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 قواعد النشر في المجلة قواعد النشر في المجلة

عنوان البحث: يكتب العنوان باللغة العربية، ويعبر عن هدف البحث بوضوح، ويتبع المنهجية  -1

 العلمي.العلمية من حيث اإلحاطة واالستقصاء، وأسلوب البحث 

 أن يكون البحث مصوغاً بإحدى الطريقتين اآلتيتين: -2

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

يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم 

ليل بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها، يعرض بطريقة البحث وأدواته. وكيفية تح

 والتوصيات المنبثقة عنها، وأخيراً قائمة المراجع.

: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث مبيناً فيها أهميته وقيمته البحوث النظرية التحليلية -ب

لى إلى أقسام عفي اإلضافة إلى العلوم والمعارف وإغنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك 

درجة من االستقالل فيما بينها، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن |إطار الموضوع 

الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخالصة شاملة له، وأخيراً يثبت قائمة 

 المراجع.

ي ة االنجليزية بأرقام فوالهوامش في البحوث العربية وفي البحوث باللغ يشار إلى المراجع  -3

( APAالمتن، وترد قائمتها في نهاية البحث ال في أسفل الصفحة، كما يمكن اعتماد طريقة ) 

في متن البحث بحيث يوضع لقب الباحث ، وسنة النشر، ورقم الصفحة بين قوسين في نهاية كل 

 اقتباس ، ويتم كتابة المراجع وترتيبها هجائياً في نهاية البحث

سم من جهة التجليد، بينما تكون 3،الهوامش يُترك هامش مقداره   A4اس الصفحةيكون مق  -4

 12Times New( بخط الكتابة 1.12سم، والمسافة بين األسطر )2.2الهوامش األخرى 

Roman   14للغة االنجليزية، وبخط Simplified Arabic  .لألبحاث باللغة العربية 

بحث يُكتب رقم وعنوان الجدول أو الشكل والصورة في حالة وجود جداول وأشكال وصور في ال  -2

في األعلى بحيث يكون موجزاً للمحتوى وتُكتب الحواشي في األسفل بشكل مختصر كما يشترط 

. وأال 12لتنظيم الجداول إتباع نظام الجداول المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون بخط حجم 

لرسوم واألشكال والجداول وقائمة ( صفحة بما فيها صفحات ا33تزيد صفحات البحث عن )

 المراجع.

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

الملخص باللغة العربية للبحوث المكتوبة بها، وباللغة االنجليزية للبحوث المكتوبة بها، وكذلك 

ً متسلسالً بما في ذلك الجداول  واألشكال والصور واللوحات وقائمة ترقم الصفحات ترقيما

 المراجع.
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 للمجلة الليبية لعلوم التعليم سادسافتتاحية العدد ال

والصالة على رسول الله  19بعد استهاللنا بقوله تعالي ))ِإن َتْسَتْفِتُحوْا َفَقْد َجاءُكُم اْلَفْتُح (( األنفال 
للمجلة الليبية  السادسصلي الله عليه وآله وسلم ، نستفتح متكلين عليه ومستعين به على إصدار عددنا 

 م2122أغسطس لعلوم التعليم 

وسعيًا منا للقيام بدورنا المنوط به في إطار إثراء ودعم البحث العلمي والنشر بمختلف فروع العلوم     
االنسانية والتطبيقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات والطاقات البشرية المتخصصة في كل 

ذا العدد للخبرة، رأينا إهداء عدد من بحوث ه المجاالت التي تزخر بها مؤسساتنا التعليمية باعتبارها بيوتاً 
للبحاث الفلسطينيين دعمًا من رئاسة الجمعية الليبية لعلوم التعليم وهيئة التحرير بالمجلة الليبية لعلوم التعليم 

 دًا جديدًا بمؤسساتنا التعليمية.لتكون راف

، المبذول قد حقق بعض ما نصبو إليهحتى يشعرنا بأن هذا الجهد  هذا باهتمامكم،آملين أن يحظى عددنا  
 وهذا كله سينمو بفضل تشجيعكم ومشارتكم الفاعلة

 من المجلة الليبية لعلوم التعليم وهيسادس العدد ال إلنجازوأخيرًا ال يسعنا إال أن نقدر كل جهد ُبذل     
 تدعوكم للتواصل معها دفعًا للحركة العلمية والتربوية بليبيا والوطن العربي.

 
 أ.د. نعيمة المهدي أبوشاقور                                                           

  رئيس هيئــة التحريـــر بالمجلة                                                  
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 "العكسي البالس تحويل لحساب ميلين انعكاس صيغة بعنوان" بحث

 علي عمر عمار الدالي -1

 a.aldali@zu.edu.lyا ليبي–جامعة الزاوية –كلية هندسة الموارد الطبيعية  –قسم اإلدارة الهندسية 

              جميلة الهادي ابولقاسم الحويل - 2
 jamilaalhade@gmail.com  قسم الرياضيات –جامعة الزاوية  –كلية التربية أبي عيسي  

================================================== 
 الملخص

للدوال  يلينمصيغة انعكاس  العكسي باستخدامالبالس  تحويل لحسابالبحث اشتقاق مبسط هذا قدم في ن
 المدروس. مثالالمن خالل تعطي نتائج جيدة  هاإن وجد التحليلية والتي

 .تكامالت فورييه - ميلينصيغة انعكاس  -تحويل البالس  مفتاحيه:كلمات 
 مــــــــقدمة

عول وأداة م بمثابة وهوالنهائية يعرف على فترة شبه  تحويل البالس عبارة عن تحويل تكاملي      
لعالم ا  وسمي التحويل بهذا االسم نسبة إلى  المعتادة.يصعب حلها بالطرق  مسائللمساعدتنا على حل 

، وذلك لتملكه لحّس فرنسا أحيانا نيوتن يهاعل وُيطلق( 1825-1749البالس ) لفرنسي بييرسيمون ا
 .رياضي عظيم لم يجاريه فيه أحد من معاصريه

بدأ البالس بتطبيق هذا التحويل والذي أصبح فيما بعد أداة قوية في تحويل المعادلة  القرن السابع عشرففي 
  بسيطة.التفاضلية الصعبة إلى مسائل جبرية 

لشاذة المنعزلة. ا والنقاط المركبةالتعريفات والنتائج األساسية من نظرية الدوال  العمل بعضهذا  في كما نقدم 
كما  تحتوي على إثباتات هذه النتائج   [4-5-7-9]  إلى أن المصادر  إثبات ونشيروهذه النتائج بدون 

ثم نقوم بتوضيح   [2-1-6] نيصيغة انعكاس ميلإثبات  ونستعرضنقدم  نبذة مختصرة عن تكامالت فورييه 
   . بمثال عددي في نهاية الورقة

 هامة مصطلحاتو  تعريفات 
 [6-9] تحويل البالس  

}){(والذي يرمز له بالرمز  tf)( البالس لـتحويل  tfL  أو)( pF  

mailto:a.aldali@zu.edu.ly
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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                                                                                                                                                  -كالتالي:يعرف 
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  الدوال التحليلية:    

نقول أن الدالة    CHf : Ha  قابلة للتفاضل عند النقطة  0  إذا كان النهاية 

                          )3(           موجودة         
0

0

→ -

)(    -)(
lim

0 az

afzf

zz  

  النقاط الشاذة المنعزلة. 

 تحليلية في القرص المثقوب  fإذا كانت  fنقطة شاذة منعزلة للدالة  0aيقال أن 
}{\),( 00 araN 

  هو نشر لورنت  0aفي جوار نقطة شاذة منعزلة  fالوسيلة األساسية لدراسة سلوك دالة   

0azحول         zf)(لـ   . 

 ( 1مبرهنة:) [3] 
CHfلتكن  :    حيث     yxivyxuzf ,,  نقول أن .f  قابلة للتفاضل عند

iyxz   فيH  إذا وفقط إذا كانت المشتقات الجزئيةyxyx vvuu مستمرة وتحقق معادلتي كوشي  ,,,
        و ريمان

                  yx vu   وyx uv   عند النقطةiyxz     
إذا كانت قابلة للتفاضل عند كل نقطة من نقاط  pتحليلية على المجموعة المفتوحة fنقول أن الدالة   
p  0و نقول أنها تحليلية عند النقطةa   0إذا كانت قابلة للتفاضل في جوار للنقطةa إذا كانت .f 

 . fنقطة شاذة للدالة  0aيقال أن  0aليست تحليلية عند 
 [4]  وغرساتكوشي  (2) مبرهنة   

 الترابط فإن:متعدد  Dنطاقتحليلية في  fإذا كانت 
  .0

C

dzzf )4(                       

 . Cألي مسار بسيط مغلق 
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 ( 3مبرهنة: )[3]  

 Cيحوي المسار البسيط المغلق الموجه توجيها موجبا  Dتحليلية في نطاق  fإذا كانت  

DrzNzو    ، فإن : ),(

 
 







d

z

f

i
zf

C

 


2

1
        (5 ) 

 وتعرف هذه الصيغة بصيغة كوشي التكاملية والتي يمكن تعميمها إلى : 

(6 ) 

 يمكن تمثيلها  بمتسلسلة قوى متقاربة . Dالدالة التحليلية في نطاق 

 ( 4مبرهنة) : [ 5-7]  
fو  l2دالة دورية دورتها fإذا كانت     مستمرة مقطعيا على كل فترة محدودة فإن متسلسلة فورييه

 االستمرارية وعند نقاط  tf)(متقاربة مطلقا عند جميع النقاط ومجموعها هو  fللدالة 

)}()({
2

1
 tftf  االنقطاع.عند نقاط 

ltlمعرفة على الفترة  fإذا كانت   فإن المبرهنة السابقة تطبق على االمتداد الدوري للدالةf 
ltlعلى الفترة  tf)(والمتسلسلة تتقارب إلى  . 

 بالتعويض عن

 

   بوضع   

nnnn
ll

n






 1,   وجعلl : يمكن كتابة 

DrzNzd
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cos)(صيغة فورييه التكاملية. وبما أن  وهي تسمى tu   دالة زوجية في  

 فيمكن كتابة الصيغ على صورة  : 

 
 




0

)(cos)(
1

)( 


dudtuuftf       ) 7 (      

sin)(وبما أن  tu   دالة فردية في  : فإن الصيغة يمكن كتابتها أيضا على صورة 

   ) 8 (  








 


 dudeuftf tui )()(
2

1
)(  

 (5مبرهنة: )[3]  
معرفة على الفترة   fلتكن   t إذا كانت  .f   مستمرة مقطعيا على كل فترة محدودة وقابلة

 للتكامل فإن صيغة فورييه التكاملية تتحقق.
 تكامالت فورييه: 

ltlمعرفة على الفترة  fلتكن        نقول أن ،f  دالة زوجية على الفترةltl     إذا كان

)()( tftf   لجميعt  في الفترةltl   ونقول أن ،f  دالة فردية على الفترةltl   إذا
)()(كان  tftf   لجميعt  في الفترةltl  . 

 فإن  المتسلسلة  l2دالة دورية دورتها  fإذا كانت   

)sincos(
2

)(
1

0

l

tn
b

l

tn
a

a
tf n

n

n


 





(  ) 9 (   

 3,2,1,0n....,                        حيث






l

l

n dt
l

tn
tf

l
a


cos)(

1
                   (11)                            

 








 


ddutuuftf )(cos)(
2

1
)(
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,....3,2,1n   حيث






l

l

n dt
l

tn
tf

l
b


sin)(

1                  )11(     

 .fتسمى معامالت فورييه للدالة  nbو  naو  fتسمى متسلسلة فورييه للدالة 

 مفيدة في كثير من التطبيقات. نظرية البواقيالمبرهنة التالية والتي تسمى 
 [9](:6مبرهنة )

باستثناء عند عدد منته قطب  nمغلق وبسيطي يقع داخلة  تحليلية  على وداخل مسار fإذا كانت  
kzzzمن النقاط الشاذة المنعزلة  ,...,  :يعطي بالعالقة (2كما في شكل ) 21

 






n

k

kzfpidzzf
0

),(Re2)(                             )12(  

 
 (2شكل )

nkلتكن الدوائر: البرهان  :  حيث كل دائرة تحوي قطبا ونصف كل دائرة صغيرة كفاية كي تبقي الدوائر
  لدينا  : nzكل قطب   منفصلة عندئذ من اجل 

وحسب نظرية كوشي لدينا       



 


n

k

k

n

i

zfpidzzfdzzf
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),(Re2)()( 
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kzfsidzzf
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kzzzوحيث          ,...,  كان وإذا المركب المستوى  من العلوي الواقعة في النصف  sf)(هي أقطاب   21
 هو الثاني والجزء R و R- بين الواصلة المستقيمة القطعة هو األول الجزء جزأين من مكون   C المسار
  Rمأخوذ باالتجاه الموجب كما نختار   المسار بأن ( علماً 2الدائرة كما هو موضح في الشكل ) نصف

  في النصف العلوي من المستوى المركب تتقع في المنطقة الداخلية للمسار  األقطاببحيث تكون جميع 

 معكوس تحويل البالس :      
)(إذا وجد تحويل البالس  pF   لـ)(tf أي أن)}({ tfL=)( pF  فإن 

)}([)( 1 pFLtf  1. ويسمىL معكوس البالس 
 هي :الطريقة الرئيسية المباشرة إليجاد معكوس تحويل البالس  و
 ( 8مبرهنة)  [1-9-12] ميلينصيغة انعكاس      

Ntمستمرة مقطعيا على كل فترة محدودة  fإذا كانت          0   آسيةوذات مرتبة  عندما 

t   = و)}({ tfL 




0

dttfe pt=)( pF 

 فإن :                 

 
)13 (

 







i

i

pt tdppFe
i

tf






0,)(
2

1
)(     . 

)(0و  tf   0ألجلt . 

يقع على يمين جميع النقاط  العدد الحقيقي  و p المركبفي المستوى  pوالتكامل يتم على الخط 
)(الشاذة للدالة  pF . 

 اإلثبات : 
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T

pt
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dudpufe
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1
lim)(
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1
lim 

iypبوضع     ينتج أن الطرف األيمن يساوي 
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ufe)(فإن  tعندما   آسيةوذات مرتبة  fبما أن  u  0قابلة للتكامل مطلقا علىt  
 0ويساوي  0tفي حالة   tf)(وبالتالي فحسب صيغة فورييه التكاملية فإن المقدار أعاله  يساوي  

 .   0tفي حالة 
والذي يتكون من القطعة المستقيمة  (1المبين في شكل ) C( يحسب على المسار المغلق 1التكامل في )  
L  منiT إلىiT  والمنحنيRC التي مركزها نقطة األصل ونصف قطرها  وهو قوس الدائرة

R  منiT إلىiT 22. أي  أن  RT . : وينتج أن 

 







RC

pt

C

pt

R

iT

iT

pt

R
dppFe

i
dppFe

i
dppFe

i
tf })(

2

1
)(

2

1
{lim)(

2

1
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 ( 14    )                                                                                     

 .Rيؤول إلى الصفر عندما  RCسوف نفرض أن التكامل على     

 بحيث أن : 0k،Mوجود ثابتان و  

                ( 15               )kR

M
pF )(           على المسارRC. 

وهذا الشرط دائما يتحقق إذا كانت  
)(

)(
)(

pQ

pP
pF   حيث)( pP  و)( pQ  حدوديتان ودرجة

)( pP  أقل من درجة)( pQ بفرض أن التكامل على .RC  يؤول إلى الصفر عندماR فإن  ،
 تصبح :   (13)

)()(
2

1
)(

2

1
)( pFeofressiduedppFe

i
dppFetf pt

i

i C

ptpt

  









  

(16(  

)(حيث الجمع مأخوذ على النقاط الشاذة للدالة  pFe pt الواقع داخل المسارC. 

 ( 1مثال )
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  :كانت  إذا  𝑓(𝑡)اوجد  

𝑓(𝑝) =  
𝑝2 − 10𝑝 + 13

(𝑝 − 1)(𝑝 − 2)(𝑝 − 3)
 

  الحــــــــــــــل
  ميلينصيغة انعكاس باستخدام 

𝑓(𝑝) =  
𝑝2 − 10𝑝 + 13

(𝑝 − 1)(𝑝 − 2)(𝑝 − 3)
 

 p = 1 , 2 , 3    النقاط الشاذة للدالة هي أقطاب بسيطة عند 

 

 (3شكل )

    p = 1   عندما

𝑅𝑒 𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒 [𝑒𝑝𝑡𝑓(𝑝), 1] = lim
𝑝→1

(𝑝 − 1) [
𝑝2 − 10𝑝 + 13

(𝑝 − 1)(𝑝 − 2)(𝑝 − 3)
] 𝑒𝑝𝑡 

= lim
𝑝→1

(𝑝 − 1) [
𝑝2 − 10𝑝 + 13

(𝑝 − 2)(𝑝 − 3)
] 𝑒𝑝𝑡 = 2𝑒𝑡 

 p=2وعند 

𝑅𝑒 𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒 [𝑒𝑝𝑡𝑓(𝑝), 2] = lim
𝑝→2

(𝑝 − 2) [
𝑝2 − 10𝑝 + 13

(𝑝 − 1)(𝑝 − 2)(𝑝 − 3)
] 𝑒𝑝𝑡 



 

18 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

= lim
𝑝→2

[
𝑝2 − 10𝑝 + 13

(𝑝 − 1)(𝑝 − 3)
] 𝑒𝑝𝑡 

= lim
𝑠→2

[
𝑝2 − 10(2) + 13

(𝑝 − 1)(𝑝 − 3)
] 𝑒2𝑡 = 3𝑒2𝑡 

 p = 3وعند      

     𝑅𝑒 𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒 [𝑒𝑝𝑡𝑓(𝑝), 3] = lim
𝑝→3

(𝑝 − 3) [
𝑝2−10𝑝+13

(𝑝−1)(𝑝−2)(𝑝−3)
] 𝑒𝑝𝑡 

= lim
𝑝→3

[
𝑝2 − 10𝑝 + 13

(𝑝 − 1)(𝑝 − 2)
] 𝑒𝑝𝑡 

= lim
𝑝→3

[
𝑝2 − 10(2) + 13

(𝑝 − 1)(𝑝 − 2)
] 𝑒3𝑡 = −4𝑒3𝑡 

𝐿−1 {
𝑝2 − 10𝑝 + 13

(𝑝 − 1)(𝑝 − 2)(𝑝 − 3)
} = ∑ 𝑅𝑒 𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒 (𝑒𝑝𝑡𝑓(𝑝)) 

𝑓(𝑡)  = 2𝑒𝑡 + 3𝑒2𝑡 − 4𝑒3𝑡 

 .Cحيث الجمع مأخوذ على النقاط الشاذة للدالة  الواقع داخل المسار
 عددي مثالNumerical example    

 .ميلينصيغة انعكاس نقدم مثال عددي لحساب معكوس تحويل البالس باستعمال 
 وهو : معكوسةوذلك لتوفر  (1مثال )الواردة في  لقد اخترنا لهذا التطبيق الدالةو

𝑓(𝑡)  = 2𝑒𝑡 + 3𝑒2𝑡 − 4𝑒3𝑡 
 ( .1كما قي الجدول )( 16)يمكن مقارنة النتائج المتحصل عليها من الصيغة   حتى 

  t Exact f(t) Computed f(t) Abs error 

-2 0.315702 0.315711 0.0001 
-1 0.942616 0.9425 0.0001 

-3 0.1065 0.1065 0.001 
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0 1.000 1.000 0000 
1 -52.738416 52.738 0.0000 

2 -1435.142612 -1435.1426 0000 

3 -31161. 878 -31161.878 0.001 

 (1جدول)

( يمثل النتائج التي تحصلنا عليها من خالل المقارنة بين الحل الفعلي والحل التقريبي  . )من 1الجدول )
المستعملة. و العمود  الثاني يمثل القيم الفعلية للدالة والعمود الثالث يمثل  tيبين قيم  العمود األول اليسار(

 العمود الرابع يعطي الخطأ المطلق نسبة إلى القيم الفعلية.( و 16القيم التقريبية المتحصل عليها من )
𝑓(𝑡)   للدالةمقارنة بالنتائج المتحصل عليها   = 2𝑒𝑡 + 3𝑒2𝑡 − 4𝑒3𝑡    

 .موضح بالجدول وجد أنها تعطي تقريب جيد  كما 

    :والتوصيات النتائج ¶
باستثناء ف  صعوبة إيجاد المعكوستكمن في  البالس تحويل إن في تطبيقمن خالل هذا البحث نجد       

مة فهي ليست بالمهبعلوم الرياضيات عتمد على مدى معرفتك وإلمامك ي وهذاأصناف قليلة من الدوال 
إليجاد معكوس سهله و مباشرة طريقة  هي  ميلينصيغة انعكاس  إننجد   (1مثال )من خالل و  .السهلة

 ( Mathematicla 8 برنامج استخدام خالل من عليها السابقة تحصلنا جئالنتا ) .تحويل البالس
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 التوصيات:
 للوصول إلي لهذا التحويل وإكمال الطريق ألهميتهومقارنة النتائج  باستخدام طرق أخري  نوصى الباحثون 

 . تكمن في صعوبة إيجاد المعكوسالمشكلة الكبيرة  كافة ألنفي مجاالت الرياضيات 
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 أنموذجا"" الفنان الفرنسي ناصر الدين دينيه  االستشراق الفني وتأثره باإلسالم

جامعة طرابلس –التربية  كلية ...الخرازد. سعاد   

Abstract 

Artistic Orientalism and its Influence by Islam 

The French Artist "Naser ad-Din Dinier" is a an Example 
 

Perhaps it is not new to say that artistic Orientalism began several centuries ago 

and reached its climax at the end of the eighteenth century and the beginning of 

the nineteenth century. This period witnessed an enthusiastic rush in the field of 

Orientalism, due to the fact that armies insisted on accompanying large numbers 

of painters, scholars and diplomats in their various campaigns towards the East. 

Research Problem: 

The researcher, as a specialist in drawing and painting, her attention was drawn 

towards the emergence of a great French artist who studied, with his realistic- 

documentarist paintbrush, many aspects of life in the Maghreb region, 

particularly in Algeria, where he lived for quite a while until he became a citizen 

of this country and by embracing Islam made him approach and become more 

integrated in Algerian social life. The "East" fulfilled all the needs that the 

European wanted from him. 

The word orient immediately evokes many repercussions in his mind, such as 

“the Muslim, the fraud, the thousand and one nights, the desert, the dance, the 

sermon, the crusade, the gospel,” which requires one to have a mind 

characterized by awareness and determination in order to be able to see the 

truth away from these rafts of controversial allusions. Orientalist artists were not 

covered more profoundly in the depth of their artworks, and what are the 

impressions of these Orientalist artists on our Arab and Islamic lives and our 

popular social culture, so some questions were formed on this subject, as 

follows: 
 

1- Why did a number of Western artists turn to the Arab and Islamic East and 

carried out artistic works reflecting the reality of life, its temperament and 

cultur. 
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2- To what extent were these Western artists affected by the culture and 

desert nature of our Arab countries? 

3- Why the artist "Etienne Dinier" devoted most of his life and his paintbrush 

in Arab Islamic Algeria? 
 

Research Importance: 

1- The importance of the research lies in the study of Orientalism in art as an 

aesthetic critical study. 

2- Enriching the art library with research devoted to drawing and painting. 

3- This research is useful to researchers and scholars of the plastic artistic 

vision and the aesthetics of "Orientalist art" that emerged from the 

Orientalist explorers. 
 

Research Objectives: 

1- Introducing the Orientalist movement, its goals, reasons for its 

emergence, motives and its relationship to art. 

2- Revealing visions in art as an aesthetic critical study. 

3- Enriching the artistic and influential library of the Islamic religion on the 

artworks of the orient lists. 

4- Revealing the most important contents of the most significant works of 

the French orientalist artist, Etienne Denier. 
 

 المقدمة

ربما ال يكون جديدًا ان نقول ان االستشراق الفرنسي قد بدأ منذ عدة قرون ووصل ذروته في نهايات  
القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. حيث شهدت هذه الفترة اندفاعيه حماسية في مضمار 

إصرار الجيوش على اصطحاب أعداد كبيرة من الرسامين والعلماء والدبلوماسيين في االستشراق بسبب 
 حمالتها المختلفة نحو الشرق.

لقد ساهمت الدراسات الشرقية المتنوعة في زيادة حمى االستشراق، بما تناولته من بحث في الحضارة  
ة إلى ريخ والحضارات العربية واالسالميالمصرية القديمة وحضارة بالد الرافدين وعلوم اآلثار الشرقية والتا

جنب آسيا في الهند والصين واليابان، كما أقيمت المعارض الفنية للتحف الشرقية ورسوم ومنمنمات 
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المخطوطات في مختلف بالد أوربا وفي فرنسا على وجه المخصوص، وهي المعارض التي شجعت وزادت 
كان  لكتابة عنه والتأثر به فنيًا بأجوائه الساحرة. ولقدمن حماس الكثيرين لزيارة الشرق والتعرف عليه وا

لمتحف اللوفر، ومتحف الفنون الزخرفية في باريس االثر االكبر على تأثر غالبية فناني فرنسا بالشرق 
 وجمالياته.

كان لظهور )ألبومات( المكتشفين االوائل والفنانين الذين زاروا مناطق الشرق وترجمة كتب االدب     
ريخ والفلسفة الشرقية، أثر كبير في تطور فهم الشرق وفنونه. لذا كانت كل هذه العوامل جعلت االستشراق والتا

أكثر دافعًا لكثير من فناني فرنسا للقيام برحالتهم إلى المغرب العربي وخاصة بعد عودة الفنان الفرنسي 
ظار حيث وضع االستشراق محط أن )ديال كروا( الشخصية الرومانسية االبرز في ميدان االستشراق الفني،

وطموح سلسلة متتابعة من أجيال الفنانين الفرنسيين، وأصبح االستشراق مرادفًا للحركة الرومانسية وتيارًا 
رئيسيًا في فن التصوير الفرنسي والذوق السائد والموضة الغالبة لمعارض وصالونات باريس الفنية. ومن 

 ين المغرمين بطبيعة وأجواء الشرق الجميل والتي تعد قصة انتمائه إلىبين هؤالء الفنانين يبرز أحد الفنان
الشرق نموذجًا للعشق الخالص حيث أصر على تغيير اسمه بعد دخوله للدين اإلسالمي مما صار ناصر 

 الدين دينية بعد أن كان )ايتيان دينيه(.

انية ت أن تكتشف الروابط االنسليس كل ما ّصور به الشرق كان يتوخى االذى، ثمة عقول أوروبية استطاع
( الذي دافع عن حقوق الشرق وبقوة ثم نجد Bluntالمشتركة بين الشرق والغرب، فمن هؤالء كان )بالنت

( الذين Matisse( وما تيس )Renoir( و )رينوارFromentinكذلك العديد من الرسامين مثل )فرومانتان 
 ، ورغم أنه كان لدى الغرب تصميم على تسجيل جميع سمات ابهجهم الشرق فازدادوا بذلك ثراًء فنيًا واسعاً 

الشرق بهدف تسهيل المشاريع االستعمارية، كان لدى بعض االفراد في الوقت ذاته اهتمام أصيل ونزيه 
  1لحقيقة الشرق كما تبدت لهم، فساهم هؤالء في توسيع المعرفة اإلنسانية 

 

 

                                                           
  03 ، ص8691 سوريا دمشق ادارة الشرق عن اوروبا اساطير قباني، رنا 1
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 مشكلة البحث:

لواقعية صة في الرسم والتصوير ظهور فنان فرنسي كبير قد درس بريشته القد لفت انتباه الباحثة كمتخص 
التوثيقية لكثير من مظاهر الحياة في منطقة المغرب العربي أال وهو ناصرالدين دينيه الذي أختار الجزائر 
بشكل محدد حيث عاش فترة ليست بالقصيرة فيها حتى صار أحد مواطني هذا البلد وبدخوله لإلسالم جعله 

قترب أكثر اندماجا مع الحياة االجتماعية الجزائرية، لقد حقق "الشرق" كل االحتياجات التي أرادها االوروبي أ
منه. فكلمة الشرق تثير فورًا تداعيات كثيرة في ذهنه مثل ))المسلم، ألف ليلة وليلة، الصحراء، الرقص، 

يكون المرء صاحب عقل يتصف بالوعي الخطبة، الحملة الصليبية، االنجيل(( االمر الذي كان يتطلب أن 
والتصميم كي يستطيع أن يرى الحقيقة بعيدًا عن هذا الطوفان من االيحاءات المثيرة ، لم يتم تغطية فناني 
االستشراق بشكل أكثر ولوج الي عمق أعمالهم الفنية و تسأل الباحثة عن ما هي انطباعات هؤالء الفنانين 

ت و اإلسالمية و ثقافتنا االجتماعية الشعبية ، لذا تشكلت بعض من التساؤالالمستشرقين عن  حياتنا العربية 
 حول هذا الموضوع وذلك على النحو التالي :

لماذا أتجه عدد من فناني الغرب الي الشرق العربي واإلسالمي ولتنفيذ أعمال فنية من واقع الحياة  ـ 1
 وطبيعتها وثقافتها؟

 الي أي مدى تأثر هؤالء فناني الغرب بثقافة بالدنا العربية وطبيعتها الصحراوية؟ ـ 2

 لماذا كرس الفنان إتيان دينيه معظم حياته وريشته في الجزائر العربية اإلسالمية تحديدًا؟ ـ 3

 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث في دراسة االستشراق في الفن كدراسة نقدية جمالية. ـ 1

 ء المكتبة الفنية بالبحوث المتخصصة في مجال الرسم والتصوير.إثرا ـ 2

يفيد هذا البحث الباحثين والدارسين للرؤية الفنية التشكيلية وجمالياتها "فن االستشراق" الذي انبثق عن  ـ 3
 الرحالة المستشرقين.
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 أهداف البحث: 

 عالقتها بالفن.ـ التعريف "بحركة االستشراق" أهدافها، أسباب ظهورها ودوافعها،  1
 ـ الكشف عن الرؤية الفنية والتأثيرية للدين االسالمي على االعمال الفنية للرحالة المستشرقين. 2
 الكشف عن مضامين أهم أعمال الفنان الفرنسي المستشرق المسلم إيتيان دينيه.ـ  3

 يد البحث.الرجوع للمصادر والمراجع والدوريات العملية للحصول على معلومات تف أدوات البحث:

 اعتمدت الباحثة في بحثها هذا على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي منهج البحث:

 فرضيات البحث:

 ـ ساهمت أعمال الفنان المستشرق ناصرالدين دينيه في التعريف بطبيعة شمال أفريقيا وقيمها الجمالية.1

 ـ ارتبطت أعمال الفنان دينيه بالعادات والتقاليد االجتماعية البدوية الجزائرية 2

 -أواًل / نشأة االستشراق: 

إن محاولة رصد البداية لالستشراق لفهم االستشراق واهدافه وأسباب ظهوره ودوافعه وبنظرة عامة نستطيع     
 تتبع المحاوالت، التي تحدد تاريخ بداية االستشراق:

ن أّرخوا حركة االستشراق، وهم غربيون والعرب في هذا الميدان والمسلمون عامة ناقلون ومرددون اعتمدوا الذي -1
  2م منطلقًا وبداية لتاريخ االستشراق.114عام 

ويعد  3أن االستشراق كما يراه البعض قد ظهر مع ظهور اإلسالم، فقد سأل هرقل أبو سفيان عن الرسول  -2
باإلسالم، وربما سبقه إلى ذلك النجاشي ملك الحبشة مع اختالف الدافع بينهما، قيصر الروم أول ملك اهتم 

الذي  بينما يرجعه آخرون إلى أيام الدولة األموية في القرن الثاني الهجري حيث أن يوحنا الدمشقي )**(
تابين كعاش في العصر االموي و خدم في بالط يزيد بن عبد الملك، قام بأول محاولة لالستشراق وقد ألف 

                                                           
 م.1993دار العلم للماليين،  –بيروت  1(، ط61جيران مسعود، )الزائد ص 2
 «ريبيرا ـ غاينغوس ـ أندريس خوان: نماذج ثالثة خالل من األندلسي والتراث اإلسباني االستعراب القاضي، محمد  3

 .68 ص ،81 عدد العربي، التاريخ مجلة
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وكان هدفه إرشاد النصارى إلى جدال « حوار بين مسيحي ومسلم»والثاني « حياة محمد»األول بعنوان 
لذا يرجع بعض الباحثين لنشأة االستشراق إلى أواخر القرن السابع الميالدي، ويتبنون في ذلك  المسلمين

 4على كتابات بعض المسيحين، عن االسالم أمثال يوحنا الدمشقي. 
بعض الباحثين أن االستشراق ))نشأ في القرن العاشر الميالدي، حيث بدأت التلمذة الغربية على ويرى  -3

 5الشرق التي كان رائدها "جوبرت" تحت اسم سلفستر الثاني((.
من هؤالء الباحثين "نجيب العقيقي"، في كتابة "المستشرقين"، يجعل في اجزائه الثالثة سجاًل لالستشراق، 

 (.1113-938بدءًا من الراهب جربرت دي أروياك )على مدى ألف عام 
وهناك من يقول: "ان االستشراق نشأ في القرن الثاني عشر، ويستدل على ذلك بظهور أول انتاج استشراقي  -4

 6تمثل في ترجمة لمعاني القرآن، وكذلك ظهور قاموس التيني عربي". 
عددة في مختلف االماكن واالزمان، لغرض أن االستشراق حركة تنظيمية قام بها الغربيون، عبر مراحل مت

 السيطرة على العرب واالسالم، وهذه المراحل في تاريخ االستشراق يمكن تقسيمها على النحو التالي:

مرحلة االنبهار بالحضارة العربية واالتجاه إليها: يمكن القول:" أن االستشراق بدا منذ ان دقت جيوش  أواًل:
، وقيام الدولة االسالمية في االندلس، التي أسست نهضة وحضارة إسالمية، الفتح االسالمي ابواب أوروبا

لم تشهدها أوروبا من قبل ". إن الفتوحات االسالمية العربية الكبرى، إنما حدثت استجابة لعوامل أولها: 
 دديني وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالدين االسالمية لينشره بين الناس في مختلف البال

 القريبة والبعيدة.

"سياسي" أن حركة التوسع الكبير، ونهضتهم واجتماعهم على دعوة واحدة ودولة واحدة، هذا إلى  ثانيهما:
جانب ما للعرب من انجازات في العلوم والصناعات، وعلم البصريات والكيمياء والجب والحساب، وما كان 

ة ى وتصحيحاتهم ألخطاء اليونان، الفلكية الجغرافيللعلم أن يتطور بدونها ثم إنجازاتهم الرياضية االخر 

                                                           
يوحنا الدمشقي: كان رجالً شرقياً عاش ظل الدول االموية وخدم في القصر االموي، انظر محمد فتح الله الريادي، االستشراق  4

 .1991، 1(، ط24أهدافه ووسائله، )ص
 (.33محمد ياسين عريبي، االستشراق، )ص 5
 (.22محمد فتح الله الزيادي، االستشراق أهدافه ووسائله، )ص 6
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والعلمية المختلفة، "لجات أوروبا فيما لجات إليه من أعمال لتحقيق أهدافها وأطماعها ضد العرب، إلى 
 3تشويه حضارتهم وانكار فضلها على أوروبا، وتزعم هذه الحركة فطاحل من المفكرين والمستشرقين " 

لية برحلة غربرت دي أورياك من فرنسا إلى قرطبة، وكانت تمثل جهود بدأت حركة االستشراق الفع 
المستشرقين على مدى تاريخهم الطويل في أعمال مختلفة، هي من االعمال الفعلية في حركة االستشراق، 

 في مجاالت جبارة مساهمة وأسهموا ،جليلة خدمات قدموا-وغاياتهم أهدافهم تكن مهما-فالمستشرقون 
 والمحافظة العربي واإلسالمي، التراث من آثير إحياء في تتمثل والتي العربية، واللغة اإلسالمية الدراسات

و  واإلسالمي العربي التراث المستمرة إلحياء القيمة جهودهم في ذلك وتتمثل األوربية، المكتبات في عليها
 نلخص أن لنا ويمكن.7 وغيرها النادرة الهامة والمخطوطات الكتب ونشر طبع طريق عن وحضارته مدنيته

 ويمكن تلخيصها في عدة أمور منها: :فيما يلي وأعمالهم جهودهم

 هناك في جامعات أوروبية وأمريكية مثل معهد لالستشراق، جامعة ميونخ". التدريس الجامعي: -1
كانت الجهات المعنية في أوروبا ترسل مبعوثيها لشراء المخطوطات من  جمع المخطوطات العربية:  -2

لشرق فعلى سبيل لمثال: أرسل قريد ريش فيلهلم الرابع ملك روسيا ريشارد ليبيوس إلى مصر عام ا
 م، لشراء المخطوطات1842

نشروا عددًا كبيرًا جدًا من المؤلفات العربية، كان عونًا للباحثين األوروبيين، من  التحقيق والنشر:  -3
 المستشرقين وغيرهم في بالد الشرق.

 لمؤلفات التي اهتم بها المشرقين:من اهم ا التأليف:  -4
 تاريخ األدب العربي. -أ

 دائرة المعارف االسالمية. -ب
 2المعاجم.-ج

م، صدرت أول مجلة استشراقية متخصصة في أوروبا 1819وإلي جانب بعض االصدارات ففي عام  
العالم بوهي مجلة "ينابيع الشرق"، التي صدرت في فينيا، كما صدرت في باريس مجلة تهتم بصفة خاصة 

 االسالمي، وهي مجلة "االسالم".

                                                           
  109ص منها، المستشرقين وموقف اإلسالم انتشار ظاهرة الله، فتح محمد 7
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 ثانيًا: مفهوم االستشراق:

إن االستشراق يؤخذ بعدة مفاهيم ومتكاملة في آن واحد، فهو أحيانًا يراد به ذلك العلم الذي يتناول  
المجتمعات الشرقية بالدراسة والتحليل، من قبل علماء الغرب وأحيانًا يقصد به أسلوب للتفكير، يرتكز على 
التمييز المعرفي وااليديولوجي، وهم الكتاب الغربيون الذين كتبوا عن الفكر والحضارة االسالمية، ومرة 
يصفونه نمطًا من االسقاط الغربي على الشرق وإدارة السيطرة عليه. وحين نسأل من أين يبدأ الغرب؟ نجد 

خ غريقية والرومانية، وتاريله تاريخان، تاريخ مدني، من حيث تاريخه المدني، فهو وريث الحضارة اال
 المسيحية الغربية، وهذا هو تاريخه الديني.

 أحبوا وعاشوا في الجزائر  فنانون مستشرقون 

خالل القرن التاسع عشر عاش في الجزائر عدد كبير من الفنانين المستشرقين، الذين أعجبوا بها      
ر بشمسها الرومانتيكية دال كروا، الذي بهرته الجزائوبثرائها البيئي والثقافي والتراثي، أمثال: زعيم الحركة 

وناسها وطبيعتها، وتعّد لوحته )نساء من الجزائر( من أشهر أعماله، وأوجيه فرومنتان الذي زار الجزائر 
م، إضافًة إلى إتيان الذي أصبح ناصر الدين دينيه بعدما إعتنق 1852بصحبة بعثة للتنقيب األثري عام 

ي عشق بوسعادة أو )مدينة السعادة( كما يدّل عليها اسمها؛ فهي محطة سياحية الدين اإلسالمي الذ
أسطورية، وأقرب واحة إلى الساحل الجزائري؛ لذا ُتسمى أيضًا )بوابة الصحراء(. هذه المدينة الحالمة تبعد 

يدية المتميزة؛ لكم تقريبًا، وتشتهر بأسواقها الشعبية التي تملؤها الحرف التق261من العاصمة الجزائر مسافة 
مثل: صناعة الُحلّي الفضية، والزرابي ذات الخطوط الهندسية والنباتية، والمالبس المطرزة بالزخارف 
الشعبية. وكذلك متحف ناصر الدين دينيه، والممرات، والقالع، ومسجد زاوية الهامل، إضافًة إلى طاحونة 

خيل ح اآلتي من كل مكان ليستمتع بمناظر الن)فيريرو( الشهيرة، فكلها معالم يحرص على زيارتها السائ
     8.والجبال ودعة الشمس، كما أن التجوال في واحاتها، وحدائقها، وتحت أقواسها التقليدية متعة حقيقية

                                                           
 م 2316علي مرزوق، الحاج ناصر الدين دينيه حضور عالمي وإنساني، مجلة الفيصل  2
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                         يه(إيتيان دينيه ناصر الدين دين الفنان            الفنان وأوجيه فرومنتان              الفنان ديالكروا 

 /(https://www.alquds.co.uk) - (https://ar.wikipedia.org)مصدر الصور 
    

لعائلة فرنسية عريقة، كان أبوه رئيسًا لمحكمة عليا وأمه من ساللة  1861مارس  28ولد في باريس يوم  
العائلة الملكية وكانت مولعة بالفنون الجميلة، لذا نجده يبدي مياًل وحماسة للرسم مبكرًا، وفي الخامسة من 

فوق في ية، وظهرت عليه عالمات التعمره بدأ تعليمه بمدرسة هنري الرابع في باريس باعتباره من الحاش
م عمل في الخدمة الوطنية 1881خالل عام  التاريخ والجغرافيا إلى جانب الرسم ومنح جائزة في األدب.

م، وفي 1881في فرنسا، وبعد أن أنهى الخدمة العسكرية التحق بمدرسة الفنون الجميلة في باريس عام 
ام نفسه عرض أعماله في صالون الفنانين الفرنسيين، أما م سجل في أكاديمية جوليان، وفي الع1882عام 
م فكان بداية المجد والشهرة له؛ إذ نال ميدالية الرتبة الثالثة عن إحدى لوحاته التي تمّثل منطقة 1883عام 

وكان يفضل قضاء إجازته بقصر العائلة في هيرسي، وبعد حصوله على البكالوريا،  9 .سموا في فرنسا
التحق بالجيش ألداء الخدمة االلزامية في جرانقيل والنورماندين وخالل هذا الوقت كان يقضي فراغه في 

شملت و  الرسم والتلوين، وبانتهاء فترة تجنيده، التحق بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة ومحترف جاالن،
دراسته علم التشريح ويكون بذلك قد خالف تقاليده ورغبة في االنخراط لدراسة القانون، الذي يدرس بها 
اساتذة كبار، سجل بعد ذلك بأكاديمية جوليان ليقضي بها أربع سنوات واكتسب خاللها صداقات أجنبية 

م 1882عام  اعماله بصالون باريسكثيرة، وفي أول ظهور له في الحركة التشكيلية الفرنسية يعرض باكورة 
 ونالت إعجاب واستحسان النقاد.

                                                           
 المرجع السابق (1

1 
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 )ابن القديس مرابيث(

 م1911نصر الدين دينيه 

 األسلوب: استشراقي

 زيت على قماش

م كانت امور االحتالل للجزائر قد استقرت في ذلك الوقت، بعد غزو الجيش الفرنسي 1884في عام      
عامًا بعد ذلك، حتي وفاته متنقاًل بين فرنسا والجزائر  45، ومن  العجيب أن يقضي دينيه 1831لها عام 

برحلته الثانية ليتجول في قام  1885عاش أغلبها بالجزائر وفي منطقة بوسعادة  وجه التحديد ،وفي ربيع 
انحاء الجزائر وقام برسم مجموعة كبيرة من االسكشات والدراسات الفنية الممتعة بالغة الدقة في التشريح 
والتفاصيل الفسيولوجية، ثم عام إلي باريس ليؤسس مرسمه الخاص وينتهي من دراسته بأكاديمية جيوليان 

م اصطحب معه في هذه المرة مجموعة  1887ة الثالثة عام وينتهي من رسم لوحتين عن الجزائر، وفي المر 
كبيرة من الشخصيات والفنانين الفرنسيين المعروفين أمثال بول لوري، والبارون آرثر، وجروم، وبنيامين 

 .10كونستانت وأمين متحف لكسمبورج إلي جانب ثالثة عشر من الشباب الفنانين الفرنسيين  

 اخالصه للفن والروح

لم يكن إيتيان مجرد فنان استشراقي مثلما هو شأن غالبية ابناء بلده من المثقفين المستشرقين الذي ورد      
في كتاباتهم التاريخية وأعمالهم االدبية وصف المسلم بالهاشمية والسلبية، وفي الوقت ذاته إعالء الشأن 

د في يته و منابع ألعماله الفنية ، نجصار الشرق الحضاري والروحاني المختلف غااالوروبي وتميزه حتى 
أعماله الراحة النفسية والتوازن الوجودي، بين متطلبات الروح والجسد، وتجسد هذه الفكرة في لوحات تخلى 
فيها عن رسم النساء العاريات عندما كان في فرنسا ، وركز على مواضيع العفة والطهر واالحتشام بعد 

ورسم مشاهد رائعة بمقاربة فنية تتلمس المحاكاة وتجسيد الواقع  إسالمه ، فركز على الجمال الروحي
 اإلثنوغرافي.

                                                           
 . الكويت.455ناصر دينيه يحج بيت الله الحرام العدد  54يحي سويلم مقالة في مجلة العربي صفحة  10
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جاءت معظم لوحات تدخل في نطاق الرسم االنطباعي والواقعي معا، فرسم الشيوخ ينتظرون هالل رمضان، 
 وركز على االبتهاج بمقدمه من خالل رسم معبر للوجه وللعين الراصدة، والصالة الجماعية ورحلة الحج،

  11ومعلم الُكّتاب والحياة العربية البسيطة في البيت وفي الزقاق، ولعب الصبيان والفلقة  

باإلضافة الي عدة لوحات لصور من المجتمع الجزائري في ذلك الوقت مثل السقي، البيوت ، المساجد،   
 قي الذي مارسهعمل فني يختلف بالكلية عن الرسم االستشرا 511الواحات ، النخيل عالم فني يقترب من 

الفنان الغربي، ومن قبل حيث النظرة االستعالئية والمركزية األوروبية ظاهرة في األعمال، بخالف أعمال 
دينيه، حيث تظهر روح االحترام والندية واالعتراف باآلخر المختلف، بل اإلنسجام في روحانيته ونظرته 

 12واعتناقها 

  اإلمام يؤم بالصالة
 م1922حوالي نصر الدين دينيه 

 األسلوب: االستشراقي زيت على قماش
 سم 78.2×  85.4األبعاد: 

 

 

من بدائع مؤلفاته كتابة "إنك في واد ونحن في واد" في الرد على المستشرق االلماني المانس "الذي امتألت 
 كتبه عن االسالم ونبّيه حقدًا وسمًا رغم سّعة علمه وكثرة مؤلفاته".

 

 م1922)شهيد العشق( نصر الدين دينيه 

 اسلوب: استشراقي زيت على قماش

 سم 116×  146األبعاد: 
 

                                                           
 بالعصا القدم باطن على الكتاب في معاقبة طريقة 11
  يقاالستشرا الفن في جديد منعطف دينيه، صحيفة القدس على صفحات التواصل االجتماعي فيسبوك إيتيان 12
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إن الفنانين االستشراقين على وجه الخصوص دون غيرهم وجدوا في الشرق غرائبية وجاذبية، حياة       
ان، موطن بط االديرائعة مقارنة بحياتهم في مجتمعاتهم الصناعية وموطن الشجاعة والنبل والفروسية، مه

الشاعرية واالسطورة فعشقوه ووجدوا فيه صدى لمفاهيم الرومانسية فتجنبوا مكائد االستشراق الغربي وتحامله، 
مخلصين لطبيعة فنهم وغاياتهم االبداعية، وعلى سبيل المثال الفنان العظيم ديالكروا على الرغم من أنه 

لم يؤيد السياسة االستعمارية للشرق وجاءت لوحاته  كان ضمن تشكيل الوفد الرسمي الدبلوماسي، فإنه
 ومقاالته حاف باإلعجاب واالحترام للشرق.

بذلك، نقرر ونحن مطمئنون خروج فناني االستشراق من سياق الخطاب النقدي الصاخب لالستشراق  
ي هذه المدرسة فالذي اعتمده ادوارد سعيد الناقد االبرز لالستشراق، ويحتل ناصر الدين دينيه مركزًا خاصا 

االستشراقية في فترة نهاية لقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، اثناء زيارة دينية الثانية للجزائر، قام 
بالتنقل في أرجائها وتعرف على معالمها وخالط اهلها، وساعده في ذلك مرافقته لدليله المخلص سليمان بن 

 نها وظل على صداقته الحميمة القوية حتى وفاته.إبراهيم الذي كان دراية واسعة بالمناطق وسكا

اطلع على حياة المسلمين، عاداتهم وتقاليدهم وتابع افكارهم وعقيدتهم السمحة وأعجب بها كثيرًا وتعمق  
في معايشة الحالة الروحية، عاش بينهم وتعلم ودرس الدين واكتشف عالم الصدق والنقاء في الصحراء 

ية وتميزها بالكرم والحكمة والشجاعة والنبل والفراسة والفروسية وسجل التأثيرات وبساطة حياة القبائل العرب
الطبيعية على سلوكهم، وكانت صور المعارك والفرسان وحفالت االعراس وألعاب االوالد والبنات وصور 

ة )الصالة يالشخصيات )البورتريه( والمشاهد النوعية الطبيعية والوصف الوثائق الدقيق للحياة والطقوس الدين
االذان( أهم الموضوعات التي استهوته بالتعبير عنها بنهج واقعي وانطباعي االداء، مع عدم التخلي عن  -

اخالصه لمميزات وخصائص الحركة الرومانسية، مما أعطى أعماله طابعها الخاص لها، وقام بتزينها بمائة 
 وعشرين رسمة وتخطيطًا.
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 1904لوحة شجار

 زيت على قماش

81 x 64  سم 

 

 مؤلفاته ووصيته قبل وفاته

أّلف بعد إسالمه العديد من الكتب القيمة، منها كتابه الفذ )أشعة خاصة بنور اإلسالم( وله كتاب )ربيع      
القلوب( و)الشرق كما يراه الغرب( و)محمد رسول الله( و)الحج إلى بيت الله الحرام(.. )غادة رمضان(. 

 سبعين عامًا. وتوفي وقد بلغ من العمر 

 تحليل نماذج من أعماله الفنية /

 (1رقم ) Portrait–نصفية  صورة
 م1891رسمها سنة  من عمل الفنان نفسه

 على قماشألوان زيتية 
 سم 65عرض-سم ارتفاع  81مقاس اللوحة / 

       

لوحته هذه تمثل صورة توثيقية لنفسه كرسام متمكن، فرسم نفسه وهو يرسم على لوحة قماشية باأللوان       
الزيتية التي يتقنها بشكل رائع وكعادة الرسامين في أخذ صوره بطريقة جانبية وبأضواء خافتة حتى تظهر 

ونظرة  الشخصية بوجه فيه كبرياءمالمحه بتركيز من خالل أضواء مسلطة على أجزاء رآها األهم في لوحته 
لها ألف معنى من الطموح والمستقبل الفني الكبير الذي كان يطمح فيه، جاءت ألوان اللوحة متداخلة في 
جو غامق لتظهر عمق الفكر الذي كان يحمله كان ألفونس إتيان دينيه، رساًما يعمل بأسلوب المستشرقين 

 المشهور في عصره. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
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 (2تحليل اللوحة رقم )

 تحليل لوحة الموكب 
 م1917رسمها عام 

 ألوان زيتية على قماش 
  سمx 81 65مقاس / 

 

 

في المدرسة الوطنية العليا للفنون  1881بدأ دينيه في صنع لوحاته اإلثنوغرافية الحداثية في عام         
الجميلة. تشكلت أعماله في نهاية المطاف بعمق من خالل رحلة إلى بو سعداء في جنوب الجزائر في عام 

وثيق لشعب وهي بمثابة ت، حيث بدأ التركيز على موضوعه المفضل. أعماله مجازية بالكامل تقريًبا، 1884
 وثقافة الجزائر اإلسالمية. تأتي بألوان دافئة وحيوية مستوطنة في المنطقة الريفية. 

 (3تحليل اللوحة رقم )

 

 تحليل لوحة المتآمرون بالليل
 م1923رسمت عام 

 ألوان زيتية على قماش
 x 145 113مقاس 

 

رسمها الفنان باأللوان الزيتية على سطح مربع الشكل ، يظهر في اللوحة أربعة أشخاص يرتدون الزي     
التقليدي الجزائري، في مشهد ليلي يتقدمهم زعيمهم ويحملون بنادق بينما تظهر في خلفية اللوحة أشجار 

لى نحو وه شخصيات اللوحة عغائبة في ظلمة الليل وسواده تكاد تختفي عن الرؤية، و أبدع الفنان في وج
مقرب و بروح بدوية  أما مقدمة اللوحة  تظهر أجسام جامدة، اللوحة بشكل عام رمها الفنان دينيه باألسلوب 
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الواقعي االنطباعي،  نالحظ كذلك في هذه اللوحة بأن الفنان أستعمل اللون األخضر كثيراً وبدرجاته المختلفة 
انعكاساتها الليلية وخاصة في مالبس الرجال واألشجار البعيدة التي حسب األضواء التي أستعملها فيها و 

دخل فيها الكثير من األلوان البنية و الغامقة ، لقد نجح الفنان في تعامله لإلضاءة واأللوان بتوزيع وانسجام 
 رهيب في عمله الليلي المظلم الذي خال من األضواء إال بصيصها وتأثيراته العجيبة..

 نتائج البحث:

 خروج فناني االستشراق من سياق الخطاب النقدي الصاخب لالستشراق بروح إنسانية. (1
 تركزت أعمال الفن المستشرق المسلم بتوثيق حياة البدو في الجزائر (2
 اتسمت أعمال الفنان بقيم فنية وجمالية راقية. (3

 التوصيات:

 امكانية التواصل إلى حوار متحرر من رواسب التراث االستعماري  (1
 والتلوين.ة من تقنياته في الرسم دراسة أعمال الفنان ناصرالدين دينيه واالستفادينبغي  (2
 إعطاء محاضرات حول الفنانين المستشرقين المتميزين والذين خدموا التراث العربي واإلسالمي.  (3
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Evaluation of Al Hawaz Reservoir using Core Sample Analysis 
and Petrophysices Study in )O), Oil Field, Concision NC 115, 
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Phone number: 00218913228601.  

ABSTRACT 
The O field which belongs to Akakus Oil Operation which is located in north 
north west (NNW) of Murzuq basin , NC 115 Concession,  It is 30 km west of 
Awbari. The main objectives of this study were to provide for the reservoir 
model of the Hawaz Formation: 
A detailed sedimentological and fracture description with the identification of 
significant stratal boundaries, maximum flooding surfaces, discontinuities and 
other internal structures of the supplied core, The description included 
determination of the lithology, grain-size, sorting, color, sedimentary structures, 
bed contacts, abundance of clay, degree of bioturbation and the presence of 
fossils. To describe and characterise the vertical distribution of sedimentary 
facies and provide an interpretation of the depositional environments in terms 

mailto:r.zaroug@uot.edu.ly
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of sequence analysis.  Construct a depositional model, based on regional 
knowledge and relevant data integration. A petrographic description on selected 
samples, including SEM and XRD analysis, to characterise detrital and 
authigenic mineral composition, internal fabric and diagenetic processes of 
identified facies, in relation to porosity and permeability. 
The reservoir is sealed by Tanezzuft shale, which is as a source rock also The 
porosity of this reservoir sandstone  ranges between 11 to 15 % ,The water 
saturation is from 11 to 15 %. 
also based on petrophysices method, I have selected one well study to support 
the results that obtained from petrography study to get more results such as 
lithology identification, porosity  ,permeability and mineral composition  also to 
calculate the reservoir properties such as volume of shale, water and oil 
saturation, oil water contact and reservoir reserves,  the initial oil in place is 
804 MMSTB and the recoverable reserve is 178.5MMSTB. 
 

1.0 Introduction: 
The purpose of this study was to describe the physical and petrophysices 
properties of the Hawaz reservoir in O oil field. In this study the estimation of 
reservoir quality depends on accurate knowledge of two parts of study include 
petrographic study and petrophysical study of the reservoir properties from 
core analysis and borehole logs. The reservoir quality is defined based on 
combination of all the data that obtained from cores analysis and well logs. 
this study utilized an integration array of data from core lithology description, 
borehole logs, and petrography study, Then determining which pore type that 
conesponeds to highest porosity paired value.  
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2.0 Available Data and Method of THE study: 
2.1 Petrography data analysis : 
For petrography Analysis A total of five thin-sections were prepared from well 
O1-NC115. Full thin-section description includes a detailed description of 
texture and mineralogy, and  for scan electron microscope  A total of five 
samples have been selected to characterise detrital and authigenic mineral 
composition, internal fabric and diagenetic processes of identified facies, in 
relation to porosity.the sandstone samples have been petrographically 
classified following Nagtegaal (1978) on the basis of the relative proportions 
of quartz, feldspar, lithics and detrital clay. 
 
2.2  Well Logging Data Analysis. 
The main objectives of the well logging is to identify the reservoir, estimate 
the hydrocarbons in place, and estimate the recoverable hydrocarbons, but 
the data provided from well logs also help so many studies besides their main 
objectives. In O oil Fields, These logs were used to examine the lithological-
mineralogical composition and the petrophysical properties such as porosity 
and water saturation. Besides the use of raw log data, some cross plots were 
utilized based on the used log parameters to understand the nature of 
porosity. 
3.0 Core sample and petrography procedures: 
Eight cores were recovered (Cores 1- 8) and were included in this study. 
The entire cored interval is composed predominantly of commonly 
argillaceous sandstone.  Cores 1 to 4 display cleaning and coarsening 
upward (CU) grain-size trends of variable thickness. Cores 5 to 8 
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predominantly exhibit fining upward (FU) grain-size trends. The cored 
sedimentary sequence has been divided up into three large-scale, based on 
the presence of significant transgressive surfaces and are informally termed 
Lower, Middle and Upper. The Lower sequence is characterised by thick 
predominantly bioturbated sands, interpreted as middle shoreface sediments. 
The Middle and Upper sequence comprise mainly stacked Coursing Up word 
depositional units of sands, these are interpreted as nearshore bar, tidal flat, 
The extensive thickness of the shoreface sands present in the Middle and 
Upper sequence indicate that sediment supply was matching the rate of 
transgression resulting in periods of aggradation. 

3.1 Facies Scheme: 
The scheme identifies facies on the basis of lithology, texture, bioturbation 
and sedimentary structures. 
  Facies1 : Heterolithics, comprising sandy mudstones and silty 
sandstones.  Sedimentary structures include parallel and wavy lamination, 
rare burrow forms. This interpreted as being deposited in a relatively low 
energy 

   Facies 2: Burrowed sandstone, moderately to well sorted fine sands, which 
are homogenised by extensive bioturbation, the high burrow intensity is 
consistent with the overall shallow marine to brackish setting, this interpreted 
that The high burrow intensity is consistent with the overall shallow marine to 
brackish setting 

  Facies 3: Vertically burrowed sandstone. moderately well to     well sorted 
fine sands. This interpreted as The sands are clean and massive. 
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 Facies 4: Horizontally laminated sandstone. Typically, moderately well to well 
sorted fine sands with horizontal to sub-horizontal lamination defined by clays. 
This interpreted that laminated sands deposited in conditions of high energy, 
turbulent flow.  Those sands where bioturbation is absent. 

 Facies 5: Wavy laminated sandstone. moderately well to well sorted, fine-
grained sands with continuous and locally discontinuous horizontal to sub-
horizontal wavy lamination defined by clays. This interpreted it Deposited in 
lower flow regime conditions. 

 Facies 6: Massive sandstone. moderately well to well-sorted massive sand, 
characterised by minor burrow-forms, comprising undifferentiated and vertical 
(skolithos) burrows. 

 Facies 7: Rubbled sandstone and argillaceous sandstone. 
 Facies 8: High-angle cross-stratified sandstone. moderately well to well sorted 
planar cross-stratified sandstones. This interpreted that These sands record 
the migration of dune bedforms in unidirectional high energy upper to lower flow 
regimes. Therefore these sands are inferred as being the product of channel 
deposition.  

 Facies 9: Low-angle cross-stratified sandstone. moderately well to well sorted 
planar cross-stratified sandstones. This interpreted These sands record the 
migration of dune bedforms in unidirectional high energy upper to lower flow 
regimes. 

 Facies 10: Horizontally burrowed argillaceous sandstone.  poorly to moderately 
sorted fine sands. Differentiated burrow forms are dominantly unlined horizontal 
tubes . 
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 Facies 11: Wavy laminated argillaceous sandstone. Poorly to moderately 
sorted fine sands with continuous and locally discontinuous horizontal to sub-
horizontal wavy lamination defined by clays. This interpreted Deposited in lower 
flow regime conditions. 
 

3.2 Sedimentological Description: 
The cored interval can be subdivided into three large-scale depositional 
sequences, Lower, Middle and Upper. 
 Lower sequences: 5382.00 – 5544.40 ft. 

The Lower sequences is terminated by a significant relative transgressive 
surface. Bioturbation is the dominant sedimentary structure within the thickly 
bedded sandstones. This interpreted sandstones are interpreted to represent 
shallow water, marine influenced sediments. It comprises two main intervals, the 
first is a series of thick, relatively clean, bioturbated sands.  The second, a series 
of stacked finning upward packages. Bioturbation is the dominant sedimentary 
structure within the thickly bedded sandstones. The thickly bedded stacked 
sandstones are interpreted to represent shallow water, marine influenced 
sediments. 
 Middle sequences:  5265.10 – 5382.00 ft.  

This sequences rests over a sharp contact that represents the transgressive 
surface, which defines the top of the Lower sequences. The argillacious sands 
are extensively bioturbated, exhibiting a dominantly vertical burrow assemblage 
(skolithos) with locally relic primary structures, principally parallel lamination.  
Locally the argillaceous sands exhibit primary sedimentary structures, sub-
horizontal parallel and wavy lamination, with subordinate bioturbation. The 
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sandstones due to the type and extent of bioturbation are interpreted to represent 
strongly marine influenced shallow water conditions. 
 
 Upper sequences (5265.10 ft – 5160.00 ft). 

The Upper sequences is similar to the Middle sequences, except bioturbated 
argillaceous sands become increasingly dominate. Sandstones are typically 
abundantly bioturbated exhibiting a dominantly undifferentiated to vertical burrow 
assemblage (skolithos). The sandstones due to the type and extent of 
bioturbation are interpreted to represent strongly marine influenced shallow water 
conditions. 
4.0 Petrography Study: 
The sandstone samples have been petrographically classified following 
Nagtegaal (1978), on the basis of the relative proportions of quartz, feldspar, 
lithics and detrital clay.  All the samples are dominated by quartz and are mainly 
classified as quartz arenites, The detrital mineralogy of the samples is thought 
likely to have been different at deposition, due to the overall abundance of 
replacive authigenic phases and secondary dissolution pores occurs at between 
0.3% and 12.4% abundance, The main authigenic phases are authigenic clay, 
principally kaolinite, and quartz overgrowths.  

Table (1): Summary of The Detrital Mineralogy In The Study Area 
Detrital 

Mineralogy 
% comments 

Quartz 
57- 
95.3 

Quartz predominantly comprises monocrystalline. 
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Micas 0-4.7 
Micas are commonly associated with clay matrix and 
locally concentrated within stylo-cumulate material.   

Lithics 0-1.0 
comprise primarily of sedimentary mud rock and 
clay-rich interaclastic. 

Matrix 
0-

21.3 
Concentrations of detrital clay matrix locally define 
laminae, Plate 1, Plate 2, Plates 3 & Plates 4. 

Feldspars 0-0.7 

Feldspars are mainly a trace framework-grain 
constituent occurring as extensively or completely 
leached K-feldspar grains. Plate  5. 
 

 
  Table (2): Summary of the Authigenic Mineralogy In The Study Area. 

Authigenic 
Mineralogy % comments 

Kaolinite 
0.3- 
24.4 

The dominant authigenic clay mineral. Plates 
7,8,9,10.     

Authigenic 
quartz 

0.7-
8.0 

Present in all samples occurring as discontinuous 
to near continuous, variably poor to well 
developed, syntaxial overgrowths plates 11, 12, 
13. 

Undifferentia
ted opaque's 

0-1.3 Present throughout in minor quantities. 

Pyrite 0-1.0 
Commonly present, dominantly occurring as very 
finely crystalline framboids and locally as euhedral 
to subhedral cubes.   
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Carbonates 0-0.7 
Rare comprising mainly aphanocrystalline to very 
finely crystalline siderite.plates 14,15. 

 
5.0 Petrophysical study: 
In this study the well (O1) have been selected to calculate the reservoir 
parameters such as porosity , volume of shale , water saturation and hydrocarbon 
reserves. Wirelines provided for this study comprised calliper, gamma ray, 
neutron porosity, borehole-corrected resistivity, density, spontaneous 
potential,and sonic logs. 
5.1 Resistivity Logs. 
Only the effects of rock mineralogy and texture on resistivity are discussed here.  
Resistivity suppression resulting from the presence of microporous clays and 
clay with low cation exchange capacities may be significant in those samples 
with a high abundance of kaolinite.  Other components that suppress resistivity 
(pyrite and chlorite) are present in insufficient quantities to affect the log 
response.  The formation resistivity factor is likely to be low in the better-sorted 
and open packed samples, to moderate in the more tightly packed and poorly 
sorted samples.  The high abundance of clay matrix may locally depress the 
formation factor. 
5.2 Density Logs: High-density minerals (pyrite, heavy minerals and siderite) 
are typically present in consistently low abundances, which are not likely to have 
a significant impact on the log values.  Locally mica is a minor component but 
the abundances are not sufficient to result in an error in the calculated density. 
Overall the density log is likely to be an accurate record of the formations density 
content.  Clean higher-porosity sands typically exhibit a lower density than the 
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clay-rich sands.  Locally there is evidence that zones of stylolitization give a 
slightly increased density response.  It is likely that the scale at which most 
stylolites are present are below the resolution of the wireline logs. 
5.3 Neutron Logs: The neutron log records the formations reaction to fast 
neutron bombardment, which is controlled by the abundance of hydrogen nuclei.  
The log is therefore principally a measure of water content, whether bound water, 
water of crystallisation or free pore-water.  Kaolinite is the most abundant clay 
and has a moderate hydrogen index (0.37).  It is likely to contain a significant 
amount of irreducible water associated with inter-plate micropores.  Detrital clay 
matrix is locally common, and comprises illite and kaolinite, its tight packing 
indicating that pore-water is likely to be low, but absorbed and interlayer water 
may be present in significant amounts.  Mixed-layer clays occur in only minor 
to rare amounts and therefore will not contain significant bound or absorbed 
water.Overall the neutron log is likely to be an accurate record of the porosity 
for the clean sandstone portion of the formation.  As expected sands with a 
significant clays gave anomalously high neutron responses, probably resulting 
from ‘wet clay’, and the neutron porosity value cannot be used in this case 
without correction.  Typically these anomalous responses correlate well with 
elevated gamma ray responses. 
5.4 Sonic Logs: Sonic response is sensitive to texture, and values are likely 
to be highest (low interval transit times) in those samples that are cemented.  
The mudstones and muddy sandstones are likely to exhibit low values (high 
interval transit times. 
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6.0 CONCLUSIONS: 
 The cored interval studied comprises eight cores, the depth interval 5160.0ft 
to 5544.4ft . 
 The entire cored interval is composed predominantly of sandstone commonly 
argillaceous. Cores 1 to 4 display cleaning and coarsening upward and the 
Cores 5 to 8 predominantly exhibit fining upward. 
 The cored sedimentary succession has been divided into three large-scale 
sedimentary successions, based on the presence of significant transgressive 
surfaces and are informally termed Lower, Middle and Upper within this report.  
Each succession is further sub-divided into FU or CU cycles.  Both the 
transgressive surfaces represent landward shifts in facies and relative deepening 
events.  
 The Lower Succession is characterised by thick predominantly bioturbated 
sands, interpreted as middle shoreface sediments, The Middle and Upper 
Successions comprise mainly stacked CU depositional units of sands, commonly 
argillaceous, which thicken upward.  These are interpreted as nearshore bar, 
tidal flat, proximal and distal lower shoreface sands. 
 An upward increase in marine influence and depth within the sediments 
indicates an overall transgressive situation. 
 The sandstone samples have been petrographically classified following 
Nagtegaal (1978).  All the samples are dominated by quartz and are mainly 
classified as quartz arenites, Grain-size ranges from vfU to cU sand, but 
dominantly comprises fine-grained sand.  Grains are typically subrounded to 
subangular and are variably moderate to well sorted. 
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 Texturally many samples appear massive, with minor samples exhibiting 
laminae defined by variation in mineralogy. 
 Thin-section and SEM analysis reveals that the porosity of the sandstones is 
dominated by primary intergranular macropores with subordinate dissolution 
pores associated with the dissolution framework grains.   
  Based on petrophysical study The average porosity of the well O1NC 115 
ranges between (11 to 15 %) ,The water saturation is ranging  from (21 to 24 
%), the initial oil in place is 804 MMSTB and the recoverable reserve is 
178.5MMSTB. 
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Petrography plates 
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 "أثر القيادة التحويلية على تعزيز والء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي" بحث بعنوان

The Impact of Transformational Leadership on Enhancing Employee Loyalty in 
the Ministry of Education and Higher Education 

 محمد فريد عمر حسونة: إعداد الباحث

 جامعة األقصى )كلية مجتمع األقصى( - قسم العلوم اإلدارية والمالية –محاضر أكاديمي 

  الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر القيادة التحويلية على تعزيز والء العاملين، وذلك بالتطبيق على      

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بقطاع غزة، وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة 
 لوزارة لمسمى )مدير دائرة، رئيس قسم، رئيسكأداة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في ا

( 164شعبة، موظف إداري(، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية حيث بلغ حجم العينة )
مفردة، وأظهرت النتائج أن موافقة مفردات عينة الدراسة حول ممارسة اإلدارة العليا للقيادة التحويلية جاءت 

مستوى تعزيز والء العاملين بدرجة كبيرة، وتبين ووجود عالقة بين القيادة التحويلية بدرجة متوسطة، وجاء 
بأبعادها األربعة مع تعزيز والء العاملين، وكذلك وجود أثر ذو داللة إحصائية لالعتبارات الفردية والتحفيز 

ثير المثالي الفكري والتأاإللهامي على تعزيز والء العاملين بينما ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتحفيز 
على تعزيز والء العاملين، كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول القيادة التحويلية وتعزيز والء 
العاملين تعزى لمتغير الفئة العمرية، سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي، بينما توجد فروق حول القيادة 

فروق حول تعزيز والء العاملين تعزى لمتغير الجنس،  التحويلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ووجود
وأوصلت الدراسة باهتمام وزارة التربية والتعليم العالي بنمط القيادة التحويلية وما له من عالقة كبيرة على 

 تعزيز والء العاملين.
Abstract: 

 The study aimed to identify the impact of transformational leadership on 
enhancing employee loyalty, by applying it to the Palestinian Ministry of 
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Education and Higher Education in the Gaza Strip. Department, division head, 
administrative employee), and the study sample was chosen by stratified random 
method, where the sample size was (164) individuals. It was found that there is 
a relationship between transformational leadership in its four dimensions with 
enhancing employee loyalty, as well as a statistically significant effect of 
individual considerations and inspirational motivation on enhancing employee 
loyalty, while there is no statistically significant effect of intellectual motivation 
and ideal effect on enhancing employee loyalty, as well as the absence of 
statistically significant differences. About transformational leadership and 
enhancing employee loyalty due to the variable age group, years of service, job 
title, while there are differences about transformational leadership It is due to the 
educational qualification variable, and there are differences about enhancing 
employee loyalty due to gender variable. 

