمشكلة الدراسة.

: تألف مجتمع الدراسة من التالميذ والتلميذات من ذوي االحتياجات  مجتمع الدراسة -
 .)الرابع والخامس ( بمنطقة طرابلسالخاصة المقيدين بمرحلة التعليم االبتدائي الصف 

 متغيرات الدراسة : -

 دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة . المتغير المستقل : -

 الجنس، المستوى الدراسي. المتغير التابع : -

 : وإشتملت عينة الدراسة على عينيتين هما عينة الدراسة : -

لدراسة من خارج العينة الكلية الفعلية ل تم إختيار عينة إستطالعيةالعينة االستطالعية:  -1
( طالبات وذلك لغرض التأكد من صالحية 5( طالب و)5( طالب منهم )10تضمنت)

أدوات الدراسة كأدوات لجمع البيانات ولمالئمتها للعينة المستهدفة بالدراسة وذلك من خالل 
ت لهذه والثباتحديد الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة باستخراج معامالت الصدق 

 المقاييس .

(  التالميذ 30تضمنت العينة الكلية الفعلية للدراسة على )عينة الدراسة الكلية :  -2
والتلميذات من ذوي االحتياجات الخاصة المقيدين بمرحلة التعليم االبتدائي حيث تم 

( 7( من الصف الخامس و)8( من الصف الرابع و) 7(تلميذ موزعين على )22اختيار)
الصف السادس من المرحلة االبتدائية من مدرسة "العرب" للتعليم األساسي بعين زارة ، من 
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( تالميذ مقيدين بالصف األول والثاني والثالث االبتدائي والمترددين 8كما تم االستعانة )
على مركز زناتة لذوي االحتياجات الخاصة وهو تابع للتضامن االجتماعي ويتضمن ثالث 

ول والثاني والثالث ( من المرحلة االبتدائية بمنطقة طرابلس وهؤالء يتم فصول دراسية )األ
 دمجهم بشكل جزئي مع التالميذ العاديين .

بعد االطالع على الدراسات السابقة وأدبيات موضوع الدراسة قامت أدوات الدراسة : -
تياجات حالباحثة بأعداد استبيان يختص بتحديد كفاءة دمج التالميذ والتلميذات ذوي اال
( فقرة 24الخاصة في المدارس االبتدائية وفقا للجنس والعمر، وقد تضمن االستبيان ) 

( محاور ، تتعلق هذه المحاور بكفاءة المعلم والتلميذ ومدى انسجامه مع 4موزعة على )
زمالئه وأقرانه وكفاءة امكانيات الفصل الدراسي والمدرسة في تمكين التلميذ من ذوي 

 الخاصة من استيعاب المواد الدراسية، وكانت على النحو التالي :الحتياجات 

قامت الباحثة بإجراء مقابالت مع عينة الدراسة حيث طبقت الباحثة هذه االستمارة على 
المعلمات )حتى بالنسبة للمحاور المتعلقة بالتلميذ وذلك على اعتبار أنها االقدر على فهمه 

ات من واقع مالحظات مالحظاتها عن التلميذ ( فطلبت وتحديد اتجاهاته وكانت هذه االجاب
( √منهم قراءة العبارات وتحديد درجة وجود كل عبارة من العبارات وذلك بوضع عالمة )

في واحدة من الفراغات ثالثي األبعاد والتي وتتدرج استجاباته من )توجد بدرجة كبيرة، توجد 
 نسبياً  وزناً  كبيرة بدرجة الستجابةا تأخذ بدرجة متوسطة، توجد بدرجة صغيرة( على أن

 درجة صغيرة بدرجة درجتين واالستجابة بدرجة متوسطة واالستجابة درجات، ثالث مقداره
 .واحدة

 جدول يبين العبارات موزعة على محاور االستبيان
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 العبارات محاور االستبيان

 محور كفاءة المعلم

 وأنماطه.وأهدافه  الدمج المعلمين بأهمية معرفة قصور -
 الخاصة. ذوي االحتياجات نحو اتجاهات سلبية لديهم المعلمين -
قلة وصعوبة تعامل الطاقم التعليمي المتخصص مع التالميذ من ذوي  -

 االحتياجات الخاصة.
 جهد. البديل من  المعلم يبذله المناسب لما المادي الحافز ضعف -
 قلة الدورات التدريبية للتعرف على برامج الدمج. -
 قلة التعاون بين معلمي التربية الخاصة ومعلمي الفصل. -

محور توفر االمكانات 
 التعليمية

 البناء المدرسي مهيأ الستقبال التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة. -
يواجه بعض التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة صعوبة في التنقل داخل  -

 المدرسة.
 متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة. قلة المعدات وأدوات التي تتوافق مع -
 البيئة المدرسية منظمة ومعدلة لتحقيق أهداف الدمج. -
عدم قدرة البيئة التعليمية على تلبية الحاجات التالميذ ذوي االحتياجات  -

 الخاصة.
 البيئة المدرسية تؤثر على أداء التعليمي للتلميذ ذوي االحتياجات الخاصة. -

 يذالتلممحور تكيف وتوافق 

 . معينة الحاجة عن للتعبير اللغوي  التركيب على المعاق التلميذ قدرة عدم -
 .وثيقا ارتباطا بأهلهم الخاصة االحتياجات ذوي  يرتبط -
 .بسهولة اآلخرين األطفال مع المعاق التلميذ يندمج -
األطفال  تقبل عدم في يسهم الخاصة االحتياجات لذوي  المفرط النشاط -

 . لهم اآلخرين
 اآلخرين مع والتعاون  المشاركة روح انعدام -
 التواصل على قدرته عدم في الخاصة االحتياجات ذوي  الطفل يعاني -

 االحتياجات الخاصة. ذوي  تالئم التدريس في المستخدمة التعليمية الوسائل - محور مالئمة المنهج للتلميذ
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ذوي االحتياجات للتلميذ  الترفيهية برامج و المدرسية أنشطة توفر عدم -
 الخاصة.

 المدمجين. المعاقين التالميذ بين الفردية الفروق  المنهاج عييرا -
 عدم مالئمة المنهاج التربوي لمستوى التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة. -
 عدم االستعانة بمناهج ميسرة مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. -
للتالميذ وعدم تلبيته للمتطلبات صعوبة المنهج من حيث إعداده ومالئمته  -

 التعليمية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة
 

 الخصائص السيكومترية لالستبيان: -

 استمارة عرض تم حيث "المحكمين صدق " على الدراسة اعتمدت األداة: صدق -
 محتوى  صدق اختبار بهدف التربية في المختصين األساتذة من على مجموعة المقابلة
 الذى الهدف مع بنودها اتفاق مدى حول نظرهم وجهة إبداء منهم وقد طلب األداة 

يلزم ويناء عليه تم  ما حذف أو إضافة أو تعديل منهم طلب كما من أجله وضعت
 استخراج معامالت الصدق والثبات لالستبيان بصور أخرى 

 جدول يبين توزيع معامل صدق االتساق الداخلي على عدد العبارات لكل محور 

 معامل الصدق عدد العبارات محاور االستبيان 

 **0.944 6 محور كفاءة المعلم

 **0.941 6 محور توفر االمكانات التعليمية

 **0.950 6 محور تكيف وتوافق التلميذ

 **0.954 6 محور مالئمة المنهج للتلميذ

 0.01**دالة عند مستوى 
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ارتباطًا  بينها فيما ترتبط المقابلة استمارة أبعاد جميع أن السابق الجدول من ويتضح
مع  لألبعاد الداخلي االتساق صدق على يدل ( وهذا0.01) داللة مستوى  عند موجباً 
 .المقابلة الستمارة الكلية الدرجة

قامت الباحثة بحساب الثبات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ على عينة ثبات االستبانة:  -
بمحاوره األربعة  لالستبيان الثبات معامل فكانمن المعلمين من خارج عينة الدراسة 

 .الثبات من عالية بدرجة األداة  تتمتع ( وبذلك0.984)

الدراسة الحالية على األساليب  الدراسة: اعتمدتاألساليب االحصائية المستخدمة في  -
 يرسون معامل ارتباط بو  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية: ) االحصائية التالية

 (." لداللة الفروق بين مجموعتينTاختبار "و  معامل ألفا كرونباخو 

 عرض ومناقشة النتائج: -

 إجابة السؤال األول: 

هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في  -
" T" باراختقامت الباحثة بحساب  الجنس؟كفاءة الدمج بالمدارس االبتدائية وفقا لمتغير 

لداللة الفروق بين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وفقا لمتغير الجنس وكان على 
 النحو التالي:  

 محاور االستبيان م
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

إختبار 
 ت

مستوى 
 الداللة

 محور كفاءة المعلم 1
 9.53 24.54 تلميذ

3.92 ** 
 7.89 17.43 تلميذة

 محور توفر االمكانات التعليمية 2
 1.52 18.74 تلميذ

2.55 ** 
 2.46 16.97 تلميذة



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

360 

 

 
 0.01دال عند مستوي **             

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ والتلميذات لصالح 
( واالنحراف 24.54التالميذ في محوري كفاءة المعلم حيث كان المتوسط الحسابي)

( واالنحراف  17.43( بينما كان المتوسط الحسابي للتلميذات)9.53المعياري)
(،أما محور 0.01( وهي دالة عند مستوى)3.92" )Tوكانت قيمة "( 7.89المعياري)

( 3.56( واالنحراف المعياري)24.19مالئمة المنهج للتلميذ حيث كان المتوسط الحسابي)
( وكانت قيمة 1.82( واالنحراف المعياري)18.74بينما كان المتوسط الحسابي للتلميذات)

"T( "2.53(وهي دالة عند مستوى )أما مح0.01 ،) ور توفر االمكانات التعليمية حيث كان
( بينما كان المتوسط الحسابي 1.52( واالنحراف المعياري)18.74المتوسط الحسابي)

وهي دالة عند  T( "(2.55( وكانت قيمة "2.46( واالنحراف المعياري)16.97للتلميذات)
ميذ ال(، أما محور تكيف وتوافق التلميذ حيث كان المتوسط الحسابي للت0.01مستوى)

( 22.14بينما كان المتوسط الحسابي للتلميذات) 5.77)( واالنحراف المعياري)16.28)
( 0.01( وهي دالة عند مستوى)2.53" )T( وكانت قيمة "8.65واالنحراف المعياري)

وهاذين المحورين كانت النتائج لصالح التلميذات ، وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل على 
ادراكا لكفاءة المعلم ولمالئمة المنهج الدراسي للتالميذ ، وبينت أشارت أن التالميذ أكثر 

النتيجة السابقة إلى رؤية التلميذات بتكاملية االمكانيات التعليمية الموجودة في المدرسة وإلى 
إليه كل  توصل ما مع النتيجة هذه قدرة التلميذات على التوافق والتكيف مع الزمالء وتتفق

أشارت هذه الدراسات إلى أن التالميذ يتميزون  حيث (2005( و)إبراهيم 2014من )الزراع 

 محور تكيف وتوافق التلميذ 3
 5.77 16.28 تلميذ

2.71 ** 
 8.65 22.14 تلميذة

 محور مالئمة المنهج للتلميذ 4
 3.56 24.19 تلميذ

2.53 ** 
 1.82 18.74 تلميذة
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التلميذ  هوية وتتمحور  و المهارية ، العقلية باالجتهاد وتتطور لديهم الجوانب باإلحساس
 التلميذ لدى وتتكون  إيجابيا المدرسة تأثير يتعلمه وبالتالي يكون  ما حول في هذه المرحلة

تنميتها وهنا يكون المعلم البديل لذوي االحتياجات  على وتعمل تعرف قدراتها سوية شخصية
شخصية  وأولها منها عوامل عدة إلى ذلك في السبب الذي يرجع الخاصة بمثابة الباحث

 مع متفاعل غير المعلم هذا كان ما فإذا له القدوة ويمثل التلميذ مع يتعامل الذي المعلم
 وإذا التالميذ، هؤالء أمام متفائلة وغير سلبية صورة يرسم فإنه بالعمل مكترث تالميذه وغير

 شعورهم في فاعالً  عنصراً  يكون  قد فإنه وقدراتهم التالميذ احتياجات يتفهم ال كان المعلم
 بواقع يرتبط تلبيتها وال على ويعمل الفرد حاجات يتبنى لم إذا كما أن المنهج .بالنقص

 المرحلة هذه في للطفل والنفسية النمائية الخصائص مع يتفاعل لم وإذا التالميذ ومشكالتهم،
 قدراته بين الفجوة بكبر وشعورهم مجتمعهم عن التالميذ عزل في رئيساً  عامالً  فإنها تكون 
 شعور لديه قد يولد الذي األمر أخرى  ناحية من منه مطلوب هو ما وبين جهة وملكاته من

 ويجدون  لألبناء مساعدتهم يقدم اآلباء ال عندما الكفاءة وعدم بالدونية اإلحساس و بالنقص
 أكثر في المساعدة تكون  أن ال على التأكيد يجب وهنا سوية غير العمل في مجهوداتهم

 بالتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة إلى االعتمادية يؤدي الزائد حدود ألن االهتمام من
التلميذ ذوي االحتياجات  فيشعر المساعدة تنعدم أن يجب ال أنه كما بالنفس، الثقة وضعف
 بضعف وتشعره سلبية أعمال من به يقوم ما نتائج فتكون  والديه قبل باإلهمال من الخاصة 
 على تشجعيه بحيث متوازناً  األبوين دور يكون  أن يجب ولكن وشعوره بالنقص، إمكاناته
 .الحاجة وقت المساعدة وتقدم له إنجازاته

ذات داللة احصائية بين التالميذ من ذوي هل هناك فروق  إجابة السؤال الثاني:
ت قام االحتياجات الخاصة في كفاءة الدمج بالمدارس االبتدائية وفقا لمتغير العمر؟

" لداللة الفروق بين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وفقا Tالباحثة بحساب إختبار "
 لمتغير العمر وكان على النحو التالي : 
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ن م الثالث( -الثاني–)األول  وهي المرحلة العمرية التي تتزامن مع الصف سنوات: (6-9)
 المرحلة التعليم االبتدائي.

 نالثالث( م-الثاني–)األول  تتزامن مع الصفوهي المرحلة العمرية التي سنوات:  (9-12)
 المرحلة التعليم االبتدائي.

-6يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المرحلة العمرية )
(سنوات )الصفوف األخيرة( من مرحلة التعليم 12-9(سنوات )الصفوف األولى( و)9

( واالنحراف 18.74المتوسط الحسابي)االبتدائي في محور كفاءة المعلم حيث كان 
( واالنحراف 23.70( بينما كان المتوسط الحسابي للتلميذات)1.43المعياري)

 محاور االستبيان م
متوسط ال

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

إختبار 
 ت

مستوى 
 الداللة

 محور كفاءة المعلم 1
(6-9) 18.74 1.43 

4.63 ** 
(9-12) 23.70 3.12 

 محور توفر االمكانات التعليمية 2
(6-9) 13.38 2.41 

2.55 
 

** 
(9-12) 25.82 4.25 

 محور تكيف وتوافق التلميذ 3
(6-9) 28.39 4.62 

2.71 
 

** 
(9-12) 17.33 2.13 

 محور مالئمة المنهج للتلميذ 4

(6-9) 29.11 5.32 

2.53 ** 
(9-12) 

14.52 

 
3.75 
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(، أما محور توفر 0.01( وهي دالة عند مستوى)4.63" )T( وكانت قيمة "3.12المعياري)
( واالنحراف 13.38االمكانات التعليمية حيث كان المتوسط الحسابي الصفوف األولى)

( واالنحراف 25.82( بينما كان المتوسط الحسابي للصفوف األخيرة)2.41عياري)الم
(، أما محور 0.01( وهي دالة عند مستوى)2.55" )T( وكانت قيمة "4.25المعياري)

( 28.39تكيف وتوافق الصفوف األولي من التعليم االبتدائي حيث كان المتوسط الحسابي)
( 17.33لمتوسط الحسابي للصفوف األخيرة )( بينما كان ا4.64واالنحراف المعياري)
(، أما 0.01وهي دالة عند مستوى)T( "(2.71( وكانت قيمة "2.13واالنحراف المعياري)

( 29.11محور مالئمة المنهج للصفوف األولى حيث كان المتوسط الحسابي للتالميذ )
( (14.52بينما كان المتوسط الحسابي للصفوف األخيرة  5.32)واالنحراف المعياري)
( 0.01( وهي دالة عند مستوى)2.53" )T( وكانت قيمة "3.75واالنحراف المعياري)

وكانت النتائج في هاذين المحورين  لصالح الصفوف األخيرة من التعليم االبتدائي )الرابع 
السادس( وترجع هذه النتيجة إلى أن التالميذ والتلميذات أكثر نضجا وادراكا  –الخامس  –

 الدراسية المناهج الدمج بأهداف من الهدف هيل والدمج وبالتالي ساهم تضمينواستجابة للتأ
 على الخاصة والتي االحتياجات ذوي  التالميذ والتلميذات من إلي المجتمع نظرة لتحسين
( ودراسة 2014دراسة)السامرائي مع يتفق وهذا الدمج، برنامج تطبيق تم أساسها
 يسهم أن ينبغي التعليمي الدمج أن على أكدت التي ( 2008( ودراسة )غانم2013)العايد
 على للتالميذ من ذوي االحتياجات والعمل السلبية المجتمعية تحسين النظرة في تدريجياً 

 إخضاع ضرورة الباحثة وتقترح العادي، التلميذ بينه وبين والتفاهم والثقة الحب روح تنمية
 الخاصة االحتياجات ذوي  احتياجات لتواكب والتطوير من المعالجات لنوع الدراسية المناهج
 مراعاة أهمية عن تعبير فردية ويعد فروق  من العاديين التالميذ من وأقرانهم ما بينهم وتراعي

 كي المناهج تخطيط عند إعاقتهم الخاصة ونوعية االحتياجات ذوي  وسمات خصائص
 دروسهم. تحصيل من يتمكنوا
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 االستنتاجات :  -
تبين من عرض نتائج الدراسة المتعلقة بأسلوب دمج التالميذ والتلميذات من ذوي االحتياجات 

 الخاصة يؤدي إلى ما يلي: 

وقد اتضح من خالل النتائج السابقة أن التلميذات أكثر توافقا وتكيفا مع زمالئهن وتقبال  -
 ئةاحثة ضرورة تهيلآلخرين وانسجاما وتالؤما مع طبيعة المنهج الدراسي ،لهذا ترى الب

 الفردية. الفروق  واحترام لتقبل العاديين الطالب

 لديهم قدرة على اكتساب السلوكيات تبين أن التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة -
 النمذجة. أو التقليد طريق عن اإليجابية

 بينت نتائج= الدراسة أن أسلوب دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ساهم في إزالة-
 لديهم السلبية اآلثار االجتماعية وتخفيف بالفئات الخاصة المرتبطة االجتماعية الحواجز

 ايجابي. بشكل نفسه التلميذ من موقف من يعدل مما

 العاديين أقرانه مع التفاعل خالل من تمكن التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة -
 .المجتمع إلى أقرب بيئة واقعية في حياتية خبرات

 من تالميذ مع صداقات تكوين خالل من بالعزلة من اإلحساس الدمج في التقليلساهم -
 بالنفس والثقة ذاته واحترام هويته تأكيد على مما يعمل العمر نفس

 :التوصيات -

 في متخصصين قبل من علمية أسس على قائما اختيارا للدمج القابلة الحاالت اختيار -
 .الخاصة االحتياجات مجال

 .األطفال رياض مرحلة بداية من الدمج يبدأ بحيث المبكر، التدخل ببرامج االهتمام -
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ومعلم بديل  واجتماعيين، نفسيين وأخصائيين معلمين من الالزمة البشرية الكوادر إعداد -
 .الدمج استراتيجية إنجاح مع يتناسب بما جيدا تدريبا وتدريبهم

 على االحتياجات وتدريبهم ذوي  األطفال التالميذ نحو األطفال معلمي اتجاهات تعديل-
المستمرة  الدورات خالل من وذلك الخاصة االحتياجات ذوي  مع التربوي  التعامل أساليب

 .وورش العمل

 االحتياجات ذوي  لألطفال مناسبة تصبح حتي الدمج إجراء قبل الصفية البيئة تعديل -
 المصادر والتي تحتوي  بغرفة يسمى ما وتوفير لديهم اإلعاقة نواحي على اختالف الخاصة

 .الخاصة االحتياجاتللتالميذ  التعليمية العملية يسهل ما كل على
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www.univ-ouargla.dz 

دمج  لتجربة تقويمية (: دراسة1998منصور) الصبور عبد ومحمد فؤاد إيمانكاشف، -12
 الشرقية، في محافظة العادية بالمدارس العاديين األطفال مع الخاصة االحتياجات ذوي  األطفال
( 235-214(،ص)2(، العدد)2مجلد) البشرية، والتنمية النفسي اإلرشاد الخامس، الدولي المؤتمر

 شمس، القاهرة. عين جامعة ،النفسي اإلرشاد مركز

(:تعليم األطفال المعاقين في المدارس العادية بمرحلة التعليم 1990حنا ، تودري مرقص ) -13
(، 6األساسي: رؤية مستقبلية، المؤتمر السنوي الثالث للطفل المصري "تنشئته ورعايته"، مجلد)

 ( ،جامعة عين شمس، القاهرة.201-180(، ص)39العدد)

( دمج األطفال ذوي الحاجات الخاصة مع العاديين في 2008حصة سليمان )الفايز،  -14
 مؤسسات رياض األطفال، دار المواجب العربية، الرياض.

(: االتجاهات المتبادلة بين األطفال المبصرين واألطفال المكفوفين 2002شبارة، حنان حامد)-15
 طفولة، جامعة عين شمس، القاهرة.داخل بيئة مدمجة، رسالة ماجستير، معهد الدراسات العليا لل

( : اعداد معلم التربية الخاصة حسب معايير مجلس األطفال 2010الحمد، خالد عبد العزيز)-16
غير العاديين ومدى تطبيقها في برامج إعداد معلمي التربية الخاصة في الخليج العربي دراسة 

(  28طة والمتوسطة ،العدد)مقدمة إلى مؤتمر إعداد معلم التربية الخاصة لإلعاقات البسي
 (، كلية التربية جامعة الكويت.322-298ص)

، العاديين بمدارس الخاصة االحتياجات ذوي  دمج (: فلسفة2017محمد) هويدا ،االتربي -17
 (،القاهرة، مصر.570-487(،ص)37مجلة دراسات في التعليم الجامعي ، العدد)

المسيرة، عمان،  دار الخاصة، التربية (:أساسيات2013)وآخرون  محمد يوسف العايد،-18
 األردن.
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 عنوان الدراسة:
أثر توظيف المنحى الّتكاملي في تدريس الّرياضيات لتنمية مهارات حل المسائل الّلفظية لدى 

 طاّلب الّصف الّثالث األساسي
The Effect of Employing the Integrative Approach in Teaching 

Mathematics to Develop the Verbal Problem Solving Skills of Third 
Grade Students 

 

 

 ملخص الّدراسة
 

هدفت الّدراسة إلى معرفة أثر توظيف المنحى الّتكاملي في تدريس الّرياضيات لتنمية 
مهارات حل المسائل الّلفظية لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي، واتبعت الّدراسة الحالية منهجين 

بعدي  –قبلي  باستخدام التصميم التجريبي) ،وهما المنهج شبه التجريبي والمنهج الوصفي التحليلي
وتم تصميم  ،( طالب من "مدرسة عدنان الغول األساسية للبنين24( لمجموعة واحدة تكونت من)

أداة الّدراسة وهي اختبار مهارات حل المسائل الّلفظية لطاّلب الّصف الّثالث األساسي، وبعد 
وأهمها  بتنفيذ التجربة حيث ظهرت بعض النتائجالّتحقق من الصدق والثبات لألدوات قام الباحثان 

( بين متوسطي درجات طاّلب الّصف α=1.15إحصائّية عند مستوى داللة ) داللةوجود فرق ذو 
 الّثالث األساسي في الّتطبيق القبلي والبعدي الختبار حل المسألة الّلفظية لصالح الّتطبيق البعدي.

توظيف المنحى الّتكاملي في تدريس المرحلة الّدنيا تشجيع أوصت الّدراسة بعدة بنقاط أهمها 
 األساسية.

 اضيات(يالر تدريس  –مسائل لفظية  –:) المنحى التكاملي الكلمات المفتاحية

 مجدي سعيد سليمان عقل د.
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 عالء أحمد عثمان عيد أ.
 غزة. –معلم مرحلة أساسية دنيا 

a0599197387@gmail.com 
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Abstract 
This study aimed to know the effect of employing the integrative approach 
in teaching mathematics to develop the skills of solving verbal problems 
for third-grade male students. The current study followed two 
approaches, namely, the quasi-experimental approach and the analytical 
descriptive approach, using the experimental design (pre - post) for one 
group consisting of (24) male students from "Adnan Al-Ghoul Elementary 
School for Boys". The study tool involved the test of skills of solving verbal 
problems for third-grade students. After verifying the validity and 
reliability of the tools, the researcher carried out the experiment, and the 
study results were as follows: 

- There is a statistically significant difference at the level of 
significance (α=0.05) between the average scores of the third 
grade male students in the pre and post application of the verbal 
problem solving test in favour of the post application. 

The study recommends the following: 
- Encouraging the use of the integrative approach in teaching the 

lower elementary stage. 
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 مقدمة:  .1.1

 ،تعلمميعد تعلم الرياضيات من أهم المواد األساسية التي تعمل على تنمية الّتفكير الجيد لل    
وذلك من خالل امتالك وفهم  ،حيث إّنها تعمل على نمو فكري وعلمي وعملي هادف للمتعلمين

هم في وباإلشارة إلى جزء م ،المحتوى الّرياضي بجميع مكّوناته كالمهارات والتعميمات والمفاهيم
ساسية والتي وهي المسائل الّلفظية الّرياضية التي ال غنى عنها في كافة الثقافات األ ،الّرياضيات

 ،يجب أن يظفر كل فرد بامتالك مهاراتها ليواصل طريق التطّور والنهوض بالمعرفة العلمية
لعالقة وللتحليق بها بعيدًا لحل المشكالت ا ،وخصوصًا في الّتحديات واألمور الحياتّية عند األفراد

 في إطار الّتعليم وفي الحياة العملّية.

البنية الرياضية تتكون من ثالث أبعاد رئيسية وهي المحتوى م( أن 2117ويرى أبو سكران )    
والمعرفة  –الرياضي والذي يتكون من العمليات الحسابية والجبر والهندسة والقياس وتحليل البيانات 

اضية والتي والعمليات الري –الرياضية والتي تتكون من المعرفة المفاهيمية واإلجرائية والمفاهيمية
 الرياضي.ل والترابط والتواصل والتمثيل تتكون من اإلستدال

( أن النظام الّرياضي هو عبارة مجموعة تضم عمليات 28م: 2111وأضاف عفانة والسر )   
وهي تشكل مجموعة من المصطلحات والمسلمات التي ينبثق منها النظريات والتعميمات  ،مختلفة

 الّرياضية بما فيها المسائل الّلفظية الّرياضية.

 ( بأّن المسائل الّلفظية أحد أهم عناصر الّرياضيات التي تنمي3م: 2015واعتبر جمعة )    
ها حيث أّنها تتركز أهمي ،وذلك في كافة المراحل الّدراسية ،قدرات الطاّلب على حل المشكالت

 والّتعرف على مهاراتها في المرحلة األساسية.

عة الّرياضيات في المرحلة األساسية المسائل م( الى إّن أهم ما يميز طبي2118كما اشارت جبر )  
هارات لما لها أثر كبير في ربط المسائل بالم ،الّلفظية فهي تعد أبرز مكونات المحتوى الّرياضي

 الحياتية وال شك بأّن قدرات الطاّلب في هذه المرحلة ضعيفة في الّتغلب على هذه المشكلة.
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ة الّرياضية هو هدف أسمى في الّرياضيات بشكل م( إلى أّن حل المسأل2117وترى العريني )   
فهي تعمل على رفع كفاءة وقدرات المتعّلم على حل أنواع مختلفة من المشكالت غير المألوفة  ،عام
ل المسائل وبالّتالي الّتغلب على ح ،حيث يقوم بالتركيز على تنمية الّتفكير عند الّطالب ،لديه

 .الّرياضية الّلفظية وأموره الحياتّية

وتوجد العديد من االستراتيجيات الحديثة التي عملت على تذليل حل المسائل الّلفظية كما ورد    
م( التي 2116ودراسة المحيميد ) ،م( التي استخدمت مخططات المفاهيم2118في دراسة جبر )

م( التي استخدمت القصص 2116ودراسة دحالن ) بالشريط،استخدمت استراتيجية النمذجة 
 وأيضًا يوجد الكثير من الّدراسات ذات الصلة. ،الرقمية

م( أن الّنهضة التعليمّية الحديثة والتي نعيشها في وقتنا الحالي مّرت 2119ويرى العمري )   
لّتكامل كالمجال الّتعليمي مثال الذي يتوفر به ا، بكثير من الّتغيرات والّتحديات بمختلف المجاالت

ضًا وأي للوصول للمهارات والمعارف المطلوبة، زمة للشخصبين المواد واألدوات والمهارات الاّل 
الّتوجه للّتكنولوجيا وتكامل المعرفة بعلومها المختلفة وتكريسها لمواجهة الّتحديات والمشكالت 
التعليمّية والحياتّية المختلفة بما فيها المسائل اللفظية، وهذا التكامل المعرفي من الطرق الفعالة في 

( انه  كّلما كان 285م: 2111والمهارات للطلبة، لذلك يرى عفانة والسر ) اكتساب المعارف
الّتكامل بين الّرياضيات بالمواد المتنوعة كالعلوم والمواد االجتماعية والّتربية الفّنية والّلغات وغيرها 

 ةوكما تؤدي الّرياضيات أدوار عديدة بمناحي الحياة العلمي ،كّلما زاد فرصة امتالك المهارات 
م( أّن المنحى التكاملي هو أحد األنظمة التعليمية التي 2116والعملّية، كما اشارت أبو دحروج )

جز فاصلة وال تضع بالحسبان حوا ،تعتمد على الخبرات التعليمّية الّسابقة للّطفل بطريقة كلية
 للخبرات من ناحية الّنوعّية والكمّية.

يتم تدريسه من خالل الّربط بين المواد  ابأنه "مم( المنحى التكاملي 2117الكاس ) وتعّرف أبو   
م وتكون الّدروس معّدة بشكل متسلسل وتخد ،الّدراسية المختلفة بحيث تغطي متطلبات المنهج

م( المنحى التكاملي بأّن "المنحى الّتكاملي 2113احتياجات المتعّلم"، في حين تعرف الجهني )
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ربط بين العديد من الموضوعات الّدراسية المختلفة، التي يتم تقديمها للطاّلب بشكل هو عملّية 
 متكامل، ويتم تنظيمها بطريقة جّيدة، تعمل على تكامل المعرفة لدى الطاّلب."

 مشكلة الّدراسة .1.2

 ،ةيّ ومما سبق ذكره يّتضح لنا أهّمية المسألة الّلفظية الّرياضية لما لها عالقة بالمهارات الحيات   
مهارات  وذلك باستخدام ،وذلك ألّنها تعّبر عن حّل المشكالت العالقة للوصول للحلول الّصحيحة

سير وتسهيل الوصول ولتي ،وتستخدم في جميع العملّيات األساسية الّرياضية ،معّينة تتطّلب الّتفكير
 ،المواد األخرى ضيات و للحّل يشّجع الباحثان لحل هذا الّنوع من المسائل توظيف الّتكامل بين الّريا

 وأيضًا إضافة األمور الحياتّية حيث يمكن استخدامها في تنمية تلك المهارات.

لهذه المشكلة كوني معّلمًا للمرحلة األساسية الّدنيا في وزارة الّتربية  الباحثينولقد جاء اختيار    
هذه  الباحثان بعرضوكانت هذه المشكلة واضحة عند الطاّلب كما قام  ،والّتعليم لعشر سنوات

وأخذ رأي المشرفين صاحبي االختصاص فأّكدوا بحقيقة وجود هذه  ،المشكلة على متخصصين
المشكلة وأيضًا قام الباحثان بإعداد اختبار خاص بذلك لزيادة الّتأكيد بكل صدق وشفافية فكانت 

 باالّطالع ثان أيضاً الّنتيجة واضحة بوجود صعوبة عند الطاّلب بامتالك تلك المهارات، وقام الباح
وأّكدت على وجود هذه المشكلة وقد تتعّدد األسباب سواء أسباب  ،على بعض الّدراسات واألدبيات

ومن الّناحية  ،واستخدام استراتيجيات حديثة في الّتدريس ،تعود للمعّلم الذي ال يهتم بطريقة الّتدريس
 ه باجتهاد ومثابرة، وقد أّكدت بعضاألخرى قد تكون المشكلة في الّطالب الذي ال يواصل دراست

 الّدراسات وجود اإلشكالّية واستخدمت طرق واستراتيجّيات مختلفة كما ذكرت سابقًا. 

واّتضح من خالل مراجعة الّدراسات أّنها لم تقترح توظيف المنحى الّتكاملي في تنمية مهارات    
 دراسته.في حل المسائل اللفظة مّما دعا الباحثان الختيار هذه المشكلة 

 تمّثل في السؤال الرئيس:: أسئلة الّدراسة .1.3



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

374 

 

ما أثر توظيف المنحى الّتكاملي في تدريس الّرياضيات لتنمية مهارات حل المسائل الّلفظية     
 لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي؟

 وانبثقت منه األسئلة الفرعية التالية:

 ي؟تنميتها لدى طاّلب الّصف الّثالث األساس ما مهارات حّل المسائل الّلفظية الّرياضية المراد .1
ما شكل توظيف المنحى الّتكاملي في تنمية مهارات حل المسائل الّلفظية الّرياضية لدى طاّلب  .2

 الّصف الّثالث األساسي؟
الطاّلب ( بين متوسط درجات α≤ 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى ) .3

اختبار حل المسائل الّلفظية الّرياضية لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي قبل وبعد  في
 الّتطبيق؟

( بين متوسط درجات طاّلب α≤ 0.05هل يوجد فرق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة ) .4
الّصف الّثالث األساسي في الّتطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية وبين 

 (؟12الفرضي ) المتوسط

 فروض الّدراسة: اختبرت الدراسة الفروض الّتالية: .1.4

( بين متوسط درجات الطاّلب في اختبار α≤ 0.05ال يوجد فروق داّلة إحصائياً عند مستوى ). 1
 حل المسائل الّلفظية الّرياضية لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي قبل وبعد الّتطبيق.

( بين متوسط درجات طاّلب α≤0.05إحصائّية عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة . 2
الّصف الّثالث األساسي في الّتطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية وبين المتوسط 

 (.12الفرضي )

سعت الّدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام المنحى الّتكاملي لتنمية : أهداف الّدراسة .1.5
الّلفظية الّرياضية لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي وذلك من خالل  مهارات حل المسائل

 الّنقاط الّتالية:
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تحديد مهارات حل المسائل الّلفظية الّرياضية الالزم تنميتها لدى طاّلب الّصف الّثالث . 1
 األساسي.

ات يالكشف وتوضيح صورة المنهج القائم على المنحى الّتكاملي المستخدم في تدرس الرياض. 2
 لتنمية مهارات حل المسائل الّلفظية الّرياضية لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي.

الّتعرف على أثر المنحى الّتكاملي المستخدم في تنمية مهارات حل المسائل الّلفظية الّرياضية . 3
 لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي.

 ف الّثالث األساسي في الّتطبيقالكشف عن داللة الفروق بين متوسط درجات طاّلب الّص . 4
 (.12البعدي الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية وبين المتوسط الفرضي )

 تتلّخص أهّمية الّدراسة فيما يلي:: أهّمية الّدراسة .1.6

تقّدم الّدراسة اختبار لمهارات حل المسائل الّلفظية قد يفيد معّلمي المرحلة األساسية والباحثين . 1
 ات مشابهة.عند إعداد أدو 

 قد تفيد نتائج هذه الّدراسة في توظيف المنحى الّتكاملي في تدريس الّرياضيات.. 2

تقّدم الّدراسة دليل المعّلم في توظيف وحدة الّضرب المقترحة بطريقة المنحى الّتكاملي قد يفيد . 3
 المعّلمين والباحثين عند إعداد أدوات لبحوثهم المشابهة.

الّرياضيات للمرحلة األساسية في تطوير طرق التدريس باستخدام المنحى مساعدة معّلمي . 4
 وذلك بهدف تنمية حّل المسائل الّلفظية لدى الطاّلب. ،التكاملي

 اقتصرت حدود الّدراسة على:: حدود الّدراسة .1.7

الوحدة الّسابعة من كتاب الّرياضيات الجزء الّثاني )وحدة الّضرب( للصف  الحد الموضوعي: -
 لث األساسي.الّثا
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مدرسة عدنان الغول األساسية للبنين تابعة لوزارة الّتربية والّتعليم )مدرسة حكومية(  الحد المكاني: -
 –غزة قطاع –الموجودة في مدينة الّزهراء في المحافظة الوسطى الّتابعة للمحافظات الجنوبية

 فلسطين.

 م.2121–2121الفصل الّدراسي الّثاني لعام  الحد الّزمني: -

 عّينة من طاّلب الّصف الّثالث األساسي )بنين(. الحد البشري: -

 مصطلحات الّدراسة .1.2

م هو نظام تعليمي يستند للّنظرّية البنائّية ويعمل على تطوير الّتعلي: تعريف المنحى الّتكاملي -
مواد ويربط بين الّرياضيات كمادة أساسية وبين ال ،ليصبح تعليم ذا معنى وتكاملي بنفس الوقت

وذلك من خالل  ،والّتنشئة االجتماعّية ،والّتربية اإلسالمية ،والّلغة العربية ،التعليمّية األخرى كالعلوم
تدريس المسائل الّلفظية في ضوء موضوعات تلك المواد المستمّدة من البيئة الحياتّية في وحدة 

 لّثالث األساسي.الّضرب لطاّلب الّصف ا
هي مقدرة طاّلب الّصف الّثالث األساسي على فهم وحل المسائل  مهارات حل المسائل الّلفظية: -

 -الّلفظية الّرياضية بعدد من الخطوات وهي تتمّثل في )قراءة المسألة الّلفظية بطريقة صحيحة 
 لّناتج(.الّتحقق من صحة الحل وظهور ا -تنفيذ الحل  -التخطيط إليجاد حل صحيح 

هم الطاّلب البالغ متوسط أعمارهم ثماني سنوات ويدرسون في  طاّلب الّصف الّثالث األساسي: -
 فلسطين. -المرحلة األساسية الّدنيا في قطاع غزة 
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 اإلطار النظري
 أوال : المنحى الّتكاملي 2.1

تنمية قدرات هو عملّية تعليمّية هدفها ( 53م: ص2217يعّرفه كيتا ): الّتكامل اصطالحاً  -
المتعّلم على االعتماد على نفسه ومعرفة أدواره في المجتمع وذلك من خالل عملّية الّربط المخّطط 

 لها بين جميع عناصر المنهاج سواء األهداف أو األنشطة أو األساليب... وإلخ.

 ( أنه عملّية إعطاء وتقديم معرفة جديدة للطاّلب، وذلك من17م: ص2113وأشار نجم الدين )
خالل الّربط بين الموضوعات الّدراسية المختلفة، مّما يعمل على إظهار العالقات المختلفة 

 والمتبادلة بين جميع المواد.

 م( إلى المنحى الّتكاملي بأّنه الّربطKaveci 2115أشار كافيسي) : المنحى الّتكاملي 2.1.1

وسيع ومكّوناته، والهدف من ذلك تبين المعارف المتنّوعة المتواجدة في المنهج بشّتى موضوعاته 
 مدارك المتعّلمين في فهم المعرفة والّتغلب على المشكالت الحياتّية.

م( عملّية دراسة المواد الّدراسية بطريقة منّظمة ومّتصلة مع 2111ي )بينما عّرفه الّشربيني والّطناو 
 وتدرس بطريقة غير اعتيادية وربطها بالمهارات الحياتّية اليومية. ،بعضها البعض

ويرى الباحثان من خالل الّتعريفات الّسابقة أّنه: "عملّية تقديم المعارف المختلفة داخل المنهاج 
 بطريقة جديدة، وتكون مترابطة بين معظم المواد الّدراسية وتوظيفها في الحياة اليومية".
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 من خالل االّطالع على األدب الّتربوي وبعض الّدراسات تبّين: كامليمبّررات المنحى التّ  2.1.2

م: 2117أّنه يوجد مبّررات واضحة  الستخدام المنحى الّتكاملي في الّتدريس، ومنها دراسة كيتا )
(، وأشار أيضًا دليل الّتعليم والّتعلم 61م: ص2116(، وأبو محسن وأحمد )54-53ص ص

م: 2111(، وأبو حرب والقزازي )314-313م: ص2112آخرون )م( وعفانة و 2115الّتكاملي )
( إلى جملة من المبّررات ويمكن 257م: ص2111(، والّشربيني والّطناوي )239-238ص

 إجمالها في النقاط الّتالية:

مشكالت فيها مّما وكيفية مواجهة ال ،طًا كبيرًا بالبيئة الحياتّيةالتعليم التكاملي يرتبط ارتبا .1
 ماد المتعّلم على ذاته وتنمية مهارته وقدرته على الّتفكير لحل المشكالت.يعمل على اعت

 يهتم بالخصائص السيكولوجية للطاّلب في الفئات العمرية المختلفة. .2
 يهتم بالخصائص الّتربوية للطاّلب التي تالحقهم في جميع المراحل التعليمّية. .3
 يكتسب المتعّلم مفاهيم جديدة بطرق مختلفة وبشكل أعمق. .4
 يعمل على التنسيق بين المهارات المختلفة. .5
سة أو متابعتها خارج المدر  ،يوظف الّطرق واألسس الّتربوية الّصحيحة في داخل المدرسة .6

 وذلك تحت إشراف المدرسة بقصد تحقيق النمو الشامل لهم، وتعديل سلوكهم.
 ل بينها.موصعوبة تجزئتها وطبيعة الّتكا ،اإللمام بالمشكالت الحياتّية في المجتمع .7
 يواكب الّتحديات التي ظهرت مجددا نتيجة التطّور الواضح ومدى الّتغلب عليها. .8

-21 م:2113(، ونجم الدين )55م: 2117أوضح كيتا ): أسس المنحى الّتكاملي 2.1.3
 الّتكاملي توافر بعض األسس وهي كالّتالي: المنحى( أّنه يجب عند بناء 22

امتداد للخبرات الّسابقة التي تضم األنشطة المختلفة باإلضافة للمعارف  تكامل الخبرة: .1
 والمهارات، وتقّدم بطريقة منّظمة وتعمل على ترسيخها عند المتعّلم.

تقديم المعرفة للمتعلم بصورة شاملة جامعة، للموضوع محل اهتمام الّدراسة  تكامل المعرفة: .2
 فة.وهذا يزيد من امتالك المتعّلم للمعر  ،موضوعوذلك باإللمام بكافة المعارف المرتبطة بال
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نمية وتركز على ت ،تعمل على بناء شخصية المتعّلم بشكل متكامل تكامل الشخصية: .3
الّتفكير لديه وذلك من خالل إكسابه العلوم والمعارف والمهارات، والقيم، وهذا يعمل على 

 قدرة المتعّلم باالنخراط في األمور الحياتّية بشكل أفضل.
وهذا يتم عند بناء المنهج، واختيار نوع المقررات  مراعاة ميول المتعّلمين ورغباتهم: .4

 الّدراسية والمعارف وطريقة التنفيذ حيث يعمل على دراسة جميع الجوانب الّسابقة.
وذلك بالّتعرف على خصائص كافة المتعّلمين واختالف قدراتهم  مراعاة الفروق الفردّية: .5

 المعّلم من مالحظة الفروق والعمل على معالجتها.ومستوياتهم؛ ليتمّكن 

 (266-262م: 2111ذكر كل من الّشربيني والّطناوي ): خصائص المنحى الّتكاملي 2.1.4

 مجموعة من الخصائص وهي:

 متكاملة التي درسها المتعّلم.االعتماد على الخبرة الّسابقة وال .1
 المتعّلم.يتناول جميع جوانب المعرفة المتكاملة التي سوف يمتلكها  .2
 يعمل على بناء شخصية الّطالب الجيدة واالهتمام بميوله. .3
 يهتم بمختلف األنشطة الّتعلمية وخصوصًا العمل الجماعي.  .4
 يراعي الفروق الفردّية بين الطاّلب من جميع الجوانب المتعلقة في الّتعليم. .5

ثر على تطبيق ( عدد من الّصعوبات التي تؤ 269-268: م2111وأوضح الّشربيني والّطناوي )
 المنهج الّتكاملي ومنها:

 قّلة وجود معّلمين مدربين وقادرين على استخدام هذه السبل في الّتدريس. .1
االعتماد الرئيسي في الّتدريس يكون فقط على األساليب والطرق التقليدية والتي ال تترك  .2

 علومات.شو مويكون المضوع فقط ح ،أو المتعّلم ،المجال للتفكير واإلبداع سواء للمعّلم
من وجهة نظر المعّلمين الذين يتمسكون بالنظرية والفلسفة القديمة بأّن هذا الّنوع ال  .3

يتناسب مع المرحلة الثانوية لعدم حاجتهم له نظرًا؛ ألن هذه المرحلة تهيئ الّطالب للجامعة 
 ولالستفادة منها.
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دمها في االستراتيجيات التي استخولقد قام الباحثان بالّتغلب على الصعوبات الّسابقة من خالل 
 الّتدريس للحصول على أكبر فائدة للمنحى الّتكاملي.

 عند بناء المنحى الّتكاملي يحتاج لمبادئ حتى يتم السير: مبادئ المنحى الّتكاملي 2.1.5

 م(.2111عليها حيث أشار )الصافي وقارة ودبور، 

 المواد والموضوعات المختلفة. تحديد الروابط المشتركة بين .1
 للمواد األخرى المختلفة. المادة الّدراسية الرئيسة وتعتبر هي مدخل الّتدريس .2
 خلق التوازن في قدرة وشخصية الّطالب بالتعامل بهذه الّطريقة الجديدة في الّتدريس.  .3
 التركيز بين األمور النظرية واألمور العملّية في تدريس الموضوعات المختلفة. .4
 طرق الّتدريس، لنظريات الّتعلم المختلفة. تقديم واستخدام أكبر كم ممكن من .5
 معارف كثيرة تسهل في عملّية الّتدريس. التركيز على البيئة في الّتدريس كونها تملك .6

 م: 2117( واألشقر )56م: 2117توّصل كل من كيتا ): أهداف تدريس المنحى الّتكاملي 2.1.6

 بعة أقسام كما يلي:(، إلى تقسيم األهداف عند الّتدريس بالمنحى الّتكاملي إلى أر 54

 أواًل: أهداف خاصة بالمعّلم:

 الّتعرف على طرق جديدة في عملّية الّتعليم تساعد في تبسيط المعارف لتوصيلها للطاّلب، .1
 تقبل كل ما هو جيد من أفكار لدى المتعّلمين وتشجيعهم. .2
 العمل على إثراء الموضوعات المقررة، وربطها بالمباحث والمواد المختلفة. .3
 تساعد المعّلم على عملّية التخطيط الجيد والفعال.  .4
 التنوع في آلية الّتقويم. .5

 ثانيًا: أهداف خاصة بالمتعّلمين:

 العمل الجماعي والعمل بروح الفريق. .1
 تذليل سبل االحترام بين الطاّلب. .2



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

380 

 

 االلتزام بالقوانين واألنظمة المتفق عليها. .3
 مقدرة الطاّلب على االتصال مع أقرانهم. .4
 م أعمالهم بطريقة جيدة ومقنعة.تقيي .5

 المدرسة: ومديرثالثًا: أهداف خاصة باإلدارة المدّرسية  

 وضع الخطط وأساليب التقييم لعمل المعّلمين. .1
 تشكيل فرق من المعّلمين قادرين على صنع التغيير لألفضل بمساعدة اإلدارة. .2
 التعليمّية.وضع خطط في آلية التواصل مع المجتمع المحلي بما يخدم العملّية  .3

 رابعًا: أهداف خاصة بالبيئة التعليمّية الّتعلمية:

 تقديم أعمال الطاّلب وبيان أهميتها وقيمتها في العملّية التعليمّية والمهارات الحياتّية. .1
 وبيان أهميتها وتنفيذها. ،وضع زوايا ممتعة في الّصفوف .2
 تمكين المتعّلمين من الوصول لمصادر الّتعلم بجميع أنواعها. .3
استغالل بنايات المدارس وساحاتها وحدائقها في النشاطات التعليمّية لتحقيق األهداف  .4

 المرجوة.

 أنواع ومستويات المنحى الّتكاملي 2.1.7

 (.119م: 2119(، والحدابي والجاجي )256م: 2111كما أشار إليها الّشربيني والّطناوي )

م الفيزياء العامة التي تض الّتكامل بين المواد التي تشمل فروع لمادة علمية واحدة مثل .1
 فروع مثل: الفيزياء الموجية، الفيزياء الضوئية، والفيزياء الكيميائية.

  -الفضاء –الّتكامل بين أكثر من مادة تشترك بأكثر من صفة لها نسب متساوية مثل الفلك .2
 األرصاد الجوية.

 المواد. الّتكامل بين أكثر من مادة بشرط تمييز مادة معّينة بكم أكبر عن باقي .3
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الّتكامل بين المواد العلمية، والمواد غير العلمية كالعلوم اإلنسانية بعمومها، والّربط بينهما  .4
 للحرص على نمو األفكار بشتى مجاالتها العلمية االجتماعية والتقنية وغيرها.

م( أنواع الّتكامل من حيث 2227ومن ناحية أخرى أضاف )الطيطي وأبو شرخ، 
 المضمون ما يلي:

توضيح العالقة المشتركة األفقية التي تربط بين المواد المختلفة محور  لّتكامل األفقي:ا .1
 العملّية التعليمّية، والتي يتكون منها المنهج بشكل عام لنفس المرحلة العمرية.

للمنهج، وهو الّتكامل واالرتقاء بشتى العلوم  ويسمى البناء الحلزوني الّتكامل الرأسي: .2
هج رأسيًا، أي كّلما ارتقى الّطالب من صف إلى صف أعلى ويكون فيها وفروعها في المنا

اتخاذ مفهوم محوري فيها، ويكون واسعًا ومتداخاًل، ومرتبطًا ارتباٍط وثيق بالمهارات 
 الحياتّية.

 ثانيا: المسائل الّرياضية الّلفظية 2.2

 مفهوم المسألة الّرياضية الّلفظية 2.2.1

بأنها معضلة كمية مكتوبة بصورة ألفاظ، ال يوجد لها حل ( 42م: 2113يعرفها بيومي والجندي )
( 43م: 2115جاهز، وتتطّلب استخدام عمليات حسابية مناسبة للوصول للحل، ويعرفها أحمد )

بأنها مشكلة رياضية وقد تحتوي على تحديات حياتية يواجهها الّطالب يفتقر لحل يجب استخدام 
 ل.الخبرات والمعلومات الّسابقة للوصول للح

ويرى الباحثان من خالل الّتعريفات الّسابقة أّن المسألة الّرياضية الّلفظية هي مشكلة تكتب عن   
ة وتستخدم بها العملّيات الحسابي ،ورموز ،وكلمات يمكن تحويلها إلى أرقام وأعداد ،طريق ألفاظ

 بخطوات وخوارزميات متسلسلة ومنّظمة للوصول للحل.

 اللفظية عوامل تساعد على حل المسألة 2.2.2

 (، بالنقاط الّتالية: 141م: 2112حيث حددها عفانة وزمالؤه )
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 فهم بالمسألة، يتطلب وجود هدف واضح. .1
 وضع خطوات محددة للبدء بالحل يتطلب تحديد نوع العملية الحسابية.  .2
 اختبار بعض الحلول المقترحة للوصول للحل يتطلب حلول منطقية وواقعية. .3

 :( بعض العوامل كالتالي56م: 2212وأضاف أبو سكران )

 يجب أّن تكون المسألة من ضمن إمكانيات الّطالب حسب المرحلة العلمية. .1
 يجب أّن تكون المسألة مهّمة ومن واقع الطاّلب حتى يبذل جهده للبحث عن حل. .2

 أهّمية حل المسألة الّرياضية 2.2.3

مجردًا وجافًا  تدريسهوتظهر أهّمية حل المسألة الّلفظية الّرياضية بين العامة أّنها علم يتم 
في غرفة الفصل، لكن في الواقع هو يربط بين الّتعليم المجرد والمشكالت الحياة اليومية التي 

 (.651م: 2111يواجهها المتعّلمون بشكل عام )عطيفي، 

م( أّن أهّمية 2115( و)أبو لوم، 292م: 2113( عن أبو زينة )2118)جبر حيث أوردت  
 الّرياضية تتمّثل في:المسائل الّلفظية 

 تكسب الّطالب مهارات حياتية من واقعه. .1
 تكسب المتعّلم المفاهيم بالّطريقة الّصحيحة المتعلقة بالسؤال. .2
 يطبق القوانين والتعميمات بالّطريقة الّصحيحة. .3
 حل المسائل ينمي الّتفكير. .4
 تزيد الّتعلم وتعمل على إثارة الدافعية عند الطاّلب. .5
 في مواقف جديدة. تبرز أثر الّتعلم .6

 الّصعوبات في حل المسألة الّلفظية الّرياضية 2.2.4

م(، 2118م(، )المالكي، 2113بعد االّطالع على بعض الّدراسات العربية واألجنبية )عبد القادر، 
تؤكد  (Zheng2009) (، Barbu, 2010( ،)Powell, et, al, 2009م(، )2111)الثبيتي، 
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أّن عدد كبير من الّطلبة يواجهون صعوبات كبيرة في حل المسائل الّلفظية ويرجع بعضهم ذلك 
لعدم تدريب الّطلبة، وتعريضهم لمثل هذه المسائل الّلفظية سواء أكانت في الغرفة الّصفية أو في 

مل معها، ااالمتحانات الرسمية، وعدم وجود استراتيجيات واضحة في ذهن الّطلبة في كيفية التع
ومن الّدراسات ما وضح بأّنه يوجد انخفاض في درجة مساهمة معّلمي الّرياضيات في تنمية 

 م(.2113مهارات حل المشكلة. ما أشارت لذلك دراسة )السلمي، 

 م( إلى أّن الّصعوبات تمّثلت في الّنقاط الّتالية:2119حيث أشاد عبد الوهاب )

 لحل المسألة الّرياضية الّلفظية. عدم امتالك الطاّلب الخبرات الّسابقة .1
 عدم امتالك الطاّلب مهارة تحويل األلفاظ إلى رموز وأرقام. .2
 عدم التركيز وتشتت االنتباه أثناء الشرح. .3

( في دراستها أّن بعض األدبيات والّدراسات مثل )الشافعي، 47: 2116وكما أوردت )دحالن:  
؛ وأبو زينة، 198م: 2111ج وسليمان، ؛ وعريف185-184م:: 2111؛ وأبو أسعد، 43م: 2111
(.قد اتفقت على عدد من الّنقاط التي 696م: 2111؛ وحمزة والبالونة، وعطيفي، 325م: 2111

تمّثلت ببعض الّصعوبات التي تواجه الطاّلب عند حل المسائل الّلفظية الّرياضية، ويلخصها 
 الباحثان بالّنقاط الّتالية: 

 ة وصعوبة فهم معنى الكلمات.تردي وضعف الطاّلب في القراء .1
 عدم امتالك المهارات األساسية لتطبيق العملّيات الحسابية. .2
 عدم القدرة على تحليل المسألة واستخراج المعطيات وفهم المطلوب. .3
 الضعف في التسلسل في الخطوات الّصحيحة المتبعة في حل المسألة الّلفظية. .4
 للحل الّصحيح.ضعف في اختيار األسلوب والّطريقة المناسبة  .5
 الضعف في الّتفكير في الخطوات المتسلسلة للوصول الحل. .6
 ضعف في تحويل المسألة الّلفظية إلى رموز وأعداد. .7
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 تصنيف المسألة الّلفظية الّرياضية 2.2.5

( من خالل مراجعة األدب الّتربوي والّدراسات الّسابقة مثل 223، 2117كما أورد عبد القادر )   
(، وفي Bryant & Hammil, 2000دراسة براينت ويراينت وهاميل )م(، و 2113دراسة بعزي )

 ضوء ذلك، تم تصنيف المسائل الّرياضية الّلفظية إلى الّنقاط الّتالية:

 مسائل رياضية لفظية ذات المطلوب الواحد بخطوات مباشرة. .1
مسائل رياضية لفظية لها أكثر من مطلوب، وهي تستدعي الّتفكير للمتعلمين، وتكون  .2

 عمليات وحلول متداخلة ومتسلسلة.ذات 
مسائل رياضية لفظية لها احتمالية أكثر من إجابة صحيحة، وتختص بالطاّلب المتفوقين  .3

 أصحاب القدرات العالية.

 خصائص المسألة الّلفظية 2.2.6

 ( بأّن خصائص المسائل الّرياضية الّلفظية تتمثل في:347م: 2116أشار الكيالني )

 مناسبة والتي يختارها المتعّلم للخروج بالّناتج الّصحيح.اختيار العملّية الحسابة ال .1
 االعتماد على الحل الّتفكير المنطقي هو استرجاع الخبرات الّسابقة لما تعّلمه الّطالب. .2
 عبارة عن سؤال ويحتاج إلى حل لكن ال نشير إلى العملّية الحسابية التي يجب استخدامها. .3
 للوصول للحل.سؤال يحتوى على مجهول ويجب الّتفكير  .4

 النماذج والخطوات المتبعة لحل المسائل الّرياضية الّلفظية 2.2.7

( 47م: 2111م(، ودراسة شبير )2112حيث أوردت بعض الّدراسات كدراسة أبو شمالة )   
 نماذج عالمية متبعة لحل المسألة الّلفظية الّرياضية ونذكر مثال على ذلك:

 خطوات لحل المسألة الّرياضية بالّترتيب الّتالي:يمّر هذا النموذج بأربع نموذج بوليا: 

 للتعرف على المعطيات والمطلوب. فهم المسألة الّرياضية: .1
 الّتفكير في بناء خطة لحل المسألة الّلفظية. ابتكار الحل: .2



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

386 

 

 التأكد من تسلسل العملّيات لعدم الوقوع في الخطأ. تنفيذ خطة الحل: .3
 مليات الحسابية للتأكد من صحة الحل.عملّية مراجعة سريعة للع مراجعة الحل: .4

ويوجد الكثير من النماذج األخرى مثل نموذج فرانك ونموذج جون ديوي ليستر ويمكن 
 القول إّن جميع هذه النماذج متقاربة في خطوات الحل.

ي خطواتها إال أّنها تتفق ف الّلفظية،ويرى الباحثان انه مهما كثرت النماذج الخاصة بحل المسألة   
 صول للحل حيث وضع الباحثان خطوات خاصة يسير عليها في هذه الّدراسة كاآلتي:للو 

 قراءة المسألة الّلفظية بطريقة صحيحة وتنقسم إلى: .1
 .فهم معنى الكلمات بالمسألة الّلفظية .أ

 تحديد المعطيات من المسألة. .ب
 تحديد المطلوب من المسألة. .ت
 .تحديد المجهول المراد حله .ث

 عن طريق: صحيححل التخطيط إليجاد  .2
 اختيار العملّية الحسابية المناسبة للحل. .أ

 تحويل المسألة الّلفظية أو الكالمية إلى صورة معادلة رياضية .ب
 كتابة الجملة العددية التي تستخدم في حل المسألة. .ت
 تحديد خطوات الحل للمسألة. .ث

 إلى: الحل وينقسمتنفيذ  .3
 .خطوة( وبدقه –القيام بالعملّيات الحسابية بالّترتيب )خطوة  .أ

 الّترتيب في خطوات حل المسألة حسب المطلوب. .ب
 .الّرياضية كتابة الّناتج الّصحيح للمسألة .ت

 الّتحقق من صحة الحل وظهور الّناتج وذلك عن طريق:  .4
 مراجعة خطوات الحل بالّترتيب. .أ
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 الّتحقق من تسلسل تنفيذ العملّيات الحسابية. .ب
 كتابة الّناتج والحل النهائي. .ت

 

الّسابقة إلى محورين وهما المحور الخاص بالمنحى  الّدراساتتم تقسيم : الّدراسات الّسابقة -
 الّتكاملي والمحور الّثاني مهارات حل المسائل الّلفظية.

 المحور األول: المنحى الّتكاملي 1.1

فعالية وحدة دراسية مطورة في ضوء  تقصيهدفت الّدراسة إلى : م(2222دراسة العمايرة ). 1
 والكتابة لدى طالبات الّصف العاشر األساسي ،المنحى الّتكاملي في تنمية مهارات فهم المقروء

طالبة من طالبات  63في األردن حيث اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي واقتصرت العّينة على 
م وتم تقسيمهم 2121تربية عمان  يريةلمدالّصف العاشر في مدارس الجامعة األولى الّتابعة 

 31وتكونت المجموعة الضابطة من  ،طالبة 32لمجموعتين وتكونت المجموعة التجريبية من 
طالبة وتم اختيار العّينة بطريقة قصدية حيث استخدمت الدراسة أداتين في الّدراسة وهي أداة 

قدمت برنامج قائم على المنحى واختبار مهارات الكتابة وأيضًا  ،اختبار مهارات فهم المقروء
وظهرت بعض النتائج نلخصها بأّنه يوجد فروق بين متوسط درجات الّطالبات في  ،الّتكاملي 

فهم المقروء واختبار مهارات الكتابة بين المجموعة  مهاراتالّتطبيق البعدي الخاص اختبار 
ن ما أوصت به الدراسة أومن أهم  ،الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية

 يقوم معّلمو الّلغة العربية بالّتدريس باستخدام المنحى الّتكاملي.

هدفت الّدراسة إلى الكشف عن فعالية برنامج قائم على المنحى : م(2217دراسة أبو الكاس ). 2
 الّتكاملي بين المباحث في تنمية مهارات التعبير الشفوي لدى طالبات الّصف الّثالث األساسي

على  حيث اقتصرت العّينة ،حيث اتبعت الدراسة ثالثة مناهج التجريبي والوصفي والبنائي
مجموعة التجريبية وتكونت ال ،مجموعتين تجريبية وضابطة لقياس فاعلية البرنامج قبل وبعد تطبيقه

طالبة من مدرسة بنات البريج االبتدائية حيث  37طالبة وتكونت المجموعة الضابطة من  35من 
اختيار العّينة بطريقة عشوائية واستخدمت الدراسة ثالث أدوات في الّدراسة وهي أداة تحليل  تم
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 ثم بناء بطاقة مالحظة قائمة على مهارات ،محتوى لمهارات التعبير الشفوي واختبار خاص بذلك
خصها ائج نلوظهرت بعض النت ،واألهم وهو البرنامج القائم على المنحى الّتكاملي ،التعبير الشفوي 

بأّنه يوجد فروق بين متوسط درجات الّطالبات في االختبار البعدي الخاص بالتعبير الشفوي وأيضًا 
 ،في بطاقة المالحظة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية

رة توفير ضرو مّما أكد على فاعلية البرنامج القائم على المنحى الّتكاملي  حيث أوصت الدراسة ب
عّلم بما يتناغم مع وتحديث دليل الم ،بيئة تعليمّية مناسبة لتطبيق البرنامج في المؤسسات التعليمّية

 البرنامج واعتماد أسلوب المنحى الّتكاملي في الّتدريس للمرحلة لألساسية.

 حىهدفت الّدراسة إلى معرفة فعالية برنامج قائم على المن: م(2216دراسة أبو دحروج ). 3
اتبعت  حيث ،الّتكاملي في تنمية بعض مهارات الكتابة لدى طالبات الّصف الّثالث األساسي

الدراسة المنهج التجريبي حيث اقتصرت العّينة على مجموعة تجريبية واحدة لقياس فاعلية البرنامج 
حيث اختارت العّينة  ، طالبة من مدرسة البريج المشتركة)ب( 31قبل وبعد تطبيقه وتكونت من 

بطريقة عشوائية حيث استخدمت الدراسة ثالث أدوات في الّدراسة وهي أداة تحليل محتوى لمهارات 
ثم بناء برنامج قائم على المنحى الّتكاملي وظهرت بعض النتائج  ،واختبار خاص بذلك ،الكتابة

 ،ءالبات اختبار اإلمالنلخصها: بأّنه يوجد فروق ذات داللة إحصائّية بين متوسط درجات الطّ 
والتعبير الكتابي قبليا وبعدين لصالح الّتطبيق البعدي حيث أوصت الدراسة بضرورة تصميم مناهج 

د دورات ويجب عق ،تكاملية بين العلوم العامة والّلغة العربية يساعد في تنمية مهارات الكتابة
 .هج الّتكامليمّية بناء على فلسفة المنوتصميم الخطط التعلي ،للمعّلمين في المرحلة األساسية الّدنيا

هدفت الّدراسة إلى معرفة أثر برنامج تعليمي يستند إلى المنحى : م(2214دراسة الخطيب ). 4
جريبي المنهج الت الدراسةحيث اتبعت  ،النضج االجتماعي ومهارات الّتعلم األساسية الّتكاملي في

ضابطة والّثانية تجريبية درست المجموعة  حيث تكونت العّينة المختارة من مجموعتين األولى
 73الضابطة بالّطريقة التقليدية بينما المجموعة التجريبية بالمنحى الّتكاملي وتكونت العّينة من 

من طالبات الّصف األول االبتدائي في مدرسة نسيبة بنت كعب في مديرية الّتربية والّتعليم منطقة 
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 36طالبة بينما في المجموعة الضابطة  37ة التجريبية وبلغ عدد الّطالبات في المجموع ،عمان
طالبة واختيرت المدرسة بالّطريقة القصدية واستخدمت الدراسة ثالث أدوات وهي مقياس فينالند 

االجتماعي واختبار مهارات الّتعلم األساسية في الّلغة العربية والّرياضيات وقوائم التقدير  للنضج
والّتربية الوطنية واالجتماعية وعملت على تصميم  ،والعلوم ،سالميةالمدّرسي لمادة الّتربية اإل

وظهرت  ،برنامج تعلمي قائم على المنحى الّتكاملي في ربط أكثر من درس في كافة المواد الّدراسية
درجات طالبات المجموعة الضابطة  بعض النتائج نلخصها: بأّنه توجد فروق ظاهرة بين متوسطات

البعدي الختبار مهارات الّتفكير  ات المجموعة التجريبية في الّتطبيقومتوسطات درجات طالب
وأيضًا مّما أكد على فاعلية المنحى الّتكاملي امتالك الطاّلب  ،العلمي لصالح المجموعة التجريبية

ي لطاّلب المنحى الّتكامل استخدامفي المجموعة التجريبية للمهارات حيث أوصت الباحثة بضرورة 
 المرحلة األساسية وأيضًا بإجراء المزيد من البحوث في هذا الخصوص.

هدفت الدراسة إلى تنمية العالقات الجبرية وتحليل البيانات لدى طفل : م(2213دراسة علي ). 5
ت عالروضة باستخدام المنحى التكاملي في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال في مصر. واتب

من  61الدراسة المنهج شبه التجريبي ذو مجموعتين التجريبية والضابطة وتكونت عينة الدراسة 
الطلبة من روضة األوقاف التجريبية بالدقي، واستخدمت الدراسة القياسين القبلي والبعدي 
للمجموعتين للتعرف على فاعلية البرنامج. واستخدمت الدراسة عدة أدوات وهي استمارة استطالع 
رأي معلمات الروضة للتعرف على الواقع الفعلي الستخدامها، واختبار الذكاء لألطفال، واختبار 
أدائي للعالقات الجبرية وتحليل البيانات لطفل الروضة وظهرت النتائج بوجود فروق دالة إحصائيا 

ختبار بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي ألبعاد اال
كلية في الرسم البياني( والدرجة ال -النمط-األدائي للعالقات الجبرية وتحليل البيانات )التصنيف

القياس البعدي بعد تعرضهم لبرنامج العالقات الجبرية وتحليل البيانات باستخدام المنحى التكاملي 
 مقارنة بالقياس القبلي لصالح البعدي.

 ل الّلفظيةالمحور الّثاني: مهارات حل المسائ 1.2
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هدفت الّدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف مسرحة : م(2222دراسة فرج الله وبطاح ). 1
لث والميل نحو الّرياضيات لدى تالميذ الّصف الّثا ،الدروس في تنمية مهارات حل المسألة الّلفظية

من طالب  81حيث تكونت عّينة الدراسة من  التجريبياألساسي واتبعت الدراسة المنهج شبه 
الّصف الّثالث األساسي وتم توزيعهما على مجموعتين بالتساوي وكانت المجموعة  الضابطة تضم 

وكانت األدوات المستخدمة في الّدراسة هي اختبار  ،طالباً  41والمجموعة التجريبية  ،طالباً  41
 ومقياس الميل نحو الّرياضيات، وكشفت عن وجود فروق ذات ،مهارات حل المسائل الّرياضية

داللة إحصائّية في اختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية البعدي وأيضًا في مقياس الميل 
نحو الّرياضيات البعدي لصالح المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة الدروس المسرحية 

ن طريق ودروسها ع ،وأوصت الدراسة باالهتمام بالّتعليم عن طريق إعادة صياغة المناهج الّدراسية
 المسرحيات مّما يعمل على تسهيل الّتعليم للطاّلب.

التي المشكالت حل في الّطالبات قدرات  تنميةإلى هدفت الدراسة : م(2212دراسة جبر ). 2
جريبي واتبعت الدراسة المنهج الت ،األساسيةالمرحلة في الّرياضيات لتدريس هدفًا أساسيًا تعد 

طالبة من طالبات الّصف الّسادس من مدرسة الشاطئ  76واقتصرت على عّينة مكونة من 
طالبة والمجموعة الضابطة  38اإلعدادية )ج( مقسمة لمجموعتين حيث أّن المجموعة التجريبية 

بار مهارات الّدراسة وهي اخت طالبة وتم اختيار العّينة بطريقة عشوائية وتم استخدام أداتين في 38
وتحليل محتوى المادة العلمية واستخدمت مواد للدراسة وهي تحديد مهارات  ،حل المسألة الّلفظية

االختبار بعد التحليل وإعداد دليل خاص بذلك وبعد الّتحقق من الصدق والثبات لألدوات ظهرت 
دي لمهارات البات في االختبار البعبعض النتائج نلخصها: أّنه يوجد فروق بين متوسط درجات الطّ 

حل المسائل الّلفظية وأيضًا توجد فروق واضحة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 
 لصالح المجموعة التجريبية.

هدف الّدراسة إلى تقصي فاعلية توظيف القصص الرقمية في : م(2216دراسة دحالن ). 3
بعت وات ،الّصف الّثالث األساس بغزة تالمذةياضية لدى الّلفظية الرّ  تنمية مهارات حل المسائل
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من طلبة الّصف الّثالث  71الدراسة المنهج التجريبي واقتصرت الدراسة على عّينة مكونة من 
األساسي من مدرسة خانيونس االبتدائية المشتركة )أ( مقسمة لمجموعتين حيث إّن المجموعة 

طالب وتم  11طالبة و 24طالب والمجموعة الضابطة تضم  11طالبة و 24التجريبية تضم 
العّينة بطريقة قصدية حيث استخدمت الدراسة أداتين في وهما اختبار مهارات حل المسألة  اختيار
وتحليل محتوى المادة العلمية واعداد دليل خاص بذلك وبناء القصص الرقمية وبعد  ،الّلفظية

الّتحقق من الصدق والثبات لألدوات ظهرت بعض النتائج نلخصها بأّنه يوجد فروق ذات داللة 
ة بين متوسط درجات الّطلبة من نفس الجنس سواء ذكور أو إناث في االختبار البعدي إحصائيّ 

وأيضًا يوجد فروق داّلة إحصائيًا بين متوسط درجات  ،الخاص بمهارات حل المسائل الّلفظية
 الطاّلب والّطالبات لصالح الّطالبات.

ي في التعاون الّتعلمستخدام إلى التعرف إلى أثر اهدفت الدراسة : م(2216دراسة آل مداوي ). 4
دراسة واتبعت ال ،الّرياضية الّلفظية لدى طالبات الّصف الخامس االبتدائي تنمية حل المشكالت

المنهج التجريبي والمنهج الوصفي وتم اختيار المدرسة بطريقة عشوائية من منطقة أبها الّتعليمة 
طالبة من طالبات  41ت على عّينة مكونة من واقتصر  ،الّتابعة إلدارة مديرية الّتربية الّتعليم عسير

طالبة والمجموعة الضابطة  21الّصف الخامس مقسمة لمجموعتين حيث أّن المجموعة التجريبية 
طالبة حيث اختارت الدراسة العّينة بطريقة عشوائية واستخدمت الدراسة أداة وهي اختبار  21

حة والحجم من منهاج الّصف الخامس الّرياضية الّلفظية في وحدة المحيط والمسا المشكالت
تم ظهور بعض و  ،تدريس الوحدة المختارة فيوصممت دليل استراتيجية الّتعلم التعاوني  االبتدائي

النتائج نلخصها بأّنه يوجد فروق بين متوسط درجات الّطالبات في االختبار البعدي الخاص تنمية 
وق وأيضًا توجد فر  ،االبتدائيالّرياضية الّلفظية لدى طالبات الّصف الخامس  حل المشكالت

واضحة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية في الّتدريس 
التعاوني في  عليمالتّ وأوصت الدراسة بضرورة توظيف استراتيجية  ،باستراتيجية الّتعليم التعاوني

 اضيات.تدريس الّري
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إلى معرفة أثر استخدام طريقة حل المشكالت في هدفت الّدراسة : م(2215دراسة سعد ). 5
التحصيل الّدراسي لتالميذ الحلقة الّثانية بمرحلة الّتعليم  تدريس المسائل الّرياضية الّلفظية على

ستين بطريقة رّ التجريبي والمنهج الوصفي وتم اختيار مد المنهجواتبعت  ،األساسي بمحلية الخرطوم
 41قصدية من محلية الخرطوم وكانت المدرسة األولى مدرسة عمار بن ياسر للبنين وتم اختيار 

تلميذ والتجريبية  21طالبًا بطريقة عشوائية مقسمين على مجموعتين األولى الضابطة تتكون من 
قة عشوائية مقسمين تلميذه بطري 41تلميذ والمدرسة الّثانية ذات النطاقين للبنات وتم اختيار  21

حيث تم تدريس  ،تلميذة 21تلميذة والتجريبية 21تتكون من  الضابطةعلى مجموعتين األولى 
المجموعتين الضابطة بالّطريقة التقليدية وتم تدريس المجموعتين التجريبية بطريقة حل المشكالت 

حصيلي ية واختبار تواستخدمت الدراسة أداتين وهما استبانة خاصة بالمشكالت الّرياضية الّلفظ
وظهرت بعض النتائج نلخصها: بأّنه يوجد فروق بين متوسط درجات  ،خاص بحل المسائل الّلفظية

في االختبار البعدي الخاص بالمسائل  التجريبيةالتالمذة في المجموعة الضابطة والمجموعة 
وأيضًا  ،الّلفظية الخاص بالّصف الخامس لصالح المجموعة التجريبية التي درست حل المشكالت

 ال يوجد أثر في نوع الجنس ذكر أو أنثى في التحصيل.

 إجراءات الّدراسة -

 أواًل: منهج الّدراسة: اتبع الباحثان منهجان في هذه الّدراسة:

حيث قام الباحثان بتجريب تدريس الوحدة الّسابعة وهي وحدة الّضرب المنهج شبه التجريبي:  .أ
م وأثرها وفق توظيف 2121-2121لطاّلب الّصف الّثالث األساسي في الفصل الّثاني للعام 

 المنحى الّتكاملي في الّتدريس.
األهداف  والتي تضمحيث قام الباحثان بتحليل الوحدة السابقة المنهج الوصفي التحليلي:  .ب

 العامة واألهداف الخاصة وسيتم تدريسها من قبل الباحثين وفق المنحى الّتكاملي.

عدي( لمجموعة ب –استخدم الباحثان المنهج التجريبي ذو التصميم )قبلي ثانيًا: التصميم المتبع: 
 تجريبية واحدة كما هو موضوح بالتصميم الّتالي:
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 عّينة الّدراسة 1.1

( طالبا من طاّلب 24اختار الباحثان عينة الدراسة بالطريقة القصدية وقد تكونت من )
نة الّزهراء مديالّصف الّثالث األساسي من طالب مدرسة عدنان الغول األساسية للبنين الواقعة في 

محافظات قطاع غزة وذلك بسبب عمل الباحث بها مدّرس لمادة الّرياضيات  –المنطقة الوسطى –
 ،لطاّلب الّصف الّثالث األساسي وكما يتوفر فيها البيئة التعليمّية المناسبة لتطبيق المنحى الّتكاملي

 وتم تعيين عّينة الّدراسة لمجموعة واحدة وهي المجموعة التجريبية عشوائيا عن طريق القرعة.

 متغيرات الّدراسة 1.2

 .الّتدريس بالمنحى الّتكامليأواًل: المتغير المستقل:  -
 .مهارات حل المسائل الّلفظية الّرياضيةثانيًا: المتغير الّتابع:  -

ئل الّلفظية الّرياضية لطاّلب الّصف الّثالث أداة الّدراسة: اختبار مهارات حل المسا 1.3
 األساسي.

قام الباحثان بتصميم أداة الّدراسة لتتناسب مع المهارات المراد قياسها حيث تم تصميم اختبار    
لقياس مهارات حل المسائل الّلفظية لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي في الوحدة الّسابعة وهي 

 م.2121/2121راسي الّثاني وحدة الّضرب في الفصل الدّ 

 اتبع الباحثان خطوات رئيسة إلعداد اختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية وهي كالّتالي:

 تحديد الهدف من االختبار. .1

ولقد قام الباحثان بتحويل المهارات إلى  تحديد مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية: .2
 خوارزمية خاصة بذلك.

 
 المجموعة التجريبية

 
 الّتطبيق القبلي

 
 الّتدريس بالمنحى الّتكاملي

 
 الّتطبيق البعدي

النتائج  مناقشة
 وتفسيرها
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( فقرة من نمط 16تكون االختبار في صورته األولية من ) االختبار:صياغة مفردات  .3
 )االختيار من متعدد.

تم تحديد درجات االختبار بإعطاء درجة واحدة عند اختيار اإلجابة  نظام تقدير الدرجات: .4
 الّصحيحة، وصفرًا لإلجابة الخاطئة.

( طالب من 36امها ): تم تطبيق االختبار على عّينة استطالعية قو التجريب االستطالعي .5
خارج عّينة الّدراسة من الّصف الّرابع في نفس المدرسة، وقد ُأجري التجريب االستطالعي 

 بهدف حساب صدق وثبات االختبار، وتحديد الزمن الالزم لحل االختبار.
 تم الّتحقق من صدق االختبار من خالل: صدق االختبار: .6

االختبار على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين  عرضتم  صدق المحكمين: .أ
( بهدف التأكد من صحة صياغة فقرات 12مناهج وطرق تدريس الّرياضيات، وعددهم )

االختبار علميًا ولغويًا، ومدى مالءمة الفقرات لمستوى طاّلب الّصف الّثالث األساسي، وتم 
 ت.إجراء التعديالت التي طلبها السادة المحكمون للفقرا

قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط بين مجاالت االختبار  صدق االتساق الداخلي: .ب
( 4.1وأسئلتها والدرجة الكلية الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية، والجداول )

 ( تبّين معامالت االرتباط.4.2و)
 :معامالت االرتباط بين مجاالت االختبار والدرجة الكلية لالختبار

(: معامالت االرتباط لكل مجال من مجاالت اختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية مع 4.1جدول رقم )
 الدرجة الكلية لالختبار

 معامل االرتباط مهارات حل المسألة الّلفظية
 **0.659 قراءة وفهم المسألة الّلفظية

 **0.833 التخطيط إليجاد حل
 **0.737 تنفيذ الحل

 **0.602 الّتحقق من صحة الحل
 (2.424( يساوي )34( ودرجة حرية )2.21** قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة )
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( بين 1.11( وجود ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى )4.1ويّتضح من خالل جدول رقم )   
اق عالية من االتس مجاالت االختبار والدرجة الكلية لالختبار، مّما يؤكد أّن االختبار على درجة

 الداخلي، وهذا يطمئن الباحثان قبل تطبيق االختبار.

 معامالت االرتباط بين فقرات االختبار والدرجة الكلية للمهارة:
(: معامالت االرتباط بين فقرات اختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية والدرجة الكلية 4.2جدول رقم )

 للمهارة الذي تنتمي له
 معامل االرتباط رقم السؤال معامل االرتباط السؤالرقم 

1 1.719** 9 1.548** 
2 1.627** 11 1.115 
3 1.675** 11 1.681** 
4 1.611** 12 1.687** 
5 1.341* 13 1.662** 
6 1.721** 14 1.691** 
7 1.712** 15 1.186 
8 1.614** 16 1.596** 

 (2.322( يساوي )34( ودرجة حرية )2.25) * قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة
 (2.424( يساوي )34( ودرجة حرية )2.21** قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة )

( أّن معظم معامالت االرتباط داّلة إحصائيًا عند مستوى داللة 4.2ويّتضح من الجدول رقم )   
وأنه على درجة عالية من االتساق ( مّما يؤكد مصداقية االختبار 1.11( ومستوى داللة )1.15)

الداخلي، حيث تعبر فقراته عن اختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية، غير أّن بعض 
( غير داّلة إحصائيًا، وقد أبقى الباحثان على هذه األسئلة بعد تعديلها 15، 11الفقرات وهي )

 ة الّلفظية الّرياضية.وضبط صياغتها لضرورتها في بناء اختبار مهارات حل المسأل

 ثبات االختبار: .7
قام الباحثان بحساب معامل االرتباط بين نصفي اختبار مهارات حل التجزئة النصفية:  .أ

المسألة الّلفظية الّرياضية )الفقرات الفردّية( والنصف الّثاني )الفقرات الزوجية(، ثم حساب 
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( يوضح نتائج الثبات 4.3جدول )معامل االرتباط بين النصفين باستخدام معادلة بيرسون، وال
 باستخدام التجزئة النصفية:

 ( ثبات االختبار ومجاالته باستخدام التجزئة النصفية4.3جدول رقم )

 اختبار مهارات حل المسألة الّلفظية
 معامل الثبات معامل االرتباط عدد الفقرات

16 1.782 1.878 

(، في حين بلغ 1.782االختبار بلغ )( أّن معامل ارتباط نصفي 4.3يّتضح من الجدول )  
 (، وهو معامل ثبات مرتفع يدل على صالحية االختبار للتطبيق.1.878معامل الثبات لالختبار )

 ُتستخدم هذه المعادلة في حساب ثبات االختبارات: 22معادلة كودر ريتشاردسون  .ب
ؤال ّصحيحة لكل سالموضوعية، ويعتمد على نسبة اإلجابات الّصحيحة ونسبة اإلجابات غير ال

( يوضح 4.4من أسئلة االختبار حيث استخدم الباحثان اختبار االختيار من متعدد، والجدول )
 :21نتائج الثبات باستخدام كودر ريتشاردسون 

 22( ثبات االختبار ومجاالته باستخدام كودر ريتشاردسون 4.4جدول رقم )

 اختبار مهارات حل المسألة الّلفظية
 معامل الثبات التباين الكلي لدرجات االختبار عدد الفقرات

16 11.6 1.835 

(، وهو معامل ثبات يدل 1.835( أّن معامل ثبات االختبار بلغ )4.4يّتضح من الجدول )   
 على صالحية االختبار للتطبيق.

 قام الباحثان بحساب معامالت الّصعوبة والتمييز الختبار مهارات حل :تحليل فقرات االختبار .ت
( ُيبين معامالت الّصعوبة والتمييز الختبار مهارات حل 4.5المسألة الّلفظية الّرياضية، والجدول )

 المسألة الّلفظية الّرياضية.
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 (: معامالت الّصعوبة والتمييز الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية4.5جدول رقم )
 معامالت التمييز معامالت الّصعوبة

 رقم الفقرة
عامل م

 رقم الفقرة الّصعوبة
معامل 
 رقم الفقرة الّصعوبة

معامل 
 رقم الفقرة التمييز

معامل 
 التمييز

1 0.44 9 0.36 1 0.50 9 0.50 
2 0.61 11 0.61 2 0.42 11 0.75 
3 0.50 11 0.33 3 0.75 11 0.50 
4 0.25 12 0.47 4 0.33 12 0.67 
5 0.61 13 0.39 5 0.25 13 0.58 
6 0.36 14 0.56 6 0.50 14 0.50 
7 0.47 15 0.72 7 0.83 15 0.33 
8 0.64 16 0.53 8 0.33 16 0.50 

(، 1.64 – 1.17بين ) تتراوح االختبار لفقرات الّصعوبة ( أّن معامالت4.5يّتضح من الجدول )  
(، وهي ضمن المدى 1.83 – 1.25بين ) في حين تراوحت معامالت التمييز لفقرات االختبار ما

 جميع على الباحثان أبقى المسموح به تربوًيا لمعامالت صعوبة وتمييز فقرات االختبار، وقد
 .صعوبتها وتمييزها مستوى  لتدرج وذلك االختبار، فقرات

 تم حساب زمن تأدية الطاّلب الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية تحديد زمن االختبار:  .ث
إجابة أول خمس طاّلب، وآخر خمس طاّلب، وكان الّرياضية عن طريق المتوسط الحسابي لزمن 

( 45( دقائق لقراءة الّتعليمات أصبح الزمن الكلي )5( دقيقة، وبإضافة )41متوسط زمن اإلجابة )
 دقيقة.

 ن صدق بعد تأكد الباحثان م الّنهائية الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية: الصورة .ج
الّصعوبة والتمييز الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية وثبات االختبار، وحساب معامالت 

( فقرة من أسئلة االختيار المتعدد، 16الّرياضية، أصبح االختبار في صورته الّنهائية مكون من )
 ( ُيبين الصورة الّنهائية الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية.4.6والجدول )
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 الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية ( الصورة الّنهائية4.6جدول رقم )
 الوزن النسبي العدد أرقام فقرات االختبار األبعاد

 %25 4 15 – 5 – 2 – 1 قراءة وفهم المسألة الّلفظية
 %25 4 14 – 11 – 7 – 3 التخطيط إليجاد حل

 %25 4 16- 13 – 12 – 8 تنفيذ الحل  
 %25 4 11 – 9 – 6 – 4 الّتحقق من صحة الحل

 %122 16 المجموع

( 16( أّن اختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية تكون من )4.6يّتضح من الجدول )   
فقرة موزعة على أربع مهارات فرعية هي )قراءة وفهم المسألة الّلفظية، التخطيط إليجاد حل 

ليها الكلية التي يحصل عالمسألة، تنفيذ الحل، الّتحقق من صحة الحل(. وبذلك تصبح الدرجة 
 ( درجة.16 – 1طالب الّصف الّثالث في اختبار مهارات حل المسألة الّلفظية تتراوح ما بين )

 دليل المعّلم 1.4

يعتبر دليل المعلم هو األساس في تنفيذ وتطبيق الدروس بكل سهولة ويسر، حيث إّن الباحثان    
التي لها عالقة بالمنحى الّتكاملي، وأيضًا بإعداد اإلطار المفصل لجميع األنشطة واألهداف  قام

يبرز دور كل من المعّلم والمتعّلم في تطبيق المنحى الّتكاملي في حل المسائل الّلفظية، وتم كتابة 
وتوضيح اإلرشادات واألمور الهامة اإلجرائية التي تساعد في تدريس الوحدة الّسابعة وهي وحدة 

 الّتكاملي لالطالع الرجوع لدليل المعّلم. الّضرب للصف الّثالث األساسي بالمنحى

تصميم وحدة الّضرب للصف الّثالث األساسي وطريقة التحضير لتدريسها في ضوء  1.5
 المنحى الّتكاملي:

تم تصميم تحضير خاص بتوظيف المنحى الّتكاملي خاص بتدريس مهارات حل المسائل الّلفظية 
 لطاّلب الّصف الّثالث األساسي.

 اتبعت الدراسة خطوات وإجراءات وفق الترتيب التالي:اءات الدراسة: خطوات وإجر    4,7

 تحديد مهارات حل المسألة اللفظية الرياضية لطالب الصف الثالث األساس من خالل:. 1
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 مسح الدراسات والبحوث السابقة. -
 دراسة األدبيات ومهارات حل المسألة اللفظية الرياضية. -
 استطالع آراء الخبراء والمختصين. -
بناء اختبار مهارات حل المسألة اللفظية الرياضية لطالب الصف الثالث األساسي ويتم . 2

 :ذلك من خالل
دراسة المقاييس واالختبارات السابقة في مجال مهارات حل المسألة اللفظية، وفيما يلي  -

 خطوات بناء االختبار:
 صياغة مفردات االختبار. -
 الحيته للتطبيق.عرض االختبار على المحكمين والتأكد من ص -
تطبيق االختبار تطبيقا استطالعيا على عينة من خارج عينة الدراسة وهم طالب الصف  -

 الرابع األساسي في مدرسة عدنان الغول األساسية.
تحديد أســــس تدريس وحدة الضــــرب لطالب الصــــف الثالث األســــاســــي، ويتم ذلك من . 3

 خالل:
 طبيعة وخصائص نمو طالب الصف الثالث األساسي. -
 طبيعة مادة الرياضيات، ومهارات حل المسألة اللفظية الرياضية بصفة خاصة. -
بناء دليل المعلم ويتكون في ضــــــــوء ما تم التوصــــــــل إليه في الخطوات الســــــــابقة وتحديد  -

الوســــــــــــــائل التعليمية والتقويم( ثم إعداد  -طريقة التدريس -المحتوى  -مكونـاتـه )األهداف
 ئي.طريقة تدريس الوحدة في شكلها النها

إعداد دليل المعلم الخاص بالمنحى التكاملي وآلية التدريس الخاصــة بالتطبيق، وعرضــها  -
 على مجموعة من المحكمين والخبراء.

تطبيق االختبار على عينة اســــــــــــتطالعية لطالب الصــــــــــــف الرابع الذين درســــــــــــوا الوحدة  -
 واكتسبوا الخبرة.

 الداخلي(.صدق االتساق  –التحقق من الصدق بنوعية )الصدق الخارجي  -
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 التأكد من الثبات. -
 تحديد مدى فاعلية توظيف المنحى التكاملي ويحتاج ذلك عدد من الخطوات وهي :. 4
اختيار عينة البحث بطريقة قصــــــــــــدية من إحدى مدارس الحكومة وهي مدرســــــــــــة عدنان  -

الغول األســـــاســـــية ثم اختيار عينة عشـــــوائية من هذه المدرســـــة بطريقة عشـــــوائية )طريقة 
لك باختيار شــــــــعبتين من صــــــــفوف الثالث األســــــــاســــــــي يمثل أحد الصــــــــفوف القرعة( وذ

 المجموعة التجريبية ويمثل الصف اآلخر المجموعة الضابطة.
 ضبط تكافؤ المجموعتين. -
تطبيق اختبار مهارات حل المســـــــــــألة اللفظية على عينة البحث تطبيقًا قبليًا وذلك بهدف  -

 تحديد مستوى األداء.
 لمسألة اللفظية تطبيقا بعديًا.تطبيق اختبار مهارات حل ا -
 رصد النتائج وتفسيرها. -
 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة. -

 قام الباحثان باستخدام األساليب اإلحصائّية اآلتية:: أساليب المعالجة اإلحصائّية  4,2

 معامل ارتباط بيرسون لحساب معامالت الصدق ألدوات الّدراسة. .1
لحساب معامل الثبات الختبار مهارات حل  21ومعادلة كودريتشارسون التجزئة النصفية  .2

 المسألة الّلفظية الّرياضية.
اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين، ولذلك للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات العينتين  .3

 في الّتطبيقين القبلي والبعدي.
هارات التجريبية من م اختبار "ت" لعّينة واحدة، ولذلك للكشف عن مستوى تمكن المجموعة .4

 حل المسألة الّلفظية الّرياضية.
(، لحساب حجم تأثير )المنحى الّتكاملي( على تنمية مهارات حل المسألة 2Eإيتا تربيع ) .5

 الّلفظية في الّرياضيات لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي.
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ت حل امعدل الكسب لبالك وذلك للكشف عن فاعلية المنحى الّتكاملي في تنمية مهار  .6
 المسألة الّلفظية في الّرياضيات لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي.

 :نتائج الّدراسة ومناقشتها وتفسيرها

تناول هذا الفصل تقديم وعرض النتائج والتوصيات ومناقشتها وذلك من خالل ما توصلت إليه    
 األدوات المستخدمة.الّدراسة الحالية سواء األسئلة المتعلقة بالّدراسة أو من خالل 

a.  اإلجابة عن السؤال األول: ما مهارات حل المسائل الّلفظية الّرياضية المراد تنميتها لدى
 طاّلب الّصف الّثالث األساسي؟

وتمت اإلجابة عن هذا السؤال من قبل الباحثين في اإلطار النظري حيث قام الباحثان باالّطالع   
يد بقة التي تتعلق بموضوع الّدراسة الحالية، ومن خاللها تم تحدعلى األدب الّتربوي والّدراسات الّسا

 النظري للبحث. اإلطارالمهارات المطلوب تنمتها وعدد من المؤشرات لكل مهارة كما ورد في 

b.  اإلجابة عن السؤال الّثاني: ما شكل توظيف المنحى الّتكاملي في تنمية مهارات حل
 الّصف الّثالث األساسي؟المسائل الّلفظية الّرياضية لدى طاّلب 

وتمت اإلجابة عن هذا السؤال من قبل الباحثين حيث تم الطالع على األدب الّتربوي والّدراسات   
الّسابقة التي تتعلق بموضوع الّدراسة الحالية، حيث أقام دليل معلم ووضح من خالله كل ما 

ّطرق ستراتيجيات والوطريقة الّتدريس وذلك باتباع بعض اال ،يختص في المنحى الّتكاملي
وأيضًا وضح الباحثان أمور عديدة تختص  ،المستخدمة واستخدام الوسائل المناسبة في ذلك

 بالمنحى الّتكاملي في اإلطار النظري.

c. ( اإلجابة عن السؤال الّثالث: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوىα≤ 
ائل الّلفظية الّرياضية لدى ( بين متوسط درجات الطاّلب في اختبار حل المس0.05

 طاّلب الّصف الّثالث األساسي قبل وبعد الّتطبيق؟
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وللتعرف على نتائج الطاّلب في الّتطبيقين القبلي والبعدي، قام الباحثان بحساب المتوسطات    
( ُيبين هذه 5.1الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية، والجدول )

 النتائج:

(: نتائج اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين للكشف عن داللة الفرق بين متوسطي 5.1جدول رقم )
 الّتطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية

مهارات حل المسألة 
 الّلفظية الّرياضية

 الّتطبيق البعدي الّتطبيق القبلي
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي االنحراف المعياري  الوسط الحسابي

 0.53 3.25 0.83 0.92 فهم المسألة
 0.87 3.33 0.66 0.50 التخطيط لحل المسألة

 1.16 2.96 0.85 0.75 تنفيذ حل المسألة
 0.75 3.29 0.88 1.42 الّتحقق من الحل
 1.61 12.83 1.25 3.21 المهارات ككل

 

فروق ظاهرية بين متوسطات الطاّلب في الّتطبيقين  ( وجود5.1ُتظهر النتائج في الجدول )    
( يوضح هذه 5.1القبلي والبعدي الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية الّرياضية وأبعاده، والشكل )

 الفروق:

 
( المتوسطات الحسابية لدرجات الطاّلب في الّتطبيقين القبلي والبعدي الختبار حل المسألة.5.1شكل رقم )  
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من داللة الفروق بين الّتطبيقين القبلي والبعدي اختبر الباحثان الفرضي الّصفري وللتحقق    
( بين متوسط درجات الطاّلب في α≤0.05اآلتي: ال يوجد فروق داّلة إحصائيًا عند مستوى )

 اختبار حل المسائل الّلفظية الّرياضية لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي قبل وبعد الّتطبيق.

دم اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين للكشف عن داللة الفرق بين متوسطي الّتطبيقين وقد استخ   
 القبلي والبعدي الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية.

(: نتائج اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين للكشف عن داللة الفرق بين متوسطي 5.2جدول رقم )
 لة الّلفظيةالّتطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات حل المسأ

 المهارة
مجموعة 
 الّتطبيق

 اختبار "ت" اإلحصاء الوصفي
عدد أفراد 
 المجموعة

الدرجة 
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

"ت" 
 المحسوبة

قيمة 
Sig الداللة 

فهم 
 المسألة

 24 بعدي
4 

3.25 0.53 
يوجد  1.111 12.468 23

 0.83 0.92 24 قبلي داللة
التخطيط 
 للمسألة

 24 بعدي
4 

3.33 0.87 
يوجد  1.111 15.141 23

 0.66 0.50 24 قبلي داللة
تنفيذ 
 الحل

 24 بعدي
4 

2.96 1.16 
يوجد  1.111 6.936 23

 0.85 0.75 24 قبلي داللة
الّتحقق 
من 
 الحل

 24 بعدي
4 

3.29 0.75 
يوجد  1.111 7.713 23

 0.88 1.42 24 قبلي داللة

االختبار 
 ككل

 24 بعدي
16 

12.83 1.61 
23 23.125 1.111 

يوجد 
 1.25 3.21 24 قبلي داللة

( أّن قيمة "ت" المحسوبة في مهارات حل المسألة الّلفظية في الّرياضيات 5.2يّتضح من الجدول )  
(، وهذا 1.15داللة )( ومستوى 23( عند درجة حرية )2.169وأبعادها أكبر من قيمتها الجدولية )

( بين متوسطي درجات طاّلب الّصف 1.15ُيشير إلى وجود فرق ذو داللة إحصائّية عند مستوى )
 الّثالث األساسي في الّتطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية في الّرياضيات.
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(، بينما بلغ 3.21قبلي بلغ )ويّتضح من النتائج أّن متوسط درجات الطاّلب في الّتطبيق ال   
(، وبذلك يكون الفرق بين الّتطبيقين لصالح الّتطبيق 12.83متوسط درجات الّتطبيق البعدي )

وجد ويقبل الفرض البديل الذي ينص على "ي ،البعدي، وعليه يرفض الباحثان الفرض الّصفري 
طاّلب الّصف الّثالث ( بين متوسطي درجات α≤1.15فرق ذو داللة إحصائّية عند مستوى داللة )

 األساسي في الّتطبيق القبلي والبعدي الختبار حل المسألة الّلفظية لصالح الّتطبيق البعدي".