 مقدمة الدراسة
إن الله عزَّ وجل خلق اإلنسان في هذا الكون وأرشد البشر من خلقه صوب اإلدارة والقيادة إذ أن         

"، 31اآلية -جليلة بقوله تعالى: )ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة( "سورة البقرة رب العزة قد خلق اإلنسان لمهمة
أي أن الله  خلق عباده لعمارة األرض وإدارتها، ومن المعروف أن أي عمل بدون تخطيط أو تنظيم مصيره 

هذا أيضًا على حياة اإلنسان الشخصية، أضف إلى ذلك أن اإلنسان بطبعه  ويسري إلى الفوضى والفشل. 
يميل إلى التجمعات والتكتالت وهذه التجمعات تحتاج إلى قيادة وإدارة لتسيير شؤونه لقوله صلى الله عليه 

ُروا َأَحَدُهْم" رواه أبو داود )" وسلم:  ("،2718ِإَذا َخَرَج َثاَلَثٌة ِفي َسَفٍر َفْلُيَؤمِّ
 ومن هنا نستشعر أن اإلدارة والقيادة من أهم األمور التي يجب أن تكون حاضرة في حياة االنسان،  

خاصًة في ظل العولمة والتطور المستمر الذي يشهده العالم من حولنا. وحتى يتم مواكبة الحداثة وتقديم 
هو يقي في المؤسسات و أفضل الخدمات التي تتناسب مع هذه التطورات يجب االهتمام برأس المال الحق

رأس المال البشري من خالل تلبية احتياجات األفراد وتعزيز وجودهم واستثمار أفكارهم، وهذا يتطلب قائدًا 
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تحويليًا لديه المهارات الكافية لتحسين وتطوير األداء العام للمؤسسة وتحقيق أهدافها. إن القيادة التحويلية 
العالقات الفعالة من خالل وضوح األهداف للجميع، فهي تعتبر محورًا تجمع بين القيادة واألفراد في تبادل 

مهمًا ألصحاب المناصب اإلدارية من خالل توجيه األفراد نحو أهداف العمل وبناء رؤية متكاملة تجاه 
(. 9: 2121تحقيق هذه األهداف وهذا سيحسن من مستوى مخرجات العمل في المؤسسة. )الزهراني، 

ة لها القدرة العالية على إحداث التغييرات اإليجابية ومواجهة المخاطر والتحديات، وخلق والقيادة التحويلي
االنسجام بين موارد وكفاءات المؤسسة من خالل التأثير في سلوكيات األفراد وتنمية قدراتهم وهذا يتطلب 

ههم في العمل، ي تواجتقدير جهودهم واالهتمام بهم وتلبية احتياجاتهم وتحفيزهم على مواجهة التحديات الت
 (.239: 2117وإشراكهم في تقديم المقترحات التي تساعد في االرتقاء بالعمل )الروسان، 

إن والء األفراد لمؤسستهم له بالغ األثر على ارتقاء المؤسسة فاألفراد عندما يشعرون بوالئهم 
مؤسسة ذلك ايجابًا على اللمؤسستهم يظهر عندهم العطاء واإلخالص والوفاء بكفاءة، وبالتالي سينعكس 

فيؤدي إلى ضمان استمرارها وتحقيق أهدافها وهذا يتطلب توفير مناخ تنظيمي جيد يساعد على تعزيز والء 
(، لذا تقوم المنظمات الحديثة بالعمل دوماً على تعزيز والء العاملين لديها من خالل 2117العاملين. )مريم، 

جاتهم، فيتوجب وضع منهج إداري متكامل للحفاظ على األفراد تشجيعهم والعمل على رضاهم وتلبية احتيا
 (.17: 2116العاملين في المؤسسة وتنمية وتقوية والئهم اتجاه عملهم )العمري والسهلي، 

وُتعد وزارة التربية والتعليم العالي من المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع العام والتي بحاجة 
جل االرتقاء بالعاملين وتعزيز مكانتهم وتسيير األعمال المناطة بها وتقديم أفضل مستمرة للقيادة الفعالة من أ

 وأرقى الخدمات للجمهور على أساس من الموضوعية والشفافية.

 مشكلة الدراسة -
 إن الواقع الذي يمر على مؤسسات القطاع العام وتحديدًا وزارة التربية والتعليم العالي

حيث الوضع السياسي والمالي واإلداري مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى  لهو واقع مليء بالتحديات من 
والء العاملين لديها مقارنًة بالعاملين في المؤسسات الحكومية في الدول األخرى التي ربما أنها اعتبرت والء 
 العاملين لديها من سلم األولويات ومطلبًا رئيسيًا لضمان بقاء المؤسسة واستمرارها.

قيام وزارة التربية والتعليم العالي بالسعي الدائم لمحاكاة هذه الدول في االرتقاء بعامليها وتقديم ومن خالل  
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تعليم نوعي ومواكبة التطورات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات كما تقوم به هذه الدول فإن ذلك يستلزم تعزيز 
ى وجود ضعف في مستوى والء وأداء والء موظفيها، وانسجامًا مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت عل

( التي أشارت أن مستوى الوالء لدى العاملين في مجمع الشفاء 2121العاملين من مثل دراسة )المطوق، 
( والتي أشارت أن مستوى أداء 2116الطبي بقطاع غزة كان بدرجة متوسطة، وأيضًا دراسة )أبو وهدة، 

( والتي أفادت أن أداء العاملين في 2117ك دراسة )قويدر، العاملين في وزارة الداخلية كانت متوسطة، كذل
الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة كان بدرجة متوسطة، كذلك األخذ ببعض توصيات الدراسات السابقة كدراسة 

( والتي أكدت على ضرورة تعزيز الوالء لدى العاملين من 2118(، ودراسة )حرز الله، 2115) سالم، 
نهم وإثارة دافعيتهم نحو العمل وتوفير المناخ اإليجابي لهم واالهتمام بهم وتلبية خالل تحفيزهم وتمكي

( والتي أكدت على ضرورة التركيز على مجال 2121احتياجاتهم، كذلك األخذ بتوصيات دراسة )المطوق، 
عمل ت والء العاملين. وتلك المؤسسات تعمل في القطاع الحكومي وهي بال شك تعمل في البيئة ذاتها التي

فيها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. وأيضًا من خالل إطالع الباحث على مجريات العمل في وزارة 
التربية والتعليم العالي بغزة بحكم عمله سابقًا في مقر الوزارة بغزة، إضافًة إلى القيام بإجراء عدة مقابالت 

انجاز أهداف المؤسسة المرسومة، ويمكن  شخصية مع بعض الموظفين فقد لوحظ أن هناك ضعف في
تفسير سبب هذا الضعف نتيجة األزمات التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وأهمها الحصار اإلسرائيلي 
المفروض على قطاع غزة، كذلك االفتقار إلى األمان الوظيفي نتيجة آثار اإلنقسام الفلسطيني واضطراب 

ان والقوانيين ووقف الترقيات والمسابقات الوظيفية من قبل ديو  االستقرار السياسي، وتجميد بعض اللوائح
الموظفين بغزة ورام الله، كذلك قضية تكليف الموظفين بوظائف إشرافية لسنوات طويلة وتحميلهم عبء 
إضافي في العمل دون تسكينهم على هذه الوظائف أو صرف مكافآت لهم، كل ذلك أدى إلى غياب 

ين في تأدية المهام الموكلة إليهم. ومن خالل المراجعة للدراسات السابقة، الحظ المسئولية عند بعض العامل
الباحث وجود فجوة بحثية تتمثل بعدم تناول الدراسات السابقة ألثر القيادة التحويلية على تعزيز والء العاملين، 

ين من خالل والء العاملوبالتالي تركز هذه الدراسة على أسلوب القيادة التحويلية وبيان دورها على تعزيز 
التطبيق على وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل 
اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: "ما أثر ممارسة القيادة التحويلية على تعزيز والء العاملين في وزارة 

 ثق عنه عدة تساؤالت فرعية هي:التربية والتعليم العالي بقطاع غزة؟"، وينب
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 ما مستوى ممارسة القيادة التحويلية في وزارة  التربية والتعليم العالي بقطاع غزة؟ -أ
 ما واقع تعزيز والء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة؟ -ب
م العالي بقطاع لتربية والتعليهل توجد عالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها وتعزيز والء العاملين في وزارة ا -ت

 غزة؟ 
 هل يوجد أثر للقيادة التحويلية على تعزيز والء العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة؟ -ث
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد العينة حول القيادة التحويلية ووالء العاملين  -ج

 العالي بقطاع غزة، تعزى للمتغيرات التالية )الجنس، الفئة العمرية، سنوات الخدمة،في وزارة التربية والتعليم 
 المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(؟

 أهداف الدراسة:  -
 والتعليم العالي بقطاع غزة. وزارة التربيةالتعرف على مستوى ممارسة القيادة التحويلية في  -أ
 التربية والتعليم العالي بقطاع غزة.معرفة واقع تعزيز والء العاملين في وزارة  -ب
تحديد طبيعة العالقة بين أبعاد القيادة التحويلية وتعزيز والء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي  -ت

 بغزة.
 التعرف إلى أثر أبعاد القيادة التحويلية على تعزيز والء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي. -ث
د فروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول القيادة التحويلية ووالء العاملين الكشف عن مدى وجو  -ج

في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، تعزى للمتغيرات التالية )الجنس، الفئة العمرية، سنوات 
 الخدمة، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(.

ي من زيز والء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالتقديم توصيات يمكن االستفادة منها في مجال تع -ح
 خالل االستفادة من مهارات القيادة التحويلية بهذا الجانب.

 أهمية الدراسة:
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 األهمية النظرية: -
 تناولت الدراسة موضوعًا هامًا لم يتم التطرق إليه من قبل الباحثين محليًا، حيث ال يوجد هناك دراسات 

أثر أبعاد القيادة التحويلية على تعزيز والء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي حاولت التعرف على 
كبيئة مهمة تهم كل المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة. كذلك إضافة مادة علمية وإثراء المكتبات بمعلومات 

م العالي بغزة. والتعلي خاصة بموضوع القيادة التحويلية وأثرها على تعزيز والء العاملين في وزارة التربية
 وتعتبر مرجعًا علميًا مفيدًا للمعنيين والباحثين في هذا المجال.

األهمية العملية: عمدت هذه الدراسة إلى إبراز دور أبعاد القيادة التحويلية على تعزيز والء العاملين في وزارة 
دمت توصيات رادها والجمهور العام. وقالتربية والتعليم العالي بغزة، والتي ستنعكس إيجابًا على المؤسسة وأف

هذه الدراسة إلى صناع القرار في الحكومة الفلسطينية بشكل عام وإلى وزارة التربية والتعليم العالي بشكل 
خاص، لالستفادة منها على تعزيز والء العاملين من خالل االهتمام بتطبيق أبعاد القيادة التحويلية مما يسهم 

الحكومية بشكل عام. وساعدت هذه الدراسة في تسليط الضوء على أهمية  ذلك في تطوير المؤسسات
العاملين باعتبارهم رأس مال بشري لهذه المؤسسات مما يتطلب ضرورة دعمهم وتعزيزهم لينعكس ذلك إيجابًا 

 على المؤسسة.
األيمن  ثل الجانب( أنموذج الدراسة والعالقات بين متغيراته الرئيسية إذ يم1يعرض الشكل )انموذج الدراسة: 

فكري، التأثير )االعتبارات الفردية، التحفيز الوهي من النموذج المتغير المستقل ممثالً بـأبعاد القيادة التحويلية 
المثالي، التحفيز اإللهامي(، ويمثل الجانب األيسر من النموذج المتغير التابع ممثاًل بوالء العاملين، فيما 

رات الشخصية والوظيفية )الجنس، الفئة العمرية، سنوات الخدمة، المؤهل يمثل الجزء السفلي بعض المتغي
 العلمي، المسمى الوظيفي(.
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 فرضيات الدراسة: 
 فرضيات الدراسة في ضوء مشكلة الدراسة، واشتملت على التالي:تم صياغة          

 :الفرضية الرئيسية األولى ( ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوىα ≤ 0.05 بين )
 القيادة التحويلية وتعزيز والء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة. 

 الفرضية الرئيسية الثانية :( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوىα ≤ 0.05 للقيادة التحويلية )
بأبعادها )التأثير المثالي، التحفيز اإللهامي، التحفيز الفكري، االعتبارات الفردية( على تعزيز والء العاملين 

 في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة.
 :ال توجد فرو  الفرضية الرئيسية الثالثة( ق ذات داللة إحصائية عند مستوىα ≤ 0.05 بين متوسط )

تقديرات مفردات عينة الدراسة حول القيادة التحويلية ووالء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع 
غزة تعزى الى المتغيرات التالية )الجنس، الفئة العمرية، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، المسمى 

 الوظيفي(.

 أنموذج متغيرات الدراسة باالعتماد على الدراسات السابقة ورأي الخبراء (1)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والء العاملين

 

 المتغير التابع

 القيادة التحويلية

 

 

 

 

 

 التحفيز الفكري

 

 

 

 

 

 التفكير االستراتيجي

 التخطيط االستراتيجي

 التطبيق االستراتيجي

 االعتبارات الفردية

 

 

 

 

 

 

 التفكير االستراتيجي

 التخطيط االستراتيجي

 التطبيق االستراتيجي

 التأثير المثالي/الكاريزمي

 

 

 

 

 التفكير االستراتيجي

االستراتيجيالتخطيط   

 التطبيق االستراتيجي

المستقلالمتغير   

 التحفيز اإللهامي

 

 

 

 

 

 التفكير االستراتيجي

 التخطيط االستراتيجي

 التطبيق االستراتيجي

(، المسمى الوظيفيالمؤهل العلمي الفئة العمرية، سنوات الخدمة، المتغيرات الشخصية والوظيفية )الجنس،  
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 :تمثلت حدود الدراسة في النقاط التاليةدود الدراسة: ح
 :اقتصرت هذه الدراسة في الكشف عن أثر أبعاد القيادة التحويلية على تعزيز والء العاملين  الحد الموضوعي

 بوزارة التربية والتعليم العالي.
 سبب بقطاع غزة، وذلك ب: تم تطبيق هذه الدراسة على مقر وزارة التربية والتعليم العالي الحد المكاني

االنفصال الجغرافي والظروف السياسية الصعبة والحصار المفروض على قطاع غزة وعدم مقدرة الباحث 
 على جمع البيانات من مقر وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة الغربية.

 :م.2119/2121تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة خالل العام الجامعي  الحد الزماني 
 :اقتصرت هذه الدراسة على العاملين في مبنى وزارة التربية والتعليم العالي بغزة والذي يحملون  الحد البشري

 المسميات الوظيفية التالية )مدير دائرة، رئيس قسم، رئيس شعبة، إداري(. 
 التعريفات االجرائية

 :حالة  التأثير في األفراد وتحويلهم من حالة سلبية إلى"هي القدرة على  المتغير المستقل/ القيادة التحويلية
إيجابية وذلك من خالل المثالية المؤثرة والتحفيز الملهم واالهتمام الفردي والتحفيز الفكري، مما يعزز والء 

 العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، فترتقي الوزارة بهم وتحقق أهدافها المنشودة".
 هو الشعور االيجابي الذي يشعر به الموظفين اتجاه الوزارة، مما يزيد من "ر التابع/ والء العاملين: المتغي

درجة والئهم لعملهم ويجعلهم يسخرون كافة إمكانياتهم وبذل مزيدًا من العطاء في سبيل ارتقاء ونجاح العمل 
ن في متحصل عليها من استجابات المبحوثيبالوزارة، ُويقدَّر مستوى والء العاملين من خالل الدرجة الكلية ال

 ".أداة الدراسة
  وزارة التربية والتعليم العالي: هي إحدة الدوائر الحكومية التي تتولى مسؤولية اإلشراف على التعليم الفلسطيني

وتطويره في مختلف مراحله، في قطاعي التعليم العام والتعليم العالي، كما وتسعى لتوفير فرص االلتحاق 
عليم لجميع من هم في سن التعليم، وكذلك تحسين نوعية وجودة التعليم والتعلم لالرتقاء به بما يتالءم مع بالت

مستجدات العصر، وكذلك تنمية القوى البشرية العاملة في القطاع التعليمي، من أجل إعداد المواطن 
راء الفلسطيني، االلكتروني لمجلس الوز  الفلسطيني المؤهل، والقادر على القيام بواجباته بكفاءة واقتدار )الموقع

2121.) 
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 اإلطار النظري:

القيادة التحويلية أصبحت اليوم مدخاًل مهمًا في التطوير والتغيير وهي من أكثر  ماهية القيادة التحويلية: 
النظريات القيادية المعروفة التي تستخدم األساليب الحديثة بداًل من األساليب التقليدية. وذلك ألن القيادة 

جابية، كذلك بث حالة اإليالتحويلية لها نظرة مستقبلية لقدرتها على تحويل األفراد من الحالة السلبية إلى ال
التفاؤل لديهم وتحفيزهم من أجل االرتقاء بالمؤسسة، وخلق األفكار اإلبداعية لحل المشكالت التي قد تواجه 
مؤسساتهم، ودعمهم المستمر وإشعارهم بالمسؤولية وبأهمية وجودهم في عملهم كذلك إشراكهم في عملية 

زويدهم بالصالحيات الكافية والالزمة لألعمال التي يقومون اتخاذ القرار وفتح قنوات المعلومات لديهم وت
بها. كذلك تعتبر من األساليب الصحيحة التي تستخدم في عملية التغيير في المؤسسات، ولها دور مهم 
على تعزيز المؤسسة لقدراتها في التحسين المستمر لها، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث من خالل 

فاهيم التي ستوضح لنا ماهية القيادة التحويلية. ومن حيث النشأة أشار المخالفي أن طرح العديد من الم
( Bass( قام )1985( وفي العام )Burns( على يد السياسي )1978أول ظهور للقيادة التحويلية كان عام )

ية للنظرية، ثم سبتقديم نظريته المشهورة في القيادة التحويلية إضافًة إلى المقاييس الخاصة بالعوامل الرئي
(. وهذا 1382: 2113( ) في الفار، Bass & Avolioبعد ذلك شهدت النظرية وأدواتها تطورًا على يد )

( حيث أفاد في دراسته بأن القيادة التحويلية تعتبر من المفاهيم اإلدارية 54: 2118يتوافق مع )األخضر،
الماضي وازداد في القرن الحالي. ومن خالل ما  الحديثة في الفكر اإلداري وأن االهتمام بها بدأ في القرن 

تم استعراضه أعاله يرى الباحث أن نظرية القيادة التحويلية تميزت عن غيرها من النظريات حيث تطورت 
بشكل سريع وزادت نسبة االهتمام فيها مقارنًة بالنظريات األخرى كما كانت أبرز هذه النظريات كونها أخذت 

النظريات السابقة، كذلك من المالحظ أنها نالت اهتمام عدد كبير من الباحثين  المميزات اإليجابية من
وبفضل هذه الدراسات التي تم دراستها وتعميم نتائجها اتخذت نظرية القيادة التحويلية كأسلوب إداري ألنه 

يًا على باألقدر على استخدامه مع العاملين في جميع المؤسسات وإذا ما طبقت تلك النظرية ستنعكس إيجا
 جميع األفراد العاملين في المؤسسة بما يسهم في تحقيق أهداف هذه المؤسسة على المدى البعيد.

 مفهوم القيادة التحويلية -
من خالل االطالع على العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع القيادة التحويلية اتضح 

عريف قيادة التحويلية حيث لم يتفق الباحثون على تأن هناك تعدد واختالف في وجهات النظر نحو تعريف ال
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بأنها عملية يسعى من خاللها القادة واألفراد القيادة التحويلية    Burnsمحدد للقيادة التحويلية، حيث عرف
 للنهوض كل منهم باآلخر وصواًل ألعلى درجات األمانة واألخالق والدافعية

( أنها مجموعة السلوكيات واألخالق 452: 2119واأللفي ) ، وعرفها الزهراني(21: 2118)في أبو عمرة،  
التي يقوم بها القادة لتعزيز مرؤوسيهم وتحفيزهم إلنجازها وذلك من خالل إثارة روح المنافسة بينهم وإقناعهم 
بقيمة األعمال التي يقومون بها، ودفع هؤالء األفراد لتوظيف طاقاتهم وامكانياتهم في خدمة مصلحة المؤسسة 

تسامي فوق مصالحهم الشخصية. وهي القدرة على التـأثير في اآلخرين من خالل اتباع األساليب والطرق وال
( بأنها 14: 2121(. وعرفها الزهراني )17: 2118المتعددة وذلك من أجل تحقيق هدف معين )أبو عمرة، 

م المعنوية لتحقيق ورفع روحهعملية تأثير وتأثر بين القائد وأتباعه في المؤسسة، من خالل تحفيزهم وتوجيهم 
األهداف المنشودة. ومما سبق يرى الباحث أن القيادة التحويلية يمكن تعريفها إجرائيًا: "هي القدرة على 
التأثير في األفراد وتحويلهم من حالة سلبية إلى حالة إيجابية وذلك من خالل المثالية المؤثرة والتحفيز الملهم 

لفكري، مما يعزز والء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، واالهتمام الفردي والتحفيز ا
 فترتقي الوزارة بهم وتحقق أهدافها المنشودة".

 أهمية القيادة التحويلية: 
( و)النجار، 53-52: 2111العالق، في )أهمية القيادة نستخلصها في التالي وذلك حسب ما جاء    

2116 :86.) 
 بين أفراد المؤسسة وبين تصوراتها وخططها المستقبلية. تعتبر حلقة وصل 
 .أنها الوعاء الذي ينصهر فيه كافة المفاهيم والسياسات واالستراتيجيات 
 .تدعيم النقاط اإليجابية في العمل وتقليص النقاط السلبية قدر اإلمكان 
 .العمل على تدريب األفراد باعتبارهم أهم مورد في المؤسسة 
 وتوظيفها في تطوير المؤسسة. مواكبة التطورات 

ويرى الباحث أن هناك أهمية كبيرة للقائد داخل المؤسسة أو أي جماعة فلوال أهمية ذلك ما حثنا رسولنا 
الكريم أن يؤمر شخصًا على مجموعة تتكون من ثالث أفراد وذلك لضمان عدم وقوع الخالف بين أفراد 

 ن رأيهم سديد ومجمع عليه من قبل الجميع، وبالتالي فإنالمجموعة. كذلك حتى ال يتفرق الرأي بينهم ويكو 
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القائد هو المنارة التي يستنير بها األفراد العاملين داخل المؤسسة والبوصلة التي توجههم في القيام باألعمال 
 التي يكلفون بها.

 أبعاد القيادة التحويلية
(، بأنه يمكن تعريف االعتبارات الفردية على أنها 28: 2116: أشار العازمي )االعتبارات الفردية (1

إلى أن هذا  sampleإعطاء األولوية لتلبية احتياجات األفراد لالرتقاء بمستوى أدائه في العمل، كما يشير 
شاراً ألفراده تالوصف يطلق على القائد الذي يقوم باالستجابة للفروق الفردية بين العاملين ويكون مدرباً ومس

(. 1385: 2113بنفس الوقت، ومشجعًا ومعززًا لهم للوصول بهم نحو تحقيق أهداف المؤسسة )في الفار 
يشير على مدى اهتمام القائد باألفراد من خالل  ( بأن هذا البعد317: 2117بينما أشار جبالق وصدقي )

عتبر سلوك الباحث أن االعتبارات الفردية ت االهتمام بشؤونهم وتلبية احتياجاتهم التطويرية. ومما سبق يرى 
القائد الحضاري نحو االستماع إلى مرؤوسيه وتلبية احتياجاتهم وتقدير انجازاتهم، كونه يدرك أن الكادر 
البشري هو الرأس المال الحقيقي واألهم للمؤسسة فيستوجب تقدير وجود هذا الكادر واالهتمام بهم وخلق 

خالل إشعارهم بأهمية وجودهم، وأن نجاحهم سينعكس إيجابًا نحو نجاح المؤسسة الثقة المتبادلة بينهم من 
 وارتقائها وتحقيق أهدافها.

التحفيز الفكري: يعرف على أنه العمل على تشجيع روح االبتكار لدى العاملين مع عدم توجيه النقد العلني  (2
يع فريق العمل وإنجاز األهداف في حالة اإلخفاق وعدم النجاح، مما ينعكس ذلك على تحسن األداء لجم

(. كما ويعرف على أنه قيام القادة بتحفيز األفراد على القيام بالتفكير 218: 2119بجودة عالية )الجمل، 
بينما . (129: 2118)عبد الاله، بحل المشكالت القديمة بطرق جديدة وحل المشكالت بعقالنية 

بأنه إثارة أفراد المؤسسة من خالل تعزيز الوعي ( 55: 2119وآخرون في دراسة ربابعة )  Avolioأشار
لديهم بجعلهم قادرين على معالجة المشكالت التي تعترض عملهم من خالل االستماع ألفكارهم ومقترحاتهم. 
ومما سبق يرى الباحث أن التحفيز الفكري هو: قدرة القائد على خلق األفكار اإلبداعية والجديدة في حل 

عه نحو استحداث الطرق القديمة في حل المشكالت إلى طرق جديدة وخالقة من المشكالت، وتحفيز أتبا
 أجل مواكبة ومواجهة التغيرات السريعة التي تحيط في المؤسسة.

على أنه مقدرة القائد أن ُيشعر أفراده بأهدافه  (129: 2118التأثير المثالي )الكاريزما(: يعرف عبد الاله ) (3
يقلدوه فيحصل على احترامهم. كما ويعرف على أنه االهتمام بتطوير رؤى  وهو نموذج يحتذى به مما يجعلهم
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جديدة وذلك ألن القائد التحويلي يمارس التصرفات التي تجعل منه نموذجًا للمرؤوسين، وتقديرهم له، وهذا 
يتطلب تلبية احتياجات األفراد ومشاركتهم في حل مشكالتهم والمخاطر التي يتعرضون لها والتصرف معهم 

بأن التأثير المثالي هو امتالك القائد لرؤية المؤسسة    Bass(، ويرى 24: 2118)أبو ربيع، بطابع أخالقي 
: 2119وجعل المرؤوسين يعتزون ويفتخرون بمؤسستهم مما يعزز الثقة بين القائد ومرؤوسيه )في ربابعة، 

خالقي د لشخصية جذابة ذات طابع أ. ومما سبق يمكن توضيح مفهوم التأثير المثالي بأنه: امتالك القائ(54
تجعله ينال ثقة أتباعه ويحظى بإعجاب المرؤوسين له نتيجًة لقيام هذا الشخص بتصرفات تنال إعجاب 

 مرؤوسيه كتلبية احتياجاتهم وتقدير وجودهم في المؤسسة فيكون محل احترام وتقدير المرؤوسين له.
: هو القائد الذي يشجع ويحمس األفراد العاملين على القيام بأفضل ما عندهم ويركز التحفيز اإللهامي (4

بأنه ( 24: 2118)، وكما أشار أبو ربيع (129: 2118)عبد الاله، على القيم ويقوي المعتقدات لديهم 
توقع  يسلوكيات القائد وتصرفاته التي تثير في األفراد روح الفريق وحب التحدي مما تدفعهم للمشاركة ف

( أشار أن التحفيز اإللهامي 816: 2121بينما حسن )أوضاع المؤسسة المستقبلية وتصور رؤيتها وأهدافها، 
رسالة و هو الهام القائد للعاملين وتشجيعهم من خالل بث روح المثابرة والتحدي فيهم وإشراكهم في إعداد رؤية 

درة القائد على إلهام مرؤوسيه وتحفيزهم المؤسسة. ومما سبق يرى الباحث أن التحفيز اإللهامي هو ق
 وتشجيعهم وإثارة الغيرة المحمودة في العمل، فينعكس ذلك إيجابًا نحو تحقيق األهداف المستقبلية للمؤسسة.

 مفهوم والء العاملين: -
( الوالء الوظيفي بأنه رغبة الفرد في االستمرار بالعمل في مؤسسته 32: 2118عرفت حرز الله )

التي يعمل بها واالنتماء لها والمحافظة على مصيرها وسمعتها، وشعوره بالفخر كونه يعمل فيها. وعرفه 
ى قمة ؤوسين إل( بأنه التوافق بين أهداف المرؤوسين وأهداف المؤسسة، فيصل المر 23: 2118الخضري )

االنتماء لهذه للمؤسسة التي يعملون بها، فيتضح رغبتهم في االستمرار في المؤسسة وتقديم كل ما يملكون 
( بأنه شعور داخلي يمتلكه الفرد تجاه مؤسسته التي 31: 2118من أجل ارتقائها. بينما عرفه القريناوي )

ه يجعله يعمل باألسلوب الذي يتوافق مع درجة والئيعمل فيها نظرًا لتطابق أهدافه مع أهداف المؤسسة مما 
( بأنه شعور إيجابي عند األفراد اتجاه عملهم في المؤسسة التي 2111) Bidwellتجاه مؤسسته. كما عرفه 

يعملون بها ما يدفعهم ذلك إلى االلتزام بقيم وأهداف المؤسسة والحرص على العمل فيها ونشر صورة طيبة 
( بأنه عبارة عن المشاعر التي يطورها الشخص وهذه المشاعر 12: 2119سف )عنها لآلخرين. ويرى يو 
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تعطي انطباعًا نحو رغبة هذا الشخص في تقديم التضحية تجاه زمالئه وعمله في المؤسسة التي يعمل بها. 
ابي بأنه هو الشعور االيج"وفي ضوء التعريفات التي تم ذكرها أعاله يعرف الباحث والء العاملين إجرائيًا: 

الذي يشعر به الموظفين تجاه وزارة التربية والتعليم العالي، مما يزيد من درجة والئهم لعملهم ويجعلهم 
يسخرون كافة إمكانياتهم وبذل مزيدًا من العطاء في سبيل ارتقاء ونجاح العمل بالوزارة، ُويقدَّر مستوى والء 

 ".بات المبحوثين في أداة الدراسةالعاملين من خالل الدرجة الكلية المتحصل عليها من استجا

 ( أن أهمية تعزيز والء العاملين في النقاط التالية: 39: 2119: أشارت دراسة يوسف )أهمية والء العاملين
 .والء العاملين يعتبر أحد أهم مقومات اإلبداع لدى العاملين في العمل 
 .الشعور باألداء المتميز في العمل 
 تمرار في العمل.رغبة العاملين بالبقاء واالس 
 .تخفيف معدل الدوران في العمل 
 .التخفيف من أية مخاطر ناجمة عن العمل في المؤسسة 
 .الحد من السلوكيات السلبية التي تنتج عن بعض األفراد 

ويرى الباحث بأن رأس مال المؤسسة هو الكادر البشري العامل في المؤسسة، حيث كلما تم االهتمام 
ذلك سيعزز من والئهم اتجاه مؤسستهم، فيجعلهم يقدمون أقصى طاقة ممكنة لديهم به وتلبية طلباتهم فإن 

في سبيل نجاح العمل وبالتالي إن أهمية والء العاملين تزيد من إبداع العاملين في العمل كذلك شعورهم بأنهم 
عزز ذلك يشركاء في العمل وأنهم يعملون وفق هدف واحد وهو النجاح واالرتقاء في العمل، إضافًة إلى 

حبهم لمؤسستهم الذي يجعلهم يرغبون في االستمرار بالعمل والوفاء واإلخالص لمؤسستهم التي يعملون بها 
 والدفاع عنها بكل السبل.

 الدراسات السابقة:
ركزت بعض الدراسات على أهمية القيادة التحويلية وعالقتها  : الدراسات التي تناولت القيادة التحويلية:1

 ببعض المتغيرات األخرى مثل دراسة:

هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها في تنمية  (:2222: دراسة )حسن، 1.1
اشمية، وتكون األردنية الهالمسئولية المجتمعية، وذلك بالتطبيق على الكليات التابعة للجامعات في المملكة 
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مجتمع الدراسة من جميع العمداء في الكليات موضع الدراسة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت 
( مفردة من 85المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على عينة مقدارها )

لية شوائية وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة القيادة التحويمفردات المجتمع تم اختيارهم بطريقة العينة الع
(، كما وأشارت إلى وجود %74.72من قبل عمداء الكليات جاءت بدرجة كبيرة حيث بلغ الوزن النسبي )

عالقة ارتباطية موجبة وعالية وكذلك تأثير إيجابي للقيادة التحويلية في المسئولية المجتمعية، وكذلك وجود 
عام  11درجة ممارسة القيادة التحويلية تعزى لمتغير الخبرة لصالح سنوات الخبرة األعلى ) فروق حول

 فأكثر(، ولمتغير الرتبة األكاديمية لصالح ممن هم في رتبة أستاذ. 

هدفت إلى الكشف عن درجة ممارسة القيادة التحويلية ومدى عالقتها  (:2222: دراسة )الزهراني، 2.1
ية، وذلك بالتطبيق على جامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية، وتكون مجتمع بمستوى الروح المعنو 

الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة موضع الدراسة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة 
( 272استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على عينة مقدارها )

مفردة من مفردات المجتمع تم اختيارهم بطريقة العشوائية وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة القيادة 
(، كما وبينت وجود %75.12التحويلية عند رؤساء األقسام األكاديمية بدرجة كبيرة حيث بلغ الوزن النسبي )

ول المعنوية، وأشارت إلى وجود فروق ح عالقة ارتباطية طردية قوية بين القيادة التحويلية ومستوى الروح
درجة ممارسة القيادة التحويلية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، ولمتغير سنوات الخبرة لصالح من لديهم 

 سنوات، بينما ال يوجد فروق لمتغيرات )الرتبة األكاديمية، التخصص(.  11خبرة أكثر من 

ى دراسة الكيفية التي تؤثر بها العوامل التنظيمية، هدفت إل(: Park & Pierce, 2020: دراسة )3.1
وال سيما القيادة، على نوايا دوران عمال رعاية الطفل من أجل مساعدة وكاالت رعاية الطفل على وضع 
نموذج للممارسة يمنع دوران العمال المؤهلين، وذلك بالتطبيق على الوكاالت العامة لرعاية الطفل في والية 

وسط في الواليات المتحدة األمريكية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات في تقع في الغرب األ
( مفردة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت المنهج 1148الوكاالت موضع الدراسة والبالغ عددهم )

ن ( مفردة م214الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على عينة مقدارها )
مفردات المجتمع. وتوصلت الدراسة إلى أن نوايا دوران العمال يمكن أن تتأثر ليس فقط بقادتهم، ولكن أيضا 
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بقادتهم البعيدين، مثل مديري المكاتب المحلية، كما وأشارت النتائج إلى أن المدراء المباشرين يمكن أن 
 لوكالة.االتهم ونوايا العمال في مغادرة ايضطلعوا أيضا بدور أساسي في تثبيط أو تعزيز التزام العمال بوك

هدفت إلى الكشف عن دور أبعاد القيادة التحويلية في نجاح  (2212)جبالق وصدقي،  : دراسة1.1 
خدمة الجودة الشاملة، وذلك بالتطبيق على مستشفيات جامعة حلب في الجمهورية العربية السورية، وتكون 

ء وإداريين( في المستشفيات موضع الدراسة، ومن أجل تحقيق مجتمع الدراسة من جميع العاملين )أطبا
أهداف الدراسة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على عينة 

( مفردة من مفردات المجتمع تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية وتوصلت الدراسة إلى أن 121مقدارها )
(، كما ووضحت بأن %75.4ة القيادة التحويلية جاءت بدرجة كبيرة حيث بلغ الوزن النسبي )درجة ممارس

جميع أبعاد القيادة تؤثر إيجابيًا في نجاح تطبيق خدمة الجودة الشاملة ما عدا ُبعد االستثارة الفكرية ال يوجد 
 له أثر. 

القيادة التحويلية لدى المشرفين هدفت إلى التعرف على واقع ممارسة  (:2212)العابدين،  : دراسة1.1
التربويين، وذلك بالتطبيق على المدارس العاملة في إدارة التعليم بمنطقة الجوف بالسعودية، وتكون مجتمع 

( موظفًا، ومن أجل 211الدراسة من جميع القيادات اإلدارية بالمدراس موضع الدراسة والبالغ عددهم )
الوصفي التحليلي بأسلوبه المسحي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن تحقيق أهداف الدراسة استخدمت المنهج 

استبانة طبقت بطريقة المسح الشامل لجميع مفردات المجتمع وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة للقيادة 
(، كما وأشارت %71.4التحويلية عند المشرفين التربويين جاءت بدرجة كبيرة حيث بلغ الوزن النسبي )

لى عدم وجود فروق حول أبعاد القيادة التحويلية تعزى إلى متغير )سنوات الخبرة(، بينما توجد فروق النتائج إ
 تعزى لمتغير الدورات التدريبية لصالح الذين حصلوا على دورة أو دورتين. 

هدفت إلى معرفة دور القيادة التحويلية في تحسين إدارة األزمات، وذلك (: 2218)الشاعر،  : دراسة6.1
لتطبيق على شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين من ذوي الوظائف با

( موظفًا، ومن أجل تحقيق أهداف 295اإلشرافية ) من رئيس شعبة وحتى مدير عام( والبالغ عددهم )
ها باستخدام جمعت بياناتالدراسة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة 

اسلوب الحصر الشامل من جميع مفردات المجتمع وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة القيادة التحويلية 
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(، كما وبينت %69.12في شركة الكهرباء بمحافظات غزة جاءت بدرجة كبيرة حيث بلغ الوزن النسبي )
، ساليب القيادة التحويلية في تحسين إدارة األزماتوجود عالقة طردية موجبة وكذلك تأثير إيجابي لممارسة أ

وبينت النتائج عدم وجود فروق حول أبعاد القيادة التحويلية تعزى إلى المتغيرات التالية )الجنس، سنوات 
 الخدمة، المحافظة(، بينما كانت هناك فروق تبعًا للمسمى الوظيفي لصالح من يشغلون مدير دائرة. 

هدفت إلى تحديد دور القيادة التحويلية في عمليات إدارة المعرفة، وذلك  (2211: دراسة )الشنطي، 1.1
 الشق المدني، وتكون مجتمع الدراسة من –بالتطبيق على وزارة الداخلية الفلسطينية في محافظات غزة 

الشق المدني، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت المنهج الوصفي  –جميع العاملين في الوزارة 
( مفردة من مفردات المجتمع 211تحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على عينة مقدارها )ال

 تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة.

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة القيادة التحويلية في وزارة الداخلية بغزة جاءت بدرجة متوسطة حيث 
(، كما وجاءت األوزان النسبية ألبعادها الفرعية )االعتبارات الفردية، االستثارة %67.4بلغ الوزن النسبي )

(، كما %64.4، %68.8، %71.4، %71.8الفكرية، الدافع اإللهامي، التأثير المثالي( على الترتيب )
ذي بينت لهامي الأن أبعاد القيادة التحويلية لها تأثير إيجابي في عمليات إدارة المعرفة، ما عدا الدافع اإل

 النتائج بأنه ال يؤثر في عمليات إدارة المعرفة.

هدفت إلى معرفة تأثير القيادة التحويلية على الرضا الوظيفي،  (Boamah et al., 2018: دراسة )8.1
وذلك بالتطبيق على أقسام الرعاية المكثفة في مستشفيات أونتاريو الكندية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع 

رضات العامالت في تلك األقسام، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت المنهج الوصفي المم
( مفردة من مفردات 111االرتباطي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على عينة مقدارها )

ي وتوصلت ( صالحة للتحليل االحصائ378المجتمع تم اختيارهم بطريقة المسح المقطعي، تم استرداد منها )
 الدراسة إلى أن للقيادة التحويلية تأثير إيجابي قوي على تمكين مكان العمل.

  : الدراسات التي تناولت والء العاملين:2
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هدفت إلى التعرف على أثر استراتيجيات التعلم المؤسسي على تعزيز  (:2222: دراسة )المطوق، 1.2
الطبي بقطاع غزة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الوالء التنظيمي، وذلك بالتطبيق على مجمع الشفاء 

العاملين في المجمع الطبي )األطباء، الممرضين، اإلداريين، والفنيين(، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة 
( 312استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على عينة مقدارها )

تمع تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية وتوصلت الدراسة إلى أن درجة مفردة من مفردات المج
(، %56.77الموافقة من قبل أفراد العينة حول الوالء التنظيمي كانت بدرجة متوسطة حيث بلغ الوزن النسبي )

لتنظيمي. ا وكذلك وجود عالقة طردية موجبة وكذلك أثر إيجابي الستراتيجيات التعلم المؤسسي في الوالء
وأشارت إلى عدم وجود فروق حول درجة تقدير عينة الدراسة للوالء التنظيمي تعزى للمتغير )المؤهل العلمي(، 
بينما كان هناك فروق تعزى لمتغير الجنس لصالح )اإلناث(، ولمتغير سنوات الخبرة لصالح ذوات الخبرة 

اهم )إداري(، ولمتغير العمر لصالح من سنوات(، ولمتغير المسمى الوظيفي لصالح من مسم 5)أقل من 
 سنة(. 25هم )أقل من 

هدفت إلى التعرف على عالقة العدالة التنظيمية بالوالء التنظيمي  (2212)الحصنة،  : دراسة2.2
للمعلمين، وذلك بالتطبيق على المدارس الحكومية النهارية بمحافظة بيئة بالتعليم العام والمقررات دون 

اصة ومدارس تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيشة بالمملكة العربية السعودية، وتكون مدارس التربية الخ
مجتمع الدراسة من جميع المعلمين العاملين في المدارس موضع الدراسة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة 

رها ااستخدمت المنهج الوصفي االرتباطي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على عينة مقد
( مفردة من مفردات المجتمع تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية وتوصلت الدراسة إلى أن 412)

(، وكذلك %81.4مستوى الوالء التنظيمي بموجب تقدير المعلمين كان بدرجة كبيرة حيث بلغ الوزن النسبي )
ق التنظيمي، باإلضافة إلى عدم وجود فرو  وجود عالقة ايجابية بين جميع مجاالت العدالة التنظيمية والوالء

بين متوسطات آراء المبحوثين حول الوالء التنظيمي تعزى لمتغيرات )سنوات الخبرة، التخصص، مكتب 
 التعليم(، بينما توجد فروق تعزى للمرحلة لصالح المعلمين بالمراحل االبتدائية والمتوسطة مقابل الثانوية.

ت إلى الكشف عن عالقة القيم القيادية بالوالء التنظيمي، وذلك بالتطبيق هدف( 2212: دراسة )الدهام، 3.2
في المدارس الثانوية في لواء الموقر في األردن وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين في المدارس 
موضع الدراسة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت المنهج الوصفي االرتباطي، وكانت أداة الدراسة 
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( مفردة من مفردات المجتمع تم اختيارهم بطريقة العينة 122بارة عن استبانة طبقت على عينة مقدارها )ع
العشوائية البسيطة وتوصلت الدراسة إلى أن درجة موافقة مفردات العينة حول الوالء التنظيمي كان بدرجة 

 ظيمي. ن القيم القيادية وبين الوالء التن(، وبينت النتائج وجود عالقة ايجابية بي%82كبيرة وبلغ الوزن النسبي )

هدفت إلى الكشف عن الدور الوسيط لدعم القائد في العالقة  (Farrukh et al., 2019: دراسة )1.2
بين الرضا الوظيفي والثقة المتبادلة ووالء الموظفين، وذلك بالتطبيق على الفنادق العاملة في المملكة العربية 
السعودية في كل من مدينة جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض وأبها، وتكون مجتمع الدراسة من 

ميع العاملين في الفنادق موضع الدراسة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت المنهج الوصفي ج
( مفردة من مفردات 711التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على عينة مقدارها )

وتوصلت الدراسة  ( استبانة.384المجتمع، حيث بلغت االستبانات المستردة والصالحة للتحليل االحصائي )
 إلى أن والء الموظف يرتبط بعناصر الرضا الوظيفي، والثقة المتبادلة.

: هدفت إلى الكشف عن الدور الوسيط للرضا الوظيفي في العالقة (Rozi et al., 2019) : دراسة1.2
مع الدراسة من تبين الفعالية الذاتية والوالء، وذلك بالتطبيق على جامعة نيجيري بادانغ النيجيرية، وتكون مج

جميع أعضاء الهيئة التدريسية في تلك الجامعة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت المنهج الوصفي 
( مفردة. وتوصلت الدراسة 31التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على عينة مقدارها )

لرضا الوظيفي، ء، بينما للفعالية الذاتية تأثير كبير على اإلى أن الفعالية الذاتية ليس لها تأثير كبير على الوال
 كما أن الرضا الوظيفي يتوسط العالقة بين الفعالية الذاتية والوالء.

: هدفت إلى التعرف على دور القيادة االستراتيجية على تعزيز مستوى (2218)الخضري،  : دراسة6.2
مع لسطينية بقطاع غزة )االسالمية واالزهر(، وتكون مجتالوالء التنظيمي، وذلك بالتطبيق على الجامعات الف

الدراسة من جميع العاملين بالجامعات موضع الدراسة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت المنهج 
( مفردة من 282الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على عينة مقدارها )

رهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة موافقة مفردات مفردات المجتمع تم اختيا
(، كما وبينت النتائج وجود %78.14العينة حول الوالء التنظيمي جاء بدرجة كبيرة حيث بلغ الوزن النسبي )

روق حول وجود ف عالقة طردية قوية بين أساليب القيادة االستراتيجية والوالء التنظيمي، وكما أظهرت عدم
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الوالء التنظيمي تعزى إلى )الجنس، المؤهل العلمي، مكان العمل(، بينما كانت هناك فروق تبعًا لمتغير عدد 
 سنة. 15سنوات الخدمة لصالح من هم بسنوات خدمة أكبر من 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

حظ دة التحويلية ووالء العاملين ومن المالاستعرض الباحث مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت القيا
في الدراسات السابقة، تنوع البيئات التي أجريت بها الدراسات السابقة، فمنها محلية ومنها عربية وأخرى 
أجنبية، كذلك حداثة الفترة الزمنية التي طبقت فيها الدراسات السابقة وتعدد المناهج واألدوات المستخدمة، 

(. بينما المنهج 2121 – 2118ية التي أجريت فيها الدراسات السابقة ممتدة ما بين )حيث أن الفترة الزمن
المستخدم فغالبية الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي كمنهج مناسب لطبيعة هذه الدراسة، 

تخدام س(، التي قامت باستخدام المنهج االستقصائي وسيقوم الباحث باBoamah, 2018ما عدا دراسة )
المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية وكذلك ألنه األكثر استخدامًا لدى الدراسات 
السابقة. أما أدوات الدراسة حيث استخدمت معظم الدراسات السابقة أداة االستبانة لجمع البيانات التي تم 

ينما مجتمع بيان لمناسبته مع طبيعة هذه الدراسة. بوبالتالي سيقوم الباحث بجمع البيانات باستخدام أداة االست
الدراسة فتنوعت الدراسات من خالل التطبيق فمنهم من طبق على العاملين باختالف طبيعة عملهم ومنهم 
من طبق دراسته على الكادر الطبي في المستشفيات أو المعلمين سواء في الجامعات أو الكليات والمعاهد 

ن طبق دراسته على المشرفين التربويين، ومنهم من طبق على الموظفين ذوي أو في المدارس، ومنهم م
المسميات اإلشرافية، أما على صعيد طريقة اختيار العينة منهم من استخدم  أسلوب الحصر الشامل ومنهم 

 ممن استخدم أسلوب العينة العشوائية )الطبقية، البسيطة( ومنهم من استخدم أسلوب العينة القصدية، وسيقو 
 الباحث باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية لمناسبته طبيعة الدراسة.
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 الفجوة البحثية للدراسة ) 1جدول رقم )

 ما تتميز به الدراسة الحالية بيان الفجوة البحثية الدراسات السابقة نوع الفجوة البحثية

 أواًل/ الفجوة المعرفية

  عملت الدراسات السابقة على دراسة عالقة أو أثر القيادة
التحويلية في )تنمية المسئولية االجتماعية، الروح المعنوية، 
الجودة الشاملة، إدارة األزمات، الثقافة التنظيمية، الرضا 

 الوظيفي، إدارة المعرفة(.
  قامت الدراسات السابقة بدراسة عالقة أو أثر )استراتيجيات

مؤسسي، العدالة التنظيمية، القيم القيادية، الرضا التعلم ال
الوظيفي، الثقة المتبادلة، الفعالية الذاتية، القيادة االستراتيجية( 

 على تعزيز والء العاملين.

  لم تقم أي من الدراسات
السابقة المحلية بتناول متغيري 
الدراسة مع بعضهما البعض واللذان 

 تمثال في:
 ة المتغير المستقل/ القياد

 التحويلية.
 .المتغير التابع/ والء العاملين 
 

  قامت الدراسة الحالية بدراسة
أثر القيادة التحويلية على تعزيز 

 والء العاملين 

 ثانيًا/ الفجوة المكانية

  طبقت غالبية الدراسات السابقة على مؤسسات مثل
)الوزارت، الجامعات، كليات ومعاهد، مستشفيات، مدارس، 

الكهرباء، شركات تجارية، منظمات قطاع خاص، شركة توزيع 
 بنوك، وكالة الغوث، الفنادق العامة، هيئات عامة.

  لم تطبق أي من الدراسات
السابقة تحمل نفس العنوان للدارسة 
الحالية على وزارة التربية والتعليم 

 العالي.

  طبقت الدراسة الحالية على
وزارة التربية والتعليم العالي 

 الفلسطينية.
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 ما تتميز به الدراسة الحالية بيان الفجوة البحثية الدراسات السابقة نوع الفجوة البحثية

 

 ثالثًا/ الفجوة المنهجية

 مجتمع الدراسة

ركزت غالية الدراسات السابقة على العاملين في المؤسسات 
آنفة الذكر، بينما ركزت بعض الدراسات على المدراء وأصحاب 

 الوظائف اإلشرافية في تلك المؤسسات.

  لم تقم أي من الدراسات السابقة
تحمل نفس العنوان للدراسة الحالية 

ت من العاملين في بجمع البيانا
وزارة التربية والتعليم العالي 
بمحافظات غزة، والذين يحملون 
المسميات الوظيفية التالية )إداري ، 
رئيس شعبة، رئيس قسم، مدير 

 دائرة(.

  تم جمع البيانات من العاملين
في مبنى وزارة التربية والتعليم 
العالي، والذين يحملون المسميات 

 ي ، رئيسالوظيفية التالية )إدار 
 شعبة، رئيس قسم، مدير دائرة(.

 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث بناًء على الدراسات السابقة
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها
  منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله وصف الظاهرة وتحليل بياناتها     
 وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

 مصادر جمع البيانات: 
استخدمت الدراسة مصدرين أساسين لجمع البيانات، األول: المصادر الثانوية والتي تتمثل بمراجعة الكتب 

. بهدف إثراء موضوع الدراسة بشكل علمي الدراسة،والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بموضوع 
ة االستبانة تطبيق أداة الدارس والثاني المصادر األولية والتي تمثلت في البيانات األولية المتحصلة جراء

 التي صممت خصيصًا لهذا الغرض.
 مجتمع الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مقر وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة والذين يحملون 
( موظفًا 281رئيس شعبة، رئيس قسم، مدير دائرة( والبالغ عددهم ) إداري،المسميات الوظيفية التالية )

 (.2121)اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية بوزارة التربية والتعليم العالي، 
 مجتمع الدراسة (:2جدول )

 العدد المسمى الوظيفي
 51 مدير دائرة
 74 رئيس قسم
 19 رئيس شعبة

 137 إداري 
 281 المجموع

 2222التربية والتعليم العالي المصدر: اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية بوزارة 
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 حجم عينة الدراسة:
 ، وذلك بهدفالعينة الفعلية( موظفًا حيث تم استثنائهم من 30تكونت من ) أواًل/ العينة االستطالعية:

 التأكد من خصائص أداة الدراسة ومدى مالءمتها لجمع البيانات من عينة الدراسة.
( موظفًا، وذلك بعد الرجوع إلى أحد المواقع المتخصصة لتحديد 163تكونت من ) ثانيًا/ العينة الفعلية:

(. حيث تم توزيع االستبانات باستخدام http://www.raosoft.com/samplesize.htmlحجم العينة )
استبانة صالحة للتحليل االحصائي، بنسبة استرداد بلغت  (151العينة العشوائية الطبقية، وتم استرداد )

( من اجمالي االستبانات الموزعة، والجدول التالي يوضح االستبانات الموزعة والمستردة 92.12%)
 الصالحة للتحليل االحصائي وفقًا للطبقات.
 عينة الدراسة الفعلية (3جدول )

 المستردة والصالحة للتحليلاالستبانات  االستبانات الموزعة المسمى الوظيفي
 29 30 مدير دائرة
 41 43 رئيس قسم
 11 11 رئيس شعبة

 69 79 إداري 
 150 163 المجموع

 2121المصدر: اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية بوزارة التربية والتعليم العالي 
 

اسي، والمرتبط بمقياس ليكرت الخم: لقد تم اعتماد المحك المعتمد في الدراسة المحك المعتمد في الدراسة
 (Ozen et al, 2012: 9بناًء على دراسة )

 المحك المعتمد في الدراسة: (1جدول )
 الدرجة الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

 قليلة جداً  %36 - %21 1.81 – 1.11من 
 قليلة %52- %36 2.61 – 1.81من 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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 متوسطة %68- %52 3.41 – 2.61من 
 كبيرة %84- %68 4.21 – 3.41من 
 كبيرة جداً  %111- %84 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 

 للدراسة.المحك المعتمد 
 قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة )االستبانة( وذلك من خالل: صدق أداة الدراسة:

"الصدق الظاهري": تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة  أواًل: صدق آراء المحكمين
من المحكمين، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتـهم حول مناسبة فقـرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات 
إلـى كل بعد من أبعاد االستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد 

 الفقرات وتعديل بعضها اآلخر. بعض
 ثانيًا: صدق المقياس:

 :يقصد بصدق االتصاق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال  االتساق الداخلي
الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، حسب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط 

المجال والدرجة الكلية للمجال نفسه بحسب معامل  بيرسون لالرتباط، فتبين بأن بين كل فقرة من فقرات 
التأثير المثالي  –التحفيز الفكري  –معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات األبعاد )االعتبارات الفردية 

د مستوى داللة عن التحفيز اإللهامي( والدرجة الكلية للبعد، بأن معامالت االرتباط المبينة دالة إحصائياً  –
(α ≤ 0.05.وبذلك يعد البعد صادقًا لما وضع لقياسه ) 
 :وقد تبين بأن معامل االرتباط بين كل فقرات محور والء العاملين  االتساق الداخلي لمحور والء العاملين

ائيًا تبين بأن معامالت االرتباط المبينة دالة إحص والدرجة الكلية للمحور، وبحسب معامل بيرسون لالرتباط
 (، وبذلك تعد جميع أبعاد محور والء العاملين صادقة لما وضعت لقياسه.α ≤ 0.05عند مستوى داللة )
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 :ُيعد الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة التي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد  الصدق البنائي
بين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات محور األداة الوصول إليها، وي

القيادة التحويلية، وبحسب معامل ارتباط بيرسون تبين بأن جميع معامالت االرتباط في أبعاد محور 
(، وبذلك تعد جميع أبعاد محور القيادة α ≤ 0.05القيادة التحويلية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 ويلية صادقة لما وضعت لقياسه.التح
 ( الصدق البنائي الستبانة القيادة التحويلية1جدول )

 sigقيمة الداللة  معامل االرتباط االبعاد
 0.000 0.924 البعد األول/ االعتبارات الفردية

 0.000 0.949 البعد الثاني/ التحفيز الفكري 
 0.000 0.928 البعد الثالث/ التأثير المثالي الكاريزما

 0.000 0.958 البعد الرابع/ التحفيز االلهامي
يتضــــــــح من الجدول أن جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكلية لالســــــــتبانة ارتباطًا ذو داللة إحصــــــــائية عند 

 ( وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.1.11مستوى داللة )
 ثبات أداة الدراسة: 

أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة  االستبانة:ثبات 
 االستطالعية بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ. 

ة قام الباحث بقياس معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث تم تجزئ أواًل/ طريقة التجزئة النصفية:
االستبانة إلى نصفين، ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية ودرجات الفقرات الزوجية، 
وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون وتم الحصول على النتائج الموضحة في 

 (.6الجدول )
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 معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية (:6جدول )

عدد  البعد تبانةاالس
 الفقرات

معامل 
الثبات قبل 

 التعديل

معامل 
الثبات بعد 

 التعديل

 ة استبانة القيادة التحويلي

 0.870 0.770 8 البعد األول/ االعتبارات الفردية
 0.890 0.801 8 البعد الثاني/ التحفيز الفكري 

البعد الثالث/ التأثير المثالي 
 الكاريزما

8 0.832 0.908 

 0.940 0.887 8 الرابع/ التحفيز االلهامي البعد
 0.942 0.890 32 الدرجة الكلية

 0.852 0.742 16 استبانة والء العاملين
(، والستبانة والء العاملين 1.942يتضح من الجدول أن معامل الثبات الكلي الستبانة القيادة التحويلية )

ى الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها عل عالية من( وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة 1.852)
 عينة الدراسة.

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا  ثانيًا/ طريقة ألفا كرونباخ:
كرونباخ، وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل بعد من أبعاد 

 ( يوضح ذلك:6انة ككل والجدول رقم )االستبانة وكذلك لالستب
 



 

77 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

 معامل الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ: (1جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد االستبانة

استبانة القيادة 
 التحويلية

 0.932 8 البعد األول/ االعتبارات الفردية
 0.921 8 البعد الثاني/ التحفيز الفكري 

 0.942 8 االتأثير المثالي الكاريزمالبعد الثالث/ 
 0.950 8 البعد الرابع/ التحفيز االلهامي

 0.980 32 الدرجة الكلية
 0.930 16 استبانة والء العاملين

(، والستبانة والء 1.981يتضح من الجدول أن معامل الثبات الكلي الستبانة القيادة التحويلية )
يقها الثبات تطمئن الباحث إلى تطب عالية من( وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة 1.931العاملين )

 على عينة الدراسة.
 تحليل خصائص عينة الدراسة

بعد جمع االستبانات، تبين أن نسبة العاملين الذكور في وزارة التربية والتعليم العالي أكبر من نسبة       
 ( يوضح التالي.8اإلناث والجدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس (8جدول )
 النسبة المئوية العدد التفاصيل المتغير

النوع 
 االجتماعي

 72.67 109 ذكر
 27.33 41 أنثى

 100.0 150 المجموع

الفئة 
 العمرية

 6.00 9 سنة 31أقل من 
 53.33 80 سنة 41أقل من -31
 24.00 36 سنة 51أقل من  -41
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 16.67 25 سنة فأكثر51
 100.0 150 المجموع

المؤهل 
 العلمي

 21.33 32 دبلوم
 53.33 80 بكالوريوس
 25.33 38 دراسات عليا

 100.0 150 المجموع

سنوات 
 الخدمة

 5.33 8 سنوات 5أقل من 
 11إلى أقل من 5من 

 سنوات
40 26.67 

 15إلى أقل من  11
 سنة

46 30.67 

 37.33 56 سنة فأكثر 15
 100.0 150 المجموع

المسمى 
 الوظيفي

 19.33 29 مدير دائرة
 27.33 41 رئيس قسم
 7.33 11 رئيس شعبة

 46.03 69 إداري 
 100.03 150 المجموع

( هم %27.33( من أفراد العينة هم من الذكور، بينما )%72.67يتضح من الجدول أن ما نسبته ) 
من االناث، ويعزو الباحث ذلك أن هذه الزيادة في نسبة الذكور مقارنة بنسبة اإلناث تتوافق مع التقارير 

كد على وجود فجوة بين الذكور والذي يؤ  2119الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 
(. كما يتضح أن ما نسبته 2118واإلناث لصالح الذكور )تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

سنة وهي الشريحة األكبر، بينما  41سنة إلى أقل من  31من مجتمع الدراسة أعمارهم من  53.33%
( %16.67سنة، كذلك بلغت نسبة ) 51سنة إلى أقل من  41( لمن أعمارهم من %24بلغت نسبة )
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سنة حيث بلغت نسبتهم  31سنة فأكثر، بينما الشريحة األقل وهي ممن هم أقل من  51ممن أعمارهم من 
فقط، ويعزو الباحث هذا التنوع إلى رغبة الوزارة باستقطاب الكفاءات اإلدارية من مختلف الفئات  6%

سنة( فإن هذا يدل على أن الغالبية من  41أقل من  سنة إلى 31العمرية، أما بشأن ارتفاع نسبة فئة )
م، حيث عملت 2116/2117موظفي الوزارة هم من تعيينات ما بعد أحداث االنقسام الفلسطيني عام 

الوزارة على تعيين موظفين جدد لضمان استمرار العمل في الوزارة، أيضًا يفسر الباحث انخفاض نسبة 
مؤشرًا على قلة التعيينات في الوزارة في السنوات القليلة الماضية  عام(، ذلك 31أفراد العينة )أقل من 

م، بينما النسب األخرى تعود للموظفين الذين بقوا على رأس عملهم إضافًة إلى 2114خاصًة منذ العام 
الموظفين الذين تم تعينهم من الحكومة بغزة وهم ضمن هذه األعمار. ويتضح أيضًا أن النسبة األكبر 

في وزارة التربية والتعليم العالي هم من حملة شهادة البكالوريوس حيث بلغت النسبة المئوية للعاملين 
( وأخيراً نسبة حملة شهادة %25.33(، بينما نسبة حملة شهادة الدراسات العليا جاءت بنسبة )53.33%)

هذه الدراسة (، ويعزو الباحث ذلك ألن العينة المستهدفة في %21.33الدبلوم المتوسط جاءت بنسبة )
هم اإلداريين وأصحاب الوظائف اإلشرافية وغالبية هذه الوظائف تتطلب الحصول على الشهادة الجامعية 

 1998( لسنة 4األولى )البكالوريوس(، كأساس لشغل هذه الوظائف وذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم )
لى المرتبة الثانية وذلك ألن الوزارة م. بينما حصول حملة شهادة الدراسات العليا ع2115والمعدل بسنة 

تحرص على استقطاب العاملين من حملة الدراسات العليا لالرتقاء بالمستوى التعليمي، إضافًة إلى 
مجتمعنا الفلسطيني مجتمعاً مثقفاً ومن أكثر الشعوب تعليمًا إضافًة إلى ذلك تغيير ثقافة الموظفين وميلهم 

مزيد من الدرجات العلمية لربط الحوافز والترقيات بالشهادات  إلى استكمال تعليمهم والحصول على
( ألن الدراسة طبقت على اإلداريين ممن %21.33العلمية، أما حصول حملة شهادة الدبلوم على نسبة )

( من مجتمع الدراسة %37.33هم حاصلون على شهادة الدبلوم كحد أدنى. كما يتضح أن ما نسبته )
سنوات إلى  11سنة فأكثر وهي الشريحة األكبر، بينما من لديهم خبرة من  15عدد سنوات الخدمة لديهم 

سنوات  11سنوات إلى أقل من  5(، بينما من لديهم خبرة من %31.67سنة جاءت بنسبة ) 15أقل من 
(، ويفسر %5.33سنوات جاءت بنسبة ) 5( وأخيرًا من لديهم خبرة أقل من %26.67جاءت بنسبة )
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سنة على المرتبة األولى بأن ذلك يرجع إلى أن جزء من الموظفين  15ة أكثر من حصول ممن لديهم خبر 
العاملين في وزارة التعليم لم يتركوا أماكن عملهم إبان أحداث االنقسام الفلسطيني واستمروا في تأدية 

نوات س 5األعمال المناطة بهم، لذلك جاءت هذه النسبة مرتفعة، ويرجع قلة من هم نسبة خبرتهم أقل من 
م. بينما يتضح  أن ما نسبته 2114إلى قلة التعيينات في القطاع الحكومي بشكل عام منذ العام 

( يحملون مسمى إشرافي %19.33( من مجتمع الدراسة موظفين بدون مسمى إشرافي بينما )46.13%)
مى ( يحملون مس%7.33( يحملون مسمى إشرافي رئيس قسم، وأخيرًا )%27.33مدير دائرة، بينما )

إشرافي رئيس شعبة، ويعزو الباحث ذلك أن هذه التكرارات والنسب المئوية تتناسب مع هيكلية الوزارة 
وهذا يعطي داللة على أن الهرم التنظيمي في الوزارة يبدو طبيعيًا، حيث يزداد عدد الموظفين الشاغلين 

 للوظائف التنفيذية، في حين يتقلص ذلك في الوظائف اإلشرافية.

 على أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات:اإلجابة 

والتعليم  يةوزارة الترباإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على: "ما مستوى ممارسة القيادة التحويلية في 
 غزة؟" العالي بقطاع

ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باستخدام المتوسطات والنسب المئوية، واالنحرافات 
 من أبعاد استبانة القيادة التحويلية وفيما يلي تفصيل النتائج:المعيارية لكل بعد 

 تحليل فقرات البعد األول/ االعتبارات الفردية
 تحليل فقرات البعد األول/ االعتبارات الفردية (2جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
كل فرد من تتعامل اإلدارة العليا مع 

العاملين بالطريقة التي تتناسب مع قدراته 
 بما ال يتعارض مع مصلحة العمل.

 كبيرة 2 72.27 0.842 3.613
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

2 
تهتم اإلدارة العليا بتلبية االحتياجات 

الشخصية للعاملين بما ال يتعارض مع 
 مصلحة العمل

 متوسطة 7 65.47 0.866 3.273

3 
شخصيًا تبدي اإلدارة العليا اهتمامًا 

 كبيرة 5 70.13 0.880 3.507 بالعاملين الذين يحظون باحترام زمالئهم

4 
تقدر اإلدارة العليا العاملين عندما يقدمون 

 كبيرة 4 71.33 0.958 3.567 أعمااًل مميزة.

5 
تقوم اإلدارة العليا بمشاركة العاملين في 

 كبيرة 1 73.20 0.947 3.660 المناسبات االجتماعية الخاصة

6 
تعمل اإلدارة العليا على تشجيع العاملين 
 كبيرة 3 71.73 0.921 3.587 نحو تطوير قدراتهم من خالل التدريب.