وللكشف عن الداللة العملّية لتوظيف المنحى الّتكاملي في تدريس الّرياضيات لتنمية مهارات    
من  الباحثان بحساب حجم التأثيرحل المسائل الّلفظية لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي، قام 

 يوضح نتائج حجم التأثير: (5.3)(، والجدول η2خالل حساب مربع إيتا )

(: نتائج حجم التأثير5.3جدول رقم )  

مهارات حل 
 المسألة

المتوسط 
 القبلي

المتوسط 
 البعدي

الدرجة 
درجة  قيمة ت الكلية

 الحرية

 الكسب المعدل حجم التأثير
قيمة 
η2 

حجم 
 التأثير

قيمة 
 الفاعلية الكسب

فهم 
 المسألة

 فعال 1.3 كبير 0.871 23 12.468 4 3.25 0.92

التخطيط 
لحل 
 المسألة

 فعال 1.5 كبير 0.909 23 15.140 4 3.33 0.50

تنفيذ حل 
 المسألة

 فعال 1.2 كبير 0.677 23 6.936 4 2.96 0.75

الّتحقق من 
 الحل

 فعال 1.2 كبير 0.721 23 7.713 4 3.29 1.42

المهارات 
 فعال 1.4 كبير 0.959 23 23.125 16 12.83 3.21 ككل

( أّن المنحنى الّتكاملي حقق تأثير كبيرًا في تنمية مهارات حل المسألة 5.3يّتضح من الجدول )  
الّرياضية الّلفظية، إذ جاء حجم التأثير باستخدام )إيتا تربيع( كبيرًا في االختبار ككل وأبعاده 
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( 1.959( ألبعاد االختبار، وبلغ )1.919 – 1.677الفرعية، حيث تراوح حجم التأثير ما بين )
للدرجة الكلية. وُتشير النتائج إلى وجود فاعلية لتوظيف المنحنى الّتكاملي في مهارات حل المسألة 

( فما 1.2الّرياضية الّلفظية لدى طاّلب الّصف الّثالث، إذا بلغت قيمة الكسب المعدل لبالك )
( في االختبار ككل، وجميعها قيم أكبر من أو تساوي 1.4فوق في جميع أبعاد االختبار، وبلغت )

(1.2.) 

وبذلك تحقق الباحثان من وجود تأثير كبير وفاعلية مقبولة لتوظيف المنحنى الّتكاملي في تدريس   
 ياضية.الّلفظية الرّ  الّرياضيات لطاّلب الّصف الّثالث األساسي في تنمية مهارات حل المسألة

d.  :هل يوجد فروق ذات داللة إحصائّية عند اإلجابة عن السؤال الّرابع: ينص السؤال على
( بين متوسط درجات طاّلب الّصف الّثالث األساسي في α≤ 0.05مستوى داللة )

 (؟12الّتطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية وبين المتوسط الفرضي )

 ولإلجابة عن السؤال تحقق الباحثان صحة الفرضي الّصفري اآلتي: 

( بين متوسط درجات α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة )
طاّلب الّصف الّثالث األساسي في الّتطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية وبين 

 (.12المتوسط الفرضي )

ختبار "ت" لعّينة واحدة للكشف عن داللة الفرق بين متوسط درجات طاّلب الّصف وقد استخدم ا  
الّثالث األساسي في الّتطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية وبين المتوسط الفرضي 

(12.) 

ب في (: نتائج اختبار "ت" لعّينة واحدة للكشف عن داللة الفرق بين متوسط درجات الطاّل 5.4جدول رقم )
 (12الّتطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية وبين المتوسط الفرضي )
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مهارات 
حل 

المسألة 
 الّلفظية

 اختبار "ت" لعّينة واحدة اإلحصاء الوصفي
عدد أفراد 
 المجموعة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

"ت" 
 المحسوبة

قيمة 
Sig الداللة 

24 12.83 1.61 12 
يوجد  1.118 2.542 23

 داللة

( أّن قيمة "ت" المحسوبة في مهارات حل المسألة الّلفظية أكبر من 5.4يّتضح من الجدول )   
(، وهذا ُيشير إلى وجود 1.15( ومستوى داللة )23( عند درجة حرية )2.169قيمتها الجدولية )

( بين متوسط درجات طاّلب الّصف الّثالث األساسي 1.15)فرق ذو داللة إحصائّية عند مستوى 
(، إذ بلغ متوسط درجات الطاّلب في الّتطبيق البعدي 12في الّتطبيق البعدي والمتوسط الفرضي )

(، وبذلك يكون الفرق بين الّتطبيقين لصالح متوسط درجات طاّلب الّصف الّثالث 12.83)
ديل الذي الباحثان الفرض الّصفري ويقبل الفرض الباألساسي في الّتطبيق البعدي. وعليه يرفض 

ينص على "يوجد فرق بين متوسط درجات طاّلب الّصف الّثالث األساسي في الّتطبيق البعدي 
 (".12الختبار مهارات حل المسألة الّلفظية وبين المتوسط الفرضي )

مهارات حل  ضيات لتنميةويتبين من نتائج الدراسة فاعلية المنحى الّتكاملي في تدريس الّريا   
المسائل الّلفظية الّرياضية لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي وأيضا كان الفرق واضح بين 
درجات الطالب في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي مقارنة بالفرض البديل 

 ( ومن هذه األسباب:12)

 يراعي الفروق الفردّية بين جميع الطاّلب. -
التنوع في االستراتيجيات والّطرق المستخدمة في التدريس بما يعمل على تسهيل وتمكين  -

 الّطالب من المهارة.
 المعارف المقدمة مناسبة للفئة العمرية للطاّلب في الّصف الّثالث األساسي. -
استخدام وسائل غير تقليدية في الّتدريس مّما يعمل على جذب انتباه الطاّلب في معظم  -

 الحصة.أوقات 
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االرتباط الكبير في عرض األمثلة الّتكاملية بين المواد التي يدرسها الّطالب، وتعزيز ذلك  -
 بإشراك بيئة الّطالب والمهارات الحياتّية مّما يعمل على فهم المهارات بشكل كبير.

 يجعل البيئة الّصفية عبارة عن جو يسوده المرح والمشاركة الفاعلة. -
 المادة مّما يحببهم في العملّية التعليمّية. حب الطاّلب في طريقة عرض -
 تطبيق ما تعّلمه الطاّلب في حياتهم اليومية. -

م(، )الحتاملة والمومني، 2121كما تتفق هذه الّنتيجة مع نتائج الّدراسات الّتالية )العمايرة،    
م(، )إبراهيم، 2111م(، )القحطاني، 2116م(، )أبو دحروج، 2117م(، )أبو الكاس، 2118
م(، 2118م( )عبد الوهاب وأبو ستة، 2118م(، )الصغير، 2114م(، )الخطيب، 2115

 م(.2118)البهنساوي، 

وبهذا يكون الباحثان قد تأكدا من أثر المنحى الّتكاملي في تدريس الّرياضيات لتنمية مهارات    
 حل المسائل الّلفظية الّرياضية لدى طاّلب الّصف الّثالث األساسي؟

 حات الّدراسةتوصيات ومقتر 

عقد دورات وورش عمل خاصة بتشجيع المعّلمين على توظيف المنحى الّتكاملي في  -
 تدريس الّرياضيات.

التشجيع على عمل دراسات مشابهة في مواضيع أخرى واختيار متغيرات أخرى لمادة  -
 دراسية مختلفة سواء الّلغة العربية أو العلوم...إلخ.

 م.بالمنحى الّتكاملي ليستفيد المعّلمين في تدريسهتضمن مناهج الّرياضيات وكتابتها  -
التشجيع على عمل دراسات مشابهة في المتغيرات أخرى في مادة الّرياضيات كمعرفة أثر  -

المنحى الّتكاملي في تدريس الّرياضيات لتنمية المهارات في وحدة الهندسة لدى طاّلب 
  الّصف الّثالث األساسي.
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 المصادر والمراجع

 الكريمالقرآن  -

 معجم لسان العرب -

 أواًل: المراجع العربية

 . عمان: دار الشروق والتوزيع.أساليب تدريس الرّياضياتم(. 2111أبو أسعد، صالح.)
 فاعلية برنامج قائم على المنحى التّكاملي في المباحث في تنميةم(. 2117أبو الكاس، آالء. )

منشورة(.  )رسالة ماجستير غير .ث األساسيمهارات اّلتعبير الشفوي لدى طالبات الّصف الثّال
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 م(. اّتجاهات معلمات الحلقة األولى من الّتعليم2111أبو حرب، يحيى والفزاري، خالد. )
اجتماعية دراسات تربوية و األساسي نحو المنحى الّتكاملي للمنهج الّتربوي في سلطنة عمان، 

16(،1)،231 – 258. 
فاعلية برنامج قائم على المنحى التّكاملي في تنمية بعض مهارات م(. 2116أبو دحروج، إيمان. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  الكتابة لدى طالبات الّصف الثّالث األساسي
 اإلسالمية، غزة.

ة الفالح للنشر . العين: مكتب2. ط مناهج الرّياضيات المدّرسية وتدريسهم( 2113أبو زينة، فريد. )
 والتوزيع.

 ر.. األردن: دار وائل للنشتطوير مناهج الرّياضيات المدّرسية وتعليمهام(. 2111أبو زينة، فريد. )
فاعلية استخدام خرائط التّفكير في تنمية مهارات حل المسألة م(. 2112أبو سكران، محمد نعيم )

ورة(. )رسالة ماجستير غير منش اسيالهندسية واالتجاه نحوها لدى طاّلب الّصف الثّامن األس
 الجامعة االسالمية، غزة.

م(. أثر بعض المتغيرات البنائّية للمسائل الّرياضية الّلفظية في القدرة 2113أبو شمالة، فرج. )
-381(،.1)14غزة،  -مجلة جامعة األزهرعلى حلها لدى طاّلب كلية مجتمع تدريب غزة. 

345. 
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أثر استخدام استراتيجية بوليا القائمة على المنحى البنائي في م(. 2115أبو لوم، خالد محمد. )
لية مجلة القراءة والمعرفة، كمقدرة طلبة الّصف الّثامن األساسي على حل المسألة الّرياضية 

 (.46) التّربية جامعة عين شمس،
 م(. أثر تدريس وحدة تعليمّية مقترحة قائمة على2116، خالد وأحمد. )أبوالحسن

 ّتكاملي بيغ مادتي الّرياضيات والرسم الفني الزخرفي على كل من التحصيلالمدخل ال
 والتذوق الفني لدى طاّلب الّتعليم الفني الصناعي نظام الثالث سنوات تخصص الزخرفة

 .62-51(،217)2 مجلة دراسات في المناهج وطرق التّدريس،واإلعالن، 
 .61 -52(،16) مجلة رسالة التّربية،م(. تقويم المنهج الّتكاملي، 2117أشقر، جمال. )
الّرياضية الّلفظية  أثر استخدام الّتعلم التعاوني في تنمية حل المشكالت م(.2116آل مداوي،نورة.)

مجلة تربوات الراضيات، الجمعبة المصرية لتربويات لدى طالبات الّصف الخامس اإلبتدائي. 
 .325-287(، 3)19الرّياضيات، 

اثر التدريب على بعض استراتيجيات  م(،2113يم والجندي، حسن عوض )بيومي، ياسر عبد الرح
ما وراء المعرفة على تنمية القدرة على حل المسألة الّرياضية الّلفظية لدى تالميذ الّصف 

(، 1)19مجلة تربويات الرّياضيات، مصر. الخامس االبتدائي وتحسين اّتجاهاتهم نحوها. 
113-131. 

تحديد صعوبات حل المشكالت الرّياضية الّلفظية لدى م(. 2111الرحمن )الثبيتي، فوزية عبد 
تلميذات الّصف الرّابع االبتدائي من وجهة نظر معلمات ومشرفات الرّياضيات بمدينة 

 . كلية الّتربية، جامعة أم القرى: المملكة العربية السعودية.الطائف
مهارات  ريس الرّياضيات على تنميةأثر توظيف مخططات المفاهيم في تدم(. 2118جبر، هبه. )

)رسالة ماجستير غير  .األساسي بغزة حل المسائل الّلفظية لدى طالبات الّصف الّسادس
 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

الضعف في حل المسائل الّرياضية الّلفظية لدى  م(.2121) ، علي بن منصور بن حزامالجعفري 
 .136-118(، 4)23، طاّلب المرحلة اإلبتدائية: أسبابه وعالجه

فعالية برنامج تعليمي محوسب بالتمثيالت الرّياضية في تنمية م(. 2115جمعة، عبير عدنان )
بية، ّتر بغزة. كلية ال مهارة حل المسألة الرّياضية لدى طالبات الّصف الخامس األساسي

 الجامعة اإلسالمية بغزة: فلسطين.
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 فعالية المنهج التّكاملي في تنمية مهاراتم(. 2119، داود والجاجي، رجاء. )الحدابي
 مر، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتالتّفكير العلمي لدى طالبات الّصف الثّاني الثانوي العلمي

 قبلالموهوبين ضرورة حتمية لمسترعاية  –العلمي الّسادس لرعاية الموهوبين والمتفوقين 
 .126–111(، 1عربي أفضل، األردن: المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، )

النضج االجتماعي  أثر برنامج تعليمي يستند إلى المنحى الّتكاملي في م(.2114الخطيب،مها.)
 .381-347(، 159)3مجلة التّربية جامعة األزهر، كلية التّربية، ومهارات الّتعلم األساسية. 

الّلفظية  فاعلية توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات حل المسائلم(. 2116، براعم. )دحالن
ة )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامع .الرّياضية لدى تالمذة الّصف الثّالث األساس بغزة

 اإلسالمية، غزة.
 رامالله. 4-1 المرحلة األساسية األولى باالنتخاب(م(.)الّتعلم 2115) دليل الّتعليم والّتعلم الّتكاملي.

الفهم اللفظي لدى  فعالية استخدام استراتيجية التمثيل التصوري لتنمية م(.2112ريحان، علية. )
قدرتهم للمفاهيم الّرياضية و  الّرياضية من تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات تعلم المسائل
، ية التّربيةكل -جامعة المنصورة ، كلية التّربية بالمنصورةمجلة على حل المسائل الّلفظية. 

1(78 ،)115-139. 
أثر استخدام طريقة حل المشكالت فى تدريس المسائل الرّياضية الّلفظية  م(.2115سعد، أحالم. )

 ،التحصيل الّدراسي لتالميذ الحلقة الثّانية بمرحلة التّعليم األساسي بمحلية الخرطوم على
 الّدراسات العليا. – كلية الّتربية -ان للعلوم والّتكنولوجيا جامعة السود

 . األردن: دار اليازوري العلميةأساليب تدريس العلوم والرّياضياتم(. 2117سالمة، عبد الحافظ. )
 للنشر والتوزيع.

درجة إسهام معّلمي الرّياضيات في تنمية مهارات م(. 2113السلمي، تركي بن حميد سعيدان. )
ة )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامع كلة الرّياضية لدى طاّلب المرحلة االبتدائيةحل المش

 أم القرى، مكة المكرمة.
برنامج مقترح قائم على المتشابهات لتنمية مهارات حل المسألة م(. 2111الشافعي، لمياء. )

ة ع)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجام الرّياضية لدى طالبات الّصف التّاسع بغزة
 اإلسالمية، غزة.
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أثر استراتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعلم الرّياضيات م(. " 2111شبير، عماد )
"، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية الّتربية، جامعة الدى طلبة الّصف الثّامن األساسي

 األزهرة فلسطين.
 عمان: دار .1ط التعليميّة. تطوير المناهج م(2111، فوزي والّطناوي،عفت. )الّشربيني

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
تعليم األطفال في عصر  م(.2111، عبد الحكيم وقارة، سليم ودبور، عبد اللطيف. )الصافي

 .والنشر . عمان: دار الثقافة للطباعةاالقتصاد المعرفي
: دار جرير للنشر . عمان1. طالمنهاج التّكاملي م(.2117، محمد وأبو شريخ، شاهر. )الطيطي

 والتوزيع.
م(. صعوبات حل المسألة الّلفظية في الّرياضيات لدى طلبة الّصف 2113عبد القادر، خالد )

مجلة جامعة االقصى )سلسلة الّسادس األساسي بمحافظات غزة من وجهة نظر المعّلمين. 
 .116-77(، 1)17العلوم االنسانية(، 

صعوبات حل المسألة الّلفظية في الّرياضيات لدى طاّلب المرحلة  م(.2117عبد القادر، خالد. )
 .246-218(، 1)21مجلة جامعة األقصى، غزة، . الثانوية بمحافظات غزة

أثر التدريب القائم على الّتكامل بين م(. 2118عبد الوهاب، عبد الناصر، وأبو ستة، فريال. )
عرفة على تنمية مهارات حل المسائل االستراتيجيات المعرفية واستراتيجيات ما وراء الم

مجلة  .الّرياضية الّلفظية لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الّرياضيات بالمرحلة اإلبتدائية
 .125-61(، 1)23جامعة المنوفية كلية التّربية، ، البحوث النفسية والّتربوية

عمان: دار صفاء  .طرق تدريس الرّياضيات والعلومم(. 2111عريفج، سامس، وسليمان، نايف. )
 للنشر والتوزيع.
م(. صعوبات حل المسائل الّرياضية الّلفظية لدى طالبات المرحلة 2117العريني، حنان. )

مجلة العلوم والتّربية، جامعة اإلمام محمد بن سعود، االبتدائية من وجهة نظر المعّلمات. 
2(2 ،)154-178. 

ية قترحة على قراءة المسائل الّلفظية الرّياضياتأثر استخدام استراتيجية مم( 2111عطيفي، زينب. )
على تنمية مهارات حل المسائل الّلفظية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وعلى تعديل االتجاه 
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. ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الّرابع لكلية العلوم الّتربوية نحو المسألة الّلفظية لديهم
 ر والمستقبل(، األردن.بجامعة جرش )الّتربية والمجتمع الحاض

 .استراتيجيات تدريس الرّياضيات غزةم(. 2111عفانة، عزو، والسر، خالد. )
استراتيجيات تدريس م( 2113عفانة، عزو؛ والسر، خالد؛ وأحمد، منير؛ والخزندار، نائلة. )

 . عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.الرّياضيات في مراحل التّعليم العام
تنمية العالقات الجبرية وتحليل البيانات لدى طفل الروضة باستخدام م(. 2113علي، هبه. )

سم مجلة الطفولة والتربية، قالمنحي التكاملي في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال، 
 .711-645(، 16)2 ،القاهرة ،العلوم التربوية، كلية رياض األطفال

ة وحدة دراسية مطورة في ضوء المنحى الّتكاملي فاعليم(. 2121العمايرة، إيمان، والدليمي، طه. )
 .المقروء والكتابة لدى طالبات الّصف العاشر األساسي في األردن في تنمية مهارات فهم

(، 3)28غزة، -، الجامعة اإلسالميةمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التّربوية والنفسية
576-588. 

" STEMفاعلية تدريس وحدات تعليمّية مصممة وفق مدخل " م(.2119العمري، ناعم بن محمد. )
ات، مجلة تربويات الرّياضيي. تنمية البراعة الّرياضية لدى طاّلب الّصف األول الثانو  في

 .122-63(، 11)22الجمعية المصرية لتربويات الرّياضيات، 
 المية للمدارسم(. رؤية تربوية مقترحة لتطوير منهج الّتربية اإلس2117كيتا، جاكاريجا. )

 .62–51(، 51، )دراساتبغرب إفريقيا في ضوء المنهج الّتكاملي،  العربية
م(. درجة تضمين االختبارات المدّرسية للمسائل الّرياضية 2116، حامد صالح زيد. )الكيالني

(، 14)4، نفسيةوال مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والّدراسات التّربوية الحياتّية الّلفظية
335-366. 

أثر استخدام أنشطة إثرائية بواسطة برنامج حاسوبي في عالج م(. 2118المالكي، عبد العزيز. )
 سعودية.، جامعة أم القرى، الصعوبات تعلم الرّياضيات لدى تالميذ الّصف الثّالث االبتدائي

فاعلية النمذجة بالشريط في تنمية مهارات حل المسألة الّرياضية م(. 2116المحيميد، فاطمة. )
دية، ، جامعة األزهر، السعو مجلة التّربيةالّلفظية لدى طالبات الّصف الّسادس االبتدائية. 

2(171 ،)512-539. 
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م(. جودة الحياة والمرونة المعرفية كمنبئان بمهارة حل المشكالت 2121النجار، عالء الدين. )
ربية بجامعة مجلة الطفولة والتّ ة الّلفظية لذوي صعوبات الّتعلم بالمرحلة االبتدائية. الّرياضي

 .551-517(، 41)12اإلسكندرية، كلية رياض األطفال، 
م(. تقويم مقرر الّدراسات االجتماعية المطور للصف الّثاني المتوسط 2113نجم الدين، حنان. )

المنهج الّتكاملي من وجهة نظر معلمات بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير 
 .45-11(، 44)2دراسات عربية في التّربية وعلم النفس ومشرفات مدينة جدة، 

 ثانيًا: المواقع اإللكترونية

  (. أرشيف المدونة اإللكترونية2113الجهني، نجاح. )
http://najah010.blogspot.com/2013/04/blog-post_9324.html. 

 ثالثًا: المراجع اإلنجليزية

Farajallah, A; Battah, A. (2020). The Impact of Employing Dramatized 
Lessons on the Development of Verbal Mathematical Problems 
Solving Skills and Attitudes Towards Mathematics among Third 
Graders, Journal of Educational Sciences Studies, University of 
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متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها على جودة القرار اإلداري في وزارة التربية 
 والتعليم بقطاع غزة 

 عمر عبد الله علي الحاج: إعداد الباحث

الدراسة ملخص  

هــدفــت الــدراســـــــــــــــة إلى التعرف على متطلبــات أتمتــة العمليــات اإلداريــة، وأثرهــا على جودة 
القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الوظائف 

 ( موظفا، ولتحقيق أهداف181اإلشــــــــــرافية بمقر وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة والبالغ عددهم )
الدراسـة اسـتخدمت المنهج الوصـفي التحليلي، وكانت أداة الدراسـة األسـاســية لجمع البيانات عبارة 

( مفردة من مفردات المجتمع تم 117عن االســــــــــــــتبــانــة، حيــث تم توزيعهــا على عينــة مقــدارهــا )
 الى استخدام المقابلة. باإلضافةاختيارها بإستخدام العينة العشوائية البسيطة، 

 ة إلى عدة نتائج أبرزها:وتوصلت الدراس
 ودةجحظيت متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية بأوزان نسبية مرتفعة، وجاءت على الترتيب   . 1

التي حصلت على المرتبة  البرمجيات(، يليها %85.21في المرتبة األولى بوزن نسبي ) البيانات
(، %82.21في المرتبة الثالثة بوزن نسبي ) األجهزة(، ثم جاءت %83.54الثانية بوزن نسبي )

(، وأخيرًا في المرتبة الخامسة %81.61بوزن نسبي ) العنصـر البشـري يعقبها في المرتبة الرابعة 
 (.%79.81التي حصلت على وزن نسبي ) الشبكات

لى عبلغــت الــدرجــة الكليــة لتوفر متطلبــات أتمتــة العمليــات اإلداريــة في وزارة التربيــة والتعليم . 2
 ( وهو ما يعبر عن توفرها بدرجة كبيرة.%82.71وزن نسبي )

توجــد عالقــة ارتبــاطيــة طرديــة قويــة بين متطلبــات أتمتــة العمليــات اإلداريــة )جودة البيــانــات، . 3
 األجهزة، الشبكات، البرمجيات، والعنصر البشري( وجودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم.
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ة العمليـــات اإلداريـــة بـــأبعـــادهـــا )جودة البيـــانـــات، األجهزة، الشــــــــــــــبكـــات، تؤثر متطلبـــات أتمتـــ. 4
 البرمجيات، والعنصر البشري( على جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة. 

( بين متوســطات اســتجابات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى داللة ). 5
تـــة العمليـــات اإلداريـــة وجودة القرار اإلداري بوزارة التربيـــة والتعليم المبحوثين حول متطلبـــات أتم

تعزى لمتغير الجنس، في حين لم تســــــــجل فروق للمتغيرات الديمغرافية األخرى )العمر، ســــــــنوات 
 الخبرة، المؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي(.

 ووفقًا لما سبق، فقد أوصت الدراسة بما يلي:
وزارة نحو أتمتة كافة عملياتها اإلدارية، وذلك لتوفر متطلبات اإلســـراع في اســـتكمال خطط ال .1

 األتمتة بدرجة كبيرة.
توجيـه متخـذ القرار إلى االعتمـاد على البيـانات المؤتمتة؛ لتوفيرها لبدائل إيجابية تعمل على  .2

 تحقيق أهداف الوزارة.
ة وزارة التربية تجربتوجيه الحكومة الفلســـطينية إلى تبني اســـتراتيجية وطنية تعمم من خاللها  .3

 والتعليم على جميع المؤسسات الحكومية في أتمتة عملياتها.
Abstract 

This study aimed at identifying automation requirements of administrative 
operations and its effect on the quality of managerial decision in the Ministry 
of Education in Gaza. The society of the study included all of the supervisory 
positions at the Ministry of Education in Gaza. The sample was random 
consisting of 117 individuals. To achieve the purpose of the study, the 
researcher attempted the descriptive analytical approach. The researcher 
prepared a questionnaire as a main tool to collect the data in addition to the 
interview.  
The most important results of the study indicated as the following  



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

407 

 

1. The automation requirements of administrative operations had high relative 
weights as the following order: data quality was the first (85.21%), 
programming was the second (83.54%), machines were the third (82.21%), 
human being was the fourth (81.60%) and finally the fifth was networks 
(79.81%) 

2. The total degree of automation requirements of administrative operations in 
the Ministry of Education with a relative weight (82.71%) which means it is 
high. 

3. There is a strong positive relationship between automation requirements of 
administrative operations ( data quality, machines, networks, programming , 
human being ) and the quality of managerial decision in the Ministry of 
Education. 

4. There is an effect of automation requirements of administrative operations ( 
data, machines, networks, programming and human being ) on the quality 
of managerial decision in the Ministry of Education in Gaza. 

5. There are statistically significant differences at the level of a (≤0.05) between 
the researched responses averages towards automation of administrative 
operations and its effect on  the quality of managerial decision in the Ministry 
of Education due to sex, whereas there are no other demographic 
differences like (age, years of experience, qualification, job title).  

According to the previous, the study recommended the following  
1. To complete quickly what the Ministry of Education planned about 

automation all of administrative operations by saving automation 
requirements in a high degree. 
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2. To direct decision taker to rely on the automated data to save positive 
alternatives to achieve the purposes of the Ministry of Education. 

3. To direct the Palestinian government to adopt national strategy to generalize 
the experience of the Ministry of Education on all government institutions to 
automate their operations.     

 مقدمة الدراسة:

اليوم هي التغيير، ففي ظل المتغيرات العالمية المتالحقة في إن الحقيقة الثابتة في عالم    
مجاالت المعرفة وتكنولوجيا المعلومات أصبحت الجودة والريادة والتنوع سمات أساسية للمؤسسات 
المعاصرة. وأسهمت في ازدياد دور األفكار اإلبداعية، والريادية، واالهتمام بجودة الخدمات، 

بير لتكنولوجيا المعلومات في إدارة العمليات واإلجراءات، واالهتمام وسرعتها مستعينة بالدور الك
بتطوير المورد البشري؛ فالتطور الفكري اإلداري والتطبيقي خالل العقود األخيرة أوجد حلواًل لكثير 

 من المشاكل.
لذلك، تقوم أنشطة المنظمات المعاصرة على المعرفة والمعلوماتية باعتبارها شريان حياة    
منظمات، ورافدًا رئيسًا لمتخذي القرارات؛ مما يساعد على التشخيص والتحليل والتقويم والمتابعة؛ ال

ومما يبلور العديد مَن المفاهيم اإلدارية الحديثة، ومنها الحكومة اإللكترونية التي أصبحت تقدم 
ى أدوات لخدماتها للمستفيدين عبر الشبكات. كما يتوقف نجاح أنشطة المنظمة إلى حد كبير ع

وأجهزة متطورة؛ لتفعيل دورها من خالل إدارة مواردها البشرية بكفاءة وفعالية؛ مما يعكس مدى 
أهمية توظيف التقنية الحديثة بأساليبها المختلفة في إدارة عمليات وأنشطة إدارة الموارد البشرية 

ستطيع در بشرية تالتي تتطلب إلدارتها وتطبيقها التوظيف الفعال من خالل توافر إدارة وكوا
 (.3-2، ص2118توظيف هذه التقنيات بما يحقق األهداف )العتيبي، 

وُتعد وزارة التربية والتعليم العالي من أهم الوزارات التي تقدم خدمات للمواطنين، حيث إن    
خدماتها تمس جميع أطياف المجتمع، وتنبع أهمية خدماتها في كونها حجر األساس؛ لتحقيق 

ي والثقافي، إذ ال يوجد بيت إال وقد استفاد جميع أفراده من خدمة واحدة على األقل التقدم العلم
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من خدماتها؛ ولتحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للجمهور؛ ولتطلعات الوزارة للتطور المستمر 
كانت الخدمات الحكومية اإللكترونية من أبرز توجهاتها، والتي تعكس إحدى الصور المشرقة 

 (2122-2117الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم )تروني اإللكللتحول 
فمن جهة، أسهم توظيف التحول اإللكتروني في الحد مَن األخطاء، وفي ضبط العديد من    

العمليات؛ مما سهل إجراءات الرقابة على بعض العمليات؛ لذلك تطلب األمر تطورًا موازيًا في 
جراءات في مختلف المستويات اإلدارية في الوزارة، وتطوير أنظمة الرقابة من حيث تقديم اإل

األساليب المتبعة؛ لالستفادة مما يوفره التحول اإللكتروني من إمكانيات تسهم في تحقيق أهداف 
الوزارة، من خالل البعد عن االنحرافات، وتعديل المسار، وااللتزام بالخطط التي وضعتها اإلدارة 

همت تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير وواضح في زيادة فعالية وجودة العليا. من جهة أخرى، أس
تقديم الخدمات من خالل المزايا التي توفرها، مثل: توفير الوقت، والتكلفة، وسرعة معالجة البيانات 

 (. 131، ص2116)عبد اللطيف، 
ريدة التي ل الحالة الفونظراً المتداد عمل وزارة التربية والتعليم، ومواجهتها ألزمات متعددة في ظ   

يعيشها قطاع غزة؛ فهي بحاجة إلى اتخاذ قرارات عدة في ظل هذه الظروف االستثنائية. وتعد 
المعلومات من حيث اكتمالها، ودقتها، وسرعة وصولها إلى متخذ القرار من أبرز محددات اتخاذ 

( إلى أنَّ 2115نديلجي )(. وفي هذا السياق يشير ق2121القرار الفعال )وزارة التربية والتعليم 
القرارات اإلدارية الفعالة هي تلك القرارات المعتمدة على القدر الكافي مَن المعلومات ذات الجودة 
والدقة، وهذه الجودة ال تتوافر إال بوجود نظم معلومات تعتمد عليها اإلدارة عند اتخاذها للقرارات، 

القرار بجمهور كبير من الناس من جهة،  وكلما تتضاعف هذه األهمية وازدادت خطورتها لتعلق
وكبر حجم المنظمة من جهة أخرى؛ فالقرارات تمثل العمود الفقري للمنظمات، وتوفر المعلومات 

 وقوة أنظمتها مما يؤثر بشكٍل كبير في عملية صنع القرارات. 
إلدارية، اومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع أتمتة العمليات    

وأثرها في جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، استخالصًا لسبل 
تحسين جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، وقد تم اختيار متطلبات 
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وير ُيبنى عليه في تط أتمتة العمليات اإلدارية، كمحدد باعتبارها حجر الزاوية التي يمكن أن
 وتحسين جوده القرار اإلداري.

 مشكلة الدراسة:  -

وضعت اللبنة األولى لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم العالي عام    
م، تحت اسم )نظام الخدمات اإللكترونية( وتحتوي اآلن على أكثر من اثنين وعشرين 2118

نظمة رئيسة تعمل بشكٍل مترابط ومتكامل ككياٍن واحد. وتخدم تلك األنظمة برنامج يتفرع من عشرة أ
جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن منظومة صالحيات متكاملة، وتحتوي على 
بيانات تاريخية للعمليات اإلدارية المنفذة من خالل النظم اإللكترونية الصالحة لالستخدام في 

مَن العمليات اإلدارية في الوزارة )مقابلة  %81ت الوزارة اآلن ألتمته بما يقارب التنبؤ، حيث وصل
 ، بدر أ(. 3/1/2121

ولقد تولدت فكرة هذه الدراسة من االستجابًة لرؤية ورسالة الوزارة، وتحقيقًا ألهدافها ضمن    
دورها في بناء م التي تسعى الوزارة من خاللها إلى استكمال 2122-2117خطتها االستراتيجية 

األنظمة اإللكترونية وأتمتة العمليات اإلدارية وصواًل للتحول اإللكتروني الكامل. وقد خطت الوزارة 
خطوات واضحة وحققت إنجازات كبيرة؛ بما يتوافق مع متطلبات عصر  -في هذا المجال  -

ها في أبرز إنجازات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات معتبرًة أنَّ نظام الخدمات اإللكترونية من
مستهل سعيها لبناء بيئة تكنولوجيا متكاملة؛ لتصبح وزارة بال أوراق من خالل أتمتة جميع العمليات 

وحتى يتم استكمال بناء هذا العمل ال بّد له أْن ُيؤتى أكله بتحقيق الهدف المرسوم له،  اإلدارية،
 (2122-2117اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم الخطة ). بالوزارةوهو االرتقاء بجودة القرار اإلداري 

وتتجلى مشكلة الدراسة من خالل إبراز أهمية أتمتة العمليات اإلدارية، كمتطلب لتحقيق أهداف    
وتطلعات وزارة التربية والتعليم كمؤسسة كبيرة جدًا تقدم خدماتها لشريحة واسعة في المجتمع، 

 ية في مستويات عدة، وكثيرًا ما تكون قراراتها ُمهمة ومصيريةوتحتاج إلى اتخاذ قرارات بصفة دور 
لذلك؛ فهي تحتاج إلى منظومة تسهل عليها عملية اتخاذ القرار. كما تجعلها قادرًة على الوصول 
إلى المعلومات المكتملة بدقة وسرعة عالية، وتوفر اإلمكانات من جودة المعلومات، الشبكات، 
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ر البشري، وزيادة المعرفة بالتعامل مع هذا التطور، إذ أنَّ المطلوب البرمجيات، األجهزة، والعنص
توفر نظام للمعلومات وسهولة الوصول إليها، واستفادة أكبر فئة ممكنة من المعلومات والتعامل 

 معها. 
ويتحقق ذلك من خالل وسائل عدة أبرزها أتمتة العمليات اإلدارية بطريقة مخططة منتظمة    

واًل إلى التأثير في جودة القرار اإلداري، وقياس هل فعاًل تفي متطلبات األتمتة ترقى بعملها وص
في الوزارة بإنجاح هذا العمل وصواًل للتحول اإللكتروني؟، وما تأثير ذلك على جودة القرار وهل 
هذه الجودة بالقدر الكافي؟، وهل يوجد معوقات لذلك؟ حيث إنَّ كل هذه المحددات ال بدَّ من 

 من أجل تجويد القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم. قياسها
ومن هذا المنطلق يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة للتعرف على مدى توافر متطلبات    

أتمتة العمليات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، وإلى أي مدى كان لتلك 
 ى جودة اتخاذ القرار؟المتطلبات تأثيرًا إيجابيًا عل

 وفي ضوء ذلك يمكن بلورة مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال التالي:
ما أثر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية على جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم 

 العالي؟

 ية:ولإلجابة عن السؤال الرئيس كان ال بّد مَن اإلجابة عِن األسئلة الفرعية التال
 ما واقع متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي؟ .1
 ما مستوى جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي؟ .2
هل توجد عالقة بين توفر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية بأبعادها )جودة البيانات، األجهزة،  .3

ي ر البشري( وجودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالالشبكات، البرمجيات، والعنص
 بقطاع غزة؟

هل يوجد أثر لتوفر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية بأبعادها )جودة البيانات، األجهزة،  .4
الشبكات، البرمجيات، والعنصر البشري( على جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم 

 بقطاع غزة؟العالي 
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هل توجد فروق لمتوسط استجابات المبحوثين حول توفر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية  .5
وجودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى للمتغيرات التالية )العمر، الجنس، 

 الخبرة، المؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي(؟
 إلى تحقيق األهداف التالية:تسعى هذه الدراسة  أهداف الدراسة: -

 التعرف على واقع أتمتة العمليات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم. .1
 معرفة مستوى جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم. .2
إختبار العالقة بين متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وجودة القرار اإلداري في وزارة التربية  .3

 العالي بقطاع غزة.والتعليم 
ألجهزة، ا الكشف عن أثر لتوفر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية بأبعادها )جودة البيانات، .4

الشبكات، البرمجيات، والعنصر البشري( على جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم 
 العالي بقطاع غزة.

وسط استجابات المبحوثين حول الكشف عما إن كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية لمت .5
توفر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وجودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم تعزى 

 للمتغيرات التالية )العمر، الجنس، الخبرة، المؤهل العلمي، والمستوى الوظيفي(.
 أهمية الدراسة: -

  النظرية(:العلمية األهمية( 
في الوقت مهمين حيث يجمع بين متغيرين ، قيمته العلميةل خال تظهر أهمية الموضوع من. 1

في عملية تنمية الموارد ين أساسيين وُمهمين عنصرا أصبحوجودة القرار اإلداري فاألتمتة ؛ الراهن
العنصر األساسي في النظم اإلدارية والصناعية والخدماتية التي تستعملها هما ف؛ البشرية

 المؤسسة.

إثراء عن طريق ل احثين والمهتمين في هذا المجاـلمساعدة البجديد رفد المكتبات بمرجع . 2
 المعرفة.
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زيادة معرفتي كباحث في نظام األتمتة وعوامل قوته، ومواجهة التحديات والمهددات التي يمكن . 3
 أْن تحد من فاعليتها في جودة القرار اإلداري.

ة في مجال أتمتة العمليات اإلداري لفت انتباه الباحثين إلجراء مزيد من الدراسات والبحوث. 4
وعالقتها بتحسين جودة القرارات في الوزارات الحكومية األخرى سعيًا لتطوير العمل الحكومي 

 ومؤسساته وأنظمته.

 :)األهمية العملية )التطبيقية 
محور اهتمام هذه الدراسة وذلك من وزارة التربية والتعليم خاصة كونها أن تستفيد منها ل يؤم. 1

ل التعرف على نقاط الضعف في نظام األتمتة، أو أوجه القصور في جودة القرار اإلداري في خال
 سفر عنها هذه الدراسة.ـتطبيق النتائج والتوصيات التي ستالوزارة و

حث اإلدارات العامة في وزارة التربية والتعليم على اإلبداع والتجديد ومواكبة األساليب . 2
قديم المقترحات التي من شأنها أتمتة المهام واألنشطة وصواًل إلى التكنولوجية المستخدمة، وت
 التحول اإللكتروني الكامل .

حاجة اإلدارات العامة في وزارة التربية والتعليم إلى تحسين األداء الوظيفي للعاملين في اإلدارات . 3
 العامة، واالستثمار األمثل لمواردها وتوظيفها في رفع كفاءة تقديم الخدمة.

 

في إطار تساؤالت الدراسة تسعى الدراسة لإلجابة عليها بالتحقق من فرضيات الدراسة:   -
 صحة الفرضيات التالية:

  :الفرضية الرئيسة األولى( 1.15ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ α بين )
 والتعليم.متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وجودة القرار اإلداري في وزارة التربية 

 :الفرضية الرئيسة الثانية ( 1.15ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ≥ α ؛ ألتمتة)
العمليات اإلدارية في جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم، وينبثق منها الفرضيات 

 الفرعية التالية:
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( لجودة البيانات على جودة القرار α ≤ 1.15ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .1
 اإلداري في وزارة التربية والتعليم.

( لتوفر األجهزة على جودة القرار α ≤ 1.15ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .2
 اإلداري في وزارة التربية والتعليم.

القرار ( لتوفر الشبكات على جودة α ≤ 1.15ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .3
 اإلداري في وزارة التربية والتعليم.

( لتوفر البرمجيات على جودة القرار α ≤ 1.15ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .4
 اإلداري في وزارة التربية والتعليم.

( لتوفر العنصر البشري على جودة α ≤ 1.15ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .5
 وزارة التربية والتعليم.القرار اإلداري في 

 :الفرضية الرئيسة الثالثة ( 1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ α )
لمتوسط استجابة المبحوثين حول توفر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وجودة القرار اإلداري 

هل العلمي، الخبرة، المؤ في وزارة التربية والتعليم تعزى للمتغيرات التالية )العمر، الجنس، 
 والمستوى الوظيفي(.

 حدود الدراسة:  -

اقتصرت هذه الدراسة على معرفة أثر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية في الحد الموضوعي:  .1
 جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة.

 قطاع غزة.ارة التربية والتعليم بلقد ركزت الدراسة على الوظائف اإلشرافية في وز الحد البشري:  .2
 تم تطبيق الدراسة على وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة.الحد المكاني:  .3
حيث اقتصرت الدراسة على جمع البيانات األولية التي تم جمعها خالل عام  الحد الزماني: .4

 م(.2121)
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 طلبات أتمتة العمليات اإلداريةمت -

الكمبيوتر واألجهزة المبنية على المعالجات، أو المتحكمات، هي "استخدام  تعريف األتمتة:
والبرمجيات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من أجل تأمين سير اإلجراءات 

 (.11، ص 2118واألعمال بشكل آلي ودقيق وسليم وبأقل خطأ ممكن" )زعرب، 

املة ومتطورة عن المعلوماتية وتعد ( أنَّ األتمتة هي حالة ش2111أبو السل ) وقد أشار   
المعلوماتية جوهرها، وتبحث األتمتة في كيفية تسخير المعلومات وقيادتها باستخدام العتاد 
الحاسوبي من أجل قيادة النشاط في مجال ما، وتكون الحواسيب مرتبطة ببعضها فنيًا وتنظيميًا 

)جمع، ومعالجة، وإدارة، وتخزين،  ومعلوماتيًا ضمن منظومة واحدة، بحيث ُتؤَمُن بشكل مؤتمت
وإرسال المعلومات والبيانات بكافة أنواعها )رقمية، ونصية، وبيانية، وترسيمية، وصوتية، وتماثلية، 
وإشاراتية، وحركية( الالزمة لإلدارة وعملية اتخاذ القرارات بما يحقق الوصول إلى النتائج والمهام 

 (4قت ممكن.)فقرةالمطلوب تنفيذها بكفاءة وفاعلية وبأقل و 
 ويرى الباحث بأن أتمتة العمليات اإلدارية هي:

تحويل العمليات واإلجراءات الورقية إلى عمليات وإجراءات إلكترونية، وتخزينها في قاعدة بيانات 
مركزية، بما يضمن الحفظ اآلمن لها، ويسمح بمشاركة بياناتها مع الجهات التي تحتاج للوصول 

السرعة والكفاءة والفاعلية في عملية إتمام اإلجراءات واتخاذ القرارات، في حال إليها، بما يحقق 
 استخدامها من قبل كادر مؤهل ومدرب لالستفادة منها.

لقد ترتب على العمليات اإلدارية المؤتمتة العديد مَن الفوائد أهمية أتمتة العمليات اإلدارية:  -
مة بشكل عام وعلى مستوى المجتمع أيضًا، نظرًا لكونها والمزايا لكل من األفراد واإلدارات واألنظ

تمثل القلب النابض في عمل مختلف المنظمات. ومن بين تلك الفوائد؛ رفع مستوى األداء التي 
تلعب دورًا بارزًا في خلق قيمة للمنظمة خاصة في ظل حدة المنافسة بين المنظمات، كذلك دورها 

ونجاح المنظمات ذات المجاالت  تنفيذ مختلف عملياتها، في فاعلية اتخاذ القرارات التي توجه



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

416 

 

اإلدارية والتنظيمية المعقدة، وكذلك تعمل على تسهيل إجراءات العمل وتبسيطه داخل المنظمة، 
 (.32، أورد في أبو عوض، ص 2226)مغربي، وكذلك تقليلها من استخدام الورق وأماكن األرشيف 

رية تشكل حجر األساس في العديد من المنظمات؛ لكونها مليات اإلداويرى الباحث أن أتمتة الع
مصدر حيوي للديمومة والتأثير وتطوير رأس المال البشري، وتتعاظم أهميتها مع تزايد االهتمام 
بالتكنولوجيا التي باتت متطلبًا أساسيًا لنجاح المنظمات، من خالل التحول من قاعدة البيانات 

كة المعلومات التي تساعد العاملين والمستفيدين الخارجيين على ونظام المعلومات اإلدارية إلى شب
أداء العمل واالستعالم عن البيانات والمعلومات عن ُبعد، وكذلك التحول من مركزية القرارات إلى 

 شبكات القرارات، ويصبح كل فرد مسئواًل عن اتخاذ القرارات.

نية مما سبق يثير التساؤل حول مدى أثر التق اإلدارية:اآلثار اإليجابية والسلبية ألتمتة العمليات  -
الحديثة التي شاع استخدامها، وأصبح االعتماد عليها ضرورة من ضرورات العصر، ولهذا التساؤل 
جانبين مهمين: أحدهما يتعلق بالعاملين ومدى تأثير التقنية الحديثة على مستقبلهم الوظيفي، 

ا على التنظيمات اإلدارية وتحسينها وتطويرها وللوصول به والجانب اآلخر يتمثل في انعكاس ذلك
 (.125، ص2111وفعاليتها )ريفكن،  كفاءتهاإلى تحقيق أهدافها برفع 

ة في هذا المجال عن حقائق مهمة تتمثل في أنَّ وتكشف نتائج الدراسات والبحوث المتخصص   
ظمات تقنية الحديثة في الكثير مَن المنأعدادًا كثيرة مَن العاملين تم االستغناء عنهم فور إدخال ال

التي تشكل بدورها خطورة عند االستمرار في توظيفها واالعتماد عليها مستقباًل. كما تؤكد نتائج 
الدراسات الحديثة على مدى عمق تأثير التقنية على العاملين التي ظهرت من خالل التسريح 

لى التقنية تواجه عدة مشكالت من بينها المستمر للعاملين، ولذلك أصبحت اإلدارة المعتمدة ع
سيطرة شعور الخوف والقلق على العاملين الذين يزاولون أعمااًل وأنشطة لم تدخل فيها التقنية بعد، 
وذلك نتيجة طبيعة توقعهم في أية لحظة مقابلة لنفس مصير زمالئهم الذين سبق أن أحلت اآللية 

 الكبيرة بمكان العمل وظروفه التي بدروها أوجدت في أعمالهم، وكذلك أثرت التقلبات والتحوالت
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لدى الكثير في الشعور بعدم االستقرار واألمان الوظيفي مما ساهمت بشكٍل سلبي في إعاقة 
 (. 125، ص2111القدرات اإلبداعية للعاملين )ريفكن، 

( 2111ولعل من شواهد تلك المخاوف عن حاالت عدم االستقرار ما حددته دراسة سندي )   
والتي تناولت المخاوف المبكرة في الواليات المتحدة من عواقب األتمتة على المجتمع األمريكي؛ 
في حين كان آخرون يستنتجون دالالت أوسع نطاقًا على المجتمع بأسره أثر ظهور جدل حول 

ن يالتأثيرات المحتملة لألتمتة على االقتصاد، وفرص العمل مما ينتج عنها فقدان الكثير من العامل
 وظائفهم بشكل متزايد. 

( إلى أنَّ األتمتة تتسبب في إحالل التقنية محل 35، ص2111كما أشارت دراسة سندي )   
القوى العاملة، مما يؤثر سلبًا على االقتصاد األمريكي، لذلك تم التوصل إلى استنتاج بأن إحالل 

القتصادي، رضاً في مسار التقديم االتقنية محل القوى العاملة البشرية ظرفاً ضرورياً ومؤقتاً حدث ع
وقد عزز ذلك تحسن االقتصاد بشكٍل كبير جدًا لم ُيسبق له مثيل في حين ُيقابله طامة كبرى أال 
وهي انخفاض معدل البطالة في الكادر البشري األمر الذي بدوره يعمل على اإلكثار من معدل 

 الجريمة في المجتمع األمريكي.
ى أنَّ استخدام اآلالت المؤتمتة يؤدي إلى االستغناء عِن القوة ( إل2111وتوصل ريفكن )   

البشرية العاملة، وتطوير مستوى المهارات الواجب توافرها، ويمكن التخفيف جزئيًا مَن االستغناء 
عن القوى البشرية إال أنَّ ذلك يمكن أْن يعالج مع الشركات واالتحادات ووضع اإلدارة خطط 

 األتمتة في فترات التوظيف المرتفعة وتوفير الوقت الكافي إلعادة التدريب.لجدولة زمنية الستخدام 
ومما سبق نستنتج أنَّ التقنية الحديثة بنظمها اآللية والبرمجية وأجهزتها لها أثر عميق في العصر   

الحديث على البنية التنظيمية والوظيفية، وبالتالي تعمق تأثيرها على الفرد وشعوره بالخوف والقلق 
 من فقدان وظيفته.