7 
تقدم اإلدارة العليا التسهيالت من أجل 

دعم النمو المهني للعاملين وفقًا لحاجة 
 كل شخص

 متوسطة 6 66.80 0.926 3.340

8 
توفر اإلدارة العليا التعزيز االيجابي 

 للعاملين مما تشعرهم بأنهم موضع التقدير
 متوسطة 8 65.33 0.939 3.267

 كبيرة - 69.53 0.701 3.477 الدرجة الكلية للبعد

 - %65.33يتضح من الجدول أن درجات تقدير بعد "االعتبارات الفردية" تراوحت ما بين )
(: 5فقرة في هذا البعد الفقرة )( أي بدرجة تراوحت ما بين المتوسطة والكبيرة، وكانت أعلى 73.20%

والتي نصت على" تقوم اإلدارة العليا بمشاركة العاملين في المناسبات االجتماعية الخاصة " وكانت بدرجة 
(: والتي نصت 8(. وكانت أدنى فقرة في هذا البعد الفقرة )%73.21موافقة كبيرة وبوزن نسبي قدره )

قة بي للعاملين مما تشعرهم بأنهم موضع التقدير" وكانت بدرجة موافعلى "توفر اإلدارة العليا التعزيز االيجا



 

82 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

(. وبشكل عام فإن المتوسط الحسابي لبعد "االعتبارات الفردية" بلغ %65.33متوسطة بوزن نسبي قدره )
( وهو بدرجة كبيرة. ويفسر الباحث ذلك إلى أن اإلدارة العليا في %69.53(، والوزن النسبي )3.477)

ية والتعليم العالي تدرك أهمية مشاركة العاملين في مناسباتهم االجتماعية الخاصة حيث أن وزارة الترب
الوزارة لديها لجنة اجتماعية منتخبة من قبل جميع العاملين في الوزارة وفق نظام محدد مهمتها تنفيذ 

تخاب لهذه واالن زيارات لجميع العاملين سواء في المناسبات السعيدة أو الحزينة، وتتم عملية الترشيح
اللجنة سنويًا، وأيضًا قيام اإلدارة العليا باالهتمام بحاجات األفراد الشخصية وآرائهم والتعبير عن تقديرهم 
لشخص الموظفين وفكرهم، وكذلك قيام اإلدارة العليا بتقدير العاملين الذين يقدمون أعمااًل تطويرية وإن 

م معنوي من خالل تقديم شهادات الشكر والتقدير مما يوفر لهلم يكن هناك مكافآت مالية تتبع التحفيز ال
حافز معنوي يضمن لهم استمرارية العمل المتميز. ويرى الباحث أن هناك جوانب بحاجة إلى دعم أكثر 
من قبل اإلدارة العليا خاصًة من ناحية تطوير الموظفين مهنيًا وتعزيز العاملين إيجابيًا وتلبية احتياجاتهم 

غم أن هذه النتيجة هي أمر طبيعي في ظل الظروف التي يعيشها قطاع غزة وعدم توفر الشخصية ر 
االمكانيات الالزمة، حيث أن اإلدارة العليا تدرك جانب التعزيز االيجابي للعاملين كون العاملين هم رأس 

وزارة تقوم المال المؤسسة، وبالرغم من الظروف المادية الصعبة التي تعيشها المؤسسات الحكومية إال أن 
بتلبية احتياجات العاملين قدر المستطاع كذلك لديها نظام معتمد ولجنة خاص تُعنى بتقديم الحوافز 
والمكافآت وتقوم بعملية الصرف وفق معايير محددة، لكن ذلك ربما ليس بالقدر المطلوب ويحتاج هذا 

( ودراسة )الزهراني، 2121راسة )حسن، الجانب إلى مزيداً من التركيز واالهتمام. وتتفق هذه النتيجة مع د
( حيث بينت موافقة أفراد عينة الدراسة حول بعد االعتبارات 2119( ودراسة )جبالق وصدقي،2121

( والتي أشارت إلى موافقة 2118الفردية كانت بدرجة كبيرة. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )الشاعر، 
 ية كانت بدرجة متوسطة.أفراد عينة الدراسة حول بعد االعتبارات الفرد

 تحليل فقرات البعد الثاني/ التحفيز الفكري  
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 تحليل فقرات البعد الثاني/ التحفيز الفكري ( 12جدول رقم )

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
تقوم اإلدارة العليا بتشجيع العاملين على 

 كبيرة 2 69.60 0.873 3.480 بطرق مبتكرةحل المشكالت في العمل 

2 
تعتبر اإلدارة العليا المشكالت على أنها 

 كبيرة 1 70.67 0.800 3.533 معوقات مؤقتة يمكن التخلص منها

3 
تشرك اإلدارة العليا العاملين في التفكير 

 متوسطة 6 65.87 0.966 3.293 بحل المشكالت

4 
تعطي اإلدارة العليا حلواًل عملية 
 متوسطة 7 64.80 0.902 3.240 للمشكالت التي تواجه العاملين

تنظر اإلدارة العليا إلى األخطاء على  5
 أنها تجارب عملية مفيدة

 متوسطة 8 63.87 0.967 3.193

تعطي االدارة العليا رؤية عما يجب  6
 انجازه وتترك التفاصيل للعاملين

 متوسطة 3 67.87 0.996 3.393

العليا طرقًا جديدة إلنجاز تقترح اإلدارة  7
 األعمال.

 متوسطة 5 66.53 0.986 3.327

8 
تشجع اإلدارة العليا العاملين على البحث 
المستمر عن أنشطة جديدة تساهم تنفيذ 

 األعمال المكلفون بها.
 متوسطة 4 66.80 0.961 3.340

 متوسطة - 67.00 0.737 3.350 الدرجة الكلية للبعد

 - %53.87درجات تقدير بعد "التحفيز الفكري" تراوحت ما بين )يتضح من الجدول أن 
(: والتي 2( وبدرجة تراوحت ما بين المتوسطة والكبيرة، وكانت أعلى فقرة في هذا البعد الفقرة )71.67%

نصت على" تعتبر اإلدارة العليا المشكالت على أنها معوقات مؤقتة يمكن التخلص منها " وكانت بدرجة 
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(: والتي نصت على "تنظر 5(. وكانت أدنى فقرة في هذا البعد الفقرة )%71.67سبي قدره )كبيرة بوزن ن
اإلدارة العليا إلى األخطاء على أنها تجارب عملية مفيدة" وكانت بدرجة متوسطة بوزن نسبي قدره 

ي (، والوزن النسب3.351(. وبشكل عام فإن المتوسط الحسابي لبعد "التحفيز الفكري" بلغ )63.87%)
( وهو بدرجة متوسطة. ويرجع الباحث ذلك إلى قيام اإلدارة العليا في وزارة التربية والتعليم العالي 67%)

بتشجيع العاملين على حل المشكالت في العمل بطرق مستحدثة، أيضاً تقوم اإلدارة العليا بإشراك العاملين 
قد  نقاش جماعيًا في المشاكل التيفي التفكير بحل المشكالت وذلك بعقد االجتماعات وورش العمل وال

تعترض العمل. لكن هذه النسبة ال زالت تحتاج إلى مزيد من التحسين من خالل قيام اإلدارة العليا بتعزيز 
دور العاملين بإتاحة لهم ممارسة أعمالهم دون التدخل في تفاصيل أعمالهم، وتشجيعهم على استحداث 

، وأيضًا العمل على مشاركة العاملين في جميع القضايا أنشطة أو برامج تساهم في انجاز األعمال
والمشاكل التي تعترض العمل وليس بمواضيع بعينها، وبالتالي هذا سينعكس ايجابًا ويعمل على زيادة 

( حيث بينت أن اهتمام 2119دافعية العاملين وأدائهم للعمل. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )العابدين، 
(، وتختلف هذه %66.6بعد التحفيز الفكري كان بدرجة متوسطة وبوزن نسبي )المشرفين التربويين ب

( 2119( ودراسة )جبالق وصدقي، 2121( ودراسة )الزهراني، 2121النتيجة مع دراسة ) حسن، 
 ( والتي بينت أن درجة الموافقة حول هذا البعد جاءت بدرجة كبيرة.2118ودراسة )الشاعر، 

 التأثير المثالي "الكاريزما"تحليل فقرات البعد الثالث/ 

 تحليل فقرات البعد الثالث/ التأثير المثالي "الكاريزما"( 11جدول رقم )

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
تقدم اإلدارة العليا المصلحة العامة للعمل 

 كبيرة 1 69.47 0.974 3.473 على مصالحها الذاتية الخاصة.
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 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

2 
تتعامل اإلدارة العليا بشكل نموذجي مما 

 يجعل العاملين يسعون لمحاكاتها
 متوسطة 8 64.00 0.934 3.200

3 
تتصرف اإلدارة العليا بأسلوب تحظى من 

 خالله بثقة واحترام العاملين
 كبيرة 3 68.13 0.997 3.407

تتمتع اإلدارة العليا بالقدرة العالية على  4
 اإلقناع

 متوسطة 5 66.67 0.988 3.333

5 
تستمع اإلدارة العليا لألفكار واآلراء 

المختلفة للعاملين ثم بعد ذلك تتخذ القرار 
 المالئم

 متوسطة 7 65.73 1.032 3.287

6 
تناقش اإلدارة العليا مع العاملين 

أخالقيات وقيم لها عالقة بتحقيق وإنجاز 
 العمل

 متوسطة 5 66.67 0.988 3.333

7 
تتقبل اإلدارة العليا اقتراحات العاملين 

 بخصوص تحسين جودة العمل
 كبيرة 2 68.40 0.978 3.420

تحرص اإلدارة العليا على بناء مناخ   8
 ايجابي داخل الوزارة

 كبيرة 3 68.13 0.935 3.407

 متوسطة  67.15 0.812 3.358 الدرجة الكلية للبعد

 - %64"التأثير المثالي/ الكاريزما" تراوحت ما بين )يتضح من الجدول أن درجات تقدير بعد 
(: والتي نصت 1( وبدرجة ما بين المتوسطة والكبيرة، وكانت أعلى فقرة في هذا البعد الفقرة )69.47%
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على" تقدم اإلدارة العليا المصلحة العامة للعمل على مصالحها الذاتية الخاصة " وكانت بدرجة كبيرة 
(: والتي نصت على "تتعامل 2(. وكانت أدنى فقرة في هذا البعد الفقرة )%69.47بوزن نسبي قدره )

اإلدارة العليا بشكل نموذجي مما يجعل العاملين يسعون لمحاكاتها" احتلت المرتبة األخيرة وكانت بدرجة 
(. وبشكل عام فإن المتوسط الحسابي لبعد "التأثير المثالي/ الكاريزما" %64متوسطة بوزن نسبي قدره )

( وهو بدرجة متوسطة. ويرجع الباحث ذلك إلى تركيز اإلدارة %67.15(، والوزن النسبي )3.358بلغ )
العليا في الوزارة على المصلحة العامة للعمل، وإتاحة المجال لموظفيها بتقديم المقترحات التي من خاللها 

ي العمل تعامل مع الموظفين فيمكن التطوير والتحسين على جودة العمل، كذلك سلوك االدارة العليا في ال
والذي من خالله تسعى إلى كسب ثقة واحترام موظفيها، كذلك حرصها على بناء مناخ إيجابي عند جميع 
العاملين من خالل األنشطة التي تقوم بها في سبيل تحقيق أهدافها في العمل، لكن يرى الباحث أن هذه 

 لك من خالل استخدام الوسائل التي تزيد من قدرتها علىالنسبة ما زالت تحتاج إلى مزيدًا من التعزيز، وذ
اقناع العاملين والفهم المشترك بينهم، كذلك العمل على زيادة الوعي عند العاملين فيما يخص إنجاز 
األعمال بما تتطلب أخالقيات المهنة وهناك نظام خاص بأخالقيات المهنة صادر عن ديوان الموظفين 

ل المطلوب، أيضًا تعزيز  جانب المشاركة في اتخاذ القرارات، وأخيرًا تعزيز العام لكن غير مفعل بالشك
المعيارية في العمل بحيث تكون اإلدارة العليا قدوة لعامليها في العمل ويسعون دائمًا لمحاكاتهم ويتبعون 

 ( حيث بينت أن درجة الموافقة حول بعد2117نفس نهجهم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الشنطي، 
( ودراسة )الزهراني، 2121التأثير المثالي كانت بدرجة متوسطة، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )حسن، 

( حيث حصل هذا البعد في هذه 2118( ودراسة )الشاعر، 2119( ودراسة )جبالق وصدقي، 2121
 الدراسات على درجة كبيرة مما يبين اهتمام إدارة هذه المؤسسات بُبعد التأثير المثالي.
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 تحليل فقرات البعد الرابع/ التحفيز اإللهامي
 تحليل فقرات البعد الرابع/ التحفيز اإللهامي: )12جدول رقم )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
تقوم اإلدارة العليا بمشاركة أفكار العاملين 

 عند حل مشاكل العمل
 متوسطة 2 67.73 0.940 3.387

تثير اإلدارة العليا في العاملين روح الحماسة  2
 للعمل

 متوسطة 7 64.67 0.986 3.233

3 
تشارك اإلدارة العليا العاملين في اتخاذ 

 متوسطة 6 66.93 0.934 3.347 القرارات التي تتعلق بعملهم

4 
تعمل اإلدارة العليا على تنمية روح الفريق 

 الواحد بين العاملين
 متوسطة 5 67.07 1.018 3.353

تخلق اإلدارة العليا نوع من التنافس لرفع  5
 مستوى أداء العاملين

 متوسطة 8 64.53 0.984 3.227

6 
تساعد اإلدارة العليا العاملين على العمل 

 متوسطة 4 67.47 0.924 3.373 الجماعي للوصول إلى أهداف مشتركة

7 
لمواقف اتتمتع اإلدارة العليا بروح المبادرة في 

 الصعبة
 متوسطة 2 67.73 0.968 3.387

8 
تشجع اإلدارة العليا  العاملين على تبادل 

 الخبرات فيما بينهم
 متوسطة 1 67.87 0.976 3.393

 متوسطة  66.75 0.822 3.338 الدرجة الكلية للبعد
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 - %64.53يتضح من الجدول أن درجات تقدير بعد "التحفيز اإللهامي" تراوحت ما بين )
(: والتي 8( وبدرجة تراوحت ما بين المتوسطة والكبيرة، وكانت أعلى فقرة في هذا البعد الفقرة )67.87%

نصت على "تشجع اإلدارة العليا العاملين على تبادل الخبرات فيما بينهم" وكانت بدرجة متوسطة بوزن 
ت على "تخلق اإلدارة (: والتي نص5(. وكانت أدنى فقرة في هذا البعد الفقرة )%67.87نسبي قدره )

العليا نوع من التنافس لرفع مستوى أداء العاملين "احتلت المرتبة األخيرة وكانت بدرجة متوسطة بوزن 
(، 3.338(. وبشكل عام فإن المتوسط الحسابي لبعد " التحفيز اإللهامي" بلغ )%64.53نسبي قدره )

ذلك بأن اإلدارة العليا في وزارة التربية ( وهو بدرجة متوسطة. ويفسر الباحث %66.75والوزن النسبي )
والتعليم العالي تعمل على تحفيز الموظفين للعمل بروح الفريق الواحد، كما وتنمي اإلدارة العليا روح 
المبادرة من خالل االستماع لوجهات نظر العاملين واسنادهم في حال المشكالت التي تعترض العمل، 

لك تدعم اإلدارة العليا العمل الجماعي وإثارة روح الحماسة والتنافس وإشراكهم عند حل هذه المشكالت. كذ
لديهم من خالل تقديرهم إذا ما قاموا بتقديم أعمااًل تطويرية، والعمل على تبادل الخبرات فيما بينهم، لكن 
 من وجهة نظر الباحث هذه النسب تحتاج إلى مزيداً من التحسين. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )حسن،

( 2119( ودراسة )العابدين، 2119( ودراسة )جبالق وصدقي، 2121( ودراسة )الزهراني، 2121
( حيث حصل هذا البعد في هذه الدراسات على 2117( ودراسة )الشنطي، 2118ودراسة )الشاعر، 

 .درجة كبيرة مما يبين اهتمام اإلدارة العليا بُبعد التحفيز اإللهامي

 لتحويليةتحليل جميع أبعاد القيادة ا
 تحليل جميع أبعاد استبانة القيادة التحويلية: )13جدول رقم )

المتوسط  البعد م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 1 69.53 0.701 3.477 البعد األول/ االعتبارات الفردية 1

3 
البعد الثالث/ التأثير المثالي 

 متوسطة 2 67.15 0.812 3.358 الكاريزما



 

89 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

المتوسط  البعد م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 متوسطة 3 67.00 0.737 3.350 البعد الثاني/ التحفيز الفكري  2
 متوسطة 4 66.75 0.822 3.338 البعد الرابع/ التحفيز االلهامي 4

 متوسطة  67.61 0.707 3.380 الدرجة الكلية لالستبانة
( وجاء %69.53نسبي )يتضح من الجدول أن االعتبارات الفردية حصلت على المرتبة األولى بوزن 

( %67.15بدرجة كبيرة، يلى ذلك التأثير المثالي الكاريزما فقد حصل على المرتبة الثانية بوزن نسبي )
( وجاء %67.11وجاء بدرجة متوسطة، ثم التحفيز الفكري حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي )

( وجاء %66.75لرابعة بوزن نسبي )بدرجة متوسطة، يتبعه التحفيز االلهامي فقد حصل على المرتبة ا
( وجاءت بدرجة %67.61بدرجة متوسطة، أما الدرجة الكلية للقيادة التحويلية حصلت على وزن نسبي )

متوسطة. ويفسر الباحث ذلك أن هناك موافقة وبدرجة متوسطة إلى أنه على الرغم من الجهود التي 
ية والذي لعالي إال أن هناك ضعفًا في جوانب القيادة التحويلتبذلها اإلدارة العليا في وزارة التربية والتعليم ا

لربما يعود سببه إلى الحصار المفروض على قطاع غزة والذي جعل منها بقعة جغرافية معزولة عن 
العالم الخارجي، مما يمنع قادة الوزارة التشبيك مع العالم الخارجي من أجل بناء العالقات والمشاركة في 

ية التي تزيد من فهمم وممارستهم لنمط القيادة التحويلة، كذلك تأثر نفسية القادة وأيضًا البرامج التدريب
األتباع نتيجة الظروف التي تمر عليهم حاليًا مثل تقليص وقطع الرواتب وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر 

ا مجتمعنمما أثر سلبًا على جودة العمل بشكل عام، لكن بشكل عام وفي ظل الظروف السائدة على 
( تعد مقبولة لحد ما، خاصًة وأنهم عملوا على %67.61الفلسطيني عامًة وغزة تحديدًا فإن هذه النسبة )

قيادة الوزارة والسير بها نحو بر األمان في أحلك الظروف. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الشنطي، 
لنتيجة رجة متوسطة، وتختلف هذه ا( حيث بينت أن مستوى ممارسة اإلدارة للقيادة التحويلية كان بد2117

( ودراسة 2119( ودراسة )جبالق وصدقي، 2121( ودراسة )الزهراني، 2121مع دراسة )حسن، 
 ( حيث كانت درجة مستوى ممارسة القيادة التحويلية بدرجة كبيرة. 2118)الشاعر، 
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عليم العالي وزارة التربية والتاإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على: "ما واقع تعزيز والء العاملين في 
 بقطاع غزة؟"

ة المتوسطات والنسب المئوية واالنحرافات المعياري الباحث باستخدامولإلجابة عن هذا التساؤل قام 
 والجداول التالية توضح ذلك:

 تحليل فقرات استبانة والء العاملين: (11جدول )

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 7 78.27 0.904 3.913 أعتبر نفسي عضوًا فعااًل في هذه الوزارة 1

أشعر بالرغبة في بذل مزيدًا من الجهد إلنجاح عمل  2
 الوزارة

 كبيرة 5 79.07 0.915 3.953

 كبيرة 14 70.93 1.007 3.547 أرى بأن هناك مستقباًل رائدًا للوزارة. 3
 كبيرة 9 77.60 0.941 3.880 عن قراري للعمل في هذه الوزارة أشعر بالرضا 4

5 
أرى بأن الوزارة تقدر العاملين المتميزين الذين يقدمون 

 متوسطة 16 64.80 1.097 3.240 أعمااًل تطويرية.

 كبيرة 3 80.13 0.916 4.007 أفتخر بالعمل في وزارتي أمام أصدقائي 6

7 
الوزارة عند ذكرها أحرص على أن أكون مدافعًا عن 

 بسوء حتى لو تركت العمل فيها
 كبيرة 4 79.20 0.904 3.960

8 
أرغب في البقاء بالوزارة ولو توفرت لي وظيفة في 

 مكان آخر براتب ومميزات أفضل
 كبيرة 15 68.40 1.172 3.420

9 
أرى بأن وزارتي تمثل جزءًا من أسلوب حياتي لذا 

 يصعب تركها
 كبيرة 12 73.33 1.041 3.667

10 
أحرص على اتقان عملي دون ربط ذلك بمستوى 

 الراتب
 كبيرة 2 80.67 0.847 4.033
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 1 82.00 0.880 4.100 أهتم بمستقبل وسمعة الوزارة التي أعمل بها 11
 كبيرة 6 78.67 0.932 3.933 أشعر بسعادة كوني أعمل في هذه الوزارة 12

13 
ا بما يبرز دورهأرد على من يتعرض لوزارتي بسوء 

 كبيرة 8 77.60 0.948 3.880 المميز

 كبيرة 10 76.80 0.875 3.840 أقدم مصلحة الوزارة على مصلحتي الشخصية 14

أتفهم التحديات التي تواجه الوزارة وأقدم المقترحات  15
 البناءة لتذليلها

 كبيرة 11 75.60 0.842 3.780

 كبيرة 13 71.73 0.876 3.587 الوزارةأشعر بوجود تقارب بين أهدافي وأهداف  16
 كبيرة - 75.93 0.670 3.796 الدرجة الكلية 

.%( 82 - %54.81يتضح من الجدول أن درجات تقدير والء العاملين تراوحت ما بين )
 وكانت أعلى فقرتين في استبانة )والء العاملين(:وبدرجة كبيرة، 

 ( 11الفقرة:)  والتي نصت على" أهتم بمستقبل وسمعة الوزارة التي أعمل بها " احتلت المرتبة األولى
 (.%82.11بوزن نسبي قدره )

 ( 12الفقرة:)  والتي نصت على" أحرص على اتقان عملي دون ربط ذلك بمستوى الراتب " احتلت
 (.%81.67المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره )

 ستبانة:وأن أدنى فقرتين كانتا في اال

 ( 8الفقرة:)  والتي نصت على " أرغب في البقاء بالوزارة ولو توفرت لي وظيفة في مكان آخر براتب
 (.%68.41ومميزات أفضل " احتلت المرتبة الخامسة عشر بوزن نسبي قدره )

 ( 1الفقرة:) ية ر والتي نصت على " أرى بأن الوزارة تقدر العاملين المتميزين الذين يقدمون أعمااًل تطوي
(. وبشكل عام فإن المتوسط الحسابي لبعد "والء %64.81" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )
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( وهو بدرجة كبيرة. ويفسر الباحث ذلك أن هناك %75.93(، والوزن النسبي )3.796العاملين" بلغ )
ابة كانت ي أن االستجموافقة وبدرجة كبيرة من أفراد العينة على فقرات استبانة مجال والء العاملين أ

ايجابية، وهذا يدلل على االنتماء الصادق لموظفي وزارة التربية والتعليم لعملهم، رغم الضائقة المالية 
التي تتعرض لها الوزارة بسبب عدم إقرار الموازنات التشغيلية واعتماد الوزارة فقط على اإليرادات 

قناعة لدى موظفي الوزارة أنهم أصحاب رسالة  الداخلية، وبالتالي هذه النتيجة تدلل على أن هناك
سامية ومكانة تربوية عظيمة، كذلك حرص موظفي الوزارة على إنجاح المسيرة التعليمية لما لها أثر 
كبير على مجتمعنا الفلسطيني، وحسب اجابات أفراد العينة فقد عبروا على أنهم يهتمون بمستقبل 

الربط بمستوى الراتب وهذا ما يفسره الباحث بأن استمرار  وسمعة الوزارة، وأنهم يتقنون عملهم دون 
الموظفين في أماكن عملهم ومنهم من كان يأتي لعمله مشيًا على األقدام نتيجة تقليص الرواتب التي 

 ( لهو دليل كبير على صدق هذه النتيجة.%41وصلت إلى )
رة قيام الوزارة ين لديها يرى الباحث بضرو وحتى تقوم وزارة التربية والتعليم العالي برفع نسبة والء العامل

باالهتمام بعدة جوانب والعمل بالتوصيات التي تم ذكرها في الفصل السادس حيث بتطبيق هذه التوصيات 
يأمل الباحث رفع نسبة والء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي إلى الدرجة الكبيرة جدًا، وهذا أقل 

هؤالء الموظفين الذين عبروا عن والئهم لمؤسستهم بدرجة كبيرة رغم كل ما ما يمكن تقديمه وفعله ل
يتعرضون له من ظلم خاصًة فيما يخص الرواتب فهم يقدرون ظروف الضائقة المالية التي تمر على 
الجهة الحكومية في غزة، وبالتالي مطلوب من هذه الجهة أن تقدر لهم هذا الوالء وتقوم بتعزيزه وتلبية 

 واحتياجاتهم ما يوازي تضحياتهم وانتمائهم الصادق للمؤسسة الحكومية التي يعملون فيها. مطالبهم

( حيث بينت أن مستوى الوالء 2119( ودراسة )الدهام، 2119وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الحصنة، 
توى ( والتي بينت أن مس2121الوظيفي كان بدرجة كبيرة. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )المطوق، 

 الوالء لدى العاملين كان بدرجة متوسطة.
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اإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على: "هل توجد عالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها وتعزيز والء 
 العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة؟" 

ات توجد عالقة ارتباطية ذولإلجابة عن السؤال الثالث قام الباحث بصياغة الفرض التالي: ال 
( بين القيادة التحويلية وتعزيز والء العاملين في وزارة التربية α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )

 والتعليم العالي بقطاع غزة، والختبار تلك الفرضية قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون.
 ووالء العاملينمعامل االرتباط بين القيادة التحويلية : (11جدول )
 sigقيمة الداللة  معامل االرتباط البعد

 0.000 0.623 البعد األول/ االعتبارات الفردية
 0.000 0.610 البعد الثاني/ التحفيز الفكري 

 0.000 0.600 البعد الثالث/ التأثير المثالي الكاريزما
 0.000 0.642 البعد الرابع/ التحفيز االلهامي

 0.000 0.672 للقيادة التحويليةالدرجة الكلية 
( وأن 0.672يبين جدول أن معامل االرتباط بين القيادة التحويلية وتعزيز والء العاملين بلغ )

(، وهذا يدل على α= 1.11( وهي أقل من مستوي الداللة )1.111( تساوي ).Sigالقيمة االحتمالية )
التحويلية وتعزيز والء العاملين في وزارة التربية وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين القيادة 

(. وكذلك يتضح أن معامل االرتباط α=0.05والتعليم العالي بقطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية )
بين أبعاد القيادة التحويلية )االعتبارات الفردية، التحفيز الفكري، التأثير المثالي "الكاريزما"، التحفيز 

( وأن القيمة 1.642، 1.611، 1.611، 1.623والء العاملين على الترتيب )اإللهامي( وتعزيز 
(، وهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية α= 1.11االحتمالية أقل من مستوي الداللة )

(. ويفسر α =0.01بين بعد أبعاد القيادة التحويلية وتعزيز والء العاملين عند مستوى داللة إحصائية )
ث تلك النتيجة على أهمية القيادة التحويلية بأبعادها )االعتبارات الفردية، التحفيز الفكري، التأثير الباح

المثالي "الكاريزما"، التحفيز اإللهامي( على تعزيز والء العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات 
 للقيادة التحويلية يساعدهم في إضافة أساليب غزة ، إذ أن امتالك اإلدارات العليا ممثلة بالمدراء العامين
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جوهرية في العمل مثل تمكين العاملين في عملية اتخاذ القرار إضافًة إلى تقدير ما يقومون به من أعمااًل 
تطويرية من خالل مكافأتهم ماديًا ومعنويًا، كذلك تعزيز مبدأ المشاركة في العمل والتشجيع على طرح 

يعزز ذلك من والئهم وتنمية روح المسئولية اتجاه عملهم في الوزارة. وتتفق هذه  األفكار اإلبداعية  مما
 (.2118( ودراسة )الشاعر،2121( ودراسة )الزهراني، 2121النتيجة مع دراسة )حسن، 

اإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على: "هل يوجد أثر للقيادة التحويلية على تعزيز والء العاملين 
 بية والتعليم العالي بقطاع غزة؟"بوزارة التر 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرضية التالية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 
( للقيادة التحويلية بأبعادها )االعتبارات الفردية، التحفيز الفكري، التأثير المثالي، α ≤ 0.05عند مستوى )

 العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، والختبار هذاالتحفيز اإللهامي( على تعزيز والء 
  ( يوضح ذلك:16والجدول ) المتعدد، االنحدار اختبار الفرض قام الباحث باستخدام

 تحليل االنحدار المتعدد )القيادة التحويلية، تعزيز والء العاملين( (16جدول )

معامالت  المتغيرات المستقلة
 االنحدار

 الخطأ
 المعيار

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

sig. 
 0.000 7.699  0.210 1.617 الثابت

 0.031 2.172 0.249 0.110 0.238 البعد األول/ االعتبارات الفردية

 0.369 0.901 0.112 0.113 0.102 البعد الثاني/ التحفيز الفكري 

البعد الثالث/ التأثير المثالي 
 0.737 0.337 0.043 0.107 0.036 الكاريزما

 0.014 2.495 0.327 0.107 0.267 البعد الرابع/ التحفيز االلهامي
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معامالت  المتغيرات المستقلة
 االنحدار

 الخطأ
 المعيار

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

sig. 
 ANOVAتحليل التباين 

 0.000 القيمة االحتمالية F 30.811قيمة اختبار 

   2R 0.459قيمة معامل التفسير المعدل 

يتضح من الجدول أن نموذج االنحدار المتعدد لتمثيل العالقة بين القيادة التحويلية، وتعزيز والء 
( %45.9(، وأن القيادة التحويلية تفسر )31.811المحسوبة ) Fالعاملين دالة إحصائيًا، حيث بلغت قيمة 

 يرات أخرى.( من التغيير يعزى لمتغ54.1من التغيرات على تعزيز والء العاملين والباقي )
لالعتبارات ( α ≤1.15كما وأشارت النتيجة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

(، بما يشير إلى أن 0.238على تعزيز والء العاملين، حيث بلغت قيمة معامل االنحدار بيتا )الفردية 
( على تعزيز والء 1.238بمقدار ) التغير بمقدار وحدة واحدة في ممارسة االعتبارات الفردية يقابلها تغيير

العاملين. ويعزو الباحث ذلك إلى تعامل اإلدارة العليا بالطرق التي تالءم قدرات العاملين وأيضًا قيامهم 
بتلبية احتياجاتهم الشخصية والتعبير عن اهتمامهم بالعاملين الذين يحترمهم زمالئهم، كذلك تقدير العاملين 

وجديدة يتم من خاللها تطوير إجراءات العمل، واهتمام اإلدارة العليا بزيارة  الذين يقدمون أعمااًل مميزة
العاملين في مناسباتهم االجتماعية، والعمل على تشجيعهم نحو تطوير قدراتهم من خالل االلتحاق بالبرامج 

م االهتمام تالتدريبية فينعكس ذلك تطوير وجودة العمل وتنميتهم مهنيًا وتقديرهم وتعزيز مكانتهم، فكلما 
بهذه األمور سيزيد نسبة التأثير على تعزيز والء العاملين لمؤسستهم، وباالفتقار لتلك األمور سوف ينعكس 
ذلك سلباً على العاملين ويضعف والئهم اتجاه عملهم.كما وأشارت النتيجة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية 

زيز والء العاملين، حيث بلغت قيمة معامل على تعللتحفيز االلهامي ( α ≤1.15عند مستوى داللة )
(، بما يشير إلى أن التغير بمقدار وحدة واحدة في ممارسة التحفيز االلهامي يقابلها 0.267االنحدار بيتا )
( على تعزيز والء العاملين. ويعزو الباحث ذلك إلى تمكين العاملين في اتخاذ 1.267تغيير بمقدار )
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هم مما يرفع من مستوى انجازاتهم وأداء مهامهم وامتالكهم لروح المبادرة، القرارات وتنمية الحماسة لدي
 وباالفتقار لتلك األمور سينعكس ذلك سلبًا على العاملين ويضعف والئهم اتجاه عملهم.
( ألبعاد α ≤1.15كما وأشارت النتيجة إلى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

أن التأثير  على تعزيز والء العاملين، ويفسر الباحث حفيز الفكري، التأثير المثالي(القيادة التحويلية )الت
المثالي كما يراه العاملون غير مؤثر على تعزيز والءهم وهذا يرجع إلى االنقسام الفلسطيني الذي تسبب 

ي بمعنى أفي وقف العديد من أنشطة المؤسسة االستراتيجية واقتصر العمل فقط على األمور الروتينية 
تسيير األعمال فقط، ومن وجهة نظر الباحث أنه بإنهاء االنقسام وتوحيد جناحي الوطن سوف تتغير هذه 
النتيجة. كما أن ُبعد التحفيز الفكري غير مؤثر على تعزيز والء العاملين وهذه النتيجة تتناسب مع عدم 

ه جود بعض اإلرباك الذي يتعرض لتأثير البعد السابق على تعزيز الوالء، ويعزو الباحث ذلك إلى و 
العمل بسبب تردي الوضع اإلداري من خالل ازدواجية القرارات بين غزة ورام الله أدى ذلك إلى عدم 
امتالك رؤية عما سيتم انجازه من أعمال كما أثر ذلك سلبًا على عدم القدرة على تحفيز العاملين واإليفاء 

ن األنظمة الخاصة بترقيات العاملين وأجورهم، وهذا يتطلب م بترقيتهم في العمل بسبب تجميد العديد من
المعنيين في وزارة التربية والتعليم العالي إلى االهتمام بالمحاور التالية )التحفيز الفكري، التأثير المثالي " 

نتيجة لالكاريزما"(، والتي أظهرت النتائج أنها لم تؤثر على تعزيز والء العاملين في الوزارة. وتتفق هذه ا
(. Boamha et al, 2018(، )2117(، )الشنطي، 2118(، )الشاعر، 2121مع دراسة )حسن، 

( حيث بينت نتائج دراسته أن ُبعد االستثارة الفكرية 2119واختلفت جزئيًا مع دراسة )جبالق وصدقي، 
 لم يؤثر في المتغير التابع، بينما كانت باقي األبعاد مؤثرة.

س والذي ينص على: "هل توجد فروق بين متوسط تقديرات أفراد العينة حول اإلجابة عن السؤال الخام
القيادة التحويلية ووالء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، تعزى للمتغيرات التالية 

 )الجنس، الفئة العمرية، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(؟" 
 ؤال قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية:ولإلجابة عن هذا الس
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الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسية الثالثة: والتي نصت على ال توجد فروق ذات داللة 
( بين متوسط تقديرات مفردات عينة الدراسة حول القيادة التحويلية α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )

 لمتغير الجنسووالء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة تعزى 
 ( يوضح ذلك:16"  والجدول )T. testولإلجابة عن هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار "

 متغير الجنس -القيادة التحويلية ( حول T-Test: اختبار ) (11جدول )

 المتوسط العدد الجنس البعد
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة الداللة قيمة "ت"

 االعتبارات الفردية
 0.729 3.425 109 ذكر

1.465 0.145 
 0.607 3.613 41 أنثى

 التحفيز الفكري 
 0.740 3.243 109 ذكر

2.972 0.003 
 0.656 3.634 41 أنثى

 المثالي الكاريزماالتأثير 
 

 0.836 3.306 109 ذكر
1.264 0.208 

 0.736 3.494 41 أنثى

 التحفيز االلهامي
 0.861 3.276 109 ذكر

1.490 0.138 
 0.694 3.500 41 أنثى

 الدرجة الكلية للقيادة التحويلية
 0.730 3.313 109 ذكر

1.927 0.056 
 0.616 3.560 41 أنثى

 لوالء العاملينالدرجة الكلية 
 0.687 3.713 109 ذكر

2.515 0.013 
 0.574 4.017 41 أنثى

قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في البعد األول والثالث  الجدول أنيتضح من 
والرابع والدرجة الكلية للقيادة التحويلية، وهذا يدل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 
 الجنس. كما يتضح أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في البعد الثاني/ التحفيز الفكري 

 وهذا يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث.
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ويفسر الباحث نتائج الدراسة التي أكدت وجود فروق في البعد الثاني/ التحفيز الفكري لصالح اإلناث ذلك 
مام واجبات نتباه واتألن اإلناث يتميزن بحسن اإلصغاء إلى التعليمات والحرص على تنفيذها بدقة واال

العمل التي يكلفن بها، كذلك حسن التنظيم أكثر من الذكور والخوف من المساءلة، أيضًا يتميزن اإلناث 
بأنهم يهتمون بالتقييم وإبراز أفضل ما عندهم مقارنة بالذكور وبالتالي فهم يهتمون بمبدأ تشجيع اإلدارة 

حل المشكالت واألخذ برأيهم في األمور التي من شأنها العليا لهم ومشاركتهم في عملية اتخاذ القرار و 
تطور العمل، كذلك يفسر الباحث النتائج التي أكدت عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في باقي 

قيادة التحفيز االلهامي( والدرجة الكلية لل  -التأثير المثالي "الكاريزما"  –المجاالت )االعتبارات الفردية 
دارات العليا تمارس نمط القيادة التحويلية على جميع أفراد العينة ذكورًا وإناثاً بنفس الدرجة للتحويلية أن اإل

 ( ودراسة )الزهراني2118وبنفس اآللية. واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة كل من دراسة )الشاعر، 
 ور.لكن لصالح الذك( والتي بينت وجود فروق حول القيادة التحويلية تعزى لمتغير الجنس 2121،

كما ويتضح من الجدول أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في الدرجة الكلية لتعزيز 
والء العاملين، وهذا يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس. ولقد كانت الفروق لصالح 

 ق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنساإلناث. ويفسر الباحث نتائج الدراسة التي أكدت وجود فرو 
لصالح اإلناث ذلك ألن اإلناث يتميزن بوالئهم وانتماءهم لربما يكون أكثر من الذكور، حيث أن اإلناث 
لديهم حسن اإلصغاء إلى التعليمات وتنفيذها بشكل دقيق واالنتماء الصادق إلى مؤسستهم كذلك من 

بالمسئولية ووفاءهم في شتى المجاالت التي يدخلن بالعمل فيها،  المعلوم أن اإلناث لديهم غريزة الشعور
والدليل على ذلك اهتمام المرأة في شؤون بيتها وإخالصها ووالئها ألبنائها، وبالتالي بالتأكيد سوف ينعكس 
 هذا االهتمام وهذا الوالء أيضًا في أماكن عملهم، وهذا يفسر أن اإلناث قد يكون لديهم نظرة إيجابية إلى

( والتي بينت وجود فروق حول الوالء 2121مؤسستهم. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )المطوق، 
( 2118التنظيمي تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث. واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الخضري، 

 والذين بينوا عدم وجود فروق حول الوالء التنظيمي تعزى لمتغير الجنس.
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الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية 
( بين متوسط تقديرات مفردات عينة الدراسة حول القيادة التحويلية ووالء العاملين α ≤ 0.05عند مستوى )

 .لمتغير الفئة العمرية في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة تعزى 
 ولإلجابة عن هذه الفرضية قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي. 

 متغير الفئة العمرية –: تحليل التباين األحادي  (18جدول )

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

 االعتبارات الفردية
 0.571 3 1.713 بين المجموعات

 0.490 146 71.487 داخل المجموعات 0.325 1.166
  149 73.200 المجموع

 التحفيز الفكري 
 0.795 3 2.386 بين المجموعات

 0.538 146 78.489 داخل المجموعات 0.223 1.480
  149 80.875 المجموع

 التأثير المثالي الكاريزما
 0.536 3 1.607 بين المجموعات

 0.662 146 96.612 داخل المجموعات 0.490 0.810
  149 98.220 المجموع

 التحفيز االلهامي
 0.670 3 2.011 بين المجموعات

 0.676 146 98.762 داخل المجموعات 0.399 0.991
  149 100.773 المجموع

الدرجة الكلية للقيادة 
 التحويلية

 0.561 3 1.682 بين المجموعات
 0.499 146 72.829 داخل المجموعات 0.341 1.124

  149 74.511 المجموع
الدرجة الكلية لوالء 

 العاملين
 0.684 0.309 3 0.928 بين المجموعات

 
0.563 

 0.452 146 66.005 داخل المجموعات 
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مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

  149 66.933 المجموع
( 1.15الجدولية عند مستوى داللة )يتضح من الجدول أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" 

في جميع األبعاد والدرجة الكلية للقيادة التحويلية، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 
الفئة العمرية. ويفسر الباحث نتائج الدراسة التي أكدت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

سنة، وهذا  31العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي أعمارهم أكبر من الفئة العمرية وذلك ألن معظم 
، %53.33سنة( بلغت  41سنة إلى أقل من  31ما أوضحته العينة الفعلية بأن نسبة العاملين ما بين ) 

مما يدلل على التقارب العمري بين المبحوثين كذلك تمتعهم بنضح عقلي ووعي كاٍف تجاه استيعاب 
الستبانة مما أدى إلى تشابه إجاباتهم وعدم وجود اختالف بينها، أيضًا أن جميع أفراد العينة فقرات ا

باختالف أعمارهم مدركين أهمية ممارسة القيادة التحويلية في وزارة التربية والتعليم العالي، كذلك عندما 
ا من الجميع يتم تنفيذهيتم تطبيق األنظمة واللوائح تطبق على جميع العاملين بغض النظر عن العمر و 

وال تكون مقتصرة على فئة عمرية معينة. كما ويتضح من الجدول أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة 
( في والدرجة الكلية لتعزيز والء العاملين، أي أنه ال توجد فروق 1.15"ف" الجدولية عند مستوى داللة )

ع سر الباحث نتائج الدراسة التي دللت على أن جميذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الفئة العمرية. ويف
األعمار تتساوى في متوسط درجة والء العاملين مما يعني أن اإلدارات العليا في وزارة التربية والتعليم 
العالي ال تميز بين الفئات العمرية أثناء العمل، وأن جميع العاملين بغض النظر عن أعمارهم يعملون 

ان نفس الحقوق ويقومون بنفس الواجبات، كذلك ال يكون هناك تمييز بين في نفس الظروف ويتلقي
العاملين من ناحية العمر عند تطبيق األنظمة والقوانين المعمول فيها في الوزارة، فالجميع أمام النظام 

 ن سواسية دون النظر على العمر وبالتالي هذا يفسر أن درجة الوالء لدى العاملين بجميع أعمارهم  قد تكو 
مما يعني أن  %93.97عام، بنسبة  31متساوية خاصًة أن معظم العاملين في الوزارة أعمارهم فوق الــ 

أفراد العينة مدركين جيدًا مدى أهمية والءهم اتجاه عملهم في الوزارة، كذلك تمتعهم بنضح عقلي ووعي 
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تلفت جود اختالف بينها. اخكاٍف. تجاه استيعاب فقرات االستبانة مما أدى إلى تشابه إجاباتهم وعدم و 
 سنة. 25( والتي بينت وجود فروق لصالح من هم أقل من 2121هذه الدراسة مع دراسة )المطوق، 

داللة  "ال توجد فروق ذاتالفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على 
عينة الدراسة حول القيادة التحويلية ( بين متوسط تقديرات مفردات α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )

 لمتغير عدد سنوات الخدمة. ووالء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة تعزى 
  One Way ANOVAولإلجابة عن هذه الفرضية قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي 

 نوات الخدمةمتغير عدد س –تحليل التباين األحادي (: 12جدول )

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

 االعتبارات الفردية
 1.026 3 3.079 بين المجموعات

 0.480 146 70.121 داخل المجموعات 0.098 2.137
  149 73.200 المجموع

 التحفيز الفكري 
 1.133 3 3.400 بين المجموعات

 0.531 146 77.475 داخل المجموعات 0.098 2.136
  149 80.875 المجموع

 التأثير المثالي الكاريزما
 1.399 3 4.196 بين المجموعات

 0.644 146 94.024 داخل المجموعات 0.094 2.172
  149 98.220 المجموع

 التحفيز االلهامي
 1.451 3 4.353 بين المجموعات

 0.660 146 96.420 داخل المجموعات 0.091 2.197
  149 100.773 المجموع

الدرجة الكلية للقيادة 
 التحويلية

 1.183 3 3.548 بين المجموعات
2.433 0.067 

 0.486 146 70.964 داخل المجموعات
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مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

  149 74.511 المجموع

 الدرجة الكلية لوالء العاملين
 0.829 3 2.487 بين المجموعات

 0.441 146 64.446 داخل المجموعات 0.136 1.878
  149 66.933 المجموع

( 1.15يتضح من الجدول أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة )
متغير لفي جميع األبعاد والدرجة الكلية للقيادة التحويلية، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

عدد سنوات الخدمة. ويفسر الباحث ذلك بأن جميع العاملين في الوزارة يخضعون لنفس ظروف العمل، 
كذلك عندما يتم إصدار القرارات والتعليمات من قبل اإلدارات العليا يتم إلزام الجميع بها دون النظر عن 

( ودراسة 2119ق وصدقي، عدد سنوات خدمة العاملين. واتفقت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة )جبال
( التي بينت عدم وجود فروق حول القيادة التحويلية تعزى 2118( ودراسة )الشاعر، 2119)العابدين، 

( والتي بينت وجود 2121لعدد سنوات الخدمة. واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )حسن، 
 مة وكانت الفروق لصالح من لهم أكثر منفروق حول القيادة التحويلية تعزى لمتغير عدد سنوات الخد

( والتي بينت وجود فروق حول القيادة التحويلية تعزى لمتغير سنوات 2121عام، ودراسة )الزهراني،  11
سنوات. كما ويتضح من الجدول أن قيمة "ف"  11الخدمة وكانت الفروق لصالح من لهم أكثر من 
( في الدرجة الكلية لتعزيز والء العاملين، 1.15داللة ) المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى 

أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة. ويفسر الباحث نتائج الدراسة 
بأن سنوات الخدمة ليس لها أثر على مستوى الوالء عند العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي خاصًة 

وهذا يدلل على  %94.67سنوات وبنسبة  5لعاملين في الوزارة لهم سنوات خدمة أكثر من وأن معظم ا
أن العاملين لديهم فهم لطبيعة عملهم وتوفر الخبرة التي تساعدهم على إنجاز مهامهم، أيضًا أن جميع 

ل بالعاملين بغض النظر عن سنوات خدمتهم يخضعون لنفس الظروف ويتم معاملتهم معاملة واحدة من ق
اإلدارات العليا في الوزارة، األمر الذي لم يغير من والءهم اتجاه مؤسستهم. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع 
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( والتي بينت عدم وجود فروق حول الوالء التنظيمي تعزى لمتغير سنوات 2119نتيجة دراسة )الحصنة، 
جود فروق لصالح من هم أقل ( والتي بينت و 2121الخدمة. بينما اختلفت مع نتيجة دراسة )المطوق، 

 سنة. 15( والتي بينت وجود فروق لصالح من هم أكثر من 2118سنوات، ودراسة )الخضري،  5من 

الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على "ال توجد فروق ذات داللة 
الدراسة حول القيادة التحويلية  ( بين متوسط تقديرات مفردات عينةα ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )

 لمتغير المؤهل العلمي. ووالء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة تعزى 
 ولإلجابة عن هذه الفرضية قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي. 

 متغير المؤهل العلمي –(: تحليل التباين األحادي 22جدول )

مجموع  اينمصدر التب البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

 االعتبارات الفردية
 2.410 2 4.820 بين المجموعات

 0.465 147 68.380 داخل المجموعات 0.007 5.181
  149 73.200 المجموع

 التحفيز الفكري 
 3.262 2 6.523 بين المجموعات

 0.506 147 74.352 المجموعاتداخل  0.002 6.449
  149 80.875 المجموع

 التأثير المثالي الكاريزما
 2.454 2 4.908 بين المجموعات

 0.635 147 93.312 داخل المجموعات 0.023 3.866
  149 98.220 المجموع

 التحفيز االلهامي
 2.714 2 5.428 بين المجموعات

 0.649 147 95.345 داخل المجموعات 0.017 4.185
  149 100.773 المجموع

 0.004 5.705 2.684 2 5.367 بين المجموعات
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مجموع  اينمصدر التب البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

الدرجة الكلية للقيادة 
 التحويلية

 0.470 147 69.144 داخل المجموعات
  149 74.511 المجموع

الدرجة الكلية لتعزيز والء 
 العاملين

 0.941 2 1.882 بين المجموعات
 0.443 147 65.051 داخل المجموعات 0.123 2.126

  149 66.933 المجموع
يتضح من الجدول أن قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة 

( في جميع األبعاد والدرجة الكلية للقيادة التحويلية، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى 1.15)
( 21ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجدول )لمتغير المؤهل العلمي. 

 يوضح ذلك:

 متغير المؤهل العلمي -للقيادة التحويلية نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق   (21جدول )

المؤهل  البعد
دراسات  بكالوريوس دبلوم العلمي

 المتوسط الحسابي عليا

االعتبارات 
 الفردية

 3.727   0 دبلوم
 3.505  0 0.222 بكالوريوس
 3.207 0 0.297* 0.519* دراسات عليا

 التحفيز الفكري 
 3.609   0 دبلوم

 3.403  0 0.206 بكالوريوس
 3.020 0 0.383* 0.590* دراسات عليا

التأثير المثالي 
 الكاريزما

 3.551   0 دبلوم
 3.422  0 0.129 بكالوريوس
 3.059 0 0.363* 0.492* دراسات عليا

 3.566   0 دبلوم التحفيز االلهامي
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 3.391  0 0.176 بكالوريوس
 3.033 0 0.358* 0.534* دراسات عليا

 للقيادة التحويلية
 ككل

 3.613   0 دبلوم
 3.430  0 0.183 بكالوريوس
 3.080 0 0.350* 0.534* دراسات عليا

 1.11*دالة عند 

يتضح من الجدول وجود فروق بين حملة الدبلوم فأقل والدراسات العليا ولقد كانت الفروق لصالح حملة 
الدبلوم، وبين حملة البكالوريوس وحملة الدراسات العليا ولقد كانت الفروق لصالح حملة البكالوريوس، ولم 

ح حملة وجود فروق لصال يتضح فروق في المؤهالت األخرى. ويفسر الباحث نتائج الدراسة التي أكدت
، الدبلوم)الدبلوم والبكالوريوس وذلك ألن معظم العاملين في وزارة التربية والتعليم هم من حملة الشهادتين 

البكالوريوس( وذلك وفق ما أوضحته العينة الفعلية بأن نسبة العاملين من حملة الدبلوم والبكالوريوس 
وهم الفئة األكبر التي  %46.03، خاصًة وأن نسبة الموظفين اإلداريين لوحدهم %74.66جاءت بنسبة 

يوس هم إلى مؤهل البكالور تحمل هذين المؤهلين. حيث أن العاملين الذين يحملون المؤهل الدبلوم إضافًة 
الفئة األكثر الذين يسعون جاهدين لتحقيق ذواتهم واالرتقاء بأنفسهم من خالل البرامج التدريبية التي تعقدها 
الوزارة لسد الفجوة في مستوى التعليم لديهم ومن ناحية أخرى رغبة هذه الفئة في إثبات وجودها والتعبير 

، فيطبقوا التعليمات الصادرة لهم من اإلدارات العليا بمسئولية عن صدق انتمائها وإخالصها في العمل
عالية أمالً لهم في الترقي في سلم الوظائف في الوزارة. واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )الشاعر، 

( والتي بينت وجود فروق حول القيادة التحويلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لكن كانت لصالح 2118
الماجستير. كما ويتضح من الجدول أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند حملة 

( في الدرجة الكلية لتعزيز والء العاملين، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 1.15مستوى داللة )
روق ذات ف تعزى لمتغير المؤهل العلمي. وعليه يتم قبول الفرض الصفري الذي ينص على أنه ال توجد

( بين متوسط تقديرات مفردات عينة الدراسة حول تعزيز والء α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )
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العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. ويفسر الباحث عدم 
من العاملين  يتطلب مؤهالً علمياً فالغالبيةتأثر والء العاملين بمتغير المؤهل العلمي بأن الشعور بالوالء ال 

( الذي يوضح أن نسبة العاملين 8حصلوا على الشهادة الجامعية األولى وذلك وفق معطيات الجدول رقم )
، وبالتالي فإن والءهم لوزارة التربية والتعليم يأتي خالل %53.33الحاصلين على شهادة البكالوريوس هي 

ر عن مؤهالتهم العلمية، كذلك إن اإلدارات العليا تتعامل مع العاملين ممارستهم ألعمالهم بغض النظ
لديها وفقًا ألدائهم وإنجازاتهم بغض النظر عما يحملونه من شهادات علمية، كذلك السياسة الموحدة التي 
يتم اتباعها مع العاملين تكون مطبقة على الجميع بغض النظر عن المؤهالت التي يحملونها فالجميع 

( ودراسة 2121ضمن سياسة القانون. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتيجة دراسة )المطوق،  يعمل
 ( والتي بينت عدم وجود فروق بين حول الوالء التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 2118)الخضري، 

ات داللة ذالفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي نصت على: "ال توجد فروق  
( بين متوسط تقديرات مفردات عينة الدراسة حول القيادة التحويلية α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )

 لمتغير المسمى الوظيفي ووالء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة تعزى 
  One Way ANOVAولإلجابة عن هذه الفرضية قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي 

 متغير المسمى الوظيفي –: تحليل التباين األحادي (22جدول )

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

 االعتبارات الفردية
 1.061 3 3.183 بين المجموعات

 0.480 146 70.016 داخل المجموعات 0.089 2.213
  149 73.200 المجموع

 التحفيز الفكري 
 0.991 3 2.972 بين المجموعات

 0.534 146 77.903 داخل المجموعات 0.140 1.856
  149 80.875 المجموع



 

107 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

 التأثير المثالي الكاريزما
 1.015 3 3.046 بين المجموعات

 0.652 146 95.174 داخل المجموعات 0.202 1.557
  149 98.220 المجموع

 التحفيز االلهامي
 0.893 3 2.680 بين المجموعات

 0.672 146 98.093 داخل المجموعات 0.267 1.330
  149 100.773 المجموع

الدرجة الكلية للقيادة 
 التحويلية

 0.967 3 2.901 بين المجموعات
 0.490 146 71.610 داخل المجموعات 0.121 1.972

  149 74.511 المجموع

 الدرجة الكلية لوالء العاملين
 1.678 0.743 3 2.230 بين المجموعات

 
 

0.174 
 
 

 0.443 146 64.703 داخل المجموعات
  149 66.933 المجموع

( 1.15يتضح من الجدول أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة )
الكلية للقيادة التحويلية، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير  في جميع األبعاد والدرجة

المسمى الوظيفي. ويفسر الباحث أن االختالف في المسميات الوظيفية للمبحوثين ال يؤثر على طبيعية 
طبق عليهم يفهمهم لالستبانة واإلجابة عليها، أيضًا أن جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي 

نظام إداري وسياسة موحدة دون انتقاء مسمى وظيفي عن آخر، األمر األهم وهو أن قناعة جميع العاملين 
بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية بضرورة أن يشعروا ويتأثروا بوجود نمط القيادة التحويلية لما لها من 

قائد  بيئة العمل، إضافًة إلى ذلك أن هنالكآثار إيجابية على بيئة العمل من حيث التطوير واالرتقاء في 
وهناك أتباع وحيث أن هنالك مراعاة لالعتبار الفردي فإن القائد يؤثر في الجميع دون تفرقة فهو ال يعامل 
المدراء بمكانة أسمى من الموظفين اآلخرين وبالتالي كان النمط الذي يمارسه يراه الجميع رؤية واحدة ال 
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(، والتي بينت وجود فروق حول القيادة 2118نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الشاعر، تباين فيها. واختلفت 
 التحويلية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح مسمى مدير دائرة.

كما ويتضح من الجدول أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة 
عاملين، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ( في الدرجة الكلية لتعزيز والء ال1.15)

المسمى الوظيفي. ويفسر الباحث عدم تأثر والء العاملين بمتغير المسمى الوظيفي أن اإلدارات العليا في 
 وزارة التربية والتعليم العالي ال تميز بين العاملين تبعًا لمسمياتهم الوظيفية سواء كان إداري أم رئيس قسم
أم مدير دائرة، إضافًة إلى ذلك أن الوالء عبارة عن شعور داخلي يدفع الموظف إلى االندماج والتفاعل 
مع المؤسسة وقيمها بغض النظر عن الدرجة الوظيفية التي يحصل عليها الموظف في الوزارة، وبالتالي 

فيما بينهم  وهم متعاونون فإن جميع العاملين بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية يقدمون أفضل ما لديهم 
تربطهم عالقات ايجابية مع كافة المستويات، إضافًة إلى ذلك فقد يكون نتيجة الظرف االقتصادي الذي 

 أساسًا لم يوجد بدائل أخرى متاحة ليفكر بها الموظفين ويفاضلوا بين البقاء في الوزارة من عدمه.
 بينت وجود فروق لصالح اإلداريين.والتي  (2121واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )المطوق، 

 النتائج والتوصيات
  إن درجة موافقة مفردات عينة الدراسة حول واقع ممارسة القيادة التحويلية في وزارة التربية والتعليم العالي

(، ووزن نسبي 3.381بقطاع غزة جاءت بدرجة متوسطة، حيث حصلت على متوسط حسابي )
 األبعاد الفرعية كالتالي:(، وجاء ترتيب 67.61%)
 ( 69.53( ووزن نسبي )3.477المرتبة األولى: ُبعد االعتبارات الفردية حيث جاء بمتوسط حسابي% )

 أي بدرجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة.
 ( ووزن 3.358المرتبة الثانية: ُبعد التأثير المثالي "الكاريزما حيث جاء بمتوسط حسابي ) نسبي

 أي بدرجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد العينة.(، 67.15%)
 ( أي %67( ووزن نسبي )3.351المرتبة الثالثة: ُبعد التحفيز الفكري حيث جاء بمتوسط حسابي ،)

 بدرجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد العينة.
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 ( ووزن 3.338المرتبة الرابعة: ُبعد التحفيز اإللهامي حيث جاء بمتوسط حسابي )( 66.75نسبي% ،)
 أي بدرجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد العينة.

  إن درجة موافقة مفردات عينة الدراسة حول واقع تعزيز والء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي
 (.%75.93( ووزن نسبي )3.796بقطاع غزة جاءت بدرجة كبيرة، بمتوسط حسابي )

 ائية بين جميع أبعاد المتغير المستقل القيادة التحويلية وهيوجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحص 
الفردية، التحفيز الفكري، التأثير المثالي، التحفيز اإللهامي( وتعزيز والء العاملين في وزارة  )االعتبارات 

 التربية والتعليم العالي بقطاع غزة.
 ( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوىα ≤ 0.05 للقيادة التحو ) ،يلية بأبعاده )االعتبارات الفردية

التحفيز اإللهامي( وتعزيز والء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة. بينما ال يوجد أثر 
 لألبعاد )التحفيز الفكري، التأثير المثالي(.

 ( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىα ≤ 0.05في متوسط تقديرات أفراد الع ) ينة حول
القيادة التحويلية في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة تعزى للمتغيرات التالية )الجنس، الفئة العمرية، 
سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي(. بينما توجد فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي بين حملة درجة الدبلوم 

 حملة درجة البكالوريوس والدراسات العليا لصالح حملة والدراسات العليا لصالح حملة درجة الدبلوم، وبين
 البكالوريوس.

 ( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىα ≤ 0.05 في متوسط تقديرات أفراد العينة حول )
القيادة التحويلية في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة تعزى للمتغيرات التالية )الفئة العمرية، سنوات 
 الخدمة، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(. بينما توجد فروق تعزى لمتغير الجنس وذلك لصالح اإلناث.

 توصيات الدراسة
  حث وزارة التربية والتعليم العالي بضرورة االهتمام بنمط القيادة التحويلية والعمل على تدريب أصحاب

القيادة الحديثة، وما له من عالقة كبيرة  المناصب اإلشرافية على ممارسة هذا النمط كونه ضمن أنماط
 على تعزيز والء العاملين.
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  العمل على تلبية احتياجات العاملين الشخصية بما ال يتعارض مع مصلحة العمل واألنظمة والقوانين
 المعمول فيها.

  ألعمال االتعزيز اإليجابي للعاملين وتقديرهم على كافة األعمال التي يقدمونها والتي تساهم في إنجاز
 وفق األهداف المحددة.

  تعزيز روح المبادرة لدى القيادة في إعطاء الحلول الخالقة للمشكالت التي تواجه العاملين والعمل على
 إشراك العاملين في حل هذه المشكالت بطرق مبتكرة.

 خطاء التعلم من األخطاء السابقة باعتبارها تجارب يمكن االستفادة منها حتى ال يتم تكرار نفس األ
 مستقباًل.

  أن يكون العمل في الوزارة بناًء على رؤية واحدة وأن يكون العمل وفق الخطة االستراتيجية المعدة من
 قبل الوزارة، والعمل على متابعة أنشطتها.

  تشجيع العاملين على ابتكار األنشطة التي تسهم في ارتقاء وتطوير العمل واألخذ بها، وتطبيقها والعمل
 م وتحفيزهم )ماديًا، معنويًا( كتشجيع لهم، مما يعزز من روح الحماسة للعمل.على مكافآته

  أن تتعامل اإلدارات العليا بشكل نموذجي ومعياري بحيث تكون قدوة لجميع العاملين وتجعلهم يسعون
 لمحاكاتها.

 ذي ُيشعر جيد الزيادة اهتمام القادة بالعاملين كونهم رأس مال الحقيقي للوزارة من خالل توفير المناخ ال
 العاملين باالنسجام واالرتياح للعمل في الوزارة مما يزيد من والءهم للمؤسسة ويزيد من حماستهم للعمل.

  صدق اإلدارة العليا في تنفيذ وعوداتها اتجاه العاملين حتى تحظى بثقتهم واحترامهم، وبالتالي يساعد ذلك
 في اقناع العاملين والتأثير فيهم.

 رة العليا بمبدأ المشاركة في العمل من خالل استثمار أفكارهم واألخذ بمشورتهم واقتراحاتهم أن تعمل اإلدا
 مما يسهم ذلك في تحسين جودة العمل.

  أن تعمل اإلدارات العليا دومًا على رفع روح التنافس بين العاملين من خالل طرح المسابقات اإلبداعية
 التي تظهر إبداعات الموظفين.
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 ن على العمل الجماعي والعمل دومًا بروح الفريق الواحد مما يساعد ذلك على تحقيق تشجيع العاملي
 األهداف االستراتيجية للوزارة.

  أن تقوم اإلدارات العليا قبل اتخاذ القرارات بالرجوع إلى جهات االختصاص الستشارتهم كون هذه القرارات
 عية هذا القرار.تتعلق بعملهم وهم األقدر على تقدير ايجابيات وسلبيات تب

  )التركيز على انتقاء القيادات في الوزارة الذين يتمتعون بمهارات عالية وقدرات إبداعية ) قادة تحويليين
لتولي المناصب القيادية الهامة وذلك من خالل المسابقات الوظيفية الرسمية والتي تكون على أساس 

هداف ة وإحداث تغييرات جوهرية في العمل وتحقيق األالكفاءة والخبرة والمؤهل وذلك لنقل الوزارة نقلة نوعي
 االستراتيجية للوزارة بمهنية عالية.

  تفعيل البرامج التدريبية من استثمار المعهد الوطني للتدريب التابع للوزارة لعقد مزيدًا من البرامج التدريبية
 لتعريف المدراء والعاملين بنمط القيادة التحويلية.

 فعيل جميع على إعادة ت العام للعملية والتعليم العالي بالتواصل مع ديوان الموظفين أن تقوم وزارة الترب
األنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين العام والتي تتعلق بالترقيات والرواتب، ألن تجميد هذه األنظمة 

 أثر بشكل كبير على انخفاض مستوى والء العاملين اتجاه عملهم.
  المالية وجهات االختصاص بالعمل على رفع نسبة الرواتب التي يتقاضاها الموظفين التواصل مع وزارة

خاصًة في ظل الغالء الفاحش لألسعار، حيث أن نسبة الصرف الخاصة بغالء المعيشة التي يتم صرفها 
 شهريًا ال تتناسب أصاًل مع غالء المعيشة.

  ي يشغلونها شروط محددة تتطلبها الوظيفة التتسكين جميع الموظفين الذين تم تكليفهم بوظائف أعلى وفق
وذلك تقديرًا لجهودهم التي بذلوها خالل شغلهم لهذه األعمال في الفترات الماضية والتي أثبتوا نجاحات 

 كبيرة في هذه األماكن.
 ا يعزز ذزيادة االهتمام بالعاملين الذين يقدمون أعماالً تطويرية للوزارة من خالل تحفيزهم مادياً ومعنويًا، فه

 من والئهم اتجاه العمل في الوزارة.



 

112 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

  إعادة النظر في النظام الخاص بالمكافآت والحوافز بحيث يستفيد منه كافة العاملين في الوزارة وفق
 معايير ثابتة ومحددة.

  إعادة النظر في المهام والمسئوليات الخاصة بالعاملين من خالل إعادة تصميم بطاقات الوصف
لما له من تأثير كبير على نفسية الموظفين فهو ضمن األسباب التي تؤثر في درجة والتوصيف الوظيفي 

 الوالء لديهم.
 المراجع

 ( دور أبعاد القيادة التحويلية في نجاح تطبيق خدمة الجودة الشاملة دراسة 2119جبالق وصدقي .)
 2 واالقتصادية، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلداريةميدانية في مستشفيات جامعة حلب، 

(8 ،)311-313. 
 ( ممارسة رؤساء أقسام مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل للقيادة 2119الجمل، سمير .)

 .245-217(، 2)2مجلة جامعة االستقالل لألبحاث، التحويلية ومعوقات تطبيقها، 
 ( درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية وعالقتها في2121حسن، منال .) لدى  تنمية المسئولية المجتمعية

 .846-819(، 72) 1جامعة سوهاج، –المجلة التربوية رؤساء الجامعات في الجامعات األردنية: 
 ( العدالة التنظيمية لدى قادة المدارس بمحافظة بيشة وعالقتها بالوالء التنظيمي 2119الحصنة، علي .)

 .32-1 (،2)31مجلة كلية التربية جامعة أسيوط، للمعلمين، 
 ( القيم القيادية لدى مديري المدارس الثانوية في لواء الموقر وعالقتها بمستوى 2119الدهام، غسان .)

-14(، 78) 1الجزائر،  –مجلة دراسات لجامعة عمار ثليجي األغواط الوالء التنظيمي لدى المعلمين، 
37. 

 ( أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية ات2119ربابعة، عمر .)يقية خاذ القرار في جامعة البلقاء التطب
 .71-52 (،1)1مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث، من وجهة نظر رؤساء األقسام، 

 ( أثر القيادة التحويلية في سلوك المواطنة التنظيمية دراسة ميدانية في شركات 2117الروسان، محمود .)
 .239 -251(، 2) 6 المجلة األكاديمية لجامعة نوروز،التأمين األردنية، 
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 ( درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الباحة للقيادة التحويلية 2121الزهراني، عبد الواحد .)
جامعة بور  –مجلة كلية التربية وعالقتها بالروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم، 

 .71-1(، 29) سعيد،
 (. درجة ممارسة قادة مدارس محافظة جدة للقيادة التحويلية 2119) الزهراني، مساعد؛ واأللفي، حسن

 .486-433 ،(64)المجلة التربوية جامعة سوهاج، من وجهة نظر المعلمين، 
 ( دور القيادة التحويلية في عمليات إدارة المعرفة دراسة تطبيقية على العاملين 2117الشنطي، محمود .)

 .459-435(، 3)13المجلة األردنية في أداة األعمال، غزة.  في وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع
 ( واقع ممارسة القيادة التحويلية لدى المشرفين التربويين في أداة التعليم بمنطقة 2119العابدين، وليد .)

 .293-211(، 34)11المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية، الجوف، 
 ( درجة توافر الكفايات اإلدارية وكفايات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس 2113الفار، شهناز .)

 .1414 – 1378(، 7) 21مجلة جامعة النجاح لألبحاث الحكومية الثانوية في فلسطين، 
 ( درجة الوالء التنظيمي لدى اإلداريين التربويين في 2118القريناوي، بسام؛ وسالمة، كايد .)لتربية وزارة ا

مجلة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، والتعليم في األردن من وجهة نظرهم، 
1(22 ،)29-39. 

 ( دور القيادة التحويلية على تعزيز السلوك اإلبداعي لدى العاملين في وزارة 2118أبو ربيع، عرفات .)
نشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة، غير مرسالة ماجستير الداخلية واالمن الوطني، 

 فلسطين.
 ( دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة التحويلية 2118أبو عمرة، صابرين .)

ة اإلدارة غير منشورة، أكاديميرسالة ماجستير والسلوك اإلبداعي لدى العاملين بوزارة التنمية االجتماعية، 
 السياسة للدراسات العليا بغزة،  فلسطين.و 
 ( أزمة انقطاع الرواتب وعالقتها بأداء العاملين في وزارة الداخلية بالمحافظات 2116أبو وهدة، فادي .)

 غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، فلسطين.رسالة ماجستير الجنوبية بفلسطين، 
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 ( دور القيادة التحويلية في تحقيق التميز التنظيمي بالمؤسسة االقتصادية، 2118األخضر، صياحي .)
 ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر.رسالة دكتوراه

 ( العدالة التنظيمية وعالقها بالوالء التنظيمي دراسة ميدانية في وكالة اتصاالت 2119جديدي، يوسف .)
ية غير منشورة، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانرسالة ماجستير الية أم البواقي، الجزائر بعين فكرون و 

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر.  -
 ( درجة ممارسة مديري التربية والتعليم بمحافظات غزة للقيادة التشاركية وعالقتها 2118حرز الله، إيمان .)

غير منشورة، كلية التربية، الجامعة رسالة ماجستير حكومية، بالوالء التنظيمي لمديري المدارس ال
 اإلسالمية، فلسطين.

 ( دور القيادة االستراتيجية على تعزيز مستوى الوالء التنظيمي لدى العاملين 2118الخضري، حافظ .)
سياسة، غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والرسالة ماجستير في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية، 

 فلسطين.
 ( الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقته بالوالء التنظيمي 2115سالم، بسمة .)

 غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، فلسطين.رسالة ماجستير للمعلمين، 
 ( أثر ممارسة أساليب القيادة التحويلية ف2118الشاعر، عالء .) ي تحسين إدارة األزمات بشركة توزيع

غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة رسالة ماجستير محافظات غزة،  –الكهرباء 
 فلسطين. –

 ( القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري: دراسة مسحية على العاملين 2116العازمي، محمد .)
 غير منشورة، كلية الدراسات العليا قسم العلوم اإلدارية، رسالة ماجستيرلداخلية، المدنيين بديوان وزارة ا

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.
 ( دور المهارات الناعمة في تحسين أداء العاملين في الوزارات الفلسطينية، 2117قويدر، أريج .) سالة ر

 سياسة للدراسات العليا، فلسطين.غير منشورة، أكاديمية اإلدارة وال ماجستير
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 ( دور التسويق الداخلي في تحقيق الوالء التنظيمي دراسة حالة المؤسسة العمومية 2117مريم، مشتة .)
ادية غير منشورة، كلية العلوم االقتص رسالة ماجستيرللصحة الجوارية منصورة والية برج بوعريريج ، 

 اف المسيلة، الجزائر.جامعة محمد بوضي –والتجارية وعلوم التسيير 
 ( أثر استراتيجيات التعلم المؤسسي على تعزيز الوالء التنظيمي بحسب نموذج 2121المطوق، حليمة .)

م غير منشورة، كلية االقتصاد والعلو  رسالة ماجستيرستيرز لدى العاملين في مجمع الشفاء الطبي، 
 اإلدارية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين.

 ( األساليب اإلدارية الحديثة وعالقتها بالسلوك القيادي التحويلي لدى رؤساء 2116النجار، حامد .)
ات غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراس رسالة ماجستيراألقسام في وزارة الصحة الفلسطينية، 

 العليا بغزة، فلسطين.
 ( 2118عبد الاله، خالد .) ًللنشر والتوزيع.، القاهرة: دار مشارق كيف تكون قائدا 
 ( 2111العالق، بشير .)عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.القيادة اإلدارية ، 
 ( 2118التقرير اإلحصائي الصادر عن الجهاز المركزي اإلحصائي الفلسطيني.) 
  فلسطين. –م، غزة 2119/2121الكتاب اإلحصائي السنوي للتعليم في محافظات غزة 
 راوسوفت  الموقع االلكتروني(http://www.raosoft.com/samplesize.html .) 
  مجلس الوزراء الفلسطيني    -الموقع الرسميwww.palestinecabinet.gov.ps  
 غزة  -والتعليم العالي  الموقع الرسمي لوزارة التربية www.mohe.ps 
  رام الله  –الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلميhttp://www.mohe.pna.ps/ 

 Bidwell, M. J. (2011). Paying more to get less: Specific skills, incomplete 
information and the effects of external hiring. Administrative Science Quarterly, 
56(3), 369-407. 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
http://www.palestinecabinet.gov.ps/
http://www.mohe.ps/
http://www.mohe.ps/
http://www.mohe.pna.ps/
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تحفيز المعلمين نحو برامج التدريب االلكتروني في المدارس الحكومية " بحث بعنوان
 دراسة نوعية "بمحافظات غزة في ظل جائحة كورونا

 د. إيناس محمد أبو شقرة/ إعداد الباحثة

 الملخص:

روني برامج التدريب االلكتهدفت الدراسة التعرف إلى تحفيز المعلمين في المدارس الحكومية نحو     
في المدارس الحكومية بمحافظات غزة في ظل جائحة كورونا، ، وأهم المعوقات التي تواجه برامج التدريب 
االلكتروني، واعتمدت الباحثة على المنهج النوعي في دراستها، حيث ُجمعت البيانات النوعية من خالل 

لمدارس الحكومية، ومن ثم اجراء مقابالت مع (من المعلمين في ا30المجموعات البؤرية مع عدد)
(من القادة التربويين، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن دافعية المعلمين نحو برامج التدريب 31عدد)

االلكتروني جاءت مرتفعة نحو البرامج المتزامنة  والتي تعتمد على التطبيق العملي وما يرتبط بها من 
ب م عملية التدريب، بينما كانت دافعيتهم منخفضة تجاه برامج التدريمشاريع وأنشطة كمتطلب أساسي إلتما

التي تعتمد على المحتوى النظري، كما أظهرت النتائج أن من وسائل تحفيز المعلمين نحو برامج التدريب 
االلكتروني يكون من خالل متابعة وتقييم المعلمين ومساءلتهم حول البرامج التدريبية التي تلقوها، وربط 

د الدورات التدريبية بالحوافز المادية والمعنوية، وتوفير بنية تحتية أساسيه كمنطلق رئيسي لتطوير عد
قدرات المتدرب باستخدام التقنيات المعاصرة، وكان من أهم المعوقات البشرية األمية الحاسوبية التي 

بية انقطاع تعلق بالبيئة التدرييعاني منها المعلمون، ومقاومة التغيير، بينما كان من أهم المعوقات التي ت
التيار الكهربي لساعات طويلة، وارتفاع أسعار شبكات االنترنت في محافظات غزة، باإلضافة إلى 
انخفاض مستوى أمن وسرية المعلومات. كما أوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة التدريب االلكتروني بين 

 الحوارية والثقافية للمساهمة في احتواء التغيراتالمعلمين وتشجيعهم نحو استخدامها من خالل البرامج 
الثقافية واالجتماعية، بحيث يكون التوجه للتدريب االلكتروني بشكل تدريجي وعلى مراحل حتى يسهل 
تقبله، وضرورة تطبيق نظام المتابعة للمعلمين بعد التحاقهم بالدورات االلكترونية وذلك لمساعدتهم في 
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، باإلضافة إلى توفير الدعم المستمر من الوزارة لبرامج التدريب االلكتروني حل المشكالت التي تعترضهم
 من خالل توفير كافة االمكانيات المادية والفنية.

 الكلمات المفتاحية : الدافعية، التحفيز، المعلمين، التدريب االلكتروني، جائحة كورونا.

Abstract : 
The study aimed to identify the motivation of teachers in public schools towards 
electronic training programs in government schools in the governorates of 
Gaza in light of the Corona pandemic, and to identify how they were motivated 
towards electronic training programs from the viewpoint of educational leaders, 
and the most important obstacles facing e-training programs, where the 
researcher used the qualitative approach Where qualitative data were collected 
through focus groups with (10) teachers in public schools, and then interviews 
with (6) educational leaders, The results of the study showed that teachers 
’motivation towards electronic training programs was high towards 
simultaneous programs that depend on scientific application and the associated 
projects and activities as a basic requirement for completing the training 
process, while their motivation was low towards training programs that depend 
on theoretical content. The results also showed that One of the means of 
motivating teachers towards electronic training programs is through monitoring 
and evaluation of teachers and their accountability about the training programs 
they have received, linking the number of training courses with material and 
moral incentives, and providing basic infrastructure as a main starting point for 
developing the trainee's capabilities using contemporary Among the most 
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important human obstacles were the computer literacy that teachers suffer 
from, and resistance to change, while among the most important obstacles 
related to the training environment were the power cuts for long hours, the 
high prices of internet networks in the Gaza Strip, in addition to the low level 
of security and confidentiality of information 
technologies. The study also recommended the need to spread the culture of 
electronic training among teachers and encourage them to use it through 
dialogue and cultural programs to contribute to containing cultural and social 
changes, so that the trend for electronic training is gradually and in stages so 
as to facilitate its acceptance, and the need to implement the follow-up system 
for teachers after they join the electronic courses in order to help them to 
Solving the problems they encounter, in addition to providing continuous 
support from the Ministry for electronic training programs by providing all 
material and technical capabilities. 
Key words: motivation, teachers, online training, Corona pandemic. 
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 مقدمة:

على مدار عقود طويلة كانت مسألة تطوير العنصر البشري محور اهتمام المؤسسات التربوية وذلك 
نظمة، ، على اعتباره بأنه المورد الحقيقي والمؤثر في كفاءة وفاعلية الماستمراريته وفاعليتهللمحافظة على 

العناصر األساسية المحركة للعملية التعليمية التعلمية، والعمل  بالمعلم كأحدلذلك كان ال بد من العناية 
 على زيادة دافعيته نحو االنجاز وصواًل إلى تحقيق الغايات.

بين فاعلية المنظمة وكفاءة وقدرة العنصــر البشــري على العمل، حيث نجد أن هناك ارتباط واضــح      
ورغبته فيه باعتباره العنصـــــــــــــر المؤثر والفعال في اســـــــــــــتخدام الموارد المادية المتاحة، حيث ُتعد الدوافع 
والحوافز من المؤثرات األســـــــاســـــــية التي تلعب دورًا حيويًا في ســــــــلوك العاملين، ومن خاللها يمكن خلق 

في العمــل، األمر الــذي يمكن معــه التــأكيــد على أن قــدرة المنظمــات على تحقيق أهــدافهــا الرغبــة لــديهم 
تتوقف إلى حد كبير على نجاح اإلدارة في توفير عنصر الدافعية والتحفيز لدى األفراد، وذلك من خالل 

هم الرضا ل وضع نظام فعال للحافز الذي يوجه إلثارة الدوافع التي بدورها تدفع العاملين لإلنتاج، وتحقق
 (. 34: 2111الوظيفي مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وزيادة معدالت األداء) زيد، 

فقد أصبحت الدافعية المهنية للمعلم من العناصر الهامة في أداء عمله بكفاءة، وكلما زاد مستوى     
مكن من أداء وله، كلما تالدافعية المهنية للمعلم وشعوره بهويته الذاتية كمعلم مستقل ومتفاعل مع من ح

 – 22 :2116، حسين)المرجوة مهمته بكفاءة وتحفيز طالبه للتعلم والتواصل معهم وتحقيق األهداف 
23). 

ويمكن القول بأن أداء الفرد للعمل يرتبط بالمقدرة والحافز، فإذا وفرنا المقدرة ولم يتوفر الحافز فلن     
يكون هناك عالقة بين المقدرة واألداء، فالمقدرة والحافز متكامالن لضمان تحقيق أداء على قدر كبير 

 (.29: 2112دوز و بلخير، قن)الحافز من الفعالية، كما ويمكن القول بأن المقدرة تتطور بفعل 

كما أن دافعية المعلم ترتبط بمؤهالته الدراسية واألكاديمية وخبراته السابقة، حيث نجد أن لها عالقة    
وثيقة بمدى الكفاية الذاتية للمعلم، وما يتلقاه من برامج تدريبية تحسن من مستوى األداء لديه، كما وتتأثر 
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غذية الراجعة يدرسه والت المبحث الذيبيئة الصفية واتجاهاته نحو دافعية المعلم أيضًا بسلوكه ضمن ال
 (.36:  2117العويسي، )يتلقاها والحوافز التي 

فهناك عدة عوامل لها القدرة على تحسين دافعية المعلمين نحو المهنة مثل التحدي في العمل،    
االعتراف، المسئولية، التطور المهني اتقان أساليب وطرق التدريس المالئمة، ومواكبة مستحدثات 

 (.15:  2118 الحمادي،)التعاوني التكنولوجيا والعلم وسبل توظيفها في التدريس، والقدرة على العمل 

ولذلك فانه ينبغي على المعلم امتالك الكفايات المهنية الالزمة للوصول إلى أهدافه، ويمكن امتالك تلك 
الكفايات من خالل عمليات التدريب والتطوير المستمر لمواكبة مستحدثات المهنة، كل ذلك يتطلب دافعية 

 (.77- 76:  2113الصالحي والمنذري، )المعلمين مهنية متجددة لدى 

ويعد التدريب محورًا هامًا في العملية التعليمية، كونه يهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات والمعارف     
الالزمة للقيام بالمهام الوظيفية، حيث يعد االستثمار اإليجابي في العنصر البشري والذي يتمثل مردوده 

لهامة ، كما ويمكن اعتباره بأنه أحد األسس افي زيادة انتاجية المؤسسة للوصول إلى سلوك وظيفي أفضل
وآخرون،  الدرايسة)األكمل لرفع مستوى األداء وإعداد العاملين للقيام بأعمالهم الموكلة إليهم على الوجه 

2116 :1525.) 

ولعل المتأمل في مستجدات حياتنا المعاصرة وما طرأ عليها، يرى بوضوح االنعكاسات السلبية      
على شتى نواحي حياتنا ال سيما التعليمية منها، بعد أن ُأجبرت مدارسنا ومؤسساتنا  لجائحة كورونا

التعليمية على اغالق أبوابها وذلك اذعانًا لرغبة السلطات في االلتزام بقواعد وتعليمات الحجر المنزلي، 
جهة التحديات اوفي ظل االنفجار المعرفي الذي نعيشه في هذا العصر أصبح التدريب متطلبًا أساسيًا لمو 

المتالحقة، كما وأصبح الحصول عليه أمرًا يسيرًا لما قدمته نظم االتصاالت والمعلومات من تسهيالت 
في طرق اكتساب المعرفة وتطوير المهارات متخطيًة بذلك حدود الزمان والمكان، إذ فرضت علينا جائحة 

علمين لجهات المختصة أن يتم تدريب المكورونا التعليم االلكتروني وتبعاته، ولذلك أصبح لزامًا على ا
 بنفس الطريقة التي يستطيع بها المعلم أن يقوم فيها بعملية التعليم لطالبه.
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وعلى صعيد آخر فقد استحدثت ُنهجًا مبتكرة دعمًا الستمرارية التعليم والتدريب، وقد جرى تطوير     
ال يغفل ي للتعليم الذي دعت إليه اليونسكو، فالحلول القائمة على التعليم عن بعد من قبل التحالف العالم

على أحد الدور األساسي للمعلمين في التعليم االلكتروني؛ لذلك فقد كان لزامًا علينا االهتمام بهم من 
خالل إعداد البرامج التدريبية للمعلمين لممارسة مهنتهم وضمان استمرارية عملية التعليم أثناء هذه 

 (.2: 2121الجائحة)اليونيسف، 

لذلك فقد كان هناك توجهاً لدى العديد من الدول للعمل على تدريب وتطوير كوادرها التربوية الكترونيًا،     
حيث أصبح بإمكان المعلم أن يلتحق بدورة تدريبية كاملة من خالل متابعته لمختلف الفيديوهات الشارحة، 

يه، وذلك للحصول على شهادة ومن ثم قياس مستوى التمكن من المحتوى التدريبي الذي حصل عل
 (.2: 2116باجتياز هذه الدورة التدريبية) العطار، 

ومن هنا فرض الواقع الجديد على المسؤولين التوجه نحو التدريب االلكتروني للمعلمين لتلبية متطلبات     
 لم الرقمي في المرحلة الراهنة.  التعليم االلكتروني، وذلك وصواًل إلى تحقيق مصطلح المع

 ولعل من أبرز أنواع التدريب اإللكتروني الرئيسية ما يلي:

 يوفر هذا النوع التفاعل المباشر بين المدرب والمتدربين في نفس الوقتالتدريب االلكتروني المتزامن :  -
 بحيث يحصل المدرب على التغذية الراجعة الفورية من المتدربين وبشكل مباشر.

ويتم في هذا النوع إعداد مادة تدريبية في وقت سابق من قبل التدريب االلكتروني الغير متزامن:  -
المدرب بحيث يتفاعل المتدرب مع المحتوى التدريبي من خالل الرسائل االلكترونية التي يمكن ارسالها 

 (.16 – 11:  2228، العزيز عبد) التدريبيةمن أجل التمكن من المادة  لالستفسار وطلب االيضاحات

 2111ويدمج هذا النوع بين كل من التدريب االلكتروني والتدريب التقليدي)الزنبقي، التدريب المتمازج:  -
 :18 - 19.) 

 ويمكن ايجاز مبررات التدريب االلكتروني في ظل جائحة كورونا على النحو التالي:
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كورونا معظم دول العالم على جميع المؤسسات التربوية التحول من التعليم  اجتياح وباءفرض     
الوجاهي الذي يتيح التقارب الجسدي، إلى التعليم اإللكتروني أو التعليم عن بعد، فقد تعين على أكثر من 

دولة حول العالم التزام بيوتهم بعد إغالق المدارس ومؤسسات التعليم  )188مليار طفل وشاب في) 
    ,Affouneh& Others) 2121:2عالي)ال

 ( أهم المبررات للتوجه نحو التدريب االلكتروني:29-28:  2112حيث يحدد )المطيري، 

التطور المعرفي والتقدم التقني وضرورة مواكبته بإعداد وتهيئة األفراد للتعامل مع متطلبات العولمة من  -
 خالل التعلم المستمر مدى الحياة.

وسرعة نقل المعلومات والتطور في التقنيات الرقمية وضرورة إدماجها في عمليات  تقدم االتصال -
 التدريب.

الزيادة الكبيرة في أعداد المتدربين الراغبين في التدريب مما يجعل المؤسسات التدريبية عاجزة عن  -
 توفير التدريب لهذه األعداد.

 ها.الحاجة إلى السرعة في الحصول على المعلومات ومعالجت -

 الحاجة إلى المهارة واالتقان في أداء األعمال وإيجاد الحلول المناسبة للمشكالت. -

ويمكن القول بأن ظروف الحجر المنزلي التي فرضتها علينا جائحة كورونا تعد من أبرز المبررات  
كان ال بد  يللتوجه نحو التدريب اإللكتروني، فساعات الفراغ الطويلة التي وجد المعلم نفسه أمامها والت

وأن يستثمرها االستثمار األمثل في عمليات التطوير المستمر لذاته، ال سيما في ظل توفر شبكات 
االنترنت وأجهزة الهواتف الذكية؛ التي سهلت االنفتاح على العالم والحصول على المعلومات وتطوير 

 المهارات بما توفره من تنوع في مصادر المعرفة.

تغيرات العصر الحالي فرضت على المعلم الحاجة إلى تطويره لذاته في البرمجيات ويمكن القول أن م    
الخاصة بالتعامل مع الحاسوب لتلبية متطلبات التعلم االلكتروني وذلك للوصول إلى تحقيق الحد األدنى 



 

124 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

سعى  تمن متطلبات التمكين الرقمي الذي فرضته علينا هذه الجائحة تحقيقًا لمصطلح المعلم الرقمي الذي 
الوزارة إلى تحقيقه، والذي يمكنه من استخدام األدوات والتقنيات الحديثة التي تساعده على ايصال المعلومة 

 على أكمل وجه وتحقيق تواصل فعال بينه وبين الطالب من خالل بيئة الكترونية جاذبة.

 التجربة الفلسطينية في مجال التدريب االلكتروني في ظل جائحة كورونا:

سعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى تسخير كافة طاقاتها وإمكانياتها  19منذ بدء ظهور كوفيد      
لصقل خبرات المعلمين وتمكينهم في مجال التعليم االلكتروني، وذلك لتهيئتهم للوصول إلى تحقيق 

ية أو ء في المحافظات الجنوبمتطلبات المعلم الرقمي، وذلك من خالل الدورات االلكترونية المختلفة سوا
تلك التي في المحافظات الشمالية، ففي المحافظات الجنوبية للوطن نفذ المعهد الوطني للتدريب التابع 
لوزارة التعليم سلسلة من الدورات التدريبية عن ُبعد، حيث تم البدء بهذه الدورات منذ توقف الدراسة الطارئة 

وتأتي ضمن خطط المعهد الطارئة لتنمية مهارات المعلمين  في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا،
ومساندتهم ببعض األساليب والطرق الحديثة التي ُيمكن استخدامها في عملهم الحالي في مجال التعليم 

 .عند ُبعد

وقد استهدفت هذه الدورات كافة المعلمين من مختلف التخصصات والمراحل، حيث يمكن تحقيق     
االتصال والتواصل مع المشاركين من خالل استثمار التقنيات الحديثة، في ظل تفاعل مميز مع المحتوى 

 Microsoft Power إذ قدمت الوزارة دورات تدريبية الكترونية في مجاالت مختلفة مثل دورة .الرقمي
BI   والتي استهدفت مجموعة من اإلداريين من مبنى الوزارة ومديريات التعليم، بهدف تطوير قدراتهم في

تحليل البيانات الضخمة بالشكل السليم إلنتاج التقارير واإلحصائيات التي تدعم اإلدارة العليا في اتخاذ 
ية ة إلى تمكين المشاركين من إنتاج مواد تدريبالقرار، ودورات "احتراف برنامجي وورد وبوربوينت" الهادف

الهادف إلى إنتاج مواد  "InDesign"   وعروض ومواد تعليمية  وأوراق عمل بطريقة احترافية، وبرنامج
يمكن طباعتها بشكل احترافي، ، كما وجرى  PDF إثرائية ومطويات وأوراق عمل على شكل ملفات

يق الصوتي الهادفة لتمكين المشاركين من إنتاج مواد تعليمية إطالق عدة دورات جديدة منها دورة التعل
صوتية تساعد في إثراء المناهج الدراسية في عمليات التعليم عن بعد، فيما تجاوزت عدد المشاهدات لقناة 
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( مشاهدة خالل األسبوع األول من نشره للدورات التدريبية الخاصة 9111المعهد عبر اليوتيوب ما يقارب)
     (.2121المعهد الوطني،  -التواصل عن بعد)وزارة التربية والتعليم بتطبيقات 

أثر الدافعية نحو التدريب لدى المعلمين على جودة مخرجات التدريب االلكتروني في ظل جائحة 
 كورونا:

يمكن القول بأن  جائحة كورونا قد أظهرت شغفًا كبيرًا لدى المعلمين في محافظات غزة، وخاصة في     
البرمجيات التي يحتاجها التعليم اإللكتروني من أدوات وتطبيقات لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة  مجال

والتي فرضتها علينا هذه الجائحة، ، وعلى الرغم من قتامة المشهد الحياتي في هذه الدولة المحتلة وغياب 
واتب بل يما مشكلة تدني الر الحوافز، واألوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها معلمو فلسطين ال س

ولربما انقطاعها لعدة ِأشهر ، إال أن كل هذه الظروف لم تستطع أن تفتأ في عضد المعلم الفلسطيني أو 
تؤثر على دافعيته نحو اإلنجاز، وكعادته المعلم الفلسطيني الذي اتسم دائمًا وأبدًا بالمبادأة والمبادرة فقد 

مَباِدره في مجال التدريب اإللكتروني، ليصبح متدرب األمس هو ظهرت العديد من النماذج الفردية ال
مدرب اليوم، وذلك من خالل استثماره لكافة وسائل التواصل االجتماعي، وتحويلها إلى منصات لنشر 
المعرفة ومحتويات المادة التدريبية،  فهناك من المعلمين من قام بإنشاء قناة خاصة له على يوتيوب 

و جديد في مجال البرمجيات الحديثة التي يعتمد عليها التعليم اإللكتروني، وأخرى تختص بنشر كل ما ه
 و   Zoom    قامت بدعوة نظرائها من المعلمين إلى دورات تدريبية إلكترونية من خالل برامج 

Google Meet فيما قام أحدهم بإنشاء صفحة متخصصة بنشر فيديوهات في برامج تصميم الدروس ،
انضم إليها العديد من المعلمين والمتدربين من شتى بقاع العالم، ولم يقتصر التدريب  على فيس بوك

على فئة المعلمين فقط بل وتجاوزه إلى طلبة الجامعات، وأولياء األمور، وكافة أطياف المجتمع، فقد 
 .تجاوزت هذه المبادرات حدود الزمان والمكان

درات الحديث عن جودة مخرجات عملية التدريب اإللكتروني، ومما تجدر اإلشارة إليه في كل هذه المبا    
ففي كافة هذه الصور نالحظ تحقق أهداف التدريب وبصورة مذهلة، ففي نهاية الدورة التدريبية يقوم 
المدرب بعرض إنجازات المتدربين، فقد كان لزامًا على كل متدرب تقديم مشروع في نهاية الدورة حتى 
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هم ادة باجتيازها، وقد كان لهذا أثرًا كبيرًا على تحفيز المتدربين وزيادة دافعيتيتسنى له الحصول على شه
نحو التعلم واإلنجاز، فتسابقوا فيما بينهم ليعرض كل منهم أفضل ما لديه، ومما ال شك فيه أن كل هذه 

هدافها، أ النماذج وجودة مخرجاتها ُتعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاعة عملية التدريب وقدرته على تحقيق 
والمتمثل في تراُفق التدريب مع التطبيق الفوري، واألثر الكبير للتغذية الراجعة الفورية لعملية التدريب من 
خالل تفاعالتهم وتعليقاتهم لبعضهم البعض، إذ تميزت معظم عمليات التدريب بأنها متعددة 

 .(2121االتجاهات)أبو شقرة، 

موعة من البرامج التدريبية االلكترونية التي أعدتها وزارة التربية ومن خالل عمل الباحثة كمدربة لمج     
والتعليم في غزة أثناء جائحة كورونا، وعلى الرغم من األثر الكبير لبرامج التدريب االلكتروني في تنمية 

شارت أالموارد البشرية، وجدت الباحثة أن هناك تفاوت في دافعية المعلمين نحو هذه البرامج التدريبية، فقد 
( التي ركزت  Gómez-Carrasco & Others, 2020دراسة)العديد من الدراسات إلى ذلك، منها 

على  دور التلعيب في الدورات االلكترونية لزيادة الدافعية والتحفيز لدى معلمي التعليم االبتدائي 
البيانات تقييمًا  حيث أظهرت، المستقبليين باستخدام استراتيجيات وتقنيات التلعيب والفصول المقلوبة

كما وأوصت   ،إيجابيًا للغاية للتعلم الذي تم تحقيقه واالستراتيجيات المطبقة في البرنامج التدريبي
( بضرورة تنمية قدرات المدربين في كفايات التدريب الفعال االلكتروني، فيما أكدت 2121دراسة)قجام، 

راتيجية ودراسة كافة احتياجات التدريب ( على ضرورة وضع خطط است2121دراسة)الطاهر و الزهراني،
االلكتروني التفاعلي وجميع اآلليات التي تساهم في إحداث نقلة نوعية لهذا النوع من التدريب، واالهتمام 
بالكوادر التدريبية التي تجيد التعامل مع  التكنولوجيا، مع توفير نظام فعال لتقييم نتائج البرامج االلكترونية، 

االختالفات الرئيسية بين مستوى الخبرة  في ( التي أكدت على Others  &Daniel 2020,ودراسة)
 .التدريس عبر اإلنترنت، والتحديات المتوقعة للمدربين

 الدراسات السابقة:

 أواًل: نستعرض بعض الدراسات في مجال الدافعية نذكر منها:



 

127 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

نجاز وعالقتها بالذكاء والتي هدفت الكشف عن مستوى دافعية اال (:2222دراسة)المصري وفرح،  .1
االستراتيجي لدى طلبة جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، والكشف عن أثر متغير 
)النوع االجتماعي والمستوى الدراسي( على كل من دافعية االنجاز والذكاء االستراتيجي، حيث تكونت 

ويات، ولتحقيق أهداف الدراسة ( طالبًا وطالبة يدرسون في مختلف المست684عينة الدراسة من )
كاء االستراتيجي 1استخدم الباحثان مقياس الدافعية، وكشفت النتائج أن مستوى دافعية اإلنجاز زال

كانت مرتفعة لدى طلبة جامعة الملك فيصل، ووجود عالقة طردية مرتفعة بين دافعية االنجاز والذكاء 
ريس أعضاء هيئة التدريس بتبني أساليب تداالستراتيجي، وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث 

 تعز دافعية االنجاز وتنمي الذكاء االستراتيجي لدى الطلبة.

والتي هدفت التعرف على الدافعية األخالقية لدى مدرسي ومدرسات  (:2222دراسة)عبد الله،  .2
خصص، لتالمرحلة االعدادية، والتعرف على الفروق االحصائية لدافعية األخالقية وفقًا للجنس وا

( للدافعية 2117( معلم ومعلمة، اذ تبنت الباحثة مقياس زكي)411حيث بلغ عدد أفراد عينة الدراسة)
األخالقية، وأظهرت نتائج البحث أن مدرسي ومدرسات المرحلة االعدادية لديهم ضعف في الدافعية 

صص اناث(والتخ -األخالقية حيث أن هناك فروق ذو داللة احصائية وفقًا للجنس)ذكور
 العلمي)العلمي واألدبي( لصالح التخصص األدبي.

والتي كشفت عن درجة دافعية المعلمين العاملين في وزارة التربية (: 2212دراسة)أبو عيشة،  .3
معلم ومعلمة،  417والتعليم حيث اعتمدت على المنهج التحليلي وأجريت على عينة من المعلمين عدد 

ة لدى المعلمين جاءت بدرجة متوسطة وأوصت الدراسة وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الدافعي
بضرورة تصميم خطط منهجية ودقيقة لتقليل العبء التدريسي على المعلم وذلك من خالل زيادة عدد 

 المعلمين واالداريين.

والتي هدفت إلى دراسة أثر التنمية المهنية)التدريب( أثناء الخدمة للمعلم  (:2216دراسة)المغربي،  .4
ته األكاديمية المهنية)دافعية االنجاز(، وق تم اختيار عينة من المعلمين والمعلمات الذين على دافعي

خضعوا لبرنامج دعم التطوير التربوي وتقدموا لالمتحان الخاص به ونجحوا في جميع مراحله، وعينة 
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ضابطة من نفس التخصصات من المعلمين غير المتدربين، حيث استخدمت الباحثة أداة قياس 
افعية األكاديمية المهنية، وأظهرت النتائج عدم وجود أي أثر يعزى للتدريب أثناء الخدمة على الد

الدافعية لدى المعلمين الذين تلقوا التدريب سواء كان ذلك على مستوى المدرسة أو المجموعة كاملة، 
ليم للمعلمين قبل تعوقد أوصت الباحثة بضرورة دراسة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التربية وال

 تقديمها.

: والتي هدفت التحقق من مستويات دافعية العمل لدى (Ates and Yilmaz, 2018دراسة) .5
معلمي المدارس االبتدائية العاملين في مؤسسات التعليم االبتدائي في مقاطعة إسطنبول، حيث أجريت 

معلمًا ومديرًا،  371سة من في تركيا، وقد استخدمت المنهج المسحي الوصفي، وتكونت عينة الدرا
وقد استخدمت الدراسة مقياس تحفيز العمل كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج أن مستوى التحفيز كان 
 منخفضًا، وأوصت بضرورة مكافأة المعلمين الذين يشاركون في الدراسات العلمية والعروض المختلفة.

والتي هدفت إلى التحقيق في العالقة التي تجمع بين دافعية  :(Viseu & Others, 2016دراسة ) .6
المعلمين والمتغيرات التنظيمية من خالل مراجعة األدبيات، حيث استخدمت المنهج التحليلي وتكون 

و  1991مجتمع الدراسة من جميع الدراسات المتعلقة بتحفيز المعلمين التي تم نشرها بين عامي 
( دراسة والتي تم تحليلها باستخدام 51نما تكونت عينة الدراسة من )(دراسة، بي94وعددها ) 2114

المراجعة المنهجية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أهمية الرضا في بيئة العمل السليمة في تحفيز المعلمين 
وزيادة دافعيتهم لتعليم العلوم، وأوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول العالقة بين 

 المعلمين والنفسية اإليجابية. تحفيز

(: والتي هدفت إلى التعرف إلى العوامل التي تؤثر على Rasheed & Humaon,2016دراسة) .7
دافعية المعلمين، والتحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في القطاع 

النتائج أنه وعلى الرغم من أن حزم  العام، حيث استخدم الباحث المنهج االستقصائي، وقد أظهرت
التعويض والحوافز المالية هي عوامل مهمة للعاملين في بيئة السوق التنافسية لقطاع التعليم العالي، 
إال أن بعض العوامل األخرى مثل تصميم الوظائف وبيئة العمل ونظام إدارة األداء والتدريب والتطوير 



 

129 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

ية المعلم، وقد أوصت الدراسة بضرورة تصميم خطط منهجية هي أيضًا  ذو قيمة كبيرة لتحفيز دافع
 لزيادة دافعية المعلمين وتدريبهم وتطوير مهاراتهم بهدف تحقيق الرضا الوظيفي.

 ثانيًا: الدراسات السابقة في مجال التدريب االلكتروني نذكر منها:

على  ليلية تسليط الضوءتناولت هذه الدراسة النظرية التح والتي(: 2222دراسة )بن حمدن وبلعور،  .1
موضوع التدريب االلكتروني باعتباره أحد أهم المسارات الحديثة التي يجب أن تتبناها المؤسسة من 
أجل تنمية مواردها البشرية، خاصة في عصر المعرفة والتكنولوجيا، ولتجاوزه قصور التدريب التقليدي 

لمؤهلة، زمان والمكان وندرة الموارد البشرية اوتكلفته، باعتبار أن التدريب االلكتروني يتخطى عامل ال
 كما أن له دور فعال في اعداد العنصر البشري المتميز والمبدع والكفء.

هدفت إلى تقييم مستوى جودة التدريب االلكتروني في ضوء معايير  والتي(: 2222دراسة)قجام،  .2
)الجنس،  بين وتحديد أثر متغيراتومؤشرات التعليم االلكتروني في جامعة الزاوية من وجهة نظر المتدر 

الدرجة العلمية، التخصص( على مستوى جودة التدريب االلكتروني وقد قامت الباحثة بتطوير أداة 
( عضو من أعضاء هيئة التدريس 41استبانة مكونة من عدة مجاالت تم توزيعها على عينة من )
في  م وجود فروق ذات داللة احصائيةالذين تلقوا برنامج تدريبي الكتروني، حيث أظهرت الدراسة عد

مستوى جودة التدريب تعزى لمتغيرات الجنس والدرجة العلمية والتخصص، كما أوصت الدراسة 
 بضرورة تنمية قدرات المدربين في كفايات التدريب الفعال.

والتي هدفت التعرف إلى استخدام التدريب اإللكتروني كمدخل (: 2222دراسة )ضو والمصراتي،  .3
ر العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، وقد استخدمت الدراسة المنهج لتطوي

االستقرائي واالستنباطي من خالل عرض وتحليل الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة، 
 ةحيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التدريب االلكتروني يعتبر وسيلة متطور 

تعمل على تحقيق مجموعة من األهداف مثل رفع وبناء القدرات وتطوير المهارات التطبيقية والذي 
ينعكس بدوره على العملية التعليمية، كما وأوصت بضرورة تبني استراتيجية واضحة للتحول من 
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يم العالي لالتدريب التقليدي إلى االلكتروني، كذلك استحداث وحدة للتدريب اإللكتروني في وزارة التع
 تقوم باإلشراف والمتابعة وتوفير كل متطلبات استخدامه.

هدفت التعرف إلى أثر التدريب االلكتروني التفاعلي في  والتي(: 2222دراسة)الطاهر والزهراني، .1
تنمية مهارات القيادة لدى طلبة جامعة حائل، حيث قامت الباحثتان بتحليل الدراسات واألدبيات 

تغيرات الدراسة البحثية، واعتمدت الباحثتان على المنهج التجريبي في الدراسة، العلمية المرتبطة بم
ومن ثم اعداد برنامج تدريبي مقترح في شكل الكتروني تفاعلي، وكان من أهم نتائج الدراسة وضع 
خطط استراتيجية ودراسة كافة احتياجات التدريب االلكتروني التفاعلي وجميع اآلليات التي تساهم 

اث نقلة نوعية لهذا النوع من التدريب، واالهتمام بالكوادر التدريبية التي تجيد التعامل مع  في إحد
التكنولوجيا، مع توفير نظام فعال لتقييم نتائج البرامج االلكترونية، وتوفير نظام حماية وتأمين للبرامج 

لتفاعلي ومحتوى اإللكتروني االتدريبية االلكترونية وحماية حقوق الملكية، وتوفير برامج جيدة للتدريب 
تدريبي مشوق، ومنح شهادات معترف بها للمتدربين، وتشجيع وجود تحالفات استراتيجية بين 
المؤسسات الداخلية والخارجية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقديم خدمات تدريبية 

 ذات جودة عالية.

عرضت هذه الورقة نتائج برنامج حيث  (: Gómez-Carrasco & Others, 2020دراسة) .1
تدريبي الكتروني حيث تم التركيز على التلعيب لزيادة الدافعية والتحفيز لدى معلمي التعليم االبتدائي 
المستقبليين باستخدام استراتيجيات وتقنيات التلعيب والفصول المقلوبة. فقد كان الهدف هو اكتساب 

م ات في اعداد وحدات تعليمية مبتكرة. تم تقييم التعلم الذي تالمعلمين في التدريب القدرات والكفاي
تحقيقه من خالل البرنامج من خالل جمع التصورات عبر استبيان واستخدام مقياس مالحظة للوحدات 
التعليمية المصممة. حيث تم استخدام طرق اإلحصاء الوصفي؛ أظهرت النتائج تقييمًا إيجابيًا للغاية 

لى قه واالستراتيجيات المطبقة في البرنامج التدريبي. كانت نتائج التعلم مرضية، عللتعلم الذي تم تحقي
الرغم من أنها أقل من المتصور، حيث تمت مناقشة بعض االختالفات بين الفئات الطبقية والجنس، 

 كما تمت اإلشارة إلى بعض نقاط الضعف في البرنامج.
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حيث تناولت الدراسة مراجعة محتويات برامج تدريب وتعليم المعلمين  (:UZULE, 2020دراسة ) .6
في التفيا من أجل تحديد ما إذا كان تطوير الكفاءات اإللكترونية للطالب مدرًجا في هذه البرامج 
باعتباره هدًفا وقيمة مهمة. تم التأكيد على أهمية تطوير هذه الكفاءات في العديد من وثائق االتحاد 

واألدبيات العلمية. تكمن األهمية العلمية للورقة في جمع األدلة إلدراج الكفاءات اإللكترونية األوروبي 
في مناهج تدريب وتعليم المعلمين وإثبات أن الكفاءات اإللكترونية لم تكتسب بعد مكانة قيمة في 

كفاءات لوتشير النتائج التي تم الحصول عليها إلى أن تطوير ا برامج تدريب وتعليم المعلمين.
اإللكترونية لم ُينظر إليه على أنه قيمة في برامج تدريب وتعليم المعلمين في التفيا، ومن أجل سد 
هذه الفجوة يجب إدخال دورات البرمجة والذكاء االصطناعي في مناهج هذه البرامج، كما أظهر 

من خالل  األوروبيالبحث أن هدف االتحاد األوروبي المتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للتعليم 
 تطوير الكفاءات اإللكترونية لم يتم تنفيذه بعد في برامج تدريب وتعليم المعلمين في التفيا.

الذي أجبر العديد  COVID-19تناولت ما حدث في أعقاب والتي  (:,Adarkwah 2020دراسة) .1
من البلدان والقطاعات التعليمية على تبني التعلم عبر اإلنترنت، حيث أظهرت الدراسة بأن هناك 
حاجة لمناقشة فعالية التعلم عبر اإلنترنت والحواجز التي تحول دون التعلم عبر اإلنترنت في السياقات 

، ح في المدارس للتعلم عبر اإلنترنتالنامية، وكيفية دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنجا
وتحدد الورقة العوامل الحاسمة التي تؤثر على التعلم عبر اإلنترنت، وتوصي باستراتيجيات ما بعد 

COVID-19  لتعزيز التعلم اإللكتروني لواضعي السياسات في التعليم والحكومة ، وتختتم بنموذج
 .إللكترونيمفاهيمي لالنتقال في حاالت الطوارئ إلى التعلم ا

( من محاضري اللغة االنجليزية 43والتي أجريت على ) (:(Bailey & others, 2020ة دراس .8
للدورات عبر االنترنت في كوريا الجنوبية، مما أعطى المحاضرين ذوي الخبرة عبر اإلنترنت ميزة 

بر اإلنترنت س عمتأصلة على نظرائهم األقل ذكاًء من الناحية التقنية. حيث أظهرت النتائج أن التدري
يطرح تحديات ويوفر فرًصا لمدربي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية الذين يعتمدون على التواصل المباشر 
لدروس النطق والكالم، وتحدد هذه الدراسة الفوائد والتحديات واالستراتيجيات المتوقعة لتنفيذ دورة 
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دريس عبر بمستويات مختلفة من تجربة الت اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية عبر اإلنترنت بين المعلمين
اإلنترنت، كشف تحليل التباين بين المجموعات منخفضة الخبرة وعالية الخبرة عن عدة نتائج. تضمنت 
االختالفات الرئيسية بين مستوى الخبرة التحديات المتوقعة للمدربين واختيار النشاط. حيث لوحظ أن 

ر اإلنترنت قد واجهوا عقبات أقل واستخدموا مجموعة واسعة أولئك الذين لديهم خبرة في التدريس عب
 من قنوات وأنشطة االتصال عند القيام بذلك. 

مصري دراسة)ال ويتبين مما سبق أن هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع الدافعية مثل     
( 2121( التي تناولت دافعية االنجاز وعالقتها بالذكاء االستراتيجي ، ودراسة)عبد الله، 2121وفرح، 

والتني تناولت دراسة الدافعية األخالقية، بينما تناولت دراسات أخرى الدافعية المهنية مثل دراسة)أبو 
(، كما  Viseu & Others, 2016دراسة)و  (،Ates & Yilmaz, 2018دراسة) (، و2119عيشة، 

وأظهرت الدراسات السابقة اهتمامًا واضحَا بموضوع التدريب االلكتروني، وقد اختلفت الدراسات السابقة 
في تناولها لموضوع التدريب االلكتروني فقد تبين أن معظم الدراسات قد أكدت على أهمية التدريب 

ي رد البشرية للمؤسسة وتطوير العملية التعليمية فااللكتروني كأحد المسارات الحديثة في تنمية الموا
(، ودراسة)الطاهر 2121(، ودراسة)ضو والمصراتي، 2121المؤسسات مثل دراسة)بن حمدن وبلعور، 

(، فيما تناولت أخرى دراسة مستوى جودة برامج التدريب االلكتروني مثل دراسة)قجام، 2121والزهراني،
ركزت أخرى على تقييم دور برامج التدريب االلكتروني التي ، كما (UZULE, 2020دراسة ) ( و2121

، كما تناولت ( Gómez-Carrasco & Others, 2020مثل دراسة) تزيد الدافعية لدى المتدربين
في  (،(Bailey & others, 2020ة دراس أخرى التحديات التي تواجه برامج التدريب االلكتروني مثل

لموضوعين ذلك بدراسة أثر التدريب كمتغير مستقل على الدافعية حين أن هناك دراسات قد ربطت بين ا
( كما ونالحظ أن معظم الدراسات قد اعتمدت على استخدامها 2116كمتغير تابع مثل دراسة)المغربي، 

 في دراساتها. المنهج الكمي

نها وبين يوقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في تحديد مسار البحث، وفي المقارنة ب    
هج وتميزت هذه الدراسة عن سابقاتها باستخدامها للمننتائج الدراسات السابقة، وفي اعداد االطار النظري، 
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النوعي وهذا مالم تستخدمه أي من الدراسات السابقة، وهو ما يقودنا إلى فهم أعمق لموضوع الدراسة، 
، باإلضافة راسة ما بين معلمين وقادة تربويينكما وتميزت هذه الدراسة عن سابقاتها في التنوع في عينة الد

إلى تعدد أساليب جمع البيانات والذي تناول استخدام المجموعات البؤرية والمقابالت وهو ما لم تستخدمه 
أي من الدراسات السابقة، كما تميزت بموضوعها في دراسة الدافعية لدى المعلمين وربطه ببرامج التدريب 

، وهذا ما لم تسبق إليه أي دراسة من قبل على الغير متزامنة خالل جائحة كوروناااللكتروني المتزامنة و 
 حد علم الباحثة.

 مشكلة الدراسة:

وتداعياتها، والتي تسببت  19-ُيعد قطاع التعليم في فلسطين األكثر تأثرًا في ظل جائحة كورونا كوفيد   
بإغالق المدارس وغياب عدد كبير من الطالب عن صفوفهم الدراسية، األمر الذي يشكل خطرًا على 

حفاظ على ملحة لل مستقبل تعلميهم، مما استدعى االنتقال السريع إلى التعليم عن بعد، كونه ضرورة
استمرارية التعليم، كما أن التحول المفاجئ إلى التعلم االلكتروني جعل الجميع في صدمة كبيرة أساسها 

المسبوق،  لهذا التحول غير -في محافظات غزة تحديداً -عدم جهوزية البنية الرقمية في األنظمة التعليمية 
أصبح لزامًا على وزارة التربية والتعليم  19لينا كوفيدوبحكم التوجه نحو التعليم االلكتروني وما فرضته ع

 الفلسطينية أن يتم تدريب المعلمين بنفس الطريقة التي يستطيع بها المعلم أن يقوم بتدريس طالبه.

وفي ضوء ما سبق واستنادًا إلى الجهود المبذولة في تلمس حاجة المعلمين من خالل برامج التدريب    
المدارس في مارس المنصرم منذ بدء هذه الجائحة، وبناء على نتائج الدراسات االلكتروني منذ اغالق 

( التي أكدت على ضرورة وضع خطط استراتيجية ودراسة 2121السابقة مثل دراسة)الطاهر والزهراني،
كافة احتياجات التدريب االلكتروني التفاعلي وجميع اآلليات التي تساهم في إحداث نقلة نوعية لهذا النوع 

( UZULE, 2020دراسة)ن التدريب، واالهتمام بالكوادر التدريبية التي تجيد التعامل مع  التكنولوجيا ، و م
التي أشارت إلى أهمية االهتمام بالكفاءات اإللكترونية في مناهج تدريب وتعليم المعلمين، كما وأكدت 

ب وتعليم المعلمين، على أن الكفاءات اإللكترونية لم تكتسب بعد مكانة قًيمة في برامج تدري
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االختالفات الرئيسية بين مستوى الخبرة  في ( التي أكدت على Others  &Daniel 2020,ودراسة)
 .التدريس عبر اإلنترنت، والتحديات المتوقعة للمدربين

 جاءت هذه الدراسة حيث تحددت مشكلتها باألسئلة اآلتية: 

ج التدريب االلكتروني في ظل جائحة كيف يصف معلمو المدارس الحكومية دافعيتهم نحو برام -1
 كورونا؟

كيف يمكن تحفيز المعلمين نحو برامج التدريب االلكتروني في المدارس الحكومية في ظل جائحة  -2
 كورونا من وجهة نظر القادة التربويين؟

ما المعوقات التي تواجه معلمي المدارس الحكومية في االلتحاق ببرامج التدريب االلكتروني في ظل  -3
 حة كورونا؟جائ

 تهدف الدراسة إلى أهداف الدراسة:

ـــــدريـــــب  -1 ـــــة تحفيزهم نحو برامج الت ـــــة وكيفي التعرف إلى دافعيـــــة المعلمين في المـــــدارس الحكومي
 االلكتروني في ظل جائحة كورونا.

الكشـــــــــف عن وســـــــــائل تحفيز المعلمين نحو برامج التدريب االلكتروني في ظل جائحة كورونا من  -2
 والمدراء.وجهة نظر المشرفين 

 تحديد المعوقات التي تواجه تنفيذ برامج التدريب االلكتروني في ظل جائحة كورونا. -3

 د أهمية الدراسة من خالل ما يأتيتتحدأهمية الدراسة: 

 قد تفيد في إجراء دراسات أخرى أكثر عمقًا حول الدافعية والتحفيز نحو برامج التدريب االلكتروني.  -1

 بية بإطار نظري حول الدافعية نحو برامج التدريب االلكتروني. يؤمل أن تثري المكتبة العر  -2

 قد يستفيد من هذه الدراسة الجهات التالية: -3

 المنظمات المهتمة بدراسة سلوك افرادها ودافعيتهم وتوجيهه بكفاءة نحو تحقيق أهدافها. -
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 روني.االلكت المراكز التدريبية في إعداد الحقائب التدريبية حول الدافعية نحو برامج التدريب -

 مصطلحات الدراسة:

( بأنها:" مجموعة من القوى التي تساهم في Richardson & Others, 2014: 4ويعرفها ) التحفيز:
إثارة دافعية المعلم، وزيادة مثابرته بهدف الوصول إلى حالة التوازن، وتحقيق األهداف الصعبة للوصول 

 إلى حالة من الرضا النفسي".

( بـأنه: "العملية التي تتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية 11: 2115وُيعرفه )العطار،  االلكتروني:التدريب 
بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب اآللي، وشبكاته، ووسائطه المتعددة، والتي تمكن الكادر التربوي 

مكن ا وذلك في أقصر وقت ممن بلوغ احتياجات وأهداف العلمية التدريبية من خالل تفاعله مع مصادره
 وبأقل جهد مبذول وبأعلى مستويات الجودة".

(: اصابة عدد كبير من السكان بفيروس كورونا التاجي 7: 2121،االلسكو)يعرفها  جائحة كورونا: 
 نتيجة انتشار الوباء إلى عدة بلدان أو قارات.

 حدود الدراسة: 

اقتصرت الدراسة على دراسة دافعية المعلمين وكيفية تحفيزهم في المدارس  الحد الموضوعي: -
 الحكومية نحو برامج التدريب االلكتروني في ظل جائحة كورونا.

اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي المدارس الحكومية ومجموعة من القادة  الحد البشري: -
 التربويين.

 ت غزة.المدارس الحكومية بمحافظا الحد المؤسسي: -
 - 2121ديسمبر للعام الدراسي  -طبقت هذه الدراسة في الفترة ما بين أكتوبر الحد الزماني: -

 م.2122
 الطريقة واالجراءات:
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النوعي حيث يعرفه  المنهج باستخدام قامت الباحثة الدراسة أهداف تحقيق أجل ومن :منهج الدارسة
( "وهو المنهج الذي يعتمد على استخدام أساليب غير قياسية أو كمية، مثل: 26: 2119)الحاج ،

المالحظة بالمشاركة، والمقابلة المتعمقة، واالستبيانات المفتوحة، ودراسة الحالة، وتحليل الوثائق، 
 تسجيالت صوتية، مرئية". 

سئلة المفتوحة وجمع البيانات، حيث تم اعتماد أنواعًا مختلفة من وقد تم توظيف أسلوب المقابلة واأل    
 االسئلة مباشرة، متابعة، تمحيص، ساحبة، اسئلة غير مباشرة، ووقفات صمت.

الباحثة باختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية، والتي تكونت من معلمي المدارس  قامت :الدراسةعينة 
الحكومية الذين طبقوا في مدارسهم برامج التدريب االلكتروني في ظل جائحة كورونا، وذلك خالل 

( من القادة 31( معلم، و)31( م، والبالغ عددهم )2122-2121الفصل الثاني من العام الدراسي )
من مشرفين ومدراء ومدربين مركزيين؛ لالستفادة من خبرتهم في هذا المجال واستطالع آرائهم التربويين 

 .حول كيفية تحفيز المعلمين نحو برامج التدريب االلكتروني

 أدوات جمع البيانات:

استخدمت هذه الدراسة المقابالت الشخصية المفتوحة حيث تكون دليل المقابلة في صورته النهائية  -
عدة أسئلة على النحو اآلتي: أسئلة تقديم، أسئلة مباشرة، أسئلة متابعة، أسئلة تحديد، على هيئة 

أسئلة تمحيص، ووقفات صمت، وقد تمت صياغة فقرات هذا الدليل بعد مراجعة األدب السابق 
 المتعلق بموضوع المقابلة، إضافة الى خبرة الباحثة عن الموضوع.

(، كما واستخدمت الباحثة 31رية لمجموعة من المعلمين عدد)باإلضافة إلى استخدام المجموعات البؤ  -
( من القادة التربويين من مدراء ومشرفيين تربويين ومدربين، وذلك 31أسلوب المقابالت مع عدد)

 للتعرف إلى كيفية تحفيز المعلمين نحو برامج التدريب االلكتروني.
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وقامت الباحثة بعرض األسئلة على اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال إلبداء      
مالحظاتهما حول الصياغة والدقة العلمية واللغوية، ومدى ارتباط فقرات الدراسة بهدف الدراسة وأهداف 

 المقابلة.

ين ابلة على مجموعة من المعلمتم فحص ثبات المقابلة من خالل تجريب أسئلة المق ثبات أداة المقابلة:
والقادة التربويين والمدراء من خارج عينة الدراسة عدة مرات، بين المرة األولى والثانية أسبوعان، ومن ثم 

 تحليل البيانات ومقارنة االختالف في االستجابات بين المرتين.

 دور الباحثة:

 ا اجراء المقابالت وتحليل النتائج، وأخرى وقد قامت الباحثة في هذه الدراسة بعدة أدوار رئيسية منه   
 فرعية تمثلت في االستماع الجيد والمرونة اللغوية للتحدث مع المشاركين.

من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن سؤالها، قامت الباحثة بسلسلة من  اجراءات الدراسة:
 االجراءات التي تشمل:

 الحكومية الذين خاضوا تجربة التدريب االلكتروني.تحديد المشاركين من معلمي المدارس  -

 استخدام أسلوب المجموعات البؤرية لمجموعة من المعلمين مع اتخاذ كافة اجراءات السالمة. -

مقابلة القادة التربويين من مدراء ومشرفين تربويين ومدربين بعد التأكد من الظروف المالئمة إلجراء  -
المناسب من خالل المقابلة الوجاهية واستخدام برامج متنوعة عبر المقابلة وتحديد المكان واألسلوب 

 االنترنت.

 تسجيل الحوارات التي جرت أثناء المقابالت بطريقة نصية وصوتية. -

تدوين الحوارات بعد اجراء المقابلة مباشرة واطالع عينة الدراسة عليها بعد تدوينها وأخذ توقيعاتهم  -
 عليها.

 تحليل المقابالت:
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يانات المقابالت، اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية األفكار واآلراء التي ظهرت من لتحليل ب
 المقابالت ومن ثم التوصل إلى الفئات الرئيسية والفئات الفرعية من خالل ما يلي:

 تفريغ المقابالت على أوراق بحيث تكون كل مقابلة منفصلة عن األخرى. -

 ت في المقابالت.القراءة المتعمقة لكل كلمة وعبارة ورد -

 اعتماد الترميز لكل استجابة. -

 وضع األفكار المتشابهة أو التي تجمعها قواسم مشتركة في فئات فرعية. -

 وضع الفئات الفرعية ضمن فئات رئيسية. -

 مراعاة أخالقيات البحث:

ومن أجل التأكد من عدم ذاتية الباحثة تم اشراك مديرة مدرسة تحمل درجة الدكتوراه وذات سنوات     
خبرة تتعدى الخمسة عشر عامًا، وآخر حاصل على درجة الدكتوراه وذو عالقة بمجال تدريب المعلمين، 

راءات تنسجم هذه االجوتم مناقشتهما في القضايا التي وجدت فيها الخالف للوصول إلى رأي موحد فيها، و 
 المراجع.مع منهجية البحث العلمي النوعي التي أكدتها العديد من 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ومن خالل تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خالل المجموعات البؤرية والمقابالت الشخصية 
 التالية:تم التوصل إلى النتائج 

كيف يصف المعلمون في المدارس الحكومية دافعيتهم نحو برامج التدريب اإلجابة على السؤال األول: " 
 االلكتروني في ظل جائحة كورونا؟"

أجمع كافة أفراد العينة على أهمية برامج التدريب االلكتروني في تحسين المستوى االدائي للمعلم، إال    
 ي:فعة والمنخفضة على النحو التالأن استجاباتهم تراوحت ما بين المرت
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 العملي:الدافعية نحو برامج التدريب االلكتروني التي تعتمد على التطبيق  .1

أظهرت استجابات معظم أفراد العينة أن دافعيتهم كانت عالية تجاه برامج التدريب االلكتروني التي    
تعتمد على استخدام برامج التطبيقات العملية ال سيما تلك التي تعتمد على وجود قنوات اليوتيوب الخاصة 

 مميزات أهمها توفرها على بها أو صفحات الفيس بوك، أو المنصات العالمية، وذلك نظرًا لما لها من
مدار الوقت بحيث يتمكن المتدرب من الوصول إليها في أي وقت يشاء، باإلضافة إلى الحماسة والدافعية 
التي تميز بها بعض المتدربين تجاه هذه البرامج ال سيما عند عرض المشروعات المطلوبة منهم في نهاية 

المعلمة )س. م( إلى ذلك بقولها: "لقد شعرت بدافعية الدورة في جو من المنافسة العالية، فقد أشارت 
عالية نحو تلك الدورات التدريبية التي تعتمد على استخدام البرامج االلكترونية والتي تعتمد على التطبيق 
العملي ذلك ألنه كنت بطبق عملي بشكل مباشر بمجرد مشاهدة الفيديوهات "، كما وأضاف المعلم )م . 

تنافس التدريبية حيث أننا كنا ن الدوراتعالية جدا ألنني شعرت بالمتعة أثناء تلقي  : "كانت الدافعيةن(
فيما بيننا إلعداد المشاريع التي تم تكليفنا بها بشكل عملي، فقط كان المدرب يقوم بعرض كافة األعمال 

كون األول في أالخاصة بالمتدربين والتي يتم انجازها، فكنت على الدوام أشعر بأنني في سباق وأريد أن 
(  في أن التدريب االلكتروني 2121هذا السباق".  وهذا ما أشارت اليه نتائج دراسة )بن حمدن وبلعور، 

يسهم في تنمية الموارد البشرية في الجانب المعرفي باكتساب معارف ومهارات متنوعة، وأهمية دوره 
( والتي أكدت Gómez 2020,ة)كوسيلة لكشف الطاقات النشطة والمبدعة، كما ويتفق ذلك مع دراس

م أن البرامج التدريبية االلكترونية التي تعتمد على التطبيقات العملية حققت تقييمًا إيجابيًا للغاية للتعلعلى 
 .الذي تم تحقيقه واالستراتيجيات المطبقة فيها، كانت نتائج التعلم مرضية

لعالية لديهم في تلقي المهارات والمعارف في كما وقد أشار الغالبية العظمى منهم إلى أن الدافعية ا    
الدورات التدريبية االلكترونية دفعتهم إلى أن يتحولوا إلى مدربين مركزيين في مدارسهم ومديرياتهم لمعلمين 
آخرين من أجل نشر المعرفة، فقد قالت المعلمة)م. د(: " بمجرد تمكني من استخدام جميع التطبيقات 

الصفوف االفتراضية والتعلم االلكتروني، عرضت على مشرفي أن أقوم بتنفيذ التي تعتمد على استخدام 
دورة تدريبية لمعلمي مبحث العلوم في المديرية، وكم كانت دهشتي كبيرة عنا وجدت أن أعداد المعلمين 



 

140 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

ضو ) المنضمين في تزايد من داخل مديرية خان يونس ومن خارجها". وهذا ما أكدت عليه نتائج دراسة
( بأهمية التدريب االلكتروني في بناء القدرات وتطوير المهارات التطبيقية والذي بدوره 2121 اتي،والمصر 

( في دور التدريب 2121بن حمدن وبلعور، )دراسة ينعكس على العملية التعليمية، كما ويتفق مع نتائج 
 االلكتروني في نقل المعارف والمهارات المكتسبة أو تخزينها.

ات التعلم االلكتروني الغير متزامنة التي تعتمد على العرض والمحتوى الدافعية نحو منص .2
 النظري:

وقد أظهر بعض أفراد العينة مستوى منخفض من الدافعية عند سؤالهم عن دافعيتهم نحو برامج التدريب    
االلكتروني التي تعتمد على المنصات االلكترونية المنتشرة على االنترنت، فقد أشار البعض منهم بأن 

منصة "أسلوب المدرب في ال ذلك يعتمد على أسلوب المدرب أثناء عملية التدريب، فقالت المعلمة )آ. ف(:
كان اله دور كبير في استمراري في عملية التدريب أو انقطاعي عنه"،  اذ أشار البعض منهم إلى أن 
بعض المدربين على منصات التدريب االلكتروني تميز أسلوبه باإللقاء والرتابة والسرعة أثناء الحديث 

ضاف بعضهم إلى أن بعض الدورات لم يستطع أن مما أشعر المتدرب بالملل أثناء المتابعة كما وقد أ
يكملها بعد أن تابع بعضًا من اللقاءات ثم تركها بسبب رتابة العرض والشعور بالملل". وهذا يتفق مع 

( والتي أكدت على ضرورة تنمية قدرات المدربين في كفايات التدريب 2121توصيات دراسة )قجام، 
 االلكتروني.

غ( : " على الرغم من أنني مولع بالدورات االلكترونية، إال أن نوع المحتوى كما وأشار المعلم )ح.    
المقدم ضمن الدورة التدريبية يلعب دور كبير في استمرارية المتابعة أو االنقطاع عنها فمثاًل اذا كانت 

رة التدريبية، و المادة المقدمة تعتمد على الشرح النظري والسرد فهذا بدوره يشعرني بالملل وترك االلتحاق بالد
وقد حدث ذلك معي كثيرًا" ، كما وأضافت المعلمة )أ. س(:" تابعت أثناء الجائحة دورات على منصات 
مثل ادراك وزادي فكانت دافعيتي تجاه استكمال الدورة العملية أعلى منها تجاه دورات المحتوى النظري 

". وهذا المدرب ومحتوى العرض النظري  التي تابعت منها ما ال يزيد عن لقاءين ثم تركتها بسبب أسلوب



 

141 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

( بأهمية توفير برامج جيدة للتدريب اإللكتروني التفاعلي 2121ما أكدت عليه دراسة )الطاهر والزهراني، 
 والمحتوى التدريبي المشوق.

اإلجابة على السؤال الثاني: " كيف يمكن تحفيز المعلمين نحو برامج التدريب االلكتروني في المدارس 
 ية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر القادة التربويين؟"الحكوم

 وقد جاءت النتائج على النحو التالي : 

 (: التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة 1جدول رقم )

التكرار وسائل التحفيز م
 ات

النسبة 
 المئوية

 %35 35 تقييم المعلمين ومساءلتهم. 1
 %21 21 التدريبية بالحوافز المادية والمعنوية.ربط عدد الدورات  2
 %21 21 اصدار شهادات معتمدة ومعترف بها للمتدربين. 3
 %9 9 تعدد وتنوع البرامج التطويرية والتدريبية للمعلم. 4

توفير بنية تحتية اساسيه كمنطلق رئيسي لتطوير قدرات المتدرب باستخدام  5
 التقنيات المعاصرة.

9 9% 

6 
المعامل وبرمجيات الحاسوب  وقنوات شبكة المعلومات في خدمة المعلم توفير 

 %7 7 وتحت تصرفه .

 %122 122 المجموع 

ويتبين من الجدول أعاله اتفاق القادة التربويين من مدراء مدارس ومشرفين تربويين ومدربين مركزيين 
مج دافعيتهم نحو االلتحاق بالبرافي المديريات والوزارة على أهمية تحفيز العاملين ودوره في زيادة 

 التدريبية سواء الكترونية أو وجاهية.

 تقييم المعلمين ومساءلتهم: .أ
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ولعل من أبرز ما اتفق عليه الجميع دور تقارير تقييم األداء السنوي في تحفيز المعلمين نحو برامج     
عدد الدورات يختص فقط بالتدريب االلكتروني حيث يمكن تحديد بند خاص من التقييم السنوي للموظف 

االلكترونية التي التحق بها من قبل منصات الكترونية، أو مواقع تدريبية سواء تابعة للوزارة أو غيرها، فقد 
أشارت المديرة )ن. أ( بقولها: "أنا كمديرة مدرسة ممكن أحفز معلماتي على االلتحاق بالدورات االلكترونية 

نوي على االلتحاق بدورات تدريبية الكترونية"، كما واتفق معها بأنه أحدد جزء من درجات التقييم الس
المشرف التربوي)أ. ف( والذي أكد على نفس الحديث بكالمه : "التقييم السنوي يعد محفز كبير للمعلم 
لاللتحاق بالدورات التدريبية وفي ظل األزمة الحالية كورونا وتبعاتها أصبح لدي توجه كبير نحو احتساب 

درجات الخاصة بالتقييم على الدورات التدريبية االلكترونية". وهذا يتفق مع نتائج دراسة)الطاهر جزء من ال
( بضرورة االهتمام بالكوادر التدريبية التي تجيد التعامل مع  التكنولوجيا، مع توفير 2121و الزهراني، 

 نظام فعال لتقييم نتائج البرامج االلكترونية.

 بالحوافز المادية والمعنوية: ربط عدد الدورات التدريبية .ب

كما واتفق أفراد عينة الدراسة على أهمية الحوافز بكافة أشكالها المادية والمعنوية ودورها في زيادة     
عدد المعلمين الملتحقين ببرامج التدريب االلكتروني وذلك بربط تقديم الحوافز للموظفين بعدد الدورات 

محددة، فقد أشار المشرف التربوي )م. م( بقوله: " أجد بأنه من أبرز  التي أتمها المعلم خالل فترة زمنية
األمور التي تحفز على التدريب االلكتروني تقديم الحوافز بنوعيها المادية والمعنوية للمعلمين سواء 
 بتكريمهم أمام زمالئهم فيكونوا قدوة لهم أو بتقديم مكافآت رمزية لهم فيشجع المتدرب ليصبح مدربًا فيما
بعد لزمالئه وبالتالي نشر المعرفة على أوسع نطاق "، كما وأكدت المديرة )ز. ف( بقولها:" الحظت من 
خالل تشجيعي للمعلمات اللواتي التحقن بالدورات االلكترونية من خالل تقديمي للحوافز المعنوية كشهادات 

يات يادة الدافعية لدى األخر التقدير أو تكريمهن الشفوي أمام زميالتهن في كان له عظيم األثر في ز 
وبالتالي زاد عدد المعلمات الملتحقات بدورات الكترونية كما والحظت أنه هناك انجازات ملحوظة على 
األرض خصوصاً أنه كان هناك انجازات واضحة على صعيد أداء المعلمات في ادارة الصفوف االفتراضية 

 خصوص وذلك في ظل جائحة كورونا ".على وجه ال
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 دار شهادات معتمدة ومعترف بها للمتدربين:ج. اص

كما وأشار معظم القادة التربويين على أهمية أن تكون الشهادات الصادرة عن الدورات التدريبية     
االلكترونية شهادات معتمدة يمكن أن تؤهله للعمل بأي من المراكز التدريبية وبالتالي تكون هذه الدورات 

وهذا ما أكده المدرب في المعهد الوطني لوزارة التربية والتعليم )م. والشهادات مصدر دخل للمعلم، 
ش(بقوله: " يمكن للوزارة أن تقوم بإصدار شهادات معتمدة لجميع الملتحقين بالدورات االلكترونية والي 
بدورها يمكن للمعلم أنه يقدمها ألي مركز تدريبي وبالتالي بتصبح هذه الشهادة كمصدر دخل للموظف 

( والتي أوصت 2121أوضاع الرواتب الصعبة ". وهذا يتفق مع دراسة )الطاهر والزهراني، في ظل 
 بضرورة منح شهادات معترف بها للمتدربين.

 د. تعدد وتنوع البرامج التطويرية والتدريبية للمعلم:

كما وأكدت بعض المديرات على أهمية تعدد وتنوع البرامج التدريبية االلكترونية للمعلم وتوفير عناصر     
الجاذبية والمنافسة فيها بما يضمن استمراريتهم وزيادة دافعيتهم نحو هذه البرامج ال سيما وأنها تطلب 

حيث  لية البرامج التدريبية منالجلوس على جهاز الحاسوب لساعات طويلة، كما ويجب التركيز على فاع
التصميم والتنفيذ والتقويم اإليجابي لها، فقد قالت المشرفة التربوية )إ. ع(: "إن تنوع وتعدد البرامج التدريبية 
والمحتوى التدريبي وتطعيمه بالمواد الجاذية له الدور الكبير في زيادة عدد الملتحقين فيها، وبصراحة كنت 

ين الكترونيتين وقد الحظت الفرق بين دافعية المعلمين نحو الدورتين وكان قد أعطيت قبل هيك دورت
 االختالف برجع للمحتوى التدريبي ومدى جاذبيته الي بدورها أثرت على استمرارية الملتحقين فيها".

 ه. توفير بنية تحتية اساسيه كمنطلق رئيسي لتطوير قدرات المتدرب باستخدام التقنيات المعاصرة:

ا اتفق كافة القادة التربويون على أهمية توفير البنية التحتية الخاصة بالتدريب االلكتروني من فيم    
شبكة انترنت، وأجهزة حواسيب ذات مواصفات معتدلة لما لها من الدور الكبير والرئيسي في البدء بعمليات 

افة ص تذليل كالتدريب أو استكمالها، كما يجب أن يكون هناك تسهيالت وللمعلمين خاصة بخصو 
العقبات التي تقف في طريق التدريب االلكتروني للمعلمين، كما وذهب البعض إلى ضرورة توفير الب 
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توب لكل معلم يصرف من مستحقاته المتراكمة عليه لدى الحكومة كما وأكد على ذلك المشرف التربوي 
معلمين من افقة على صرف مبلغ لل)أ. ف( بقوله: " بأنه بالفعل تم تقديم طلب لعطوفة وكيل الوزارة للمو 

مستحقاتهم المتراكمة على الحكومة من أجل توفير أجهزة الب توب بمواصفات معتدلة إال أننا لم نتلق 
 حتى اآلن أية استجابة بهذا الشأن".

كما وأشارت المديرة )ز. ف( بقولها: "من المفترض أن يكون هناك استثناءات من قبل شركات    
لكافة العاملين في سلك التعليم في ظل جائحة كورونا ألنه التعليم االلكتروني واجب  االتصال ومراعاة

وطني ومسئولية مجتمعية وعلى الجميع أن يشارك في العمل على تذليل العقبات التي تواجه عملية 
جود ( بتشجيع و 2121تطبيق التعليم االلكتروني". وهذا ما يتفق مع أوصت به دراسة )الطاهر والزهراني، 

تحالفات استراتيجية بين المؤسسات الداخلية والخارجية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
 تقديم خدمات تدريبية ذات جودة عالية.

 و. توفير المعامل وبرمجيات الحاسوب  وقنوات شبكة المعلومات في خدمة المعلم وتحت تصرفه:

معامل والمختبرات وبرمجيات الحاسوب وقنوات المعلومات كما وأكد الجميع على ضرورة توفير ال    
الالزمة لخدمة المعلم وتحت تصرفه، فهذا األمور تعد من المتطلبات األساسية والضرورية التي تحفز 
المعلمين على االستمرارية والمتابعة للدورات االلكترونية التي تقرها الوزارة، وهذا ما أكد عليه المدرب )م. 

من األمور المشجعة على التدريب االلكتروني أن يتوفر البديل للمعلم الذي ال يتوفر لديه  ش ( بقوله:"
متطلبات نجاح التدريب االلكتروني كأن يكون في المدرسة مختبر مجهز بكافة البرمجيات التي يحتاجها 

مور تعد ه األالمعلم وأجهزة حواسيب على قدر عالي من الجودة باإلضافة إلى سرعة انترنت عالية كل هذ
مشجعة للمعلم على االستمرارية وتعمل على زيادة دافعيته نحو البرامج التدريبية"، وهذا يتفق مع دراسة 

( في أهمية استحداث وحدة للتدريب اإللكتروني في وزارة التعليم العالي تقوم 2121)ضو والمصراتي، 
 باإلشراف والمتابعة وتوفير كل متطلبات استخدامه.