ديرين ـللمل واتجاهات العم ينعكس على إنتاجيةالمنظمات استخدام األتمتة في نجد أنَّ الواقع في و
 (: 99، ص2117والعاملين ويؤدي ذلك إلى نتائج من أهمها )العتيبي، 

المعلومات ن جمع ـوالعاملين تهدر في التفكير مللمديرين، الفعلي ل ( من وقت العم%29أ. أن )
 واالطالع على التقارير والملخصات.ل البيانات تحليو
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أو  عمالء ين أو ـمقابالت يومية مع مرؤوسإلجراء يخصص ل ( من وقت العم%46أن )ب. 
 زائرين وأصحاب مصالح. 

ل اـأعمكأداء محدودة اإلنتاجية ل يهدر في أنشطة وأعمال ( الباقي من وقت العم%25ت. أن )
 روتينية وغيرها.

ديرين ـت المـن وقـم( تقريبًا %15ل )يوفر على األقل االعتماد على أتمتة األعمانَّ ولهذا فإ
 والعاملين. 

لعاملين أو منظماتهم مما سواء كان يخص ايجابية ملموسة إهناك نتائج أنَّ ومما سبق يتضح 
األتمتة أصبحت مطلب حتمي تفرضه معطيات التطور أنَّ وهي ؛ ة مهمةـى حقيقـعليؤكد 

 شطة التنظيمات المختلفة ولهذا أصبحت األتمتة متطلب إداري وتنظيمي.ـأنكافة معاصر في ال
)قنديلجي؛ ا ـن أهمهـائج مـة نتـة الفاعلـاليب اإلداريـاألسكأحد ة ـي األتمتـى تبنـيترتب علكما 

 (:2118، كما أورد في زعرب، 51-46م، 2114السامرائي، 
 التنظيمية.الهياكل ا قلة عدد المستويات اإلدارية التي تحتويه 
  القرارات. اإلجراءات كاتخاذ من كثير في المركزية في درجة التحكم قدرة المنظمات على 
 في صنع القرارات.المشاركة إلى المعلومات ول إتاحة الفرصة للوصو 
 شارها ـتحسين ملموس في أساليب التنسيق بين الوحدات اإلدارية بغض النظر عن درجة انت

 الجغرافي.
  الروتينية المعقدة وجمود البيروقراطية.اإلجراءات من الحد 
 كالبريد ة ـي األتمتـمدير وآخر نتيجة تبنكل وفعالية التنسيق بين ل، تيسير عمليات االتصا

 ونظم دعم القرارات وغيرها.، ونظم دعم اإلدارة العليااإللكتروني، 
  ا إدارة ـة ومنهـنظمإدارات المكافة تحقيق الموضوعية والدقة في األنشطة التي تمارسها

 الموارد البشرية.
  نجاز المعامالت. إسرعة 
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في ظل التطورات الكمية والنوعية : أسباب اإلهتمام بتطبيق أتمتة العمليات اإلدارية -
المتسارعة تجد المنظمة نفسها خارج التنافس في حال عدم مواكبتها لهذه التطورات، ولذلك يجب 

 :فقط ويعزو ذلك إلى باستخدامهاه النظم وأال تكتفي على المنظمة أن تعمل على تطوير هذ

ل، لظهور وتطور نظم أتمتة األعماسببًا مع أن تحسين اإلنتاجية  تحسين إنتاجية العمل: .1
االت حيوية ـدة ملموسة تنتج عن تطبيق األتمتة بفعالية في مجـس فائـتعكنفسه وفي الوقت 

 (.91، ص2117)العتيبي، من أهمها: ُمهمة 
 ل ام وأعماـن مهـرد مـفكل رفع مستوى ما يقوم به ل الوظيفي من خالاء تحسين مستوى األد

 إليه. موكلة 
 س الحجم ـنفالالزم ألداء للموارد البشرية بتخفيض عدد العاملين إلى العدد ل األمثل االستغال

 عنـل على العاملين الحاليين مع زيادة وتوسيع نطاق العماإلبقاء أو ل، الحالي من العم
 سابقه. 

 ل يـلتطور أساليب إنتاج وتوصتبعًا أو درجة الرشد في اتخاذها ، تحسين جودة القرارات
 فعالية.ل أكثر واستثمارها بشك، وتوظيفها، المعلومات

  أقصر أو بوقت أو ل أقل بتكلفة نفس النوع من العمل أداء من خالالكفاية زيادة مستويات
 معًا.بهما 

 ق األهداف ـن تحقيـميمكنه بالتنظيم اإلداري بما ل مسئوكل درة رفع مستوى الفعالية بزيادة ق
 ل.أفضبشكل المناطة 

 في ظل التطور الصناعي الكبير وما رافقه من ثورة في المعلومات  ظهور عصر المعلومات: .2
تضمنت تزايداً في حجم العاملين في مجال إنتاج المعلومات، وازدياد حجم المطبوعات والمخرجات 

خم حجم البيانات والمعلومات المخزنة على الوسائط اإللكترونية. وبالتالي ضرورة المعرفية. وتض
االعتماد على الحاسوب وتقنياته، األمر الذي جعل من االعتماد على نظم األتمتة في مجال 

(. وتعد تكنولوجيا المعلومات 15، ص2118األعمال اإلدارية أمرًا ضروريًا ال بد منه )زعرب، 
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تحولها المتزايد نحو التصغير والرقمنة والمرونة والمحمولية والتزاوج مع تقنيات واالتصاالت في 
، 2119االتصاالت والحوسبة الرقمية أفضل تمثيل عملي وتكنولوجي لعصر المعلومات )ياسين، 

(، الذي يعني ضرورة االستفادة من االمكانيات التي يوفرها لنا في تطوير كافة القطاعات 38ص
 يحقق لنا وفرًا بالموارد المتاحة، وبالوقت المتاح، والجهد المبذول.المنتجة، بما 

 وأدت التطوارت التكنولوجية المتالحقة مع ظهور الحاسوب  التطورات التكنولوجية المتالحقة: .3
وتطوره السريع إلى انخفاض أسعار الحاسب( واحتالله العديد من اآلالت المكتبية )شاويش، 

النمو السريع في شبكات اإلتصال، فكان البد من االستفادة من  (، باإلضافة إلى71، ص2118
المزايا التي توفرها هذه التطوارت في كافة العمليات اإلدارية من خالل تطبيق نظم األتمتة والتي 
كانت واحدة من النتائج األساسية للثورة التكنولوجية حيث ال يمكن للمكاتب الحديثة أن تستمر 

 (.Jatain, 2013, 211ة )دون تطبيق نظم األتمت

 تلعب نظم األتمتة دورًا رئيسًا في تحسين الصورة الذهنية للمنظمة  مركز المنظمة وصورتها: .4
سواء لمن تقدم لهم الخدمات أو حتى بالنسبة للعاملين فيها، فالمنظمة التي ال تهتم بالحاسوب 

جهة ائها لن يكون جيداً من و ونظم المعلومات هي منظمة ال تواكب التطور وبالتالي فإن مستوى أد
 ,Madagouda et al., 2013نظر المتعاملين معها، فمستوى األتمتة يعبر عن درجة التطور. )

1621) 

 إن تطبيق نظم أتمتة العمليات اإلدارية يتوافق مع التوجه الحديث نحو التخصص  التخصص: .5
يتطلب عنصر بشري في أداء األنشطة والمهام. فإستخدام الحاسوب وإنشاء نظام مؤتمت 

متخصص، ويتطلب أيضًا كفاءات ومهارات معينة للقيام باألعمال والمهام واألنشطة الموكلة لهم 
 (71، ص 2118)شاويش،

إنَّ تطبيق نظم األتمتة لم يعد في وقتنا الحالي مجرد مطلب من أجل مواجهة التطوارت المحيطة 
التطبيق كواحدة من أساسيات العمل اإلداري في والمنافسة الشديدة، بل تحول إلى حالة واجبة 

المنظمات المتطورة. فاستغالل المزايا والفوائد التي يحققها نظام األتمتة في المنظمات لم يعد 
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يسجل كنقطة إيجابية للمدير، وإنما عدم استغالل هذه المزايا يعد نقطة سلبية في اإلدارة لعدم 
لومات بالرغم مما يوفره من مزايا وفرص، إال أنه في قدرتها على مواكبة عصر تكنولوجيا المع

نفس الوقت يعد تهديداً شديد الخطورة في البيئة الخارجية المحيطة، فعدم التحديث الدائم لتكنولوجيا 
 (36، ص  2115المنظمة بات أمرًا خارجًا عن المألوف في عصرنا الحالي )عيسى، 

وكي ستوى السلـى المـي أو علـعلى المستوى التنظيملألتمتة دور حيوي مهم أنَّ ونستنتج مما سبق 
 والمهارات والمعارف.اء تنمية وتطوير مستويات األدل للعاملين من خال

اعتمد الباحث على خمسة أبعاد ألتمتة العمليات اإلدارية  متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية: -
ومات اإلدارية كمتغير مستقل ( التي قامت بدراسة نظم المعل2113مستعينًا بدراسة )أبوكريم، 

وأثرها على تحسين األداء اإلداري، ويتفرع منه األبعاد )االختصاصيون الفنيون، والمستخدمون 
النهائيون( التي "تم دمجها في الدراسة الحالية باسم المورد البشري، واألجهزة، والبرمجيات، 

ألنَّ  ت بداًل منها في الدراسة الحالية؛والشبكات، وقواعد البيانات" وكذلك تم استخدام جودة البيانا
جودة البيانات تشمل جودة المدخالت والمخرجات والعمليات، وهو مفهوم أشمل مقارنة بقواعد 

( بعنوان: )اإلدارة االلكترونية وأثر تطبيقها على التطوير 2117البيانات، وكذلك دراسة )فؤاد،
ي، لت أبعاد اإلدارة اإللكترونية )الحاسوب اآللالتنظيمي في المؤسسة العمومية بالجزائر( التي شم

الشبكات، قواعد البيانات، والمورد البشري(؛ لتصبح أبعاد متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية متمثلة 
 في )جودة البيانات، األجهزة، البرمجيات، الشبكات، والعنصر البشري(.

ي عبارة )متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية(، وهوسنتناول هنا المتغيرات الفرعية للمتغير المستقل 
 جودة البيانات، األجهزة، الشبكات، البرمجيات، والعنصر البشري(:عن خمسة أبعاد متمثلة في )

  المتطلب األول: جودة البيانات: .1
وفق تعريف الجمعية األمريكية لضبط الجودة هي المجموع الكلي للمزايا والخصائص  الجودة:

 (. 153، ص 2116قدرة المنتج أو الخدمة على تلبية حاجات معينة )العزاوي،  التي تؤثر في
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: المادة الخام من المعلومات األولية التي يمكن الحصول منها على المعلومات أما البيانات فهي
المفيدة بعد معالجتها، وبالتالي فإنَّ جودة البيانات هي أْن تكون البيانات تتسم بالصحة، والموثوقية، 

 ,Nassimaالدقة، واالكتمال، واالتساق، والحماية التي يمكن الوصول إليها وقت الحاجة )و 
2004, 13 .) 

ويرى الباحث أن جودة البيانات تتمثل في جودة المدخالت وصوالً لجودة في المخرجات والحصول 
مات و على المعلومات ذات قيمة لمستخدمها، بحيث تتوفر فيها الخصائص األساسية لجودة المعل

 ذات األبعاد الثالث )البعد الزمني وبعد المحتوى والبعد الشكلي(
 المتطلب الثاني: األجهزة:  .2

هي الكيان المادي الصلب التي تشتمل الحواسيب واألجهزة الملحقة بها، وتتكون من ثالثة أجزاء 
ة؛ تعددرئيسة، وهي: وحدات اإلدخال، ووحدات المعالجة، ووحدات اإلخراج التي تقوم بوظائف م

 (.23، ص2114لتسهيل العمل داخل المنظمات )مبارك، 
تتمحور األجهزة في كونها تشمل المعدات المستخدمة إلدخال المعلومات، وخزنها ونقلها وتداولها، 
واسترجاعها واستقبالها، وبثها للمستفيدين كما أنها تتضمن الحواسيب وما يرتبط بها مَن األجهزة 

المركزية واللوحة األساسية والشاشة وغيرها، وتسمى بالمكونات المادية التي تضم وحدة المعالجة 
فتحسين ذاكرة الحاسوب، وقدرتها على معالجة البيانات وسرعتها تمثل مجااًل واسعًا للتطورات 
التكنولوجية الحديثة؛ إذ يعد العلماء والمهندسون في شركات الحاسبات واالتصاالت مصدراً أساسيًا 

، أنها (Obrien, 2002) (، نقاًل عن23، ص2114الهائلة، ويعرفها )مبارك،  لهذه التطورات
الكيان المادي الصلب التي تشتمل على الحواسيب واألجهزة الملحقة بها، وتتكون من ثالثة أجزاء 
رئيسة، هي: وحدات اإلدخال والمعالجة، واإلخراج التي تقوم بوظائف متعددة؛ لتسهيل العمل داخل 

 المنظمات. 
 المتطلب الثالث: الشبكات: .3

 بحيث يمكن اتصال بخطوط وترتبط معاً  الحاسبات، تنظم من مجموعة بأنها تعريفها ويمكن
 ،2008 بينهم )السالمي، فيما المعلومات ونقل وتبادل المتاحة، الموارد في المشاركة لمستخدميها

 باستخدام حاسوب أجهزةمجموعة  ربط بأنها أيضاً  (، وتعرف16، ص 2113أورد في أبو كريم، 
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الشبكة  في المرتبطة نظم الحاسوب بين والمعلومات البيانات تبادل شبكة لتكوين االتصال وسائط
 (.16، ص 2113، أورد في أبو كريم، 2116)ياسين، 

وهي تشتمل على تكنولوجيا االتصاالت، واالتصاالت بعيدة المدى، ومختلف أنواع الشبكات، مثل: 
ت الداخلية والخارجية التي أصبحت مهمة في إدارة األعمال اإللكترونية الناجحة االنترنت، والشبكا

 (. 2119عبر نظام معلوماتها في المنظمة )قنديلجي، والجنابي، 
وتحتل الشبكات مكانًا بارزًا في تقنية اإلدارة الحديثة؛ حيث تسهم في رفع كفاءة وسرعة التشغيل 

قة الكفاءة، وسرعة االتصال، وسهولة نقل المعلومات، ودعم صناعة القرارات وذلك من خالل د
والتشغيل االقتصادي لألجهزة، مما يكون لها كبير األثر في مشاركة استخدامها في مجال 

 (.168، ص 2111البرمجيات، والمعلومات، ونقل البيانات )السالمي، والدباغ، 
مرتبطة  األجهزة منَ  مجموعة بأنها الكمبيوتر شبكة يعرف أن للباحث يمكن سبق ما على وبناء

 تكون  قد الوسائط االتصاالت، وهذه تسمى وسائط معينة وسائط بواسطة البعض بعضها مع
 والمعلومات البيانات وتبادل الموارد المختلفة، مشاركة للمستخدمين يتيح مما ال سلكية أو سلكية
 .بينهم فيما

بب والمؤسسات على اختالف أنواعها بسهذا وقد انتشر تطبيق الشبكات الحاسوبية في الدوائر، 
استخدم الحاسوب وملحقاته في مختلف المجاالت بغرض تحسين أداء العمل، وزيادة كفاءة 
األعمال، وسرعتها من خالل تسهيل عملية اتصال العاملين مع الزبائن والمزودين، ومع تطور 

 لومات والبيانات بين وحداتشبكات االتصاالت وزيادة استخدامها ازدادت الحاجة إلى تبادل المع
، أورد 2111المؤسسة، وبين المؤسسات المختلفة داخل الدولة على المستوى العالمي )الكساسبة، 

 وبرامج وأجهزة اتصاالت، وسط من الحاسوب شبكة (، وتتكون 16، ص 2113في أبو كريم، 
 (.16، ص 2113، أورد في أبو كريم، Truban, 2003)من الحاسبات  مجموعة أو جهازين، لربط
 الشبكات: ومزايا أهمية -

كفاءة  في تسهم فهي االلكترونية؛ اإلدارة استخدام موضوع في بارزاً  مكاناً  الحاسب شبكات تحتل
 (:17، ص 2113، أورد في أبو كريم، 2006)السالمي،خالل  من وذلك القرار صنع ودعم التشغيل،

 .المعلومات وتبادل نقل وسهولة االتصال وسرعة كفاءة -
 .استخدامها في بالمشاركة وذلك لألجهزة االقتصادي التشغيل -
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 .للعناصر األخرى  تكون  أنْ  يمكن عنصر كل لدى المتوفرة فالبرامج البرمجيات؛ في المشاركة -
 .البيانات وقواعد المعلومات في المشاركة -
 عناصر على المهام توزيع تعني التي Distributed Processingالموزعة  المعالجة تطبيق -

 .إنجازها سرعة إلى يؤدي مما المختلفة الشبكة
 :مثل الحاسوب، لشبكات األخرى  المزايا بعض وهناك كما -

 واألفكار واآلراء، الملفات مشاركة من جغرافياً  المتباعدة العمل ومجموعات الموظِفين تمكن -
 التغيرات مع تكيفاً  وأكثر مرونة أكثر المنظمة فريق، مما تجعل ضمن العمل على والتشجع
 (.18، ص 2113، أورد في أبو كريم، Truban، 2003األعمال ) بيئة في السريعة

 وتوزيعها. المعرفة، وتخزينها، ونقلها، ومشاركتها، تكوين من المعرفة إدارة عملية تسهيل -
الخارجية،  المنظمة شبكة خالل من وذلك المنظمة، مع والزبائن المستفيدين جميع تشبيك -

المنظمة الداخلية )ياسين،  شبكة خالل من ووحداتهم أقسامهم في العاملين جميع وربط
 (.18، ص 2113، أورد في أبو كريم، 2116

 هي التي تشمل جميع أنواع تعليمات تشغيل البيانات، كما وتشمل  المتطلب الرابع: البرمجيات: .4
برمجيات الحاسوب تنقسم (، وتجدر اإلشارة إلى أنَّ 21، ص2119البرامج واإلجراءات )العمري، 

 إلى نوعين رئيسين، هما:

 :)وهي برمجيات تمكن أجهزة الحاسوب من العمل، وتنظم  برمجيات النظام )أنظمة التشغيل 
 انسياب المعلومات بين الوحدات المكونة لجهاز الحاسوب.

 :هذه و  وهي برامج توجه الحاسوب لتنفيذ األعمال التي يحتاجها المستفيد، البرامج التطبيقية 
من  (Microsoft Office)البرامج قد تكون من تصميم شركات خارجية، مثل برامج األوفس 

شركة ميكروسوفت، أو تصمم داخليًا حيث يتم بناؤها وفقًا للمتطلبات الخاصة بالمنظمة )رومي، 
 (.37، ص2111
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ختلفة إمكانياته الموهي مجموعة البرامج المستخدمة لتشغيل جهاز الحاسب اآللي واإلستفادة من 
 (89، ص 2111)موسى، وقريشي، 

ويرى الباحث أنَّ البرمجيات تعد الشق الذهني من داخل األنظمة والتي تمكن النظام إنسياب 
 المعلومات بين كل وحدة ومكون من مكونات الحاسوب.

 :(2005والجنابي، )قندلجيوتقسم برمجيات الحاسوب بشكل عام إلى 
برمجيات النظام ضرورية لتشغيل الحاسوب وتنظيم عالقة بين وحداته  وتعدبرمجيات النظام:  -

ببعضها، ويضم هذا النوع من البرمجيات برامج التشغيل التي هي عبارة عن سلسلة البرامج 
التي تعدها الشركة المصنعة للحاسوب وتخزن فيها داخليًا وتعد جزءًا ال يتجزأ مَن الحاسوب 

 نفسه.
موعة البرامج التي تعنى بترجمة التعليمات واإليعازات المكتوبة هي مجبرمجيات التأليف:  -

 .بإحدى لغات البرمجة ذات المستوى العالي إلى لغة اآللة
هي برامج معدة لتشغيل عمليات معينة ذات طبيعة نمطية إذ يمكن البرمجيات التطبيقية:  -

ي تحدد بصورة الت تطبيقها معه تغييرات طفيفة، وتشتمل هذه البرامج على كافة التعليمات
تسلسلية عمليات المعالجة الالزمة للبيانات، وكيفية تنفيذها، وبالتالي تعد البرمجيات ضرورية 

 جدًا في أداء عمليات منظمات األعمال.
: هي عبارة عن تنظيم منطقي لمجموعات من الملفات المترابطة فيما بينها، قواعد البيانات -

ترابطة بعالقات معينة يصبح معها من السهولة بإمكان حيث تكون البيانات فيها متكاملة وم
إيجاد المعلومات لتحقيق األهداف المطلوبة، وتكون البيانات فيها مرتبة ومخزنة بطريقة 

 (.2115نموذجية يتم فيها تحاشي تكرار البيانات )النجار، 
 مؤسسة أية موارد من مورد أهم البشري  العنصر يشكل المتطلب الخامس: العنصر البشري: .5

 وفعالية كفاءة تتوقف حيث خدمية، أم إنتاجية صغيرة، أم كبيرة أم حكومية، خاصة كانت سواء
 المورد هذا استثمار على مؤسسة أية إدارة تحرص وبالتالي هذا المورد، كفاءة على المؤسسة
ا تكنولوجيوتعد الموارد البشرية من أهم عناصر  2005) )شاويش، االستفادة المثلى منه واالستفادة
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المعلومات باعتبارها المحرك الحقيقي لها، والقائمة على التصميم والتنفيذ والتحكم، ويتمثل هذا 
العنصر في القوى البشرية المتعلمة والمدربة على استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجهزة وبرامج 

 (.26، ص2112)فرج الله، 
فة أعمال المنظمة، وفق صالحيات محددة  وتعتمد ويرى الباحث أنه الكادر المدرب الذي يقوم بكا

يسعى إلى ديمومتها، إذ يعد كل موظف في المنظمة عنصر نجاح أو فشل للمنظمة،  ةالمنظمعليه 
حيث إنَّ المنظمات التي تسعى إلى تحقيق التميز والنجاح إنما هي منظمات تخلق وتبني كادرًا 
بشريًا مميزًا وماهرًا ومتخصصًا من خالل التدريب والتأهيل والتطوير المستمر، ونشير إلى أنَّ 

وارد البشرية من خالل زيادة المعرفة والمهارات والقدرات لدى العاملين في المجاالت تنمية الم
المختلفة لرفع مستوى كفاءة األداء، حيث يعد التعلم أحد أدوات تنمية العنصر البشري، وخلق 

ة يالقوى البشرية الحكيمة القادرة على االبتكار واالبداع والتأثير، وتساعد برامج تنمية القوى البشر 
 بشكل كبير في تطبيق عمليات وأنظمة األتمتة بأقل مستويات المقاومة والنزاع. 

 على تصنيف الموارد البشرية إلى صنفين رئيسين، هما: (Martin et al., 2002)واتفق 
 ،ومديرو  المختصون والمهنيون في مجال تكنولوجيا المعلومات: ومن هؤالء محللو النظم 

االتصاالت، ومديرو الشبكات، ومديرو ضمان الجودة والمبرمجون، قاعدة البيانات، ومديرو 
  .ومهندسو الحاسوب، ولكل من هؤالء وظيفته الخاصة

  المستخدمون النهائيون: هم مجموعة من األشخاص الذين يشاركون في نظام العمل بطريقة 
 مباشرة أو يستخدمون مخرجاته المجهزة.

إن الوصول إلى قرارات أكثر دقة، وموضوعية وكفاءة تتصف بالجودة، : اإلداري القرار جودة -
 تالقرارابعلى أساليب ومناهج علمية، فال بد من توضيح المفاهيم المتعلقة  واالعتمادالبد من توافر 

 اإلدارية من حيث أنواعها وأبعاده والعوامل المؤثرة فيه، وصواًل إلى قرارات ناجحة تتصف بالجودة.

دًا من أهم العمليات، وأكثرها تأثيرًا في حياة األفراد، والتنظيمات اإلدارية في القرار واحيعد اتخاذ 
حياة الدول والحكومات، ولهذا عدت القرارات جوهر القيادة اإلدارية، ألنَّ التوقف عن اتخاذها 
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 يؤدي إلى تعطيل العمل، وتوقف النشاطات، والخدمات، واإلنجازات، وبالتالي يؤدي إلى ضعف
 (.57، ص2111 عليان،المنظمة، وتعرضها للكثير من المشكالت )

ومما ال شك فيه أنَّ المسئولية األساسية لإلدارة، والمقياس الحقيقي لكفاءتها، هي قدرتها على    
تعلب ) اتخاذ القرارات اإلدارية الالزمة؛ لمعالجة المشكالت التي تواجهها في سبيل تحقيق أهدافها

 (33، ص2111، 

 مفهوم جودة القرار اإلداري: -

هي قدرة المنتج المطلوب تقديمه في شكل منتج نهائي إلشباع استعمال  . تعريف الجودة:1
 (21، ص2113العميل ومتطلباته. وكذلك الجودة هي المطابقة لالحتياجات المطلوبة.)علوان، 

ن مرة بأعمال أكثر م الجودة هي "التحرر من العيوب أو الخطأ وأوجه القصور التي تتطلب القيام
واحدة، وتؤدي إلى الفشل الميداني الذي يسبب استياء العميل، وبالتالي جودة أعلى خطأ أقل، 

 (3، ص2113رضا أكبر وتكلفة أقل )حمودي، حواس، 

( القرار بأنه سلوك وتصرف واع من بين عدة بدائل، أو 2116عرف حريم ) . تعريف القرار:2
 ين فأكثر، يتبعه فعل أو إجراء لتنفيذ هذا القرار.أنه اختيار واع من بين بديل

ويعرف القرار بأنه التعرف إلى البدائل المتاحة الختيار األنسب بعد التأمل حسب متطلبات الموقف 
فقد عرف القرار  (336، ص2111( أما جمعة )34،ص2111في حدود الوقت المتاح. )تعلب،

  ة لمجموعة من البدائل المتاحة واختيار أفضلها.بأنه نهاية عملية خاصة لتقييم األهمية النسبي
( إلى أنَّ جودة صنع القرار هي النشاطات الرئيسة التي تزود Wazis, et.al, 2017ويشير )

الفرد المهارات االستثنائية، والقدرات المعرفية، واستخدامها للمساهمة في التفاعل مع البيئة المحيطة 
 واختيار وتنفيذ البديل المناسب.

( بأنه إفصاح جهة اإلدارة في الشكل 173، ص2112عرفه )محمود،  . اتخاذ القرار اإلداري:3
الذي يحدده القانون عن إدارتها الملزمة بما لديها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك 

، 2111بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ممكنًا وجائزًا قانونيًا. وقد طعمة )طعمة،
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(عرفه بأنه ناتج عن صنع القرار أي تلك المرحلة المتعلقة بإنهاء االختيار واالستقرار على 21ص
 بديل واحد الذي يمثل القرار ويصدر عن المسئول الذي يمتلك السلطة والقدرة والرغبة والمعلومات.

ك في شار يرى الباحث أن القرارات الذي تعتمد على الحقائق الواقعية والمعلومات والموارد، وي
اتخاذها العاملون أنفسهم، تكون أكثر تقباًل عند تنفيذها، وتحقق نتائج إيجابية مرغوبة على المدى 

 القصير والطويل.
هو ذلك القرار الذي ُيقاس بقدر موضوعه وتحقيقه لألهداف بحيث يمتاز هذا  . جودة القرار:4

 (.2112داء )عبد الله، القرار بالرشد والعقالنية لتحقيق الكفاءة والفعالية في األ
( جودة القرار بأنه "المواصفات اإليجابية من حيث التفوق والتميز 2118وعرف ماضي وجفال )

والكيفية التي يكون عليها القرار، ليحقق األهداف المطلوبة على كافة المستويات"، كما وعرف 
ة و ( جودة القرار بأنه: "القرار الذي يقاس بقدر موضوعيته وتحقيقه لألهداف المرج2112عبد الله )

بحيث تمتاز هذه القرارت بالرشد والعقالنية لتحقيق الكفاءة والفعالية في األداء، وبين أبو سبت 
( بأنَّ جودة القرارات التي تتخذ من قبل المستويات اإلدارية تتوقف على مدى توافر 2115)

ين، خلالمعلومات المتاحة لمتخذي القرارات، وعادة يتم الحكم على جودة القرارات بناء على مد
 هما: 

: تقييم القرارات في ضوء النتائج المترتبة عليه، وهو أكثر المداخل وضوحًا وقبواًل المدخل األول
مَن الناحية العملية، فإذا كانت النتائج المترتبة على القرار مقبولة ُعّد القرار صحيًا مع مراعاة 

ج غير تؤدي بعض القرارات لنتائالفترة الزمنية خالل تقييم القرار؛ ألنه على المدى الطويل قد 
 مرغوبة. 

: فيتضمن لتقييم القرارات تحديد أفضل قرار اتخذ في ضوء الظروف التي أما المدخل الثاني
توافرت عند صنع القرار، وما يميز ذلك األخذ بعين االعتبار المهارة التي يتمتع بها متخذ القرار، 

 ك. وكذلك ما توفر من معلومات وموارد ساعدت على ذل
وفي هذا المقام ينبغي اإلشارة إلى النقاط التي يجب أخذها بعين االعتبار حتى يتم الحصول على 

 قرار أمثل، هي:
 .تفهم واضح ودقيق لألهداف المتعددة التي تالئم المشكلة موضوع القرار 
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 .تعريف محدد وشامل ودقيق للمشكلة، وجوانبها المختلفة ولموضوع القرار 
 ائل الممكنة، وبطريقة يمكن االعتماد عليها في تقدير ما يترتب على اختيار معرفة كاملة بالبد

 كل بديل.
 .تحديد العالمة بين نتائج كل بديل، واألهداف المرغوب في تحقيقها 
 .الحرية الكاملة لالختيار بين البدائل التي تحقق الحل األمثل للمشكلة 

 المنظمة:أنواع القرارات اإلدارية في  -

 (79، ص2118)النجار،  أنواع:يمكن تقسيم القرارات اإلدارية في المنظمة إلى ثالث 
 هي القرارات الروتينية المتكررة التي تكون فيها إجراءات اتخاذ القرار  القرارات المهيكلة: .1

لية بالمسؤو  تالقراراواضحة المعالم ومحددة بشكل مسبق وفق معايير مبرمجة، وتتعلق هذه 
سياسات المحددة في المنظمة، وغالباً ما تتخذ في المستوى التشغيلي والتي تكون قراراته الروتينية لل

ذات صفة متكررة، ومن األمثلة عليها: إجراءات صرف الرواتب، تسجيل الفواتير، ونقطة إعادة 
 الطلب في المخزون.

 به ت شهي قرارات يكون فيها جزء من المشكلة واضح واإلجراءا القرارات شبه المهيكلة: .2
محددة، إذ تكون اإلجراءات محددة ولكنها غير كافية التخاذ القرار، وتحتاج إلى جمع بعض 
المعلومات حول المشكلة ومن األمثلة عليها: اجراءات تعيين الموظفين، أو التوسع في مناطق 

 جديدة.

 هي قرارات غير روتينية تكون فيها اإلجراءات غير محددة، وتتخذ  القرارات غير المهيكلة: .3
في ظروف عدم التأكد، ويتناول القرار في العادة المسائل والحاالت اإلستثنانية التي قد تظهر 
خالل تشغيل النظام، وتكون هذه المسائل في العادة معقدة لعدم المعرفة المسبقة للكثير من 

 هذه القرارات في المستويات اإلدارية العليا ضمن ظروف غير مؤكدة. مؤشراتها، وغالبًا ما تتخذ
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تحتاج القرارات اإلدارية التي تتخذ في المستويات اإلدارية المختلفة إلى المعلومات حتى تكون 
قرارات رشيدة، لذا فإن المهمة الرئيسية لنظم المعلومات على اختالف أنواعها هي تقديم المعلومات 

والنماذج والتحليالت المناسبة لإلدارة حتى تستطيع اتخاذ القرار المناسب في الوقت المختلفة 
 (81، ص2118والزمان الصحيح )النجار، 

(، 118، ص 2111(، و)عباس ، 116، ص2111في ذات إطار السياق نفسه صنف)تعلب،  
 ، نت( أنواع القرارات، التي تجسدت فيما يلي: 2111والقرا )

 هو قرار تخطيطي طويل المدى، حيث يعد من أصعب القرارات، وذلك جي: القرار االستراتي .1
بسبب ندرة المعلومات، وصبغتها بعدم التأكد، ودرجة المخاطرة، وتكون دورة حياته طويلة فتزداد 
فرصة تقلب الظروف والعوامل التي ُيبنى عليها القرار، مع العلم أنَّ صناعة القرار االستراتيجي 

 ات متطورة، وأساليب حسابية متعددة، وتكنولوجيا متقدمة.يتطلب نظم معلوم

 القرار التكتيكي: هو قرار تخطيطي قصير ومتوسط المدى الذي غالبًا ما يستخدم لتحقيق .2
القرار االستراتيجي، ويتميز بأنَّ المعلومات المطلوبة متوفرة نسبيًا، ودقيقة نوعيًا، ويحتاج ألساليب 

، نت( بأنها قرارات 2111اعد معلومات جيدة. ووصفها )القرا، علمية بسيطة تدعم النظم، وقو 
متكررة، وإْن كانت في مستوى أعلى من القرارات التنفيذية، وأكثر فنية وتفصياًل. ويوكل أمر 

 مواجهتها إلى الرؤساء الفنيين، والمتخصصين.

 لى نضوج عالقرار التشغيلي: هو مبرمج متكرر شبه يومي، وهو أسهل أنواع القرار، ويعتمد  .3
الشخصية، وخبراتها، التي غالبًا ما تكون معلوماته متوفرة، وال يعتمد على أي أساليب كمية، كما 

 أنَّ دورة حياته قصيرة، وأحيانًا يخدم القرار التكتيكي.

 القرار األزمي: يتميز بأنَّ صناعة اتخاذه تكاد تكون صفرًا، وعلى المستوى الشخصي بسرعة  .4
لمتوافرة، وعلى مستوى المنظمة فهو يعتمد على وجود مجموعة من السناريوهات البديهة، والخبرة ا

 الجاهزة التي تمثل الحلول التي تتوقع المشكلة.

 القرارات التنفيذية: وهي تتعلق بالمشكالت البسيطة المتكررة كتلك المتعلقة بالحضور  .5
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ارات كاوي. وهذا النوع من القر واالنصراف، وتوزيع العمل والغياب، واإلجازات، وكيفية معالجة الش
يمكن البت فيه على الفور نتيجة الخبرات، والتجارب التي اكتسبها المدير مَن المعلومات التي 

 ، نت(.2111لديه )القرا، 

 القرارات الحيوية: هي تتعلق بمشكالت حيوية يحتاج في حلها إلى التفاهم، والمناقشة، وتبادل  .6
جهة هذا النوع من المشكالت يبادر المدير متخذ القرار بدعوة الرأي على نطاق واسع، وعند موا

مساعديه، ومستشاريه مَن اإلداريين، والفنيين، والقانونيين إلى اجتماع يعقد لدراسة المشكلة، وهنا 
يسعى المدير متخذ القرار، إلشراك كل من يعنيهم أمر القرار من جميع األطراف في مؤتمته، 

 المناقشة مع توضيح نقاط القوة، والضعف )المصدر السابق(. وأْن يعطيهم جميعًا حرية

 (6، ص2115ذكر ربايعة عدة خصائص للقرار وهي:)ربايعة، . خصائص القرار الفعال:2
 مراعاة خطوات المنهج العلمي في اتخاذ القرار. .1
مراعاة البيئة الداخلية للمنظمة، والبيئة الخارجية المتمثلة في قوى الضغط، والعوامل  .2

 االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والثقافية، والتكنولوجية.
 الحرص على مشاركة العاملين الذين يتأثرون بالقرار. .3
االستفادة مَن األساليب، والتقنيات اإلدارية الحديثة في عملية اتخاذ القرار من خالل حوسبة  .4

 المعلومات اإلدارية.
 المناسب التخاذه وتنفيذه.مراعاة شريعة القرار، وتحديد الوقت  .5
( عدة عناصر التخاذ القرارات، 61، ص2111ذكر )عليان،  . عناصر عملية اتخاذ القرار:3

 وهي:
 متخذ القرار: يتمتع متخذ القرار عادة بالسلطة التي تخوله لذلك. .1
 موضوع القرار: هو المشكلة التي تتطلب من متخذ القرار البحث عن حل لها. .2
  القرار المتخذ عبارة عن سلوك، أو تصرف معين من أجل تحقيق هدف األهداف والدافعية: .3
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محدد، ومَن المعلوم أنَّ وراَء كل عمل، أو سلوك دافع، ووراء كل دافع حاجة معنية يراد إشباعها، 
 وبناًء عليه ال يتخذ قرار إال إذا كان وراؤه دافع لتحقيق هدف معين.

 صائب؛ ال بدَّ من جمع البيانات والمعلومات الكافية البيانات والمعلومات: التخاذ قرار إداري  .4
 عن طبيعة المشكلة، وأبعادها، وأساليبها، وأطرافها، وتأثيراتها.

 التنبؤ: المعروف أنَّ كثيراً مَن القرارات تتعامل مع متغيرات مستقبلية مجهولة يجب التنبؤ بها،  .5
نبؤ ما سيحدث متخذ القرار في أن يستطيع توتقديرها، وتحديد انعكاساتها، وتأثيرها؛ فالتنبؤ يساعد 

 في المستقبل.

 البدائل: يمثل البديل، أو الحل مضمون القرار الذي سوف يتخذ لحل مشكلة ما، ومن النادر  .6
أْن يكون هناك حل واحد للمشكلة، وعلى األغلب أْن يكون هناك أكثر من حل للمشكلة، وبالتالي 

يختار البديل األنسب، واألفضل من بين البدائل المتاحة لحل فإنَّ متخذ القرار الجيد هو الذي 
 المشكلة.

 المناخ الذي يتم فيه اتخاذ القرار: يعني المناخ هنا الجو العام الذي يتم فيه اتخاذ القرار، وما  .7
يتضمنه هذا المناخ من اعتبارات خاصة عند متخذ القرار، وظروف داخلية، وخارجية تضع أمام 

قات، أو قيود عند اتخاذه للقرار، ومن أمثلة هذه المعوقات، والقيود ضعف متخذ القرار معو 
 اإلمكانات المالية، وضعف مستوى كفاءة العاملين، والقيود السياسية والقانونية وغيرها.

 يتم إتخاذ القرارات اإلدارية من خالل ثالثة مراحل وهي )التحري، مراحل القرارات اإلدارية : .4
وفق نموذج )نموذج هربرت سايمون( وقد أضافة آخرون فيما بعد مرحلة التصميم، االختيار( 

جديدة وهي مرحلة التطبيق، لكون اتخاذ القرارات عملية متعلقة بحل مشكالت، وهذه المراحل هي 
 (226-225ص  2118كالتالي)عمارة، وسالم، 
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حداث على األ مرحلة التحري: وفق هذه المرحلة يسمح متخذ القرارات بجمع بيانات للتعرفأ. 
واألحوال التي تقتضي اتخاذ قرارات، ويحدد المشكلة التي يجابهها وعناصرها والمجال الذي تتبعه، 

 ويجب أن يتم تحديد من لديه السلطة لحل المشكلة.

مرحلة التصميم: يقوم فيها متخذ القرار بناء على مرحلة التحري بدراسة البدائل، وتكون مهمة ب. 
 مساندة متخذ القرار لتكوين بدائل وتقويمها.المعلومات مساعدة و 

مرحلة االختيار: يجد متخذ القرار البدائل ويشمل ذلك موازنة منفعة وتكلفة كل منها، ويتسنى ج. 
ويات مساعدة متخذ القرارات لترتيب أول االتصالله اختيار طريق معين للتحرك، وهنا تكون مهمة 

 البدائل المقدمة.
يقوم متخذ القرار بإصدار القرار بوضع البديل المختار موضع التنفيذ ويتابع مرحلة التطبيق: د. 

 مرحلة التقدم ذلك، وتكون مهمة االتصال هنا هي توفير المعلومات لمتابعة النتائج وتنفيذ القرار.
 

 (21، ص2212( و)طعمة، 115، ص2211)عباس، ذكر كل من  مراحل عملية اتخاذ القرار: .5
 خاذ القرار، وهي: عدة مراحل لعملية ات

 مرحلة تشخيص المشكلة، وتحديد الهدف. .1
 مرحلة جمع البيانات والمعلومات. .2
 مرحلة بلورة البيانات والمعلومات. .3
 مرحلة وضع وتحديد البدائل. .4
 مرحلة المفاضلة بين البدائل، واختيار البديل األفضل. .5
 مرحلة صياغة، وإعالن القرار. .6
 مرحلة تنفيذ ومتابعة القرار. .7
( عدة قضايا 324، ص2111ذكر )تعلب،  القضايا والمشاكل التي تواجه المنظمات: .6

 ومشاكل للمنظمات، ومن أهمها:
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إنَّ توقيت التعامل مع المشكلة لحظة إدراكها غاية في األهمية، وبدون ذلك تتحول إلى مشكلة  .1
 معقدة زاحفة.

ا نصف الطريق إلى الحل، أمإنَّ إدراك المشكلة نفسها، ودقة تعريفها، وتحديد الهدف يعد  .2
النصف اآلخر؛ فيعتمد على األسلوب العلمي المتبع لها ودرجة االختصاص في التعامل 

 معها.
إنَّ معظم المشكالت المعقدة الزاحفة يمكن توقعها قبل حدوثها عن طريق آليات، وتكنولوجيات  .3

حلها  ا سوف تساعد علىقادرة على ذلك، ثم إنَّ إعداد سيناريوهات مختلفة جاهزة للتعامل معه
 قبل تعقدها، وتحولها إلى زاحفة.

إنَّ التعامل مع المشكالت يجب أْن يكون من خالل منظور مفهوم النظم، أي دراسة عالقاتها  .4
مع كل متداخالتها سلبًا وإيجابًا، وعلى المدى القصير والبعيد، ومن جهة أخرى فإنَّ تبعات 

 تابعة حتى يتم ضبطه وتعديله خالل دورة تأثيره.اتخاذ القرار يجب أْن تكون مراقبة، وم
تنقسم المشاكالت إلى ثالثة أنواع رئيسة: أزمية، وفقرية المعلومات، وغنية المعلومات، يعد  .5

النوعان األوليين أعقد أنواع المشكالت، ولذا فإنَّ درجة التعقيد، والخطورة واألهمية تحدد اآللية، 
م يجب على صانع القرار اختيار اآللية والتكنولوجيا والتكنولوجيا المستخدمة لدعمها، ث

 المناسبة، التي من شأنها تحقيق أقل تكلفة، وتعطي أفضل نتائج.
إنَّ أي قرار هو حلقة من سلسلة متصلة لقرار يسبقه، ثم إنَّ استمرارية جودته تساهم في  .6

 إحداث التطور والتنمية.
 

( بعض 77، ص2111لقد حدد )عليان،  عاليتها:. أساليب تحسين القرارات اإلدارية وزيادة ف7
 األساليب التي من خاللها يتم تحسين القرار وزيادة فعاليته، وهي:

 فهم المشكلة اإلدارية على أكمل وجه، وصواًل إلى إيجاد بدائل مناسبة لها. .1
ي ف األخذ باالعتبار درجة تأثير القرار على العاملين المنفذين له؛ لذا ينبغي إشراك العاملين .2

 عملية صنع القرار، مما يساعد على زيادة فهمهم للقرار ودعمهم له، وعدم معارضته.
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 تجنب العواطف، واألهواء الشخصية في أثناء اتخاذ القرار، مما يزيد من موضوعيته. .3
تفويض سلطة اتخاذ القرارات العادية، والروتينية إلى مديري الدوائر، واألقسام والشعب، مما  .4

 على التفرغ التخاذ القرارات المهمة والحساسة. يساعد المديرون 
 متابعة التغيرات والتطورات التي تحدث في البيئتين الداخلية والخارجية للمؤسسة. .5
إيجاد الحلول والقرارات اإلبداعية والمبتكرة للمشكالت، وعدم االعتماد قدر اإلمكان على  .6

 لضرورة.حلول جاهزة، أو سبق تبنيها في قرارات سابقة، إال عند ا
تبني مبدأ المرونة في اتخاذ القرارات، بحيث يسمح بتعديل القرار المتخذ عندما تستجد أمور  .7

 تقتضي ذلك.
إيجاد نظام معلومات إداري محوسب، يساعد على إمداد المديرين بالمعلومات الالزمة لهم  .8

 التخاذ القرارات الصحيحة.
 ية.االستفادة من أخطاء الماضي، وعدم الوقوع فيها ثان .9

 .التروي في اتخاذ القرار، وعدم االستعجال فيه إال في الحاالت الطارئة.11
 ... الدراسات السابقة -
يتضمن هذا القسم الدراسات الفلسطينية المرتبطة بموضوع  الدراسات الفلسطينية: -

متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية، واألنظمة اإللكترونية ذات العالقة وجودة القرار 
 ( دراسة، وتعرض من األحدث إلى األقدم على النحو التالي:25اإلداري وبلغ عددها )

 ( بعنوان: أثر القابلية لالستخدام لنظام الخدمات اإللكترونية في 2212دراسة )الوالي،  .1
وفر هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ت: تحسين أداء العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي

لالستخدام لنظام الخدمات اإللكترونية لوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة، وأثرها  القابلية
في تحسين أداء العاملين، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس ونوابهم 

( فردًا، وفق 197المستخدمين الرئيسيين لبوابة اإلدارة المدرسية، حيث تم أخذ عينة مكونة من )
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عينة الطبقية والموزعين على مديريات التربية والتعليم السبعة، ولتحقيق غرض الدراسة اتبع ال
 الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وأعد استبانة تم تصميمها لجمع البيانات.

 الستخدام بنسبة موافقة بدرجة متوسطة، وكذلكوأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: توفر القابلية ل
لوظيفي بدرجة موافقة بشدة، وتؤثر القابلية لالستخدام لنظام الخدمات اإللكترونية لمستوى األداء ا

 في تحسين أداء العاملين.
وأوصت الدراسة بما يلي: تدريب المستخدمين لنظام الخدمات اإللكترونية على وظائف النظام 

ستخدم من ع المالمختلفة، وتطوير دليل المستخدم للنظام، وتطوير النظام ليصبح قادرًا على من
 الوقوع في األخطاء، وإمكانية معالجة األخطاء بعد الوقوع فيها.

 ( بعنوان: "مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية ودورها في تحسين 2212)إسماعيل،  دراسة .2
هدفت الدراسة إلى بيان دور الرشاقة االستراتيجية ": جودة القرارت في المنظمات غير الحكومية

لقرارات في المنظمات غير الحكومية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في تحسين جودة ا
سنوات(  11التحليلي وتم تحديد مجمتع الدراسة وفقًا لثالثة معايير هي: عمر المنظمة )أكثر من 

( موظف وبذلك بلغ مجمتمع 25وموازنتها )أكثر من مليون شيكل(، يزيد عدد العاملين فيها عن )
( من المدراء ورؤساء األقسام، وتم 231، وتمثل أفراد مجتمع الدراسة )( منظمة41الدراسة )

 استخدام اسلوب المسح الشامل، واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات.

وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: وجود درجة موافقة كبيرة على بعد جودة القرارات 
وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة في المنظمات غير الحكومية، 

في متوسطات استجابة المبحوثين حول جودة القرارت اإلدالية تعزى لمتغيرات الديموغرافية 
 )الجنس، العمر، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي( في المنظمات غير الحكومية.

ف المنظمات غير الحكومية على المفاهيم اإلدارية الحديثة من أهم توصيات الدراسة: ضرورة تعر 
مثل: )الرشاقة االستراتيجية( ومحاولة تطبيقها بما يتناسب معها. ضرورة عمل المنظمات غير 
الحكومية على توفير بيئة مالئمة، تتوافر فيها اإلمكانات المادية، والمالية، والبشرية، والمعلوماتية، 
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 منظمة رشيقة استراتيجيًا اشتراك العاملين في جميع إلىالمناسبة للتحول ونظم العمل، واآلليات 
 .المستويات اإلدارية في عملية اتخاذ القرارات، لتعزيز الشعور بالرضا واإلقناع

 ( بعنوان: "دور النظم الخبيرة في جودة اتخاذ القرارات اإلدارية 2217)أبو زيد،  دراسة .3
هدفت الدراسة إلى دور النظم الخبيرة في جودة قرارات اإلدارة : الفلسطينية"العليا في وزارة الصحة 

العليا في وزارة الصحة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي 
التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث مثلت عينة الدراسة بطريق المسح 

 لدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:وخلصت ا. الشامل

واقع النظم الخبيرة في وزارة الصحة الفلسطينية جاءت بدرجة كبيرة، وأنَّ مستوى جودة اتخاذ  .1
جاءت بدرجة كبيرة، واتضح وجود عالقة طردية بين استخدام النظم الخبيرة وجودة  تالقرارا
 في وزارة الصحة الفلسطينية. تالقرارا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة تبين أنه ال  .2
القرارات في وزارة الحصة الفلسطينية تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، 

 وعدد سنوات الخبرة( في حين توجد فروق تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور.
  يالعمل على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية ف(: أثر جودة حياة 2217دراسة )أبو حميد،  .4

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد جودة حياة العمل على فاعلية : جامعة األقصى بغزة
اتخاذ القرارات اإلدارية في جامعة األقصى بغزة، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي 

 ديد من النتائج، أهمها:وخلصت الدراسة إلى الع للوصول للنتائج.

موافقة إلى حد ما من قبل أفراد الدراسة على مجال أبعاد حياة العمل ككل في جامعة األقصى  .1
 .%57.33بغزة بوزن نسبي 

وجود موافقة إلى حد ما )متوسطة( من قبل أفراد مجتمع الدراسة على مجال فاعلية اتخاذ  .2
 .%58.33نسبي القرارات اإلدارية في جامعة األقصى بغزة بوزن 
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  ( بعنوان: جودة الخدمات اإللكترونية وأثرها على رضا المستخدمين2217دراسة )الحلبي،  .5
هدفت الدراسة للتعرف على جودة الخدمات : غزة" -"دراسة حالة على برنامج برق بلس 

 تاإللكترونية وأثرها على رضا المستخدمين، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم
االستبانة كأداة للدراسة، وتألف مجتمع الدراسة من جميع مستخدمي موقع برق بلس، حيث تم 

إللكترونية بالنسبة لرضا وبينت النتائج أهمية جودة الخدمات ا ( فرد.411اختيار عينة عددها )

 على تحسين جودة الخدماتالمستخدمين، باإلضافة ألهمية توفر الدعم الفني الالزم لذلك، وأوصت الدراسة بأهمية العمل 

 اإللكترونية من خالل دعم اإلدارة لتطوير وتحسين هذه الخدمات.
 ( بعنوان: "أثر العوامل الخارجية على انطباعات المستخدمين تجاه 2217دراسة )فارس،  .6

مستخدمين على تقبل ال -االنطباعات –الخدمات اإللكترونية بوزارة التربية والتعليم غزة وأثر هذه 
هدفت الدراسة الستكشاف تأثير سبعة من العوامل الخارجية على انطباعات المستخدمين : للنظام"

تجاه نظام الخدمات اإللكترونية الذي تم تطبيقه مؤخرًا بوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات 
(، TAMغزة، وتقييم دورها في نجاح تطبيقه وذلك من خالل تطبيق نموذج تقبل التكنولوجيا )

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد استخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وتكون مجتمع 
الدراسة من جميع مستخدمي النظام والعاملين في الوزارة والمديريات السبع والبالغ عددهم أكثر من 

جابي يوبينت النتائج وجود تأثير إ ( موظف، وشملت عينة الدراسة بشكل مسحي شامل.711)
من كل من )الخبرات السابقة، واالرتباط الوظيفي، وجودة المخرجات، وإثباتية النتائج( على السهولة 
المدركة للنظام، ووجود تأثير للفائدة المدركة والسهولة المدركة على الرغبة في االستخدام، وأوصت 

ام العمل وارتباطها بمهالدراسة بأهمية دور كل من التدريب والتعريف باألنظمة، وكذلك سهولتها 
وتصميمها وفق رؤية الموظفين، وأيضًا دراسة كل نظام من أنظمة الخدمات اإللكترونية على 

 حده.

 ( بعنوان: "عالقة نظم المعلومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية".2215دراسة )الوادية،  .7
 اإلدارية وجودة القرارات اإلدارية فيهدفت الدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين نظم المعلومات 

وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة 
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( 157االستبانة، حيث قام الباحث باستخدام أسلوب العينة الطبقية المسحية حيث تم توزيع عدد )
النتائج من أهمها: وجود عالقة بين  على عينة الدراسة، وقد خلصت الدراسة في مجموعة من

(. وبينت 744جودة القرارات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي بمعامل ارتباط يساوي )
(%، وأظهرت 67.47النتائج بأنَّ نظم المعلومات اإلدارية مطبق في وزارة التربية والتعليم بنسبة )

ابي في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة كان إيجالنتائج بأنَّ واقع جودة القرارات اإلدارية 
 وأوصت الدراسة على ما يلي: (%.63.19بنسبة )

حث اإلدارة العليا على زيادة دعم توفير المستلزمات الخاصة بتشغيل نظم المعلومات اإلدارية  .1
 بالوزارة.

 الحرص على اشراف العاملين في تقييم فاعلية البرامج بشكل مستمر. .2
أن تحرص اإلدارة العليا في وزارة التربية والتعليم على توفير البدائل المتعددة عند اتخاذ  .3

 القرار.
 حول النظام. باقتراحاتهم واألخذاشراك العاملين عند إحداث أي تغيير،  .4
  ةالقرار "دراس( بعنوان: "أبعاد إدارة المعرفة وعالقتها بعملية اتخاذ 2215دراسة )عبيد،  .2

هدفت الدراسة إلى كشف العالقة بين أبعاد ادارة : البنوك التجارية في قطاع غزة ميدانية على
المعرفة )تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية، المشاركة التنظيمية، الثقافة التنظيمية( وعمليات 

لمرجوة ااتخاذ القرارات لدى الفئة اإلدارية في البنوك التجارة في قطاع غزة، وبغية تحقيق األهداف 
( فقرة، 81تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة كأداة للدراسة وشملت على )

وقد تم تطبيق الدراسة على عنية عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة الذي يضم البنوك التجارية 
 ائج أهمها:( استبانة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نت121بنوك( حيث تم توزيع ) 8في قطاع غزة )

أظهرت النتائج أن تصورات المبحوثين ألبعاد إدارة المعرفة جاءت بدرجة مرتفعة ويعتبر هذا  .1
مؤشر إيجابي على مدى إدراك الفئة اإلدارية في البنوك التجارية في القطاع لمفهوم ادارة 

 المعرفة وأبعادها وبالتالي توظيف هذه المفاهيم في عملية اتخاذ القرارات.
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قة ذات داللة إحصائية بين أبعاد إدارة المعرفة وعملية اتخاذ القرارات في البنوك وجود عال .2
 التجارية في قطاع غزة.

لها المعرفة وتفعي ةإدار بأبعاد  االهتماموتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: زيادة 
ة في اتخاذ عمليقرارات سليمة، واتباع األساليب والوسائل العلمية والذ اتخابالبنوك ودفعها نحو 

 القرارات المتعلقة بمصير ومستقبل منظمة األعمال للوصول للقرار األمثل.
 ( بعنوان: "واقع تطبيق هندرة إدارة الموارد البشرية وعالقتها2215دراسة )أبوعوض،  .2

لى هدفت الدراسة إلى التعرف عبتطوير األداء الوظيفي في ديوان الموظفين العام في قطاع غزة"
تطبيق هندرة إدارة الموارد البشرية وعالقتها بتطوير األداء الوظيفي في ديوان الموظفين العام واقع 

في قطاع غزة حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة االستبانة، واعتمدت 
( موظفًا، وخلصت 91عينة الحصر الشامل، حيث وزعت االستبانة على مجتمع الدراسة البالغ )

لدراسة إلى العدد من النتائج، أهمها: أنَّ أبعاد الهندرة تتوافر في ديوان الموظفين العام بنسبة ا
مقبولة، وأنَّ مستوى األداء الوظيفي لدى العاملين في ديوان الموظفين العام هي نسبة جيدة، ووجود 

في لدى داء الوظيعالقة طردية بين مدى توافر أبعاد الهندرة في ديوان الموظفين العام، وبين األ
 العاملين فيه. ومن أبرز ما أوصت به الدراسة ما يلي:

  عمل ب واالتصاالت الحديثة والاالستفادة من التطور التكنولوجي في أنظمة المعلومات والحاسو
 على استغاللها بشكل أمثل.

 .)االستفادة من تجارب تكنولوجية خارجية )كالقطاع الخاص أو مؤسسات حكومية دولية 
  تغيير جوهري في االداء واالستفادة منها في الهندرة. إلحداثتوظيف تقنية المعلومات 

  اإلدارة أداء تحسين في اإلدارية المعلومات نظم ( بعنوان: "دور2215دراسة )فروانة،  .12
هدفت الدراسة إلى تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية، : المدرسية"

( 297واتبع الباحث المنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وقد تم توزيعها على )
موظفًا، وتكون مجتمع الدراسة مَن الموظفين اإلداريين، وأصحاب المسميات اإلشرافية في وزارة 

في تحسين  ةوبينت النتائج ارتفاع تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسي التربية والتعليم العالي.
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، وأوصت الدراسة باالستمرار في رفع %74.72أداء اإلدارة المدرسية حيث جاء بوزن نسبي 
كفاءة مكونات نظم المعلومات اإلدارية سواء أكانت المكونات المادية، أم المكونات البرمجية، 

 باإلضافة لعقد دورات تدريبية للموظفين العاملين على النظام.

 عنوان: "نظم المعلومات الصحية المحوسبة وأثرها على األداء ( ب2214دراسة )بنات،  .11
هدفت الدراسة لمعرفة أثر نظم المعلومات الصحية المحوسبة على األداء الوظيفي : الوظيفي"

للموظفين في مستشفى الشفاء بغزة، واتبع الباحث المنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة 
وبينت النتائج وجود عالقة  ف داخل مجمع الشفاء الطبي.( موظ211دراسة وتم توزيعها على )

ذات داللة إحصائية بين توافر متطلبات التشغيل وإدارة نظم المعلومات الصحية المحوسبة واألداء 
الوظيفي للموظفين، وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية للمستخدمين وإشراكهم في تصميم النظم 

 الروح المعنوية لهم، ثم عدم مقاومتهم الستخدام النظم المحوسبة.بما يتضمن احتياجاتهم، ويرفع 

 ( بعنوان: "دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في تحسين األداء 2214دراسة )خضر،  .12
هدفت الدراسة للتعرف على دور نظم المعلومات اإلدارية : الوظيفي في الكليات المتوسطة"

ي الكليات المتوسطة، واتبع الباحث المنهج الوصفي، المحوسبة في تحسين األداء الوظيفي ف
( موظفًا، حيث تكون مجتمع الدراسة 258واستخدمت االستبانة كأداة دراسة تم توزيعها على عدد )

وبينت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  من جميع الكليات المتوسطة في قطاع غزة.
داء الوظيفي للعاملين في الكليات المتوسطة، وأوصت نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة واأل

الدراسة بضرورة إيجاد دليل مكتوب لإلجراءات المتبعة عن كيفية استخدام النظام الحالي يتصف 
 بالسهولة، والتطابق مع آليات العمل ويتم تحديثه بشكل دوري.

  سين األداء اإلداري ( بعنوان: "عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تح2213دراسة )أبوكريم،  .13
ف هدفت الدراسة إلى التعر : دراسة ميدانية بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة"

على عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري لدى المنظمات غير الحكومية 
افة إلى االستبانة باإلضبقطاع غزة، حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة 
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( من مديري المنظمات غير الحكومية، وقد 152المقابالت، وقد اشتملت العينة على عدد )
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: وجود عالقة طردية قوية بين نظم المعلومات 

حسين األداء انات( وتاإلدارية )االختصاصيون، الفنيون، األجهزة، البرمجيات، الشبكات، قواعد البي
اإلداري، حيث أنَّ األجهزة هي األكثر تأثيرًا على تحسين األداء اإلداري، وأنَّ متطلبات نظم 
المعلومات كـ)األجهزة، الشبكات، االختصاصيين، المستخدمين، البرامج، وقواعد البيانات( متوفرة 

 ومن أبرز ما أوصت به الدراسة ما يلي: وتناسب طبيعة األعمال.

يادة االهتمام باإلمكانات المادية والفنية لنظم المعلومات االدارية من خالل مواكبة الوسائل ز  .1
 والتقنيات التكنولوجية الحديثة والعمل على تدريب الموظفين على استخدام تلك النظم.

زيادة االهتمام باإلمكانات البشرية لنظم المعلومات االدارية "االختصاصيون الفنيون  .2
ن النهائيون" من خالل تنوع تخصصات العاملين في مجال نظم المعلومات والمستخدمو 

االدارية، حيث يؤدي الى تأثير واضح على عملية تحسين االداء في المنظمات غير الحكومية 
 بقطاع غزة.

توضيح أهمية أن تقوم المنظمات بتبني أسلوب نظم المعلومات االدارية لما له من فوائد في  .3
اإلداري في المنظمات وخصوصا في خفض تكاليف الوقت والجهد وما يترتب تحسين االداء 

 عليه من ميزات.
 ( بعنوان:" تقييم سهولة استخدام المواقع التعليمية آليًا باستخدام 2213دراسة )أبو زيد،  .14

هدفت الدراسة إلى اقتراح منهجية آلية لتقييم سهولة االستخدام لمواقع : تقنيات تنقيب البيانات"
جامعات اإللكترونية باستخدام تقنية تنقيب البيانات، واتبعت الدراسة على منهجين؛ األول: المنهج ال

الوصفي، والثاني: المنهج التجريبي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة يتم من خاللها جمع 
يقي، بالبيانات للمنهج الوصفي، وكذلك استخدام السيناريو لبعض المهمات الموجهة للمنهج التط

 وتكون مجتمع الدراسة من الطلبة المستخدمين لموقعي جامعة األزهر، وكلية الدراسات المتوسطة.
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وبينت النتائج أنَّ القابلية لالستخدام متوفرة في الموقعين مع وجود بعض المالحظات حيث 
عدم معرفة الطلبة بالخدمات المتوفرة التي تضاف حديثًا إلى الموقع مما يجعل عند الطلبة عدم 
رغبة في استخدام الموقع، ووجود خدمات يقدمها موقعي الجامعتين وال يعرف عنها الطلبة، 

الدراسة بأهمية قيام الجامعة بإعالم الطلبة عند إضافة أي خدمات جديدة على موقع  وأوصت
 .إلى الطلبة  SMSالجامعة من خالل اإلعالنات أو عبر إرسال رسالة 

 ( بعنوان: "دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير 2212دراسة )فرج الله،  .15
ي الفلسطينية: دراسة تطبيقية على الجامعات األداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العال

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور االستثمار في تكنولوجيا : الفلسطينية العاملة في قطاع غزة"
المعلومات في تطوير األداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، حيث طبقت 

لي، غزة، حيث استخدم المنهج الوصفي التحلي الدراسة على الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع
( موظفًا كعينة عشوائية طبقية من ذوي 294وكانت أداة الدراسة االستبانة التي اشتملت على )

المناصب اإلدارية في الجامعات الفلسطينية، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: 
 حسين نوعية القرار وتسهيل مهام المدير، كمايسهم االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في ت

من أبرز ما أوصت به الدراسة / إعداد البرامج  ويعمل على سرعة وكفاءة إنجاز المعامالت.
التدريبية للعاملين من مختلف المستويات، وذلك لتدريبهم على الطرق الفعالة للتعامل مع تكنولوجيا 

بالشكل الصحيح وباإلضافة إلى ضرورة العمل على  المعلومات، ولزيادة قدراتهم على استخدامها
متابعة التطورات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات، لالستفادة من المميزات التي توفرها هذه 

 التكنولوجيا، وتجنب العيوب التي قد تنجم عنها.

 ( بعنوان: "معوقات استخدام األساليب الكمية وعالقتها بجودة 2212دراسة )حسونة،  .16
عرف هدفت هذه الدراسة إلى الت: دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطين( –رارات اإلدارية الق

على أهم معوقات استخدام األساليب الكمية وعالقتها بجودة القرارات اإلدارية في البنوك العاملة 
في فلسطين من خالل التعرف على مستوى معرفة المديرين باألساليب الكمية، ومدى حاجتهم 
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الستخدام تلك األساليب ودرجة تطبيقهم لها في أعمالهم، كما تم التعرف على مدى استخدام أهم 
( بنكًا من البنوك العاملة في فلسطين، من خالل 11األساليب الكمية، وشملت الدراسة عدد )

ة ( استبان311استبانة تم تصميمها لهذا الغرض أجابت عليها عينة طبقية عشوائية والبالغ عددها )
( استبانة تم توزيعها على عدد من المدراء والمسؤولين العاملين في البنوك العاملة 381من أصل )

( من اجمال االستبانات التي تم توزيعها. وقد خلصت الدراسة إلى %79في فلسطين بنسبة )
 ةمجموعة من النتائج أهمها وجود عالقة عكسية بين أسلوب التجربة والخطأ في القرارات اإلداري

وبين جودة القرارات اإلدارية، وأوصت الدراسة إلى االهتمام بالبعد التعليمي والتدريبي، وتكثيف 
وأوصت بإنشاء مراكز بحوث مختصة لتطوير األساليب الكمية بما  تدريب مديري المصارف.

 يتوافق مع القطاع المصرفي.

المرتبطة بموضوع متطلبات أتمتة يتضمن هذا القسم الدراسات العربية  الدراسات العربية: -

( 15العمليات اإلدارية، واألنظمة اإللكترونية ذات العالقة وجودة القرار اإلداري وبلغ عددها )

 دراسة، وتعرض من األحدث إلى األقدم على النحو التالي:

 ( بعنوان: أثر تطبيق النظم الخبيرة على اتخاذ القرار اإلداري في 2212دراسة )حسن،  .1
هدفت هذه الدراسة على أثر تطبيق النظم الخبيرة على اتخاذ : التكنولوجيا في األردنشركات 

القرار اإلداري في شركات التكنولوجيا في األردن _ عمان، وتألف مجتمع الدراسة من المدراء 
شركة(،  183العاملين في شركات التكنولوجيا في األردن ـ عمان حيث بلغ عدد هذه الشركات )

( استبانة 121استبانة( لكل شركة وتم استرداد ) 7( استبانة بواقع )165ث بتوزيع )وقام الباح
خصصت للهيكل اإلحصائي ومن أبرز نتائجها أن مستوى مقياس األهمية النسبية للمتغير المستقل 
بأبعاده مجتمعة )النظم الخبيرة( قاعدة المعرفة، وقاعدة االستدالل، وواجهة المستخدم مرتفعة، 

أيضًا أن اتخاذ القرار اإلداري بأبعاده المختلفة )شفافية القرار، وتكاملية القرار، ومشاركة وأظهرت 
العاملين في اتخاذ القرار( مرتفعة وبينت أيضًا وجود أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق النظم الخبيرة 

تفاق على اال وأوصت الدراسة بضرورة بأبعاده مجتمعة على اتخاذ القرار اإلداري بأبعاده مجتمعة.
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تحديد مفهوم النظم الخبيرة، وأن هذه النظم تختلف في تطبيقها من قطاع إلى قطاع آخر وبحاجة 
إلى بنية تحتية مكونة من الثقافة والهياكل والمعرفة والماديات المطلوبة لتحقيق أعلى مستوى في 

حية واإلنتقال لتطبيق واإلتاايجاد النظم الخبيرة للعمل بكفاءة وفعالية من خالل التبني ثم الفهم وا
 السلس من األنظمة القديمة التقليدية إلى النظم الخبيرة لتحقيق ذلك.

 ( بعنوان: واقع استخدام اإلدارة اإللكترونية في مكتبات 2212دراسة )عوض وهمشري،  .2
اسة هدفت الدر : الجامعات الرسمية في األردن من وجهة نظر المديرين فيها واتجاهاتهم نحوها

للتعرف على واقع استخدام اإلدارة اإللكترونية في مكتبات الجامعات الرسمية في األردن، من 
وجهة نظر المديرين فيها، واتجاهاتهم نحوها، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت 

ات الرسمية عاالستبانة كأداة للدراسة، وتألف مجتمع الدراسة من المديرين العاملين في مكتبات الجام
وبينت النتائج أنَّ درجة تقدير المديرين المستجيبين لواقع  ( فردًا.121في األردن والبالغ عددهم )

استخدام اإلدارة اإللكترونية كانت متوسطة بشكل عام، وكانت درجة تقديرهم للصعوبات التي 
نها أوصت وصيات أتواجههم في تطبيقها واستخداماتها أيضًا بدرجة متوسطة، كانت من أبرز الت

بأهمية وضع برامج تدريبية تعمل على رفع كفاءة األفراد وتأهيلهم للتعامل مع تطبيقات اإلدارة 
 اإللكترونية.

 (، بعنوان: "اإلدارة االلكترونية وأثر تطبيقها على التطوير التنظيمي 2217دراسة )فؤاد،  .3
هدفت الدراسة  ية أوالد جالل".في المؤسسة العمومية بالجزائر دراسة حالة المقاطعة اإلدار 

للتعرف على اإلدارة اإللكترونية وأثر تطبيقها على التطوير التنظيمي في المؤسسة العمومية 
بالجزائر حيث تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي تم استخدام أسلوب اإلستمارة وبعض المقابالت، 

 همها:ومن خالل تحليل إجابات العينة تم التوصل على عدة نتائج أ 

 .االتجاه العام لدور الحاسب اآللي والشبكات كان بالموافقة بشدة من قبل أفراد العينة 
 .االتجاه العام لدور قواعد البيانات والمورد البشري كان بالموافقة من قبل أفراد العينة 
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 يوجد ارتباط بين أبعاد متغير اإلدارة اإللكترونية والتطوير التنظيمي بدرجات متفاوتة، حيث 
 كان أقوى ارتباط بين التطوير التنظيمي والمورد البشري.

 ( بعنوان: "دور نظم أتمتة المكتب في تحسين جودة الخدمات 2215دراسة )عيسى،  .4
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين استخدام نظم أتمتة المكتب في جامعة تشرين . اإلدارية"

من جهة، وبين تحسين جودة الخدمة المقدمة في المكاتب اإلدارية في جامعة تشرين للطالب، 
(استبانة، 211حيث قام الباحث بتوزيع استبانة على عنية من العاملين في المكاتب اإلدارية بلغت )

(، والختبار العالقة عمد الباحث إلى 282وزيع استبانة أخرى على عينة الطالب بلغت )وتم ت
حث توصل الب ستيودنت لعينتين مستقلتين. Tستيودنت لعينة واحدة، واختبار  Tاستخدام اختبار 

من خالل الدراسة إلى انخفاض مستوى جودة الخدمة اإلدارية المقدمة في المكاتب اإلدارية في 
 servpualرين، متضمنًا انخفاض في مستوى أبعاد الجودة التي حددها نموذج الفجوة جامعة تش

وهي )االستجابة، والموثوقية، واإلعتمادية، والتعاطف، والملموسية(، ورافقه انخفاض في مستوى 
وأوصت الدراسة بضرورة وجود بيئة مادية الزمة لبناء  استخدام آليات نظم أتمتة المكاتب اإلدارية.

أتمتة المكتب متمثلة في الشبكات، باإلضافة إلى ربط الجامعة مع باقي المؤسسات الحكومية  نظم
بشبكة إنترنت وتفعيلها أو على اكسترانت تساهم في نقل البيانات والمعلومات والوثائق بسهولة 

 وسرعة، مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.

 -Eإدارة الموارد البشرية اإللكترونية  ( بعنوان: "أثر جودة أنظمة2213دراسة )الرواحنة،  .5
HRM ت هدفأورانج(". -على كفاءة أداء العاملين )دراسة حالة في مجموعة االتصاالت األردنية

الدراسة إلى التعرف على أثر جودة أنظمة إدارة الموارد البشرية اإللكترونية على كفاءة أداء 
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ، -أورانج -العاملين في شركة االتصاالت األردنية

( موظفًا من فئة رؤساء األقسام، ومديري 77واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة تم توزيعها على)
وبينت النتائج أنَّ جودة أنظمة الموارد البشرية اإللكترونية ليس لها تأثير واضح على كفاءة  الفروع.

لتحتية ألنظمة الموارد البشرية اإللكترونية هي التي لها تأثير األداء، في حين أنَّ جودة الِبنية ا
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إيجابي واضح على كفاءة أداء العاملين في الشركة، وأوصت الدراسة بتكثيف برامج التدريب؛ 
 ( بشكل فعال.E-HRMلتطوير مهارات الموظفين على كيفية استخدام تطبيقات )

 لكترونية ودور تطوير الموارد البشرية في ( بعنوان: "أثر اإلدارة اإل 2212دراسة )الدايني،  .6
تحسين أداء المنظمة: دراسة تطبيقية من وجهة نظر العاملين في مصرف الرافدين )حالة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اإلدارة اإللكترونية ودور تطوير الموارد البشرية في  دراسية(".
رف الرافدين كدراسة حالة، حيث تم استخدام تحسين أداء المنظمة من وجهة نظر العاملين في مص

( موظفاً كعينة شاملة، 72المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة االستبانة، واشتملت على )
حيث تكون مجمع الدراسة مَن العاملين في المستويات اإلدارية واألكاديمية المختلفة في األكاديمية 

( موظفًا، كما وخلصت الدراسة إلى العديد مَن 72الغ عددهم )الدولية االسترالية في ملبورن والب
النتائج، أهمها: أنَّ هناك وضوح لدى العاملين حول أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وفوائدها 
في إدارة الموارد البشرية، وتدعم اإلدارة التحول الستخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد 

 البشرية.
 ( بعنوان: "أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في أداء 2212القرشي، دراسة ) .7

لدراسة هدفت هذه ا دراسة ميدانية لعينة من العاملين في شركة )واي( للهاتف النقال. -العاملين
إلى التعرف إلى أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في أداء العاملين في شركة)واي( للهاتف 

الجمهورية اليمنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم النقال في 
( 124تطوير وتصميم اإلستبانة لغرض جمع البيانات وتوزيعها على أفراد العينة البالغ عددهم )

( لتحليل البيانات، SPSSموظفًا، وقد تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )
األساليب اإلحصائية الوصفية لمعرفة تصورات أفراد العينة ألبعاد نظم المعلومات واستخدمت 

واألداء الوظيفي، وتحليل اإلنحدار المتعدد الختبار صالحية نموذج الدراسة وأثر المتغيرات 
 ا:وتوصلت الداسة إلى عدة نتائج أهمه المستقلة في المتغير التابع، وتحيل التباين األحادي.

 ام العلومات جاءت بدرجة مرتفعة.لمبحوثين تجاه مستلزمات تشغيل نظان تصوات ا .1
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وجود أثر للمستلزمات الرئيسية الدارة وتشغيل نظم المعلومات المحوسبة )المادية، والبرمجية،  .2
كما وأوصت الدراسة بالتأكيد على دعم اإلدارة العليا للمستخدمين من خالل  والبشرية(.

وكذلك األستمرار في تزويد القسم المسؤول عن نظام تشجيعهم على استخدام النظام 
المعلومات بالمستلزمات الضرورية للقيام بواجباته، واإلستمرار في توفير البرمجيات التي تلبي 

 احتياجات مختلف المستخدمين والتي تتالءم مع األجهزة والشبكات المستخدمة في العمل.

الدراسات األجنبية المرتبطة بمستجدات موضوع يتضمن هذا القسم  الدراسات األجنبية: -

متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية واألنظمة اإللكترونية ذات العالقة وجودة القرار اإلداري وبلغ 

 ( دراسات، وتعرض من األحدث إلى األقدم على النحو التالي:11عددها )

 ( بعنوان: أثر اتخاذ القرارت والمكافآت واإللتزام التنظيمي على Yance, 2018دراسة ) .1
هدفت الدراسة إلى بيان تأثير اتخاذ القرارات والمكافآت وااللتزام  أداء العمل في أندونيسيا.

التنظيمي على أداء العمل في تيمور ريجنسي ـ أندونيسيا، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، 
( موظفًا من 147دارة الرئيسية في جمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من )كانت االستبانة األ

وخلصت الدراسة إلى العديد من  استبانة صالحة للتحليل. 81العاملين في اإلدارة، وتم استرداد 
وجود تأثير لكل من اتخاذ القرارات، والمكافأة وااللتزام التنظيمي في أداء العمل  النتائج أهمها:

 ( على التوالي.%24.5،%41.7، %31.1إدارة التعليم بنسب تأثير ) لموظفي

 بعنوان: صافي قابلية االستخدام في التجارة اإللكترونية )تقييم  (Pokki, 2016)دراسة  .2
هدفت الدراسة إلى مقارنة إمكانية استخدام أربعة متاجر  قابلية االستخدام ألربعة متاجر شبكية.

فية إلى زيادة المعرفة حول كي باإلضافةويب مختارة يمكن استخدامها في التجارة اإللكترونية، 
تفاعل المستخدمين مع العيوب في تصميم متاجر الويب، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وقد 

نات من خالل المتعاملين مع هذه المواقع، وبلغ عدد أفراد العينة اُستخدمت المقابلة كأداة لجمع البيا
وبينت النتائج عدم وجود اتساق في بنية الصفحة، ووجود  ( فرد من المستخدمين للمواقع.81)
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مشاكل في قابلية القراءة ومحتوى المواقع ذات الصلة، وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة القابلية 
 يجابًا على رغبة المستخدمين في الشراء وذلك أثناء تصفحهم للمواقع.لالستخدام حيث أنها تؤثر إ

 ( بعنوان: تأثير األتمة على عملية اتخاذ القرار عندGashti et al, 2013دراسة ) .3
هدفت هذه الدارسة إلى التحقق من المزايا التي توفرها نظم أتمتة المكتب التي تساهم : المديرين

اإلداري من خالل السرعة في ايصال البيانات إلى متخذ القرار وما في تحسين عملية اتخاذ القرار 
ينطوي عليه ذلك من توفير في الجهد والوقت كما سعت هذه الدارسة إلى تقديم المزيد من الحلول 
لتحسين أداء نظم أتمتة المكتب وتحقيق االستفادة القصوى منها على المستوى المحلي في المنظمة 

لوطني وما يمكن أن تقدمه هذه الدارسة من إضافة علمية في الناحية أو حتى على المستوى ا
األكاديمية. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي من خالل مراجعة أدبية لكثير من الدارسات 
األكاديمية التي تناولت مفهوم نظم أتمتة المكتب باإلضافة إلى عملية اتخاذ القرار اإلداري والعوامل 

عملية وكيفية االستفادة من مزايا نظم أتمتة المكتب في تحسين هذه العملية المؤثرة في هذه ال
وخلصت الدراسة إلى: توالت الدارسة إلى وجود عالقة إيجابية بين توفر نظم أتمتة مكتب في 
المنظمة وعملية اتخاذ القرار اإلداري فيها سواء من ناحية الدقة في اتخاذ القرار اإلداري والدقة 

توالت الدارسة إلى ان وجود نظم معلومات إدارية فعالة في المنظمة له أثر كبير  في صنعه كما
 على أداء المنظمة عمومًا، وأهمية كبرى في عملية اتخاذ القرار اإلداري.

 ( بعنوان: تصميم وتنفيذ نظم أتمتة Lu Jinhua& Gao Xiaoping, 2012دراسة ) .4
ناقشت هذه الورقة عملية تطبيق نظم أتمتة المكتب في : المكتب في المنظمات عبر اإلنترنت

المنظمات عبر اإلنترنت وتناولت تحليل متطلبات هذه النظم وتصميم وظائفها باإلضافة الى 
تصميم قاعدة البيانات وتطبيقات هذه النظم بما يتضمن تحديد هيكل قواعد البيانات بما يضمن 

المعلومات. وتهدف هذه الورقة الى إيجاد تعليمات  توفر المعلومات المطلوبة وعملية تحديث هذه
مكتوبة للنظام والتي تستهدف المنظمات الصغيرة والمتوسطة. باإلضافة الى متابعة األغراض 

تطبيق وتطوير هذه النظم وتحديد أدوات تطوير هذه النظم ومتطلبات التطبيق  وراءواألهداف من 
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باحث في هذه الورقة على المنهج الوصفي حيث تناول من بنية مادية أو قواعد بيانات. واعتمد ال
مفهوم نظم أتمتة المكتب كما اعتمد المنهج التاريخي في دراسة تاريخ ظهور هذه النظم وتطورها 

خالل  بعض نتائج الدارسة: من باإلضافة الى شرح بعض تطبيقاتها واحتياجاتها ومتطلباتها.
في  ايد على األتمتة فإن تطبيق نظم أتمتة المكتب ساعدالتطور التكنولوجي الكبير واالعتماد المتز 

تخفيض الوقت والجهد الالزم للقيام باألعمال المكتبية وزيادة معدل التنسيق بين هذه األعمال مما 
 ساعد العاملين على التفرغ األكبر ألعمال أخرى ربما تكون أكثر أهمية.

 ة العمل بإستخدام نظم أتمتة ( بعنوان: تحسين كفاءWuli song et al, 2012دراسة ) .5
وقد هدفت هذه الدارسة الى تحديد دور نظم أتمتة المكتب في دعم فعالية وكفاءة األداء . المكتب

في المنظمات وخصوصًا في الجامعات من خالل االعتماد على اإلدارة اإللكترونية وشبكات 
اعد إن أتمتة المكاتب ال يسبعض نتائج هذه الدارسة:  االتصال واستخدام البرمجيات المناسبة.

فقط في تخفيض ضغوط العمل وتحسين كفاءته إنما يساعد أيضًا في تخفيض احتمال الوقوع في 
األخطاء أثناء تنفيذ العمليات اليدوية وتسمح أيضاً بتداول المعلومات وإعادة استخدامها مما يساعد 

 في تعظيم الفوائد.

 ( بعنوان: دراسة استكشافية Azam Roostaee& J S Sadaghiani , 2013دراسة:) .6
هدفت هذه الدارسة الى . لتحديد العوامل المختلفة المؤثرة على عدم كفاءة نظم أتمتة المكتب

تحديد أهم تلك العوامل التي تؤثر سلباً على تطبيق نظم أتمتة المكتب. منهجية الدارسة: تم تصميم 
مل العالي في إيران حيث تم تبويب العوا استبانة وزعت على الفريق اإلداري في وازرة التعليم

المؤثرة إلى ثالثة أقسام: )عوامل ترتبط باألفراد، وعوامل ترتبط باإلدارة، وعوامل ترتبط بالتكنولوجيا 
. وتوالت 1.95فردًا مع مجال ثقة  71المستخدمة في هذه النظم( حيث تم توزيع االستبانة على 

عالية نظم أتمتة المكتب وهما ضعف دعم اإلدارة باإلضافة الدارسة الى وجود عاملين مؤثرين على ف
 إلى ضعف البنية التحتية. 

 بعنوان: ")دور نظم المعلومات اإلدارية في القدرة على اتخاذ  (Nowduri, 2011)دارسة  .7
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ت تهدف الدراسة إلى التعرف على دور نظم المعلوما القرار. جامعة بلومزبورغ في والية بنسلفانيا.
في القدرة على اتخاذ القرار، حيث أن عملية صنع القرار وأثرها على إدارة المستوى األعلى  اإلدارية

في تنظيم األعمال التجارية يفسر من خالل التركيز على اتخاذ القرارات، وتناقش هذه الدراسة 
ة الدراس وتوصلت القيود والتحديات التي تواجه نظم المعلومات اإلدارية في عملية صنع القرار.

 إلى أهم النتائج التالية:

  الطبيعة الدينامكية لنظم المعلومات اإلدارية تجعل من الصعب بالنسبة لبعض
 المنظمات القدرة على مواكبة المبادئ واالستراتيجيات والمقترحات.

  الحاالت المختلفة لعملية اتخاذ القرار تفرض تحديات لنظم المعلومات اإلدارية في
 وفاء بالمتطلبات.قدرتها على التكيف وال

  نظم المعلومات اإلدارية بحاجة إلى متطلبات مادية مكلفة يصعب على بعض
 المنظمات تحمل تلك المتطلبات.

  نظم المعلومات اإلدارية بحاجة لكثير من الخبرات، األمر الذي تفتقر إليه العديد من
 المنظمات.

متابعة نظم المعلومات وأوصت الدراسة بأنه ينبغي على أن يكن هناك زيادة في 
اإلدارية لتوخي الدقة في العمل، وينبغي على المدراء وأصحاب األعمال إيجاد طريقة لتنظيم 

 المعلومات مع لتتناسب مع عمليات صنع القرار.
 عنوان الدراسة: ")أدوار تحفيز المستخدم ألداء مهمة ونظام دعم  (Chan, 2009)دارسة  .2

 الهدف. )أجهزة الكمبيوتر في السلوك البشري( DSS( فعالية وكفاءة في استخدام DSSالقرار )
من هذه الدراسة الحصول على مقاييس فعلية لقياس نظم دعم القرارات باستخدام ثالثة عناصر 

(، وكذلك معرفة الدوافع التي تجعل المستخدمين يؤدون 2116تم اقتراحها من قبل بيرتن جونز)
كيفية التفاعل مع خصائص نظم مساندة القرارات المتمثلة في الكفاءة والفاعلية مهامهم، واختبار 

(. وكما هو متوقع تم التوصل إلى أن األفراد الذين استخدموا DSSللحصول على أفضل استخدام)
نظم مساندة قرارات أكثر فاعلية ألداء مهامهم التي تم تحفيزهم من قبل استخدامها قد أدوا مهامهم 
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في أداء األفراد  DSS( بكثافة، بينما لم تختلف فاعلية استخدام DSS)واستخدموا وجه  على أكمل
 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لمهامهم بالزيادة أو النقصان بسبب عدم تحفيزهم.

 أهمها: 

  مقاييس أنه يوجد داللة مختلفة بين اثنين من(DSS.المستخدمة، هما: الوقت والخطوات ) 
  يوجد داللة مختلفة بالنسبة للمقياس الثالث وهو االستخدام بين األفراد الذين استخدموا ال

(DSS.بتحفيز أكبر ) 
 ( أن استخدامDSS( تزايد بشكل ملموس والفائدة من استخدام )DSS.كانت عالية ) 

 ءوأوصت الدراسة بالعمل في المستقبل على التركيز على نظم دعم القرار التي تؤثر على األدا
في الشركات لما لها من دور في نجاح هذه الشركات كما ويجب على اإلدارة العليا العمل على 

 إيجاد طرق لزيادة الحافز للموظفين لرفع مستوى نظم دعم القرار.
 ( عنوان الدراسة: "قياس كفاءة أداء نظم المعلومات King, &Chang 2005دراسة ) .2

تطوير نموذج لقياس أداء نظم المعلومات باالعتماد  هدفت الدراسة إلى بطاقة تقييم وظيفية(.
على نماذج المدخالت، والمخرجات لوظائف نظم المعلومات المستخدمة لدعم كفاءة العمليات 

( مستخدمًا 346الوظيفية، وتحسين أداء المؤسسات، وللتأكد من فاعلية النموذج وتم تطبيقه على )
ا بطريقة عشوائية باستخدام استبانات وزعت على ( مؤسسة مختلفة تم اختياره149للنظام في )

العاملين لهذا النظام، ولقياس هذه االتجاهات الثالثة كل اتجاه على حده حيث تم التأكد من فاعلية 
نموذج أو األداة وال النموذج وتأثيره االيجابي على فاعلية المنظمات وتحسين كفاءة العمليات فيها.

على ثالث مخرجات واتجاهات للتقييم، وهي: كفاءة النظام المتمثلة المقترحة في هذا البحث تحتوي 
في: )سهولة استخدامه، واستجابته السريعة( وفاعلية المعلومات المتمثلة في: )جودة المعلومات 
في التصميم، واالستعمال، والقيمة( وكفاءة الخدمة المتمثلة في: )جميع األنشطة التي تمتد بداية 

 تى استخدامه في الدعم واالستشارة( وأثرها على أداء العاملين.من تطوير النظام وح

 عنوان الدراسة: "أثر نظم المعلومات اإلدارية  (supattra Boonmak, 2007)دراسة  .12
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هدفت الدراسة لقياس أثر نظم المعلومات اإلدارية،  ونظم المعلومات على كفاءة العمل اإلداري".
رة الشركة، واستراتيجية األعمال فيها، وقد اعتمدت الدراسة وتكنولوجيا المعلومات على كفاءة إدا

( مديرًا تنفيذيًا من مؤسسات مختلفة في تايلند، وقد 171على أسلوب االستبانة الستقصاء أراء )
استخدم الباحث في االستبانة عدة أدوات منها اإلحصاء الوصفي، واالرتباط، واالنحدار المتعدد 

ة، وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج، أهمها: أنَّ نظم المعلومات لتقييم المعلومات المستقصا
اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات تزيد من فاعلية المنظمة وكفاءة أدائها، وتحسن العمل االستراتيجي 
فيها، وأنه كلما كان االعتماد على نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات زادت كفاءة 

 فعاليتها، وتحسنت ثقافة العاملين في المؤسسة نحو كفاءة األداء وفعاليته.المنظمة وزادت 

 المعلومات اإلدارية". نظم نجاح عنوان الدراسة: "عوامل 2005))كرولو،  دراسة .11
المنظمات،  في اإلدارية المعلومات نجاح نظم إلى تؤدي التي العوامل معرفة إلى الدراسة هدفت

 العوامل أنَّ  إلى الدراسة وتوصلت ( شركة،281من ) عشوائية عينة على الدراسة أجريت وقد
 والمستفيدين المديرين سلوك كالتالي: حسب أولويتها مرتبة المعلومات نظم نجاح في تؤثر التي
 من كل النظم، واشتراك مناهج على األفراد المعلومات، وتدريب نظم تطوير تجاه النظام من

 النظام. في العاملين لألفراد الفنية للنظم، والخبرات التخطيط عملية في والتنفيذية الوسطى اإلدارة
 مثل: التوفير مباشرة فوائد للمنظمات حققت المحوسبة المعلومات نظم أنَّ  إلى الدراسة وأشارت

 مثل: غير المباشرة الفوائد إلى باإلضافة المبيعات؛ ونفقات اإلدارية، والنفقات الكتبة، أعداد في
 اإلدارية. الرقابة وعمليات التخطيط، عمليات وتطوير الزبائن، خدمة تحسين

 التعقيب على الدراسات السابقة  -

 تبين ما يلي:موضوع البحث  تناولت التي السابقة للدراسات استعراضنا خالل من
 أوجه التشابه واالختالف

: تتشابه الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في المنهج المتبع من حيث المنهجية. 1
وأداة الدراسة، حيث أن المنهج المتبع في الدراسة الحالية هو المنهج الوصفي التحليلي وأداة الدراسة 
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 هي االستبانة، وهو نفس المنهج المتبع وأداة الدراسة المستخدمة في معظم الدراسات. فيما اختلفت
التي استخدمت المنهج التجريبي، وكل  (Scholtz, Calitz, & Cilliers, 2013)دراسة مع 

( التي استخدمت المنهجين الوصفي والتجريبي معًا. في الدراسة، 2113من دراسة )أبو زيد، 
ي ة في هذه الدراسة وهوكذلك كانت أداة الدراسة فيها هي السيناريو باختالف األداة المستخدم

( ودراسة 2117( دراسة )أبو زيد، 2119االستبانة، واختلفت الدراسة أيضًا مع دراسة )اسماعيل، 
( ودراسة 2119(، ودراسة )أبو عمر، 2115(، ودراسة )أبو عوض، 2117)فارس،
( التي استخدمت أسلوب المسح الشامل، في حين استخدمت الدراسة أسلوب 2117)زعرب،
 .العينية

(، 2117: وتشابهت هذه الدراسة مع دراسة )العتيي، من حيث المتغيرات. 2
( و دراسة Gashti et al,2013دراسة )(، و2115(، ودراسة )عيسى، 2117ودراسة)زعرب،

(Lu Jinhua& Gao Xiaoping,2012)و ، ( دراسةWuli song et al,2012 و ،)
دراسة األتمتة. وتشابهت  في (Azam Roostaee& J S Sadaghiani , 2013دراسة:)

(، 2117( ودراسة)أبو زيد،2119(، ودراسة )حسن،2119هذه الدراسة مع دراسة )اسماعيل،
(، ودراسة 2115(، ودراسة )أبو سبت،2115(، ودراسة )حسونة، 2115ودراسة )الوادية، 

 (Yance,2018دراسة )( و 2111( ودراسة )الشنتف،2114(، ودراسة )سكر، 2114)غنيم،
 Ben)(، و دراسة(Nowduri,2011( و دارسةGashti et al,2013سة )درا و

Asscili,2009) ،.في دراسة موضوعات القرار اإلداري 
أما بالنسبة لمجتمع الدراسة الحالية فهو يتشابه مع كل من دراسة  من حيث مجال التطبيق :. 3

(، 2115لوادية، ( ودراسة )ا2117( ودراسة )فارس، 2115( ودراسة)فروانة، 2119)الوالي،
( وهم العاملون في وزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة، وتنوعت 2119ودراسة )رمضان،

مجتمعات الدراسات األخرى ما بين المؤسسات غير الحكومية، والوزارات الحكومية في قطاع غزة، 
صارف أو كوزارة الصحة وديوان الموظفين العام، أو على الجامعات والكليات أو البنوك والم

 المستشفيات وغيرها.
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 الطريقة واإلجراءات 

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي  منهج الدراسة: -
التحليلي الذي يحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة )متطلبات أتمتة العمليات 
اإلدارية وأثرها على جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة( وتحليل 

ار ن مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثبياناتها وبيان العالقة بي
التي تحدثها، وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة 
وتصويرها كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها 

 الدقيقة.  وتحليلها وإخضاعها للدراسات

 اعتمدت الدراسة علي نوعين أساسيين مَن البيانات: مصادر الدراسة:

بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات  وذلكالبيانات األولية:  -1
الدراسة وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع الدراسة، ثم تفريغها وتحليلها باستخدام 

اإلحصائي واستخدام  SPSS (Statistical Package For Social Science)برنامج: 
االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع 

 الدراسة.
لقد قام الباحث بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة البيانات الثانوية:  -2

لى عن متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها ع لدراسة، التي تتعلق في التعرفبالموضوع قيد ا
ة بهدف إثراء موضوع الدراسجودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، 

بشكل علمي، وذلك من أجل التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، 
 تصور عن آخر المستجدات التي حدثت في بعد الدراسة.وكذلك أخذ 
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يتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في الوظائف اإلشرافية  مجتمع الدراسة: -
( موظفًا. 181م والبالغ عددهم )2121في وزارة التربية والتعليم )مقر الوزارة بغزة( للعام 

 موزعين على النحو التالي:

 مجتمع الدراسة(: 1جدول )
 اإلجمالي الكلي ذكر انثى المسمى الوظيفي

 21 16 5 رئيس شعبة
 78 58 20 رئيس قسم
 52 46 6 مدير دائرة
 19 19  مدير عام

 8 6 2 نائب مدير عام
 2 2  وكيل مساعد
 1 1  وكيل وزارة

 181 148 33 اإلجمالي الكلي
 ( سجالت وزارة التربية والتعليم، نسخة غير منشورة"2222التربية والتعليم العالي )المصدر: وزارة 

 عينة الدراسة: -

( موظفًا مَن الموظفين العاملين في الوظائف 31من ) تكونت عينة الدراسة االستطالعية. 1
اإلشرافية في وزارة التربية والتعليم تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وذلك بهدف التأكد من 

 خصائص أدوات الدراسة ومدى مالءمتها لجمع البيانات من عينة الدراسة.
وظفين العاملين في الوظائف اإلشرافية في ( موظفًا من الم117من ) تكونت العينة الفعلية. 2

 م والجداول التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة: 2121وزارة التربية والتعليم للعام 
هذا وقد حدد الباحث عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية، وكذلك من خالل الرجوع للمواقع 

، التي تبين أنَّ حجم (α ≤ 0.05)المتخصصة بتحديد حجم العينة المطلوبة عند مستوى داللة 
 ( مفردة من مجتمع الدراسة.123العينة المطلوب هو )
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 (: تحديد حجم العينة المطلوبة.3الشكل )
 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس2جدول )
 النسبة المئوية العدد الجنس
 77.8 91 ذكر
 22.2 26 أنثى

 100.0 117 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن جاءت نسبة الذكور أكبر من نسبة اإلناث الن عدد الذكور     
( ونسبته 148وزارة التربية والتعليم ويحملون وظائف إشرافية هو ) اإلجمالي من مجتمع الدراسة في

 (.%18( أنثى بنسبة )33( في حين عدد اإلناث االجمالي من مجتمع الدراسة )82%)
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي3جدول )

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي
 6.8 8 دبلوم

 50.4 59 بكالوريوس
 34.2 40 ماجستير
 8.5 10 دكتوراه 
 100.0 117 المجموع
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( من أفراد العينة يحملون الدرجة الجامعة األولى %51.4يتضح من الجدول السابق أن ما نسبته )
البكالوريوس حيث يشترط للتقدم لغالبية الوظائف اإلشرافية الحصول على الشهادة الجامعية األولى 
البكالوريوس وهي تمثل نصف العينة تقريبًا، ويلي ذلك الدراسات العليا متمثلة في الماجستير 

( لحملة الدكتوراه فيما سجلت نسبة الدبلوم نسبة متدنية %8.5( من أفراد العينية و)%34.4بنسبة)
غير و ( من أفراد العينة، وذلك لقلة عدد الموظفين الذين يحملون مسميات إشرافية %6.8قدرت ب)

 حاصلين على الشهادة الجامعية األولى البكالوريوس.
 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر4جدول )
 النسبة المئوية العدد العمر

 41.9 49 سنة 41أقل من  -31
 35.9 42 سنة 51أقل من  -41

 22.2 26 سنة فأكثر51
 100.0 117 المجموع

 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة5جدول )
 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 15.4 18 سنوات 11أقل من 
 26.5 31 سنة 15-11من 
 58.1 68 سنة فاكثر 15

 100.0 117 المجموع

 
 الدراسة حسب المسمى الوظيفي(: توزيع أفراد عينة 6جدول )

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي
 13.7 16 رئيس شعبة
 42.7 50 رئيس قسم
 28.2 33 مدير دائرة

 2.6 3 نائب مدير عام
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 12.8 15 مدير عام
 100.0 117 المجموع

لة بمشكبعد االطالع على أدبيات علم اإلدارة والدراسات السابقة المتعلقة  أداة الدراسة: -
الدراسة واستطالع رأي عينة مَن المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع 

 غير الرسمي قام الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية:

 لرئيسة التي شملتها االستبانة.تحديد األبعاد ا 
 .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل بعد 
 .إعداد االستبانة في صورتها األولية 
 .عرض االستبانة علي المشرف من أجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات 
 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف 
 ( من المحكمين المختصين، بعضهم أعضاء هيئة تدريس في   15عرض االستبانة على )

 لجنة التحكيم.( يبين أعضاء 1الجامعات الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم، والملحق )
  ،وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم حذف وتعديل وصياغة بعض الفقرات

 ( فقرة موزعة على النحو التالي: 68وقد بلغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتها النهائية )
: عبارة عن البيانات الديمغرافية عن المبحوثين )الجنس، والمؤهل العلمي، القسم األول -

 والعمر، وسنوات الخدمة، والمسمى الوظيفي(
 (5)فقرة موزعة على  (54)وهو مجاالت الدراسة وتتكون االستبانة من  القسم الثاني: -

 محاور هي:
 ( فقره.14جودة البيانات ويتكون من ) المحور األول: -
 ( فقرات.11األجهزة ويتكون من ) المحور الثاني: -
 ( فقرات.11الشبكات ويتكون من ) المحور الثالث: -
 ( فقرة.11البرمجيات ويتكون من ) المحور الرابع: -
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 ( فقرات.9العنصر البشري ويتكون من ) المحور الخامس: -
 ( فقرة.14، ويتكون من )والقسم الثالث: جودة القرار اإلداري 

موافق بشدة، وموافق، ومحايد، الخماسي ) ليكارثحيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم 
بعكس الفقرات  ( والقيام1، 2، 3، 4، 5( أعطيت األوزان التالية )ير موافق بشدةوغير موافق، وغ

درجة( درجة الستبانة  271فقرة /  54السلبية بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين )
درجة( الستبانة جودة القرار اإلداري، والملحق  91فقرة، 14متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية، و)

 ( يبين االستبانة في صورتها النهائية.2)
انة أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة، وقد تم تقسيم االستبتوزيع االستبانة على جميع  -

 إلى ثالثة أقسام، هي:
 القسم األول: يحتوي على الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة.