 

145 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

ما المعوقات التي تواجه معلمي المدارس الحكومية في االلتحاق ببرامج  لى السؤال الثالث:"اإلجابة ع
 التدريب االلكتروني في ظل جائحة كورونا؟"

 وقد قامت الباحثة بتصنيف هذه المعوقات على النحو التالي: 

 أواًل : معوقات بشرية: وتتمثل في اآلتي: 

 أ . األمية المعلوماتية والحاسوبية:

وقد أظهرت استجابات عينة الدراسة إلى أن أهم المعوقات تتمثل في الجهل الكبير لدى الغالبية     
العظمى من المعلمين في استخدام الحد األدنى من البرامج الحاسوبية، فمجتمع المعلمين يعاني من أمية 

ًا على المعلمين الكتروني في التعامل مع الحاسوب، فقد أشارت المديرة )ن. أ(: " من خالل قيامي بتدريب
الصفوف االفتراضية تحقيقًا ألهداف الوزارة في التوجه نحو التعليم االلكتروني وجدت أن معظم المعلمين 
لديهم جهل عام في كيفية استخدام الحاسوب على الرغم من أن الغالبية العظمى لديهم أجهزة هواتف 

)ز. ف(: " أثناء عمليات التدريب االلكتروني المتزامن  ذكية يتقنون التعامل معها "، فيما أفادت المديرة
الحظت مشكلة لدى البعض في البحث عن الحروف أثناء عملية الطباعة فقد استغرق منه وقتًا طوياًل 
إليجاد الحرف أثناء الكتابة سواء العربية أو االنجليزية، فكنت أجد أن نصف الوقت يضيع في محاولة 

روف ال سيما الكبار منهم، أضف إلى ذلك عدم قدرتهم على التعامل مع المتدربين في البحث عن ح
 الرسائل التي قد تظهر لهم باللغة االنجليزية فهناك ضعف عام لديهم في التعامل مع اللغات األجنبية".

كما أن بعض المتدربين يفتقر إلى أدنى مقومات التعامل مع شبكة االنترنت من تنزيل صورة أو ملف     
ى تشغيل موقع الكتروني مكتوب باللغة االنجليزية أو حتى نشر رابط ما، وهذا ما أكده المشرف أو حت

التربوي) أ. ف( بقوله: " أثناء قيامي بعملية التدريب االلكتروني المتزامنة ال حظت أن معظم المعلمين 
وتيوب اة الييشكون من مشاكل بسيطة مثل نسخ رابط أو تنزيل صورة أو ملف أو تحميل ملف على قن

 الخاصة به".

 ب. مقاومة التغيير:
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وقد أظهرت استجابات عينة الدراسة دور الثقافة السائدة التي تتمثل في اعاقة التقدم نحو برامج     
التدريب االلكتروني داخل المؤسسة من أفكار ومعتقدات، واتجاهات، وافتراضات، وقيم داخل المؤسسة، 

يد من أهم المعوقات التي تواجه مؤسسات التربية والتعليم وذلك لجهل حيث تعد مقاومة التغيير والتجد
األفراد بالهدف من هذا التغيير وطبيعته فقد أشار المشرف التربوي )أ. ف( : "بأن هناك توجه كبير نحو 
برامج التدريب االلكتروني من قبل المعلمين إال أن هناك فئة من المعلمين كبار السن أو حتى الشباب 

الت تخشى التغيير لجهلها بأهمية دور هذه البرامج التدريبية االلكترونية، ويعود ذلك إلى أن معظمهم ال ز 
لديه أفكار ومعتقدات ال يرغب بالتخلي عنها تجاه كل ما هو جديد وتمسكه بكل ما هو تقليدي"، وهذا ما 

الب كمان، ني بين المعلمين والطأكدته المديرة )ز. ف( بقولها: "بداية الزم ننشر ثقافة التدريب االلكترو 
معلمة منهن تسع معلمات فوق سن الخامسة والخمسون وجميعهن امتنعن  39فمثاًل يعمل في المدرسة 

عن االلتحاق بالدورات التي تم اقرارها من قبل الوزارة فال هن التحقن بالتدريب الوجاهي وال التدريب 
ن، ني وما ينبثق عنه "، وهذا ما أكدت عليه دراسة )فنو االلكتروني، وهن يرفضن قطعًا التعليم االلكترو 

( بأهمية تهيئة المتدربين ونشر ثقافة التدريب االلكتروني ودوره في  التغلب على انخفاض الدافعية 2117
 لديهم الناتج عن مقاومة التدريب االلكتروني .

 ج. أسلوب المدرب:

معوقات التي تحول دون استكمال الدورات التدريبية وقد أكدت مجموعة من أفراد العينة أن من أبرز ال   
االلكترونية أسلوب المدرب في عرضه لمحتوى الدورة التدريبية الذي عادة ما يتسم بالرتابة والملل السيما 
في تلك الدورات التي تحتاج إلى تبسيط المحتوى أثناء العرض، فقد أشارت المعلمة )أ. ك(:"خالل جائحة 

رة الكترونية لم أحضر منها سوى ثالث لقاءات وتركتها ألنه مليت من أسلوب المدرب كورونا التحقت بدو 
بحكي بسرعة وما بلحق معه حسيت اني بضيع وقت على الفاضي"، وهذا يتفق مع توصيات دراسة 

 ( والتي أكدت على ضرورة تنمية قدرات المدربين في كفايات التدريب االلكتروني.2121)قجام، 

 خاصة بالبيئة التدريبية: ثانيًا: معوقات
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 ضعف مستوى البنية التحتية لشبكة االتصاالت في محافظات غزة: .أ

وقد أشارت عينة الدراسة بأن هناك مشكلة كبيرة في سرعة االنترنت لدى بعض المتدربين ففي     
دريب تبعض الدورات كان لزامًا على المتدربين أن يقوموا بتنزيل بعض البرامج التي تحتاجها عملية ال

إال أن سرعة االنترنت قد تحول دون ذلك ال سيما إذا كانت حجم تلك البرامج كبيرة نسبيًا، كما وأشار 
بعض أفراد عينة الدراسة إلى أن هناك مشكلة كبيرة في االتصال ما بين المدرب والمتدرب فقد كان 

ل المحتوى بشك بطئ  شبكة االنترنت يحول دون وصول الصوت جيدًا إلى الطرف اآلخر أو نقل
صحيح، وهذا ما أكدته المعلمة )أ. س( بقولها: "تلقيت دورة الكترونية مع أحد المشرفين صوته واطي 

 مشكلة في فهم المحتوى التدريبي".باإلضافة إلى أنه النت بطيء فكانت عندي 

 انقطاع التيار الكهربي لساعات طويلة: .ب

وقد اتفق كافة أفراد عينة الدراسة من مدربين ومتدربين على أن انقطاع التيار الكهربي كان ما     
أبرز المشكالت التي واجهت الجميع، فقطاع غزة المحاصر يعاني من االنقطاع المتكرر للتيار 

أكدت  االكهربي ولساعات طويلة باإلضافة إلى زيادة ساعات القطع مقارنة بساعات الوصل، وهذا م
عليه المعلمة )أ. ك( بقولها: "كنت ملتحقة بدورة الكترونية موعدها خميس واثنين ولكن المشكلة أنه 
الكهرباء بموعد هاي الدورة كانت تقطع دايمًا وهدا كان يسبب لي أزمة وكنت أشعر اني فعليًا متخلفة 

 عن زمالئي في تسليم األنشطة والتكاليف المطلوبة منا "

 عار شبكات توفير خدمة االنترنت:ج. ارتفاع أس

فيما أفاد بعض أفراد العينة من المتدربين بأن هناك بعضًا من البرامج الكبيرة نسبيًا في الحجم و    
التي قد تحتاج إلى سرعات عالية في تحميلها في حين أن الموظف ذو الدخل المحدود ال يستطيع 

علمة )ح. م( بقولها: " أنا أعيل أسرة أنا الموظفة إال أن يوفر سرعة منخفضة نسبيًا، فقد أشارت الم
الوحيدة فيها ولكن لدواعي التعليم االلكتروني اضررت أن أعمل اشتراك انترنت ولكن بأقل سرعة 
موجودة وبأقل ثمن لكنني تفاجأت بأنه هذه السرعة غير كافية حتى لرفع فيديو مدته عشر دقائق 
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( بتشجيع 2121يتفق مع أوصت به دراسة )الطاهر والزهراني، على قناة اليوتيوب الخاصة". وهذا ما 
وجود تحالفات استراتيجية بين المؤسسات الداخلية والخارجية الستخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت في تقديم خدمات تدريبية ذات جودة عالية 

 د. األمن وسرية المعلومات:

الخوف من القرصنة ألجهزتهم أثناء استخدام شبكة االنترنت كما وأشار معظم أفراد عينة الدراسة أن     
يعد عائقًا كبيرًا أمام التوجه نحو برامج التدريب االلكتروني، ال سيما وأن غزة بالذات مستهدفة من قبل 
االحتالل االسرائيلي، فقد أشارت المعلمة )أ. ك(: "على الرغم من أني معلمة تكنولوجيا إال أنني أخاف 

م شبكات الحاسوب ومنصات التدريب االلكتروني ألنها غير آمنة، وجوالي المحمول وحتى من استخدا
الالب توب الخاص بي يحتوي على العديد من الصور الشخصية ومقاطع الفيديو لذلك فإنني أخشى أن 

في  ةأكون ضحية لالبتزاز اإللكتروني أو العمالة ولذلك فأنا أحجم عن االلتحاق بكافة الدورات التدريبي
المنصات االلكترونية التي تتطلب ارسال بيانات خاصة أو تسجيل دخول ". وهذا ما أكدته دراسة)الطاهر 

 ( بضرورة توفير نظام حماية وتأمين للبرامج التدريبية االلكترونية.2121والزهراني، 

 التوصيات:

 وفي ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة بما يلي: 

 ربية والتعليم الفلسطينية:توصيات خاصة بوزارة الت .1

ضرورة نشر ثقافة التدريب االلكتروني بين المعلمين وتشجيع المعلمين نحو االلتحاق بها من خالل  -
 البرامج الحوارية والثقافية للمساهمة في احتواء التغيرات الثقافية واالجتماعية.

ني بشكل للتدريب االلكترو نشر الوعي بالتدريب االلكتروني بين المعلمين بحيث يكون التوجه  -
 تدريجي وعلى مراحل حتى يسهل تقبله.
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تحديد تعليمات ولوائح خاصة بالدورات التدريبية بنظام التدريب عن بعد، بحيث تتضمن مدة الدورات  -
 وأحاكمها المتعلقة بأنظمة احتساب الساعات والحوافز وغيرها.

مادية تروني من خالل توفير كافة االمكانيات التوفير الدعم المستمر من الوزارة لبرامج التدريب االلك -
 والفنية.

تطبيق نظام المتابعة للمعلمين بعد التحاقهم بالدورات االلكترونية وذلك لمساعدتهم على حل  -
 المشكالت التي تعترضهم.

توفير كافة أشكال الدعم الفني الخاصة بشبكات االنترنت أو األجهزة أو البرمجيات الالزمة في  -
 االلكترونية.الدورات 

 اصدار شهادات معتمدة ومعترف بها للمتدربين. -

 توصيات خاصة بالقادة التربويين: .2

الحرص على تقديم برامج تدريبية قائمة على تلبية احتياجات العاملين من المهارات والقدرات التي  -
 يحتاجونها.

المتعلقة  والكفاءات تنمية كفايات المعلمين وتطويرها خاصًة فيما يتعلق بمهارات الحاسب اآللي، -
 بتقنية االتصاالت والمعلومات.

 ضرورة تقديم الحوافز المادية والمعنوية التشجيعية للمتدربين في يرامج التدريب االلكتروني. -

 تمكين المتدربين من تقييم قدراتهم ذاتيًا بعد اشتراكهم في برامج التدريب عن بعد. -

 االلكتروني التي التحقوا بها. تقييم المعلمين ومساءلتهم حول برامج التدريب -

 ضرورة تحفيز المعلمين من خالل ربط عدد الدورات التدريبية بالحوافز المادية والمعنوية. -

 تعدد وتنوع البرامج التطويرية والتدريبية للمعلم بما يتالءم مع تلبية احتياجاتهم. -
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 ه.لمعلم وتحت تصرفتوفير المعامل وبرمجيات الحاسوب  وقنوات شبكة المعلومات  في خدمة ا -

 توصيات خاصة بالمعلمين: .3

 ضرورة تغيير القناعات ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التقيات الحديثة والتكنولوجيا.  -

 تطوير قدراتهم وتنميتها في مجال استخدام الحاسوب واألجهزة التكنولوجية الحديثة. -

 لمية .متابعة كل ما هو جديد من دورات الكترونية عبر المنصات العا -

 المراجع العربية
(. درجة الدافعية لدى المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم: 2119أبو عيشة، أماني) -

 .2، العدد  46، المجلدمجلة دراسات العلوم التربويةمحافظة العاصمة، 
وتداعياتها على أهداف التنمية المستدامة  12جائحة كورونا كوفيد (. 2121األلسكو) -

 العدد الثاني.، 2232
(. عالقة التحفيز بمستوى أداء العاملين، دراسة ميدانية 2117براهيم، بلقايد و شوقي ، بوري) -

،  2المجلد  17، العدد ، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيابالمؤسسة لوطنية للدهن لوحدة وهران
 .271 – 255ص 

كأحد المسارات الحديثة (. التدريب االلكتروني 2121بن حمدون، خديجة و بلعور، سليمان ) -
 135، ص  1، العدد  4، المجلد مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد واالدارةلتنمية الموارد البشرية، 

 . 155ص –
 ، مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم.2(. طالبحوث النوعية )الكيفية(.2119الحاج، أحمد.) -
افية معلمي الرياضيات في البيئة الثق (، الدافعية المهنية للتدريس لدى2116حسين، هشام بركات) -

 (12(، العدد )19، المجلد )مجلة تربويات الرياضياتالعربية: دراسة تحليلية، 
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(. األداء الوظيفي للمعلمين وعالقته بالنمط القيادي 2118الحمادي، عيسى بن صالح بن علي) -
، ورةماجستير غير منشرسالة لمديري مدارس التعليم العام بمنطقة الباطنة جنوب سلطنة عمان، 

 معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.
(. واقع الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة التربية 2116الدرايسة، عبد الله صالح وآخرون ) -

 ،مجلة دراسات العلوم التربويةوالتعليم في األردن أثناء الخدمة من وجهة نظر معلمي العلوم، 
 (.4(، الملحق)43جلد )الجامعة األردنية، الم

(. مساهمة وظائف ادارة الموارد البشرية في استدامة منظمات المجتمع 2111زيد، أحمد. ) -
 . جامعة القدس، القدس، فلسطين.رسالة ماجستيرالمدني في الضفة الغربية. 

(. أسباب ضعف 2113الصالحي، فاطمة بنت محمد سالم و المنذري، ريا بنت سالم سعيد) -
لدافعية المهنية لدى معلمي صفوف الحادي عشر والثاني عشر من وجهة نظر المعلمين أنفسهم 

 (.1( ، الجزء )35، العدد)دراسات عراقية في التربية وعلم النفسفي محافظة الباطنة شمااًل، 
(. التدريب االلكتروني كمدخل 2121السالم والمصراتي، سالمة مفتاح .)ضو، صالح عبد  -

لتطوير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولي 
 ،بـ التحول الرقمي في عصر العولمة )الواقع والتحديات االنعكاسات(األول)االفتراضي( المعنون 

 . 2121/  7/ 12د بتاريخ جامعة الزاوية، المنعق
(. أثر التدريب اإللكتروني التفاعلي 2121الطاهر، حنان محمد و الزهراني، أمل بنت عائض) -

مجلة الفنون واألدب وعلوم االنسانيات في تنمية مهارات القيادة لدى طلبة جامعة حائل، 
 . 61، جامعة حائل، العدد واالجتماع

. 1ط ،لكتروني : الفلسفة والمبادئ واألدوات والتطبيقاتالتعليم اإل  ).2119عبد العزيز، حمدي) -
 .عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون 

بحث مقدم للمؤتمر (. الدافعية األخالقية لدى مدرسي المرحلة اإلعدادية، 2121عبد الله، رجاء) -
 ، جامعة واسط، مجلة كلية التربية.العلمي الدولي الثاني
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(. معوقات تطبيق التدريب اإللكتروني أثناء الخدمة بمدارس وكالة 2116العطار، ناهض حسن) -
، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةالغوث في محافظات غزة، وسبل التغلب عليها، 

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 مجلة التطوير(. التدريس وتجديد طاقات العلم، 2117العويسي، رجب بن علي بن عبيد) -

 (.5(، الجزء)33، سلطنة عمان، العدد)التربوي 
(. مستوى جودة التدريب االلكتروني في ضوء معايير ومؤشرات التعليم 2121قجام، نجوى عمار) -

 ،مجلة كلية االقتصاد للبحوث العلمية االلكتروني في جامعة الزاوية من وجهة نظر المتدربين،
 جامعة الزاوي، العدد السادس.

(. تكوين المدرسين أثناء الخدمة بين ضرورات التكوين 2112خير، طبشي )قندوز، أحمد و بل -
جزائر، ورقلة، ال -، جامعة قاصدي مرباحمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةوالدافعية للتدريس، 

 (.9العدد)

(. دافعية اإلنجاز وعالقتها بالذكاء االستراتيجي 2121المصري، طاق توفيق و فرح، علي فرح) -
مجلة الجامعة االسالمية للدراسات جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية،  لدى طلبة

 ، الجامعة االسالمية، غزة.التربوية والنفسية

(. متطلبات التدريب اإللكتروني ومعوقاته بمراكز التدريب التربوي 2112المطيري، حمد بن محيا) -
، جامعة الملك سعود، غير منشورة رسالة ماجستيربمدينة الرياض من وجهة نظر المدربين، 

 .السعودية
(. أثر التنمية المهنية)التدريب( أثناء الخدمة للمعلم على دافعيته األكاديمية 2116المغربية، ريم ) -

(، العدد 5، المجلد)المجلة الدولية التربوية المتخصصةالمهنية)دافعية االنجاز( في األردن، 
(11.) 

، تقرير األمم المتحدة، موجز وما بعدها 12اء جائحة كوفيد التعليم أثن (.2121اليونيسيف،) -
 تنفيذي.
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https://www.neweduc.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
https://www.facebook.com/niet.gaza
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التمكين النفسي والثقافة التنظيمية وعالقتهما بالرضا الوظيفي في منظمات دراسة بعنوان " 
"األعمال على عينة من العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس  

Psychological Empowerment and Organizational Culture and their relationship to Job 
Satisfaction for Business Organizations on a Sample of money Exchange Companies and 

money transfers in Khanyunis 

 أستاذ مساعد، كلية العلوم المالية والمصرفية، جامعة غزة، غزة - د. أديب إبراهيم السقا إعداد/
adib.alsaqqa@gmail.com 

أستاذ مساعد، كلية التربية، جامعة األقصى، غزة. - د. مرفت عاطف النجار
 mervat.alnajar.12@gmail.com 

 الملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى كل من التمكين النفسي والثقافة التنظيمية والرضا 
والحواالت المالية في مدينة الوظيفي لمنظمات األعمال على عينة من العاملين في شركات الصرافة 

خانيونس، وكذلك التعرف على طبيعة العالقة بين التمكين النفسي والرضا الوظيفي، والتعرف إلى طبيعة 
( من 115العالقة بين الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

ي، ية في مدينة خانيونس، وتم استخدم مقياس )التمكين النفسالعاملين في شركات الصرافة والحواالت المال
الثقافة التنظيمية، والرضا الوظيفي( وجميعهم من إعداد الباحثان، وتوصلت أهم نتائج الدراسة إلى أن 
مستوى كاًل من )التمكين النفسي، الثقافة التنظيمية، والرضا الوظيفي( لدى عينة الدراسة جاء بدرجة 

عالقة ارتباط موجبة ذات داللة احصائية بين التمكين النفسي والرضا الوظيفي لمنظمات مرتفعة، ووجود 
األعمال على عينة من العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية، وكذلك وجود عالقة ارتباط 

 موجبة ذات داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسية.
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العاملين  - منظمات األعمال -الرضا الوظيفي -الثقافة التنظيمية  -التمكين النفسي المفتاحية: الكلمات 
 في شركات الصرافة والحواالت المالية.

Abstract: 

The study aimed to identify the level of both psychological 
empowerment, organizational culture and job satisfaction for business 
organizations on a sample of workers in money exchange and money transfer 
companies in Khan Yunis, as well as to identify the nature of the relationship 
between psychological empowerment and job satisfaction, and to identify the 
nature of the relationship between organizational culture and job satisfaction 
among a sample. The study sample consisted of (115) workers in exchange 
companies and money transfers in the city of Khan Yunis, and the scale 
(psychological empowerment, organizational culture, and job satisfaction) was 
used, all of them prepared by the researchers. Organizational culture, and job 
satisfaction) in the study sample came to a high degree, and there was a 
positive statistically significant correlation between psychological empowerment 
and job satisfaction for business organizations to a sample of workers in 
exchange companies and remittances, as well as a positive and statistically 
significant correlation between organizational culture and satisfaction. Career 
sample. 



 

157 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

Keywords: psychological empowerment - organizational culture - job 
satisfaction - business organizations - workers in exchange companies and 
money transfers. 

 مقدمة:

شهدت المجتمعات اليوم تغيرات واسعة في ظل ثقافة االنفتاح والتدفق المعلوماتي، والتي ساهمت 
ر األنماط السائدة في المجتمعات كافة، وتسبب التطور المستمر في وسائل اإلعالم إلى حد كبير في تغيي

واالتصاالت بين دول العالم اليوم في احداث تغيرات ثقافية واضحة، فمن خالل االتصال الثقافي بين 
يرات غالشعوب، تنتقل العادات والممارسات الثقافية، والتي أثرت في أنماط التفكير، فقد انعكست هذه الت

على حياة اإلنسان وسلوكه، وطغت النواحي المادية على معايير الروح واألخالق، مما ساعد على االنبهار 
 والتأثر بثقافة الدول الغربية من خالل انجازاتها واكتشافاتها.

فمن هنا يعد الرضا الوظيفي من المتغيرات ذات األهمية على الصعيد الفردي والمجتمعي على 
توى شعور الفرد بالرضا الوظيفي ينعكس على توافقه النفسي واالجتماعي في محيط بيئته حد سواء، فمس

 & Chanوعمله، وهذا ما يدفعه إلى بذل أقصى الجهود في األداء، كونه يشكل دافًعا لإلنجاز)
Qiu,2011,1110.) 

ت الحواالت الذا نالحظ ازدياد االهتمام البحثي بالرضا الوظيفي بشكل عام ولدى العاملين في شرك
المالية والمصرفية بشكل خاص، بل أن بعض األبحاث اتجهت إلى قياس مدى ودرجة رضا األفراد نحو 

، 2121وظائفهم، وبحث مصادره وأسبابه والعوامل المؤثرة فيه، كونها تنعكس على أداء الموظف)العمري، 
84.) 

يها من عن غيرها، لما تتوفر فوأن لكل منظمة ثقافتها التنظيمية التي تميزها وتجعلها منفردة 
خصائص تجعلها قادرة على التأثير على سلوك العاملين وتوضح أسلوب العمل، لذا ضعف ثقافة المنظمة 
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يؤثر سلًبا على األنشطة والرضا لدى العاملين والفاعلين معها مما يضعف االنتماء والوالء لها 
 (.87، 2119)حامد،

يمية رفع مستوى الرضا الحقيقي أي كلما انخفضت الثقافة التنظ إن قوة الثقافة التنظيمية تؤدي إلى
أدت إلى عدم فعالية أداء المهام، وكلما كانت المنظمة قوية في ثقافتها التنظيمية عملت على حل المشاكل 
وزيادة اإلنتاج مما يترتب عليه جودة األداء الوظيفي للعالمين ورضاهم إذ أصبح الرضا الوظيفي والثقافية 

نظيمية من المواضيع التي اهتم بها علماء اإلدارة وعلم النفس لما لها من ارتباط وثيق لبعضهم البعض الت
 (.145، 2116)السحباني،

وتعد الثقافة التنظيمية عنصًرا جوهرًيا لما لها من تأثير على سلوك األفراد العاملين وتلعب دوًرا 
على خلق قيم، معتقدات، توقعات، وأعراف  في كل المستويات واألنشطة داخل المنظمة، حيث تعمل

تؤثر في األفراد العاملين وتجعلهم يسلكون اتجاهات محددة تساهم في تحسين وتطوير األداء بشكل مالئم 
 وفعال مما يساعد على تحقيق األهداف الفردية والجماعية والتنظيمية.

من  يعبر كل العاملين عنهاوالثقافة التنظيمية هي المعنية برسم سياسة الشركة أو المنظمة و 
خالل األفكار، القيم، المعتقدات التي تم اكتسابها من التكاتف والتعاضد في تأدية األداء والمهام وحل 
المعضالت وتحقيق األهداف بأفضل وأيسر طريقة وبما أن العاملين في منظمات األعمال يحملون أفكار 

ة الرضا بينهم لذا جاء التوجه نحو االهتمام بالثقاف ومعتقدات خاصة بهم فإن ذلك حتًما يؤثر على درجة
التنظيمية بما تتضمنه من قيم واتجاهات وعادات وأفكار وسياسات توجه سلوك العاملين واألفراد في 

 (.58، 2115منظمات األعمال التي يعملون بها وتؤثر في آدائهم وتحقيق الرضا لديهم )عمر،

ن دور مهم يشكل عادات الفرد ومنحه اتجاهات وطرق للتعامل لذا ما تقوم به الثقافة التنظيمية م
مع اآلخر وهذا الدور ينعكس على نوع اإلدارة وضبطها التي غالًبا ال تضع األنظمة اإلدارية الرسمية 
لتوجيه سلوك العاملين ألن الثقافة التنظيمية القوية تعزز سلوك العاملين المطلوب والمعتدل، وبذلك تحقق 

 (.65، 2117في )بطاح،الرضا الوظي
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فمن الممكن أن انخفاض التمكين النفسي يؤدي إلى العديد من اآلثار السلبية على منظمات 
األعمال والتي تتمثل في عدم الرضا الوظيفي عن بيئة العمل، وارتفاع مستوى الغضب والنقمة على 

 اإلدارة، مما يؤدي إلى تدني مستوى األداء.

أن التمكين النفسي فلسفة وطريقة تفكير، ويدفع إلى القرارات، ( 499، 2111ويرى ) أبا زيد،
وليس وسيلة لحل المشكالت فقط، بل مفتاح لإلبداع واالبتكار، وأنه حجر الزاوية في ثقافة المنظمة، 
والتمكين النفسي هذا مؤسسي استراتيجي يسعى لتعزيز قدرات األفراد وإطالق الطاقات الكامنة وتحريرها 

 من القيود.

التمكين النفسي من المفاهيم التي جذبت العديد من الباحثين في المجاالت التربوية والنفسية لما و 
له من تأثيرات على الصحة النفسية للفرد، كما تم تناوله في تصميم نموذج العوامل المؤثرة فيه، كنماذج 

Drury, Reicher (2009)( ،Roger(2011كما يساعد في تحسين الكفاءة األكا ، ) ديمية، وذلك
 (.6،  2118باستخدام التمكين النفسي )عبد الفتاح،

ويعد التمكين النفسي من المفاهيم المعاصرة التي ترتقي بالعنصر البشري إلى مستويات راقية. 
وجوهر التمكين النفسي يتمركز حول منح الفرد حرية في األداء ومشاركة أوسع في تحمل المسؤولية، 

 (. 15، 2118الذي يقوم به )حسن ، ووعي أكبر بمعنى الدور 

فالفرد في حاجة ملحة إلى التمكين النفسي الذي ُيسهم في تعزيز الطاقة اإلبداعية الوجدانية 
وإدراك الفرد أن لعمله معنى وأنه يمتلك الكفاءة والمقدرة الالزمة إلنجاز مهامه 

(Spretizer,1995,603.) 

مقدرة، األفراد بالمزيد من االستقاللية، للمعنى، ال فالتمكين النفسي مفهوم نفسي يشعر من خالله
(، كما أنه يؤدي إلى زيادة Mcshane & Glinow,2007,136واألثر المتعلق بأدوارهم التي يؤدونها )

 (.Kuok-Kanen & Leino-Kilpi,2001,274األداء والنجاح )
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راته واستعداداته تفعيل قدكما يتضمن التمكين النفسي تهيئة الفرد ودعم نموه النفسي، بما يحقق 
وطموحاته وتمكينه من مهارات التفكير اإليجابي والمبادأة واإلدراك اإليجابي للذات وارتفاع مستوى الطموح 
وزيادة قدرة الفرد على تحمل المسؤولية وإدارة الوقت بكفاءة وفاعلية والتوازن وقبول اآلخر، وتهيئة الفرد 

، 2118قيام بأدوار معنية من خالل التفاعل االجتماعي )حسن، ليصير عضوا في جماعة قادرا على ال
18.) 

فمن خالل ما سبق نجد أن التمكين النفسي والثقافة التنظيمية ألي شركة تساعد العاملين على 
التكيف داخل المنظمة من خالل مساعدتهم على اكتساب القيم السائدة في الشركة، وبالتالي التصرف 

أنهم  يعملوا على تكامل أساليب وأدوات مدير الشركة، للقيام باألساليب واالجراءات بالطرق المناسبة، كما 
الالزمة، لتحقيق أهداف الشركة، وترتبط أهداف، وترتبط ثقافة الشركة بمدى فاعليتها التنظيمية، إذ أنهم 

، وبعالقتهم ييؤثروا في مخرجاتها وفي انجاز العاملين ووالئهم وانتمائهم المهني، ومدى رضاهم الوظيف
المتداخلة مع الزبائن من جهة وزمالئهم في العمل من جهة اخرى األمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل 
الثقافة التنظيمية وتمكين العاملين النفسي في شركات الصرافة والحواالت المالية في تحقيق الرضا الوظيفي 

تقان في لعاملين مزيًدا من االنضباط واإلللعاملين في الشركة من خالل توجيه سلوكياتهم، بدورها تعطي ل
 ميدان العمل.

 مشكلة الدراسة:

من خالل عمل أحد الباحثين في عدد من شركات الصرافة والحواالت المالية بخانيونس، الحظا 
أن كل شركة تمتلك ثقافة تنظيمية خاصة بها، باإلضافة إلى تنفيذ الخطط الموضوعة في الشركة دون 

بعض من العاملين وأيًضا ضعف األجور والمرتبات مما يجعل العامل غير راضًيا عن االهتمام بآراء ال
عمله في الشركة وقد ينشأ جو من التوتر وعدم االرتياح في بيئة العمل، وأكدت على ذلك دراسة كل من 

(، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 2112(، وفضل المولى )2115فتح الرحمن )
ما عالقة التمكين النفسي والثقافة التنظيمية بالرضا الوظيفي في منظمات األعمال على عينة من التالي: 
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العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس؟ ويتفرع من السؤال األسئلة الفرعية 
 التالية:

ن في شركات الصرافة ما مستوى التمكين النفسي في منظمات األعمال على عينة من العاملي -1
 والحواالت المالية في مدينة خانيونس؟

ما مستوى الثقافة التنظيمية في منظمات األعمال من وجهة نظر عينة من العاملين في شركات  -2
 الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس؟

ات الصرافة ما مستوى الرضا الوظيفي في منظمات األعمال على عينة من العاملين في شرك -3
 والحواالت المالية في مدينة خانيونس؟

هل توجد عالقة ارتباطية بين التمكين النفسي والرضا الوظيفي في منظمات األعمال على عينة من  -4
 العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس؟

ة من وظيفي في منظمات األعمال على عينهل توجد عالقة ارتباطية بين الثقافة التنظيمية والرضا ال -5
 العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس؟

 أهداف الدراسة:

التعرف إلى مستوى التمكين النفسي في منظمات األعمال على عينة من العاملين في شركات  -1
 الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس.

توى الثقافة التنظيمية في منظمات األعمال من وجهة نظر عينة من العاملين في التعرف إلى مس -2
 شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس.

التعرف إلى مستوى الرضا الوظيفي في منظمات األعمال على عينة من العاملين في شركات  -3
 الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس.
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ف إلى طبيعة العالقة االرتباطية بين التمكين النفسي والرضا الوظيفي في منظمات األعمال التعر  -4
 على عينة من العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس.

التعرف إلى طبيعة العالقة االرتباطية بين الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي في منظمات األعمال  -5
 ينة من العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس.على ع

 تنبع أهمية الدراسة في جانبين هما:أهمية الدراسة: 
تكمن أهمية الدراسة العلمية من خالل أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو التمكين أواًل: األهمية النظرية 

 بالرضا الوظيفي  في منظمات األعمال على عينة من العاملين في شركاتالنفسي والثقافة التنظيمية وعالقتهما 
الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس، وقد تساعد هذه الدراسة المهتمين أو الدراسين والباحثين في 

يًضا قد تكون امجال التمكين النفسي والثقافة التنظيمية، وكذلك سوف تساعد في إثراء المكتبة العلمية اإلدارية، و 
إضافة جديدة لحقل المعرفة ألن في حدود علم الباحثان تمثل هذه الدراسة أحد الدراسات الحديثة في مجال 
التمكين النفسي والثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي بالقطاع اإلداري في خانيونس وكذلك تفيد في تقدم الطرق 

ي تغيير نفسي والثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي، وقد تفيد فوالمسائل التي يمكن من خاللها تعزيز التمكين ال
ظروف البيئة اإلدارية للخروج بها من أطر الرتابة والتكرار في أداء األعمال المختلفة في مرحلة األساس، 
وأيًضا تساعد في استخالص النتائج التي تساعد في تحسين وتطوير أداء العاملين بالشركات وتحقق لهم الرضا 

 وظيفي.ال
لتمكين النفسي إعداد البرامج التنموية لتحسين ا تتمثل أهمية الدراسة التطبيقية في:ثانيًا: األهمية التطبيقية 

في منظمات األعمال على عينة من العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس، حيث 
 موية لمنظمات األعمال على عينة من العاملين في شركاتيمكن أن تفيد نتائج الدراسة في تقديم البرامج التن

الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس لتنمية الثقافة التنظيمية، وتعنى الدراسة الحالية بتوفير أدوات 
سيكومترية قد تفيد المكتبة العربية والمكتبة الفلسطينية تحديًدا، وتلبي حاجات الباحثين في دراسة لمنظمات 

 األعمال على عينة من العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس.
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  يمكن تعميم نتائج الدراسة في ضوء الحدود والمحددات اآلتيةحدود الدراسة ومحدداتها: 
يتمثل الحد الموضوعي في التمكين النفسي والثقافة التنظيمية وعالقتهما بالرضا الحد الموضوعي: 

الوظيفي في منظمات األعمال على عينة من العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة 
  خانيونس.

  م2122تم تطبيق الدراسة في شهر مارس/ الحد الزماني: 

  يتمثل الحد المكاني في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس.الحد المكاني: 

ل في جميع العاملين في منظمات األعمال في شركات الصرافة والحواالت المالية في يتمثالحد البشري: 
  مدينة خانيونس.

 المصطلحات اإلجرائية: تشتمل الدراسة على المصطلحات اآلتية:

حالة عقلية ونفسية تعبر عن امتالك العاملين : Psychological Empowermentالتمكين النفسي 
ت المالية االستقاللية، والتأثير، والكفاءة، والمعنى، وتؤدي به إلى الشعور في شركات الصرافة والحواال

بالرضا النفسي عن أعمالهم ذات المعنى وإنجازها بحرية واستقاللية وفق إدراكهم لقدراتهم وإمكاناتهم 
 لتحقيق أهدافهم وتأثيرهم في اآلخرين وقدرتهم على مواجهة التحديات التي تعترضهم بكفاءة عالية.

مجموعة من المعتقدات والقيم السائدة واألسس : Organizational Cultureالثقافة التنظيمية 
والمعايير التي يشترك فيها العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية وهي بمثابة البيئة اإلنسانية 

ر والقوانين قيم واألفكاالتي يؤدي العاملين بها، وهي المميزات الخاصة بالشركات والتي تتفاعل منها ال
 واللوائح الرسمية وغير الرسمية لتوجيه سلوك العاملين لضمان تحقيق أهداف الشركة.

شعور العاملين النفسي بعد اشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم، : Job Satisfactionالرضا الوظيفي 
ون في أن حاجاتهم التي يرغبأيًضا هو الفرق بين ما يقدمه العاملين في مرحلة البداية وبين طموحاتهم و 

 تحققها لهم الشركة التي يعملون بها.
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هي تجمع لألفراد الذين يعملون مع بعضهم البعض : Business Organizationمنظمات األعمال 
 لتحقيق هدف محدد وإنجازه في إطار تقسيم واضح للعمل ويتصف باالستمرار.

هي : Exchange companies and money transfersشركات الصرافة والحواالت المالية 
وسيلة لتحويل األموال إلكترونيا من شخص أو مؤسسة إلى آخر، ويمكن إجراء التحويالت البنكية من 
حساب مصرفي إلى آخر أوعن طريق مكتب لنقل األموال النقدية من شخص آلخر، وكذلك هي شركات 

 يد منها الجمهور.تتعامل عن طريق تحويل العمالت من عملة إلى عملة أخرى يستف

 الدراسات السابقة

 أواًل: دراسات تناولت متغير التمكين النفسي

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مستوى الدعم االجتماعي ومستوى التمكين  (2221دراسة )مهيدات، -
النفسي، والتحقق من وجود عالقة ارتباطية بين الدعم االجتماعي والتمكين النفسي لدى معلمي ومعلمات 

( معلما ومعلمة 816المرحلة الثانوية في مدينة إربد. ولتحقيق أهداف الدراسة، تكونت عينة الدراسة من )
في المدارس الثانوية في محافظة إربد، استخدم مقياس الدعم االجتماعي الذي أعده: )زيمات وداهليم 

ين التقدمي الذي (، ومقياس التمكZimet, Dahlem, Zihlem and Farly، 1988وزيهليم وفارلي( )
(. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الدعم االجتماعي لدى أفراد Spreitzer، 1995أعده )سبرايتزر( )

العينة جاء مرتفعا، بينما جاء مستوى التمكين النفسي متوسطا، كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباط 
 علمات المرحلة الثانوية.إيجابية بين الدعم االجتماعي والتمكين النفسي لدى معلمي وم

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التمكين النفسي ومستوى جودة الحياة  (2221دراسة )العنزي، -
األكاديمية والكشف عن العالقة بينهما لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وتكونت 

بناء مقياس التمكين النفسي من إعداد  ( طالبا وطالبة من جامعة اإلمام، وتم258عينة البحث من )
(، وأظهرت 2117الباحث، كما تم استخدام مقياس جودة الحياة األكاديمية إعداد مصطفى بسيوني )
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نتائج البحث أن مستوى التمكين النفسي كان مرتفًعا، ومستوى جودة الحياة األكاديمية مرتفعا، وتوصلت 
ا بين التمكين النفسي وجودة الحياة األكاديمية وذلك فيما عدا نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائي

االرتباط بين تقرير المصير والمساندة األكاديمية، وبين الهدف والدرجة الكلية لجودة الحياة األكاديمية، 
 وبين الدرجة الكلية للتمكين النفسي والكفاءة الذاتية األكاديمية وإدارة الوقت األكاديمي.

هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين التمكين النفسي والقيادة التحويلية  (2222ان،دراسة )رضو  -
والسلوك اإلبداعي لدى الموظفين الفنيين العاملين بالهيئات الحكومية، والكشف عما اذا كان التمكين 

لبحث من ا النفسي يلعب دورا وسيطا في العالقة بين القيادة التحويلية والسلوك اإلبداعي، وتكونت عينة
سنة،  51-25( موظفا من الموظفين الفنيين العاملين بهيئة ميناء دمياط  تراوحت أعمارهم من 451)

وقامت الباحثة بإعداد ثالثة مقاييس: مقياس التمكين النفسي، ومقياس القيادة التحويلية، ومقياس السلوك 
نفسي ة ودالة إحصائيا بين التمكين الاإلبداعي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقات ارتباطية موجب

والقيادة التحويلية والسلوك اإلبداعي، وأن التمكين النفسي يتوسط جزئيا العالقة بين القيادة التحويلية 
 والسلوك اإلبداعي.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى طبيعة العالقة بين القيادة التحويلية (jayarathna,2019) دراسة  -
النفسي بمرؤوسين بسلوكيات المواطنة التنظيمية التي يظهرها، وتكونت عينة الدراسة من  للقائد والتمكين

( موظًفا من مؤسسات تصنيع المالبس في سريالنكا كمستجيبين على قيادة رئيسهم، وتم استخدام 131)
ط موجبة امقياس القيادة التحويلية ومقياس التمكين النفسي، وتوصلت نتائج الدراس إلى وجود عالقة ارتب

 بين متغيرات الدراسة.

هدفت الدراسة . (Flaherty, O'Dwyer, Mannix-McNamara, & Leahy,2017دراسة ) -
إلى استكشاف أثر التمكين النفسي في تحسين الصورة الذاتية والسلوك الذاتي لدى عينة من طالب 

ب من الدراسات من قبل سبعة طال الدراسات العليا، وقد تم تطوير برنامج لتعزيز الشعور بالتمكين النفسي
العليا تخصص الكيمياء من ذوي الخبرة في إحدى الجامعات االيرلندية كوسيلة لتحسين نظرتهم للصورة 
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الذاتية والسلوك الذاتي اإليجابي، من خالل إجراء المقابالت واستخدام االستبيانات، وأظهرت أهم نتائج 
ين ى طالب الدراسات العليا يسهم بشكل كبير وايجابي في تحسالدراسة  إلى أن مستوى التمكين النفسي لد

 صورهم الذاتية المدركة والسلوكيات الذاتية والتي تتأثر بعدد من العوامل التدريبية والشخصية. 

 ثانًيا: الدراسات التي تناولت متغير الثقافة التنظيمية

الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األميرة هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى  (2221دراسة )الزامل،  -
نورة بنت عبد الرحمن، ودرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالجامعة، ودور الثقافة التنظيمية في تفعيل 

( من وجهة نظر الموظفات اإلداريات بالجامعة، 2131تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ضوء رؤية المملكة )
( موظفة، وتوصلت نتائج الدراسة أن مستوى الثقافة التنظيمية جاء أعلى 281وتكونت عينة الدراسة من )

من المتوسط بينما جاء مستوى اإلدارة اإللكترونية مرتفعًا، وأظهرت النتائج وجود أثر دال احصائًيا للثقافة 
 (.2131التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ضوء رؤية المملكة )

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة الثقافة التنظيمية السائدة في . (2221نة والشقران،دراسة )طعام -
كليات التربية الرياضية وعالقتها بمستوى األداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

تم  ( عضو هيئة تدريس، وتحقيقا ألهداف الدراسة١١١األردنية الحكومية، وتكونت عينة الدراسة من )
تطوير استبانة للدراسة، تتكون من جزأين، األول: الثقافة التنظيمية والثاني: مستوى األداء الوظيفي 
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: أن الدرجة الكلية للثقافة التنظيمية السائدة في كليات التربية الرياضية 

لتدريس جاءت بدرجة متوسطة لجميع في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة ا
( لدرجة الثقافة التنظيمية a = 0.05مجاالت الدراسة. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

السائدة في كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظرهم وفقا للرتبة العلمية 
ي الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية الرياضية ف والخبرة التدريسية. أن مستوى األداء

الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظرهم جاء بمستوى متوسط. وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين 
 درجة الثقافة التنظيمية لكليات التربية الرياضية ومستوى األداء الوظيفي.
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ت الدراسة إلى التعرف على دور الثقافة التنظيمية في تطبيق هدف (2221دراسة )القباطي واألعجم، -
( موظًفا، وأظهرت 146اإلدارة االلكترونية في البنوك العاملة بمدينة الحديدة، وتكونت عينة الدراسة من )

نتائج الدراسة وجود درجات متفاوتة في مستوى الثقافة التنظيمية ومستوى تطبيق اإلدارة االلكترونية، وجود 
ذي داللة احصائية للثقافة التنظيمية في تطبيق اإلدارة االلكترونية وال توجد فروق ذات داللة احصائية  دور

لمتوسطات تقديرات أفراد العينة تجاه تطبيق اإلدارة االلكترونية تعزى لمتغيراتهم الديمغرافية، وتوجد فروق 
يرات النوع الثقافة التنظيمية تعزى لمتغ ذات داللة احصائية لمتوسطات تقديرات افراد العينة تجاه مستوى 

 وعدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب، وال توجد فروق لباقي متغيراتهم الديمغرافية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية  (2221دراسة )يعقوب وبورزامة، -
لى قدات التنظيمية، األعراف التنظيمية، التوقعات التنظيمية( عبعناصرها األربعة )القيم التنظيمية، المعت

تطوير أداء الموظفين بالمنشآت الرياضية لواليات )أدرار، تتدوف، بشار( ولتحقيق هذه الدراسة استخدمنا 
( موظف، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة 88المنهج الوصفي التحليلي على عينة متكونة من )

داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية )القيم التنظيمية، المعتقدات التنظيمية، األعراف  ارتباطيه ذات
 التنظيمية والتوقعات التنظيمية( وتطور األداء.

هدفت الدراسة إلى التحقق من عالقة الثقافة التنظيمية باإلبداع المؤسسي  (2222دراسة )أبو شريعة، -
( موظفا وموظفة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة 51اسة من )في عيادة النصيرات وتكونت عينة الدر 

من النتائج من أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية ومجاالتها واإلبداع المؤسسي، 
(، وجاء بعد القيم التنظيمية في المرتبة األولى %82.24حيث تبين أن مستوى الثقافة التنظيمية بلغ )

(، وجاء بالمرتبة الثالثة %85.81(، يليه بعد المعتقدات بوزن نسبي بلغ )%87.76غ )بوزن نسبي بل
(، وجاء بالمرتبة األخيرة بعد السياسات واإلجراءات %78.46بعد التوقعات التنظيمية بوزن نسبي بلغ )

(، وأظهرت النتائج أن مستوى األبداع المؤسسي في عيادة %75.17ولوائح العمل بوزن نسبي بلغ )
 (.%81.51النصيرات التابعة لوكالة الغوث الدولية بلغ )
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هدفت الدراسة إلى  (Aghajani, Noori, Khorasani, & Hesamoddin, 2018دراسة ) -
توضيح اختالف الثقافة التنظيمية وإدراكها من قبل العاملين في جامعة مازندران، وتكونت عينة الدراسة 

استخدام مقياس الثقافة التنظيمية إعداد الباحثين، وتوصلت الدراسة ( عضو هيئة تدريس، وتم 171من )
إلى وجود فروق واضحة في إدراك الثقافة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس، وأن هناك تغيرات جوهرية 

 تطرأ من حين آلخر في ثقافة الجامعة، وأن هذه التغيرات تتأثر بالتغيرات التي تطرأ بالمجتمع المحلي.

 ا: دراسات تناولت متغير الرضا الوظيفيثالثً 

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين الذكاء  (2222دراسة )الطاهات والشرمان، -
( فرًدا 325العاطفي والرضا الوظيفي من وجهة نظر العاملين في المديريات، وتكونت عينة الدراسة من )

فظة اربد، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الذكاء العاطفي من موظفي مديريات التربية والتعليم في محا
لدى مديري التربية والتعليم في محافظة اربد كانت متوسطة، وأن الرضا الوظيفي لدى العاملين كان 
منخفًضا، كما تبين وجود عالقة ارتباطية دالة احصائًيا بين مستوى الذكاء العاطفي ومستوى الرضا 

 الوظيفي للعاملين.

هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين الرضا الوظيفي بمحاوره، ومستوى  (2221اسة )الزهراني،در  -
استدامة العمل لدى السيدات العامالت في قطاع تجزئة األزياء، حيث تم استيفاء البيانات من خالل 

بانة استدامة استتطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في )استمارة البيانات العامة، استبانة الرضا الوظيفي، 
( سيدة من السيدات 134العمل في قطاع تجزئة األزياء( إلكترونيا على عينة صدفية غرضية بلغ قوامها )

العامالت في قطاع تجزئة األزياء، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتوصلت الدراسة إلى ثلة من 
اع تجزئة األزياء بمدينة جدة ذوات مستوى النتائج أهمها أن أكثر من نصف السيدات العامالت في قط

، كما تبين أن الرضا عن طبيعة العمل في %72.4متوسط من الرضا الوظيفي واستدامة العمل بنسبة 
. وأوضحت %13.7قطاع تجزئة األزياء جاء في أولوية محاور الرضا الوظيفي لديهن بأهمية نسبية بلغت 

سطات درجات السيدات العامالت في قطاع تجزئة األزياء في النتائج وجود تباين دالة إحصائيا بين متو 
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إجمالي مستوى الرضا الوظيفي تبعا لمتغيري السن وعدد ساعات العمل اليومية، وفي مستوى استدامة 
العمل تبعا لعدة متغيرات أبرزها متغير السن. وأخيرا أن الرضا عن األجور كان من أكثر العوامل تأثيرا 

 لعمل بقطاع تجزئة األزياء.في مستوى استدامة ا

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن دراسة العالقة بين التعقل وكل من التنمر  (2221دراسة)أحمد، -
في العمل والرضا الوظيفي، باإلضافة إلى الكشف عما إذا كان للتعقل دورا معدال في العالقة بين التنمر 

( موظفة ممن يعملن بالوظائف اإلدارية، ٠٢٢مها )في العمل والرضا الوظيفي، وذلك لدى عينة قوا
وطبقت على العينة ثالثة مقاييس، هي: مقياس التنمر في العمل، إعداد: إينارسن وآخرين، ترجمة وتعديل: 
الباحثة، ومقياس الرضا الوظيفي، إعداد: شرين عالء الدين، ومقياس فالديلفيا للتعقل، إعداد كارداسيوتو 

ة السيد بدوي، مع مراعاة التحقق من الخصائص السيكومترية للمقاييس، باإلضافة وآخرين، ترجمة: سعدي
إلى استمارة البيانات األولية. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين التنمر في العمل 

تائج نوكل من الرضا الوظيفي، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين التعقل والرضا الوظيفي. كما أسفرت ال
 عن وجود دورا معدال للتعقل في العالقة بين التنمر في العمل والرضا الوظيفي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة  (Kassim, Bambale & Jakada.2016دراسة ) -
العالقة بين الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي لدى المحاضر الجامعي داخل والية كانو، وتكونت عينة 

( محاضرا من جميع الجامعات في والية كانو، وتم استخدام مقياس وونغ ولو لقياس 2512الدراسة من )
الذكاء العاطفي، ومقياس ماكدونولد وماكلنتر لقياس الرضا الوظيفي، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة 

قة الالذكاء العاطفي جاءت بدرجة كبيرة، وأن درجة الرضا الوظيفي جاءت بدرجة كبيرة، وكذلك وجود ع
 ارتباط موجبة ذات داللة احصائية بين الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الذكاء العاطفي ونوع  (Singh & Kumar,2016دراسة ) -
( معلم ومعلمة 311الجنس على الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس االبتدائية، وتكونت عينة الدراسة من )

بتدائية بشكل عشوائي، وتم استخدام مقياس الذكاء العاطفي، ومقياس الرضا الوظيفي في المدارس اال
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إعداد الباحثين، وتوصلت أهم نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة احصائية بين 
ذكاء لالذكاء العاطفي والرضا الوظيفي، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن تأثير التفاعل بين الجنسين وا

العاطفي لم يكن كبيًرا، كما أشارت إلى أن مستوى الذكاء العاطفي يؤثر بشكل كبير في الرضا الوظيفي 
لمعلمي المدارس االبتدائية، وال يوجد فرق كبير بين المعلمين من الذكور واالناث فيما يتعلق بمستوى 

 الرضا الوظيفي.

 التعقيب على الدراسات السابقة 

الباحثان على الدراسات السابقة، وجدا أن بعضها تناول متغيرات الدراسة الحالية من خالل اطالع 
متفرقًة، إال أن الباحثان لم يعثرا على أي دراسٍة تناولت تلك المتغيرات مجتمعًة على عينة الدراسة الحالية، 

لدراسة الحالية ات اوإن المتتبع للدراسات المحلية يالحظ قصوًرا واضًحا في الدراسات التي تناولت متغير 
مجتمعة على عينة الدراسة، وقد جاءت هذه الدراسة لسد هذا النقص؛ بهدف التعرف إلى عالقة التمكين 
النفسي والثقافة التنظيمية والتنمية المستدامة، وتشترك الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في 

المدارس، وعينات أخرى، ولكن ال توجد دراسات  تناولها عيناٍت مختلفة من الموظفين، والطالب، ومديري 
 تناولت عينة الدراسة الحالية.

 ,Flahertyاتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي تناولت متغير التمكين النفسي دراسة )
O'Dwyer, Mannix-McNamara, & Leahy,2017،ودراسة  2121(، ودراسة )مهيدات ،)

(jayarathna,2019واتفقت ،) مع دراسة (Singh & Kumar,2016 في تناول متغير الرضا )
( في تناول متغير 2121(، ودراسة )أبو شريعة،2121دراسة )يعقوب وبورزامة، الوظيفي، وكذلك مع

الثقافة التنظيمية، في حين تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول المنهج الوصفي 
 (، و2122(، ودراسة )الطاهات والشرمان،2121راسة )يعقوب وبورزامة،د (، و2121كدراسة )الزامل، 

 (.2121دراسة )أحمد،
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دراسة )القباطي كتناولت المنهج التجريبي  التيبينما اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
 (.Singh & Kumar,2016(، ودراسة )2121واألعجم،

 الدراسات السابقة:أهم ما تتميز به الدراسة الحالية عن 

حرص الباحثان على أن يكون بحثهما إضافًة علميًة وخادمًة لشريحة مهّمة من شرائح شعبنا 
الفلسطيني، وعمليًّا فهي تخدم المجتمع إجمااًل؛ ذلك أن تقديم برامَج عمليٍة من شأنه أن يزودهم بثقٍة 

ي هذا من البحوث التي تبحث معها فعالية بالنفس ،  ولذا حرص الباحثان على تميز بحثهما عن غيرها 
 الصدد، وفق ما يلي:

تناولت التمكين النفسي والثقافة التنظيمية وعالقتهما  بالرضا الوظيفي لمنظمات األعمال على عينة  -1
من العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس، وهو ما لم تتناوله الدراسات 

 السابقة.
-2121ة الحالية بمتغيراتها الثالثة ُطّبقت على المجتمع الفلسطيني في محافظات غزة لعام )الدراس -2

(، 2121(، في حين إن الدراسات األخرى طبقت في مناطق مختلفة مثل دراسة)طعامنة والشقران،2122
دراسة  (، وFlaherty, O'Dwyer, Mannix-McNamara, & Leahy,2017ودراسة )

(Aghajani, Noori, Khorasani, & Hesamoddin, 2018( ودراسة ،)Singh & 
Kumar,2016.) 

كما تميزت الدراسة بفتح باب جديد للباحثين في إجراء دراساٍت الحقة في مجال االختصاص تتناول  -3
متغيرات الدراسة الحالية لدى شرائح وفئات أخرى من العاملين )في البنوك، في الجامعات( أو شرائح 

 مع الفلسطيني.أخرى من المجت
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في تحديد الفجوة البحثية وصياغة مشكلة الدراسة وأسئلتها 
 وأهدافها وإعداد أدوات الدراسة ومناقشة النتائج وتفسيرها.
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وات المنهجية وانتقاء العينة وبناء األد تم تناول الخطوات اإلجرائية من حيثمنهجية الدراسة وإجراءاتها: 
والتحقق من خصائصها السيكومترية )الصدق والثبات(، والمعالجات اإلحصائية التي ُاستخدمت لتحليل 

  البيانات، واإلجراءات العملية التي ُاتبعت في الدراسة، وفيما يلي شرح واٍف لهذه اإلجراءات.
الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي؛ حيث يقوم من أجل تحقيق أهداف منهج الدراسة: 

 على دراسة العالقات المتبادلة بين متغيرات الدراسة.
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مجتمع الدراسة 
 .مدينة خانيونس
 تكونت عينة الدراسة من:عينة الدراسة 

( من العاملين 31طبق الباحثان أدوات الدراسة على عينٍة استطالعية مكونة من )استطالعية: عينة  -أ
 في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس.

( من 115تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية، والبالغ عددهم )عينة الدراسة الفعلية:  -ب
 والحواالت المالية في مدينة خانيونس.العاملين في شركات الصرافة 

بعد اطالع الباحثان على األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت  أدوات الدراسة وإجراءات بنائها:
لم يجدا المقاييس التي تتناسب مع ظروف  -في حدود علمهما -متغيرات الدراسة والعينة المستهدفة، 

، تأيا أْن يبنيا مقاييس جديدة خاصة بمتغيرات الدراسة؛ لتحقيق أهدافهاوطبيعة العينة المستهدفة، لهذا ار 
 وتمثلت المقاييس فيما يلي:

 أواًل: مقياس التمكين النفسي )إعداد الباحثان(.
 ثانًيا: مقياس الثقافة التنظيمية )إعداد الباحثان(.

 ثالُثا: مقياس الرضا الوظيفي )إعداد الباحثان(.
افة الباحثان بتطوير مقياس التمكين النفسي للعاملين في شركات الصر  النفسي: قامأواًل: مقياس التمكين 

بما يناسب عينة الدراسة وخصوصيتها؛ ذلك أن المقاييس المتوفرة محلًيا وإقليمًيا ال والحواالت المالية. 
 ي خالل االطالع على األدب التربو  تتناسب في صياغة فقراتها مع العينة المستهدفة؛ وذلك من 
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والسيكولوجي المعني بتعريف معنى التمكين النفسي، والتعريف اإلجرائي، واالطالع على عدد من 
وقد استعان الباحثان عند بنائهما لفقرات مقياس التمكين النفسي بمجموعٍة من المقاييس  المقاييس، منها

وفي (، 2119(، والعمروسي )2118(، وحسن)2119(، ومحمد)2121العربية، وهي: مقاييس عرفان)
التأثير، ، واالقتدار، و  االستقالليةضوء ذلك تم تحديد مكونات المقياس حيث جاءت في أربعة أبعاد هي: 

( 4فقرة موزعة على ) (32)حيث بلغ عدد فقرات مقياس التمكين النفسي في صورته األولية والمعنى، 
 .والتأثير، والمعنى، أبعاد، هي: االستقاللية، واالقتدار

قام الباحثان بعرض مقياس التمكين النفسي بصورته األولية على اهري ) صدق المحكمين( الصدق الظ
مجموعٍة من المحكمين وأساتذة الجامعات في الوطن وخارجه من االختصاصيين في اإلدارة والصحة 

( محكم؛ لألخذ برأيهم واستشارتهم في مدى مالءمة الفقرات من حيث الصياغة 11النفسية بلغ عددهم )
لمبدئية ومدى انتمائها لكل بعد من األبعاد األربعة التي تضمنها المقياس، وقد أعطى المحكمون بما ا

من االتفاق وعلى مالحظاٍت قّيمة، وفي ضوئها ُعدلت بعض الفقرات واستبعدت فقراٌت  %81نسبته 
ن، وبذلك ي( فقرات من فقرات المقياس في صورته األولية، وإضافة فقرتين جديدت5أخرى؛ وتم حذف )

 ( فقرة.27يصبح عدد فقرات المقياس بعد االنتهاء من التحكيم )
 صدق االتساق الداخلي

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس التمكين النفسي مع الدرجة الكلية للبعد 1جدول )
 التي تنتمي له

 التأثير االستقاللية

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 .866** 0.01 14 .873** 0.01 
2 .818** 0.01 15 .858** 0.01 
3 .807** 0.01 16 .821** 0.01 
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4 .488** 0.01 17 .442** 0.01 
5 .772** 0.01 18 .830** 0.01 

6 .872** 0.01 
19 .874** 0.01 
20 .669** 0.01 

 المعنى االقتدار

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

7 .813** 0.01 21 .210 0.00 
8 .666** 0.01 22 .730** 0.01 
9 .634** 0.01 23 .759** 0.01 
10 .447** 0.01 24 .837** 0.01 
11 .616** 0.01 25 .884** 0.01 
12 .773** 0.01 26 .703** 0.01 
13 .537** 0.01 27 .852** 0.01 

 %1# غير دالة عند                       %1*دالة عند                 %1**دالة عند 
( أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس التمكين النفسي مع 1يتبين من الجدول )

( في 21. باستثناء الفقرة)1.11الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له كان موجبا ودالة عند مستوى داللة 
 بعد المعنى فقد كانت غير دالة لذا ارتأى الباحثان حذفها لعدم تمتعها بصدق االتساق الداخلي.

 صدق االتساق البنائي لمقياس التمكين النفسي
( نتائج معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس التمكين النفسي مع الدرجة الكلية 2جدول )

 للمقياس
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 البعد
 التمكين النفسي

 مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.01 **625. االستقاللية

 0.01 **714. االقتدار

 0.01 **682. التأثير

 0.01 **626. المعنى
        %1*دالة عند                                      %1دالة عند ** 

كل بعد من أبعاد التمكين النفسي مع الدرجة ( أن معامل االرتباط بين 2يتبين من الجدول )
مما يشير إلى أن المقياس يتميز  1.11الكلية للمقياس كان موجبا ودال إحصائيا عند مستوى داللة 

 بالصدق البنائي ألبعاده، وهذا مؤشر على صدق المقياس في قياس الطاهرة التي أعد من أجلها.
 ثانيا ثبات المقياس التمكين النفسي

 ( معامل الثبات مقياس التمكين النفسي وفقا لطريقة  ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية3جدول )

 عدد الفقرات البعد م

 
 ألفا كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

قبل 
 التعديل

بعد 
 التعديل

 770. 625. 663. 6 االستقاللية 1
 730. 670. 789. 7 االقتدار 2
 737. 682. 737. 7 التأثير 
 770. 626. 638. 6 المعنى 4
 859. 752. 653. 26 الدرجة الكلية 
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( أن معامل الثبات للدرجة الكلية لمقياس التمكين النفسي وفقا لطريقة ألفا 3يتبين من الجدول )

ويعد معامل  ثبات  1.859ويعد معامل ثبات جيد، وطريقة التجزئة النصفية كانت 653.كرونباخ كانت 
 مرتفع، مما يدل على أن المقياس يتمتع بثبات مرتفع.
لنهائية اشتمل مقياس التمكين النفسي في صورته اوصف مقياس التمكين النفسي في صورته النهائية: 

( فقرات، البعد الثاني: 6البعد األول: االستقاللية ) ( فقرًة موزعًة على أربعة أبعاد كالتالي:26على )
( فقراتـ بعد حذف القرة 6( فقرات. البعد الرابع: المعنى)7( فقرات. البعد الثالث: التأثير )7االقتدار)

 (.21رقم)
قام الباحثان بتطوير مقياس الثقافة التنظيمية للعاملين في شركات مقياس الثقافة التنظيمية: ثانًيا: 
بما يناسب عينة الدراسة وخصوصيتها؛ ذلك أن المقاييس المتوفرة محلًيا افة والحواالت المالية. الصر 

ب خالل االطالع على األد وإقليمًيا ال تتناسب في صياغة فقراتها مع العينة المستهدفة؛ وذلك من 
االطالع على عدد و التربوي والسيكولوجي المعني بتعريف معنى الثقافة التنظيمية، والتعريف اإلجرائي، 

وقد استعان الباحثان عند بنائهما لفقرات مقياس الثقافة التنظيمية بمجموعٍة من  من المقاييس، منها
(، و دراسة )أبو 2121(، و دراسة )الزامل، 2121)يعقوب وبورزامة، المقاييس العربية، وهي:

القيم سة أبعاد هي: وفي ضوء ذلك تم تحديد مكونات المقياس حيث جاءت في خم(، 2121شريعة،
يث بلغ ح ، المعتقدات التنظيمية، األعراف التنظيمية، التوقعات التنظيمية، النمط اإلداري.التنظيمية

( أبعاد، هي: القيم 5فقرة موزعة على ) (31)عدد فقرات مقياس الثقافة التنظيمية في صورته األولية 
 التوقعات التنظيمية، النمط اإلداري.، المعتقدات التنظيمية، األعراف التنظيمية، التنظيمية

قام الباحثان بعرض مقياس الثقافة التنظيمية بصورته األولية الصدق الظاهري ) صدق المحكمين(: 
على مجموعٍة من المحكمين وأساتذة الجامعات في الوطن وخارجه من االختصاصيين في اإلدارة 

استشارتهم في مدى مالءمة الفقرات من حيث ( محكم؛ لألخذ برأيهم و 11والصحة النفسية بلغ عددهم )
الصياغة المبدئية ومدى انتمائها لكل بعد من األبعاد الخمسة التي تضمنها المقياس، وقد أعطى 
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من االتفاق على مالحظاٍت قّيمة، وفي ضوئها ُعدلت بعض الفقرات  %81المحكمون بما نسبته 
المقياس في صورته األولية، وإضافة فقرتين ( فقرة من فقرات 2واستبعدت فقراٌت أخرى؛ وتم حذف )

 ( فقرة.31جديدتين، وبذلك يصبح عدد فقرات المقياس بعد االنتهاء من التحكيم )
 صدق االتساق الداخلي

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس الثقافة التنظيمية مع الدرجة الكلية للبعد 1جدول )
 التي تنتمي له

 األعراف التنظيمية القيم التنظيمية

معامل  الفقرة
 االرتباط

مستوى 
معامل  الفقرة الداللة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

1 .541** 0.01 14 .749** 0.01 
2 .847** 0.01 15 .747** 0.01 
3 .695** 0.01 16 .747** 0.01 
4 .662** 0.01 17 .739** 0.01 
5 .725** 0.01 18 .577** 0.01 
6 .418** 0.01 

19 .708** 0.01 
7 .828** 0.01 

 التوقعات التنظيمية المعتقدات التنظيمية

معامل  الفقرة
 االرتباط

مستوى 
معامل  الفقرة الداللة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

8 .472** 0.01 29 .565** 0.00 
9 .657** 0.01 21 .753** 0.01 

10 .692** 0.01 22 .649** 0.01 
11 .639** 0.01 23 .658** 0.01 
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12 .746** 0.01 24 .550** 0.01 
13 .569** 0.01 25 .468** 0.01 

 لنمط اإلداري ا
 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة
26 .662** 0.01 
27 .725** 0.01 
28 .854** 0.01 
29 .750** 0.01 
30 .668** 0.01 
31 .732** 0.01 

 %1# غير دالة عند                    %1*دالة عند                 %1**دالة عند 
( أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس الثقافة التنظيمية مع الدرجة 4يتبين من الجدول )

 .1.11الكلية للبعد التي تنتمي له كان موجبا ودالة عند مستوى داللة 
 

 صدق االتساق البنائي لمقياس الثقافة التنظيمية
( نتائج معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس الثقافة التنظيمية مع الدرجة الكلية 1) جدول

 للمقياس

 البعد
 الثقافة التنظيمية

 مستوى الداللة معامل االرتباط
 0.01 **612. القيم التنظيمية

 0.01 **730. المعتقدات التنظيمية
 0.01 **611. األعراف التنظيمية
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 0.01 **656. التنظيميةالتوقعات 
 0.01 **604. اإلداري النمط 

 %1*دالة عند                                      %1دالة عند **
( أن معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد الثقافة التنظيمية مع الدرجة 5يتبين من الجدول )

مما يشير إلى أن المقياس يتميز  1.11الكلية للمقياس كان موجبا ودال إحصائيا عند مستوى داللة 
 بصدق البنائي ألبعاده، وهذا مؤشر على صدق المقياس في قياس الطاهرة التي أعد من أجلها.

 ثانيا: ثبات المقياس الثقافة التنظيمية
 ( معامل الثبات مقياس التمكين النفسي وفقا لطريقة  ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية6جدول )

 الفقراتعدد  البعد م

 
 ألفا كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

قبل 
 التعديل

بعد 
 التعديل

 615. 640. 615. 7 القيم التنظيمية 1
 844. 730. 633. 6 المعتقدات التنظيمية 2
 759. 611. 583. 6 األعراف التنظيمية 3
 807. 656. 632. 6 التوقعات التنظيمية 4
 576. 404. 454. 6 النمط اإلداري  5
 751. 653. 690. 31 الدرجة الكلية 

 
( أن معامل الثبات للدرجة الكلية لمقياس الثقافة التنظيمية وفقا لطريقة 3يتبين من الجدول )

ويعد معامل  .751 ويعد معامل ثبات جيد، وطريقة التجزئة النصفية كانت 690.ألفا كرونباخ كانت 
 ثبات جيد، مما يدل على أن المقياس يتمتع بثبات جيد.
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ه اشتمل مقياس التمكين النفسي في صورتوصف مقياس الثقافة التنظيمية في صورته النهائية: 
( فقرات، 7( فقرًة موزعًة على خمسة أبعاد كالتالي: البعد األول: القيم التنظيمية )31النهائية على )
( فقرات. البعد الرابع: 6( فقرات. البعد الثالث: األعراف التنظيمية )6المعتقدات التنظيمية)البعد الثاني: 

 ( فقرات.6( فقرات. البعد الخامس: النمط اإلداري)6التوقعات التنظيمية)
قام الباحثان بتطوير مقياس الرضا الوظيفي للعاملين في شركات مقياس الرضا الوظيفي:  ثالًثا: 

بما يناسب عينة الدراسة وخصوصيتها؛ ذلك أن المقاييس المتوفرة محلًيا الت المالية. الصرافة والحوا
ب خالل االطالع على األد وإقليمًيا ال تتناسب في صياغة فقراتها مع العينة المستهدفة؛ وذلك من 

د دالتربوي والسيكولوجي المعني بتعريف معنى الرضا الوظيفي، والتعريف اإلجرائي، واالطالع على ع
وقد استعان الباحثان عند بنائهما لفقرات مقياس الرضا الوظيفي بمجموعٍة من  من المقاييس، منها

ودراسة ، (2121(، و دراسة )الزهراني،2122المقاييس العربية، وهي: دراسة )الطاهات، 
 بيئةوفي ضوء ذلك تم تحديد مكونات المقياس حيث جاءت في أربعة أبعاد هي:  (،2121)أحمد،

حيث بلغ عدد فقرات مقياس ، خصائص المهنة، الرواتب والمكافآت، تقدير الذات واالحترام، لالعم
، خصائص ( أبعاد، هي: بيئة العمل4فقرة موزعة على ) (21)الثقافة التنظيمية في صورته األولية 

 المهنة، الرواتب والمكافآت، تقدير الذات واالحترام.
لباحثان بعرض مقياس الرضا الوظيفي بصورته األولية على قام االصدق الظاهري ) صدق المحكمين( 

مجموعٍة من المحكمين وأساتذة الجامعات في الوطن وخارجه من االختصاصيين في اإلدارة والصحة 
( محكم؛ لألخذ برأيهم واستشارتهم في مدى مالءمة الفقرات من حيث الصياغة 11النفسية بلغ عددهم )

عد من األبعاد الخمسة التي تضمنها المقياس، وقد أعطى المحكمون بما المبدئية ومدى انتمائها لكل ب
من االتفاق على مالحظاٍت قّيمة، وفي ضوئها ُعدلت بعض الفقرات واستبعدت فقراٌت  %81نسبته 

( فقرة من فقرات المقياس في صورته األولية، ، وبذلك يصبح عدد فقرات المقياس 5أخرى؛ وتم حذف )
 ( فقرة.24تحكيم )بعد االنتهاء من ال

 صدق االتساق الداخلي
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس الرضا الوظيفي مع الدرجة الكلية للبعد 1جدول )
 التي تنتمي له
 الرواتب والمكافآت بيئة العمل

معامل  الفقرة
 االرتباط

مستوى 
معامل  الفقرة الداللة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

1 .761** 0.01 14 .537** 0.01 
2 .568** 0.01 15 .269 0.01 
3 .824** 0.01 16 .905** 0.01 
4 .826** 0.01 17 .573** 0.01 
5 .736** 0.01 18 .431* 0.05 
6 .788** 0.01 

19 .629** 0.01 
7 .324 0.01 

 تقدير الذات واالحترام خصائص المهنة

معامل  الفقرة
 االرتباط

مستوى 
معامل  الفقرة الداللة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

8 .477** 0.01 29 .757** 0.00 
9 .667** 0.01 21 .722** 0.01 

10 .410** 0.01 22 .792** 0.01 
11 .834** 0.01 23 .549** 0.01 
12 .369* 0.05 

24 .552** 0.01 
13 .600** 0.01 

 %1# غير دالة عند                    %1*دالة عند                 %1**دالة عند 
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( أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس الرضا الوظيفي مع 7يتبين من الجدول )
( في 7. ما عدا الفقرة رقم)1.11الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له كان موجبا ودالة عند مستوى داللة 

لذا  01.المكافآت فقد كانوا غير داالت عند مستوى ( في بعد الرواتب و 15بعد بيئة العمل، والفقرة رقم)
 وجب حذفها.

 صدق االتساق البنائي لمقياس الرضا الوظيفي
( نتائج معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس الرضا الوظيفي مع الدرجة الكلية 8جدول )
 للمقياس

 البعد
 الرضا الوظيفي
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.01 **773. العملبيئة  
 0.01 **788. خصائص المهنة

 0.01 **663. الرواتب والمكافآت
 0.01 **688. تقدير الذات واالحترام

 %1*دالة عند                                      %1دالة عند **
( أن معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد الرضا الوظيفي مع الدرجة 8يتبين من الجدول )

مما يشير إلى أن المقياس يتميز  1.11الكلية للمقياس كان موجبا ودال إحصائيا عند مستوى داللة 
 بصدق البنائي ألبعاده، وهذا مؤشر على صدق المقياس في قياس الظاهرة التي أعد من أجلها.

 ثانيا: ثبات المقياس الرضا الوظيفي
 
 
 
 



 

183 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

 ا لطريقة  ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية( معامل الثبات مقياس التمكين النفسي وفق9جدول )

 عدد الفقرات البعد م

 
 ألفا كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

قبل 
 التعديل

بعد 
 التعديل

 872. 733. 722. 6 بيئة العمل 1
 882. 788. 606. 6 خصائص المهنة 2
 617. 663. 617. 1 الرواتب والمكافآت 3
 546. 488. 546. 1 التقدير واالجترام 4
 788. 650. 743. 22 الدرجة الكلية 

 
( أن معامل الثبات للدرجة الكلية لمقياس الرضا الوظيفي وفقا لطريقة ألفا 9يتبين من الجدول )

ويعد معامل ثبات  .788ويعد معامل ثبات جيد، وطريقة التجزئة النصفية كانت 743. كرونباخ كانت 
 جيد، مما يدل على أن المقياس يتمتع بثبات جيد.

هائية اشتمل مقياس التمكين النفسي في صورته النوصف مقياس الرضا الوظيفي في صورته النهائية: 
( فقرات، بعد حذف الفقرة 6( فقرًة موزعًة على أربعة أبعاد كالتالي: البعد األول: بيئة العمل )22على )
( فقرات، بعد 5( فقرات. البعد الثالث: الرواتب والمكافآت )6البعد الثاني: خصائص المهنة)(، 7رقم )

 ( فقرات.5(. البعد الرابع: تقدير الذات واالحترام )15حذف الفقرة رقم )
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
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االرتباط، ويقوم على  (، لقياسPearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -1
دراسة العالقة بين متغيرين، واستخدم لحساب صدق االتساق الداخلي، والصدق البنائي للمقياس، 

 والعالقة بين المتغيرات. 
( واختبار التجزئة النصفية؛ لمعرفة ثبات فقرات Cronbachs Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -2

 المقياس.
 الفروق بين متوسطات مجموعتين مستقلتين غير مترابطتين.؛ لحساب داللة T-testاختبار  -3

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة، فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس المحك المعتمد في الدراسة: 
( ومن ثم تقسيمه على أكبر 4=1-5ليكرت الخماسي من خالل حساب المدى بين درجات المقياس )

 (، لتحديد فئات المستويات الخمسة. 1.8=4/5طول الفئة ) قيمة في المقياس للحصول على 
 نتائج تساؤالت الدراسة:

نتائج السؤال األول والذي ينص على ما مستوى التمكين النفسي لمنظمات األعمال على عينة من 
 العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس؟

ثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لإلجابة على ذلك التساؤل قام الباح
 لألبعاد الكلية للمقياس وجاءت النتائج على النحو التالي:

 ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للتمكين النفسي12جدول)
 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البيان

 4 75.102% 84763. 3.7551 االستقاللية
 1 80.422% 75811. 4.0211 االقتدار
 3 79.056% 86333. 3.9528 التأثير
 2 80.87% 91102. 4.0435 المعنى

  78.93% 64160. 3.9465 التمكين النفسي
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( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمقياس التمكين النفسي قد بلغ 11يتبين من الجدول )
، مما يشير إلى أن التمكين النفسي لدى عينة من العاملين في %78.93بوزن نسبي  3.9465

يعزو و شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس كان مرتفعا وفقا لمحك المعتمد بالدراسة، 
الحرية في و  الباحثان تلك النتيجة إلى امتالك العاملين سمات منها القدرة على التخطيط واالستقاللية

أداء أعمالهم عالوة عن قدرتهم في التأثير على اآلخرين بحكم تمتعهم بقدر كبير ممن المسئولية. 
وشعورهم بأن حياتهم المستقبلية تتوقف على مهارتهم في األداء لذا البد من الثقة في قدراتهم على أداء 

 منطقية في ضوء طبيعة العاملين النشاطات المختلفة والمهارات الالزمة بشكل متقن، وهذه النتيجة
وقدراتهم العالية في أداء المهمات واألنشطة بفعالية؛ مما يزيد من المثابرة ويحسن جودة انتاجهم 

 والتغلب على مشاعر االحباط واليأس. 
-Flaherty, O'Dwyer, Mannixاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )و 

McNamara, & Leahy (2017( والتي أوضحت أن مستوى 2121ك نتائج دراسة )العنزي،، وكذل
( والتي أوضحت أن 2121دراسة )مهيدات، التمكين النفسي كان مرتفعا ، بينما اختلفت مع نتائج دراسة

 مستوى التمكين النفسي جاء بصورة متوسطة.

ة من على عينما مستوى الثقافة التنظيمية لمنظمات األعمال  نتائج السؤال الثاني والذي ينص على
 العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس؟

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 
 لألبعاد الكلية للمقياس وجاءت النتائج على النحو التالي:

 راف المعياري والوزن النسبي للثقافة التنظيمية( يوضح المتوسط الحسابي واالنح11جدول)
 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البيان

 3 74.684% 78358. 3.7342 القيم التنظيمية
 5 73.102% 90287. 3.6551 المعتقدات التنظيمية
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 2 74.898% 75617. 3.7449 األعراف التنظيمية
 1 76.812% 78092. 3.8406 التوقعات التنظيمية

 4 74.608% 86168. 3.7304 النمط االداري 
  74.816% 51745. 3.7408 الثقافة التنظيمية

( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمقياس الثقافة التنظيمية قد بلغ 11يتبين من الجدول)
، مما يشير إلى أن الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات %74.816بوزن نسبي  3.7408

الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس قد كان مرتفعا وفقا لمحك المعتمد بالدراسة، كما يتبين 
أن بعد التوقعات التنظيمية كان أكبر أبعاد مقياس الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركات الصرافة 

، بينما بعد المعتقدات التنظيمية كان أقل األبعاد بوزن نسبي %76.812بوزن نسبي ت المالية والحواال
%73.102. 

يعزو الباحثان تلك النتيجة إلى أنه كلما حافظت شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة و 
رسيخ ذلك إلى ت خانيونس على مكانتها وطريقتها في أداء األعمال مع تكوين ثقافة مستقلة بها أدى

مبادئ العمل في ذهن العاملين والسير قدًما نحو تحقيق األهداف المرجوة، والعمل على تحسين مواطن 
القوة وتطويرها، وبيان مواطن الضعف لتجنبها والعمل للقضاء عليها، مما ينعكس على تحسين األداء 

 الوظيفي وتطويره حالًيا ومستقباًل.
عتبر من أهم مكونات البيئة الداخلية لشركات الصرافة والحواالت كما أن الثقافة التنظيمية ت

المالية، والتي تدفع المورد البشري إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافها لكونها من أهم محددات 
نجاح أو فشل هذه الشركات، ويأتي ذلك من خالل كفاءة وفعالية أداء العاملين، والذي يتحدد من خالل 

ة وقوة ما يحمله هؤالء العاملين من قيم ومعتقدات وتقاليد وأعراف والتي تساهم بشكل كبير مدى ايجابي
 في تحقيق اندماج العامين وانتمائهم لشركتهم.

( والتي أوضحت أن مستوى 2121واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )أبو شريعة،
ة راسة، بينما اختلفت نتائج الدراسة مع نتيجة دراسالثقافة التنظيمية جاء بدرجة مرتفعة لدى عينة الد
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( والتي أضحت أن مستوى الثقافة التنظيمية جاء بدرجة متوسطة لدى عينة 2121)طعامنة والشقران،
 الدراسة.

نتائج التساؤل الثالث والذي ينص على: ما مستوى الرضا الوظيفي لمنظمات األعمال على عينة من 
 والحواالت المالية في مدينة خانيونس؟ العاملين في شركات الصرافة

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 
 لألبعاد والكلية للمقياس وجاءت النتائج على النحو التالي:

 (21جدول)
 وظيفييوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للرضا ال 

 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البيان
 2 76.608% 73779. 3.8304 بيئة العمل

 3 74.808% 79957. 3.7404 خصائص المهنة
 1 81.334% 80592. 4.0667 الرواتب والمكافآت

 4 74.434% 80162. 3.7217 تقدير الذات واالحترام
  76.812% 70582. 3.8406 الرضا الوظيفي

( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمقياس الرضا الوظيفي قد بلغ 12يتبين من الجدول)
، مما يشير إلي أن الرضا الوظيفي لدى العاملين في شركات 76.812%بوزن نسبي  3.8416

الصرافة والحواالت المالية في مدينة خانيونس قد كان مرتفعا وفقا لمحك المعتمد بالدراسة، كما يتبين 
أن بعد الرواتب والمكافآت كان أكبر أبعاد مقياس الرضا الوظيفي لدى العاملين في شركات الصرافة 

، بينما بعد تقدير الذات واالحترام كان أقل األبعاد بوزن 81.334%بوزن نسبي  والحواالت المالية
ركات ش، وتعد هذه النتيجة منطقية في ضوء طبيعة النظرة إلى عمل العاملين في 74.434%نسبي 

الصرافة والحواالت المالية، فقدسية عمل العاملين ساهمت في رفع درجات الرضا الوظيفي وهذا يعزى 
امل ارتفاع مستويات الرضا الوظيفي قد تكون معنوية ومادية، حيث يبرز المدير شخصيات إلى أن عو 
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العاملين، ويحقق لهم االستقاللية، ويعطيهم القدر الكبير من خالل تفويضهم بمجموعة من الصالحيات 
 عندما يطبق مبادئ الرضا الوظيفي، ويشعروا بقيمتهم الذاتية والمهنية في الشركة.

املين يشعرون بالرضا لوضوح الدور في عالقتهم بالعاملين معهم، كما يشعرون حيث أن الع
بتحمل مسئولياتهم المهمة والصعبة الخاصة بعملهم، وبالتالي فهم يقضون وقًتا كبيًرا من حياتهم في 

عملهم، كما أنهم يبحثون عن الرضا الوظيفي في عملهم لدوره الفعال في حياتهم المهنية والشخصية، 
ك يقوم العالمين بالتطوير المستمر لشركتهم والتي تساعد جميع العالمين على مواجهة مشكالتهم وكذل

في حياتهم، ويشعرون بالتقدير واالحترام المتبادل بين العاملين، ولديهم القدرة على إقامة عالقات جيدة 
لين ئدة منه إلى العاممع اآلخرين، وبالتالي يؤدي الرضا الوظيفي إلى زيادة االنتاج الذي يرجع الفا

 بصفة خاصة والشركات بصفة عامة.
( والتي Kassim, Bambale & Jakada.2016فقد اتفقت نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة 

أوضحت أن مستوى الرضا الوظيفي جاء بدرجة مرتفعة لدى عينة الدراسة،  في حين اختلفت نتائج 
( والتي أظهرت أن مستوى الرضا الوظيفي جاء 2122الدراسة مع نتيجة دراسة )الطاهات والشرمان،

( والتي أظهرت أن مستوى 2121بدرجة منخفضة لدى عينة الدراسة، وكذلك مع نتائج دراسة )الزهراني،
 الرضا الوظيفي جاء بدرجة متوسطة لدى عينة الدراسة.

رضا ي والنتائج التساؤل الرابع والذي ينص على: هل توجد عالقة ارتباطية بين التمكين النفس
الوظيفي لمنظمات األعمال على عينة من العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة 

 خانيونس؟
ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحثان باستخدام معامل االرتباط بيرسون للتعرف على نوع وقوة 

 (.13العالقة بين متغيرات الدراسة والنتائج موضح بالجدول )
 (13) جدول

التمكين النفسي والرضا الوظيفي لمنظمات األعمال على عينة من  يوضح معامالت االرتباط بين
 العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية.
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خصائص  بيئة العمل البيان
 المهنة

الرواتب 
 والمكافآت

تقدير الذات 
 واالحترام

الرضا 
 الوظيفي

 **854. **710. **784. **774. **791. االستقاللية
 **873. **715. **837. **760. **820. االقتدار
 **825. **685. **874. **719. **673. التأثير
 **731. **698. **637. **715. **779. المعنى

 **880. **724. **834. **789. **805. التمكين النفسي
                         %1*دالة عند                                %1**دالةعند      

( أن معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للتمكين النفسي وأبعاده من جهة 13يتبين من الجدول )
توى سوالدرجة الكلية للرضا الوظيفي وأبعادها من جهة أخرى كان موجبا وذات داللة إحصائية عند م

، مما سبق يمكن القول بوجود عالقة طردية  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 1.11داللة 
بين الدرجة الكلية للتمكين النفسي وبين الدرجة الكلية للرضا الوظيفي لدى العاملين في شركات  1.11

الية حيث والحواالت الموهذه النتيجة منطقية للعاملين في شركات الصرافة ، الصرافة والحواالت المالية
نجد أنه إذا كان العمل الذي يؤديه العالمين ذو معنى شخصي بالنسبة له، وكان هذا الشخص يتمتع 
بكفاءة ذاتية عالية، وقدرة على الضبط والسيطرة، فإنه سيستطيع أن يبدع في عمله، من خالل بحثه 

س على شعوره بالرضا عن عمله، عن مصادر للتنمية الذاتية والتطوير الذاتي، األمر الذي ينعك
استمتاعه به، ومن ثم يقلل من وطأة ضغوطه وتأثيرها عليه، فضاًل عن أن التمكين النفسي بما يشتمل 

عليه من مكونات فرعية وسمات ايجابية يعد احدى السبل للنجاح في مواجهة الضغوط المهنية، 
مالية األكثر ادراًكا لكفاءتهم الذاتية ـ باالضافة إلى أن العالمين في شركات الصرافة والحواالت ال

واألكثر قدرة على السيطرة على جوانب حياتهم، وهم األكثر تقديًرا لعملهم، وفخًرا به ، هم أيًضا األكثر 
وعًيا بالمصادر المختلفة لتنمية دواتهم شخصًيا ومهنًيا، وبالتالي فقد كانوا االقدر على مواجهة 

هم، واستخراج معنى وهدف من كل عمل يقومون به أو نشاط مهني ضغوطهم، والسيطرة عل احباطات
 يشاركون فيه.
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ومن هنا يتضح أن شعور الفرد بمعنى العمل الذي يقوم به وحرية التصرف واإلدارة الذاتية له، 
فضاًل عن دورهم في التأثير على األحداث داخل بيئة العمل، وكذلك اشباع حاجاتهم ودوافعهم 

يدفعهم إلى بذل أقصى جهودهم إلنجاز أعمالهم بكفاءة وفعالية، كما يجعلهم أكثر  واستغالل طاقاتهم،
شعوًرا بالرضا عن عملهم ومحاولة التقدم فيه وزيادة العطاء له واالنجاز فيه، فالتمكين النفسي يعتبر 

بداع، إلإحدى السبل االيجابية لتحقيق الرضا الوظيفي وبالتالي عدم إعاقة العمل وبث روح المبادرة وا
كما أن الرضا عن العمل واالقتناع به بدفع الفرد إلى اكتساب المزيد من المهارات الفعالة، وتجعله 

يؤدي عمله بإتقان للوصول إلى القدر األكبر من االنجازات واألهداف، كما يزداد حماسه وإقباله على 
 العمل وترتفع معنوياته وتزداد انتاجيته وأدائه. 

الخامس والذي ينص على: هل توجد عالقة ارتباطية بين الثقافة التنظيمية والرضا نتائج التساؤل 
الوظيفي لمنظمات األعمال على عينة من العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية في مدينة 

 خانيونس؟
قوة و ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحثان باستخدام معامل االرتباط بيرسون للتعرف على نوع 

 (.14العالقة بين متغيرات الدراسة والنتائج موضح بالجدول )
 (11جدول )

الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي لمنظمات األعمال على عينة من  يوضح معامالت االرتباط بين
 العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية.

 بيئة العمل البيان
خصائص 

 المهنة
الرواتب 

 والمكافآت
ر الذات تقدي

 واالحترام
الرضا 

 الوظيفي
 **927. **815. **729. **890. **886. القيم التنظيمية

 **896. **759. **673. **908. **858. المعتقدات التنظيمية
 **545. **493. *353. **668. **536. األعراف التنظيمية
 **678. **669. **660. **699. **645. التوقعات التنظيمية
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 **636. **689. **527. **639. **608. االداري النمط 
 **785. **694. **585. **788. **760. الثقافة التنظيمية

                         %1*دالة عند                                %1**دالةعند      
التنظيمية وأبعاده من ( أن معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للثقافة 14يتبين من الجدول )

جهة والدرجة الكلية للرضا الوظيفي وأبعادها من جهة أخرى كان موجبا وذات داللة إحصائية عند 
، مما سبق يمكن القول بوجود عالقة طردية  ذات داللة إحصائية عند مستوى 1.11مستوى داللة 

لين في ة للرضا الوظيفي لدى العامبين الدرجة الكلية للثقافة التنظيمية وبين الدرجة الكلي 1.11داللة 
وهذه النتيجة منطقية للعاملين في شركات الصرافة والحواالت ، شركات الصرافة والحواالت المالية

المالية حيث أنه يمكن للثقافة التنظيمية اتاحة فرص التعلم وتطوير قدرات العاملين واكتسابهم خبرات، 
 نتقال إلى شركات أخرى.ما يتيح لهم فرص زيادة الرواتب أو حتى اال

ويعزو الباحثان ذلك إلى أن الثقافة التنظيمية تستطيع أن تؤثر في الرضا الوظيفي لفرد من 
خالل تأثيرات جوانبها المختلفة عليه والمتمثلة في الجانب المعنوي والسلوكي والمادي، كما أن الرضا 

من الرضا  قافة القوية ترتبط بمستوى عاليالوظيفي يتأثر بنوع الثقافة التنظيمية السائدة، حيث أن الث
 والعكس في حال الثقافة الضعيفة.

 التوصيات: 
االهتمام بتقدير الحوافز والمكافآت المعنوية والمادية نظًرا لتأثيرهما االيجابي على معنويات  -1

 العاملين وزيادة الرضا الوظيفي لديهم.

 وعيهم بأهمية التمكين النفسي والرضا الوظيفي.عقد ندوات وورش عمل لتوعية العاملين وزيادة  -2

 االهتمام بتحقيق المشاركة الفعالة للعالمين، واشراكهم في اتخاذ القرارات والعمل بروح الفريق. -3

 ضرورة نشر الثقافة التنظيمية للعاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية. -4
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 المقترحات:

 لتحسين الرضا الوظيفي لدى العاملين.تنمية التمكين النفسي كمدخل  -1

 المناعة النفسية كمدخل لتحسين الرضا الوظيفي للعالمين. -2

 دراسة العالقة بين التحفيز والرضا الوظيفي لدى العاملين في شركات الصرافة والحواالت المالية. -3

 قائمة المراجع:

للعاملين في مؤسسة  (. أثر التمكين النفسي على سلوك المواطنة2111أبا زيد، رياض) .1
(، 2)24، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(الضمان االجتماعي في األردن. 

494-519. 
(. الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع المؤسسي: دراسة حالة 2121أبو شريعة، عامر سليمان) .2

تقالل مجلة جامعة االس. عيادة النصريات التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
 .232-213(، 2)5، جامعة االستقالل، لألبحاث

(. الثقافة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي 2118األحمري، عبد الله بن مشيب) .3
جامعة اإلمام محمد بن سعود  مجلة العلوم التربوية،المعاهد العلمية في مدينة الرياض. 

 .393-291(، 16اإلسالمية. )
، . دار الشروق للنشر والتوزيعقضايا تربوية معاصرة في اإلدارة التربوية(. 2117بطاح، أحمد) .4

 ، عمان، األردن.1ط
(. ثقافة التعلم التنظيمي وعالقتها بالرضا الوظيفي في 2116جغال، وردة وجحيق، عبد المالك) .5

-241(، 39،)". جامعة عمار تليجي باألغواطالبال عنابة -مؤسسة المواد الدسمة "سيبوس
223. 
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، عمان، 1. دار أسامة للنشر والتوزيع، طاإلدارة التربوية المعاصرة(. 2119حامد، سليمان) .6
 األردن.

(. فعالية برنامج قائم على مهارات التمكين النفسي في تحسين 2118حسن، أماني عبد التواب) .7
األزهر،  ، جامعةالتربية مجلة كليةالكمالية التكيفية والتوجه نحو الحياة لدى طالبات الجامعة. 

181(1 ،)13-72. 
(. أثر الثقافة التنظيمية على الرضا 2118الخضر، الشيخ محمد وابراهيم، العليش محمد) .8

(. 2117-2114الوظيفي: دراسة حالة في بعض الجامعات السودانية في والية الخرطوم)
 .41-21(، 48)12، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، مجلة الدراسات العليا

(. دور التمكين النفسي كمتغير وسيط في العالقة بين 2121رضوان، بدوية محمد سعد السعيد) .9
جلة مالقيادة التحويلية والسلوك اإلبداعي لدى الموظفين الفنيين العاملين بالهيئات الحكومية. 

 .246-149(، 63، جامعة عين شمس، )اإلرشاد النفسي
دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة االلكترونية في  (.2121الزامل، مها عثمان) .11

 .52-8(، 22)2، جامعة البحرين،مجلة العلوم التربوية والنفسية. 2131ضوء رؤية المملكة 
(. دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 2121الزامل، مها عثمان) .11

-9(، 2)22، جامعة البحرين، لعلوم التربوية والنفسيةمجلة ا. 2131ضوء رؤية المملكة 
52. 

الثقافة التنظيمية وتأثيرها على تنمية السلوك اإلبداعي في  (.2116السحباني، حسام سالم) .12
ى، كلية التربية، جامعة األقص رسالة ماجستير غير منشورة،الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة. 

 فلسطين.
(. الثقافة التنظيمية السائدة في كليات التربية 2121امي بن ابراهيم)طعامنة، ابراهيم والشقران، ر  .13

الرياضية وعالقتها بمستوى األداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 
 .211-197(، 1)5، جامعة عمان العربية، مجلة جامعة عمان العربية للبحوثالحكومية. 
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(. التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لكل من التمكين 2118عبد الفتاح، أسماء فتحي لطفي) .14
النفسي والشفقة بالذات والمثابرة األكاديمية لدى طالب الصفين األول والثاني بمرحلة الثانوية 

 .41-1(، 12)34، كلية التربية، جامعة أسيوط، مجلة كلية التربيةالعامة. 
ة الخدمات اإلرشادية لدى األخصائيين (. الرضا الوظيفي كمنبئ بجود2122علي، حنان أحمد) .15

، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، المجلة المصرية للدراسات النفسيةالنفسيين. 
32(114 ،)311-351. 

. دار نبولنك للطباعة الرضا الوظيفي وإدارة ضغوط العمل(. 2115عمر، عاصم عبد اللطيف) .16
 والنشر، القاهرة، مصر.

(. الرضا الوظيفي وعالقته بالوحدة النفسية لدى معلمات 2121العمري، نجالء بنت يوسف) .17
-83(، 42)161مكتب التربية العربي لدول الخليج،  رسالة الخليج العربي،المرحلة الثانوية. 

114. 
(. التمكين النفسي وعالقته بجودة الحياة األكاديمية 2121العنزي، فرحان بن سالم بن ربيع) .18

، جامعة مجلة العلوم التربويةلدى عينة من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 
 .192-91(، 28اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، )

التنظيمية لقيم التطور الحضاري لدى (. ممارسة الثقافة 2121الفضلى، منى عبد المحسن) .19
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عالقته و  التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس بعنوان" دراسة
 "بالضغوط الحياتية لديها

 أ. ناريمان األغا - الحالق جهاد الباحثين: د. نائلمقدمة من 

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في 
التدريس، وتحديد نوع ودرجة العالقة االرتباطية مع واقع ودرجة الضغوط الحياتية لديها، ولتحقيق أهداف 

طينية العاملة الفلس البحث، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في المرأة 
( معلمة. وقد تم استخدام 581شرق خان يونس، والبالغ عددهن ) -في التدريس في مديرية التربية والتعليم

( استبانة على أفراد مجتمع الدراسة وتم الحصول على 251طريقة العينة العشوائية، حيث تم توزيع )
وتم تطبيق استبانتان، األولى: لقياس واقع ، )%92.4(( استبانة صالحة للتحليل بنسبة استرداد 231)

( عبارة، والثانية: لقياس درجة 15التمكين االقتصادي للمرأة الفلسطينية العاملة في التدريس، تكونت من )
( عبارة، وبعد إجراء العمليات الخاصة بالتحقق من صدق وثبات 23الضغوط الحياتية لديها، تكونت من )

ساليب اإلحصائية المناسبة، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أداة الدراسة، واستخدام األ
أن التمكين االقتصادي للمرأة الفلسطينية العاملة في التدريس جاء بدرجة متوسطة، وبوزن نسبي قدره 

(، ودرجة الضغوط الحياتية للمرأة الفلسطينية العاملة في التدريس أيضًا جاء بدرجة متوسطة 61.11%)
(، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات العينة لواقع التمكين %68.16زن نسبي قدره )وبو 

االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس تعزى لمتغيرات الدراسة: العمر، المؤهل العلمي، 
 وسنوات الخدمة.

سطينية بالتمكين االقتصادي للمرأة الفل ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة: زيادة االهتمام
بصورة عامة والعاملة في التدريس بصورة خاصة، من خالل سن التشريعات والقوانين الناظمة لذلك، 
والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على إنشاء وتكوين مشاريع ريادية صغيرة 
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لى تالفي ية تمكين حقيقية للمرأة الفلسطينية. وكذلك العمل عوتقديم التسهيالت لها، في سبيل تحقيق عمل
 مسببات الضغوط الحياتية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس،  

Study summary: 

The study aimed to identify the reality of economic empowerment of Palestinian 
women working in teaching, and to determine the type and degree of 
correlation with the reality and degree of life stresses for them. - East of Khan 
Younis, totaling 580 teachers. The random sampling method was used, where 
(250) questionnaires were distributed to the members of the study community, 
and (231) questionnaires were valid for analysis with a recovery rate of 
(92.4%), and two questionnaires were applied, the first: to measure the reality 
of the economic empowerment of Palestinian women working in teaching, It 
consisted of (15) phrases, and the second: to measure the degree of her life 
stresses, it consisted of (23) phrases, and after conducting special operations 
to verify the validity and reliability of the study tool, and using appropriate 
statistical methods, a set of results were reached, the most important of which 
are: The economic stress of the Palestinian woman working in teaching came 
to a medium degree, with a relative weight of (60.01%), and the degree of life 
pressures for the Palestinian woman working in teaching also came to a 
medium degree, with a relative weight of (68.06%), and that there are no 
statistically significant differences in the sample estimates for the reality 
Economic empowerment of Palestinian women working in teaching due to the 

study variables: age, educational qualification, and years of service. 
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Among the most important recommendations that came out of the study: 
increasing interest in the economic empowerment of Palestinian women in 
general and those working in teaching in particular, through the enactment of 
legislation and laws regulating this, and cooperation between civil society 
institutions and government institutions to establish and form small pilot 
projects and provide them with facilities, in order to achieve A real 
empowerment process for Palestinian women. As well as working to avoid the 

causes of life pressures faced by Palestinian women working in teaching، 

 مقدمة:

إن للمرأة دورها الفعال في بناء ونهضة المجتمع، فهي ال تختلف عن الرجل في أهمية وجودها،   
يخفى على أحد الدور الكبير الذي تقوم به إلصالح المجتمع، فقد  بل إّن المرأة نصف المجتمع، وال

شاركت منذ العصور القديمة بالكثير من مجاالت الحياة، فالمرأة والرجل لهما حضورهما الفّعال في تنمّية 
تشارك المرأة في العمل في مختلف المجاالت وعبر الوظائف وفي سوق العمل، ولها  المجتمع، حيث
 ل بالشركات، والمؤسسات، والبنوك، وكل الدوائر الحكومّية والخاصة.دورها في العم

فالمرأة العاملة تتحمل أعباء كثيرة سواًء أكان العبء من العمل أو من داخل المنزل نفسه، وتعدد 
أدوار المرأة يسمح للمرأة العاملة بإثبات ذاتها وتعزيز ثقتها بنفسها، إال أن هذه األدوار قد تؤدي إلى 

 (19: 2116)قنديل،   ع في تحقيق تلك األدوار فتتولد الضغوط والمشكالت.الصرا 

ومما ال شك فيه أن المجتمع الفلسطيني مليء بالضغوطات، أهمها االحتالل اإلسرائيلي،  
وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني؛ بشيبه وشبابه وحتى األطفال لم يسلموا من إجراءاته، والتي 

األكبر على العنصر النسائي، فهي األم والزوجة واألخت والبنت، ولها عواطفها ومشاعرها يكون تأثيرها 
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الجياشة والتي ال يمكنها كبتها أو إخفائها. ناهيك عن االنقسام الداخلي وارتداداته السلبية على النسيج 
 االجتماعي.

ضغوط ة على الوتستخدم كلمة الضغوط على نطاق واسع في علم النفس والطب النفسي للدالل
النفسية، وآثارها على الصحة النفسية، والضغوط ال يمكن رؤيتها أو رصدها؛ لكن يمكن مالحظتها في 

( من المواقف التي تمثل 43صورة ردود أفعال، وقد حاول هولمز وراهي وضع قائمة تحتوي على )
في عالم  لها الشخص الضغوط النفسية مرتبة حسب درجة تأثيرها من خالل مجموع النقاط التي يتعرض

 (358: 2111الضغوطات، واحتمال اصابته باالضطراب النفسي. )الشربيني، 

والمرأة شريك مهم للرجل في تحمل األعباء الملقاة على عاتق األسر الفلسطينية، لعل أهمها 
الوضع االقتصادي الصعب، والبطالة، وعدم تمكن الكثير من أرباب األسر الوفاء باحتياجات أسرهم 
األساسية، مما دفع المرأة إلى الخروج إلى ميدان العمل، ولعل أهم األعمال التي تمارسها المرأة الفلسطينية 
هو في مجال التدريس، وقد ساعد على ذلك تأنيث المدارس، وكذلك اقبال الفتيات على كليات التربية 

ؤدي ي المنزل، األمر الذي قد يأكثر من الفتية،  لكنها ظلت الضغوط تالحقها سواء أكان في العمل أو ف
إلى تدني انتاجيتها وعدم رغبتها في العمل، مما قد يؤثر سلبًا على أداء المؤسسة بشكل عام، وهو أمر 
ال يمكن تجاهله، فضغوطات المرأة العاملة لها عدة اتجاهات منها: تربية األبناء، العناية بالزوج، النسق 

 التي ال تنقطع.االجتماعي، باإلضافة إلى ضغوط العمل 

( الضغوط الحياتية أنها: األحداث والمواقف الحادة أو األثار 136: 2115وتعرف )أبو نجيلة، 
الشديدة التي يتعرض لها الفرد في ممتلكاته الناجمة عن ممارسات البشر أو أحداث الطبيعة، وغالبًا ما 

امل معها وامكاناته وطاقته على التع تكون مفاجئة أو غير متوقعة، ويدركها الفرد على أنها تفوق قدراته
أو مواجهتها، مما يؤدي إلى العناء واالجهاد واإلرهاق النفسي للفرد بمقدار يختلف من فرد آلخر ومن 

 موقف إلى أخر. 
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ومما ال شك فيه أن الضغوط الحياتية تؤثر سلباً في اعتبار المرأة شريكًا أساسيًا في عملية التنمية 
عية والسياسية، واعتبارها عاماًل أساسيًا في التنمية البشرية المستدامة كمنتجة االقتصادية واالجتما

ومستفيدة، في حين أن المجتمعات المتقدمـة والناميـة على حد سواء تشهد فـي اآلونة األخيرة تطوراً ملحوظًا 
ي تقف في لمعوقات التفي دراسات المرأة، وهناك جهدًا واهتمامًا كبيرين لتمكين المرأة والوقـوف على أهم ا

 وجه هذا التمكين، وتعزيز دورها في المجتمـع، ومشـاركة الرجل في عملية التنمية الشاملة. 

فالتنمية والتمكين إحدى األهداف التي تتطلع إليها المجتمعـات المتقدمة والنامية على حد سواء، 
فكك، مية، والتي ال تزال تعاني من التلما في ذلك من دفع لمسيرة التطوير والتقدم، لكن المجتمعـات النا

والفقر أشد حاجة للتنمية والتمكين، وذلك من أجل إيجاد حلول لمشكالتها االجتماعية، واالقتصادية، 
 (17: 2118والسياسية، والصحية، والتعليمية التي تعاني منها. )شرفا،

مادها تها ومن ثم يحقق اعتإن التمكين من شأنه أن يطور مشاركة المرأة، وينمي من قدراتها ومعرف
على ذاتها في مختلف الجوانب االقتصادية، واالجتماعيـة، والنفسـية، والسياسية ويتيح لها القدرات 
واإلمكانات كافة، التي تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفهـا ووضعها، وهذا بدوره يعزز مكانة المرأة 

  تها التنموية، ويقضي على كل مظاهر التمييز ضدها.في المجتمع، ويزيل العقبات التي تعرقـل مسـير 

فالمقصود من تمكين المرأة: هو إعطاءها مزيدًا من القوة، بحيث تتحكم فـي حياتهـا وقراراتها، 
ومصيرها، وتعبر عن رأيها ما يكسبها الثقة بالنفس، الذي يجعلها تواجه جميع أشكال التمييز ضدها في 

شأنه أن يجعل المرأة فردًا مدركًا واعيـًا لمـا يدور حولها، ومن أهم أشكال  المجتمع، كما وأن التمكين من
التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة، هو توفير فرص عمل لها، والذي يؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة 

 (13: 2118في صفوفها. )شرفا،

كيل ألبعاد االقتصادية فـي تشكما وأن الثقافة المجتمعية تؤدي دورًا فعااًل، جنبًا إلى جنب مع ا
الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة، فالنظرة المجتمعية القائمة علـى التمييـز بـين الجنسين ما زالت 
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موجودة، وهذا بدوره يؤثر في قرار المرأة وإدراكها لذاتها في المشاركة فـي سوق العمل على اعتبار أنها 
 (8: 2115الفلسطيني. )الرفـاعي، إحدى القوى العاملة المكونـة للشـعب 

ومن واقع عمل الباحثين في مجال التدريس واإلدارة لسنوات طويلة، فإنهما يدركان أنه ال يمكن 
الوصول إلى عملية تمكين حقيقية للمرأة الفلسطينية العاملة في التدريس، إال بعد مراعاة جميع الظروف 

وقانونية، وثقافية وغيرها، وكذلك يجب عدم اغفال الضغوط المحيطة بها، سياسية واجتماعية واقتصادية 
الحياتية التي تتعرض لها والعامل النفسي، فعملية التوفيق بين مستلزمات العمل ومتطلباته، ومتطلبات 
المنزل وشؤونه ليس باألمر الهين، ويؤثر على تمكين المرأة، وهذا ما تسعى هذه الدراسة تحقيقه،  التي 

 لتها في السؤال الرئيس اآلتي:يمكن صياغة مشك

هل توجد عالقة بين التمكين االقتصادي والضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة  مشكلة الدراسة:
 في التدريس؟

 وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما واقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس؟ -1
ل توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في ه -2

 التدريس تعزى لمتغيرات: )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة في التعليم(؟
 ما درجة الضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس من وجهة نظرها؟ -3
باطية ذات داللة إحصائية بين واقع التمكين االقتصادي ودرجة الضغوط هل توجد عالقة ارت -4

 الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس؟

  الفروض:
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في متوسطات تقديرات عينة (α ≤ 05.0) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1
ر العمر العاملة في الدريس تعزى لمتغيالدراسة لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية 

 سنة(. 41سنة ، أكثر من  41إلى  31سنة، من  31)أقل من 
في متوسطات تقديرات عينة (α ≤ 05.0) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

الدراسة لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في الدريس تعزى لمتغير المؤهل 
 لعلمي )جامعي، دراسات عليا(.ا

في متوسطات تقديرات عينة (α ≤ 05.0) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
الدراسة لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في الدريس تعزى لمتغير سنوات 

 سنوات(. 11سنة ، أكثر من  11إلى  5سنوات، من  5الخدمة في التعليم )أقل من 
في متوسطات تقديرات (α ≤ 05.0) ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4

عينة الدراسة بين واقع التمكين االقتصادي ودرجة الضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة 
 في التدريس.

 يمكن اختصار أهمية الدراسة في النقاط اآلتية: أهمية الدراسة:

 هذه الدارسة تستهدف بالبحث تقريبا نصف المجتمع الفلسطيني وهن النساء. أن -1
الدور المتعاظم للمرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، والبحث في كل ما من شأنه أن  -2

 يساعد في تلك التنمية.
تناول هذه الدراسة لشريحة هامة في المجتمع الفلسطيني، وهن النساء العامالت في مجال  -3

التدريس، وأدوارهن الهامة في تربية ورعاية النشء، واالهتمام بقضاياهن، كالتمكين االقتصادي 
 والضغوط الحياتية لديهن.    

ء القدرات ه من أهمية ودور في بنازيادة الوعي بأهمية التمكين االقتصادي للمرأة الفلسطينية، وما ل -4
 الذاتية لهن، ورفع مستوى وعيهن، وزيادة ثقتهن بأنفسهن.



 

204 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

توجيه االهتمام نحو الضغوط الحياتية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية العاملة وغير العاملة،  -5
ة على يوالعمل على التخفيف من حدتها، ومساعدتها في مواجهتها، واتخاذ القرارات السليمة المبن

 نظام انفعالي متزن ومنضبط.
يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة راسموا السياسات وخطط التنمية لزيادة االهتمام بتمكين  -6

 المرأة الفلسطينية، بشكل عام، وبصورة أخص العاملة في مجال التدريس.
ر في تمكين المرأة ثتكمن أهميتها في النتائج التي قد تسفر عنها، في ضبط المتغيرات التي قد تؤ  -7

 الفلسطينية العاملة في التدريس، والعمل على الحد منها أو تالفيها.

 أهداف الدراسة:

 التعرف على واقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس. -1
 تحديد درجة الضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس. -2
داللة الفروق في تقديرات العينة لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية الكشف عن  -3

 العالمة في التدريس طبقاً لمتغيرات الدراسة: )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة في التعليم(.
دراسة عالقة االرتباط بين متوسط تقديرات أفراد العينة لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة  -4

 الفلسطينية العاملة في التدريس، ومتوسط تقديراتهن لدرجة الضغوط الحياتية لديهن.
تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي قد تسهم في زيادة التمكين االقتصادي لدى المرأة  -5

 الفلسطينية العاملة في التدريس، والحد والتخفيف من الضغوط الحياتية لديهن.

 مصطلحات الدراسة:

 مجموعة من العمليات المخططة والمقصودة التي تستهدف تنمية القدرات االجتماعية رأة:تمكين الم -1
واالقتصادية والصحية والتعليميةَ  لمجموعة من النساء بحيث يصبحن أكثر قدرة على إشباع 

 (29: 2114احتياجاتهن وحل مشكالت مجتمعهن. )آل عوض، 
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رات، ا وحقها بتحديد خياراتها بعد أن تمنح لها الخياإحساس المرأة بقيمته التمكين االقتصادي للمرأة: -2
وحقها في الوصول إلى الفرص والموارد، وحقها في الوصول إلى ضبط سير حياتها داخل المنزل 
وخارجه وقدرتها على التأثير في التغيرات االجتماعية لخلق وضع اجتماعي واقتصادي أكثر إنصافا ً 

على المستوى الوطني والعالمي. )أيوب ًً ،2111 :88) 

مجموعة اإلجراءات المتبعة التي من شأنها رفع مستوى وعي المرأة الفلسطينية  ويعرفه الباحثان اجرائيًا:
العاملة في التدريس وثقتها بنفسها، وتحسين وضعها وتوسيع فرص خياراتها ومشاركتها في األنشطة 

جابة اسها في هذه الدراسة من خالل استاالقتصادية والقضاء على التمييز وعدم المساواة، والتي يمكن قي
 العينة لعبارات االستبانة المعدة لذلك.

وهي األحداث والمواقف الحادة أو اإلثارة الشديدة التي تعرض لها الفرد أو الضغوط الحياتية:  -3
ممتلكاته الناجمة عن ممارسات البشر أو عن أحداث الطبيعة، وغالبًا ما تكون مفاجئة أو غير 

دركها الفرد على أنها تفوق قدراته وإمكاناته وطاقته على التعامل معها أو مواجهتها، مما متوقعة، وي
يؤدي إلى العناء واإلجهاد واإلرهاق النفسي للفرد بمقدار يختلف من فرد آلخر ومن موقف آلخر. 

 (25: 2118( المشار إليه عند )أبو شباك، نسرين، 2115)أبو نجيلة، 

 أنها األحداث أو المواقف التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس،ويعرفه الباحثان إجرائيًا: 
وتؤدي إلى تغير في حالتها النفسية، وقد تنعكس على سلوكها وتصرفاتها في المواقف المختلفة في موقع 

، و االقتصادي أو السياسي، وغيرهعملها أو في البيت، وفد تكون تلك المواقف من النوع االجتماعي أ
والتي يتم قياسها في هذه الدراسة من خالل الدرجة التي يتحصل عليها أفراد العينة بعد استجابتهم لفقرات 

 االستبانة المعدة لذلك والتي تشمل ضغوط أسرية وفي العمل، وسياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها.

يعرفها الباحثان اجرائيًا أنها المرأة التي تحمل الجنسية  :المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس -1
الفلسطينية، وتعمل بشكل دائم بناء على عقد عمل، مصنف مثبت، مع الحكومة الفلسطينية، 

 كمعلمة في المدارس الحكومية بمراحلها المختلفة، والتي تتبع مديرية شرق خان يونس.
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 حدود الدراسة:

دراسة على التعرف على واقع التمكين االقتصادي للمرأة الفلسطينية تقتصر هذه الالحد الموضوعي: 
 العاملة في التدريس، ودرجة الضغوط الحياتية لديها.

 جميع المعلمات الالتي يعملن في المدارس الحكومية التي تتبع مديرية شرق خان يونس. الحد البشري:

 م2122/ 2121عام الدراسي تم تطبيق االستبانة خالل الفصل الثاني، لل الحد الزماني:

 اإلطار النظري:

 المحور األول: التمكين االقتصادي للمرأة:

ُيعد التمكيــن مــن أكثــر المفاهيــم اعترافــا بالمــرأة عنصــرا مهمــا مــن عناصــر تنميــة المجتمعـات، 
ت االختالف فـي تحديـد مجاالإذ يسـعى للقضـاء علـى جميـع مظاهـر التمييـز التـي تتعـرض لهـا، ورغـم 

التمكيـن؛ فإنـه يصـب فـي مفهـوم القـوة، باعتبـاره يحقـق للمـرأة القـدرة علـى التحكـم فـي ظروفهـا وفرصهـا، 
 إضافـة إلـى قدرتهـا علـى ممارسـة حقهـا فـي االختيار والمشـاركة دون تمييـز مـن الجنـس اآلخر.

الثمانينات من القرن الماضي، ومع زيادة االهتمام بالعنصر وقد ظهر مصطلح التمكين في نهاية 
البشري القى انتشارًا واسعًا في التسعينات، وارتبط بعدة مفاهيم أخرى ذات بعد سياسي، واقتصادي، 

 ( 41: 2116واجتماعي، وقانوني، وغيرها. )كازوز، فاطمة: 

ة الـج الجوانـب االقتصادية فـي حيـاوالتمكين االقتصادي للمرأة، هو أحد مداخل تمكين المرأة ويع 
المـرأة، فمـن خالله تسـتطيع المـرأة االنتقال مـن مركـز اقتصـادي أدنـى فـي المجتمـع إلـى مركـز اقتصـادي 
أعلـى، وتزيـد سـيطرتها علـى المـوارد االقتصادية والماليـة األساسية؛ ممـا يمنحهـا استقاللية ماديـة مباشـرة؛ 

إن مدخــل التمكيــن يجعــل التنميــة أكثــر تفاعاًل مــن خــالل مشــاركة الرجــال والنســاء، ومـن ثـم ال ولهــذا فــ
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تكـون التنميـة مجـرد رعايـة اجتماعيـة للنسـاء، وإنمـا تكـون التنميـة اجتماعيـة تهـدف إلـى تمكيـن النسـاء مـن 
 (169: 2119، أحمد، امتالك عناصـر القـوة االقتصادية. )الدلجاوي 

 المطلب األول: مفهوم التمكين االقتصادي للمرأة:

يرتبط التمكين االقتصادي للمرأة بقدرة النساء على التحكم بمصيرهن وحصولهن بصورة متكافئة  
على الموارد االقتصادية والمالية، وسيطرتهن على تلك الموارد؛ وتشير الموارد االقتصادية إلى العوامل 

لإلنتاج ومنها مثاًل: األصول غير المنقولة بما في ذلك األرض والسكن ومجموعة الموارد المباشرة 
المشتركة والبنى األساسية، فضاًل عن األصول المنقولة كمعدات اإلنتاج والتكنولوجيا والثروة الحيوانية، 

فقات المالية الحكومية والنوتشير الموارد المالية إلى الموارد القائمة على أساس النقود بما في ذلك النفقات 
الخاصة والمساعدات اإلنمائية الرسمية، فضاًل عن الدخل واالئتمان والمدخرات وتحويالت العاملين في 
الخارج، ويترتب على تمكينها من الموارد المالية واالقتصادية على السواء آثار مهمة بالنسبة لألدوار 

سبل معيشة األسرة وكذلك في أسواق العمل بل في مجمل االقتصادية التي تضطلع بها المرأة في إدامة 
 االقتصاد بشكل عام.

 تعريف التمكين االقتصادي للمرأة: 

أدنى في المجتمع إلى  اقتصادي العملية التي تستطيع المرأة من خاللها االنتقال من موقع قوة
ية، القتصادية والمالية األساسأعلى، وذلك من خالل ازدياد سيطرتها وتحكمها بالموارد ا اقتصادي موقع قوة

وهي األجور ورأس المال والملكيات العينية، وهو ما يمنحها في الدرجة األولى استقاللية مادية مباشرة 
 (21: 2118)شرفا، 

( على OECD،2111وعرفـت منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية التمكين االقتصادي للنسـاء)
واإلسهام في تحقيق التنمية االقتصادية، واالستفادة منها بطريقة تدلل  أنه: "قدرة النساء على المشاركة

على قيمة تلك المساهمات حيث تحترم كرامتهن، وتمكـنـهـن مـنها التفاوض حول توزيع أكثر عداًل لمنافع 



 

208 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

لمرأة، ا التنمية والنمو". ويأتي تمكين النسـاء أيضـًا بـالمعنى الواسع، ويشير إلى خلق البيئة المناسبة حول
للتعرف إلى المواقف المختلفة، ومـن ثـم وتشجيعها لممارسة األعمال كافة، لكسب مزيد من الفرص، 
والحصول علـى النصـيب الـعـادل والمتساوي من الموارد المختلفة على مستوى األسرة أو المجتمع، ومن 

ًا منتظمًا ومن ثم اعتبارها شريك خالل ذلــك تسـتطيع اتخاذ القرارات السليمة التي تخدم مصلحتها كفرد،
 ( 37، 2117كاماًل في مختلف الجهود اإلنمائية. )اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة، 

بأنه" التوزيع النسبي لكل من الرجل والمرأة في الوظائف  ( التمكين االقتصادي للمرأة2121ويعرف عامر )
اإلدارية والتنظيمية والمهنية، والتوزيع النسبي للدخل المكتسب بواسطة السكان النشطين اقتصاديًّا من 
الجنسين، واألجور النسبية لإلناث مقارنة بالذكور، والداعون لهذا النوع من التمكين للمرأة يؤكدون أن هذا 

قق إال إذا كان للمرأة دخل خاص منتظم، واستخدموا في ذلك كافة وسائل الضغط المعنوي من ال يتح
 صحافة وإعالم، وأعمال درامية ومناهج دراسية.

ويرى الباحثان أن مدخل التمكين االقتصادي للمرأة ينطوي على بناء القدرات وزيادة الوعي لدى المرأة 
طاء والقدرة على مواجهة مشكالتها، واالرتقاء بواقع المرأة وتعزيزها لتصبح قادرة على اإلنتاج والع

الفلسطينية وتعريفها بحقوقها وواجباتها وتعزيز قدراتها من خالل المؤسسات التنموية لمواجهة األعباء 
والمسؤوليات والموازنة بين العمل والبيت والحصول على حقوقها المادية والتصرف فيها واالستفادة منها، 

التمكين االقتصادي للمرأة القدرة على السيطرة على موارد األسرة ومصدر دخلها، إضافًة إلى  كما ُيتيح
توفير فرص عمل لها متكافئة مع الرجال ومشاركتها في صنع القرارات االقتصادية، وتعزيز قدرتها على 

 االستقاللية المالية من خالل كسب المال ومشاركتها ضمن القوى العاملة.

 ني: أهمية تمكين المرأة الفلسطينية:المطلب الثا

ُيعـد التمكيـن االقتصادي مقدمـة ضروريـة للتمكيـن فـي المجاالت األخرى، وهـو مـا يجعـل التمكيـن 
االقتصادي للمـرأة يحظـى باهتمـام كبيـر؛ لمـا تحملـه عمليـة التمكيـن مـن فوائـد كثيـرة للمـرأة وللمجتمـع. 

التمكيـن االقتصادي يـؤدي إلـى إحسـاس المـرأة بقيمتهـا، وبحقهـا في تحديد خياراتها  فالنسـبة للمـرأة، فـإن
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بعد أن تمنـح لهـا الخيـارات، وحقهـا فـي الوصـول إلـى المـوارد، وضبـط سـير تحديـد حياتهـا داخـل المنـزل 
جتماعـي لـق وضـع اقتصـادي واوخارجـه، وقدرتهـا علـى التأثيـر فـي التغيـرات االقتصادية واالجتماعية لخ

أكثـر إنصافًا على المستوى الوطني والعالمي،  ومــن ثــم يــؤدي التمكيــن االقتصادي للمــرأة إلــى تعزيــز 
حصولهــا علــى حقوقهــا االقتصادية واالجتماعية؛ ومــن ثــم توفيــر التأمينــات االجتماعية مثــل: التقاعــد، 

المــرض، والفقــر، والشــيخوخة، والبطالــة، والعجــز عــن العمــل، واإلجازة مدفوعــة األجر،  والتأميــن ضــد
والرعايــة الصحيـة، وتهيئـة العمـل الالئق؛ فتنتقـل المـرأة مـن حالـة التهميـش واالستضعاف إلـى تحقيـق 

 (171: 2119المســاواة، وتكافـؤ الفـرص بيـن الجنسـين. )الدلجاوي، أحمد، 

كما يشكل موضوع تمكين المرأة وزيادة مشاركتها االقتصادية واحدة من أهداف التنمية االقتصادية 
في سائر الدول النامية. وال شك أن هناك ارتباًطا وثيًقا بين إسهام المرأة في البناء المجتمعي وتعزيز 

 آخر، والتمكين االقتصادي قدرتها من جانب، وبين النهوض والتطور االقتصادي والتنموي من جانب
للمرأة هو إحدى الركائز األساسية لهيئة األمم المتحدة للمرأة، من خالل تنفيذ الجهود في سياق حقوق 
المرأة والعمل، والعدالة االجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل األبعاد االجتماعية واالقتصادية 

، حيث تنفذ هيئة األمم المتحدة للمرأة عدة 2131ة المستدامة لعام والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمي
برامج تهدف إلى دعم النساء للحصول على دخل أعلى، وتحسين الوصول إلى الموارد والتحكم فيها و 

الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو  الحماية من العنف، وعلى وجه الخصوص مع
مم المتحدة إلى "منح المرأة حقوًقا متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك في الدول األعضاء في األ

الوصول إلى الملكية والتحكم في األراضي وغيرها من أشكال الملكية، والخدمات المالية، والميراث والموارد 
تواصل والشامل مبشأن "تعزيز النمو االقتصادي ال الطبيعية، وفًقا للقوانين الوطنية" ووفق الهدف الثامن

 والمستدام، والعمالة الكاملة والُمنتجة، والعمل الالئق للجميع".

وفي جميع برامج التمكين االقتصادي تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة على الوصول إلى النساء 
ات ر األكثر احتياًجا وتشمل الفئات الُمهّمشة النساء الريفيات وعامالت المنازل، وبعض النساء من المهاج



 

210 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

وذوات المهارات الُمتدنّية، وتنفيذ عدة برامج للمساهمة في تأمين مستويات أعلى من الدخل، وتحسين 
الوصول إلى الموارد والتحكم فيها، وزيادة األمن لجميع النساء، بما في ذلك الحماية من العنف. )البنك 

 (2118الدولي، 

كانة نية من أهم القضايا التي احتلـت مويعتبر التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة الفلسطي
على قائمة أولويات الحكومة الفلسطينية، والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحـة، والمؤسسات 

 (291: 2111النسوية. )المعايطة، 

ويرى الباحثان إذا ما نظرنا إلى جانبي المعادلة )التطور االقتصادي وتمكين المرأة( في الواقع 
، نجد أن الجانبين يتميزان بالعديد من المشاكل والتدهور الهيكلي لهما، فعلى صعيد واقع الفلسطيني

االقتصاد الفلسطيني؛ نجد أنه اقتصاد صغير نسبيًا وضعيف في بنيته، وتابع في حركته للمؤثرات 
لية؛ فأزمة االخارجية، وخصوصًا اإلسرائيلية منها، ويعاني من إدارة ذاتية فيها القليل من الكفاءة والفع

االقتصاد الفلسطيني هي أزمة "مركبة" تبدأ أواًل وبشكل أساسي باستمرار االحتالل والعدوان اإلسرائيلي، 
 .وتمر بمزاجية المساعدات الدولية، وتنتهي بضعف كفاءة اإلدارة الذاتية وفعاليتها

والرجل على  لمرأة فكل هذه المؤشرات االقتصادية تدل على أن هنالك فجوة اقتصادية كبيرة بين ا
الصعيد االقتصادي، وأن عملية التمكين االقتصادي للمرأة الفلسطينية تتطلب مّنا جهوًدا حثيثة تتمحور 
في فحص سياساتنا الوطنية والقطاعية حتى ننشئ سياسات تسعى لردم فجوات التمييز القائمة في كل 

ادية لسطيني والذي يعتبر الثروة االقتصقطاع، وذلك حتى نضمن استثمارًا أمثل لرأس المال البشري الف
 الحقيقية والوحيدة ضمن معطيات البيئة االقتصادية في فلسطين.

وتعاني المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس من عدة مشكالت في مجال التمكين االقتصادي 
سية المرأة على نفنتيجة للعادات والتقاليد وتحكم ولي األمر ومشكلة الميراث وغيرها من مشكالت تؤثر 

وتسبب لها العديد من الضغوطات النفسية والحياتية، لذلك جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على عالقة 
 التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس بالضغوط الحياتية لديها. 
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 المطلب الثالث: واقع المرأة في االقتصاد الفلسطيني:

فلسطينية جزء ال يتجزأ ممن يتحملون تبعات الواقع االقتصادي المرير الذي يعاني إن المرأة ال
منه كافة أطياف الشعب الفلسطيني. وربما يكون هم المرأة أكثر من الرجل في تحمل الكثير من األعباء 

ل، وهذا جاالجتماعية الناتجة عن األوضاع االقتصادية المتردية؛ نظرًا ألن قربها من األسرة أكثر من الر 
يجعلها أقرب إلى هموم كل فرد من أفراد األسرة، من حيث االنشغال المتزايد إلنجاز متطلبات األسرة 

 واحتياجاتها )التعليمية، الغذائية، الصحية، النفسية مثاًل(. 

ن أولكننا في هذا االتجاه )حاجة الواقع الفلسطيني للمساهمة االقتصادية للمرأة(، فإننا نجد ضمن الواقع ب
هنالك العديد من العراقيل والعقبات االجتماعية والثقافية، التي تحول دون مشاركة المرأة االقتصادية 

 .بالشكل المطلوب

وهذا بحد ذاته يدلل على أن وضع النساء في فلسطين يتسم بنوع من التناقض؛ فمن ناحية ترتفع 
زالت مشاركة المرأة متدنية في سوق  مستويات االلتحاق في التعليم بين النساء، ومن ناحية أخرى ما

 .العمل الرسمي، وما زالت قيمة مشاركة المرأة منقوصة في سوق العمل غير الرسمي؛ خصوصًا الزراعة

وخالل السنوات الخمس الماضية، زاد عدد النساء اللواتي دخلن إلى سوق العمل، إلى أن هذه 
من النساء والرجال على حد سواء، وما حصل من الزيادة لم يصحبها زيادة في فرص العمل المتاحة لكل 

المتمثلة بانخفاض نسبة المشاركة في العمل، وارتفاع نسب البطالة  2112تغيرات جذرية خالل العام 
كان ناجماً عن اإلجراءات اإلسرائيلية التي فرضت على األراضي الفلسطينية، والتي قد توصلنا إلى نتيجة 

ات أكثر عرضة لالنكشاف وفقدان العمل من النساء المتعلمات. ومع مرور مفادها أن النساء غير المتعلم
سنة فأكثر إلى ما  13الوقت نجد أن ارتفاع في نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة اللواتي أنهين 

 .1996للعام  %11.3مقارنة بـ  2115للعام  %45.7يقارب خمسة أضعاف، حيث بلغت 
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اآلن تبين احتياجات السوق يشكل صعوبة في التخطيط لعدم التمكن إن عدم وجود دراسات حتى 
من ربط حاجة السوق العملية ومخرجات التعليم في األراضي الفلسطينية. كما أن ارتفاع نسبة المتعلمات 
 ليس بالضرورة أن يؤّدي إلى زيادة مشاركتها في القوى العاملة، والذي قد يعود لعدد من األسباب أهمها

فرص عمل متاحة لألفراد، وارتفاع نسبة النساء الخريجات من الجامعات مقارنة مع الرجال،  عدم توفر
 .وتركز هؤالء الخريجات بتخصصات معينة ال يحتاج إليها السوق 

كما تعمل المرأة في عدد أقل من المهن التي يعمل بها الرجل، وتتوفر لها فرص وظيفية أقل   
فئتين: األولى:  بشكل كبير في الخبرة، ونالحظ أن المرأة تتركز مشاركتهابالنظر إلى الفوارق في التعليم و 

أي زيادة  %42تضم المتخصصون كالتعليم، الصحة، والعلوم الطبيعية، حيث بلغت نسبتهن ما يقارب 
، .%34.4، الثانية: تضم العمال المهرة في الزراعة، حيث بلغت نسبتهن 1996عن عام  %87بنسبة 

لمرأة بشكل متوسط ضمن فئة العاملين في الخدمات والباعة في األسواق، وتشكل نسبتهن وتتركز مشاركة ا
. وفي مراكز صنع القرار واإلدارة العليا، فما زالت نسبة تمثيلهن قليلة جدًا وهي أقل المهن التي 9.9%

 .%2.5تتواجد فيها المرأة إذ بلغت 

وي قد أدخل في تشريعات العمل وعلى الرغم من مبدأ األجر المتساوي عن العمل المتسا
بينما للمرأة  %79.8الفلسطيني، إال أننا نجد أن معدل األجرة اليومية كمجموع عن كل القطاعات للرجل 

. وإذا نظرنا على مستوى كل القطاعات االقتصادية نجد أن معدل أجر الرجل هو أعلى من 67.8%
 المرأة بمستويات كبيرة في كثير من القطاعات. 

يعاني المجتمع الفلسطيني من مشكلة البطالة سواء عند الرجال أو النساء على حد سواء آخر وهذا كما 
  .يؤثر سلبًا على تمكين المرأة من الناحية االقتصادية

 :المطلب الخامس: السياسات الواجب اتباعها لتمكين المرأة اقتصادياً 
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رد مكين المرأة اقتصاديًا، وتماشيًا مع ما و انطالقًا من منظور أولويات العمل التنموي والتكاملي لت
من تحليل لواقع االقتصاد الفلسطيني ولواقع المرأة في األداء االقتصادي؛ تم تحديد سبعة محاور أساسية 

التوجه العام للحكومة، وخطة  : كإطار شمولي يسعى لتحقيق التمكين االقتصادي للمرأة الفلسطينية، وهي
والسياسة  والرؤية التنمية، والسياسة المالية، والتشغيلية، والسياسة الصناعية،التنمية متوسطة المدى 

الزراعية، وهذه المحاور السبع هي بمثابة توصيات ضمن األدوات السياساتية والتخطيطية للدولة، لتسعى 
 .لتطوير التزامها الحكومي تجاه التمكين االقتصادي للمرأة 

لعلوم التقنية والتكنولوجية والمهنية؛ وذلك حتى تتميز ا ويجب تشجيع المرأة نحو خوض غمار
المرأة بالعمالة الماهرة، ويصبح تواجدها في الحقل العملي ضرورًيا ومطلوًبا، وهنا يأتي دور وزارة شؤون 
المرأة في وضع اآلليات التي تسعى إلى توعية المرأة الفلسطينية بأهمية أن تندمج في هذه األنواع من 

عليم من جانب، ومن جانب آخر أن تعمل على تطوير االستراتيجيات والخطط الحكومية التي التدريب والت
من شأنها أن تعزز وجود امرأة فلسطينية تتميز بالعمالة الماهرة. وذلك حتى ينخرط كل ما لدينا من رأس 

يزة تنافسية ممال بشري ويصبح لديه مستوى عال من المهارة والكفاءة التي تمكنه من إيجاد منتجات ذات 
 .عالية مهيأة للتصدير

ولتمّكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، ال بّد من العمل في مختلف القطاعات ومع طائفة 
واسعة من أصحاب المصلحة، فمن الضروري العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص، وهو المحرك 

ن حظوظ للمشاركة االقتصادية للمرأة وتزيد م الرئيس الستحداث فرص العمل التي تعزز البيئة التمكينية
 (1: 2121حصول المرأة على الفرص االقتصادية. )كومار، جيها،

 :Argawal, 2010)  22المطلب السادس: طرق ووسائل تمكين المرأة اقتصاديًا: )

 يتعد حقوق ملكية األراضي طريقة مهمة لتحقيق تمكين المرأة اقتصادًيا وإعطاء النساء الثقة الت
يحتجن إليها لمعالجة قضية عدم المساواة بين الجنسين، وغالًبا ما تكون حقوق ملكية النساء لألراضي 

مقيدة قانونًيا على أساس الجنس فقط، فحصول النساء على حقوقهن في األراضي  في الدول النامية
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الحياة سواًء  عدة فييمنحهن قوة للمفاوضة وبالتالي تكون لديهن القدرة على إثبات أنفسهن في مجاالت 
 في خارج المنزل أو داخله.

وهناك طريقة أخرى لتحقيق تمكين المرأة وهي إعطاء النساء المسؤوليات التي عادًة ما تقع على 
عاتق الرجال، عندما يتحقق تمكين المرأة اقتصادًيا سوف ينظر لهن اآلخرون كأعضاء في المجتمع على 

حترام الذات والثقة بالنفس عن طريق اسهاماتها لمجتمعها، لذا فإشراك قدم المساواة، وبذلك تحقق المرأة ا
 النساء كجزء من المجتمع يترتب عليه الكثير من اآلثار اإليجابية.

وهي القدرة على التصويت  تعد مشاركة المرأة السياسية من أكثر أشكال تمكين المرأة فائدة، كما
دوًرا كبيًرا في تمكين  رئاسة مع توفر الفرصة العادلة لالنتخابوالتعبير عن الرأي أو القدرة على الترشح لل

المرأة، ولكن المشاركة ال تقتصر على مجال السياسة فقط بل تتضمن أيًضا المشاركة في المنزل والمدرسة 
والقدرة على اتخاذ القرارات الشخصية وبالطبع فإن هذا النوع من المشاركات يجب تحقيقه قبل االنتقال 

 شاركة السياسية األكثر اتساًعا.إلى الم

وسيلة من وسائل تحقيق تمكين المرأة، فقد أصبحت الحكومات  القروض الصغيرة للمرأة  وإعطاء
والمنظمات واألفراد يولون اهتماًما كبيًرا لهذا النوع من التمويل حيث يأملون بأن إعطاء القروض سيسمح 

أحد ي بدوره يمكنهن من تحقيق الكثير في مجتمعاتهن، فللنساء بأداء وظائفهن في األعمال والمجتمع والذ
األهداف األساسية التي أنشأ من أجلها تمويل المشاريع الصغيرة هو تمكين المرأة حيث تعطى القروض 
ذات معدل الفائدة المنخفض للنساء في المجتمعات النامية لكي يستطعن بدأ مشاريع صغيرة تساعدهن 

 في إعالة عائالتهن.

اإلنترنت كأداة لتمكين المرأة:  حيث يسمح  للنساء بتمكين أنفسهن من خالل استخدامهن  استخدام
للتعبير عن  لإلنترنت بطرق مختلفة، من خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر

ن أن و كما أصبح بإمكانهن تمكين أنفسهن من خالل تنظيم الحمالت والتعبير عن آرائهن د مطالبهن،
امرأة مهتمة بقضايا  111، فعلى سبيل المثال أطلقت  يشعرن أنهن مضطهدات من أعضاء المجتمع
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ُأجبر على أساسها موقع فيسبوك والذي يعتبر أهم مواقع  2113مارس  29المرأة حملة على اإلنترنت في 
 التواصل االجتماعي على إغالق صفحات عدة كانت تنشر الكراهية ضد النساء.