 ( فقرة موزعة على خمسة أبعاد كالتالي:54القسم الثاني: يتكون من )
 وفق المجاالت االستبانةزيع فقرات (: تفاصيل تو 7جدول )

 عدد الفقرات 

القسم الثاني متطلبات 
أتمتة العمليات 

 اإلدارية

 14 البعد األول/ جودة البيانات
 10 البعد الثاني/ األجهزة
 10 البعد الثالث/ الشبكات
 11 البعد الرابع/ البرمجيات

 9 البعد الخامس/ العنصر البشري 
 14 القرار اإلداري جودة  القسم الثالث

 

قام الباحث بتقنين فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدقه، على النحو  :االستبانةصدق 
 :التالي

تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين  أواًل: صدق المحكمين:
ا حيث قامو من المتخصصين ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، 
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بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد 
من أبعاد االستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض 

 الفقرات وتعديل بعضها اآلخر.
ساق الداخلي لالستبانة بتطبيق جرى التحقق من صدق االت ثانيًا: صدق االتساق الداخلي:

( موظفًا، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون 31االستبانة على عينة استطالعية مكونة من )
بين درجات كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة، وكذلك تم حساب معامل 

تمي إليه، وذلك الذي تن ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للبعد
 (.SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي )

 متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية: -أ
 (: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول: جودة البيانات مع الدرجة الكلية للبعد2جدول )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.11دالة عند  0.485** الوزارة بنية حاسوبية متكاملة.تتوفر في   .1
 1.11دالة عند  0.501** يحصل متخذ القرار في الوزارة على معلومات موثوقة.  .2
 1.11دالة عند  0.648** يوفر نظام المعلومات المحوسب في الوزارة بيانات شاملة.  .3
 1.11عند دالة  0.668** يتم أرشفة المعلومات بطرق سهلة وبسيطة.  .4
 1.11دالة عند  0.779** يوجد نظام مميز لحماية المعلومات من السرقة أو التلف.  .5
 1.11دالة عند  0.777** يتم تدقيق ومراجعة البيانات المؤتمتة بشكل مستمر.  .6
 1.11دالة عند  0.705** تطور الوزارة نظام المعلومات المحوسب.  .7

8.  
الوزارة تقارير مالئمة تساعدها يقدم نظام المعلومات المحوسب في 

 في اتخاذ القرارات.
 1.11دالة عند  0.618**

 1.11دالة عند  0.528** يحصل العاملون على المعلومات التي يحتاجونها بسهولة ويسر.  .9

11.  
يتم مشاركة البيانات والمعلومات مع الجهات الخارجية التي تحتاج 

 لها.
 1.11دالة عند  0.761**
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 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

11.  
على البيانات وفق نظام الصالحيات المحدد  تجرى العمليات

 والممنوحة للموظفين.
 1.11دالة عند  0.518**

12.  
يمكن التعرف على المستخدم الذي قام باتخاذ إجراءات عبر نظام 

 األتمتة.
 1.11دالة عند  0.734**

 1.11دالة عند  0.692** تتمتع البيانات ضمن نظام األتمتة بدرجة عالية من األمان.  .13
 1.11دالة عند  0.808** تحتفظ الوزارة بنسخ احتياطية للبيانات المؤتمتة بشكل دوري.  .14

 1.463( = 1.11( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
 1.361( = 1.15( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

قراته دالة من فقرات البعد والدرجة الكلية لف يبين الجدول السابق أنَّ معامالت االرتباط بين كل فقرة
(، وبذلك تعد 1.779-1.485(، وتراوحت معامالت االرتباط بين )1.11عند مستوى داللة )

 فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.
 لكلية للبعد(: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني: األجهزة مع الدرجة ا2جدول )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.11دالة عند  0.680** تتوفر أجهزة الحاسوب الكافية والمالئمة إلنجاز العمل المطلوب.  .1

2.  
 الحفظ أغراض وتؤدي المستخدمة تتناسب القدرة التخزينية لألجهزة

 بكفاءة. 
 1.11دالة عند  0.734**

 1.11دالة عند  0.751** تتناسب مع احتياجات عمل الوزارة.تتوافر وسائل إدخال بيانات   .3
 1.11دالة عند  0.747** تتناسب وسائل إخراج المعلومات مع احتياجات عمل الوزارة.  .4

5.  
المتوفرة  األجهزة وأحدث أفضل من حالياً  المستخدمة األجهزة تعتبر

 وتتناسب مع حجم العمل المطلوب إنجازه.
 1.11دالة عند  0.769**

 1.11دالة عند  0.476* توفر الوزارة نظام طاقة بديلة بهدف استمرار عمل النظام المحوسب.  .6
 1.11دالة عند  0.761** توفر الوزارة وسائط تخزين للمعلومات كافية لعملها.  .7
 1.11دالة عند  0.735** اإلدخال بشكل سهل وبكفاءة عالية. تتم عمليات  .8
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 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.11دالة عند  0.812** كافية لقيام النظام بمهامه.اإلخراج بمكوناتها  وحدات تعتبر  .9
 1.11دالة عند  0.746** يتم االستعالم عن البيانات بكفاءة عالية.  .11

 1.463( = 1.11( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
  1.361( = 1.15( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

السابق أنَّ معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لفقراته يبين الجدول    
(، وبذلك 1.812-1.476(، وتراوحت معامالت االرتباط بين )1.11دالة عند مستوى داللة )

 تعد فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.
 ن فقرات البعد الثالث: الشبكات مع الدرجة الكلية للبعد(: معامل ارتباط كل فقرة م12جدول )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.11دالة عند  0.466** تتوفر في الوزارة شبكات اتصال ذات كفاءة.  .1
 1.11دالة عند  0.698** تتناسب الشبكة المتوفرة مع احتياجات عمل الوزارة.  .2

3.  
االتصاالت في الوزارة من حين آلخر بما ال تحدث انقطاعات في شبكة 

 يؤثر على سير العمل.
 1.11دالة عند  0.456*

4.  
توجد شبكة داخلية تربط أجهزة الحاسوب في مقر الوزارة بحيث ال يؤثر 

 انقطاع اإلنترنت على إتمام العمل داخل الوزارة.
 1.11دالة عند  0.736**

 1.11دالة عند  0.636** المطلوبة للعمل المحوسب.تحقق شبكة المعلومات المستخدمة الغايات   .5
 1.11دالة عند  0.754** تتسم الشبكة التي تربط الوزارة بالمديريات والمدارس بالكفاءة.  .6
 1.11دالة عند  0.587** يمكن الربط بين شبكة الوزارة والمديريات من تحديث المعلومات باستمرار.  .7

8.  
البيانات للوزارات والمؤسسات ذات يتيح نظام األتمتة جزء كبير من 

 العالقة لالستفادة منها في االستعالم عبر االنترنت.
 1.11دالة عند  0.788**

9.  
توفر الشبكات غطاء آمن لنقلها المعلومات، وتسهل النفاذ الى الخدمة 

 1.11دالة عند  0.826** المحوسبة.

11.  
م وخارج الدواتتيح الشبكات المتوفرة العمل في جميع األوقات داخل 

 الرسمي.
 1.11دالة عند  0.702**
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 1.463( = 1.11( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
 1.361( = 1.15( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

ه دالة تيبين الجدول السابق أنَّ معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لفقرا
(، وبذلك 1.826-1.456(، وتراوحت معامالت االرتباط بين )1.11، 1.15عند مستوى داللة )

 تعد فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.
 (: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الرابع: البرمجيات مع الدرجة الكلية للبعد11جدول )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.11دالة عند  0.719** تتميز البرامج المستخدمة وتطبيقات الحاسوب بسهولة في االستخدام.  .1
 1.11دالة عند  0.639** يمكن ألكثر من مستفيد التعامل مع البرامج التطبيقية في آن واحد.  .2

3.  
جباريًا إيتم منح كل موظف اسم )مستخدم( وكلمة مرور قوية يتم تحديثها 

 من وقت آلخر.
 1.11دالة عند  0.608**

4.  
تمكن البرامج المستخدمة من التبادل المرن للمعلومات بين مستخدمي 

 .النظم
 1.11دالة عند  0.502**

5.  
تتضمن البرامج المستخدمة تحديثات تسمح بإجراء تحليل للبيانات وإعداد 

 التقارير حسب الحاجة.
 1.11دالة عند  0.651**

6.  
البرامج المستخدمة استخراج التقارير والمعلومات حسب الطلب ووفق تتيح 

 مؤشرات محددة.
 1.11دالة عند  0.751**

7.  
تساعد البرمجيات المستخدمة على االستخدام الفعال للبريد اإللكتروني 

 في المراسالت الداخلية للوزارة.
 1.11دالة عند  0.519**

 1.11دالة عند  0.810** .الوزارةتتناسب البرمجيات مع متطلبات العمل في   .8
 1.11دالة عند  0.783** .يتم تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمل في الوزارة  .9
 1.11دالة عند  0.684** تتسم البرمجيات المستخدمة بقابليتها للتحديث والتطوير.  .11

11.  
ي فتتوفر جميع التعليمات الالزمة لتشغيل البرامج التي يحتاجها الموظف 

 أداء عمله.
 1.11دالة عند  0.728**

 1.463( = 1.11( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
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 1.361( = 1.15( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
يبين الجدول السابق أنَّ معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد، والدرجة الكلية لفقراته 

(، وبذلك 1.811-1.512(، وتراوحت معامالت االرتباط بين )1.11دالة عند مستوى داللة )
 تعد فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.

 
 (: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الخامس: العنصر البشري مع الدرجة الكلية للبعد12جدول )

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

1.  
يتلقى الفنيون )مختصي الصيانة( تدريباً كافياً ومالئماً يمكنهم من إصالح 

 أي عطل بسرعة عالية.
 1.11دالة عند  0.654**

 1.11دالة عند  0.760** يتالءم عدد الفنيين المختصين مع احتياجات الوزارة المختلفة.  .2
 1.11دالة عند  0.780** للعاملين في الوزارة.يوجد تنوع كاف في التخصصات التقنية   .3

4.  
يتمتع المستخدمون من الخبرات التي تمكنهم من التعامل مع نظام 

 المعلومات المحوسب بسهولة.
 1.11دالة عند  0.809**

5.  
 المناسبة الفنية يتوفر لدى موظفي وحدة الحاسوب بالوزارة والخبرات

 بهم. المنوطة للمهام
 1.11دالة عند  0.823**

6.  
 مع التكيف على يتوفر لدى موظفي وحدة الحاسوب بالوزارة القدرة

 العمل. متطلبات
 1.11دالة عند  0.684**

7.  
يستجيب العاملون لطلبات المستفيدين من خدمات الوزارة بشكل عاٍل 

 وسريع.
 1.11دالة عند  0.848**

8.  
يلتزم مستخدمو البرامج المحوسبة من العاملين بتعليمات مختصي األجهزة 

 والشبكات والبرامج بشكل كبير. 
 1.11دالة عند  0.789**

9.  
يقوم مستخدمو البرامج المحوسبة برفع مالحظات وتوصيات للمختصين 

 بهدف تحسين عمل األجهزة والشبكات والبرامج.
 1.11دالة عند  0.656**

 1.463( = 1.11( وعند مستوى داللة )28عند درجة حرية )ر الجدولية 
 1.361( = 1.15( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
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يبين الجدول السابق أنَّ معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لفقراته    
(، وبذلك 1.848-1.654االرتباط بين )(، وتراوحت معامالت 1.11دالة عند مستوى داللة )

 تعد فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.
وللتحقق من الصدق البنائي لألبعاد قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من 
أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول التالي يوضح 

 ذلك.
(: مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد 13ول )جد

 بالدرجة الكلية لالستبانة

 
الدرجة 
الكلية 
 لالستبانة

البعد األول/ 
 جودة البيانات

البعد 
الثاني/ 
 األجهزة

البعد 
الثالث/ 
 الشبكات

البعد 
الرابع/ 
 البرمجيات

البعد 
الخامس/ 
العنصر 
 البشري 

البعد األول/ جودة 
 البيانات

**0.888 1     

    1 0.702** 0.833** البعد الثاني/ األجهزة
   1 0.508** 0.648** 0.784** البعد الثالث/ الشبكات

البعد الرابع/ 
 البرمجيات

**0.855 **0.674 **0.591 **0.666 1  

البعد الخامس/العنصر 
 البشري 

**0.853 **0.673 **0.664 **0.553 **0.708 1 

 1.463( = 1.11( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
 1.361( = 1.15( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق أنَّ جميع األبعاد ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة    
( وهذا يؤكد أنَّ االستبانة تتمتع بدرجة عالية 1.11ارتباطًا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 من الثبات واالتساق الداخلي.
 جودة القرار اإلداري  -ب
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 لالستبانة(: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات استبانة جودة القرار اإلداري مع الدرجة الكلية 14جدول )

 الفقرة م
معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

 1.15دالة عند  0.748** يوجد انسجام بين جودة القرارات اإلدارية والسياسة العامة للوزارة.  .1
 1.11دالة عند  0.755** تحقق القرارات اإلدارية المتخذة أهداف الوزارة.  .2
 1.11دالة عند  0.800** الوزارة.تشمل القرارات اإلدارية المتخذة كافة جوانب عمل   .3
 1.11دالة عند  0.857** تتناسب القرارات المتخذة كمًا ونوعًا مع درجة المخاطرة.  .4
 1.11دالة عند  0.881** يوجد تكامل وترابط بين القرارات الرئيسة المتخذة في الوزارة.  .5
 1.11دالة عند  0.885** يتم تقديم معلومات واضحة وغير مبهمة لعملية اتخاذ القرار.  .6
 1.11دالة عند  0.770** تستند الوزارة الى عدد مقبول مَن البدائل عند اتخاذ القرار.  .7
 1.11دالة عند  0.678** تصنف البدائل اإليجابية للقرارات حسب أهميتها.  .8
 1.11عند دالة  0.498** تعتمد القرارات المتخذة على شبكة معلومات تشكل جميع إدارات الوزارة.  .9
 1.11دالة عند  0.844** تحقق القرارات المتخذة عامل التميز اإلداري للوزارة.  .11
 1.11دالة عند  0.769** تتمتع القرارات الصادرة بعامل اإلقناع والرضا للعاملين المنفذين.  .11
 1.11دالة عند  0.382* تعاني الوزارة من نتائج سلبية بسبب البطء في اتخاذ القرار.  .12

تعاني عملية اتخاذ القرار بالوزارة من تكرار األخطاء المرتكبة في   .13
 الماضي.

 1.11دالة عند  0.516**

 1.11دالة عند  0.664** يتأثر اتخاذ القرار في الوزارة بالمصلحة الشخصية ألصحاب القرار.  .14

 1.463( = 1.11( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
 1.361( = 1.15( وعند مستوى داللة )28درجة حرية ) ر الجدولية عند

يبين الجدول السابق أنَّ معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لفقراته دالة 
(، وبذلك 1.881-1.382(، وتراوحت معامالت االرتباط بين )1.15،1.11عند مستوى داللة )

 لقياسه.تعد فقرات البعد صادقة لما وضعت 
 

 : Reliabilityثبات االستبانة  -
أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية 

 بطريقتين، وهما: التجزئة النصفية، ومعامل ألفا كرونباخ. 
 ت قام الباحث بقياس معامل الثبا :Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
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بطريقة التجزئة النصفية، حيث تم تجزئة االستبانة إلى نصفين )الفقرات ذات األرقام الفردية، 
والفقرات ذات األرقام الزوجية( ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية ودرجات 

-Spearmanالفقرات الزوجية، وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون 
Brown Coefficient :وتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول التالي 

(: معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل 15جدول )
 ومعامل الثبات بعد التعديل

عدد  البعد االستبانة
 الفقرات

الثبات معامل 
 قبل التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

استبانة متطلبات 
أتمتة العمليات 

 اإلدارية

 0.841 0.726 14 البعد األول/ جودة البيانات
 0.767 0.622 10 البعد الثاني/ األجهزة
 0.783 0.644 10 البعد الثالث/ الشبكات
 0.770 0.768 11* البعد الرابع/ البرمجيات

 0.881 0.845 9* الخامس/ العنصر البشري البعد 
الدرجة الكلية لمتطلبات أتمتة العمليات 

 0.898 0.815 54 اإلدارية

 0.902 0.822 14 استبانة جودة القرار اإلداري.

 ألنَّ النصفين غير متساويين. جثمان* تم استخدام معامل 
ة الستبانة متطلبات أتمتة العمليات اإلدارييتضح من الجدول السابق أنَّ معامل الثبات الكلي    
( مما يدل على أنَّ االستبانة تتمتع بدرجة 1.912(، والستبانة جودة القرار اإلداري )1.898)

 عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
 ة ألفايقاستخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طر  طريقة ألفا كرونباخ: -2

كرونباخ، وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل بعد من 
 أبعاد االستبانة، وكذلك لالستبانة ككل والجدول التالي يوضح ذلك:
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 ككل (: معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة 16جدول )

 البعد االستبانة
عدد 

 الفقرات
معامل ألفا 

 كرونباخ

استبانة متطلبات 
أتمتة العمليات 

 اإلدارية 

 0.899 14 البعد األول/ جودة البيانات
 0.879 10 البعد الثاني/ األجهزة

 0.822 10 البعد الثالث/ الشبكات
 0.874 11 البعد الرابع/ البرمجيات

 0.905 9 البشري البعد الخامس/ العنصر 
الدرجة الكلية ألتمتة العمليات 

 اإلدارية
54 0.961 

 0.926 14 استبانة جودة القرار اإلداري.
ات أتمتة العملييتضح من الجدول السابق أنَّ معامل الثبات الكلي الستبانة متطلبات 

أنَّ االستبانة تتمتع (، وهذا يدل على 1.926)جودة القرار اإلداري (، والستبانة 1.961)اإلدارية 
 بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

 
 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:

 إعداد األداة بصورتها النهائية. .1
تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم العالي من قبل الباحث؛ لتسهيل مهمته في توزيع االستبانات  .2

 ( يوضح ذلك.3غزة وملحق )على موظفي الوزارة في 
( استبانة أولية؛ للتأكد من 31بعد حصول الباحث على التوجيهات والتسهيالت، قام بتوزيع ) .3

 صدق االستبانة وثباتها.
( استبانة وكانت 117( استبانة واسترد )123بعد إجراء الصدق والثبات قام الباحث بتوزيع ) .4

 جميعها صالحة للتحليل 
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ة إلكترونية من خالل برنامج الخدمات اإللكترونية الخاص بالوزارة تم جمع البيانات بطريق .5
حيث تم تجهيز االستبانة، وتم الدخول من قبل عينة الدراسة عبر صفحاتهم على البرنامج 

 وتعبئة البيانات وقد تم التواصل مع جميع أفراد العينة وحثهم على تعبئة اإلستبانة.

 الدراسة:األساليب اإلحصائية المستخدمة في 

اإلحصائي وتم استخدام  (SPSS)لقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج 
 األساليب اإلحصائية التالية:

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية. .1
 ".Pearsonإليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون " .2
ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية  إليجاد معامل .3

 المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.
 للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين. T.Testاختبار  .4
 فأكثر.تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات  .5
 تحليل االنحدار المتعدد ومعامل االرتباط. .6
 نتائج الدراسة -

 المحك المعتمد في الدراسة: -

لقد تم تحديد المحك المعتمد في الدراسة من خالل تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت   
(، ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في 4=1-5الخماسي، من خالل حساب المدى بين الدرجات )

(، وبعد ذلك إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة 1.8=5/4المقياس للحصول على طول الخلية أي )
(، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، 1في المقياس )بداية المقياس(، وهي الواحد صحيح )

 (142، 2114وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح بالجدول التالي )التميمي، 
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 المحك المعتمد في الدراسة(: 17جدول )
 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

 قليلة جداً  %36 - %21 1.81 – 1.11من 
 قليلة %52- %36أكثر من  2.61 – 1.81من 
 متوسطة %68- %52أكثر من  3.41 – 2.61من 
 كبيرة %84- %68أكثر من  4.21 – 3.41من 
 كبيرة جداً  %111- %84أكثر من  5.11 – 4.21من 

 
ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة، اعتمد الباحث على ترتيب المتوسطات 
الحسابية على مستوى األبعاد لألداة ومستوى الفقرات في كل بعد، وقد حدد الباحث درجة الموافقة 

 حسب المحك المعتمد للدراسة

 السؤال األول من أسئلة الدراسةاإلجابة عن 

 لتربيةا وزارة في اإلدارية العمليات أتمتة واقع ما: على الدراسة أسئلة من األول السؤال ينص
 العالي؟ والتعليم

 ئوية،الم والنسب والمتوسطات التكرارات باستخدام الباحث قام التساؤل هذا عن ولإلجابة
 :ذلك توضح التالية والجداول
(: التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك 12جدول )

 ترتيبها في االستبانة

 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط البعد م
 1 85.21 0.442 4.261 جودة البيانات 1
 3 82.21 0.512 4.110 األجهزة 2
 5 79.81 0.445 3.991 الشبكات 3
 2 83.54 0.444 4.177 البرمجيات 4
 4 81.60 0.487 4.080 العنصر البشري  5
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 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط البعد م
الدرجة الكلية لمتطلبات أتمتة العمليات 

 اإلدارية
4.136 0.379 82.71  

 

حصلت على المرتبة األولى بوزن نسبي  جودة البياناتيتضح من الجدول السابق أن 
(، ثم بعد %83.54حصلت على المرتبة الثانية بوزن نسبي ) البرمجيات(، تلي ذلك 85.21%)

 العنصر البشري (، جاء بعد ذلك %82.21الذي حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي ) األجهزة
(، وأخيرًا بعد الشبكات الذي جاء في %81.61حيث حصل على المرتبة الرابعة بوزن نسبي )

 أتمتة العمليات اإلدارية(، أما الدرجة الكلية لمتطلبات %79.81المرتبة الخامسة بوزن نسبي )
 (.%82.71فكان لها وزن نسبي )

وجود عالي في عمليات األتمتة و ويعزو الباحث ذلك إلى البدء المبكر لوزارة التربية والتعليم ال
منهجية واضحة ومتسلسلة لبناء المنظومات داخل الوزارة، ولقد ساعد على ذلك بناء منظومة 

م الذي عزز وجود المنظومات التي خدمت بشكل كبير 2117اإلدارة المدرسية بدءًا من العام 
 عمل الوزارة وكذلك التطوير المستمر لمنظومة األتمتة في الوزارة.

(: التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات)البعد األول/ 12دول )ج
 جودة البيانات( وكذلك ترتيبها في البعد

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 2 90.09 0.567 4.504 متكاملة.تتوفر في الوزارة بنية حاسوبية  1
 6 86.32 0.597 4.316 يحصل متخذ القرار في الوزارة على معلومات موثوقة. 2

3 
يوفر نظام المعلومات المحوسب في الوزارة بيانات 

 شاملة.
4.350 0.647 87.01 4 

 9 84.27 0.585 4.214 يتم أرشفة المعلومات بطرق سهلة وبسيطة. 4
 12 81.54 0.767 4.077 لحماية المعلومات من السرقة أو التلف.يوجد نظام مميز  5
 14 80.00 0.841 4.000 يتم تدقيق ومراجعة البيانات المؤتمتة بشكل مستمر. 6
 1 90.26 0.535 4.513 تطور الوزارة نظام المعلومات المحوسب. 7
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 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

8 
يقدم نظام المعلومات المحوسب في الوزارة تقارير مالئمة 

 اتخاذ القرارات. تساعدها في
4.197 0.660 83.93 10 

9 
يحصل العاملون على المعلومات التي يحتاجونها بسهولة 

 ويسر.
4.265 0.687 85.30 8 

11 
يتم مشاركة البيانات والمعلومات مع الجهات الخارجية 

 التي تحتاج لها.
4.034 0.694 80.68 13 

11 
 الصالحياتتجرى العلميات على البيانات وفق نظام 

 المحدد والممنوحة للموظفين.
4.402 0.631 88.03 3 

12 
يمكن التعرف على المستخدم الذي قام باتخاذ إجراءات 

 عبر نظام األتمتة
4.291 0.708 85.81 7 

13 
تتمتع البيانات ضمن نظام األتمتة بدرجة عالية من 

 األمان
4.137 0.706 82.74 11 

14 
كل احتياطية للبيانات المؤتمتة بشتحتفظ الوزارة بنسخ 

 دوري 
4.350 0.780 87.01 5 

  85.21 0.442 4.261 الدرجة الكلية للبعد

 يتضح من الجدول السابق:
( والتي نصت على" تطور الوزارة نظام المعلومات 7أن أعلى فقرة في البعد كانت الفقرة ) -

(. بينما كانت أدنى فقرة في البعد %91.26)المحوسب " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
( والتي نصت على " يتم تدقيق ومراجعة البيانات المؤتمتة بشكل مستمر " احتلت 6هي الفقرة )

(. أما الدرجة الكلية للبعد حصل على وزن نسبي %81.11المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )
(85.21%.) 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

484 

 

الوزارة بالتطوير الدائم لنظام المعلومات المحوسب وأهمية ويعزو الباحث ذلك إلى إيمان قيادة 
تعزيز البرمجيات بها، لتخدم كافة مفاصل الوزارة واتصالها في الميدان التربوي وصوالً إلى المدارس 

 في الميدان، وكذا إلى جميع الطلبة وأولياء أمورهم.
تعتبر أحد عناصر نظم المعلومات ( قواعد البيانات 2113وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أبو كريم، 

االدارية التي تساهم في تحسين االداء االداري في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة وتتفق 
 المعلومات نظم وإدارة لمتطلبات تشغيل، التي أظهرت وجود 2009)أيضًامع دراسة)العمري، 

أداء العاملين ويتفق أيضًا مع  على والتنظيمية( والبشرية، )المادية، والبرمجية، اإلدارية
( والتي أظهرت أن البرامج المستخدمة تساعد على التبادل المرن للمعلومات بين 2115)أبوسبت،

 ( التي بينت ضعف2114 مستخدمي النظام. في حين اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )غنيم،
 المعلومات نظام عملل واضحة خطط وجود العمل، وعدم جوانب تغطية على المعلومات نظام قدرة

المعلومات  نظم وتطوير تطبيق عملية جوهري  بشكل يعيق أساسياً  معوقاً  يمثل اإلداري المحوسب
 البلديات. في اإلدارية
 
(: التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات )البعد الثاني: 22جدول )

 األجهزة( وكذلك ترتيبها في البعد

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 4 83.42 0.780 4.171 تتوفر أجهزة الحاسوب الكافية والمالئمة إلنجاز العمل المطلوب. 1

2 
 أغراض وتؤدي المستخدمة تتناسب القدرة التخزينية لألجهزة

 بكفاءة. الحفظ
4.043 0.792 80.85 9 

 5 83.42 0.686 4.171 تتوافر وسائل إدخال بيانات تتناسب مع احتياجات عمل الوزارة. 3
 2 84.44 0.574 4.222 تتناسب وسائل إخراج المعلومات مع احتياجات عمل الوزارة. 4

5 
 األجهزة وأحدث أفضل حاليًا من المستخدمة األجهزة تعتبر

 المطلوب إنجازهالمتوفرة وتتناسب مع حجم العمل 
3.615 0.981 72.31 10 

6 
توفر الوزارة نظام طاقة بديلة بهدف استمرار عمل النظام 

 المحوسب
4.128 0.876 82.56 6 
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 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 8 81.71 0.772 4.085 توفر الوزارة وسائط تخزين للمعلومات كافية لعملها. 7
 1 86.84 0.604 4.342 اإلدخال بشكل سهل وبكفاءة عالية. تتم عمليات 8
 7 82.56 0.650 4.128 اإلخراج بمكوناتها كافية لقيام النظام بمهامه. وحدات تعتبر 9
 3 83.93 0.685 4.197 يتم االستعالم عن البيانات بكفاءة عالية 11

  82.21 0.512 4.110 الدرجة الكلية للبعد

 
 يتضح من الجدول السابق:

 أن أعلى فقرة في البعد كانت:
اإلدخال بشكل سهل وبكفاءة عالية " احتلت المرتبة  تتم عمليات نصت على"( التي 8الفقرة ) -

 (.%86.84األولى بوزن نسبي قدره )
 وأن أدنى فقرة في البعد كانت:

 األجهزة وأحدث أفضل من حالياً  المستخدمة األجهزة تعتبر ( التي نصت على "5الفقرة ) -
دره تلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قالمتوفرة وتتناسب مع حجم العمل المطلوب إنجازه " اح

(72.31%.) 
 (%82.21أما الدرجة الكلية للبعد حصل على وزن نسبي )

ويعزو الباحث ذلك إلى إيمان قيادة الوزارة بالتطوير الدائم لألجهزة المستخدمة والحرص على 
برمجيات لالحصول على أحدث األجهزة المتاحة في السوق لتعزيز العمل والقدرة على استيعاب ا

بها، لتخدم كافة مفاصل الوزارة واتصالها في الميدان التربوي وصواًل إلى المدارس في الميدان، 
وكذا إلى جميع الطلبة وأولياء أمورهم وتعزيز السيرفرات المركزية في الوزارة التي تستوعب كميات 

 كبيرة من المعلومات الخاصة بالمعلمين والطلبة.
( والتي أظهرت أن األجهزة تعتبر أحد عناصر 2113وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أبو كريم،

نظم المعلومات االدارية التي تساهم في تحسين االداء االداري في المنظمات غير الحكومية في 
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 وإدارة لمتطلبات تشغيل، التي أظهرت وجود 2009)قطاع غزة وتتفق أيضًا مع دراسة )العمري، 
أداء العاملين ويتفق أيضًا  على والتنظيمية( والبشرية، )المادية، والبرمجية، اإلدارية المعلومات نظم

( التي أظهرت أن نظام المعلومات اإلداري الحالي في الجامعات 2115 مع دراسة )أبو سبت،
الفلسطينية يعتمد بشكل أساسي على الحاسوب، وأن األجهزة المستخدمة في الجامعات حديثة 

 لديهم المحوسبة المعلومات ألنظمة (، المستخدمين2004ات كفاءة عالية، ودراسة )الشرفا، وذ
 األنظمة. حول تلك توجهات إيجابية

 تغطية على المعلومات نظام قدرة ( التي بينت ضعف2114 وهذا يختلف مع دراسة )غنيم،
 اإلمكانات المادية. ذلك في بما العمل جوانب

(: التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات )البعد الثالث: 21جدول )
 الشبكات( وكذلك ترتيبها في البعد

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 2 85.47 0.611 4.274 تتوفر في الوزارة شبكات اتصال ذات كفاءة. 1
 4 82.91 0.620 4.145 تتناسب الشبكة المتوفرة مع احتياجات عمل الوزارة. 2

3 
تحدث انقطاعات في شبكة االتصاالت في الوزارة من 

 حين آلخر بما ال يؤثر على سير العمل.
3.111 1.073 62.22 10 

4 
توجد شبكة داخلية تربط أجهزة الحاسوب في مقر الوزارة 

انقطاع اإلنترنت على إتمام العمل داخل بحيث ال يؤثر 
 الوزارة.

3.624 1.065 72.48 9 

5 
تحقق شبكة المعلومات المستخدمة الغايات المطلوبة 

 للعمل المحوسب.
4.077 0.721 81.54 6 

6 
تتسم الشبكة التي تربط الوزارة بالمديريات والمدارس 

 بالكفاءة
4.120 0.721 82.39 5 

7 
الوزارة والمديريات من تحديث يمكن الربط بين شبكة 

 المعلومات باستمرار.
4.162 0.643 83.25 3 
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 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

8 
يتيح نظام األتمتة جزء كبير من البيانات للوزارات 
والمؤسسات ذات العالقة لالستفادة منها في االستعالم 

 عبر االنترنت.
4.068 0.740 81.37 7 

9 
لنفاذ اتوفر الشبكات غطاء آمن لنقلها المعلومات، وتسهل 

 الى الخدمة المحوسبة.
4.043 0.649 80.85 8 

11 
تتيح الشبكات المتوفرة العمل في جميع األوقات داخل 

 وخارج الدوام الرسمي.
4.282 0.717 85.64 1 

  79.81 0.445 3.991 الدرجة الكلية للبعد

 
 يتضح من الجدول السابق:

 أن أعلى فقرة في البعد كانت:
تتيح الشبكات المتوفرة العمل في جميع األوقات داخل وخارج  على"( التي نصت 11الفقرة ) -

 (.%85.64" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ) الدوام الرسمي
 وأن أدنى فقرة في البعد كانت:

( التي نصت على " تحدث انقطاعات في شبكة االتصاالت في الوزارة من حين 3الفقرة ) -
 (.%62.22ل." احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )آلخر بما ال يؤثر على سير العم

 (%79.81أما الدرجة الكلية للبعد حصل على وزن نسبي )
ويعزو الباحث ذلك حرص الوزارة على توفير شبكات اتصال وتحديثها، والحرص على الحصول    

على أحدث التقنيات الشبكية سواء برمجيات شبكية أو تجهيزات شبكية لتعزيز العمل والقدرة على 
استيعاب البرمجيات بها، لتخدم كافة مفاصل الوزارة واتصالها في الميدان التربوي وصواًل إلى 

دارس في الميدان، وكذا إلى جميع الطلبة وأولياء أمورهم وتعزيز الشبكة المركزية في الوزارة الم
اد االهتمام كلما ز التي تستوعب عدد كبير من المستخدمين وتغطية فضاء واسع حول العالم حيث 
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 بالشبكات وتطويرها كلما ادى ذلك الى سرعة وسهولة نقل المعلومات والوصول اليها، مما يؤدي
 .إلى جودة في اتخاذ القرار

( التي أظهرت أن الشبكات تعتبر أحد عناصر 2113وتتفق هذه النتيجة مع دراسة)أبو كريم،   
نظم المعلومات االدارية التي تساهم في تحسين االداء االداري في المنظمات غير الحكومية في 

 لمتطلبات تشغيل، التي أظهرت وجود 2009)قطاع غزة، ويتفق أيضًا مع دراسة )العمري، 
أداء العاملين،  على والتنظيمية( والبشرية، )المادية، والبرمجية، اإلدارية المعلومات نظم وإدارة

( التي أظهرت أن نظام المعلومات اإلداري الحالي في 2115 سبت، ويتفق أيضًا مع دراسة )أبو
 ب، وأن األجهزة المستخدمة في الجامعاتالجامعات الفلسطينية يعتمد بشكل أساسي على الحاسو 

حديثة وذات كفاءة عالية، وأن هناك تنوع في تخصصات العاملين في نظم دعم القرار وأن لديهم 
كفاءة وخبرات إدارية وفنية تتناسب بشكل كبير مع األعمال المنوطة إليهم، وأن البرامج المستخدمة 

 مي النظام. تساعد على التبادل المرن للمعلومات بين مستخد
 البلديات. في المعلومات نظام قدرة ( التي بينت ضعف2114 هذا يختلف مع دراسة )غنيم،   

لرابع: )البعد ا (: التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات22جدول )
 البرمجيات( وكذلك ترتيبها في البعد

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
تتميز البرامج المستخدمة وتطبيقات الحاسوب بسهولة في 

 االستخدام.
4.291 0.558 85.81 1 

2 
يمكن ألكثر من مستفيد التعامل مع البرامج التطبيقية في 

 آن واحد.
4.239 0.625 84.79 4 

3 
وكلمة مرور قوية يتم يتم منح كل موظف اسم)مستخدم( 

 تحديثها إجباريًا من وقت آلخر.
4.077 0.853 81.54 9 

4 
تمكن البرامج المستخدمة من التبادل المرن للمعلومات بين 

 2 85.47 0.596 4.274 .مستخدمي النظم

5 
تتضمن البرامج المستخدمة تحديثات تسمح بإجراء تحليل 

 للبيانات وإعداد التقارير حسب الحاجة
4.026 0.725 80.51 11 
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 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

6 
تتيح البرامج المستخدمة استخراج التقارير والمعلومات 

 حسب الطلب ووفق مؤشرات محددة
4.154 0.677 83.08 8 

7 
تساعد البرمجيات المستخدمة على االستخدام الفعال للبريد 

 اإللكتروني في المراسالت الداخلية للوزارة.
4.274 0.596 85.47 3 

 7 83.25 0.629 4.162 .مع متطلبات العمل في الوزارة تتناسب البرمجيات 8

9 
يتم تحديث البرمجيات بما يتناسب مع حاجة العمل في 

 .الوزارة
4.197 0.734 83.93 6 

 5 84.27 0.667 4.214 تتسم البرمجيات المستخدمة بقابليتها للتحديث والتطوير. 11

11 
لتي اتتوفر جميع التعليمات الالزمة لتشغيل البرامج 

 يحتاجها الموظف في أداء عمله.
4.043 0.759 80.85 10 

  83.54 0.444 4.177 الدرجة الكلية للبعد

 

 أن أعلى فقرة في البعد كانت: يتضح من الجدول السابق:

تتميز البرامج المستخدمة وتطبيقات الحاسوب بسهولة في  ( والتي نصت على"1الفقرة ) -
 (.%85.81األولى بوزن نسبي قدره )االستخدام " احتلت المرتبة 
 وأن أدنى فقرة في البعد كانت:

تتضمن البرامج المستخدمة تحديثات تسمح بإجراء تحليل  ( والتي نصت على "5الفقرة ) -
 (.%81.51للبيانات وإعداد التقارير حسب الحاجة " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )

 (%83.54زن نسبي )أما الدرجة الكلية للبعد حصل على و 
ويعزو الباحث ذلك إلى القدرات التي تتمتع بها الكوادر العاملة في الوزارة وخاصة في المجال   

البرمجي وكذا التطور المستمر في القدرات للعاملين من خالل التدرب المستمر على أحدث 
ة في ة وعالميالبرمجيات لمواكبة المستحدثات وهذا الذي جعل الوزارة تحصل على جوائز عربي

م كأفضل أحد 2118هذا المضمار لم يكن آخرها الجائزة التي حصل عليها موقع روافد في العام 
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م على تصنيف 2119خمسة مواقع عربية، وفي المنافسة العالمية وبعد تطويره حصل في العام 
 كأفضل أحد خمسة عشر موقعًا حول العالم.

( التي أظهرت أن البرمجيات تعتبر أحد عناصر 2113وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أبو كريم،   
نظم المعلومات االدارية التي تساهم في تحسين االداء االداري في المنظمات غير الحكومية 

 نظم وإدارة لمتطلبات تشغيل، التي أظهرت وجود 2009)ويتفق أيضًا مع دراسة )العمري، 
أداء العاملين، وتتفق أيضًا  على والتنظيمية( والبشرية، )المادية، والبرمجية، إلداريةا المعلومات

( والتي أظهرت أن البرامج المستخدمة تساعد على التبادل المرن 2115 سبت، أبو)دراسة مع 
 للمعلومات بين مستخدمي النظام. 

 تغطية على المعلومات نظام قدرة ( التي بينت ضعف2114 هذا يختلف مع دراسة )غنيم،   
 العمل. جوانب

)البعد  (: التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات23جدول )
 الخامس: العنصر البشري( وكذلك ترتيبها في البعد

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
يتلقى الفنيون )مختصي الصيانة( تدريبًا كافيًا ومالئمًا 

 يمكنهم من اصالح أي عطل بسرعة عالية.
4.043 0.712 80.85 7 

2 
يتالءم عدد الفنيين المختصين مع احتياجات الوزارة 

 المختلفة.
3.530 0.970 70.60 9 

3 
يوجد تنوع كاف في التخصصات التقنية للعاملين في 

 الوزارة.
3.803 0.823 76.07 8 

4 
يتمتع المستخدمون من الخبرات التي تمكنهم من التعامل 

 مع نظام المعلومات المحوسب بسهولة.
4.137 0.776 82.74 6 

5 
 يتوفر لدى موظفي وحدة الحاسوب بالوزارة والخبرات

 بهم. المنوطة للمهام المناسبة الفنية
4.393 0.643 87.86 1 

6 
 على الحاسوب بالوزارة القدرةيتوفر لدى موظفي وحدة 

 العمل. متطلبات مع التكيف
4.325 0.654 86.50 2 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

490 

 

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

7 
يستجيب العاملون لطلبات المستفيدين من خدمات الوزارة 

 بشكل عاٍل وسريع.
4.162 0.656 83.25 4 

8 
يلتزم مستخدمو البرامج المحوسبة من العاملين بتعليمات 

 كبير.مختصي األجهزة والشبكات والبرامج بشكل 
4.171 0.746 83.42 3 

9 
يقوم مستخدمو البرامج المحوسبة برفع مالحظات 
وتوصيات للمختصين بهدف تحسين عمل األجهزة 

 والشبكات والبرامج.
4.154 0.690 83.08 5 

  81.60 0.487 4.080 الدرجة الكلية للبعد

 
 أن أعلى فقرة في البعد كانت: يتضح من الجدول السابق:

 الفنية يتوفر لدى موظفي وحدة الحاسوب بالوزارة والخبرات التي نصت على"( 5الفقرة ) -
 (.%87.86" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ) بهم المنوطة للمهام المناسبة

 وأن أدنى فقرة في البعد كانت:
يتالءم عدد الفنيين المختصين مع احتياجات الوزارة المختلفة  ( التي نصت على "2الفقرة ) -

 (.%71.61" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )
 (%81.61أما الدرجة الكلية للبعد حصل على وزن نسبي )

ويعزو الباحث ذلك إلى اختيار الوزارة ألفضل الكوادر البشرية من الميدان للعمل بها، وكذا    
مل الذي يقومون الع تعزيز قدراتهم بالتدريب المستمر وكذا فإن توزيع العنصر البشري يتالءم مع

به مما ساعد على تطويرهم، وكذا القدرات اإلدارية والفنية التي تتمتع بها اإلدارة العامة لتكنولوجيا 
المعلومات وهذا ما تعززه الوقائع على األرض من قدرة الوزارة على الوصول إلى جميع المستخدمين 

بكل سهولة ويسر وكذا الجوائز على ضخامة أعدادهم، وكذا وصول المستخدمين إلى الوزارة 
العربية والعالمية التي حققتها الوزارة إنما ترجع إلى اإلمكانات الفنية والبشرية الفذة التي تتوافر في 

 الوزارة.
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( والتي أظهرت أن المستخدمين يعتبروا أحد 2113وهذا يتفق مع دراسة كل من )أبو كريم،   
عناصر نظم المعلومات االدارية التي تساهم في تحسين االداء االداري في المنظمات غير 

 وإدارة لمتطلبات تشغيل، التي أظهرت وجود 2009)الحكومية ويتفق أيضًا مع دراسة )العمري، 
أداء العاملين، وتتفق  على والتنظيمية( والبشرية، )المادية، والبرمجية، اإلدارية المعلومات نظم

( التي بينت أن هناك تنوع في تخصصات العاملين في نظم 2115 سبت، أيضًا مع دراسة )أبو
دعم القرار وأن لديهم كفاءة وخبرات إدارية وفنية تتناسب بشكل كبير مع األعمال المنوطة إليهم، 

امج المستخدمة تساعد على التبادل المرن للمعلومات بين مستخدمي النظام، وكذلك دراسة وأن البر 
 لديهم المحوسبة المعلومات ألنظمة المستخدمين ( من%74( التي بينت أن )2114)الشرفا، 

 التي األنظمة جميع بين متقاربة كانت التوجهات تلك وأن األنظمة حول تلك توجهات إيجابية
 المعلومات نظام قدرة ( التي بينت ضعف2114 الدراسة، وهذا يختلف مع دراسة )غنيم،شملتها 

 اإلداري المحوسب المعلومات نظام لعمل واضحة خطط وجود العمل، وعدم جوانب تغطية على
 في المعلومات اإلدارية نظم وتطوير تطبيق عملية جوهري  بشكل يعيق أساسياً  معوقاً  يمثل

 البلديات.

ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على: ما  السؤال الثاني من أسئلة الدراسة: اإلجابة عن

 مستوى جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجداول 
 التالية توضح ذلك:

(: التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات االستبانة 24جدول )
 وكذلك ترتيبها في االستبانة

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
يوجد انسجام بين جودة القرارات اإلدارية والسياسة العامة 

 للوزارة.
3.974 0.701 79.49 1 

 4 78.12 0.743 3.906 تحقق القرارات اإلدارية المتخذة أهداف الوزارة. 2
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 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 5 77.95 0.770 3.897 تشمل القرارات اإلدارية المتخذة كافة جوانب عمل الوزارة. 3
 10 75.56 0.832 3.778 تتناسب القرارات المتخذة كمًا ونوعًا مع درجة المخاطرة. 4
 9 76.24 0.830 3.812 يوجد تكامل وترابط بين القرارات الرئيسية المتخذة في الوزارة 5
 7 77.09 0.823 3.855 يتم تقديم معلومات واضحة وغير مبهمة لعملية اتخاذ القرار. 6
 8 76.92 0.857 3.846 تستند الوزارة الى عدد مقبول من البدائل عند اتخاذ القرار 7
 2 79.15 0.770 3.957 اإليجابية للقرارات حسب أهميتهاتصنف البدائل  8

9 
تعتمد القرارات المتخذة على شبكة معلومات تشكل جميع 

 ادارات الوزارة.
3.940 0.735 78.80 3 

 6 77.61 0.733 3.880 تحقق القرارات المتخذة عامل التميز اإلداري للوزارة. 10

11 
والرضا للعاملين تتمتع القرارات الصادرة بعامل اإلقناع 

 المنفذين.
3.675 0.869 73.50 11 

 12 57.61 0.975 2.880 تعاني الوزارة من نتائج سلبية بسبب البطء في اتخاذ القرار. 12

13 
تعاني عملية اتخاذ القرار بالوزارة من تكرار األخطاء المرتكبة 

 في الماضي.
2.872 1.118 57.44 13 

14 
الوزارة بالمصلحة الشخصية ألصحاب يتأثر اتخاذ القرار في 

 القرار.
2.821 1.236 56.41 14 

  72.99 0.578 3.650 الدرجة الكلية

 
 أن أعلى فقرتين في البعد كانتا: يتضح من الجدول السابق:

يوجد انسجام بين جودة القرارات اإلدارية والسياسة العامة للوزارة "  ( التي نصت على"1الفقرة ) -
 (.%79.49األولى بوزن نسبي قدره ) احتلت المرتبة

تصنف البدائل اإليجابية للقرارات حسب أهميتها " احتلت المرتبة  ( التي نصت على"8الفقرة ) -
 (.%79.15الثانية بوزن نسبي قدره )

 وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:
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كبة األخطاء المرت تعاني عملية اتخاذ القرار بالوزارة من تكرار ( التي نصت على "13الفقرة ) -
 (.%57.44في الماضي " احتلت المرتبة الثالثة عشر بوزن نسبي قدره )

يتأثر اتخاذ القرار في الوزارة بالمصلحة الشخصية ألصحاب  ( التي نصت على "14الفقرة ) -
 (.%56.41القرار " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )

،  13، و12( علمًا بأنه الفقرات )%72.99نسبي )أما الدرجة الكلية للبعد حصل على وزن 
 ( تم عكسهم احصائيًا كون صياغتهم كانت سلبية.14و

ويعزو الباحث وجود انسجام بين جودة القرارات اإلدارية والسياسة العامة للوزارة إلى الوضوح 
لمرونة ا وكذلك التسلسلية ووصول التعليمات ونشرها بشكل كافي لجميع المستويات اإلدارية وكذا

في التعامل مع البدائل اإليجابية للقرارات بفضل الخبرة التي تتمتع بها الجهات القيادية في الوزارة 
وكذا التفهم التام من قبل العاملين واالنسجام بينهم وبين القيادة العليا، وكذلك فإن قيادة الوزارة 

قليلة،  تها من البطء في اتخاذ القرارتتمتع بالمرونة والقدرة على االتصال والتواصل لذا فإن معانا
 ويحسب لها تقدير المواقف واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

( التي توصلت إلى وجود أثر 2115واتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة )المحاسنة، 
( 2114الفوزان، مهم لكفاءة نظم المعلومات اإلدارية في فاعية عملية اتخاذ القرارات، ودراسة )

التي توصلت إلى أن عملية استخدام النظم الحديثة للمعلومات له األثر في تحسين األداء، ودراسة 
( التي أكدت على االرتباط الوثيق بين نظم المعلومات اإلدارية المتخذة 2119)جردات وآخرون، 

القرار تزايد بشكل ( أن استخدام نظم دعم Chan,2009في الشركة ذات فعالية عالية، ودراسة )
ملوس والفائدة من كانت عالية وتجعل األفراد أكثر فاعلية. وقد اختلفت هذه الدراسة مع بعض 

( التي توصلت إلى أن نظم المعلومات اإلدارية تؤثر على 2116الدراسات كدراسة )السعودي، 
جربة والخطأ ( وجود عالقة عكسية بين الت2112األداء بدرجة متوسطة، وكذلك دراسة )حسونة، 

 في اتخاذ القرارات اإلدارية وبين جودة القرارات اإلدارية.

نص السؤال الثالث " هل يوجد عالقة بين لتوفر  اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية )جودة البيانات، األجهزة، الشبكات، البرمجيات، والعنصر 

 رار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة؟البشري( وجودة الق
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وفر ال يوجد عالقة بين لتولإلجابة عن السؤال الرابع قام الباحث بصياغة الفرض التالي: 
متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية )جودة البيانات، األجهزة، الشبكات، البرمجيات، والعنصر 

 .وزارة التربية والتعليمالبشري( وجودة القرار اإلداري في 
ين بولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة 

توفر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية )جودة البيانات، األجهزة، الشبكات، البرمجيات، والعنصر 
 :ل التالي يوضح ذلكوالجدو  البشري( وجودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم

 
(: معامل االرتباط بين توفر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية )جودة البيانات، األجهزة، الشبكات، 25جدول )

 البرمجيات، والعنصر البشري( وجودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم

 اإلداري الدرجة الكلية لجودة القرار  البعد
 **0.507 البعد األول/ جودة البيانات

 **0.443 البعد الثاني/ األجهزة
 **0.411 البعد الثالث/ الشبكات
 **0.359 البعد الرابع/ البرمجيات

 **0.529 البعد الخامس/ العنصر البشري 
 **0.553 الدرجة الكلية لمتطلبات أتمتة العمليات اإلدارية

 1.228( = 1.11( وعند مستوى داللة )115حرية )**ر الجدولية عند درجة 
 1.174( = 1.15( وعند مستوى داللة )115*ر الجدولية عند درجة حرية )

يتبين من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين توفر متطلبات    
وجودة  يات، والعنصر البشري(أتمتة العمليات اإلدارية )جودة البيانات، األجهزة، الشبكات، البرمج

 القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم 
وعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه يوجد عالقة بين    

توفر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية )جودة البيانات، األجهزة، الشبكات، توفر البرمجيات، 
 دة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليموالعنصر البشري( وجو 
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ويفسر الباحث ذلك إلى أن جودة القرار اإلداري ترتبط ارتباطًا وثيقًا وجوهريًا بمتطلبات أتمتة 
العمليات اإلدارية إذ أن أتمتة العملية اإلدارية ساهمت إلى حٍد كبير في سهولة وصول القرار إلى 

مة في اهذوي العالقة وكذا ساهمت إلى حٍد كبير في تحسين عمليات المتابعة للقرارات والمس
 تحسينها وإبداء الرأي بها. 

( 2119( ودراسة )رمضان، 2115واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )أبو سبت، 
التي بينت بأن نظم المعلومات وتقنياتها لها دور فاعل في اتخاذ القرارات في المؤسسات الحكومية، 

الوثيق بين نظم المعلومات اإلدارية  ( التي أكدت على االرتباط2119ودراسة )جرادات وآخرون، 
( والتي 2112(، ودراسة )حسونة،2111وعملية جودة وصناعة القرار اإلداري، ودراسة )الدويك، 

بينت وجود عالقة عكسية بين التجربة والخطأ في اتخاذ القرارات اإلدارية وبين جودة القرارات 
 اإلدارية.

ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على: "  سة:اإلجابة على السؤال الرابع من أسئلة الدرا
ما أثر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية )جودة البيانات، األجهزة، الشبكات، البرمجيات، والعنصر 

 البشري( على جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة؟

لفرض التالي: ال يوجد أثر لتوفر متطلبات أتمتة ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة ا
العمليات اإلدارية )جودة البيانات، األجهزة، الشبكات، البرمجيات، والعنصر البشري( على جودة 

 القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة؟ 
( 12.5والجدول ) ،البسيط االنحدار معامل باستخدامولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث 

  يوضح ذلك:
 (جودة القرار اإلداري معادلة االنحدار )أتمتة العمليات اإلدارية، (: 26جدول )

Model 
معامل 
االرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 
(R2) 

قيمة  Betaقيمة  Bقيمة  قيمة "ف"
(T) 

قيمة 
 الداللة

 0.000 6.313 0.507 0.663 39.852 0.257 0.507 البعد األول/ جودة البيانات
 0.000 5.296 0.443 0.501 28.050 0.196 0.443 البعد الثاني/ األجهزة
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 0.000 4.840 0.411 0.535 23.423 0.169 0.411 البعد الثالث/ الشبكات
 0.000 4.124 0.359 0.467 17.006 0.129 0.359 البعد الرابع/ البرمجيات

 0.000 6.684 0.529 0.628 44.680 0.280 0.529 العنصر البشري البعد الخامس/ 
الدرجة الكلية ألتمتة العمليات 

 اإلدارية
0.553 0.305 50.536 0.843 0.553 7.109 0.000 

 
 يتضح من الجدول السابق: 

أن نموذج االنحدار البسيط لتمثيل العالقة بين جود البيانات، وجودة القرار اإلداري دالة  -
( من 25.7(، وأن جودة البيانات تفسر )39.852المحسوبة ) Fإحصائيًا، حيث بلغت قيمة 

( من التغيير تعزى لمتغيرات أخرى غير 74.3التغيرات على جودة القرار اإلداري والباقي )
T (6.313 )ت، ويتضح أيضاً أن العالقة بينهما دالة إحصائيًا، حيث بلغت قيمة جودة البيانا

وهي قيمة دالة إحصائيًا وعليه يتضح أن هناك أثر دال إحصائيًا بين جودة البيانات وجودة 
 القرار اإلداري.

، اً أن نموذج االنحدار البسيط لتمثيل العالقة بين األجهزة، وجودة القرار اإلداري دالة إحصائي -
( من التغيرات على 19.6(، وأن األجهزة تفسر )28.151المحسوبة ) Fحيث بلغت قيمة 

( من التغيير تعزى لمتغيرات أخرى غير األجهزة، ويتضح 81.4جودة القرار اإلداري والباقي )
( وهي قيمة دالة إحصائيًا 5.296) Tأيضاً أن العالقة بينهما دالة إحصائيًا، حيث بلغت قيمة 

 تضح أن هناك أثر دال إحصائيًا بين األجهزة وجودة القرار اإلداري.وعليه ي
أن نموذج االنحدار البسيط لتمثيل العالقة بين الشبكات، وجودة القرار اإلداري دالة إحصائيًا،  -

( من التغيرات على 16.9(، وأن الشبكات تفسر )23.423المحسوبة ) Fحيث بلغت قيمة 
( من التغيير تعزى لمتغيرات أخرى غير الشبكات، 83.1جودة القرار اإلداري والباقي )

( وهي قيمة 4.841) Tويتضح أيضًا أن العالقة بينهما دالة إحصائيًا، حيث بلغت قيمة 
 دالة إحصائيًا وعليه يتضح أن هناك أثر دال إحصائيًا بين الشبكات وجودة القرار اإلداري.
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، وجودة القرار اإلداري دالة البرمجياتأن نموذج االنحدار البسيط لتمثيل العالقة بين  -
( من 12.9تفسر ) البرمجيات(، وأن 17.116المحسوبة ) Fإحصائيًا، حيث بلغت قيمة 

( من التغيير تعزى لمتغيرات أخرى غير 87.1التغيرات على جودة القرار اإلداري والباقي )
T (4.124 )ت قيمة ، ويتضح أيضًا أن العالقة بينهما دالة إحصائيًا، حيث بلغالبرمجيات

جودة و  البرمجياتوهي قيمة دالة إحصائيًا وعليه يتضح أن هناك أثر دال إحصائيًا بين 
 القرار اإلداري.

دالة  ، وجودة القرار اإلداري العنصر البشري أن نموذج االنحدار البسيط لتمثيل العالقة بين  -
( 28.1تفسر ) شري العنصر الب(، وأن 44.681المحسوبة ) Fإحصائيًا، حيث بلغت قيمة 

( من التغيير تعزى لمتغيرات أخرى 72.1من التغيرات على جودة القرار اإلداري والباقي )
 T، ويتضح أيضًا أن العالقة بينهما دالة إحصائيًا، حيث بلغت قيمة العنصر البشري غير 

عنصر ال( وهي قيمة دالة إحصائيًا وعليه يتضح أن هناك أثر دال إحصائيًا بين 6.684)
 وجودة القرار اإلداري. لبشري ا

الدرجة الكلية لمتطلبات أتمتة العمليات أن نموذج االنحدار البسيط لتمثيل العالقة بين  -
(، 51.536المحسوبة ) F، وجودة القرار اإلداري دالة إحصائيًا، حيث بلغت قيمة اإلدارية

ودة القرار اإلداري ( من التغيرات على ج31.5تفسر ) أتمتة العمليات اإلداريةوأن متطلبات 
، أتمتة العمليات اإلدارية( من التغيير تعزى لمتغيرات أخرى غير متطلبات 69.5والباقي )

( وهي قيمة 7.119) Tويتضح أيضًا أن العالقة بينهما دالة إحصائيًا، حيث بلغت قيمة 
جودة و  أتمتة العمليات اإلداريةدالة إحصائيًا وعليه يتضح أن هناك أثر دال إحصائيًا بين 

 القرار اإلداري.
وجد أثر يوعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه 

لتوفر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية )جودة البيانات، األجهزة، الشبكات، البرمجيات، والعنصر 
 غزة. البشري( على جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع
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ويفسر الباحث ذلك إلى أن متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية لها ثقل كبير في عملية اتخاذ القرار 
وإيصاله ومتابعته، حيث أوضح النموذج هذا الثقل لكل متطلب من متطلبات األتمتة وكذا عمليات 

ز من عز األتمتة ككل وهذا ما يفسر نجاح نموذج االنحدار في تفسير جودة القرار اإلداري مما ي
أن توافر متطلبات عمليات األتمتة لها دور كبير في تحسين جودة القرار اإلداري في وزارة التربية 

 والتعليم العالي. 
( والتي 2111( ودراسة )القرشي،2119( ودراسة )العمري،2114وهذا يتفق مع دراسة )غنيم، 

اتفقت أيضًا والمادية مرتفعة و أوضحت بأن تصورات المبحوثين تجاه المتطلبات البشرية والبرمجية 
( بإتجاه المتطلبات البشرية والمادية أيضًا مرتفعة وكذلك اتفقت مع 2115مع دراسة )المحاسنة، 

 ( بإتجاه المتطلبات البرمجية والمادية بنسبة مرتفعة.2115دراسة )أبو سبت، 

: هل توجد ينص السؤال الخامس على أنه اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة:
فروق لمتوسط استجابات المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وجودة القرار اإلداري 
بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى للمتغيرات التالية )الجنس، والعمر، والخبرة، والمؤهل العلمي، 

 ؟والمسمى الوظيفي(

ابات ال توجد فروق لمتوسط استج ضية التالية:ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفر 
المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها على جودة القرار اإلداري بوزارة التربية 
والتعليم العالي تعزى للمتغيرات التالية )الجنس، العمر، الخبرة، المؤهل العلمي، المسمى 

 الوظيفي(.
 

راسة ينص الفرض األول من فروض الد الفرضية الرئيسية الثالثة:الفرضية الفرعية األولى من 
توجد فروق لمتوسط استجابات المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها ال : على

 لمتغير الجنسعلى جودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 

 " والجدول التالي يوضح ذلك:T. testباستخدام اختبار "ولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث 
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 (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس27جدول )

 المتوسط العدد الجنس البعد
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة الداللة قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

جودة البعد األول/ 
 البيانات

 0.857 0.435 4.279 91 ذكر
 

0.393 
 

غير دالة 
 0.468 4.195 26 أنثى إحصائياً 

 البعد الثاني/ األجهزة
 2.379 0.480 4.169 91 ذكر

 
0.019 

 
دالة عند 

 0.572 3.904 26 أنثى 1.15

 البعد الثالث/ الشبكات
 0.877 0.459 4.010 91 ذكر

 
0.382 

 
غير دالة 
 0.392 3.923 26 أنثى إحصائياً 

البعد الرابع/ 
 البرمجيات

 0.666 0.464 4.192 91 ذكر
 

0.507 
 

غير دالة 
 0.369 4.126 26 أنثى إحصائياً 

البعد الخامس/ 
 العنصر البشري 

 2.803 0.450 4.145 91 ذكر
 

0.006 
 

دالة عند 
 0.550 3.850 26 أنثى 1.11

ألتمتة الدرجة الكلية 
 العمليات اإلدارية

 1.793 0.375 4.169 91 ذكر
 

0.076 
 

غير دالة 
 0.376 4.019 26 أنثى إحصائياً 

الدرجة الكلية لجودة 
 القرار اإلداري 

 1.447 0.560 3.691 91 ذكر
 

0.151 
 

غير دالة 
 0.628 3.505 26 أنثى إحصائياً 

1.96( = 1.15مستوى داللة ) ( وعند115قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )  

2.58( = 1.11( وعند مستوى داللة )115قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )  

انات جودة البييتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في 
ار لجودة القر والشـــــــــبكـات والبرمجيـات والـدرجـة الكلية ألتمتة العمليات اإلدارية والدرجة الكلية 

 وهذا يدل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.اإلداري 
األجهزة والعنصـــــر كما يتضـــــــح أن قيمة "ت" المحســـــــوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في بعدي 

وهذا يدل وجود فروق ذات داللة إحصـــــــــــــائية تعزى لمتغير الجنس ولقد كانت الفروق البشــــــــري 
 لصالح الذكور.
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وجد فروق توعليه يتم رفض الفرض الصــفري جزئيًا وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه 
لمتوســـط اســـتجابات المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها على جودة القرار 

 لمتغير الجنساإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 
حصـــائية بين الذكور واإلناث في نظرتهم إلى تأثر جودة ويفســـر الباحث وجود فروق ذات داللة إ

القرار اإلداري بمتطلبـــات أتمتـــة العمليـــات اإلداريـــة إلى الـــدرجـــة العـــاليـــة للترابط بين جودة القرار 
اإلداري وأتمتة العمليات اإلدارية، وكذا فإن اإلمكانات المتوافرة والمتعلقة بأتمتة العمليات اإلدارية 

ز بين الجنســــــين وال تمنح حســــــب الجنس، فالقرار اإلداري واحد يصــــــدر للجميع في الوزارة ال تمي
ويطبق على الجميع بغض النظر عن الجنس وهــذا يعني وجود فرق ذو داللــة احصـــــــــــــــائيــة عنــد 

( بين متوســــــــــطات اســــــــــتجابات المبحوثين حول أثر متطلبات أتمتة α ≤ 0.05مســــــــــتوى داللة )
 داري تعزى للمتغير الجنس لصالح الذكور.العمليات اإلدارية على جودة القرار اإل

 α( بوجود فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )2119اتفقت الدراسة مع دراسة )الوالي، 
( بين متوســــــــطات اســــــــتجابات المبحوثين حول أثر القابلية لالســــــــتخدام لنظام الخدمات 0.05 ≥

ق مع لصـــــــــــــالح الذكور. وهذا يتف اإللكترونية في تحســــــــــــين األداء الوظيفي تعزى للمتغير الجنس
حول  المبحوثين( التي أظهرت عدم وجود فروق لمتوســـــــــط اســـــــــتجابات 2115دراســـــــــة )الوادية، 

 عالقة نظم المعلومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية تعزي لمتغير الجنس.
(، والتي 2114وإختلف النتيجة الحالية للدراســة مع النتيجة التي توصـــل إليها الباحث )خضـــر،  

ذكرت أن متغير الجنس ال يؤثر على اســــــــــــــتجـــابـــات المبحوثين حول دور نظم المعلومـــات في 
 تحسين األداء الوظيفي. 

روض الدراسة ف ينص الفرض الثاني من الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثالثة:
توجد فروق لمتوســــــط اســــــتجابات المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية ال : على

 لمتغير العمروأثرها على جودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 

 One Wayولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي 
ANOVA. 
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(: مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى 22جدول )
 الداللة تعزى لمتغير العمر

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

جودة البعد األول/ 
 البيانات

 2.821 0.535 2 1.070 بين المجموعات
 
 

0.064 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.190 114 21.617 داخل المجموعات
  116 22.687 المجموع

 البعد الثاني/ األجهزة
 0.434 0.115 2 0.230 بين المجموعات

 
 

0.649 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.264 114 30.138 داخل المجموعات
  116 30.368 المجموع

 البعد الثالث/ الشبكات
 1.429 0.281 2 0.561 بين المجموعات

 
 

0.244 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.196 114 22.379 داخل المجموعات
  116 22.940 المجموع

 البعد الرابع/ البرمجيات
 

 0.098 0.020 2 0.039 بين المجموعات
 
 

0.907 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.200 114 22.834 داخل المجموعات
  116 22.873 المجموع

البعد الخامس/ 
 العنصر البشري 

 

 0.127 0.031 2 0.061 بين المجموعات
 
 

0.881 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.241 114 27.441 داخل المجموعات
  116 27.502 المجموع

الدرجة الكلية ألتمتة 
 اإلداريةالعمليات 

 1.136 0.163 2 0.326 بين المجموعات
 
 

0.325 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.143 114 16.334 داخل المجموعات
  116 16.660 المجموع

الدرجة الكلية لجودة 
 القرار اإلداري 

 3.021 0.976 2 1.953 بين المجموعات
 
 

0.053 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.323 114 36.843 داخل المجموعات
  116 38.796 المجموع

 4.78( = 1.11( وعند مستوى داللة )2،114ف الجدولية عند درجة حرية )
 3.17( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،114ف الجدولية عند درجة حرية )
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة 
ي أجميع األبعاد والدرجة الكلية ألتمتة العمليات اإلدارية ولجودة القرار اإلداري، ( في 1.15)

 العمر. أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
فروق  توجدال وعليه يتم قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل الذي ينص على أنه 

لمتوسط استجابات المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها على جودة القرار 
 لمتغير العمراإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 

حصائية تعزى لمتغير السن في نظرتهم إلى تأثر ويفسر الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إ
جودة القرار اإلداري بمتطلبات أتمتة العمليات اإلدارية إلى الدرجة العالية للترابط بين جودة القرار 
اإلداري وأتمتة العمليات اإلدارية، وكذا اإلمكانات المتوافرة والمتعلقة بأتمتة العمليات اإلدارية في 

األعمار وال تمنح حسب العمر، وكذا عدم وجود قرارات يتأثر بها عمر دون الوزارة ال تميز بين 
 العمر اآلخر فالقرار اإلداري واحد يصدر للجميع ويطبق على الجميع بغض النظر عن العمر. 

( التي أظهرت عدم وجود فروق لمتوســــــــــــط اســــــــــــتجابات 2115وهذا يتفق مع دراســــــــــــة )الوادية، 
 مات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية تعزي لمتغير العمر.حول عالقة نظم المعلو  المبحوثين

( في وجود فروق في تصورات المبحوثين حول نظم 2119وهذا يختلف مع دراسة )العمري، 
 المعلومات اإلدارية تعزي لمتغير العمر

الدراسة  ينص الفرض الثالث من فروض الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الثالثة:
توجد فروق لمتوســــــط اســــــتجابات المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية ال : على

 لخبرةلمتغير عدد سنوات اوأثرها على جودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 

 Oneولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث باســـــــــــتخدام أســـــــــــلوب تحليل التباين األحادي 
Way ANOVA. 
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(: مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" 22جدول )
 ومستوى الداللة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

البعد األول/ جودة 
 البيانات

 0.504 0.100 2 0.199 بين المجموعات
 
 

0.605 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.197 114 22.488 داخل المجموعات
  116 22.687 المجموع

 البعد الثاني/ األجهزة
 0.160 0.042 2 0.085 بين المجموعات

 
 

0.852 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.266 114 30.283 داخل المجموعات
  116 30.368 المجموع

 البعد الثالث/ الشبكات
 0.222 0.044 2 0.089 بين المجموعات

 
 

0.801 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.200 114 22.851 داخل المجموعات
  116 22.940 المجموع

 البعد الرابع/ البرمجيات
 

 0.513 0.102 2 0.204 بين المجموعات
 
 

0.600 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.199 114 22.670 داخل المجموعات
  116 22.873 المجموع

البعد الخامس/ 
 العنصر البشري 

 

 0.246 0.059 2 0.118 بين المجموعات
 
 

0.782 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.240 114 27.384 داخل المجموعات
  116 27.502 المجموع

ألتمتة  الدرجة الكلية
 العمليات اإلدارية

 0.407 0.059 2 0.118 بين المجموعات
 
 

0.666 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.145 114 16.541 داخل المجموعات
  116 16.660 المجموع

الدرجة الكلية لجودة 
 القرار اإلداري 

 0.845 0.283 2 0.567 بين المجموعات
 
 

0.432 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.335 114 38.229 المجموعاتداخل 
  116 38.796 المجموع

 4.78( = 1.11( وعند مستوى داللة )2،114ف الجدولية عند درجة حرية )
 3.17( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،114ف الجدولية عند درجة حرية )
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة 
جميع األبعاد والدرجة الكلية لمتطلبات أتمتة العمليات اإلدارية ولجودة القرار ( في 1.15)

 .عدد سنوات الخبرة أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيراإلداري، 
وجــد فروق تال وعليــه يتم قبول الفرض الصــــــــــــــفري ورفض الفرض البــديــل الــذي ينص على أنــه 

لمتوســـــــــط اســـــــــتجابات المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها على جودة القرار 
 لمتغير عدد سنوات الخبرةاإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 

الدراسة  ينص الفرض الرابع من فروض الفرضية الرئيسية الثالثة:الفرضـية الفرعية الرابعة من 
توجد فروق لمتوســــــط اســــــتجابات المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية ال : على

 يلمتغير المؤهل العلموأثرها على جودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 
 One Wayولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث باســـــــــتخدام أســـــــــلوب تحليل التباين األحادي 

ANOVA. 
(: مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى 32جدول )

 الداللة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

البعد األول/ جودة 
 البيانات

 1.123 0.219 3 0.657 بين المجموعات
 
 

0.343 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.195 113 22.030 داخل المجموعات
  116 22.687 المجموع

البعد الثاني/ 
 األجهزة

 0.226 0.060 3 0.181 بين المجموعات
 
 

0.878 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.267 113 30.186 داخل المجموعات
  116 30.368 المجموع

البعد الثالث/ 
 الشبكات

 1.032 0.204 3 0.612 بين المجموعات
 
 

0.381 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.198 113 22.328 داخل المجموعات
  116 22.940 المجموع

البعد الرابع/ 
 البرمجيات

 0.673 0.134 3 0.401 بين المجموعات
 

0.570 
 

غير دالة 
 0.199 113 22.472 داخل المجموعات إحصائياً 
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 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

    116 22.873 المجموع 
البعد الخامس/ 
 العنصر البشري 

 

 1.463 0.343 3 1.029 بين المجموعات
 
 

0.228 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.234 113 26.474 داخل المجموعات
  116 27.502 المجموع

الدرجة الكلية 
ألتمتة العمليات 

 اإلدارية

 0.807 0.117 3 0.350 بين المجموعات
 
 

0.492 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.144 113 16.310 داخل المجموعات
  116 16.660 المجموع

الدرجة الكلية 
لجودة القرار 

 اإلداري 

 1.480 0.489 3 1.467 بين المجموعات
 
 

0.224 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.330 113 37.329 داخل المجموعات
  116 38.796 المجموع

 3.94( = 1.11( وعند مستوى داللة )3،113ف الجدولية عند درجة حرية )
  2.68( = 1.15( وعند مستوى داللة )3،113ف الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة 
جميع األبعاد والدرجة الكلية لمتطلبات أتمتة العمليات اإلدارية ولجودة القرار ( في 1.15)

 .المؤهل العلمي د فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرأي أنه ال توجاإلداري، 
جــد فروق تو ال وعليــه يتم قبول الفرض الصــــــــــــــفري ورفض الفرض البــديــل الــذي ينص على أنــه 

لمتوســــــــــط اســــــــــتجابات المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها على جودة القرار 
 لمتغير المؤهل العلمياإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 

ويفســــــر الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصــــــائية في نظرتهم إلى تأثر جودة القرار اإلداري 
تــة العمليــات اإلداريــة إلى الـــدرجـــة العـــاليــة للترابط بين جودة القرار اإلداري وأتمتـــة بمتطلبــات أتم

العمليـات اإلداريـة، وكـذا فـإن اإلمكـانـات المتوافرة والمتعلقـة بـأتمتة العمليات اإلدارية في الوزارة ال 
تميز حــاملي الشــــــــــــــهــادات العليــا)دكتوراه ، ومــاجســــــــــــــتير( وحــاملي الشــــــــــــــهــادة الجــامعيــة األولى 

لبكالوريوس( وحاملي الدبلوم المتوســـط ، وكذا فالقرار اإلداري واحد يصـــدر للجميع ويطبق على )ا
 الجميع بغض النظر عن المؤهل. 
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  وهـذه النتـائج منطقيـة ألن المؤهـل العلمي ليس عـاماًل مؤثرًا في أثر متطلبات أتمتة العمليات
العينــة لهم نفس االســــــــــــــتجــابــة(، اإلداريــة على جودة القرار اإلداري )فجميع المؤهالت ألفراد 

( التي 2114وتتفق نتيجة الدراســـــة الحالية مع النتيجة التي توصـــــل إليها الباحث )خضــــــر، 
أوضـــــــــــحت أن متغير )المؤهل العلمي( ال يؤثر على اســـــــــــتجابات المبحوثين حول دور نظم 
المعلومات في تحســــــــــــــين األدء الوظيفي. واتفقت أيضــــــــــــــًا مع بعض الدراســــــــــــــات كدراســــــــــــــة 

(Arafat,2007 ،والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 2113( ودراسة )الطيبي )
إحصــــــــــــائية بين متوســــــــــــطات تقديرات العنية حول فاعلية اتخاذ القرار لدى القيادات التربوية 
بوزارة التربية والتعليم العالي تعزي لمتغير المؤهل العلمي، تتفق أيضــــــــًا مع دراســــــــة )الوادية، 

 (2111( ودراسة )الشوبكي، 2119رض مع دراسة )العمري، (، بينما تتعا2115
 ينص الفرض الخامس من فروض الفرضــية الفرعية الخامســة من الفرضــية الرئيســية الثالثة: 

توجد فروق لمتوســـــط اســـــتجابات المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات ال : الدراســــــــة على
مســـــــــمى لمتغير الاإلداريـة وأثرهـا على جودة القرار اإلداري بوزارة التربيـة والتعليم العالي تعزى 

 الوظيفي
 Oneولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث باســـــــــــتخدام أســـــــــــلوب تحليل التباين األحادي 

Way ANOVA. 
 
(: مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" 31جدول )

 ومستوى الداللة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 البعد األول/ جودة
 البيانات

 0.858 0.169 4 0.674 بين المجموعات
 
 

0.492 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.197 112 22.013 داخل المجموعات
  116 22.687 المجموع

 البعد الثاني/ األجهزة
 1.542 0.396 4 1.585 بين المجموعات

 
0.195 

 
غير دالة 
 0.257 112 28.783 داخل المجموعات إحصائياً 
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 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

    116 30.368 المجموع

البعد الثالث/ 
 الشبكات

 0.038 0.008 4 0.031 بين المجموعات
 
 

0.997 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.205 112 22.909 داخل المجموعات
  116 22.940 المجموع

البعد الرابع/ 
 البرمجيات

 

 0.098 0.020 4 0.080 بين المجموعات
 
 

0.983 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.204 112 22.794 داخل المجموعات
  116 22.873 المجموع

البعد الخامس/ 
 العنصر البشري 

 

 0.304 0.074 4 0.296 بين المجموعات
 
 

0.874 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.243 112 27.207 داخل المجموعات
  116 27.502 المجموع

الدرجة الكلية ألتمتة 
 اإلداريةالعمليات 

 0.423 0.062 4 0.248 بين المجموعات
 
 

0.792 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.147 112 16.412 داخل المجموعات
  116 16.660 المجموع

الدرجة الكلية لجودة 
 القرار اإلداري 

 0.481 0.164 4 0.656 بين المجموعات
 
 

0.749 
 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.341 112 38.140 داخل المجموعات
  116 38.796 المجموع

 3.47( = 1.11( وعند مستوى داللة )4،112ف الجدولية عند درجة حرية )
 2.44( = 1.15( وعند مستوى داللة )4،112ف الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة 
جميع األبعاد والدرجة الكلية لمتطلبات أتمتة العمليات اإلدارية ولجودة القرار ( في 1.15)

 .المسمى الوظيفي أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيراإلداري، 
توجد  الوعليـه يتم قبول الفرض الصـــــــــفري ورفض الفرض البـديل الذي ينص على أنه 

فروق لمتوســـــــط اســـــــتجابات المبحوثين حول أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها على جودة القرار 
 .لمتغير المسمى الوظيفياإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 
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إحصـــائية تعزى لمتغير المســـمى الوظيفي في  ويفســـر الباحث عدم وجود فروق ذات داللة
نظرتهم إلى تـــأثر جودة القرار اإلداري بمتطلبـــات أتمتـــة العمليـــات اإلداريـــة إلى الـــدرجـــة العـــاليـــة 
للترابط بين جودة القرار اإلداري وأتمتـة العمليـات اإلداريـة، وكذا فإن اإلمكانات المتوافرة والمتعلقة 

ارة ال تميز في المســــــــــميات اإلدارية وال تمنح حســــــــــب المســــــــــمى بأتمتة العمليات اإلدارية في الوز 
اإلداري، وكذا فالقرار اإلداري واحد يصدر للجميع ويطبق على الجميع بغض النظر عن المسمى 

(، 2119( ويتفق أيضــــــًا مع دراســــــة )رمضــــــان، 2115الوظيفي وهذا يتفق مع دراســــــة )الوادية، 
 (.2119ويختلف مع دراسة )العمري، 

 (: ملخص نتائج اختبار الفرضيات:32جدول )
 

 الفرضية
 النتيجة

الفرضية 
 الصفرية

الفرضية 
 البديلة

ال يوجد عالقة بين متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية  الفرضية الرئيسية األولى
)جودة البيانات، توفر األجهزة، توفر الشبكات، توفر البرمجيات، توفر العنصر 

 .البشري( وجودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم
 قبول رفض

 ال يوجد أثر لمتطلبات أتمتة العمليات اإلدارية )توفر :الفرضية الرئيسية الثانية
البيانات، توفر األجهزة، توفر الشبكات، توفر البرمجيات، توفر العنصر البشري( 

 على جودة القرار اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة؟
 قبول رفض

توجد فروق لمتوسط استجابات المبحوثين حول : ال الفرضية الرئيسية الثالثة
أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها على جودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم 

للمتغيرات )الجنس، العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، المسمى العالي تعزى 
 الوظيفي(

 قبول جزئي رفض جزئي

توجد فروق لمتوسط استجابات المبحوثين حول أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها ال . 1
 قبول رفض لمتغير الجنسعلى جودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 

توجد فروق لمتوسط استجابات المبحوثين حول أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها ال . 2
 رفض قبول لمتغير العمرعلى جودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 
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توجد فروق لمتوسط استجابات المبحوثين حول أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها ال . 3
 رفض قبول الخبرة لمتغير عدد سنواتعلى جودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 

توجد فروق لمتوسط استجابات المبحوثين حول أتمتة العمليات اإلدارية وأثرها ال . 4
 رفض قبول لميلمتغير المؤهل الععلى جودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 

توجد فروق لمتوسط استجابات المبحوثين حول متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية ال . 5
لمسمى لمتغير اوأثرها على جودة القرار اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى 

 الوظيفي
 رفض قبول

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة: -

اإلداريــة بوزارة التربيــة والتعليم بــدرجــة عــاليــة، وكــانــت من توافر متطلبــات أتمتــة العمليــات  .1
حيـــث توافرهـــا مرتبـــة حســــــــــــــــب األكثر توافرًا )في المرتبـــة األولى جودة البيـــانـــات، ويليهـــا 

 البرمجيات، ثم األجهزة، ومن ثم العنصر البشري، ويليه الشبكات(
وم الوزارة بتطوير عليم وتقأظهرت النتائج بتوفر ِبنية حاســــوبية متكاملة في وزارة التربية والت .2

 نظامها المحوسب باستمرار.
يوفر نظام المعلومات المحوســــب في الوزارة بيانات شــــاملة وتجري العمليات على البيانات  .3

 وفق نظام الصالحيات المحدد والممنوحة للموظفين.
تتم عمليات اإلدخال بشـــــــــكل ســـــــــهل، ويتم االســـــــــتعالم عن البيانات بكفاءة عالية، وكذلك  .4

 اسب وسائل إخراج المعلومات مع احتياجات عمل الوزارة.تتن
تتيح الشــــــــــــــبكـات المتوفرة في وزارة التربيـة والتعليم العمــل في جميع األوقـات داخـل وخــارج  .5

 الدوام الرسمي نظرًا لتوفر شبكات اتصال ذات كفاءة عالية.
ســـــمح ت تتميز البرامج المســــتخدمة وتطبيقات الحاســــوب بســـــهولة في االســــتخدام حيث أنها .6

 بالتبادل المرن للمعلومات بين مستخدمي النظم.
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يتوفر لدى موظفي وحدة الحاسوب في وزارة التربية والتعليم الخبرات الفنية المناسبة للمهام  .7
 المنوطة بهم، وكذلك القدرة على التكيف مع متطلبات العمل.

مج بشــــكل لبرايلتزم مســـتخدمو البرامج المحوســـبة بتعلميات مختصـــي األجهزة والشـــبكات وا .8
كبير ويقومون برفع مالحظات وتوصـــــــــــــيات للمختصـــــــــــــين بهدف تحســـــــــــــين عمل األجهزة 

 والشبكات والبرامج.
يوجد انسـجام بين جودة القرارات اإلدارية المتخذة والسـياسة العامة للوزارة، وتصنف البدائل  .9

 اإليجابية للقرارات حسب أهميتها.
شـــــكل جميع إدارات الوزارة، وتحقق القرارات تعتمد القرارات المتخذة على شـــــبكة معلومات ت .11

 اإلدارية المتخذة أهداف الوزارة.
يوجــد عالقــة ارتبــاط طردي قوي بين متطلبــات أتمتــة العمليــات اإلداريــة )جودة البيــانــات،  .11

وتوفر األجهزة، وتوفر الشـبكات، وتوفر البرمجيات، وتوفر العنصـر البشري( وجودة القرار 
 والتعليم. اإلداري في وزارة التربية

تؤثر متطلبات أتمتة العمليات اإلدارية )توفر البيانات، وتوفر األجهزة، وتوفر الشـــــــــــبكات،  .12
وتوفر البرمجيات، وتوفر العنصـــــــــــر البشـــــــــــري( على جودة القرار اإلداري في وزارة التربية 

 والتعليم العالي بقطاع غزة تأثيرًا قويًا دال احصائيًا.
( بين متوســـــــــــــطات α ≤ 0.05ند مســـــــــــــتوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصـــــــــــــائية ع .13

اســــــــــــــتجـابـات المبحوثين حول متطلبـات أتمتــة العمليـات اإلداريــة، وأثرهـا على جودة القرار 
 اإلداري بوزارة التربية والتعليم العالي تعزى لمتغير الجنس.

( بين متوســـــــــطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصـــــــــائية عند مســـــــــتوى داللة ) .14
المبحوثين حول متطلبـات أتمتــة العمليـات اإلداريــة، وأثرهـا على جودة القرار اســــــــــــــتجـابـات 

اإلداري في وزارة التربية والتعليم العالي تعزى لمتغيرات )العمر، وســــــنوات الخبرة، والمؤهل 
 العلمي، والمسمى الوظيفي(.
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 توصيات الدراسة: -

بات دارية، وذلك لتوفر متطلاإلســـراع في اســـتكمال خطط الوزارة نحو أتمتة كافة عملياتها اإل .1
 األتمتة بدرجة كبيرة.

 العمل على تدقيق ومراجعة البيانات المؤتمتة بشكل دوري للمحافظة على صحتها ودقتها. .2
االســــتمرار في تطوير نظام المعلومات ليصــــبح قادرًا على مشــــاركة البيانات والمعلومات مع  .3

 الجهات الخارجية التي تحتاج لها.
يســــــــمح بحماية المعلومات من الســــــــرقة أو التلف من خالل اســــــــتخدام  تطوير النظام بحيث .4

 جدران األمان المتطورة.
ذات كفاءة عالية لتتناســــب مع حجم العمل  بحيث تصــــبح حالياً  المســــتخدمة تطوير األجهزة .5

 المطلوب إنجازه.
تطوير شـــــبكة االتصـــــال الداخلية التي تربط أجهزة الحاســـــوب في مقر الوزارة بحيث ال يؤثر  .6

 نقطاع اإلنترنت على إتمام العمل داخل الوزارة.ا
العمل على تضـمين البرامج المستخدمة تحديثات تسمح بإجراء تحليل وإعداد التقارير حسب  .7

 الحاجة.
زيادة عدد الفنيين المختصـــــــــين بوحدة الحاســـــــــوب من خالل اســـــــــتقطاب أصـــــــــحاب األدوار  .8

 المتقدمة في ديوان الموظفين العام لتلك الوظائف. 
ب الفنيين )مختصي الصيانة( تدريبًا كافيًا ومالئمًا يمكنهم من إصالح األعطال بسرعة تدري .9

 عالية، وذلك من خالل ورش عمل أو دورات تدريبية.
توجيـه متخـذ القرار إلى االعتمـاد على البيـانـات المؤتمتـة لتوفيرهـا بـدائـل إيجـابيـة تعمـل على  .11

 تحقيق أهداف الوزارة.
إضـــــــــــــــافيــًا تجــاه أتمتــة جميع عمليــاتهــا لمــا لــذلــك من بــالغ األثر  على الوزارة أن تبــذل جهــداً  .11

 .االيجابي تجاه تعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات رشيدة
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توجيه الحكومة الفلسطينية الى تبني استراتيجية وطنية تعمم من خاللها تجربة وزارة التربية   .12
 والتعليم على جميع المؤسسات الحكومية في أتمتة عملياتها.

 المؤسسة الحكومية على تعزيز البنية التحتية التقنية حتى تزهر اعمال الوزارة المؤتمتة.حث  .13
ضـــــرورة اســـــتكمال اتمتة اعمال وزارة التربية والتعليم لما لها من أثر كبير في تحســـــين جودة  .14

 القرار االداري.
 أواًل / المراجع العربية:

 :الكتب 
، دار الفكر ناشرون وموزعون، 1القرارات اإلدارية، ط(: نظم دعم اتخاذ 2111تعلب، سيد صابر )
 عمان، األردن.

( في تطوير أداء الوحدات 9111(: فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة )أيزو2114التميمي، فواز )
اإلدارية في وزارة التربية والتعليم في األردن من وجهة نظر العاملين فيها ودرجة رضاهم عن هذا 

 كتوراه، جامعة عمان، األردنالنظام، رسالة د
 (: مبادئ اإلدارة الحديثة، دار الحامد، عمان، األردن.2116حريم، حسين )

 عمان: دار وائل للنشر.-، األردناإلدارة االلكترونية(. 2116السالمي، عالء )
 عمان: دار وائل للنشر.-، األردنأتمتة المكاتب المتقدمة(. 2118السالمي، عالء )

 .والتوزيع ، عمان: دار وائل للنشرتقنيات المعلومات اإلدارية(. 2111السالمي، عالء؛ والدباغ، رياض )
، 1(: نظرية اتخاذ القرارات أسلوب كمي تحليلي، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط2111طعمة، حسن )

 عمان، األردن.
للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، (: إدارة األعمال وفق منظور معاصر، دار المسيرة 2111عباس، أنس )
 األردن.

 (: القرار اإلداري، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2112عبد الله، رابح )
عمان: دار اليازوري  -، األردن اإلنتاج وإدارة العمليات منهج كمي تحليلي (.2116العزاوي، محمد )

 للنشر.
 دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.(: العمليات اإلدارية، 2111عليان، ربحي )
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 1(، ط1( مبادئ اإلدارة)2111فياض، محمود أحمد، وقدادة، عيسى يوسف، وعليان، ربحي مصطفى )
 دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، دار الوراق (:2112قندلجي، عامر ابراهيم، السامرائي، ايمان فاضل )
 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

(: نظم المعلومات اإلدارية، الطبعة التاسعة، دار المسيرة 2119قندلجي، عامر، الجنابي، عالء الدين )
 للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.

-، الطبعة التاسعة، األردننظم المعلومات اإلدارية(. 2119قندلجي، عامر؛ الجنابي، عالء الدين )
 ن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.عما

 عمان: دار المسيره-، األردننظم المعلومات اإلدارية. (2005)الدين  والجنابي، عالء قندلجي، عامر؛
 والتوزيع. للنشر

(: تحسين فاعلية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا المعلومات، 2111الكساسبة، وصفي عبد الكريم )
 مية للنشر والتوزيع، عمان، االردن.دار اليازوري العل

 (: تكنولوجيا المعلومات 2111الالمي، غسان قاسم داوود، والبيتاني، أميرة شكرولي )
 ، اإلسكندرية، مصر.1(: فكر التحول في القرارات اإلدارية، دار الفكر الجامعي، ط2112محمود، رأفت )

والتوجهات المستقبلية لمدير القرن الحادي  (: اإلدارة: األصول العلمية2116المغربي، عبد الحميد )
 والعشرين، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر.

 ، عمان، األردن.5(: نظم المعلومات اإلدارية، دار الحامد، ط2118النجار، فايز جمعة )
 زيع عمان،نظم المعلومات اإلدارية، دار الحامد للنشر والتو  (:2115النجار، فايز جمعة صالح، )

 األردن.
عمان: دار المناهج -، األردننظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات(. 2116ياسين، سعد )

 للنشر والتوزيع. 
 
 :الرسائل العلمية 

مدى ممارسة الرشاقة اإلستراتيجية ودورها في تحسين القرارات في المنظمة ( 2118اسماعيل، سما )
 غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.، رسالة ماجستير الحكومية
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، أكاديمية نظم المعلومات الصــحية المحوســـبة وأثرها على األداء الوظيفي(: 2114بنات، وفاء يحيى )
 اإلدارة والسياسة للدراسات العليا )رسالة ماجستير غير منشورة(، غزة.

رات اإلدارية، دراسة ميدانية على نظم دعم القرارات وعالقتها بفاعلية القرا(: 2115أبو تيم، محمد )
، رسالة ماجستير غير منشورة كلية محافظات غزة –العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية 

 االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، فلسطين.
، )األونروا كدراســـــة حالة( SAP ERPتقييم ســـــهولة اســـــتخدام نظام (: 2117حبوب، حســـــــن فرج )

 إلسالمية )رسالة ماجستير غير منشورة(، غزة.الجامعة ا
تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صــــــــنع القرارات اإلدارية في (: 2115أبو ســـــــــــبت ، صـــــــــــبري )
 ، الجامعة اإلسالمية )رسالة ماجستير غير منشورة(، غزة. الجامعات الفلسطينية

ي عملية صــــنع القرارات في بلديات دور نظم المعلومات اإلدارية المحوســــبة ف(: 2114غنيم ، ماهر )
 ، الجامعة اإلسالمية )رسالة ماجستير غير منشورة(، غزة. قطاع غزة بفلسطين

دور الحوافز في تحسين جودة الخدمة في المؤسسة العمومية ـــــــ دراسة (: 2116عبد الرازق، حواس )
وم التفســــــــــير. كلية . قســــــــــم عل( وكالة الواديBEAحالة : الخدمات البنكية ببنك الجزائر الخارجي)
 بسكرة : الجزائر. -العلوم االقتصادية والتسير. جامعة محمد خضير

أثر تطبيق األتمتة في األداء الوظيفي للمؤسسات الحكومية المستقلة بدولة (. 1993الحجي، عثمان )
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخليج العربي، البحرين.الكويت

المعلومات الصـــحية المحوســـبة وأثرها على القرارات اإلدارية والطبية "  نظم(: 2111الدويك، مصــــبح )
" رسـالة ماجسـتير غير منشـورة(، الجامعة اإلســالمية، دراسـة تطبيقية على مسـتشـفى غزة األوروبي

 غزة، فلسطين.
صارف ـدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير إدارة الم(. 2111رومي، إسماعيل )

 فلسطين.القدس، جامعة لة ماجستير غير منشورة، ، رساالتجارية
األتمتة ودورها في تحسين أداء إدارات شؤون الموظفين في الوزارات الحكومية (. 2118زعرب، فاطمة )
الجامعة اإلسالمية  -. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة قسم إدارة األعمال بقطاع غزة

 بغزة، فلسطين.
دور النظم الخبيرة في جودة اتخاذ قرارات اإلدارة العليا في وزارة الصحة (: 2117) أبو زيد، عبد الرحمن

 تخصص اإلدارة والقيادة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، فلسطين. الفلسطينية
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األتمتة ودورها في تحسين أداء إدارات الموارد البشرية في األجهزة األمنية (. 2117العتيبي، ناصر )
 ، رسالة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية العلوم اإلدارية، الرياض.بمدينة الرياض
واقع تطبيق هندرة إدارة الموارد البشرية وعالقتها بتطوير األداء الوظيفي (. 2119أبو عوض، رانيا )

لمشترك الدراسات العليا ا. رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج في ديوان الموظفين العام بقطاع غزة
 أكاديمية اإلدارة والسياسة، فلسطين. -مع جامعة األقصى

أثر العوامــل الخــارجيــة على انطبــاعــات المســـــــــتخــدمين تجــاه الخــدمــات (: 2117فــارس، محمــد زايــد )
 ،االنطباعات على تقبل المســـــــــتخدمين للنظام –اإللكترونيـة بوزارة التربيـة والتعليم غزة وأثر هذه 

 اإلسالمية )رسالة ماجستير غير منشورة(، غزة.الجامعة 
دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي في (. 2112فرج الله، أحمد )

معة اإلسالمية، الجا -. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارةمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
 فلسطين.

دراسة ميدانية  –نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في أداء العاملين  أثر(: 2111القرشي، نجوان )
"، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة عدن، لعينة من العاملين في شركة)واي( للهاتف النقال

 اليمن.
 :تكنولوجيا المعلومات وأثرها على االستراتيجية والهيكل التنظيمي واألداء (،2114مبارك، حمد الله )

سة تحليلية لشركات التامين األردنية، أطروحة دكتوراة )غير منشورة(، جامعة عمان العربية درا
 للدراسات العليا: عمان األردن.