 (18: 2118)شرفا، السابع: معوقات تمكين المرأة في المجتمع الفلسطيني: المطلب

رغم التقدم الحالي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني، إال أنه يوجد عوامل عدة تقف عائقًا في 
 سبيل تمكين المرأة اقتصاديًا، واجتماعيًا، ومن أهمها:

ذكور ئدة التي تكرس الهيمنة الذكورية، وتفضـيل الالمتمثلة بالثقافة المجتمعية السا العوامل االجتماعية:
على اإلناث، وربط عمل المرأة بالمنزل وليس خارجه وبـالزواج، وتكـوين األسـرة تضاعف وإنجاب األطفال، 
فالزواج المبكر لإلناث يزيد من نسبة الخصوبة، فكثرة األطفال تعني المسؤوليات، والجهود الملقاة على 

أظهرت انخفاضًا متوسطًا في حجم  2117( لكن إحصـائية عام 114: 2111غستاني،عاتق المرأة. )الدا 
فردًا، وذلك بسبب التوجه نحو بناء األسر النووية على حساب األسر الممتدة، وانخفاض  5 -2األسرة من 

 (2117عدد األطفال يعود إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

ه الثقافة تأثير على التوجه التعليمي للفتاة سواء أكان مدرسيًا أو جامعيًا، حيـث أن أغلب كما ولهذ
الفتيات تلتحق بالتخصصات األدبية والعلوم اإلنسانية، وباعتقـاد المجتمع فإن هذه التوجهات والتخصصات 

االحترام وأنها تحظى بأفضل للمرأة في حال التحاقها بوظيفة، من حيث عدم االختالط بالجنس اآلخر، كما 
والتقدير ولها ميزات مثل: العطلة الصيفية، وساعات الدوام القليلة، والراتب الثابت، رغم وجود تخصصات 
جديدة وغيـر تقليديـة: مثـل الهندسة، والطب والتصميم الجرافيكي، والميكانيك، والصيانة، إال أن اإلقبال 

تقليدي، لذا فإن ازدياد التعليم ال يعني بالضرورة ازدياد  عليها خجول، حيث أن دورها حدد مسبقًا بشكل
 (14: 2119نسبة مشاركة النساء في سوق العمل. )مركز دراسات المرأة الفلسطينية، 
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 2117فيما يتعلق بالبطالة، فهي معضلة تواجه النساء والرجال معًا، وإحصـائية عام  العوامل االقتصادية:
لخريجين الذين يحملون مؤهاًل علميًا، ودبلومًا متوسطًا فأعلى بلغت تؤكد ذلك، حيث نسبة البطالة ل

 (2117للذكور. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، %18.4لإلناث و 51.2%

ويرجع ذلك إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، فهنـاك فـائض فـي 
ت المهنية، أدى ذلك إلـى خلـل فـي العرض تخصصات العلوم اإلنسانية، وعجز كبير في التخصصا

والطلب، إضافة إلى قلة مهارات الخريجين تؤدي إلى صعوبة دمجهم في سوق العمـل فالخريجون الجدد 
 بحاجة إلى تأهيل وتدريب، ما أدى إلى تراكم البطالة مع الوقت.

النساء، ويمكن إرجاع ومن المالحـظ أن مشاركة الرجال في القوى العاملة هي أضعاف مشاركة 
ذلك إلى تردي الوضع االقتصادي المالي في فلسطين، وسببه االحتالل وحصاره، وعدم مالئمة متطلبات 
السوق مع األيدي العاملة، فأعداد الخريجين تفوق قدرة المؤسسات والشركات وهم بحاجة إلى تأهيل 

 وتدريب، ما أدى إلى تراكم البطالة مع الوقت.

المرأة في سوق العمل ستواجه تمييزاً من ناحية األجـر؛ حيـث أن الفرص المتاحة  وفي حال انخراط
للنساء أقل مقارنة بالفرص المتاحة للرجال، فتقع هنا ضحية استغالل الحاجـة للعمل، إضافة إلى التمييز 

 يفي الحصول على اإلجازات المرضية، وإجازات األمومة والحضانة، والحصول على الضمان االجتماع
وال سيما في حاالت التقاعد والمرض، والعجز والشيخوخة، وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل. 

 (111: 2112)عبد الحميد، 

يشكل االحتالل اإلسرائيلي عقبة أساسية أمام تقدم المرأة في المجتمع الفلسطيني،  العوامل السياسية:
نها أقل تمكناً من ممارسة حقها في الدراسة والعمـل حيث أنه يعزز مـن هشاشة ظروف المرأة على اعتبار أ

مـن الرجال، فاإلغالقات المتكررة، وإقامة الحواجز، وما يترتب عليها من مخاطر أمنية وحرمان من السفر 
 (12: 2111والتنقل كلها تقـف بشكل مباشر في الحد من تمكينها. )الكفري ونصر،
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 : المحور الثاني: الضغوطات الحياتية

نعيش في عالم يعج باألحداث اليومّية والتغّيرات والتقلبات ذات الوتيرة السريعة، والتي من شأنها أن      
تؤّثر بصورة مباشرة على الشخص وحالته النفسّية والفسيولوجّية واستقراره، كونه جزء ال يتجّزأ من المحيط 

 لشخصية التي يتعرض لهاوالعالم الذي يعيش ضمنه، ويقف ذلك جنبًا إلى جانب مع الضغوطات ا
اإلنسان في حياته اليومية، بما في ذلك الضغوط العملّية، أو المهنّية، أو العائلّية، أو االجتماعّية، أو 

 الثقافّية، والضغوطات الناتجة عن االلتزامات الحياتية المختلفة، بما في ذلك االلتزامات المالية وغيرها.

حياة اإلنسانية يخبرها اإلنسان في أوقات ومواقف مختلفة، وتعد ضغوط الحياة ظاهرة من ظواهر ال
وتتطلب منه توافًقا أو إعادة توافق مع البيئة، وهذه الظاهرة شأنها شأن معظم الظاهرات النفسية كالقلق 
والصراع واإلحباط والعدوان، وغيرها فهي من طبيعة الوجود اإلنساني. وبالتالي ال نستطيع اإلحجام عنها 

منها أو نكون بمنأى عنها، ألن ذلك يعني نقص فعاليات الفرد وقصور كفاءته، ومن ثم  أو الهروب
 (2: 2121اإلخفاق في حياته، ويعاني اإلنسان المعاصر من ألوان مختلفة من االضطرابات. )سعد، 

 المطلب األول: مفهوم الضغوط الحياتية:

كائن الحي وينتج عنه انفعال داخلي أو الضغط: هو "أي تأثير يتعارض مع األداء الوظيفي العادي لل
 ( 517: 2111توتر. )السكري، 

والضغوط هي الحالة التي يدركها الكائن الذي يتعرض ألحداث أو ظروف معينة بأنها غير 
مريحة أو مزعجة أو على األقل تحتاج إلى نوع من التكيف أو إعادة التكيف وأن استمرارها قد يؤدي إلى 

االضطراب وسوء التوافق، وهي تؤثر على عمليات التقدير لدى الفرد وتقييم ما  آثار سلبية كالمرض أو
 ( 13: 2117إذا كانت مصادر الفرد كافية للوفاء بالمتطلبات المفروضة عليه من البيئة أم ال. )يوسف، 

دى قدرته موُتعرف الضغوط الحياتية على أّنها: " المحّرك الرئيسّي لحياة اإلنسان، ويتّم من خاللها تحديد 
على التعامل مع المواقف والتغّيرات الحياتية المختلفة، وتؤّثر بصورة مباشرة على حياة األفراد الشخصية، 
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حيث تبدأ من ضغوط الدراسة والتعليم إلى ضغوط العمل، والضغوطات االجتماعّية التي تتطّلب من 
تماعّية ات المرافقة للموروثات االجالفرد التواصل والتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه، وكذلك الضغوط

والتي تتمّثل بُجملة العادات والتقاليد المفروضة على األشخاص في المجتمع الذين يعيشون فيه، من حيث 
الملبس والتعامالت اإلنسانّية والسلوكّيات وغيرها، وكذلك الضغوطات الجسدّية التي تنتج عن اإلجهاد 

، www.stress.orgي تتطلب مجهود عضلي أو عقلي كبير.)البدني المرافق ألداء النشاطات الت
2118) 

( الضغوط الحياتية بأنها" أي تغير داخلي أو خارجي من شأنه 193، 2116ويعرف )الحانوتي، 
عات والصرا أن يؤدي إلى استجابة انفعالية حادة ومستمرة، وتمثل األحداث الخارجية بما فيها العمل 

األسرية ضغوطًا في ذلك، مثل األحداث الداخلية أو التغيرات العضوية كاإلصابة بالمرض أو األرق أو 
 التغيرات الهرمونية الدورية". 

ويتعرض األشخاص للضغوط عندما يواجهون مواقف شديدة الصعوبة ال يمكن التنبؤ بها أو ال 
ر، ها، ويشكل التغير المستمر والسريع مصدر ضغط كبييمكن التحكم فيها وليس لديهم إمكانات لمواجهت

فكلما زادت األحداث التي تطرأ على حياتنا في فترة زمنية محدودة وتعاظمت أهميتها كلما عانينا من 
 ( 13: 2113استجابة ضغط أعنف. )ويلكنسون، 

على  هوتنشأ الضغوط عندما يدرك الفرد عدم قدرته على التوازن بين متطلبات الحياة وقدرت
االستجابة لها، ومن ثم يشعر بهيمنة الضغط عليه، ولكنه إذا استطاع التكيف معها فإن الضغط يكون 
مقبواًل، وتكرار الضغط يجعل الفرد عاجزًا عن اتخاذ القرارات وتضعف األخرين وظهور أعراض جسمية 

 (318: 2116وبدنية لديه. )الحماقي، 

تحظى باهتمام متزايد داخل المؤسسات وخاصة وتعتبر ضغوط العمل من الموضوعات التي 
الضغوطات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة وذلك لكبر حجم المؤسسات والمنظمات وزيادة عدد 
العاملين بها، حيث تتنوع الضغوط التي تتعرض لها المرأة العاملة خاصة في التدريس أثناء أداء أعمالها، 

http://www.stress.org/
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عمل في المدرسة وفي البيت ولما لهذه الضغوط من آثار سلبية على أدائها والضغوط للموازنة بين أعباء ال
وهو األمر الذي يتطلب ضرورة فهم العوامل المرتبطة بهذه الضغوط والعمل على مواجهتها والتخفيف 

 من حدتها.

ويعد االهتمام بالعنصر البشري ورعايته أحد أهم العوامل التي تسعى إليها المؤسسات في العصر 
الحديث لما لذلك من تأثير إيجابي على المؤسسات، من أجل تطوير أدائها وتحسين مستوى خدماتها 
للعمالء باعتبار اإلنسان أهم موارد المؤسسة وهو العامل الرئيس في عملها ونجاحها وتطورها، حيث 

و المالئم لعمل جتستمد المؤسسات قوتها من قوة وكفاءة العاملين بها، لذا تسعى المؤسسات إلى توفير ال
العنصر البشري وتوفير سبل نجاحه في أداء أدواره داخل المؤسسة والعمل على إزالة المعوقات التي 

 تحول دون تحقيق هذا الهدف.

ومن العوامل التي تحد من أداء المرأة الفلسطينية العاملة في المؤسسات التعليمية الضغوط التي تواجهها 
يجب على المؤسسات العمل على مواجهتها والتخفيف منها، حيث يعيش في عملها وخارج العمل والتي 

اإلنسان اليوم في عالم مليء بالصراعات والضغوط والتي أصبحت سمة من سمات هذا العصر حيث 
 أصبحت الحياة أكثر تعقيدًا وتوترًا، وأكثر أعباء ومسؤوليات.

 المطلب الثاني: مصادر ضغوط الحياة:

بعض مصادر ضغوط الحياة  Buunk& Hoorens) :1992) وضح كل من بانك وهورنز
 التي ممكن يتعرض لها أي فرد في المجتمع، وهي: 

وتختلف من مرحلة عمرية ألخرى، فعندما يرتبط الزوجان ويبدأن حياتهما فإن  الضغوط األسرية: -1
عوبات صالنقلة الكبيرة من حياة العزوبية إلى بيت الزوجية، وما يصاحب ذلك من مشاعر الغربة و 

التعرف إلى الطرف اآلخر وما يواجهما من احباط نتيجة بعض اآلمال واألحالم غير الواقعية 
 التي تصطدم بأرض الواقع الذي يفرض عليهما نوعًا جديدًا من المتطلبات وااللتزامات.
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ويقصد بذلك ما يتطلبه العمل من إنجاز مهمة صعبة أو مهام كثيرة في وقت  ضغوط العمل: -2
يشعر الموظف أنه غير كاف، مما يجعله يشعر بالتوتر الدائم والقلق، مما يضطره محدد قد 

 للعمل ساعات طويلة على حساب راحته الجسدية وأسرته وعالقاته االجتماعية.
حيث تتسع الهوة تدريجيًا في حياتنا المعاصرة بين االمكانات والطموحات، مما  الضغوط المالية: -3

والحاجة؛ فيندفع الشخص إلى االقتراض من البنوك أو األفراد، والسياسة ينشئ شعوراً دائماً بالفقر 
 الرأسمالية.

ومن أمثلة ذلك ما نشعر به من التنافس في مظاهر الثراء والشكليات،  الضغوط االجتماعية: -4
فالمنزل ال بد أن يكون كبيرًا وغرف استقبال الضيوف البد أن تكون واسعة، رغم أنه قد ال 

ة واحدة في كل عام، والسيارة البد أن تكون جديدة ومن الماركة الفالنية، والمالبس تستخدم إال مر 
 (42: 2112التي تغص بها األدراج لكافة األحوال والمناسبات. )الكردي، 

 : المطلب الثالث: أنواع الضغوط الحياتية

ل في تتمث يتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن هناك العديد من أنواع الضغوط والتي
 (3: 2121اآلتي:)سعد، 

وتتمثل في القلق والشعور بالخوف واإلحباط، وعدم التوافق والتكيف االجتماعي  الضغوط النفسية: -1
 والنفسي.

وتتمثل في ضعف العالقات االجتماعية، والعزلة، والتفاعل مع اآلخرين.  االجتماعية: الضغوط -2
 ل، تربية األطفال.األسرية: وتتمثل في الصراعات األسرية، االنفصا

 وتتمثل في تدني مستوى المعيشة، واألزمات المالية أو فقدان العمل. الضغوط االقتصادية: -3
 : وتتضمن العمل المكثف أو القليل، والصراعات، مع الرؤساء والمشرفين في العمل.ضغوط العمل -4
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ى دوتتمثل في ضعف مستوى الرعاية الصحية. ضغط عاطفي: العاطفة ل الضغوط الصحية: -5
اإلنسان غريزة اختصها الله عن البشر دون باقي المخلوقات، وعندما يعلق اإلنسان في طلب 

 الزواج واالستقرار العائلي. 

 ويمكن تقسيم الضغوط الحياتية حسب مدى استمراريتها مع الفرد إلى: 

 : وهي التي تحيط بالفرد لفترة وجيزة، ثم تزول بزوال المواقف الضاغطة.ضغوط مؤقتة (أ
وهي التي تحيط بالفرد لفترة طويلة نسبًيا، مثل اآلالم المزمنة أو وجود الفرد في  ضغوط مزمنة: (ب

 أجواء اجتماعية واقتصادية سيئة.

  المطلب الرابع: أسباب الضغوط الحياتية:

 (2121)وهب ، :نجد أن هناك العديد من األمور التي تتسبب في زيادة ضغوطات الحياة أهمها

حيث أن الوظيفة أحيانا قد تكون من مسببات التوتر، واألعباء التي يشعر بها الشخص،  العمل: -1
باإلضافة إلى اإلرهاق الجسدي، والذهني  .والتي تتسبب له في الكثير من األعباء النفسية

المتواصل، وفي بعض الحاالت نجد المدير صعب التعامل فال يحب الموظف عمله، وقد تكون 
 .شخص وزمالئه من مسببات الضغوط النفسية التي يشعر بها الفردالمشاحنات بين ال

المشاحنات في أية عالقة إنسانية تتسبب في حدوث الضغوط النفسية، واألعباء التي  :العالقات -2
 .خاصة إذا كانت العالقة المتوترة مع شريك الحياة يحملها الشخص

 رات اإليجابية في حدوث الضغوطقد تتسبب التغيرات الحياتية حتى التغيي :تغييرات الحياة -3
النفسية، فمثال مرحلة الحمل والوالدة قد تسبب اكتئاب للمرأة، أو التغيرات السلبية مثل موت إنسان 

  .عزيز في العائلة
العوامل البيئية من األمور التي تتسبب في الضغوط وزيادة التوتر، أهمها التعرض  :البيئة -1

 .متوتر، ويزيد من عصبيته للضوضاء بالشكل المستمر يجعل الشخص
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الضغوط واإلجهاد الذي ينتج عن التفكير الداخلي من مسببات الضغط  :الضغوط المتولدة ذاتياً  -1
 .النفسي، حيث أن وجود أي توقع غير واقعي ومثالي يحدث التشاؤم والحوار السلبي الذاتي

 : المطلب الخامس: سبل التخلص من الضغوط الحياتية

 ناك سبل عدة أهمها:للتخلص من الضغوط ه

 .السعي نحو التعامل مع المشكالت بكل مرونة، واالبتعاد عن مثيرات القلق والتوتر 
 .ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من الطاقة السلبية 
  أخذ فترات كافية من الراحة أو االسترخاء، والحرص على الترفيه عن النفس. ممارسة تمارين

 التأمل.
 د عن األشخاص السلبيين.البع 
  تقسيم المهام واتباع عنصر التخطيط والتنظيم، واالبتعاد عن مراكمة األعمال مما يتسبب في

 (2: 2118زيادة الضغط. )صالح، 

( بعض اإلجراءات التي يمكن من خاللها إدارة والتخلص من ضغوط الحياة 1: 2221وقد حدد )وهب،
 هي: 

أول الخطوات التي عليك أن تفعلها هي االعتراف أن القيام بجميع األعباء ال  :توزيع األعباء -1
 .يتم في وقت واحد، لذا عليك توزيع مهامك، وأن تجعل للترفيه وقت محدد

يعمل ترتيب االولويات علي تحسين الحالة النفسية، واالبتعاد التام عن المشاكل  :ترتيب األولويات -2
ه الوقت وبالتالي عدم القدرة علي القيام بالهام التي ينبغي علي النفسية التي تحدث نتيجة ضيق

 .أن يقوم بها يومياً 
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الرياضة من أكثر األشياء التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية  :ممارسة الرياضة الخفيفة -3
بالجسم باإلضافة إلى الشعور بالراحة، كما أنها تعمل على عمل القلب جيدا، والتخلص من 

 .حيةالمشاكل الص
يجب عليك يوميًا االبتعاد عن المحمول والكمبيوتر، والخروج إلى  :أنشطة بعيدة عن الكمبيوتر -4

 .أشعة الشمس، أو االستمتاع بقراءة كتاب لالبتعاد عن الضغط العصبي
الجلوس مع األصدقاء المقربين، والتحدث عن األشياء التي تزعجك معهم،  :التحدث عما يزعجك -5

 .أو التحدث مع شخص مقرب من العائلة فهذا األمر يخفف من الضغوط التي تشعر بها
هو أولى الخطوات التي تعمل على تعزيز ثقتك في نفسك، فبالتالي تحسين الحالة  تقدير الذات -6

 .النفسية وتخفيف الضغوط
أكثر األشياء التي تعمل على تحسين الحالة النفسية هي ممارسة الهوايات  :هواياتممارسة ال -7

 .المفضلة لك، حيث أن هذا األمر يعمل على التغلب على الضغوط والمتاعب النفسية
ترتبط الصحة النفسية باألعضاء لذا فالحصول على الغذاء المتوازن، حيث أن  :الحركة والتغذية -8

هة، والحصول على األنظمة الصحية الخالية من الزيوت من أهم خطوات تناول الخضروات والفاك
 .الراحة النفسية

 المطلب السادس: بعض الضغوطات الحياتية التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس:

يرى الباحثان من خالل عملهما في التدريس أن أكثر وأهم ضغوطات الحياة التي تكابدها المرأة 
 ينية التي تعمل في التدريس هي:الفلسط

 .المشكالت الزوجية بسبب العمل خارج البيت وتربية األوالد 
 .عدم الموازنة بين متطلبات العمل واألسرة 
 .الشعور باإلرهاق الشديد نتيجة كثرة األعباء في العمل والبيت 
 لطارئة.المشكالت التي تواجه المرأة العاملة في عملها وعدم تقدير الظروف العائلية ا 
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 .ضعف العالقات االجتماعية مع العائلة بسبب ظروف العمل 
  تدني الرواتب أو الخصم منها بسبب االقتصاد المتدهور وصرف جزء من الراتب بسبب تحكم

االحتالل باالقتصاد الفلسطيني نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة والتدخل في االقتصاد 
 الفلسطيني والتحكم في موارد فلسطين.

  المشكالت الصحية بسبب قلة االهتمام بالتغذية السليمة ومشكالت األمراض المزمنة والحمل
 واإلنجاب وغيرها. 

 المطلب السابع: استراتيجيات مواجهة الضغوط الحياتية:

حدد المختصون مجموعة من االستراتيجيات لمواجهة الضغوط الحياتية يمكن االستفادة منها في   
 تية للمرأة العاملة في التدريس ومنها: تخفيف الضغوط الحيا

 والبحث عن المساندة االجتماعية.  المواجهة والتخطيط الفعال، -
 التركيز على االنفعاالت وتنفسها.  -
 تعلم طرق جديدة للتغلب على الغضب واالنفعال، وتجنب التفكير في المشكلة.  -
 معالجة الضغوط ومواجهتها أواًل بأول، ألن تراكمها يؤدي إلى تعقيدها.  -
 التغلب على التعب ومقاومة الميل إلى االضطراب.  -
محاولة حل صراعات العمل واألسرة بأن تفتح مجااًل للتفاوض، وتبادل وجهات النظر، والحوار  -

 اإليجابي مع النفس وتجنب تفسيرات األمور بصورة كارثية مبالغ فيها. 
 تكوين دائرة من المعارف واألصدقاء الذين يتميزون بالود، وتجنب هؤالء الذين يميلون إلى الصراع. -
حتياجات الخاصة للصحة والراحة، ووقت الفراغ والترفيه، وبين تلبية متطلبات الحياة الموازنة بين اال -

  األسرية والعائلة ومتطلبات العمل، وتنظيم الوقت وحسن إدارته.
https://mqaall.com/deal-االهتمام باللياقة البدنية )الرياضة( والتغذية السليمة.  مقال كوم:  -

disorders/-mental-stress 

https://mqaall.com/deal-stress-mental-disorders/
https://mqaall.com/deal-stress-mental-disorders/
https://mqaall.com/deal-stress-mental-disorders/
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 الدراسات السابقة:

 أواًل: دراسات تتعلق بالتمكين االقتصادي للمرأة: 

(، بعنوان: دور مواقع التواصل االجتماعي في تمكين المرأة الفلسطينية 2218دراسة )شرفا: . 1
 هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور مواقعك أنموذجًا(.اقتصاديًا واجتماعيا في محافظة طولكرم )فيسبو 

التواصل االجتماعي فـي تمكين المـرأة الفلسطينية اقتصاديًا واجتماعيًا في محافظة طولكرم، كما هدفت 
إلى التعرف إلى دوافـع لجـوء المرأة للعمل عبر مواقع التواصل االجتماعي، ولتحقيق أغراض الدراسة 

نهج النوعي من خالل  أسلوب المقـابالت المباشـرة المتعمقة، وتكونت عينة الدراسة استخدمت الباحثة الم
( سيدات يمتلكن مشاريع صغيرة مسوقة على صفحة موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، 11من )

وتوصلت الباحثة إلى أن مواقع التواصل االجتمـاعي هـي أداة ووسيلة فقط، واالستخدام األمثل لها يؤدي 
ى التمكين، كما ساهمت مواقع التواصل االجتماعي بدرجة كبيرة في تحقيق التمكين الذاتي واالجتماعي إل

واالقتصادي والمعرفي للمـرأة، لكـن التمكين االقتصادي واالجتماعي لدى عينة الدراسة غير مدرك وغير 
نية، وقد التجارة اإللكترو واع، وحدث بالصدفة، كما أنه يوجد قلة معرفة بمفهوم التسويق اإللكترونـي و 

أوصت الباحثة بضرورة عمل دراسات وأبحاث تتطرق لتأثير وسـائل التواصـل االجتماعي في تنمية المرأة، 
وتمكينها في المجتمع الفلسطيني، ونشر ثقافة تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة والريادية اإللكترونية 

 ل وتمكين المرأة.النسـوية  لتقليل مستوى البطالة، وزيادة الدخ

(، بعنوان: فاعلية مؤسسات التمويل الصغير في تمكين المرأة اقتصاديا 2216دراسة )عبد العال: . 2
هدفت الدراسة إلى وصف واقع  في محافظـة طولكرم من وجهة نظر مدراء المؤسسات والمستفيدات.
تمكين الصغيرة كوسيلة لتحقيق الالتمويل الصغير في محافظة طولكرم، والتعـرف إلى أهمية المشاريع 

االقتصادي للنساء، واستخدمت الباحثـة إلـى المنهج الوصفي التحليلي حيث استخدمت أسلوب المقابالت 
المتعمقـة كأحـد أساليب المنهج الكيفي، واالستبيان كأحد أساليب المنهج الكمي، ومن أهم النتائج التي 

قتصاديًا في محافظة طولكرم بالصورة المقصودة حيث كان توصلت لها أن مؤسسات التمويل لم تساهم ا
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التمكين بنظر المؤسسات من خالل توفير التمويل الالزم فقط، دون اهتمام بالتدريب والمتابعة، والمعامالت 
 المصرفية.

 (، بعنوان: التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة الباكستانية دراسة حالـة.Khan: 2216دراسة ). 3

هذه الدراسة إلى فحص المفاهيم المحلية المتعلقة بـالمرأة الباكستانية وإعـادة صياغتها، وهدفت إلى هدفت 
تحديد العوامل التي تؤثر على التمكين االجتماعي واالقتصادي، واتبـع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي 

ن خالل ار العينة بطريقة عشوائية موالمسحي واستخدما االستبيان والمقابلة أداة لجمع البيانات، تـم اختي
شخص، واآلخر للنساء المستفيدات  61استبيانين، أحدهما لموظفي الجمعيات الداعمة أو المانحة وعددهم 

امرأة، والمقابالت أجريت على الفئة النسوية األمية غير القادرة على  52من هذه الجمعيات وعددهن 
ة نتائجها أهمها: أن تدريب القدرات وبناءها هي أفضل استراتيجيالقراءة أو الكتابة، وتوصلت الدراسة إلى 

لتمكين المرأة، وأن زيادة دخل المرأة له أثر إيجابي للحد من الفقر، وأوصت الدراسة بضرورة قيـام الجهات 
 عالمانحة، أو الداعمة بعقد دورات تدريبية للنساء متعلقة ببناء مهارات العمـل والبدء فـي أعمـال المشاري

 الصغيرة.

(، بعنوان: وسائل االتصال االجتماعي أداة للتمكين االقتصادي للمرأة في Priya: 2211دراسة ). 1
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى الدور الذي تؤديه وسائل االتصـال االجتمـاعي في التمكين الهند.

ألعمال ثة من عمل رائدات ااالقتصادي للمرأة الهندية في والية تشناي، وكيف طورت التكنولوجيا الحدي
أو صاحبات المشاريع االقتصادية، و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصـفي التحليلي، وتم توزيع استبيان 

سيدة أعمال، أو صاحبات مشاريع ريادية،  51عبر اإلنترنت كأداة لجمع البيانات، وبلغت عينة الدراسة 
سة لتثقيف النساء للتأقلم واالستعداد للدخول إلى عالم وخرجت الباحثة بنتيجة مفادها أن هناك حاجة ما

 الفضاء اإللكتروني، وذلك من أجل إحداث التمكين االقتصادي.

هدفت هذه  (، بعنوان: واقع التمكين االقتصادي للمرأة في قطاع غزة.2211دراسة )أبو منديل: . 1
القتصادي ة، والتعرف إلى واقع التمكين االدراسة إلى تقديم مراجعة لبعض مفاهيم التمكين االقتصادي للمرأ 
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للمرأة في قطاع غزة، ومؤشراتها والعقبات السائدة، والتعرف إلى سبل التعزيز االقتصادي للمرأة ، واعتمدت 
( استبانة 348الدراسة علـى المـنهج الوصفي التحليلي، وقد تم الدمج بين أدوات المنهج الكيفي، وتم جمع )

وصل الباحث لمجموعة من النتائج حول تعليم المرأة وتدريبها وعملها والقدرة من مناطق قطاع غزة، وت
علـى الحصول على تمويل، والملكية والميراث، ومشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المالية، والمشاركة في 

وانب جصنع القرار، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمهـا: تـوفير قاعـدة للمعلومات حول ال
المختلفة للتمكين االقتصادي، لسد الفجوة المعلوماتية ويرتبط ذلك بتوفير بيانات تفصيلية عن ملكية المرأة 

 وعملها.

(، بعنوان: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة للتمكين االجتماعي 2213بيه:  –دراسة )سالمي. 6
اء ماهية الدوافع التي تشجع المرأة على إنشهدفت الدراسة للتعرف إلى  واالقتصادي للمرأة في الجزائر.

عمل خاص بها، و المعيقات التي تواجهها، والتعرف إلى ماهية طبيعة وخصوصية المؤسسات الصـغيرة 
التي يتم إنشائها، وإدارتها من النساء، واتبعت الدراسة المنهج الوصـفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة 

( استبيان وتوصلت الدراسة إلى أن 123ت المشاريع وتم توزيع )عبارة عن عينة عشوائية من صاحبا
المشاريع جميعها مولت بمدخرات ذاتية، كمـا وأن المرأة التي تنشط في مجاالت المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الخاصة بوالية ورقلـة قـد تخطت بعض المشكالت المتعلقة بالنظرة المجتمعية والعائلية، لقيام 

أعمال خاصة، والتي لطالما اعتبرت عائقًا بالنسبة للمرأة المقاولة )العاملة( في الجزائر، إال  المرأة بتأسيس
أنها مازالت تعاني من قصور في الجوانب التسويقية ومشكالت إدارية وقانونية، ومن توصيات الدراسـة 

 ضرورة إدماج المرأة في مختلف المجاالت االستثمارية.

ة دراس -نوان: دور المؤسسات التنموية في تمكين المرأة الفلسطينية(، بع2213دراسة )نجم: . 1
دفت الدراسة إلى ه تحليلية للخطط االستراتيجية والتقارير السنوية في ضوء معايير التمكين ومؤشراته.

التعرف على دور المؤسسات التنموية في تمكين المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، ومعرفة درجة توافر 
كين المرأة ومؤشراتها في وثائق المؤسسات التنموية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي معايير تم
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التحليلي، وأسلوب تحليل المحتوى للخطط االستراتيجية والتقارير السنوية لمدة ثالث سنوات، وتكونت 
ها ي( مؤسسات تعمل في مجال تمكين المرأة، ومن أهم النتائج التي توصلت إل11عينة الدراسة من )

الدراسة: تفاوتت معايير تمكين المرأة ومؤشراتها في وثائق المؤسسات التنموية، فجاء ترتيبها تنازليا التمكين 
االجتماعي، التمكين التعليمي، التمكين االقتصادي، التمكين السياسي، التمكين الصحي، وال تختلف نسبة 

راتيجية ومية، أهلية(، وأوصت الباحثة بدعم استالتباين في معايير تمكين المرأة باختالف نوع المؤسسة )حك
الشراكة بين المؤسسات األهلية والحكومية التي تهدف إلى تمكين المرأة و العمل على تنفيذ برامج من 
خالل لجان مختصة، وضرورة العمل على مضاعفة جهود المؤسسات التنموية في تمكين المرأة 

وية بهدف مناقشة معايير تمكين المرأة ومؤشراتها. والعمل الفلسطينية، وعقد ورش عمل للمؤسسات التنم
 على زيادة بناء قدرات المؤسسات التنموية العاملة في مجال تمكين المرأة. 

( بعنوان" دور تمويل المشاريع الصغيرة في تمكين المرأة اقتصاديًا في Dincer، 2212دراسة ). 8
في  صغيرة والمشاريع الريادية الصغيرة فـي تمكين المرأة هدفت الدراسة إلى تحليل دور القروض ال. تركيا"

غيرة الوصفي، وتوصلت الباحثة إلى  أن تمويل المشاريع الص –تركيا، واستخدمت الباحثة المنهج التاريخي
الخاصة بالمرأة قد يشكل "طوق النجاة" لتغطية االحتياجـات الماليـة للمرأة وانتشالها من الفقر، وأن النظام 

التركي مازال بعيداً كل البعد عن منح القروض للمشاريع الصغيرة الخاصة بالمرأة، وأوصت الباحثة  المالي
بضرورة أن تساهم البنوك التركية فـي تطـوير تمويـل المشـاريع الصغيرة الخاصة بالمرأة وليس فقط في 

 نشاطاتهم اإلقراضية.

 ثانيًا: الدراسات السابقة المتعلقة بالضغوط الحياتية:

 ىلد االنتحاري  بالتفكير وعالقتها الحياتية (، بعنوان: الضغوط2222دراسة عبدالعال، غادة ) -1
هدفت الدراسة التعرف على الضغوط الحياتية وعالقتها  الفرد. خدمة منظور من الجامعي الشباب

بالتفكير االنتحاري لدى الشباب الجامعي من منظور خدمة الفرد، والتعرف على مستوى الضغوط 
لحياتية لدى الشباب الجامعي، والتعرف على مستوى التفكير االنتحاري لدى الشباب الجامعي، ا
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وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي باستخدام منهج 
ددهم عالمسح االجتماعي الشامل بطريقة العينة على طالب كلية الخدمة االجتماعية بجامعة أسيوط و 

( مفردة، واستخدمت مقياس الضغوط الحياتية ومقياس التفكير االنتحاري لدى طالب كلية 372)
الخدمة االجتماعية بجامعة أسيوط، وطبقت هذه الدراسة على عينة من طالب كلية الخدمة 

 ةاالجتماعية بجامعة أسيوط، وتوصلت الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة دالة عند مستوى دالل
بين بعدي )الضغوط النفسية واألسرية( بالتفكير في االنتحار لدى الشباب الجامعي في حين  1.11

أن الدرجة الكلية للضغوط الحياتية وأبعادها الفرعية وهي )الضغوط االجتماعية، والضغوط 
 .ةاالقتصادية، والضغوط التعليمية( لم ترتبط بصورة دالة بالتفكير االنتحاري لدى عينة الدراس

(، بعنوان: الضغوط الحياتية التي تواجه المرأة العاملة وتصور 2216دراسة )قنديل، يوسف:  -2
مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية للتخفيف منها: دراسة مطبقة على 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن . المرأة العاملة في بعض مؤسسات المملكة العربية السعودية
الحياتية التي تواجه المرأة العاملة وتصور مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة الضغوط 

االجتماعية للتخفيف منها )دراسة مطبقة على المرأة العاملة في بعض مؤسسات المملكة العربية 
( سيدة 118السعودية(، واعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي، وتكون مجتمع الدراسة من )

( خبراء من 11ن النساء العامالت بالمؤسسات القطاعين العام والخاص بمنطقة مكة المكرمة، و)م
الخبراء المتخصصين والقيادات النسائية في مجال عمل المرأة والسادة أساتذة الجامعات، وتمثلت 

ملة، اأدوات الدراسة في استمارة استبيان لتحديد مظاهر الضغوط الحياتية التي تواجه المرأة الع
ومقابالت مفتوحة مع بعض الخبراء والمتخصصين، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المرأة العاملة 
تواجه مجموعة من الضغوط الحياتية منها الشعور بالتقصير مع األهل بسبب انشغالهم بالعمل 

ألسرية ا واألسرة، والشعور بالعزلة وعدم االختالط مع اآلخرين، وعدم تقبل اآلخرين لهم، والضغوط
ومنها عدم مساعدة الزوج في تربية األبناء، وعدم توافر الوقت الكافي ألداء المسؤوليات األسرية 

 المطلوبة منهن.
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(، بعنوان: الضغوط الحياتية لدى ربة األسرة العاملة واستراتيجيات 2216دراسة )بركات ومنصور،  -3
امل الدراسة إلى الكشف عن استراتيجيات التعوقد هدفت  التعامل معها وعالقتها باالستقرار األسري.

التي تتبعها ربة األسرة في مواجهة الضغوط الحياتية، حيث تفترض هذه الدراسة أن الضغوط الحياتية 
تتشكل وفقًا للظروف االجتماعية واالقتصادية لألسرة، ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحثان 

( ربة أسرة عاملة بطريقة عمدية غرضية ممن 411مها )المنهج الوصفي التحليلي، على عينة قوا
( إضافة إلى 3لديهن أبناء وأزواجهن على قيد الحياة، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وعددها )

استمارة البيانات العامة لألسرة، وهن: استبانة الضغوط الحياتية، واستبانة استراتيجيات التعامل مع 
ستقرار األسري، وبعد التحقق من صدق وثبات األداة بالطرق المعروفة، الضغوط، واستبانة اال

واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن ربة 
األسرة تلجأ إلى المواجهة المباشرة كأساس لحل المشكالت المتعلقة بالضغوط المهنية، وأنها بحاجة 

جتماعي لمواجهة الضغوط االجتماعية، وكشفت نتائج الدراسة كذلك أن مستوى دخل إلى إسناد ا
 األسرة يؤثر بدرجة كبيرة في استراتيجيات التعامل مع الضغوط.

(، بعنوان: استراتيجيات المواجهة للضغوط للمرأة Janghel: 2015)  & Dhurandher دراسة  -1
ى معرفة استراتيجيات مواجهة الضغوط لدى المرأة وهدفت الدراسة إل العاملة والمرأة غير العاملة.

العاملة وغير العاملة، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، على عينة عشوائية بسيطة 
( سنة، 41 -25( غير عاملة، تراوحت أعمارهن بين )31( عاملة، و)31( امرأة منهن )61قوامها )

ام اسة: أن المرأة العاملة تستخدم استراتيجية التشتت، واستخدومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدر 
  أدوات االنعزال والتنفيس أكثر من المرأة غير العاملة في مواجهة الضغوط.

قتها بإدارة بعض (، بعنوان: أحداث الحياة الضاغطة لدى ربة األسرة وعال2211دراسة )حماد:  -1
وقوف على العالقة بين أحداث الحياة الضاغطة لدى وقد هدفت هذه الدراسة إلى ال. الموارد األسرية

ربة األسرة، ومحاور تلك الضغوط هي: )أسرية، اجتماعية، اقتصادية، عاطفية(، وبين إدارة بعض 
الموارد األسرية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت االستبانة على عينة قوامها 
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عامالت من محافظتي المنوفية وكفر الشيخ بمصر، ومن أهم ( ربة أسرة من العامالت وغير ال891)
النتائج التي توصلت إليها الدراسة: وجود عالقة دالة موجبة بين أبعاد أحداث الحياة الضاغطة وبين 
إدارة الموارد األسرية، كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً بين المرأة العاملة وغير العاملة، وأحداث 

 وبين بعض إدارة الموارد األسرية لصالح المرأة العاملة.الحياة الضاغطة 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 تنوعت الدراسات السابقة بين الفلسطينية والعربية واألجنبية، وقد تم تقسيمها حسب متغيرات الدراسة. 

 أوجه التشابه واالختالف مع دراسات التمكين االقتصادي للمرأة:

( من حيث 2114الدراسة فقد تشابهت هذه الدراسة فقط مع دراسة )أبو منديل: بالنسبة ألهداف  -
التعرف على واقع التمكين االقتصادي للمرأة، أما باقي الدراسات فقد هدفت إلى التعرف على طرق 
وسبل تمكين المرأة، والبحث في تأثير متغيرات أخرى على التمكين االقتصادي للمرأة، مثل دراسة كل 

(، اللتان هدفتا إلى البحث في دور وسائل التواصل االجتماعي Priya: 2115(، )2118ا: من: )شرف
في تمكين المرأة، وأضافت األولى التمكين االجتماعي وقد أجريت في محافظة طولكرم باألراضي 
والفلسطينية، والثانية في الهند، أما باقي الدراسات فقد هدفت إلى البحث في دور وأثر مؤسسات 

ل المشاريع الصغيرة، والمؤسسات التنموية في تمكين المرأة اقتصاديًا، وقد أجريت في بيئات تموي
 متنوعة؛ بين الفلسطينية، والجزائرية، والتركية.

بالنسبة لمنهج البحث: اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في اختيار المنهج الوصفي  -
( 2118( أسلوب تحليل المحتوى، وقد انفردت دراسة )شرفا: 2113التحليلي، وأضافت دراسة )نجم: 

 ( التي استخدمت المنهج التاريخي الوصفي.Dincer، 2112باستخدام المنهج النوعي، ودراسة )
بالنسبة لمجتمع وعينة الدراسة: اختلفت الدراسة الحالية عن كل الدراسات السابقة في موضوع مجتمع  -

اتفقت غالبيتها في اختيار النساء الرياديات الالتي قمن أو يعملن في  وعينة الدراسات السابقة التي
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( التي قامت دراستها على اختيار مؤسسات تعمل 2113مشاريع صغيرة، ودراسة واحدة هي: )نجم: 
 في مجال تمكين المرأة، أما الدراسة الحالية فقد تم اختيار النساء العامالت في مجال التدريس.

راسة، بالنسبة للدراسات الكمية، اتفقت غالبيتها مع الدراسة الحالية على اختيار بالنسبة ألداة الد -
( كذلك أسلوب المقابلة مع االستبانة، أما دراسة 2116االستبانة، وقد أضافت دراسة )عبد العال: 

(2112 ،Dincer.فكانت دراسة مكتبية وال يوجد بها شق تطبيقي ) 

 ضغوط الحياة للمرأة:أوجه التشابه واالختالف مع دراسات 

بالنسبة لهدف الدراسة: تشابهت أهداف هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في التعرف على  -
واقع الضغوطات الحياتية، مع االختالف في العالقة االرتباطية مع متغيرات أخرى، أو البحث في 

 العوامل المؤثرة على الضغوط الحياتية.
سة: اتفقت الدراسة الحالية مع كل الدراسات السابقة في اختيار المرأة بالنسبة لعينة ومجتمع الدرا -

كمجتمع وعينة دراسة، لكن هذه الدراسة انفردت بتحديد النساء العامالت في التدريس، وقد اختلفت 
( التي تمثل مجتمع وعينة الدراسة 2121عن سائر الدراسات السابقة، دراسة: )عبد العال، غادة: 

 معي. في الشباب الجا
اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في تحديد المنهج الوصفي التحليلي كمنهج بحث،  -

 وعلى االستبانة كأداة للدراسة.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 

 صياغة مشكلة البحث، وتحديد األسئلة واألهداف واألهمية. -
 كتابة اإلطار النظري. -
 لمالئم.اختيار منهج البحث ا -
 صياغة فقرات وعبارات االستبيان. -
 تحليل وتفسير نتائج هذه الدراسة وبمقارنتها بنتائج الدراسات السابقة. -
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 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

تخصيص النساء العامالت في التدريس كمجتمع وعينة دراسة، وهذه الفئة مهمة جدًا في المجتمع  -
 النساء العامالت يمتهنن مهنة التدريس.الفلسطيني؛ حيث أن أغلب 

البحث في العالقة االرتباطية بين التمكين االقتصادي وضغوط الحياة لدى النساء العامالت في  -
 التدريس، حيث لم يعثر الباحثان على دراسات تناولت المتغيرين معًا.

 الطريقة واإلجراءات:

 مجتمع وعينة الدراسة:

( معلمة. 581المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس، والبالغ عددهن )يتمثل مجتمع الدراسة في 
( استبانة على أفراد مجتمع الدراسة وتم 251وقد تم استخدام طريقة العينة العشوائية، حيث تم توزيع )

أفراد عينة  توزيع . ويتضح فيما يلي%92.4استبانة صالحة للتحليل بنسبة استرداد  231الحصول على 
 حسب البيانات األساسية: الدارسة

 (231(: توزيع أفراد العينة حسب البيانات األساسية )ن=1جدول )

 النسبة المئوية % العدد البيانات األساسية

 العمر
 8.7 20 سنة 31أقل من 

 44.6 103 سنة 41الى  31من 
 46.8 108 سنة 41أكثر من 

 المؤهل العلمي
 92.2 213 جامعي

 7.8 18 دراسات عليا

سنوات الخدمة في 
 التعليم

 11.3 26 سنوات 5أقل من 
 16.0 37 سنوات 11الى  5من 

 72.7 168 سنوات 11أكثر من 
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  الدراسة: أداتي
 على تشتمل ىاألول االستبانة السابقة، والدراسات النظري  األدب على اعتماداً  استبانتين تطوير تم

 وقد الحياتية، ضغوطال تقيس أسئلة على تشتمل الثانية االستبانة بينما ،االقتصادي التمكين تقيس أسئلة
 .االستبيان فقرات على المبحوثين استجابات لقياس الخماسي ليكرت مقياس استخدام تم

 صدق االستبانة:

يعني صدق االستبانة تمثيلها للمجتمع المدروس بشكل جيد، أي أن اإلجابات التي نحصل عليها 
(، ويوجد 14: 2114عطينا المعلومات التي وضعت ألجلها األسئلة )البحر والتنجي،من أسئلة االستبيان ت

 العديد من االختبار التي تقيس صدق االستبانة أهمها:

 الصدق الظاهري "صدق المحكمين": -1

( محكمين 5تم عرض االستبانتين في صورتيهما األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من )
التربية واإلحصاء، وقد تم االستجابة آلراء المحكمين من حيث الحذف والتعديل من المتخصصين في 

 في ضوء المقترحات المقدمة من قبلهم.

 Internal Validityصدق االتساق الداخلي  -2

تم عمل االتساق الداخلي لفقرات االستبانتين وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل 
 (.2جدول ) كما فين والدرجة الكلية لالستبانة التي تنتمي اليها الفقرة، فقرة من فقرات االستبانتي

 (2جدول )

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانتين مع الدرجة الكلية لالستبانة التي تنتمي 
 الفقرة اليها
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 االستبانة م
معامل 

بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 
 االقتصاديالتمكين 

 0.000 *347. أتمكن بسهولة الحصول على قرض لعمل مشروع خاص بي.  .1
 0.000 *357. تمكنت من الحصول على فرصة عمل بسهولة.  .2
 0.000 *354. أحصل على إجازة من العمل إلقامة مشروع خاص بي.  .3
 0.000 *394. أحصل على مكافأتي من العمل دون معاناة.  .4
 0.000 *358. أسرتي.أصرف كل راتبي على   .5
 0.000 *311. ترهقني كثرة الديون وااللتزامات المالية.  .6
 0.000 *586. يوجد لدي حساب خاص بي في البنك.  .7
 0.000 *487. زاد عملي من وعّي بحقوقي حسب قانون العمل الفلسطيني.  .8

عملي زاد من قدرتي على اتخاذ القرارات االقتصادية في   .9
 أسرتي.

.466* 0.000 

 0.000 *544. ُيسهم عمل المرأة في زيادة نصيبها من الدخل القومي.  .11

أشعر أن الرجل يحصل على امتيازات مالية أكثر من المرأة   .11
 في العمل.

.324* 0.000 

وفر عملي رأس المال الالزم لعمل مشروع خاص بي ُيدر   .12
 علّي أرباح أكثر.

.555* 0.000 

 0.000 *520. أسرتي.زاد عملي من قدرتي على إدارة شؤون   .13

اكتست من عملي أساليب ووسائل تسويق المنتجات في   .14
 األسواق المحلية والخارجية.

.424* 0.000 

 0.000 *461. لدي القدرة على صرف جزء من راتبي على شؤوني الخاصة.  .15
 الضغوط الحياتية

 0.000 *520. أشعر باالغتراب داخل وطني.  .1
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 0.000 *534. يضايقني تسلط زوجي علّي.  .2
 0.000 *609. أُعاني من عدم الموازنة بين متطلبات العمل واألسرة.  .3
 0.000 *583. يلومني زوجي بصورة متكررة بشأن تربية أبنائي.  .4
 0.000 *513. أشعر باإلرهاق الشديد نتيجة كثرة األعباء في العمل.  .5

يزعجني كثرة حديث زوجي عن مشاكلنا الزوجية الناتجة    .6
 عن خروجي للعمل.

.527* 0.000 

 0.000 *372. يزعجني احتقار المسؤولين لطبيعة عمل المرأة.  .7
 0.000 *325. دائمًا ما تمنيت لو كنت ذكرًا وليس أنثى.  .8

أشعر باإلرهاق العتماد أبنائي علّي في تلبية جميع مطالبهم   .9
 0.000 *427. والمنزلية. التعليمية

الضغوط االجتماعية كانت سببًا في الحد من طموحاتي   .11
 0.000 *632. وتطلعاتي في العمل.

 0.000 *521. أخشى من ممارسة حقي في االنتماء السياسي.  .11

يضايقني ضعف عالقاتي االجتماعية مع العائلة بسبب   .12
 0.000 *543. ظروف عملي.

 0.000 *500. العمل ال يكفي لسد احتياجاتي. األجر الذي أحصل عليه من  .13

أشعر بأن حياتي ومستقبلي مهددان؛ في حالة التمرد على   .14
 0.000 *665. ضغوط المجتمع الجندرية.

 0.000 *517. يقلقني تدهور حالتي الصحية بسبب ظروف العمل.  .15
 0.000 *387. استقاللي االقتصادي يشعرني بالراحة واألمان.  .16
 0.000 *518. الدوام في العمل ال تتناسب وازدواجية الدور لدى المرأة.أوقات   .17
 0.000 *563. ال أشعر بالحصانة القانونية التي تحمي المرأة داخل مجتمعنا.  .18

أعاني من اضطرابات في شهيتي لألكل بسبب التعب من   .19
 العمل والقيام بشؤون البيت.

.546* 0.000 

 0.000 *437. العمل بسبب الحمل.تتأثر صحتي كثيرًا أثناء   .21
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 0.000 *479. ال أستمتع بالترفيه مع عائلي بسبب كثرة أعباء العمل.  .21
 0.000 *486. أشعر بالتمييز الشديد بين الرجل والمرأة داخل بيئة العمل.  .22
 0.000 *456. أرى أن الرؤساء في العمل ال يقدرون الظروف العائلية للمرأة.  .23

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *

 0.05عند مستوى معنوية ( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا وبدرجة قوية 2يتضح من جدول )
≥ α .وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه 

 :Reliabilityثبات االستبانة 

 تناقضه مع نفسه، أي يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقهيعني الثبات استقرار المقياس وعدم 
(، وقد تم التحقق من ثبات استبانتي الدراسة من خالل معامل 3: 2118على نفس العينة )البحراوي، 

 Split Half Methodالتجزئة النصفية  ةوطريق Cronbach's Alpha Coefficient ألفا كرونباخ
 والجدول التالي يوضح ذلك:

 (3جدول )

 لقياس الثبات التجزئة النصفيةمعامل ألفا كرونباخ و 

 م
عدد  االستبانة

 الفقرات
معامل ألفا 

 كرونباخ

 التجزئة النصفية
معامل 
 االرتباط 

معامل االرتباط 
"جتمان" المعدل  

 0.769 0.602 0.738 15 التمكين االقتصادي  .1
 0.846 0.732 0.861 23 الضغوط الحياتية  .2

( أن قيم الثبات مرتفع، حيث بلغت قيمة الثبات الستبانة التمكين االقتصادي بطريقة 3يتضح من جدول )
أما استبانة الضغوط الحياتية  ،0.769االرتباط المعدل ، بينما بلغت قيمة معامل 0.738ألفا كرونباخ 
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، 0.846ل االرتباط المعد، بينما بلغت قيمة معامل 0.861بلغت قيمة الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  فقد
 وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 Statistical Package for theتم تفريغ وتحليل البيانات من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 
Social Sciences (SPSS 28):حيث تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية ، 

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -1
 والوزن النسبي واالنحراف المعياري.المتوسط الحسابي  -2
التجزئة النصفية، لمعرفة ثبات طريقة ( وكذلك Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -3

 اإلستبانة.
، وقد تم االرتباط( لقياس درجة Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -4

 استخدامه لحساب االتساق الداخلي والعالقة بين المتغيرين.
( لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  -5

 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 
( لمعرفة ما ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي -6

  إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

 التساؤل األول: ما واقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس؟
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لإلجابة عن هذا التساؤل؛ تم استخدام بعض اإلحصاءات الوصفية " المتوسط الحسابي، 
االنحراف المعياري، الوزن النسبي" للتعرف على واقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة 

 (:4في التدريس، ويتضح ذلك من خالل الجدول )

 (:1جدول )

 التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريسواقع إحصاءات وصفية للتعرف على 

عدد  االستبانة
 الفقرات

الدرجة 
 الكلية

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي* %

 60.01 6.47 45.01 75 15 التمكين االقتصادي
 111ضرب الناتج في *يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم 

المتوسط الحسابي الستبانة التمكين االقتصادي لدى أن ( 4تبين النتائج الموضحة في الجدول )
، وبذلك فإن الوزن النسبي 6.47بانحراف معياري  45.01المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس يساوي 

 وسط. مت العاملة في التدريس التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية، وهذا يعني أن 60.01%

ويرى الباحثان أن المرأة الفلسطينية العاملة بالتدريس هي جزء ال يتجزأ من المنظومة الفلسطينية، 
وأن عملية تمكينها ال يمكن الحديث عنها بمعزل عن تمكين المرأة الفلسطينية بصورة عامة، التي أجمعت 

سابقة؛ أنها ال زالت في مراحلها المتواضعة والخجولة، فالمرأة كل التقارير الدولية والعديد من الدراسات ال
الفلسطينية العاملة في التدريس في غالب األمر أنها تقصد من وراء عملها سد االحتياجات األساسية 
ألسرتها، وتصرف كل راتبها لتحقيق هذا الهدف، وليس للتمكين، وكذلك هناك العديد من األسر في وقتنا 

فيها المرأة هي المعيلة الوحيدة لألسرة، فالرجل ال يعمل، ونجد كثير من الشباب المقبلين الحالي، تكون 
على الزواج يبحثون االرتباط بفتيات يعملن، ويفضلون مهنة التدريس عن غيرها، فالوضع االقتصادي 

لم يسمح بعملية تمكين حقيقية للمرأة الفلسطينية، خاصة في ظل  -خاصة في قطاع غزة-الصعب 
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ظروف الحصار وإغالق المعابر وشح الموارد المالية، وتتشابه نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )أبو منديل: 
(، وحتى الدراسات األخرى التي هدفت إلى دور المؤسسات أو المشروعات 2113(، و)نجم: 2114

يقينية أن تمكين هم الالصغيرة أو غيرها في تمكين المرأة، فإن أصحابها لم يقوموا بها إال إلحساسهم ومعرفت
 النساء في الوطن العربي عامة ودول العالم الثالث لم ترقى وتصل إلى المستويات المطلوبة.

التساؤل الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية 
 نوات الخدمة في التعليم(؟العاملة في التدريس تعزى لمتغيرات: )العمر، المؤهل العلمي، س

 لإلجابة عن هذا التساؤل تم اختبار الفرضيات التالية:

في متوسطات تقديرات (α ≤ 05.0) الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
لعمر اعينة الدراسة لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في الدريس تعزى لمتغير 

 .سنة( 12سنة ، أكثر من  12إلى  32سنة، من  32)أقل من 

 حادي "، والجدول التالي يوضح ذلكالتباين األ الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 العمر –(: نتائج اختبار "التباين األحادي" 1جدول )

مجموع  مصدر التباين االستبانة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  "Fقيمة " المربعات

 الداللة

 التمكين االقتصادي
 0.552 23.222 2 46.444 بين المجموعات

 
 

0.576 
 
 

 42.033 228 9,583.539 داخل المجموعات
  230 9,629.983 المجموع

المقابلة الختبار" التباين االحادي  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5من النتائج الموضحة في جدول )
، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات 0.05أكبر من مستوى الداللة 

 عينة الدراسة لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في الدريس تعزى لمتغير العمر.
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ظروف التي تعيشها المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس خاصة ويعزو الباحثان ذلك إلى تشابه ال
االقتصادية منها، بغض النظر عن المرحلة العمرية، وأن المرأة التي تبدأ حياتها بالعمل في التدريس قبل 
الزواج أو بعده، كلما تقدم بها العمر تزداد أعباء وتكاليف الحياة، وال تقوم السلطات القائمة في الحكم 

بط األجور بغالء المعيشة، وبالعكس فإن سائر الموظفين ال يحصلون على مرتباتهم كاملة منذ ما بر 
 يقارب العشر سنين.

في متوسطات تقديرات (α ≤ 05.0) الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
لمؤهل العاملة في الدريس تعزى لمتغير اعينة الدراسة لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية 

 العلمي )جامعي، دراسات عليا(.

 تين "، والجدول التالي يوضح ذلك.لعينتين مستقل -  Tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 المؤهل العلمي –لعينتين مستقلتين "  -  T(: نتائج اختبار" 6جدول )

لعينتين  - Tالمقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 6من النتائج الموضحة في جدول )
، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 0.05مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة 

بين تقديرات عينة الدراسة لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في الدريس تعزى لمتغير 
يوجد اهتمام حقيقي بالكفاءات العملية، فالمؤهل المؤهل العلمي. ويعزو الباحثان ذلك أنه في بالدنا ال 

العلمي ال يفيد صاحبه إال بفارق بسيط في الزيادة بالراتب، وكذلك عند الترقية لوظيفة أعلى، أما مسألة 
القيمة المضافة التي يمكن استثمارها في أصحاب المؤهالت العملية، سواء في التمكين االقتصادي أو 

 العدد المؤهل العلمي االستبانة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التمكين االقتصادي
 6.33 45.03 213 جامعي

0.157 0.875 
 8.19 44.78 18 دراسات عليا
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التالي فإننا من الطبيعي أن نجد عدم وجود فروق في التمكين بين المرأة التي غيره، فهي غير مفعلة، وب
 تحمل مؤهل جامعي أو مؤهل عالي، عالوة على تشابه وتساوي الظروف المعيشية في الحالتين.

في متوسطات تقديرات (α ≤ 05.0) الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
لواقع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في الدريس تعزى لمتغير سنوات عينة الدراسة 

 سنوات(. 12سنة ، أكثر من  12إلى  1سنوات، من  1الخدمة في التعليم )أقل من 

 التباين األحادي "، والجدول التالي يوضح ذلك. الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 سنوات الخدمة في التعليم –اختبار "التباين األحادي" (: نتائج 1جدول )

مجموع  مصدر التباين االستبانة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  "Fقيمة " المربعات

 الداللة

 التمكين االقتصادي
 2.521 104.165 2 208.330 بين المجموعات

 
 

0.083 
 
 

 41.323 228 9,421.653 داخل المجموعات
  230 9,629.983 المجموع

المقابلة الختبار" التباين االحادي  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 7من النتائج الموضحة في جدول )
، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات 0.05" أكبر من مستوى الداللة 

 المرأة الفلسطينية العاملة في الدريس تعزى لمتغير سنواتعينة الدراسة لواقع التمكين االقتصادي لدى 
الخدمة في التعليم. ويعزو الباحثان ذلك إلى نفس التفسيرات السابقة تشابه الظروف المعيشية واالقتصادية، 
وقلة االهتمام بأصحاب الكفاءات والخبرات واالستفادة منهم في تحسين وتطوير الواقع الذي نعيشه، فمن 

يكون من بين العامالت في التدريس من ذوات الخبرة والمؤهل العالي لديهن أفكار يمكن  الممكن أن
استثمارها في إنشاء مشاريع صغيرة على مستوى المدرسة مثاًل يمكن أن تدر أرباح عليهن، كما يحدث 

 في حالة عمل جمعيات بينهن، وكثير من األفكار التي تحتاج إلى من يرعاها.
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ا درجة الضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس من وجهة التساؤل الثالث: م
 نظرها؟

لإلجابة عن هذا التساؤل؛ تم استخدام بعض اإلحصاءات الوصفية " المتوسط الحسابي، االنحراف 
، لتدريسادرجة الضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في المعياري، الوزن النسبي" للتعرف على 

 (:8ويتضح ذلك من خالل الجدول )

 (:8جدول )

 لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس درجة الضغوط الحياتيةإحصاءات وصفية للتعرف على 

عدد  االستبانة
 الفقرات

الدرجة 
 الكلية

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن النسبي* %

 68.06 12.16 78.26 115 23 الضغوط الحياتية
 111*يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 

لدى المرأة  الضغوط الحياتيةالمتوسط الحسابي الستبانة أن ( 8تبين النتائج الموضحة في الجدول )
، وبذلك فإن الوزن النسبي 12.16بانحراف معياري  78.26الفلسطينية العاملة في التدريس يساوي 

درجة الضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس من وجهة ، وهذا يعني أن 68.16%
 متوسطة.  نظرها

التدريس هي مرأة متعلمة، وتحمل على ويعزو الباحثان ذلك أن المرأة الفلسطينية العاملة في 
األقل مؤهل جامعي، وأن درجة اإليمان بالله وبالقدر خيره وشره لديها عالية، وكذلك الظروف الصعبة 
والمتقلبة التي تعيشها خاصة في قطاع غزة، من حصار وحروب متكررة، تجعل منها امرأة قوية صلبة 

 ب حياة الرخاء ورغد العيش، وبالتالي فإن ما تكابدهفي وجه الصعوبات وضغوطات الحياة، فهي لم تجر 
من صدف الحياة يجعل من الضغوط الحياتية ليست ذات تأثير قوي عليها، فهي معتادة عليه، وعليه 
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وأن حجمه متوسطا، ليس بالقوي المؤثر بصورة كبيرة عليها، وال بالضعيف الذي يمكن إهماله. وهذه 
(، و)بركات ومنصور: 2116ات السابقة مثل دراسة )قنديل، يوسف: النتيجة تتقاطع مع غالبية الدراس

 ( Janghel: 2015) & Dhurandher(، و2116

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين واقع التمكين االقتصادي ودرجة التساؤل الرابع: 
 الضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس؟

 هذا التساؤل تم اختبار الفرضية التالية:لإلجابة عن 

في متوسطات (α ≤ 05.0) الفرضية الرابعة: ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
تقديرات عينة الدراسة بين واقع التمكين االقتصادي ودرجة الضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية 

 .العاملة في التدريس

 معامل االرتباط بيرسون "، والجدول التالي يوضح ذلك. الفرضية تم استخدام اختبار "الختبار هذه 

 (:2جدول )

معامل االرتباط بين واقع التمكين االقتصادي ودرجة الضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة 
 في التدريس

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند 
في متوسطات تقديرات عينة      ≥ α) (05.0مستوى  

الدراسة بين واقع التمكين االقتصادي ودرجة الضغوط 
 الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس

-0.201* 0.001 
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 ( وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى 9تبين النتائج الموضحة في الجدول )
(α ≤ 05.0) في متوسطات تقديرات عينة الدراسة بين واقع التمكين االقتصادي ودرجة الضغوط الحياتية

ي لدى المرأة االقتصادلدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس، ويعني ذلك أنه كلما ارتفع التمكين 
 الفلسطينية العاملة في التدريس فان ذلك سيؤدي الى انخفاض الضغوط الحياتية لديهن.

ويرى الباحثان أن هذه نتيجة طبيعية وواقعية، فضغوط الحياة أهمها الجانب االقتصادي، فغالبية 
م أهدافه قتصادي من أهالضغوط يمكن تجاوزها؛ لكن تبقى الضغوط االقتصادية هي األهم، والتمكين اال

تحسين الوضع االقتصادي، وبالتالي فإنه إذا ما تم تحقيق تمكين حقيقي للمرأة العاملة في التدريس، ترتب 
عليه تحسين وضعها االقتصادي، وشعورها بقيمتها على المستوى الشخصي والمجتمعي، فإن ذلك سيترتب 

ا، فمن خالل المال يمكن لإلنسان تخفيف عليه دون أدني شك انخفاض في معدل ضغوط الحياة لديه
العديد من صور ضغوط الحياة، كالقيام بالرحالت داخل البالد وخارجها، ويمكن اقتناء ما يريد وما يحب، 

 وتوفير كل مستلزمات الحياة وكمالياتها. 

 النتائج:

ة، بوزن طجاء بدرجة متوس التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريسأن  -1
 .%60.01النسبي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات عينة الدراسة لواقع التمكين االقتصادي لدى  -2
المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس تعزى لمتغيرات الدراسة: )العمر، المؤهل العلمي، سنوات 

 الخدمة(.
اءت ج العاملة في التدريس من وجهة نظرهادرجة الضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية أن  -3

 (.%68.16بدرجة متوسطة. وبوزن نسبي قدره )
بين واقع التمكين (α ≤ 05.0) وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4

االقتصادي ودرجة الضغوط الحياتية لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس، ويعني ذلك أنه 
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فع التمكين االقتصادي لدى المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس فان ذلك سيؤدي الى كلما ارت
 انخفاض الضغوط الحياتية لديهن.

 التوصيات:

العمل على سن القوانين التشريعية التي تضمن قيام الحكومة الفلسطينية بعملية تمكين اقتصادي  -1
 العاملة في التدريس بصورة خاصة.حقيقية للمرأة الفلسطينية بصورة عامة، والمرأة 

ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع مستوى تمكين المرأة   -2
الفلسطينية اقتصاديًا، من خالل المشاريع التنموية الصغيرة، وتوفير الدعم المالي واللوجستي لهن 

 للقيام بتلك المشروعات.
ت ريادية تساعد الموظفات العامالت في التدريس على المشاركة تبني الحكومة ألفكار ومشروعا -3

فيها لتحسين أوضاعهن االقتصادية، وتوفير القروض الحسنة لهن، وكل مصادر الدعم، مما 
 يؤدي بالضرورة إلى زيادة تمكين المرأة الفلسطينية العاملة في التدريس.

نية الضغوط الحياتية على المرأة الفلسطياألخذ بعين االعتبار للعوامل التي تؤدي إلى زيادة حدة  -4
 بصورة عامة، والتي تعمل في التدريس بصورة خاصة، والعمل على تالفيها.

ضرورة اهتمام المسؤولين بالناحية النفسية والصحية واالجتماعية واالقتصادية للنساء العامالت  -5
لقيام فير ما يلزمهن لفي التدريس، وتوفير أماكن عمل مريحة وصحية، وأجواء عمل مناسبة، وتو 

 بأعمالهن على أكمل وجه.
قيام الباحثين بالمزيد من الدراسات في العوامل واألسباب التي من شأنها زيادة تمكين المرأة  -6

 العاملة في التدريس اقتصاديًا.
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 المراجع:

(: خصائص الشخصية كمنبئة بدرجة إدراك الضغوط الحياتية 2118أبو شباك، نسرين مصطفى ) -1
لية ك رسالة ماجستير غير منشورة،اتيجيات مواجهتها لدى المرأة العاملة في محافظات غزة، واستر 

 التربية، جامعة األزهر، غزة.
 دار المقداد للطباعة، غزة. الصحة النفسية وقضايا المجتمع،(: 2115أبو نجيلة، سفيان محمد ) -2
 : الشرق األوسط وشمال أفريقيا2118(: التوقعات االقتصادية العالمية لعام 2118البنك الدولي ) -3
 معوقات تمكين المرأة حقوقها القانونية في المملكة العربية السعودية،(: 2114آل عوض، نجالء ) -4

مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، 
 الرياض.

 IBM SPSSالتحليل اإلحصائي لالستبيانات باستخدام برنامج(: 2114البحر، غيث والتنجي، معن ) -5
Statistics .مركز سبر للدراسات اإلحصائية والسياسات ، 

دليل الباحثين في كيفية قراءة نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج (: 2118البحراوي، سيد ) -6
SPSS مصر.وكيفية التعليق على النتائج ، 

(: الضغوط الحياتية لدى ربة األسرة العاملة واستراتيجيات التعامل 2116ا )بركات، تغريد ومنصور، رش -7
 -1(، ص ص )1(، ع )37مج ) مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمي،معها وعالقتها باالستقرار األسري، 

21.) 
سالة ر (: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتمكين المرأة االقتصادي في الجزائر، 2112بيه، إيمان ) -8

 جامعة قاصدي مرباح، الجزائر.  ماجستير غير منشورة،
 ، الدار الثقافية للنشر، القاهرة. مفاهيم عصرّية(: 2117ثروت، حمد ) -9

 مجلة تجارتنا. ما هو التمكين االقتصادي،(: 2021جيد، مجد سالمي ) -11

 ض.العبيكان للنشر، الريا االضطرابات العصابية،(: 2116الحانوتي، سعدي موسي ) -11
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(: أحداث الحياة الضاغطة لدى ربة األسرة وعالقتها بإدارة بعض الموارد األسرية، 2111حماد، وجيدة ) -12
، اإلرشاد النفسي وإدارة التغيير المؤتمر السنوي السادس عشر لإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس،

 ( 419 -369القاهرة، ص ص )
جهة الضغوط المهنية وعالقتها بالرضا الوظيفي (: استراتيجية موا2116الحماقي، وليد طلعت متولي ) -13

 (، القاهرة.46ع) مجلة االرشاد النفسي،لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب بالرس، 
مجلة (: التمكين االقتصادي للمرأة في الدول العربية، 2118حنان شمالوي، ونهيل سقف الحيط ) -14

 (.11(، ع)32مج ) ،جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(
 المرأة الفلسطينية ستون عامًا بين مرارة اللجـوء وحلـم العودة،(: 2111الداغستاني، بثينة يوسف ) -15

 مكتبة جزيرة الورد، القاهرة. 
(: التمكين االقتصادي للمرأة اإلماراتية الواقع واستشراق المستقبل، 2119الدلجاوي، أحمد عبد الصبور ) -16

 (216 -165(، ص ص )1(، ع )17الشارقة، مج ) لوم القانونية،مجلة جامعة الشارقة للع
الضغوط الحياتية وعالقتها باإلخفاق المعرفي لدى طلبة السنة التحضيرية (: 2118الرشيدي، سحاب ) -17

 جامعة بابل،      ع مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية،في جامعة القصيم، 
(39.) 

: كيفية التعامل مع ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية، موقع مقال، (2121سعد، آية ) -18
disorders/-mental-stress-https://mqaall.com/deal 

 بقلم حسن الجزائري، دار النهضة، بيروت. معجم المصطلحات النفسية،(: 2111الشربيني، لطفي ) -19
(: دور مواقع التواصل االجتماعي في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديًا 2118شرفا، ليالي هاني ) -21

 جامعة النجاح الوطنية. رسالة ماجستير غير منشورة،واجتماعيًا في محافظة طولكرم )فيسبوك(، 
اتية المعاصرة والتعامل مع المشكالت الفردية الضغوط الحي(: 2111شلبي، نعيم عبد الوهاب ) -21

 المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، القاهرة. واألسرية من منظور اداري واجتماعي،
 ,"life stress in Medicine" (: مفهوم ضغوط الحياة، مجلة موضوع.2118صالح، رزان ) -22

www.dictionary.com, Retrieved 17-7-2018. Edited. 

https://mqaall.com/deal-stress-mental-disorders/


 

249 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

العربي للنشر  وسائل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيسبوك،(: 2111سين )عامر، فتحي ح -23
 والتوزيع، القاهرة.