دور نظم المعلومات في ترشيد القرارات اإلدارية لضباط المديرية العامة ( 2116المطيري، مفلح مرزوق )
عة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ، رسالة ماجستير، العلوم اإلدارية، جاملحرس الحدود

 السعودية.
، دراسة حالة وزارة عالقة نظم المعلومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية( 2115الودية، محمد سميح )

 التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، رسالة ماجستير، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.
 
 :المجالت العلمية 

(. نهاية عهد الوظيفة وانحسار قوة العمل العالمية وبزوغ حقبة ما بعد السوق، 2111ريفكن، جيرمي )
 ـ أبو ظبي. مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية
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(. التطور التكنولوجي وأثره على العاملين عرض تحليلي لإلسهامات العلمية، 2111سندي، طلعت )
 ، عمان.22، السنة 82، العددمجلة اإلداري 
(. الخصائص الريادية وعالقتها بجودة القرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية 2118ماضي، وجفان )

المحافظات الجنوبية، مجلة الجامعة اإلسالمية   -دراسة ميدانية على جامعة فلسطين  -الخاصة
 ، فلسطين.2118للدراسات االقتصادية واإلدارية، السنة 

 :المواقع االلكترونية 
: 2121/:31/14تيشـوري، عبد الرحمن، متى نضـع ونستثمر نظم المعلومات اإلدارية، تاريخ الوصول 

28311281-http://www.slideshare.net/abdalrahmantayshoori/ss 
( مــــــدونـــــــة العلوم المــــــاليـــــــة واإلداريـــــــة، اتخـــــــاذ القرارات اإلداريـــــــة 2111القرا، صـــــــــــــــــــالح محمـــــــد )

https://sqarra.wordpress.com/mang0/  3/5/2121تاريخ الوصول 
منور أبو الســـــــــــل، مقال حول إدارة الموارد البشـــــــــــرية في عصـــــــــــر األتمتة والمعلوماتية، تاريخ النشـــــــــــر 

ــــــــــــــخ اإلطــــــــــــــالع 13/11/2111 ــــــــــــــاري ــــــــــــــمــــــــــــــقــــــــــــــال: 25/13/2121، ت ــــــــــــــط ال ، راب
http://moslimonline.com/index.php?page=artical&id=3742.W92NeJMzbIU

/   
ـــقـــرارات اإلداريـــــــة، مـــكـــتـــبـــــــة األلـــوكـــــــة، مـــوقـــع األلـــوكـــــــة 2115ربـــــــايـــعـــــــة، إبـــراهـــيـــم ) (: اتـــخـــــــاذ ال

http://www.alukah.net/library/0/90598/   
( الموقع اإللكتروني تـــــــاريخ الوصـــــــــــــول 2121موقع وزارة التربيـــــــة والتعليم وزارة التربيـــــــة والتعليم )

(12/12/2121 ،)https://www.mohe.ps   
أبريل،  31موارد المؤســــــــــــســــــــــــات، تاريخ الوصــــــــــــول )(: نظام تخطيط 2112أكتوبر،  4ســــــــــــوفتيكس )

2121،)https://www.softexsw.com/ar /   
أبريل،  12(، تاريخ الوصــــــــول )ERP(: نظام إدارة موارد الشــــــــركة )2113إبريل،  16الكرد، حســــــــام )

2121 ،)wd.com/wd/2013/02/18/erp-https://www.tech   
 
 المقابالت الشخصية 

( أجراهـــا البـــاحـــث"، غزة، 2(: "مقـــابلـــة عــدد )2121) -مـــدير دائرة النظم وقواعـــد البيـــانـــات-بــدر، بـــدر 
 ] م26/14/2121[،] م11/13/2121[

https://sqarra.wordpress.com/mang0/
http://moslimonline.com/index.php?page=artical&id=3742.W92NeJMzbIU/
http://moslimonline.com/index.php?page=artical&id=3742.W92NeJMzbIU/
http://www.alukah.net/library/0/90598/
https://www.mohe.ps/
https://www.softexsw.com/ar/
https://www.softexsw.com/ar/
https://www.tech-wd.com/wd/2013/02/18/erp
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(: "مقـابلة أجراها 2121) -مـدير عـام الحـاســـــــــــــوب وتكنولوجيـا المعلومـات ســـــــــــــابقـًا  –الخطيـب، مـازن 
 .] م15/14/2121[الباحث"، غزة، 

(: "مقابلة أجراها الباحث"، 2121) -مدير عام الحاســـوب وتكنولوجيا المعلومات حاليًا  –يونس، أســـامة 
 .] م15/14/2121[غزة، 

(: "مقابلة أجراها الباحث"، 2121) -وب وتكنولوجيا المعلومات ســـــــابقًا مدير عام الحاســـــــ –حماد، أكرم 
 .] م31/14/2121[غزة، 

(: "مقــــابلــــة أجراهــــا البــــاحــــث"، غزة، 2121) -مــــدير عــــام الشـــــــــــــئون اإلداريــــة  –صــــــــــــــــالحيــــة، رائــــد 
 .] م31/14/2121[

ـــة  –ســـــــــــــــالم، أحمـــد  ـــداخلي ـــة ال ـــاب ـــاحـــث2121) -مـــدير عـــام وحـــدة الرق ـــة أجراهـــا الب ـــابل "، غزة، (: "مق
 .] م31/14/2121[

(: "مقـــابلـــة أجراهـــا البـــاحـــث"، غزة، 2121) -نـــائـــب مـــدير عـــام الشـــــــــــــئون اإلداريـــة  –الربعي، نـــائـــل 
 .] م31/14/2121[
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 اإلرشاد النفسي ودوره في عالج التأخر الدراسي"بحث بعنوان "

 عضو هيئة تدريس / جامعة طرابلس  - فتحية عبدالله الباروني.د

 -مـــقدمـة:  

داخل الفصل الدراسّي، وذلك  تحدثمجموعٌة من األنشطة واإلجراءات التي  التعليمية هي لعمليةا         
لى ع بهدف إكساب الطالب مهاراٍت عمليٍة، أو معارف نظريٍة، أو اتجاهات إيجابيٍة، وذلك ضمن نظام مبنيً 

مدخالت ومعالجة، ومخرجات تعمل على إحداث تغيرات لدى الطلبة فيصبحون أكفاء ومتعلمين، وللعملية 
التعليمية عناصر تتمثُل في المنهج، والبيئة التعليمية و المعلم وهو أحد عناصرها األساسية فهو المسيطر 

يحرك دوافع الطلبة ويساعدهم على على أجواء الفصل الدراسي، و المسؤول األول عما يحدُث فيه وهو من 
تشكيل اتجاهاتهم من خالل أساليبه التعليمية المختلفة، والحاسم في مدى تقبل وفاعلية التعلم داخل الفصل 
الدراسي، ثم الطالب وهو الُمتعِلم وما يمتلكه من مميزات وخصائص، عقلية، ونفسية، وهو محور األساس 

جُب ولكي تتم العملية التعليمية بشكلها الصحيح، وتؤتي ثمارها المرجّوة، يالذي تقوم عليه العملية التعليمية، 
وال بد من توفر وتضافر عناصر العملية التعليمية كاملة من منهج، وطالب، ومعلم، وبيئة تعليمية، وتوفر 

م، وتلقي لاالستعداد التام لدى الطالب كأحد عناصر العملية التعليمية وأطرافها فضاًل عن مدى قابليته لّتع
المعرفة والتفاعل اإليجابّي معها، ومدى قدرته على اكتساب المهارات والسلوكّيات المختلفة، وبدون ذلك تفقد 
العملية التعليمية قيمتها وجدواها، لذا فأن أي خلل في هذه العناصر يكون في كثير من االحيان المعوق في 

يجة له، لعديد من المشاكل التعليمية والتربوية والنفسية كنتفاعلية العملية التعليمية، وهذا الخلل ينشئ لنا ا
ومن أهمها مشكلة التأخر الدراسي، محور هذه الدراسة حيُث استرعت انتباه المرشدين النفسيين بمحاولة 

استخداماته حتى شمل مختلف أوجه حياة الفرد وجميع  نطاقاتسع  الذي عالجها عن طريق اإلرشاد النفسي،
الج شتى الكبرى في عئية، وسعيه جاهدا لكي يساعد ويحد من مشاكل الفرد، فضال عن أهميته مراحله النما

 أنواع المشاكل التي تعتري حياة اإلنسان عامًة، وفي عالج مشكلة التأخر الدراسي خاصة. 
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فدور اإلرشاد النفسي في العملية التعليمية والتربوية مهم جدا من حيُث معالجتِه لمشاكلها كمشكلة  لذلك   
التأخر الدراسي التي تعتبر من المشاكل التربوية التعليمية النفسية االجتماعية، والتي تقلق بال كل المربين 

ي التي تعترض المؤسسة التعليمية ف واآلباء وكل من يمارس مهنة التدريس، ناهيك على أنها من المعيقات
أداء دورها التربوي كما ينبغي أن يكون، لهذا فهي ذات آثار شديدة الخطورة، فالطالب الذي يعاني من هذه 
المشكلة يشعر بالفشل والنقص واالحساس بالعجز عن مسايرة زمالئه الطلبة، وعدم التكيف الشخصي 

 ليمي ومخرجاته. واالجتماعي، وفاقد االلتحاق بالنظام التع

 الدراسة. مشكلةأواًل : 

العملية التربوية التعليمية مبنية على التفاعل الدائم والمتبادل بين الطالب ومدرسيهم باستمرار،          
وكالهما يتأثران بالخلفية البيئية المحيطة بهما، ولذلك فأننا عندما نحاول أن نقيم مشكلة التأخر الدراسي فمن 

المتأخرون دراسيا قد يعانون من مضاعفات أن نفصلها عن المكونات المختلفة لها، فالطلبة الخطأ بمكان 
بهذه المشكلة في حد ذاته اهتمام بجيل الغد المنشود  ، واالهتمامالرسوب ويكونون عرضة لتسرب الدراسي

 .رية قاطبةوالبش الذي يجب أن يكون مثابرًا وواعيًا ومتعلمًا على أعلى درجات العلم لينفع نفسه وبالده

واألسباب  عواملوالالتعِريف بالتأخر الدراسي، وأشكاله، ومظاهره، تكمن في محاولة  فمشكلة الدراسةوعليه    
رشاد ما دور اإل: من خالل اإلجابة عن السؤال التاليالمسببة فيه ، وعن دور اإلرشاد النفسي في عالجها، 

النفسي في عالج مشكلة التأخر الدراسي؟ ومن تم الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي يمكن أن ُتسهم 
 في الحد منها. 

  ثانيًا: أهمية الدراسة. 

من آثار  هالتكمن أهمية هذا الدراسة من أهمية المشكلة فهي جديرة بالبحث والتحليل والفهم العلمي لما  -1
 شرة في واقع التعليم والمجتمع عموما وفي حياة الطلبة على وجه الخصوص.عميقة ومبا

والجيد  لاألمثمن أهمية ودور اإلرشاد النفسي، وما له من اسهامات طيبة في تربية الفرد وإعداده اإلعداد  -2
 للحياة المستقبلية .
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 دوثهاحاألسباب المؤِسسة في مشكلة التأخر الدراسي تعد مطلبا علميا من اجل الوقوف على أهم  دراسة -3
وانتشارها، ومن تم التدخل اإلرشادي للحد من خطورتها، إذ إن االهتمام بهذه المشكلة هو اهتمام بالثروة 

 البشرية وخاصة أهم شريحة من المجتمع المعول عليها مستقباًل .

 ثالثا: أهداف الدراسة.

 يهدف هذا البحث إلي. 
 أنواع التأخر الدراسي. الكشف عن  -1
 مظاهر وأشكال التأخر الدراسي. الكشف عن -2
 العوامل واألسباب الُمؤدية إلى التأخر الدراسي.الكشف عن  -3
 دور اإلرشاد النفسي في عالج التأخر الدراسي.الكشف عن  -4
 طرق اإلرشاد النفسي في عالج التأخر الدراسي.الكشف عن  -5
 ج التأخر الدراسي.دور المدرسة واأُلسرة في عالالكشف عن  -6

 رابعًا: تساؤالت الدراسة. 

 تتبلور التساؤالت في اآلتي.        

 أنواع التأخر الدراسي؟ ماهي  -1
 ما مظاهر وأشكال التأخر الدراسي؟ -2
 ؟العوامل واألسباب الُمؤدية إلى التأخر الدراسي ما -3
 ما دور اإلرشاد النفسي في عالج التأخر الدراسي؟ -4
 ؟ اإلرشاد النفسي في عالج التأخر الدراسيما طرق  -5
 دور األسرة و المدرسة في عالج التأخر الدراسي؟ما  -6

  خامسًا: منهج الدراسة. 
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، وهو المنهج المالئم لطبيعة هذه الدراسة، فهو ال يتوقف عند تقديم المنهج الوصفي التحليليُاستخدام    
، إذ أبعادها بالتحليل والتفسير ومن ثم اقتراح بعض الحلولوصف لجوانب المشكلة الراهنة، بل يتناول جميع 

يقول هويتى:  " أن الدراسة الوصفية هي التي تتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو 
( وأنماط،  113، ص1998موقف مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث واألوضاع " )الشيباني،

لوصفية تهدف إلى أكثر من مجرد الوصف فهو يعتمد على جمع الحقائق وتحليلها فضاًل على أن الدراسة ا
(، ويحظى بمكانة خاصة في مجال البحوث التربوية، حيث أن نسبة 313، ص1977)دالتن،  وتفسيرها

كبيرة من الدراسات التربوية المنشورة هي دراسات وصفية في طبيعته، وأن المنهج الوصفي يالئم العديد من 
 (. 16، ص1999ضوعات التربوية أكثر من غيره من المناهج )عدس،المو 

 وهي. سادسا : محاور الدراسة

 ومفاهيم الدراسة هي. مصطلحات -1
 .اإلرشاد النفسي 

لإلرشاد النفسي مجاالت عدة منها اإلرشاد التربوي واإلرشاد المهني واإلرشاد اأُلسري واإلرشاد             
ألطفال وكبار السن و إرشاد المراهقين والشباب وإرشاد ذوي االحتياجات االجتماعي والعالجي وإرشاد ا

 رشاد النفسي، وتعددت بذلك وجهات النظر حول تعريفه،الخاصة. لذلك أختلف المنظرون في تعريفهم لإل
يركز على اإلرشاد كمفهوم، والبعض يركز على العالقة بين المرشد والعميل، وبعضهم يركز على  فالبعض

العملية اإلرشادية وكيفية ممارستها، وبعضا أخر يركز على الناتج اإلرشادي المتضمن ألهداف اإلرشاد، 
ر، حيُث ُعرف ل ال الحصوبذلك أصبح لمفهوم اإلرشاد العديد من التعريفات والتي نورد منها على سبيل المثا

بأنه: "عملية تشتمل على تفاعل بين المرشد والعميل في موقف يهدف مساعدة العميل على تعديل سلوكه 
حتى يتمكن من إشباع حاجاته بطريقة إيجابية "، وأيضا ُعرف بأنه عملية مواجهة أو لقاء يتم وجها لوجه 

قوم فيها المرشد بمساعدة العميل على أن بين مرشد مؤهل ومتخصص وبين شخص مريض وهو العميل، ي
يفهم نفسه، ويساعده على حل مشكالته واتخاذ القرارات المالئمة في حياته، وأيضا بأنه عملية نفسية تساعد 
الفرد على أن يفهم نفسه، ويتعرف على ما لديه من إمكانات وقدرات، ويعمل على استخدام وتوظيف هذه 



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

514 

 

عدة المرشد مما يسهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق النفسي، اإلمكانات بشكل أفضل وذلك بمسا
كما ُعرف أيضا بأنه "مجموعة من الخدمات النفسية واالجتماعية التي يقدمها المرشد للعميل والتي تنصب 
على إبراز الجوانب اإليجابية في شخصية العميل، أو استخدامها في تحقيق التوافق النفسي لديه، كما تستهدف 
هذه الخدمات إكساب العميل مهارات جديدة تساعده على أن يحيا حياة اجتماعية ونفسية سليمة، وُيقدم 

المختلفة وفي المجاالت المختلفة في األسرة والمدرسة والعمل  العُمريةاإلرشاد لجميع األفراد في المراحل 
د لكي يفهم ذاته، ويدرس وُعرف بأنه "عملية بَناءة، تهدف إلي مساعدة الفر (، 14، ص2118حسين،")

شخصيته، ويعرف خبراته ويحدد مشكالته، وينَمي إمكانياته، ويحل مشكالته في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه 
وتدريبه، وفي إطار من التعاليم اإلسالمية السمحة لكي يصل إلي تحقيق أهدافه، وتحقيق التوافق شخصيا 

تحقيق األهداف العامة للعملية التعليمية"  وتربويا وُأسريا واجتماعيا، وبالتالي يسهم في
، وهو "العملية الرئيسة من عمليات التوجيه وخدماته، ويشير إلي العالقة (22-21،ص2111)أبوعباة،

التفاعلية التي تنشأ بين المرشد والمسترشد بقصد توجيه نمو الفرد بحيث تصل إمكاناته إلي أقصى درجة 
اته، مع األخذ بعين االعتبار حاجات المجتمع وذلك لتوجيه القوى البشرية ممكنة وفقا لحاجاته وميوله واتجاه

هو "عملية  ( كما ُعرف أيضا بأنه14،ص1999)عبد الهادي،لتحمل مسؤولياتها االجتماعية في المستقبل 
بَناءة  تهدف إلي مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس شخصيته، ويعرف خبراته ويحدد مشكالته وينمى 

ته، ويحل مشكالته في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه لكي يصل إلي تحديد وتحقيق أهدافه، إمكانا
  .(11، ص1981)زهران،وتحقيق الصحة النفسية والتوافق شخصيا وتربويا ومهنيا وُأسريا وزواجيا 

 المرشد النفسي.

مرشد رشاد النفسي، وبدون الهو الشخص المسؤول والمتخصص األول عن العمليات الرئيسية في اإل        
النفسي يصعب تنفيد أي برنامج للتوجيه واإلرشاد، ويعرف أيضًا بأنه الشخص المؤهل لتقديم المساعدة 
المتخصصة علميا لألفراد والجماعات الذين يواجهون بعض الصعوبات والمشكالت النفسية واالجتماعية، 

ن والقيام بعملية اإلرشاد فهو الخبير المسؤول ع ودوره يكمن في تشخيص وحل وعالج المشكالت النفسية،
( ولذلك يوصف بأنه شخص كامل التكيف ذو تأثير 471 -269هذه العملية )زهران، مرجع سيق ذكره، ص 
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عميق في الناس الذين يعملون معه، إذا يشعر المعلمون أنه شخص قادر على فهم ما يواجههم من المشكالت 
هم في نفس الوقت يحس بمشكالتهم والصعوبات التي تواجههم ويستجيب لرغباتالتربوية والتعليمية لطلبة، و 

 (.94،ص2116وفقا الحتياجاتهم ، كم يفهم الواقع الذي يدفع الطلبة بأن يكونوا متأخرين دراسيًا)شيته،

  .المسترشد 

ة والنفسية ليهو إنسان له دوره ومكانته االجتماعية وله خصائصه الشخصية واالجتماعية والعق            
كسائر الناس، وقد يكون نمطا من األسوياء والعاديين وقد ال يكون من بين هؤالء، ومهما كان النمط أو النوع 
فإن هناك حالة من التفاعل غير التوافقي مع الظروف المحيطة به، أو حالة من التناقض بينه وبين المحيطين 

 الحالة إلى إحساسه بالعجز والضعف مما يدفعه إلي طلببه أو بينه وبين نزعاته الداخلية، تؤدي به هذه 
 المساعدة.      

في هذه الدراسة: الطالب المقصر تقصيرا ملحوظًا في تحصيله الدراسي بالنسبة  عليه يقصد بالمسترشد
للمستوى المرتقب من طالب سوي في متوسط عمره الزمني. فالمتأخر دراسيا ُعرف بأنه، ال يستطع تحقيق 

ات المطلوبة في الصف الدراسي وهم متأخر في تحصيله األكاديمي بالقياس إلي العمر التحصيلي المستوي
 (.  11، ص2112ألقرانِه )الجرجاوي، 

  .دور  

هو "الداللة الوظيفية للفرد داخل الجماعة أو الشخصية كما تتكّشف من خالل نمط معين للسلوك حيال       
الجماعة، فالدور يضطلع بمجموعة من الخدمات، والحوافز التي تحرك الفرد تجد إرضاءها من خالل دوره، 

الجماعة ها، فيتغير تبعا لتغيرها، و مثلما دور الفرد في الجماعة يعتمد علي أدوار جميع األفراد اآلخرين في
(، وُعرف بأنه الوظائف العملية 123، ص1989تتوقع من الفرد أن ينتهج نمطا معينا من السلوك" )رزق،

التي يتطلبها المركز فهو نوع من السلوك المرتقب والقيم المتصلة بذلك اإلنسان الفرد يحتل المركز في تلك 
في هذه الدراسة: هو دور اإلرشاد النفسي في  ليه يقصد بالدورع(، و221، ص2118الجماعة )الهاشمي،

 كيفية معالجته ومواجهته لمشكلة التأخر الدراسي.
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 .الذكاء 

  هو القدرة على التعلم واكتساب الخبرات وسرعة الفهم، وكلما زاد الذكاء زادت القدرة على التعلم             
 (. 189، ص2111)األحرش، سبتي، سلمان، 

 ر الدراسي.التأخ 

الدراسي،  ، سوء التوافقالدراسييطلق عليه أكثر من مصطلح منها التخلف الدراسي، سوء التكيف           
التعثر الدراسي، ومن هذه المسميات ُاختير مصطلح التأخر الدراسي، دون المصطلحات اأُلخرى بناًء على 

و تخلف أو نقص أو عدم اكتمال النمو ( حيُث ُعرف بأنه حالة تأخر أ1،ص2112شيوع هذا المصطلح)بدر
(، أو حالة من النقص في التحصيل، بحيُث تنخفض نسبة 237-236،ص2112التحصيلي )حمام،

التحصيل دون المستوى العادي أو المتوسط، ألسباب عقلية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية )جمال الدين، 
من  تحصيله الدراسي بالنسبة للمستوى المرتقب (، وُعرف بأنه الطالب المقصر تقصيرا ملحوظًا في3ص

 طالب سوي في متوسط عمره الزمني. 

: عبارة عن انخفاض نسبة التحصيل بوضوح في مادة أو مواد بعينها دون المستوى الدراسي وعلية فالتأخر
سنة و في بالعادي لطالب إذا قورن بغيره من العاديين في مثل عمره، ولهذا فالمتأخر دراسيا يقارن بمن هم 

 (.  123، ص1999) أبو مصطفى،  مستواه الدراسي

 أنواع التأخر الدراسي -2
 تتمثل أنواع التأخر الدراسي في نوعين هما:       

o .التأخر الدراسي العام 

يث حعبارة عن ضعف الطالب في جميع المواد الدراسية ويكون مرتبطا بنقص الذكاء العام                  
 .%85أو %71متأخرين دراسيا إلى ما بين نسبته بين التصل 

o ،(.6،ص2111التأخر الدراسي الخاص)إبراهيم 
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وهو عبارة عن ضعف الطالب في بعض المواد أو مواد مخصوصة بعينها، مثل الحساب أو                
اضية أو القدرة يكفاية القدرات العقلية الخاصة مثل القدرة الر  بعدماللغة العربية أو العلوم، وهذا النوع مرتبط 

اللفظية أو القدرة الفنية أو القدرة على الحفظ والتذكر أي ذكائهم دون المتوسط  )حمام، مرجع سبق ذكره 
 (.237،ص

 مظاهر وأشكال التأخر الدراسي.   -3
 يتخذ التأخر الدراسي عدة مظاهر وأشكال وتنحصر أهمها على النحو التالي:     
o .التأخر الدراسي الفردي 

وهو تأخر عدد قليل من الطلبة أو تأخر طالب في قسم دراسي معين، وغالبا ما يكون مرتبط               
 بالظروف الشخصية للطالب.

o .التأخر الدراسي الجماعي 
عبارة عن ضعف عام في قسم دراسي معين، أو مجموعة من األقسام أو في مدرسة، أو ناحية               

 ُث من أسباب مدرسية أو عن ظروف البيئة المحيطة بالطالب.معينة، وهو غالبا يحد

o .التأخر الدراسي المستمر أو المزمن 
 وهو تأخر متراكم لعدة سنوات دراسية سابقة ولم يتم عالجه.    

o .التأخر الدراسي مؤقت أو العرضي 
تأخر ال يدوم طويال فقد يكون الطالب من األوائل، ولكنه تأخر عن زمالئه في امتحان ما                 

أو رسب في سنة دراسية، وفي هذا النوع تكون األسباب واضحُة ّوإذا أزيلت األسباب المعيقة لم يعد الطالب 
 متأخر دراسيا.

o .التأخر الدراسي الحقيقي 
يقرره الفحص الدقيق، والمتابعة العلمية، ويجعل الحكم على الطالب صحيحًا  هذا الشكل              

 صادقًا.
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o .التأخر الدراسي الوظيفي 
وفي هذ الشكل تكون قدرات الطالب العقلية والجسمية حسنة، وال يعاني من اضطراب عضوي                 

فية فالوظائف ال تعمل بشكل منسجم أو عقلي أو عصبي، إنما الخلل واالضطراب يكون من الناحية الوظي
ليصل إلي التفوق في التحصيل الدراسي، مثلما الحال عندما تتدخل العوامل النفسية والوجدانية فتعمل على 

 تشتت قدرات الطالب على العمل.

o .التأخر الدراسي الظاهري أو المزيف 
التحصيل فيكون أقل من قدراته فما تكون قدرات الطالب عالية، أما مستوى األداء أو                    

 على الطالب إال االجتهاد فيتحسن ويتفوق.

o .التأخر الدراسي غير وظيفي أو العضوي 
ويرجع إلى وجود اضطرابات عضوية عصبية لدى الطالب مثل إعاقة أو االصابة                     

سية يه مشكالت سلوكية وشخصية ومدر بحادث، وهنا يتأخر الطالب في المواد الدراسية أو بعضها وتكون لد
وعندها يكون الطالب غير متوافق مدرسيا وغير ملتزم باألنظمة والواجبات المدرسية المكلف بها)حمام، مرجع 

 (.241-239سبق ذكره، ص

 العوامل واألسباب المؤدية إلى التأخر الدراسي. -4
يندر أن ترجع عوامل وأسباب التأخر الدراسي إلى عامل واحد، فالعوامل واألسباب هنا متشعبة              

ومتفاعلة  فيما بينها فضال عن أنها تتشابك وتتداخل وتختلُف في نوعها وتأثيراتها من طالب إلى أخر وعليه 
 فالعوامل واألسباب هي:

o "ضعف النمو أو اضطرابه أو تأخره، الضعف العام  : متمثلة في العوامل الجسمية "الحيوية
للصحة مما يؤثر سلبا على نشاط الطالب في الدرس واستجابته للمعلم، وكذلك تلف في بعض مناطق الدماغ، 
الصرع، إصابة األجهزة الحسية أو الحركية، عيوب النطق واضطراب الكالم، تشوهات في المرحلة الجنينية، 

داء السكري، والعجز الكلوي، والتي تتطلب عالجا مكثفا وأيضا سوء التغذية،  بعض األمراض المزمنة مثل
 أو في عدم مقدرته على بذل الجهد المناسب
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o  العوامل العقلية: وأهمها االستعداد العقلي الفطري العام، ويعرف بضعف بالذكاء وهو من أقوى 
األسباب التي تسبب في التأخر الدراسي العام التي يصعب عالجها، ومن أكثرها ارتباطا بالتحصيل المدرسي 

 وبالفروق الفردية بين الطلبة.
o  العوامل النفسية واالنفعالية: مثل االضطرابات العصبية المختلفة، واالختالل في االتزان االنفعالي

لتوافق العام، وسلوك المتمرد والعدواني، واالنطواء واالستغراق وما ينبثق عنهما من إحباط وقلق، وسوء ا
في احالم اليقظة، مما قد يؤدي هذا إلي كراهيته لمادة أو مواد دراسية معينة، زد على ذلك كراهيته للمعلم 

 والمدرسة معا في كثير من األحيان.
o ي تصادي والثقافي فعبارة عن انخفاض كبير في المستوى االجتماعي االق: العوامل اأُلسرية
حجمها، وعدم توفر الجو المناسب للعناية بالواجبات المدرسية، وعدم مالئمة السكن وظروفه  وكبراألسرة، 

ر، ، وأسلوب التربية المتناقضة، والتدليل الزائد، وتفضيل جنس عن آخالمفككة، والعالقات األسرية الالئقةغير 
ق الزائد من األهل على تحصيل الطالب أو رفع مستوى طموحه إلى وغياب الوالدين أو إحداهما والُيتم، والقل

-28،ص2113)الترثير،درجة ال تناسبه من حيث قدراته أو إمكانياته فضال عن اإلهمال والالمباالة من األسرة
29.) 

o :وتتكون من عدة جوانب وهي: العوامل المدرسية 
 مثل: التغيب وعدم االنتظام في الدراسة لفترات طويلة دائمة أو متقطعة، التنقل  الطالب نفسه جانب

من فصل إلى أخر خالل العام الدراسي، وارتفاع مستوى الطموح غير المناسب مع قدراته الفعلية  المستمر
ؤدي إلى ي والعقلية، وتشديد المشرفون على الحضور والغياب، وما ينتج عنه من استعمال القسوة والعقاب قد

 نتائج عكسية مثل نفور الطالب وهروبه من المدرسة،
 مثل: كثرة انتقال المعلمين وعدم استقرارهم عامل من عوامل ازدياد المشكلة،  من جانب المدرس

والتدني المستوى العلمي واألخالقي والتربوي، أسلوب التعليم المتسلط أو الفوضوي، وطريقة التدريس غير 
راك الواضح لألهداف التربوية، وعدم فهم خصائص الطفولة ومتطلباتها، وعدم فهم لمراحل المرنة، وعدم اإلد

النمو والحالة النفسية المصاحبة له، وعدم استيعاب المنهج التعليمي وضعف الدافعية والتحيز، واالنشغال 
دارة التربوية، ، تدني اإلبأمور خارج التدريس، عدم كفاءة اإلشراف التربوي، وعدم وضوح أهداف التربية والتعليم
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وعدم احترام النظام التربوي ونظم االمتحانات غير الموضعية، والتوجيه المتدني، باإلضافة لجماعة الرفاق 
والجيران، بصفة عامة المحيط العام واالجتماعي، وعدم كفاءة اإلشراف التربوي، وعدم وضوح أهداف التربية 

 ونظم االمتحانات غير الموضعية، والتوجيه المتدني. والتعليم، وعدم احترام النظام التربوي 
  :تدني اإلدارة التربوية، واإلدارة الدكتاتورية والتنظيم السيئ في المدرسة يؤثر من جانب المدرسة

في سير الطالب دراسيا، فالمدرسة وسيلة لنمو الطالب من جميع النواحي، لذلك يجب أن تكون طريقة التدريس 
اإلدارة المدرسية والنشاط المدرسي ونظم االمتحانات جميعها يجب أن تتمشى مع أهداف والمنهج الدراسي، و 

جع سيق الجرجاوي، مر التربية الحديثة، مراعيُة لميول الطالب واستعداداته وللفروق الفردية بين الطلبة)
 (.                                 14:21،صذكره

 لدراسي.دور اإلرشاد النفسي في عالج التأخر ا -5
عملية اإلرشاد النفسي تمر في خطوات معينة ومحددة، يقوم بها متدربون متخصصون في             

اإلرشاد، فهو عملية تعلم يتعلم فيها الفرد القدرة على مواجهة مشكالته وحلها، فضال على أنه عملية مساعدة، 
شد والمسترشد بين المر  اإلنسانيةلى العالقة أي تقديم العون والمساعدة للفرد أو المسترشد، مستندا في ذلك ع

  والتي تقوم على الدفء واالهتمام والتقبل اإليجابي غير المشروط بحيث يتحقق من قبل المسترشد اآلتي:

  .فهمه لذاته عن طريق إدراكه لقدراته ومهاراته واستعداداته 
 .فهمه المشاكل التي تواجه 
   .فهمه للبيئة التي يعيش فيها 
  .استغالل إمكانياته الذاتية وإمكانيات البيئة 
  .أن يتكيف مع نفسه ومع مجتمعه فيتفاعل معه تفاعال سليمًا 

(. 5،ص2113أن يستخدم ويوظف ما لديه من إمكانات واستعدادات وإمكانات بيئته أحسن توظيف )الباروني،
لتغلب  االجتماعيةو شكالته الشخصية في جملته يستهدف الفرد لذاته وبيئته وفهم م وعليه فاإلرشاد النفسي

عليها وإيجاد الحلول لها، ولتحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على تعديل شخصية الفرد أو تعديل الظروف 
 البيئية المحيطة به، مع  تقديم الخدمات اإلرشادية المالئمة له، حيث يرتكز التعديل على ما يلي: 
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 تنمية جوانب القوة فيه.معالجة جوانب الضعف في شخصية العميل و  
تعديل الظروف البيئية بشكل أساسي يعالج المشكلة وفي نفس الوقت يمنع تكرار حدوثها  

 .(11في المستقبل)زهران، مرجع سبق ذكره، ص

 طرق اإلرشاد النفسي في عالج التأخر الدراسي.  -6
لمرشد رس واال تتم طريقة العالج الناجع لمشكلة التأخر الدراسي إال بمشاركة كل من المد 

 النفسي واأُلسرة وعادُة ما يتم العالج من ناحيتين وهما: 
يتم توجيه المعالجة إلى أسباب تأخر الطالب دراسيا سوء كانت األسباب نفسية أو تربوية  

 أو اجتماعية أو اقتصادية أو صحية كل النواحي بدون استثناء.
واد الدراسية باستخدام طرق يتم توجيه المعالجة إلى مناطق الضعف في كل مادة من الم 

تدريس مالئمة يراعى فيها الفروق الفردية واالستخدام األمثل للوسائل التعليمية واالهتمام 
بالمهارات األساسية لكل مادة والعالقات المهنية اإليجابية بين المدرس والطالب، وتكون 

 حالة، و تقسم إلي: المعالجة من خالل تحديد الخدمات االرشادية والعالجية المناسبة لكل
 الخدمات الوقائية: -1

 وتهدف إلى الحد من العوامل األساسية المسئولة عن التأخر الدراسي وهي:                  
التوجيه واإلرشاد األكاديمي والتعليمي، تقوم بهذا الدور السلطات التربوية عن طريق  

ليم العام والنفسية، ومجاالت التعإخصائي مؤهل مهمته تبصير الطلبة بالخصائص العقلية 
والتقني والمهني والجامعي، فضال عن مساعدة الطلبة في اختيار التخصص أو نوع التعليم 

 المناسب المتفق مع قدراتهم العقلية وميولهم
الخدمات التعليمية، وتكون عن طريق توجيه المعلم إلي أن يراعي الفروق الفردية أثناء   

طريقة التدريس واستخدام الوسائل التعليمية، مع التركيز على إلقائه للدرس مع تنوع 
 المتأخرين دراسيا.
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الخدمات الصحية، وتشمل متابعة أحوال الطلبة بشكل دوري ومنتظم وتزويد المحتاجين   
منهم بالمستلزمات المناسبة كالنظارات الطبية والسماعات لكل من لديه نقص نظر أو 
ضعف في السمع، وإحالة من يعانون أمراض مثل التهاب اللوزتين أو الغدد الصماء وسوء 

 زمة . التغذية ألخد العالجات األ
الخدمات التوجيهية، هي تقديم النصح والمشورة للطلبة عن طريق المذاكرة السليمة   

الصحيحة ومساعدتهم على تنظيم اوقات الفراغ واستغاللها االستغالل األمثل، وتنمية الوعي 
الصحي والديني واالجتماعي لديهم، وغرس القيم والعادات اإلسالمية الحميدة، من خالل 

المناقشات الجماعية أو البرامج اإلذاعة المدرسية، وخاصة البرامج الصباحية المحاضرات و 
 في طابور الصباح أو النشرات والمطويات المعلوماتية .

الخدمات اإلرشادية النفسية، وتقدم من قبل المرشد الطالبي مثل أسلوب اإلرشاد الفردي   
دراسة الحالة، وتتضمن  ، واإلرشاد الجماعي حسب حاالت التأخر الدراسي، ومن خالل

مساعدة الطلبة على التكيف والتوافق مع البيئة المدرسية واألسرية، وتنمية الدوافع التعليمية 
 واالتجاهات اإليجابية نحو التعلم، ومقاومة شعور العجز والفشل.

خدمات التوجيه واإلرشاد اأُلسري، وتكون عن طريق توجيه اآلباء بُطرق ُمعاملة األطفال،  
ئة األجواء المناسبة لهم للمذاكرة والدراسة، ومتابعة األبناء وتحقيق االتصال الدوري وتهي

والمستمر لآلباء بالمدرسة ويكون عن طريق استغالل وقت اصطحابهم ألبنائهم إلى 
المدرسة، وخاصة في األيام األولي لبدء العام الدراسي، وأيضا عند انعقاد مجلس اآلباء 

 رة اآلباء للمدرسة من وقت إلى وقت.والمعلمين، أو وقت زيا

 2- الخدمات العالجية:
 وتهدف إلى إزالة العوامل المسئولة عن التأخر الدراسي من خالل.       

وفيه يقوم المرشد بمساعدة الطلبة المتأخرين دراسيا في التعرف على  اإلرشاد النفسي،  
داداتهم، هم وقدراتهم واستعذواتهم وشخصياتهم، وتحديد مشكالتهم وكيفية استغالل طاقات
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واالستفادة من إمكانيات المدرسة والبيئة المتمثلة في المجتمع بما يحقق لهم التوافق اأُلسري 
 والمجتمعي.

 ومن الخطوات التي يجب على المرشد النفسي العمل بها وهي:             

  يًا دراسيجب على المرشد النفسي إن يعقد جلسات إرشادية مع الطلبة المتأخرين
إلعادة خلق الثقة والتكيف و التوافق النفسي وتقبل وفهم الذات والرضاء عنها، ُثم 
معاملة الطالب المتأخر دراسيا، معاملة عادية إيجابية بدون سخرية منه أو التشديد 
عليه باألعمال المدرسية ، ولكي يتخلص الطالب المتأخر دراسيًا من مشاعر الخوف 

 الخجل.
 د النفسي محاولة تغيير وتعديل اتجاهات الطالب السلبية في يجب على المرش

شخصيته إلى اتجاهات إيجابية ونحو التعلم و المدرسة والبيئة وتنمية مفهوم الوعي 
الذاتي لدى الطالب المتأخر دراسيًا، وتبصيره بنواحي ضعفه وما يعانيه من 

 نفسية. وتحقيق الصحة الاضطرابات انفعالية، وتنمية دافع التعلم ومهارات االستذكار 
   يجب على المرشد النفسي إن يفهم نفسية الطالب ومحاولة إيجاد عالقة إيجابية بينه

وبين الطلبة عامة وبين الطالب المتأخر دراسيا خاصة، وعدم توجيه اللوم المستمر 
 عند فشله، فضال عن عدم إثارة المنافسة والمقارنة بينه وبين زمالئه. 

، وتتمثل في ضرورة االهتمام بالطلبة عن طريق مراعاة الفروق الفردية، التعليميالعالج   
وتنوع طرق التدريس واستخدام األمثل منها، ومن الوسائل التعليمية اوضحها واسهلها، 

 وعدم إهمال الطلبة منخفضي التحصيل ومراعاة حقهم في التحصيل بالشكل المناسب.
ا يكون التأخر الدراسي شامال ولكنه طارئ، حيث ، ويستخدم عندمالعالج االجتماعي  

يركز المرشد فيه على المؤثرات البيئية االجتماعية التي أنتجت التأخر الدراسي ويقوم 
 بتعديلها أو تغييرها بما يحقق العالج المأمول و الناجع. 

 دور المدرسة واأُلسرة في عالج التأخر الدراسي. -7



      العدد الخامس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 2222فبراير 
ISSN 202153 

   

 

534 

 

 دور المدرسة: -1
رسة دور كبير في التغلب على مشكلة التأخر الدراسي، من حيُث االهتمام بالفروق للمد               

، والتقليل من عدد الطلبة داخل الصف الضعيف وزيادة عدد المعلمين، واالهتمام بالنواحي االجتماعية الفردية
التدريس  الدراسية وطرق للمتأخر دراسيًا، وبالنواحي الصحية وعمل فحوصات دورية لهم، واالهتمام بالمناهج 

ووسائل اإليضاح التعليمية، وتهيئه الجو المدرسي المناسب والمالئم والصالح وفق حاجاتهم ورغباتهم وميولهم، 
وزيادة مختلف أنواع النشاط وممارسته في الهواء الطلق في فناء المدرسة والشمس ساطعة، وتزويدهم ببعض 

 ف السبب المؤسس لتأخر الدراسي.االلعاب التعليمية، ويختلف العالج باختال

 دور األسرة:  -2
لألسرة دور مهم ال يقل أهميته عن دور المدرسة في عالج التأخر الدراسي، فيجب العمل                

على تنمية ذكاء الطفل، االهتمام بصحته وتغديته جيدا، تخليص الطفل من مما يعانية من اضطرابات نفسية 
مع والناس من حوله، تنقية وازالة الخالفات والمشاحنات اأُلسرية، وتنمية إحساسه تحول دون اندماجه بالمجت

باألمان واالستقرار، فضال عن متابعة الطالب المتأخر دراسيا من خالل مدرسته واالطالع على كراساته 
كره، ص ذوكتبه ومعرف مستواه الدراسي، والعمل على ترغيبه في المدرسة والدراسة)جمال الدين، مرجع سبق 

25-26.) 

 التوصيات. -2
 انتشاره. في إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول التأخر الدراسي ومعالجة المشكالت التي ُتسهم -أ
أن مجال اإلرشاد النفسي قد نال قسطا من االهتمام على المستوى العالمي ومازال يحبو في مجتمعاتنا  -ب

ح المجال إلي المزيد من الدراسات والبحوث التي توض، وبالتالي يحتاج هذا خاصة في ليبيا العربية
 دور المرشد النفسي من كل المناحي.

 .المبكر والعالجالمبكر على الطلبة المتأخرين دراسيا ال تخاد اإلجراءات الصحيحة  التعرف -ت
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توفير أدوات التشخيص كاالختبارات المقننة الخاصة بقياس الذكاء والتحصيل، واستقصاء كافة  -ث
ات الممكنة للمتأخر دراسيا وكذلك آراء المدرسين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين المعلوم

 واألطباء والوالدين.
لعالج مشكالت المتأخرين دراسيا يجب توفير خدمات التوجيه واإلرشاد العالجي والتربوي والمهني  -ج

 في المؤسسات التعليمية.
 قرير الخاصة بهم في سجالت مجمعة.  االهتمام بدراسة الحاالت الفردية وجمع وحفظ الت -ح
إصابات بالجهاز العصبي المركزي وغير ذلك من األسباب  عصبية وعند الشك في وجود اضطرابات  -خ

 .عرض حالة الطالب على الطبيب النفسي العضوية يجب
االستمرار في تطوير المناهج الدراسية لكل المراحل والتركيز على تبسيط عرض المفاهيم والعناية  -د

 بالمهارات الخاصة بكل مادة دراسية.
إعداد المعلم الكفء مهنيا وتربويا ليمتلك المقدرة على تشخيص وعالج التأخر الدراسي، وأن تكون  -ذ

هناك دورات تدريبية لكيفية التعامل مع المتأخر دراسيا تشمل المعلم واإلدارة المدرسية وأولياء أمور 
 عية بين المؤسسة التعليمية والمعلم وأولياء األمور.الطلبة، وعقد االجتماعات الفردية والجما

المتابعة الدقيقة لمستويات الطالب من قبل إدارة المدرسة بمراجعة أوراق االختبارات والواجبات المنزلية،  -ر
 وتوجيه المعلمين إلى إتباع طرق علمية أخرى في معالجة المتأخرين دراسيا

 وضعهم التحصيلي والسلوكي واألخالقي داخل المدرسة. على أولياء األمور متابعة أبنائهم ومعرفة -ز

 :الخالصة 
نستخلص من هذه الدراسة أن مشكلة التأخر الدراسي تمس كل الطلبة من الجنسين بدون استثناء،        

وهي متعددة األسباب والعوامل، فال يجب التهاون والتغاضي عنها لمصلحة الطلبة بوجه عام ولمصلحة 
، فعلى مؤسسات المجتمع اإلسراع في تقديم المساعدة الفورية للمتأخر دراسيا، ألن سوء المجتمع بوجه خاص

تحصيله الدراسي يساهم في هدم تطوير المجتمع وتقدمه وتقدم ابنائه، لدى وجبت المتابعة من البداية، وألن 
 الكشف المبكر يساعد في امكانية العالج وتخطي المشكلة، وهذا ما نصبو إليه،
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 تام تأمل الباحثة أن تكون قد وفقت في الطرح والله ولي التوفيق.وفي الخ
 

 قائمة المراجع. -2
(. مناهج البحُث االجتماعي، طرابلس: ، منشورات مجمع الفاتح 1981الشيباني، عمر محمد التومي،) -1

 للجامعات.
(، 2س، )ط.النفدالتن فان، ديوبولدب، ترجمة محمد محمد نبيل وآخرون: مناهج البحث في التربية وعلم  -2

 القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية.
 ( عَمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع.3عدس، عبد الرحمن،)د.ت.ن( أساسيات البحث التربوي )ط. -3
( اإلرشاد النفسي: النظرية، التطبيق، التكنولوجيا، عمان: دار الفكر 2118حسين، طه عبد العظيم، )  -4

. 
 ( اإلرشاد النفسي واالجتماعي، الرياض: مكتبة العبيكان.2111أوعباه، صالحين عبد الله،)  -5
 ( مبادي التوجيه واإلرشاد النفسي، عمان: مكتبة دار الثقافة.1999عبد الهادي، جودت عزت ،)  -6
 (، القاهرة: دار الكتب.3(، توجيه واإلرشاد النفسي، )ط.1981زهران، حامد عبد السالم ،)  -7
 مرجع سبق ذكره.(،1981زهران، حامد عبد السالم ،)  -8
( ، دور اإلرشاد االجتماعي و النفسي في العملية التعليمية، الجامعي، 2116شيته ، منصور الصيد، ) -9

 (،طرابلس: ليبيا.11)رقم العدد 
 (، التأخر الدراسي ودور التربية في تشخيصه وعالجه، القاهر: مصر.2112، زياد بن علي،)الجرجاوي  -11
 (، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.3النفس،)ط.(، موسوعة علم 1989رزق، أسعد،)  -11
(، بيروت: دار 2(، المرشد في علم النفس االجتماعي ،)ط.2118الهاشمي، عبد الحميد محمد ،) -12

 ومكتبة.
(، مدخل إلي التربية 2111األحرش، يوسف أبو القاسم، سبتي، حميد محمود، سلمان، رياض جابر،) -13

 نشورات .(، طرابلس: م2وعلم النفس،)ط.
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(،االتجاهات المعاصرة في إعداد برامج عالجية لمشكلة التأخر الدراسي، 2112بدر، إسماعيل إبراهيم،) -14
  مركز دراسات وبحوث المعوقين، القاهرة: مصر.

(،مشكالت األطفال السلوكية التربوية وكيفية مواجهتها ومعالجتها من منظور 2112حمام، فادية كامل،) -15
 للنشر والتوزيع، الرياض: السعودية.إسالمي، دار الزهراء 

 (،التأخر الدراسي: أسبابه ومظاهره، بحث منشور.2111جمال الدين، هال،) -16
(، العوامل المرتبطة بالتأخر الدراسي عند أطفال المرحلة االبتدائية 1999نظمي عوده أبو مصطفي ،)  -17

 (.14بوي ، العدد )التابعة لوكالة القوات الدولية ، مجلة التقويم والقياس التقني التر 
 (،أطفالنا بين التأخر الدراسي والتسرب المدرسي ،مدرية التربية، باتنة: الجزائر.2111إبراهيم ، تايحي،) -18
 ،سبق ذكره.(2112حمام، فادية كامل،) -19
 ،سبق ذكره.(2112حمام، فادية كامل،) -21
األساسية الدنيا في (،أسباب التأخر الدراسي لدى طلبة الصفوف 2113الترثير، إبراهيم عبد الحميد،) -21

محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين، )رسالة ماجستير منشورة(، )من مكتبة جامعة 
 كلية الدراسات العليا/ قسم العلوم االنسانية، نابلس: فلسطين. -النجاح االهلية

 (، مرجع سبق ذكره.2112الجرجاوي، زياد بن علي،) -22
(،اإلرشاد النفسي،)بحت مقدم للمؤتمر العلمي التربوي األول( تحت 2113الباروني، فتحية عبدالله،) -23

 شعار )من أجل بناء إنسان أمثل. جامعة الزاوية كلية التربية :أبي عيسى.
 (،سبق ذكره.1981زهران، حامد عبد السالم ،)  -24
 (،مرجع سبق ذكره.   2111جمال الدين، هال،) -25
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