الطريق إلى تحرير المرأة البناء الفكري والسياسـي والقـانـوني والتنموي (: 2112عبد الحميد، مهند ) -24
 جمعية فؤاد نصار لدراسات التنمية، فلسطين. من وجهة نظر يسارية،

ر دار العلوم للنش الضغوط النفسية للمتفوقين وكيفية مواجهتها،(: 2116، والء رجب )عبد الرحيم -25
 والتوزيع.

(: فاعلية مؤسسات التمويل الصغير في تمكين المرأة اقتصـاديا في 2116عبد العال، منى طلعت ) -26
امعة ج ، رسـالة ماجســتير غير منشورة،محافظة طولكرم من وجهة نظر مدراء المؤسسات والمستفيدات

 النجاح الوطنية، نابلس.
 من يالجامع الشباب لدى االنتحاري  بالتفكير وعالقتها الحياتية (: الضغوط2121عبدالعال، غادة ) -27

، جامعة الفيوم، مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعيةالفرد،  خدمة منظور
 (.589 -568(، ص ص )2(، ج )21(، ع)21مج )

المجموعة العربية  األساليب الحديثة في التعامل مع ضغوط العمل،(: 2113عبد الفتاح، محمود أحمد ) -28
 للتدريب والنشر، القاهرة.

(: الضغوط الحياتية التي تواجه المرأة العاملة وتصور مقترح من منظور 2116قنديل، نجالء يوسف ) -29
الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية للتخفيف منها دراسة مطبقة على المرأة العاملة في بعض 

ئيين الجمعية المصرية لألخصا مجلة الخدمة االجتماعية،مؤسسات المملكة العربية السعودية، 
 (. 56(، ع )6االجتماعيين، مج )

(: معوقات تمكين المرأة االقتصادي والحلول المقترحة بمدينة الجميل الليبية، 2116كازوز، فاطمة ) -31
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية، ماالنج. رسالة ماجستير غير منشورة،

لضغوط النفسية لدى أفراد الجالية الفلسطينية (: األسناد االجتماعي وعالقته با2112الكردي، فوزية ) -31
م العلوم كلية اآلداب والتربية، قس رسالة ماجستير غير منشورة،المقيمة في المملكة العربية السعودية، 

 النفسية والتربوية واالجتماعية، الرياض.
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نظور واقع التمييز في سوق العمل الفلسطيني مـز م(: 2111الكفري، صالح وخديجة حسين نصر ) -32
 المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية مواطن، فلسطين.  النوع االجتماعي،

مدونات  تعزيز الفرص االقتصادية للمرأة هي أولوية لبالد المشرق،(: 2121كومارجيها، ساروج ) -33
 البنك الدولي.

ث وي، بح(: مستوى الضغوط المهنية لدى أساتذة التعليم الثان2118مناصريه، محمد ولعريط، بشير ) -34
 (.53(، ع)4منشور، مجلة التواصل في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج)

ية للخطط تحليل الفلسطينية دراسة(: دور المؤسسات التنموية في تمكين المرأة 2113نجم، منور عدنان ) -35
لدراسات ة لمجلة الجامعة اإلسالمياالستراتيجية والتقارير السنوية في ضوء معايير التمكين ومؤشراتها، 

 (. 276 –239(، ص ص)3(، ع)21مج) التربوية والنفسية،
 (: ضغوط الحياة، موقع معلومة.2116وهب، مصطفى ) -36
 ترجمة زينب منعم، دار المؤلف، الرياض.  الضغط النفسي،(: 2113ويلكنسون، غريغ ) -37
مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم  إدارة الضغوط،(: 2117يوسف، جمعة سيد ) -38

 الهندسية، القاهرة.
(: الضغوط االجتماعية والنفسية التي تواجه العاملين بالمستشفيات 2121يونس، محمد السيد شلبي ) -39

وتصور مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لمواجهتها دراسة مطبقة على عينة 
لخدمة مجلة دراسات في ابعض مستشفيات مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، من العاملين ب

 (.1(، مج )51، ع)االجتماعية والعلوم اإلنسانية

40 -Brendelo, Elizabeth, et al (2017): Stress and health disparities, American 
psychological association, Washington D.C 

41- Dhurandher D ,Gaukaran janghel G,(2015): Coping Strategy of Stress in 
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طلبة المرحلة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي في تشكيل استخدامات دراسة بعنوان"
 "نحو القضايا الوطنية الفلسطينية معارفهم

Using Social Networks by Secondary Students in Forming their Knowledge 
towards Palestinian National Issues 

 الباحث/ مدحت عبد المجيد الزطمة إعــــــداد

  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةب العالقات العامة واإلعالممدير 

 الملخص:

للتعرف إلى مدى استخدام طلبة المرحلة الثانوية في قطاع غزة لشبكات التواصل  هدفت الدراسة
االجتماعي في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية، ودرجة االستفادة منها، ومستوى الثقة 
 بها، إلى جانب التعرف إلى معوقات استخدام تلك الشبكات، و مقترحات استثمارها بشكٍل أمثل، وتعد
الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت المنهج المسحي وفي إطاره أسلوب مسح جمهور وسائل 
اإلعالم، واعتمدت الدراسة نظرية االستخدامات واإلشباعات، وتم جمع بياناتها بأداة صحيفة االستقصاء 

اسة وهم طلبة صفوف ( مبحوثًا، من مجتمع الدر 381التي تم توزيعها على عينة عشوائية طبقية قوامها )
لتواصل تسهم شبكات ا المرحلة الثانوية بكافة فروعها ، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها

االجتماعي في تشكيل معارف المبحوثين نحو القضايا الوطنية الفلسطينية بدرجٍة عالية، وجاءت قضية 
ها قضية بها، حيث جاءت بالمرتبة األولى تلي القدس كأبرز القضايا التي يهتم المبحوثون بزيادة معارفهم

األسرى، ثم الحصار، ثم الالجئون والعودة، فالمصالحة الوطنية، فالمفاوضات واالتفاقيات، وفي أدنى 
 االهتمام قضية االستيطان.

شبكات التواصل االجتماعي، المرحلة التعليمية الثانوية، تشكيل المعارف، القضايا  الكلمات المفتاحية:
 الوطنية الفلسطينية.
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Abstract: 

The study aims to identify the secondary school students’ motives for and 
uses of social networking sites, and the extent to which the use of sites shapes 
their knowledge about the Palestinian national issues. The study also 
examines the degree of benefit from these sites and the level of confidence in 
them and traces the extent to which students in the secondary stage have 
knowledge about the various national issues, as well as identifying the 
obstacles facing such use and offering suggestions to how to make best use 
of these sites. This descriptive study used the survey methodology through 
which the method of surveying the media audience was employed. The data 
were collected using a questionnaire, which was distributed to a stratified 
random sample of 381 respondents from the study population who were 
secondary school students in all branches of Gaza governorates schools and 
structured interviews. The study reached a number of results, the most 
important of which are the social networking sites contribute to forming the 
respondents’ knowledge about the Palestinian national issues to a high 
degree, The issue of Jerusalem is the most important issue that the 
respondents are interested in increasing their knowledge followed by the issue 
of prisoners, then the issues of the siege, the refugees and the return, the 
national reconciliation, negotiations and agreements, and last came the issue 

of settlements.  
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Keywords: Social Networks - Secondary Students - Forming Knowledge 
Palestinian National Issues. 

 المقدمة:

يشّكل اإلعالم رافداً مهماً في تشكيل معارف الجمهور نحو مختلف القضايا اإلنسانية، وتزداد أهمية 
ت والزالت للثورِة التكنولوجيِة التي عصف هذا الدور في ظل التطور السريع والهائل في وسائل اإلعالم نظراً 

تعصف بوسائل االتصال على وجِه الخصوص، األمر الذي انعكس على وظائف اإلعالم المختلفة 
 السيما تلك المتعلقة بالتعليم والتوجيه والتثقيف وبناء االتجاهات.

إنَّ ظهور اإلنترنت واإلعالم الجديد وتطور شبكات التَّواصل االجتماعي شكل قفزًة نوعيةً أسهمت 
بشكٍل كبيٍر في زيادة معرفة الجمهور في العديد من القضايا، وال يقتصُر األمُر على مجرد المعرفة أو 

كثر تأثيرًا إلى اعلية جعلتها أالتلقي ، بل تتميُز هذه الشبكات بما أتاحته من فرصةٍ إليجاِد حالة من التف
جانب سهولة ومجانية استخدامها، مما جعلها تشكل أحد أهم قنوات المعرفة واالطالع السّيما لفئتي 
الشباِب والفتيان األكثر حضورًا على هذه الشبكات وفي هذا السياق سجلت فلسطين مستوياٍت عالية في 

( مليون 6.6مليون مستخدم من إجمالي ) 4.5نترنت استخدام االنترنت، حيث بلغ عدد المستخدمين لإل
( من السكان %68، أي بواقع )1948نسمة عدد الفلسطينيين في الضفة وغزة وفلسطين المحتلة عام 

( مشترك 3.7( مليون حساب على فيس بوك، و)3.9تتوفر لديهم خدمة االشتراك باإلنترنت من بينهم )
(  مليون حساب على تويتر، 1.3على إنستغرام، و ) (  مليون حساب2.6في تطبيق واتس آب، و )

 24-18( من المشتركين يستخدمون اليوتيوب، وأعلى نسبة استخدام في الفئة العمرية من 43%)
 (. 4: 2118عامًا)سوشيال، 

شغلت القضايا الوطنية الفلسطينية )القدس، الاّلجئين، العودة، األسرى، االستيطان، الحدود، المفاوضات 
اقات، الحصار والمصالحة الوطنية( حيزًا على هذه الشبكات، باعتبارها قضايا حاضرة في وجدان واالتف

الفلسطيني كونها تمثل الثوابت التي تتعلق بوجوده، وتشكل أيقونات مشروع التحرر الوطني إلى جانب 
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ولة اأنَّها تمسُّ بالدَّرجة األولى وجوده على هذه األرض واستمراره حتى نيل الحرية وإقا لفلسطينية مة الدَّ
 على كامل التراب الفلسطيني.

تشكل هذه القضايا جوهر الصراع للشعب الفلسطيني ومنغرسة في وجدانه منذ الطفولة فبإيمانه بها 
يتحقق مواصلة مشروع التحرر لتتوارثه األجيال، وتعد شريحة طلبة المرحلة الثانوية من أهم الفئات في 

رحلٌة انتقاليٌة نحو الشباب، الذي يعتبر الدعامة األساسية في مواصلة مشروع النسيج المجتمعي، كونها م
التحرر الوطني، لذا فإننا نهدف من خالل هذه الدراسة للتعرف إلى استخدامات طلبة المرحلة الثانوية 

، ةلشبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية واإلشباعات المتحقق
ودرجة االستفادة منها، ومستوى الثقة بها، إلى جانب التعرف معوقات استخدامها، و مقترحات استثمارها 

 بشكٍل أفضل.

 مشكلة الدراسة:  -

تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف إلى دوافع استخدام طلبة المرحلة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي 
ستخدامها في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية، والحاجات واإلشباعات المتحققة، ومدى ا

ودرجة االستفادة منها، ومستوى الثقة بها، ورصد مستوى تعرضهم وتفاعلهم مع ما يتم تناوله من 
موضوعات تتعلق بتلك القضايا على شبكات التواصل االجتماعي، إلى جانب التعرف إلى معوقات 

 ا بشكٍل أمثل.استخدامها، ومقترحات استثماره

ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي: ما مدى استخدام طلبة المرحلة الثانوية في 
محافظات غزة لشبكات التواصل االجتماعي وإسهامها في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية 

 الفلسطينية؟ وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية كاآلتي:

 تساؤالت الدراسة -

 تمحور التساؤل الرئيس للدراسة حول: 
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ما درجة ودوافع استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارفهم نحو القضايا  .1
 الوطنية؟

ما أهم القضايا الوطنية الفلسطينية التي يهتم المبحوثون بالبحث عنها في شبكات التواصل  .2
 بما يتم عرضه من محتوى يتعلق بالقضايا؟االجتماعي ودرجة ثقتهم 

ما درجة تناول شبكات التواصل االجتماعي للقضايا الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر المبحوثين  .3
 وما درجة مساهمتها في تشكيل معارفهم بها؟

ما تأثير شبكات التواصل االجتماعي على تشكيل معارف المبحوثين نحو القضايا الوطنية  .4
 الفلسطينية؟

ما أساليب وأشكال ودرجة التفاعل مع القضايا الوطنية الفلسطينية على شبكات التواصل  .5
 االجتماعي من وجهة نظر المبحوثين؟

ما اإلشباعات المتحققة للمبحوثين؛ نتيجة استخدامهم شبكات التواصل االجتماعي بشكٍل عام  .6
 خاص؟ والمتعلقة بتشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية بشكلٍ 

ما درجة رضا المبحوثين عن المحتوى الذي تقدمه شبكات التواصل االجتماعي في تناولها  .7
 للقضايا الوطنية الفلسطينية؟

ما معوقات استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل المعارف نحو القضايا الوطنية  .8
 أمثل؟الفلسطينية من وجهة نظر المبحوثين وما مقترحاتهم الستخدامها بشكٍل 

 فروض الدراسة -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى استخدام طلبة المرحلة الثانوية لشبكات التواصل  .1
االجتماعي؛ وفي تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية، تعزى إلى الديموغرافية )النوع 

 االجتماعي، مكان السكن، الفرع الدراسي(.
بين درجة استخدام طلبة  α) ≤ 1.15توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

 المرحلة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي وبين تشكيل المعارف بالقضايا الوطنية الفلسطينية.
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طلبة بين مستوى ثقة  α) ≤ 1.15توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3
المرحلة الثانوية في مضامين شبكات التواصل االجتماعي، ودرجة إسهامها بتشكيل معارفهم بالقضايا 

 الوطنية الفلسطينية.

 أهمية الدراسة:  -

 تتمثل أهمية الدراسة في عدة اعتبارات:

شكٍل بتعد شبكات التواصل االجتماعي من أهم أدوات هذا العصر واألكثر حضوًرا وتأثيًرا، وأثرت  .1
كبيٍر في أنماط حياة وسلوك مختلف الشرائح المجتمعية، وبالتالي تكمن أهمية الدراسة في الّتعرف 
على العالقة بين شبكات التواصل االجتماعي والمجتمع الطالبي المدرسي؛ الذي يعد أحد أهم 

 ليم والتعلم.عالمستخدمين لهذه الشبكات ال سيما مع دخول شبكات التواصل االجتماعي إلى دائرة الت

تتضح أهمية الدراسة بمجتمعها باعتباره من أخطر المراحل العمرية، وأكثرها دقة وحساسية، األمر  .2
 الذي يتطلب دراسة كل ما يتعلق بهم والتعرف إلى احتياجاتها وتوجهاتها.

 لسطينية.فتنبع أهمية الدراسة من تعرضها للقضايا الوطنية الفلسطينية التي بمعظمها تتعلق بالثوابت ال .3

هدف الدراسة بشكٍل رئيٍس للتعرف إلى استخدامات طلبة المرحلة الثانوية في محافظات أهداف الدراسة:  -
 غزة لشبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية؛ من خالل:

ورًا االجتماعي ورصد أكثرها حضالتعرف إلى مدى استخدام طلبة المرحلة الثانوية لشبكات التواصل  .1
 وثقة ودوافع االستخدام.

رصد أهم القضايا الوطنية الفلسطينية التي يبحث عنها طلبة المرحلة الثانوية من خالل شبكات  .2
 التواصل االجتماعي.

التعرف إلى كيفية استخدام طلبة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي وأثر ذلك في تشكيل معارفهم  .3
 يا الوطنية الفلسطينية.نحو القضا
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التعرف إلى الحاجات واإلشباعات المتحققة والمتعلقة بتشكيل معارف طلبة المرحلة الثانوية بالقضايا  .4
 الوطنية الفلسطينية من خالل استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي.

 رصد معوقات استخدام شبكات التواصل االجتماعي من قبل الطلبة والتعرف إلى توصياتهم .5
 ومقترحاتهم الستخدامها بشكٍل أمثل في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية.

 المفاهيم األساسية للدراسة: -

هي شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح لمستخدميها التواصل في أي وقت  شبكات التواصل االجتماعي: .1
يشاءون وفي أي مكان من العالم، وقد ظهرت على شبكة االنترنت منذ سنوات قليلة وغيرت في 
مفهوم التواصل والتقارب بين الشعوب، واكتسبت اسمها االجتماعي كونها تعزز العالقات بين بني 

 االجتماعي هي )فيس بوك، تويتر، يوتيوب، واتس اب، ....(. البشر، وأبرز شبكات التواصل
 تلك المضامين والمعلومات التي تتكون لدى الجمهور نحو موضوع أو قضية معينة.المعارف:  .2

كل ما يتعلَّم في أّي مؤسسة تعليمية ضمن المرحلة الثانوية والتي تتمثل في  طلبة المرحلة الثانوية: .3
عشر الثانوي، من الذكور واإلناث وهي ضمن المرحلة العمرية من الصفين الحادي عشر والثاني 

( سنة، في مختلف فروع الثانوية العامة )العلمي، العلوم اإلنسانية، الشرعي، االقتصاد 17-18)
 (6: 2113المنزلي، الزراعي، الصناعي، وفرع اإلدارة والريادة( )قانون التعليم الفلسطيني، 

الصراع والثوابت الوطنية الفلسطينية )الالجئين والعودة، القدس،  وهي قضايا القضايا الوطنية: .1
األسرى، االستيطان، الحدود، المفاوضات واالتفاقيات(؛ وهي قضايا الصراع الفلسطيني )اإلسرائيلي( 
وفق ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب قضيتي )الحصار والمصالحة الوطنية( باعتبارهما 

الساحة الفلسطينية واألبرز لدى الجمهور الفلسطيني، وفق تقرير شبكات التواصل  أهم قضيتين على
االجتماعي حول أكثر القضايا تفاعاًل على الشبكات االجتماعية )التقرير السنوي لواقع اإلعالم 

 (.12: 2119االجتماعي في فلسطين، 
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 ،نظرية االستخدامات واإلشباعات()اعتمدت الدراسة في إطارها النظري على اإلطار النظري للدراسة:  -
كونها من أنسب النظريات التي تخدم أهداف وتساؤالت وفروض الدراسة، تعد نظرية االستخدامات 
واإلشباعات من أهم نظريات االتصال الحديثة التي تفسر الدور الذي يؤديه الجمهور في عملية االتصال 

العوامل المحركة لالتصال وبصفة خاصة تلك مع وسائل اإلعالم حيث تعتبر الحاجات والدوافع من 
الحاجات والدوافع التي يتوقع الفرد أن يشبعها أو يلبيها له اآلخرون لتحقيق التكيف مع البيئة )المزاهرة، 

2112 :169.) 

  الدراسات السابقة: -

لحالية وفق اُيعرض في هذا الجزء لبعض الدراسات السابقة التي تم االستفادة منها في موضوع الدراسة 
 اآلتي:

هدفت الدراسة للتعرف إلى استخدامات المعلمين الفلسطينيين لشبكات  م(:2212دراسة فيصل ) .1
التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية، وأهم الموضوعات الوطنية 

ية، لى البحوث الوصفالتي يطرحها المعلمون عبر شبكات التواصل االجتماعي وتنتمي الدراسة إ
( مبحوثا، وخلصت 311حيث تم جمع بيانتها بأداة صحيفة االستقصاء من عينة عشوائية قوامها )

من المبحوثين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي  %72.6الدراسة  إلى أن 
لهوية لمحافظة على االوطني لدى الطالب، ومن أهم جوانب الوعي الوطني التي يتم التركيز عليها ا

 الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية
هدفت الدراسة للتعرف إلى مدى استخداِم الشباِب الفلسطيني لشبكات  م(:2218دراسة سليم ) .2

التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفّية وتم 
لة المقّننة، وصحيفة االستقصاء، من عينة عشوائية بسيطة قوامها جمع بيانات الدراسة بأداتْي المقاب

( مفردٍة من الشباب الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجنوبية، وتوصلت الدراسة إلى أن 371)
درجة ثقة المبحوثين بالموضوعات التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعي؛ لتعزيز وعيهم بقضايا 
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، وبنسبة عالية زادت من وعيهم بقضايا المقاومة، ولها دوا إيجابيا في تعزيز المقاومة بدرجة متوسطة
 وعي الشباب بقضايا المقاومة.

هدفت الدراسة للتعرف إلى دور الصحافة المدرسية في ترسيخ الثوابت  م(:2211دراسة سمور ) .3
وصفية، لدراسات الالوطنية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظات غزة، وتنتمي هذه الدراسة إلى ا

واستخدم الباحث أدوات استمارة تحليل المضمون وصحيفة االستقصاء والمقابلة في جمع البيانات 
( مدرسة ثانوية في محافظات غزة، وعينة الدراسة الميدانية 14من عينة الدراسة التحليلية التي بلغت )

ة من جميع طلبة المرحلة الثانوية ، ( مبحوثًا من مجتمع الدراسة الميداني416العشوائية التي بلغت )
وخلصت الدراسة إلى أن أكثر الثوابت الوطنية التي تناولتها الصحف المدرسية والحائطية هي قضية 
القدس، يليها قضية عودة الالجئين في المرتبة الثانية ثم قضية األسرى أما أقل الثوابت الوطنية التي 

 لدولة ثم في المرتبة االخيرة قضية الحدود .تم تناولها في الصحف الحائطية هي قضية ا

هدفت الدراسة للتعرف إلى دور الصحف اليومية الفلسطينية في تشكيل  م(:2211دراسة عودة ) .1
معارف واتجاهات الجمهور الفلسطيني اتجاه قضية المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية؛ وتنتمي 

االستقصاء لجمع بيانات الدراسة من عينة عشوائية الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدمت أداة 
( مبحوٍث من قراء الصحف اليومية في غزة ورام الله، الذين يشكلون مجتمع 211بسيطة بواقع )

الدراسة؛ أّما استمارة تحليل المضمون فطبقت على الصحف الفلسطينية اليومية وهي فلسطين، الحياة 
حف بالمعلومات التي تقدمها الص عالية من قبل المبحوثينالجديدة وتوصلت الدراسة إلى وجود ثقة 

الفلسطينية، كما أظهرت أن المتوسط النسبي للمستوى المعرفي للمبحوثين في موضوع المفاوضات 
 (، وتعد نسبة جيدة.76.5%)

هدفت الدراسة للتَّعرف إلى األثر الذي تتركه مواقع التواصل االجتماعي  م(:2211دراسة أبو يعقوب ) .1
ى الوعي السياسي بالقضية الفلسطينية لدى شريحة طلبة جامعة النَّجاح الوطنية كونها أكبر عل

جامعات الضفة، وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية؛ واستخدمت الباحثة أداة صحيفة االستقصاء 
ة لطبقي( مبحوثًا تم اختيارها بطريقة العينة ا273للحصول على بيانات الدراسة على عينة قوامها )
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العشوائية من مجتمع الدراسة وهو )جميع طلبة جامعة النجاح الوطنية(، وتوصلت الدراسة إلى أن 
مواقع التواصل االجتماعي عززت وجوَد الدولة الفلسطينية في العالم االفتراضي، ودعمت القضية 

اشتاغات الهالفلسطينية من خالل تفاعل الشباب الفلسطيني وإطالق العديد من الفعاليات؛ مثل: 
 والصفحات والحمالت التي تبث الوعي وتدعم القضايا الوطنية الفلسطينية.

هدفت الدراسة للتعرف إلى دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية  م(:2211دراسة سكيك ) .6
الشباب الفلسطيني بقضاياه الوطنية، وأهم القضايا الوطنية التي تتناولها هذه الشبكات وتنتمي الدراسة 

لى الدراسات الوصفّية، واستخدم الباحث استمارة تحليل المضمون، واستمارة صحيفة االستقصاء إ
والمقابلة كأدوات لجمع بيانات الدراسة؛ وتمثلت عينة الدراسة التحليلية في شبكتي )القدس اإلخبارية، 

والدراسة . ؛ 31/8/2113إلى  1/6/2113غزة اآلن( على شبكة الفيس بوك في الفترة الزمنية من 
( مبحوثًا من مجتمع الدراسة وهو الشباب الفلسطيني في الشتات 426الميدانية على عينة قوامها )

الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة، وتوصلت الدراسة إلى أن قضية األسرى األكثر تناواًل على 
نية، ثمَّ باقي الفلسطيشبكات التواصل االجتماعي ،تالها قضية القدس بنسبٍة قريبٍة ، ثم المصالحة 

 القضايا الوطنية.

 :االستفادة من الدراسات السابقة

من خالل االطالع على الدراسات السابقة تم االستفادة في تحديد أهم المناهج واألساليب واألدوات البحثية 
لنظري االمستخدمة، وتحديد مشكلة الدراسة بدقة وتحديد تساؤالتها وأهدافها وفرضياتها، وتكوين اإلطار 

للدراسة )نظرية االستخدامات واإلشباعات(، وتحديد اإلطار المعرفي للدراسة، إلى جانب التعرف على 
القضايا الوطنية التي يمكن إخضاعها للدراسة، عقد مقارنات بين نتائج الدراسة ونتائج الدراسات السابقة، 

ية و نتائجها التي اتفقت على أهم والتي أظهرت أوجه االتفاق مع معظم الدراسات في منهجية الدراسة،
الدور الذي تلعبه شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل المعارف وتعزيز الوعي نحو القضايا الوطنية 

 الفلسطينية، مع ظهور بعض االختالف في ترتيب القضايا من حيث االهتمام.
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 اإلطار المعرفي للدراسة:

 الخصائص التعليمية(أواًل: شبكات التواصل االجتماعي )األنواع و 

لت الشبكات أدواًتا فعالًة ومؤثرًة في تحريك الجماهير نحو المشاركة الجماعية في التغيير، ليس ذلك  شكَّ
فحسب بل غيرت الشبكاُت في أنماط الحياة المختلفة اجتماعية، سياسية، اقتصادية، تربوية، ثقافية، 

يئة ك الشبكات والمواقع والتطبيقات، التي تقدم ببأنها تل وتعرف شبكات التواصل االجتماعي وإعالمية؛
اتصاٍل وتواصٍل فعالًة ونشطًة ومؤثرًة لألفراد والجماعات في مختلف المستويات العمرية والمرجعيات 
الفكرية، واألهداف المشتركة، إلى جانب ما تقدمه من خدماٍت وأدواٍت تسهم في تحقيق وظائف اإلعالم 

 المختلفة.

بدأت مجموعة من الشبكات االجتماعية في الظهور في أواخر اصل االجتماعي: نشأة شبكات التو  .أ
من بداية  2112التسعينات، لكن الميالد الفعلي للشبكات االجتماعية كما نعرفها اليوم كان سنة 

ظهر موقع ماي سبيس،  2115العام ظهرت فرندست، وفي فرنسا شبكة سكيروك للتدوين، ومع بداية 
بالتوالي بعد ذلك ظهر العديد من الشبكات وتنوعت خدماتها  وبالتوازي معه ظهر موقع فيس بوك،

 (، ووصل حضورها إلى أرقاٍم ضخمٍة من المستخدمين. 211:2115)الشمايلة وآخرون،
تتنوع شبكات التواصل االجتماعي بما تقدمه من خدماٍت أنواع شبكات التواصل االجتماعي:  .ب

ته، خصائصه الخاصة، وأدواته، وأسلوب التعامل، وهويوامتيازاٍت للمستخدمين، ولكل شبكٍة أو تطبيٍق 
 والجمهور الذي يستهدفه، وهذا ما سيظهر من خالل عرض أنواع الشبكات.

على يد شاٍب  2114فيس بوك شبكٌة اجتماعيٌة تأسست في العام ،: Facebookموقع فيسبوك  -1
ي اإلنترنت إلعالم االجتماعي فعشريني أمريكي أسمه مارك زيكيربيرج، ويعدُّ الشبكة التي قادت ثورة ا

 .(361: 2112بال منازٍع)سلطان، 
تويتر هو واسطة إعالمية اجتماعية ومنصة للتدوين المصغر، تتيح : Twitterشبكة تويتر -2

( حرف كحد أقصى، وحققت هذه الشبكة 141لمستخدميها إرسال فقرات وقراءة بيانات محدثة بطول )
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)الشماية  2116األكثر استخداًما، ظهر الموقع في أوائل نجاًحا وشعبيًة؛ لتكون ضمن الشبكات 
 (. 2115: 2115وآخرون، 

يقوم موقع يوتيوب على فكرٍة مبدئيٍة هي ُبّث لنفسك أو ِذْع لنفسك، وهو يعتبر  :YouTubeيوتيوب  -3
أهم مكاٍن في شبكة االنترنت للمشاركة بالفيديو المجاني الشعبي، ويمّكن الموقع المستخدمين من 

(، تمَّ إنشاء 217: 2118يل مقاطع الفيديو، وتبادلها، ومشاهدة الماليين منها، )صادق، تحم
YouTube  موظفون سابقون في( بواسطة ستيف تشن وتشاد هيرلي وجواد كريمPayPal في ،)

 .2115عام 
يعد إنستغرام من أشهر مواقع التواصل االجتماعي، وهو عبارة عن تطبيٍق : Instagramإنستغرام"  -1

سمح للمستخدم بأخذ الصور، وإجراء التعديالت الرقمية والفالتر عليها حسب الرغبة، ثم مشاركتها ي
م، بشكٍل خاٍص 2111مع األصدقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي، وبدأ تطوير هذا التطبيق في 

ر ( تّم إنشاء إنستغرام على يد مايك كريج121: 2115)أمين، iPad, iPhone, iPodألجهزة أبل 
 . 2111( في عام Mike Krieger – Kevin Systromوكيفن سيستروم )

واتس آب هو تطبيق مراسلٍة فوريٍة للهواتف الذكية، أّسسه جان كوم و :  Whats Appواتس آب -1
، وتّم شراؤه الحًقا بواسطة فيس 2119في عام  Jan Koum – ( Brian Actonبريان أكتون )
( مليون مستخدم نشط شهرًيا، و 711مي واتس آب بنحو )، يقّدر عدد مستخد2114بوك في عام 

(مليون مستخدٍم نشط يومًيا على واتس 321( دولة، وهناك ما يقرب من )119يتم استخدامه في )
( مليار نٍص 42آب، حيث في المتوسط يسجل مليون شخص على واتس آب يومًيا، ويتم إرسال )

 طبيق واتس آب يومًيا)إيالف موقع إلكتروني(.( مليار صورة عبر ت1.6تقريًبا، ويتم مشاركة )
يعدُّ سناب شات تطبيٌق متعدد الوسائط، تّم إنشاؤه بواسطة بوبي مورفي، :  Snapchatسناب شات -6

، وقد بدأ كتطبيق مراسلٍة خاص، يمنح المستخدمين 2111و ايفان سبيجل، و ريجي براون في عام 
ال تتجاوز مدته عشر ثواٍن(، تقوم بإرسالها من خالل القدرة على إنشاء لقطاٍت أو رسائل أو فيديو )

 التطبيق إلى واحد أو أكثر من أصدقائك.
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 تبرز الخصائص التعليمية لشبكات التواصل ج. الخصائص التعليمية لشبكات التواصل االجتماعي:
االجتماعي في أنها ُتشكل بيئة تعلٍم تعاوني وتكاملي كونها تجمع بين الفردية واالجتماعية، إلى جانب 
تحويل العملية التعليمية من التعليم إلى التعلم، كما وتمتاز بالمعالجة الذاتية التي ٌتَعدُّ أهم مناهج التعلم 

د على البناء، الحوار، اإلنتاج، والتعاون. باإلضافة إلى متابعة كل ما هو جديد، وتسليط الذاتي الذي يعتم
الضوء على المشاريع التربوية والتعلمية، مع تبادل المعلومات والمناقشة والتعليق يساعد على تنشيط 

 (192: 2116مهارات الطلبة ضمن مبادئ التعلم باألنشطة. )الصالل، 
يعد التعليم واإلرشاد والتوجيه وتكوين المعرفة من أهم وظائف شكيل المعارف: د. دور اإلعالم في ت

اإلعالم، ويتمحور دور اإلعالم في تشكيل المعارف بما يقدمه من معلومات وآراء ومواقف تجاه مختلف 
( منها تيسير 47: 2115القضايا والموضوعات من خالل مجموعة من الخطوات واإلجراءات )بريص،

صول على المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا، وتبسيط عرض المعلومات والمعارف وتسهيل الح
لتتناسب مع مستويات األفراد ومرجعياتهم الثقافية المختلفة إلى جانب تكوين االتجاهات نحو مختلف 

 القضايا التي يتم تناولها.
 ثانيًا: القضايا الوطنية الفلسطينية:
ي( ية الفلسطينية قيد الدراسة وهي قضايا الصراع الفلسطيني )اإلسرائيلويتضمن هذا الجزء القضايا الوطن

 إلى جانب قضيتي المصالحة الوطنية والحصار.

تعدُّ قضية القدس من أهم القضايا الفلسطينية على مستوى الصراع مع )االحتالل قضية القدس: 
لصراع ر الوطني وشكلت مفجر ااإلسرائيلي( فهي كانت وال زالت تمثل األيقونة األهم في مشروع التحر 

والمواجهة مع االحتالل على مدار التاريخ وحتى وقتنا الحالي وحتى تنعم بالتحرر، تختص مدينة القدس 
بميزة حضارية ودينية تميزها عن باقي مدن العالم فهي ذات مكانة دينية لدى مختلف الديانات السماوية 

 مما جعلها محورًا للصراع. 

يشكل االستيطان أهم محاور الصراع الفلسطيني )اإلسرائيلي(، فهو يمثل للكيان أولوية قضية االستيطان: 
تمكن من خالله من السيطرة ومصادرة معظم األراضي الفلسطينية، فلم تعد المستوطنات عبارة عن بؤر 
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 تمتناثرة أو )كيبوتسات( زراعية، بل تحولت إلى مدن استيطانية التهمت األراضي من أصحابها، بدأ
 .1948ظاهرة االستيطان قبل االحتالل )اإلسرائيلي( لفلسطين عام 

تجلت صورة المقاومة الفلسطينية )لالحتالل اإلسرائيلي( منذ قيامه في قضية األسرى، قضية األسرى: 
فاالحتالل أراد من خالل االعتقال واألسر؛ القضاء على فكرة المقاومة بجز المشاركين والثوار في سجونه 

تدت من الجنوب إلى الشمال، مّتبعًا أقسى أساليب القمع والتعذيب، لتطال كل بيت وكل أسرة في التي ام
المجتمع الفلسطيني، ظّلت القضية حاضرة، بل وتزداد حضوًرا مع المواجهة التي يخوضها األسرى مع 

في العصر  ةسجانيهم، ومع تكرر عمليات التبادل لإلفراج عنهم، وتعد قضية األسرى أكبر قضية إنساني
 الحديث.

تعد قضية الالجئين والعودة كغيرها من قضايا الصراع الفلسطيني )اإلسرائيلي(، قضية الالجئين والعودة: 
من أهم القضايا، بل القضية األهم التي تبرز جوهر الصراع مع )االحتالل اإلسرائيلي( لتبقى قضية 

هم بدأ عمليًا تهجير الفلسطينيين من أراضيالالجئين حاضرة برمزيتها وقانونيتها مؤرقة لالحتالل، 
، وفي العام 1947تشرين ثان  29وممتلكاتهم منذ اإلعالن عن قرار تقسم فلسطين إلى دولتين في 

 ( الذي ضمن حق العودة والتعويض.194صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة على القرار ) 1948

م الفلسطيني اإلسرائيلي الذي يرفض لليوم ترسيتعد قضية الحدود من قضايا الصراع قضية الحدود: 
حدوده، والذي انعكس على إيجاد حل سياسي كحل الدولتين الذي يتنكر له االحتالل، فرغم التحول 
الفلسطيني الكبير في مسألة الدولة الفلسطينية التي كانت على أراضي فلسطين التاريخية، والقبول بدولة 

( الذي أصدره مجلس األمن في سبيل تحقيق 242وهو القرار رقم ) 1967على حدود الرابع من حزيران 
من أرضهم التاريخية؛ إال أن إسرائيل تحاول ترسيم حدود  %22السالم، والذي يمنح للفلسطينيين فقط 

 من خالل فرض وقائع جديدة على األرض مثل المستوطنات وجدار الفصل العنصري.

طرح عدة خطط  1967لسطيني )اإلسرائيلي( منذ حرب حزيران شهد الصراع الفالمفاوضات واالتفاقيات: 
سالم ومفاوضات، منها بين مصر و)إسرائيل(، واألردن و)إسرائيل( ثم الفلسطينيين و)إسرائيل( )موقع 
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BBC )هذه المفاوضات أفضت إلى اتفاقيات شكلت الخارطة السياسية الحالية، وفي أغلب اإللكتروني ،
ّكرت )إسرائيل( لما ورد فيها من بنوٍد وجداول زمنية لتصل إلى تعطيل عملية التفاهمات واالتفاقيات تن

السالم، السّيما في ضوء فرض وقائع على األرض تنسف جوهر هذه المباحثات أو التفاهمات وحتى 
 االتفاقيات الموقعة.

لى مجمل ع عصف االنقسام بالحالة الفلسطينية؛ فانعكست آثارهقضية المصالحة الوطنية الفلسطينية: 
الجوانب، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، وطنية، وثقافية، مما أوجد حالة تشرذٍم وتخبٍط وفقداٍن للبوصلة، 
وغياب للمشروع الوطني الموحد، واحتدم الصراع بين الفرقاء )حركتي فتح وحماس(، حتى وصل إلى 

ين األطراف من خالل مبادرات ، وجرت عدة محاوالت لتحقيق المصالحة ب2117إراقة الدماء في العام 
 (92: 2113محلية وعربية، إال أنها باءت بالفشل. )أبو مزيد، 

ال زالت )إسرائيل( تفرض حصارها على قطاع غزة منذ ما يقارب الثالثة عشر عاًما قضية الحصار: 
 وبعد فوز حركة حماس باالنتخابات 2116والذي أّثر على كل مناحي الحياة للغزي، )فمنذ العام 

التشريعية، وتكليفها بتشكيل الحكومة فرضت إسرائيل ومعها أطراٌف دوليٌة حصاًرا ُمَشدًدا على غزة، بهدف 
معاقبة أهل القطاع، وقد استفادت إسرائيل من تمرير إجراءات حصارها وتبرير أحكامه، ليصبح حصاًرا 

ماس نتخابات والذي انتهى بسيطرة حشاماًل )بًرا، وبحًرا، وجًوا(، السيما بعد االنقسام الذي أعقب هذه اال
 (.2117السياسية واألمنية على مقاليد األمور في القطاع في منتصف حزيران 

 نوع الدراسة ومنهجها ومجتمعها 

ل وتقويم تصوير وتحليتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي تستهدف أواًل: نوع الدراسة: 
خصائص مجموعة معينة أو موقف معين تغلب عليه صفة التجديد، أو التعرف على األوصاف الظاهرة، 

 (131: 2116)حسين، أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد. 



 

268 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

استخدمت الدراسة المنهج المسحي، وفي إطاره استخدم أسلوب مسح جمهور وسائل  ثانيًا: منهج الدراسة:
عالم الذي يمكن من الكشف عن مدى استخدام طلبة المرحلة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي اإل

 في تشكيل معارفهم تجاه القضايا الوطنية الفلسطينية، وتمثلت أداة الدراسة بصحيفة االستقصاء.

 ثالثًا: مجتمع الدراسة وعينتها:

لثانوية ومن الذكور واإلناث في مختلف الفروع تمثل مجتمع الدراسة بطلبة المرحلة امجتمع الدراسة: -1
( طالبًا 61779( عاًما ويبلغ عددهم في محافظات غزة )18-17حيث إنهم ضمن المرحلة العمرية )

 ( إناثا.32861( ذكورًا، و)27918وطالبة منهم )

 (: توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير النوع وحسب مكان السكن )المحافظة(1جدولي )

( %54.1( من مجتمع الدراسة هم من الذكور، وما نسبته )%45.9يوضح الجدول السابق أّن ما نسبته )
( من مجتمع الدراسة يسكنون في شمال %17من مجتمع الدراسة هم من اإلناث، ويظهر أن ما نسبته )

مع الدراسة يسكنون ( من مجت%15.6( يسكنون في مدينة غزة، وما نسبته )%35.3غزة، وما نسبته )
( من مجتمع الدراسة يسكنون في محافظة خان يونس، وما نسبته %19.9محافظة الوسطى، وما نسبته )

 ( يسكنون في محافظة رفح.12.2%)

 بيانات المجتمع وفًقا للمحافظة جتمع وفًقا للنوع االجتماعيبيانات الم
 النسبة العدد المحافظة النسبة العدد النوع
 %17 11331 شمال غزة 45.9 27918 ذكر
 %35.3 21471 غزة 54.1 32861 أنثى

 %15.6 9451 الوسطى 111 61779 المجموع
 %19.9 12198 خان يونس 

 %12.2 7428 رفح
 %122 62112 المجموع
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تم اختيار عينة عشوائية طبقية، )يتم فيها تقسيم المجتمع أو اإلطار إلى أقسام أو عينة الدراسة:  -2
ختلفة فيما بينها، وتعتبر هذه الطريقة أكثر دقة من العشوائية البسيطة طبقات متجانسة في داخلها، وم

 ( مفردة. 381(؛ إلعطاء جميع مفردات البحث فرًصا متكافئة، وبلغ قوام العينة )298: 2116)حسين، 

قد و ( طالٍب وطالبٍة كعينٍة عشوائيٍة طبقيٍة، 381تكّونت عينة الدراسة الفعلَية من )عينة الدراسة الفعلية: 
 (، وكانت كلها صحيحة.%92.1( استبانٍة أي بنسبة )351تم استرداد )

 (: العينة الطبقية الفعلية وفقًا للنوع والمحافظة2جدول )

 

 بيانات العينة الطبقية الفعلية وفًقا للمحافظة بيانات العينة الطبقية الفعلية وفقا للنوع االجتماعي
 النسبة العدد المحافظة النسبة العدد النوع
 17.1 61 شمال غزة 45.8 161 ذكر
 35.1 123 غزة 54.2 191 أنثى

 15.7 55 الوسطى 122 311 المجموع
 19.9 71 خان يونس 

 12.2 43 رفح
 111 351 المجموع

المستوى التصنيفي 
 للدراسة: ليكرت الخماسي

 المحك المعتمد للدراسة

طول الخلية )معيار  الدرجة االستجابة
 الدرجة(

 الوزن النسبي المقابل له
درجة التوافق 

 )الموافقة(
 الوزن 

 1 منخفضة جداً  % 36- %21من  1.80 -1.0من  5 عالية جداً 

 2 منخفضة % 52- %36أكبر من  2.60 -1.80أكبر 4 عالية

 3 متوسطة % 68- %52أكبر من  3.40 –2.60أكبر 3 متوسطة
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 (: يبين المستوى التصنيفي والمحك المعتمد للدراسة3جدول )

 نتائج الدراسة وتوصياتها

 أواًل: نتائج الدراسة:

 السمات الشخصية العامة: النوع االجتماعي، المحافظة والتخصص: .1

 (: يبين توزيع أفراد الدراسة حسب النوع االجتماعي والمحافظة والتخصص1جدول )

 

من  %54.2من عينة الدراسة هم من الذكور، وما نسبته %45.8يوضح الجدول السابق أن ما نسبته 
من اإلناث حيث تم مراعاة انسجام العينة مع كونها عينة عشوائية طبقية، كما يوضح عينة الدراسة هم 

( من عينة %35.1( من عينة الدراسة يسكنون محافظة شمال غزة، وما نسبته )%17.1أن ما نسبته )
( من عينة الدراسة يسكنون محافظة الوسطى، %15.7الدراسة يسكنون في محافظة غزة، وما نسبته )

( من عينة %12.2( من عينة الدراسة يسكنون في محافظة خانيونس، وما نسبته )%19.9ه )وما نسبت

 4 عالية %84 –%68أكبر من  4.20 –3.40أكبر 2 منخفضة

 5 عالية جداً  %111 –% 84أكبر من  5 –4.20أكبر 1 منخفضة جداً 

 النسبة التكرار التخصص النسبة التكرار المحافظة النسبة التكرار النوع
 27.4 96 علمي 17.1 61 شمال غزة 45.8 161 ذكر
 39.6 139 أدبي 35.1 123 غزة 54.2 191 أنثى

 14.8 52 شرعي 15.7 55 الوسطى 122 311 المجموع
 3.1 11 صناعي 19.9 71 خانيونس 

 1.7 6 زراعي 12.2 43 رفح
 2.6 9 اقتصاد منزلي 122 311 المجموع

 11.8 38 ريادة أعمال 
 122 311 المجموع
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الدراسة يسكنون في محافظة رفح، في انسجام مع كون العينة عشوائية طبقية حسب مكان السكن أو 
( من عينة الدراسة تخصصهم في %27.4المحافظة التي يتبع لها المبحوث، ويبين الجدول ما نسبته )

( من عينة الدراسة تخصصهم في المرحلة الثانوية أدبي، %39.6حلة الثانوية علمي، وما نسبته )المر 
( من %3.1( من عينة الدراسة تخصصهم في المرحلة الثانوية شرعي، وما نسبته )%14.8وما نسبته )

صهم ( من عينة الدراسة تخص%1.7عينة الدراسة تخصصهم في المرحلة الثانوية صناعي، وما نسبته )
( من عينة الدراسة تخصصهم في المرحلة الثانوية مهني، %2.6في المرحلة الثانوية زراعي، وما نسبته )

 ( من عينة الدراسة تخصصهم في المرحلة الثانوية ريادة وأعمال.%11.8وما نسبته )

 دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي .2
 عي:الدوافع النفعية الستخدام شبكات التواصل االجتما .أ

 (: يبين الدوافع النفعية الستخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي1جدول )
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 عالية جًدا 4 00. 23.6 84.1 0.96 4.20 االطالع على ثقافات أخرى   .1
معارف وخبراتاكتساب   .2  عالية جًدا 1 00. 36.9 89.3 0.74 4.47 

3.  
متابعة األحداث والمستجدات والتعليق 
 عليها

 عالية 6 00. 22.2 80.1 0.84 4.00

 عالية جًدا 2 00. 29.5 87.6 0.87 4.38 للتعلم وتحسين التحصيل الدراسي    .4
 عالية 5 00. 20.2 81.1 0.98 4.05 طرح اآلراء ومشاركتها مع اآلخرين  .5

 عالية جًدا 3 00. 31.5 86.5 0.78 4.32 تعزيز المهارات التقنية  .6
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7.  
االطالع على القضايا الوطنية 
 واكتساب المعرفة بها

 عالية 8 00. 17.0 77.9 0.99 3.90

8.  
مناقشة القضايا المختلفة مع األصدقاء 
 والمعلمين

 عالية 7 00. 20.4 79.9 0.91 4.00

 عالية 9 00. 12.3 75.0 1.14 3.75 الشغف بتكنولوجيا االتصال الحديثة  .9

 عالية - 00. 43.8 82.4 0.48 4.12 المتوسط الكلي للمجال 

التواصل االجتماعي جاءت بدرجة موافقة تبين من الجدول أن الدوافع النفعية الستخدام شبكات 
(، وجاء ترتيب الدوافع النفعية كاآلتي اكتساب معارف وخبرات بالترتيب %82.4عالية وبمتوسط كلي )

( وتعد درجة عالية جدًا، ليأتي في الترتيب الثاني التعلم وتحسين %89.3األول بوزن نسبي أن ما نسبته )
( %86.5وهي درجة عالية جداً أيضًا، ليأتي ثالثاً بوزن نسبي )( %87.6التحصيل الدراسي بوزن نسبي )

( %84.1تعزيز المهارات التقنية وهي درج عالية جدًا، وفي الترتيب الرابع للدوافع النفعية وبوزن نسبي )
( ، و متابعة %81.1االطالع على ثقافاٍت أخرى، ثم طرح اآلراء ومشاركتها مع اآلخرين بوزن نسبي )
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( ، ومناقشة القضايا المختلفة مع األصدقاء %81.1مستجدات والتعليق عليها بوزن نسبي )األحداث وال
(، واالطالع على القضايا الوطنية واكتساب المعرفة بها بوزن نسبي %79.9والمعلمين بوزن نسبي )

.( الشغف بتكنولوجيا االتصال الحديثة، وكلها تعد بدرجٍة عالية%75(، وأخيرا بوزن نسبي )77.9%)  

 الدوافع الطقوسية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي .ب

 (: يوضح الدوافع الطقوسية الستخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي6جدول )
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 عالية 1 00. 16.2 79.4 1.11 3.97 لملء وقت الفراغ والتسلية  .1
 عالية 3 00. 7.2 69.3 1.21 3.47 البحث عن األصدقاء  .2
 عالية 2 00. 16.7 79.3 1.08 3.96 التعبير عن الذات )بإبراز المواهب(  .3

 عالية - 00. 18.1 76.0 0.82 3.80 المتوسط الكلي للمجال #

 في استخدام شبكات التواصل االجتماعي عالية تبين من الجدول أن المتوسط الكلي للدوافع الطقوسية
(، في حين جاء ترتيب الدوافع الطقوسية في المجال كاآلتي: %76كالدوافع النفعية، حيث جاء المتوسط )

( ، وثانيًا جاء التعبير عن الذات بإبراز %79.4أواًل ملئ وقت الفراغ والتسلية بدرجة عالية بوزن نسبي )
( %69.3( وتعد درجة عالية أيضًا، وثالثاً وأخيراً وبوزن نسبي )%79.3نسبي )المواهب والمهارات بوزن 

 البحث عن األصدقاء.

 درجة استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارفك بالقضايا الوطنية الفلسطينية .3
(: يبين درجة استخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارفهم 1جدول )

 بالقضايا الوطنية الفلسطينية
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المؤشرات   
منخفضة 

 عالية متوسطة منخفضة جداً 
عالية 
 جداً 

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 االستخدام

 55 78 143 39 36 التكرار
 متوسطة 64.6 3.23 1.151

 15.7 22.2 41.7 11.1 11.3 النسبة

 .311)ن(= المجموع الكلي للمستخدمين 

( من المبحوثين درجة استخدامهم لشبكات التواصل %11.3يتبن من الجدول السابق: أّن ما نسبته )
( من المبحوثين %11.1االجتماعي في تشكيل معارفهم بالقضايا الوطنية منخفضة جًدا، وما نسبته )

وسطة، وما نسبته ( من المبحوثين درجة استخدامهم مت%41.7درجة استخدامهم منخفضة، وما نسبته )
( من المبحوثين درجة استخدامهم %15.7( من المبحوثين درجة استخدامهم عالية، وما نسبته )22.2%)

عالية جدًا، وبالمتوسط العام بلغ الوزن النسبي لدرجة استخدام المبحوثين للشبكات في تشكيل معارفهم 
 ( وتعد درجة متوسطة. %64.6نحو القضايا الوطنية الفلسطينية )

 درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارفك بالقضايا الوطنية الفلسطينية .1

 (: يبين درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل المعارف بالقضايا الوطنية الفلسطينية8جدول )
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 عالية جًدا 1 11. 22.7 85.6 1.15 4.28 فيس بوك  .1
 منخفضة 1 11. 6.6- 51.4 1.35 2.52 تويتر  .2
 عالية 2 11. 6.4 69.4 1.37 3.47 يوتيوب  .3
 متوسطة 1 11. 2.9 64.6 1.49 3.23 واتس آب  .4
 متوسطة 3 11. 4.4 66.9 1.47 3.34 إنستغرام  .5
 منخفضة 6 11. 11.9 43.1 1.32 2.15 سناب شات  .6
 منخفضة جًدا 8 11. 23.7 33.1 1.15 1.65 ماي سبيس  .7
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 منخفضة جًدا 1 11. 21.1 33.8 1.14 1.69 فليكر  .8
 متوسطة - 11. 4.7- 56.1 1.77 2.81 المتوسط الكلي #

درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل المعارف بالقضايا تبين من الجدول السابق أن 
( ويشير الجدول أيضا في %56.1الوطنية الفلسطينية متوسطة، حيث بلغ المتوسط الكلي لإلسهام )

تفاصيل إسهام الشبكات قيد الدراسة  أن أعلى درجٍة إسهام في تشكيل المعارف نحو القضايا الوطنية 
ى النحو اآلتي: شبكة الفيس بوك حيث حصلت على الترتيب األول بوزن نسبي قدره الفلسطينية كانت عل

( وهي درجة عالية جدًا، يليها في المرتبة الثانية شبكة اليوتيوب حيث حصلت على وزٍن نسبي 85.6%)
( وهي درجة عالية ، وفي المرتبة الثالثة جاءت شبكة انستغرام حيث حصلت على وزٍن %69.4قدره )

( وهي درجة متوسطة، فيما تبين من الجدول السابق أّن أدنى درجٍة إلسهام شبكات %66.9نسبي )
( %43.1التواصل االجتماعي في تشكيل المعارف بالقضايا الوطنية الفلسطينية سناب شات بوزن نسبي )

( وتعد درجة منخفضة %33.8وتعد درجة منخفضة، وشبكة فليكر حيث حصلت على وزٍن نسبي قدره )
 ( وهي أيضاً درجة منخفضة جدًا. %33.1، وشبكة ماي سبيس حيث حصلت على وزٍن نسبي قدره )جداً 

 أهم القضايا الوطنية التي تهتم بزيادة معارفك بها من خالل شبكات التواصل االجتماعي .1

(: يبين أهم القضايا الوطنية التي يهتم المبحوثون بمعرفتها من خالل شبكات التواصل 2جدول )
 االجتماعي

 الترتيب النسبة التكرار القضايا الوطنية
 1 78.3 275 القدس
 2 54.4 191 األسرى 
 3 53.6 188 الحصار
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 4 47.6 167 الالجئين والعودة
 5 37.0 130 المصالحة الوطنية

 6 33.3 117 الحدود
 7 30.5 107 المفاوضات واالتفاقيات

 8 18.8 66 االستيطان
   1241 المجموع

 (311اإلجابات تحتمل أكثر من إجابة وأخذت النسبة من )

( من المبحوثين يرون أن قضية القدس أهم القضايا التي %78.3يتضح من الجدول السابق: أّن )
يهتموا بزيادة معارفهم بها من خالل شبكات التواصل االجتماعي وجاءت بالمرتبة األولى، تالها في 

(، ورابعًا %53.6( من المبحوثين، وثالثًا قضية الحصار بنسبة )%54.4)الترتيب قضية األسرى بنسبة 
(، ثم %37(، وخامسًا في الترتيب المصالحة الوطنية بنسبة )%47.6قضية الالجئين والعودة بنسبة )

(، %31.5( وفي المرتبة السابعة قضية المفاوضات واالتفاقيات بنسبة )%33.3قضية الحدود بنسبة )
 (.%18.8االهتمام قضية االستيطان بنسبة ) وفي أدنى درجات

درجة ثقتك بمضامين موضوعات القضايا الوطنية الفلسطينية التي تقدمها شبكات التواصل  .6
 االجتماعي

(: يبين درجة الثقة بمضامين موضوعات القضايا الوطنية التي تقدمها شبكات التواصل 12جدول )
 االجتماعي

  المؤشرات
منخفضة 

 عالية متوسطة منخفضة جداً 
عالية 
 جداً 

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 درجة
 الثقة

 31 92 166 43 19 التكرار
 متوسطة 64.2 3.21 0.956

 8.8 26.2 47.3 12.3 5.4 لنسبةا

 .311المجموع الكلي للمستخدمين )ن(= 
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( من عينة الدراسة ثقتهم بالموضوعات الوطنية الفلسطينية التي %5.4تبين من الجدول: أن ما نسبته )
( من عينة الدراسة ثقتهم %12.3تقدمها شبكات التواصل االجتماعي منخفضة جًدا، وما نسبته )

عالية، ( من عينة الدراسة ثقتهم %26.2( ثقتهم متوسطة، وما نسبته )%47.3منخفضة، وما نسبته )
( ثقتهم عالية جًدا، وبالمتوسط العام بلغ الوزن النسبي لدرجة ثقة المبحوثين بموضوعات %8.8وما نسبته )

 ( وتعد درجة متوسطة. %64.2القضايا الوطنية الفلسطينية التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعي )

واصل عبر شبكات الت أشكال المواد التي تفضل متابعتها لتشكيل معارفك بالقضايا الوطنية .1
 االجتماعي

(: يبين أهم أشكال المواد التي يفضل المبحوثون متابعتها لتشكيل معارفهم بالقضايا 11جدول )
 الوطنية عبر شبكات التواصل االجتماعي

 الترتيب النسبة التكرار أشكال المواد
 1 67.0 235 األخبار السريعة     

 2 62.7 220 الصور
 3 57.0 200 الفيديوهات القصيرة )الموشن( 

 4 41.3 145 األفالم الوثائقية 
 5 32.8 115 الدراسات واألبحاث

 5 32.8 115 الرسائل
 6 31.9 112 رسوم الكاريكاتير 

 7 31.3 110 الدردشات
 8 28.2 99 استطالعات الرأي 
 9 16.0 56 المرفقات الصوتية 

 10 15.4 54 الفيديوجرافيك
 11 14.0 49 رسوم االنفوجرافيك 

 - - 1510 المجموع
 (  311اإلجابات تحتمل أكثر من إجابة وأخذت النسبة من ) 
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يتضح من الجدول السابق: أّن األخبار السريعة جاءت بالترتيب األول في أشكال المواد اإلعالمية 
(، ليليها % 67بة )الفلسطينية بنسالتي يفضل المبحوثون متابعتها في تشكيل معارفهم بالقضايا الوطنية 

(، ثم األفالم الوثائقية بنسبة %57(، وثالثًا الفيديوهات القصيرة بنسبة )%62.7الصور بنسبة )
(، وسادسًا رسوم %32.8( ليأتي في المرتبة الخامسة الدراسات واألبحاث والرسائل بنسبة )41.3%)

(، وبالترتيب الثامن جاءت استطالعات %31.3ة )(، وسابعاً الدردشات بنسب%31.9الكاريكاتير بنسبة )
( ، وفي ذيل الترتيب الفيديو جرافيك بنسبة %16(، ثم المرفقات الصوتية بنسبة )%28.2الرأي بنسبة )

 ( من المبحوثين.%14(، واالنفو جرافيك بنسبة ) 15.4%)

 ة.ينيما دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارفك بالقضايا الوطنية الفلسط .8

(: يبين دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل المعارف بالقضايا الوطنية 12جدول )
 الفلسطينية من حيث شكل التأثير.
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1.  
زادت لدي مستوى المعرفة 

ة الوطنيبمختلف القضايا 
 الفلسطينية

 عالية 3 00. 16.8 76.4 0.91 3.82

2.  
دفعتني نحو تبني واتخاذ 
مواقف تخدم القضية 

 الفلسطينية
 عالية 6 00. 10.9 72.3 1.05 3.61

3.  

أسهمت في متابعتي 
للصفحات المتخصصة 
والتي ُتعنى بالقضية 
الفلسطينية وقضايا 

 الصراع

 عالية 9 00. 8.5 70.2 1.12 3.51
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4.  

ساعدتني في االطالع 
على الدراسات التي ُتعنى 
بالقضايا الوطنية 

 الفلسطينية

 عالية 8 00. 11.0 72.0 1.02 3.60

5.  
أسهمت في زيادة قدرتي 
على نقاش هذه القضايا 

 .مع اآلخرين
 عالية 4 00. 10.7 72.6 1.10 3.63

6.  
زادت من قدرتي اإلقناعية 
في الدفاع عن الحقوق 

 اآلخرينالفلسطينية أمام 
 عالية 2 00. 16.1 79.1 1.11 3.95

7.  

عرفتني بمالمح سياسات 
)االحتالل اإلسرائيلي( 
تجاه قضايا الصراع 

 .الفلسطيني )اإلسرائيلي(

 عالية 1 00. 17.8 80.2 1.06 4.01

8.  

زادت من معرفتي بالقرارات 
الدولية تجاه مختلف 
القضايا الوطنية 

 الفلسطينية

 عالية 7 00. 10.2 71.7 1.08 3.58

9.  
زادت من معرفتي بمواقف 
الدول والكيانات المختلفة 

 .من هذه القضايا
 عالية 10 00. 8.1 69.5 1.10 3.47

11.  
شكلت معرفتي بموقف 
الفصائل الفلسطينية من 

 .هذه القضايا
 عالية 5 00. 10.1 72.4 1.14 3.62

ساعدتني في تشكيل   .11
اتجاهاتي نحو السياسة 

 متوسطة 11 00. 5.5 66.9 1.17 3.34
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الدولية في تعاطيها مع 
 القضايا الفلسطينية

12.  
ساعدتني في تشكيل 
اتجاهاتي نحو الفصائل 

 الفلسطينية
 متوسطة 12 00. 4.0 65.4 1.28 3.27

13.  

دفعتني نحو المشاركة في 
نشاطات تسهم بالتوعية 
بالقضايا الوطنية 

 .الفلسطينية

 متوسطة 13 00. 3.8 65.2 1.27 3.26

 عالية - 00. 15.9 71.8 0.69 3.59 الكلي للمجالالمتوسط  #

يظهر الجدول السابق: أعلى ثالث درجات لدور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل المعارف بالقضايا 
 الوطنية الفلسطينية، من حيث شكل التأثير كانت على النحو اآلتي: 

المرتبة األولى )عرفتني بمالمح سياسات )االحتالل اإلسرائيلي( تجاه قضايا الصراع الفلسطيني  
( وهي درجٌة عاليٌة، ثم جاءت ) زادت من %81.2)اإلسرائيلي( حيث حصلت على وزن نسبي قدره )

لت على وزن صقدرتي اإلقناعية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام اآلخرين ( في المرتبة الثانية، وح
(، و ثالثًا في الترتيب )زادت لدي مستوى المعرفة بمختلف القضايا الوطنية %79.1نسبي قدره )

( وهي درجة عالية أيًضا، ثم )أسهمت في %76.4الفلسطينية( حيث حصلت على وزن نسبي قدره )
ت معرفتي بموقف (، ليليها ) شكل%72.6زيادة قدرتي على نقاش هذه القضايا مع اآلخرين( بوزن نسبي) 

(، ثم ) دفعتني نحو تبني واتخاذ مواقف %72.4الفصائل الفلسطينية من هذه القضايا ( بوزن نسبي )
( ليأتي بعد ذلك )ساعدتني في االطالع على %72.3تخدم القضية الفلسطينية ( بوزن نسبي بلغ )

ي حين تبين من الجدول أن (، ف%72الدراسات التي ُتعنى بالقضايا الوطنية الفلسطينية( بوزن نسبي )
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أدنى ثالث درجات في ترتيب دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل المعارف بالقضايا الوطنية 
الفلسطينية هي: )دفعتني نحو المشاركة في نشاطات تسهم بالتوعية بالقضايا الوطنية الفلسطينية( حيث 

اتجاهاتي نحو الفصائل الفلسطينية ( (، و )ساعدتني في تشكيل %65.2حصلت على وزن نسبي قدره )
(، وأخيرًا ) ساعدتني في تشكيل اتجاهاتي نحو السياسة %65.4حيث حصلت على وزن نسبي قدره )

(، وهي %66.9الدولية في تعاطيها مع القضايا الفلسطينية ( حيث حصلت على وزن نسبي قدره )
 توسط الكلي لدور الشبكات في تشكيلبالمجمل درجة متوسطة في تقييم الدور، ويظهر الجدول أن الم

 ( وهي درجة عالية .%71.8معارف الطلبة بالقضايا الوطنية الفلسطينية بلغ )

. درجة اإلشباع المتحققة في استخدام شبكات التواصل االجتماعي بتشكيل المعارف نحو القضايا 2
 الوطنية الفلسطينية بشكٍل خاص: 

 المعرفة:أ. الحصول على المعلومات وتشكيل 

( يبين درجة اإلشباع المتحققة للمبحوثين والمتعلقة بالحصول على المعلومات وتشكيل 13جدول )
 معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية
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 عالية 1 11. 17.3 78.8 1.11 3.94 األحداث الفلسطينيةشكلت معرفتي بمختلف   .1

شكلت معرفتي بقضايا الصراع الفلسطيني   .2
 اإلسرائيلي

 عالية 2 11. 14.4 75.9 1.13 3.79

3.  
شكلت معرفتي بمختلف المواقف تجاه القضايا 

 الوطنية الفلسطينية
 عالية 3 11. 12.6 74.1 1.14 3.71

جعلتني أكثر اهتماما بالمزيد من االطالع   .4
 والمعرفة بالقضايا الوطنية الفلسطينية 

 عالية 1 11. 12.1 73.9 1.18 3.71
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5.  
أستثمرها في التوعية بالقضايا الوطنية 

 عالية 1 11. 7.1 68.4 1.19 3.42 الفلسطينية المختلفة.

 عالية - 11. 16.3 74.2 1.81 3.71 المتوسط الكلي #

نتائج الجدول أّن اإلشباعات المتحققة في )الحصول على المعلومات وتشكيل المعرفة( من تشير 
( وتعد درجة موافقة %74.2استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي جاءت بمتوسط كلي )

عالية. وفي تفاصيل هذا النوع من اإلشباعات، جاء بالمرتبة األولى )شكلت معارف المبحوثين بمختلف 
(، أّما في المرتبة الثانية جاء )تشكيل معرفتهم بقضايا الصراع %78.8ألحداث الفلسطينية( بوزٍن نسبي )ا

( )تشكيل %74.1(، وفي المرتبة الثالثة وبوزٍن نسبي )%75.9الفلسطيني اإلسرائيلي( بوزٍن نسبي )
 معارفهم بمختلف المواقف تجاه القضايا الوطنية الفلسطينية(

 :تفاعلب. المشاركة وال

 (: يبين درجة اإلشباع المتحققة للمبحوثين في المشاركة والتفاعل11جدول )
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1.  
جعلتني أكثر اهتماما بالمشاركة بأي نشاط أو 

الل خحملة تتعلق بالقضية الفلسطينية من 
 شبكات التواصل المختلفة.

 متوسطة 6 11. 3.2 64.1 1.18 3.21

أسهمت في مشاركتي مع مختلف النشاطات   .2
 للتضامن مع القضية الفلسطينية.

 متوسطة 2 11. 2.6 63.2 1.17 3.16

أستخدمها في الكشف عن ممارسات وانتهاكات   .3
 االحتالل اإلسرائيلي

 عالية 2 11. 7.7 71.3 1.24 3.51

أنتقد من خاللها استمرار االنقسام الفلسطيني   .4
 وأدعو إلى المصالحة الوطنية

 متوسطة 1 11. 5.6 68.1 1.33 3.41
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جعلتني أعّبر عن آرائي ِبحرّية نحو مختلف   .5
 القضايا الوطنية الفلسطينية

 عالية 1 11. 6.3 68.3 1.23 3.42

6.  
جعلتني أشارك في إدارة النقاش، والحوار حول 

 الوطنية الفلسطينيةالقضايا 
 متوسطة 1 11. 3.1 63.9 1.19 3.19

زادت مشاركتي للمواد اإلعالمية المتنوعة   .7
 المتعلقة بالقضايا الوطنية الفلسطينية

 متوسطة 8 11. 2.6 63.4 1.21 3.17

زادت مقدرتي على تقبل من يخالفني الرأي في   .8
 مختلف القضايا الوطنية الفلسطينية

 عالية 3 11. 8.1 71.2 1.19 3.51

 عالية 1 11. 11.1 73.3 1.25 3.67 أطلق مواهبي وقدراتي المختلفة  .9
 متوسطة - 11. 8.1 67.2 1.83 3.36 المتوسط الكلي #

تبين من الجدول السابق أّن اإلشباعات المتحققة من حيث )المشاركة والتفاعل( جاء بالمتوسط 
وهي درجة موافقة متوسطة، حيث جاء في تفاصيل ( %67.2الكلي بدرجة موافقة متوسطة وبوزن نسبي ) 

)المشاركة والتفاعل( كاآلتي: المرتبة األولى )إطالق مواهب وقدرات المبحوثين المختلفة( بوزٍن نسبي 
(، فيما جاء بالمرتبة الثانية )استخدامها في الكشف عن ممارسات وانتهاكات االحتالل 73.3%)

ا في المرتبة الثالثة )زيادة مقدرة المبحوثين على تقبل من يخالفهم (، أمّ %71.3اإلسرائيلي( بوزٍن نسبي )
 (.%71.2الرأي في مختلف القضايا الوطنية الفلسطينية( بوزٍن نسبي )

 درجة الرضا عن محتوى شبكات التواصل االجتماعي في تناولها للقضايا الوطنية الفلسطينية  .11

ات التواصل االجتماعي في تناولها للقضايا (: يبن درجة رضا المبحوثين عن محتوى شبك11جدول )
 الوطنية الفلسطينية.
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توفر المعلومات بشكٍل كاٍف حول القضايا   .1
 الوطنية الفلسطينية.

 عالية 1 11. 18.1 79.5 1.11 3.97

المتابعة اإلخبارية لكل ما يتعلق بالقضايا   .2
 الوطنية وآخر المستجدات المتعلقة بها.

 عالية 1 11. 16.7 76.9 1.94 3.85

تنّوع أشكال عرض المعلومات المتعلقة   .3
 بمختلف القضايا الوطنية الفلسطينية.

 عالية 6 11. 13.1 73.9 1.11 3.71

إبراز الحق الفلسطيني بشكل واضح والفت   .4
 مختلف الشبكات. على

 عالية 1 11. 12.6 74.8 1.11 3.74

إبراز حجم االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق   .5
 الفلسطينية في مختلف قضايا الصراع.

 عالية 3 11. 13.6 77.1 1.16 3.85

استخدام الصور، والرسوم التعبيرية، والفنون   .6
التي من شأنها اإلسهام في تشكيل المعارف 

 الفلسطينيةبالقضايا الوطنية 
 عالية 2 11. 16.1 78.3 1.17 3.92

إنتاج محتوى يتعلق بالقضايا الوطنية بشكل   .7
فني يسهم في لفت النظر والمتابعة 

 واالهتمام.
 عالية 1 11. 11.3 73.8 1.14 3.69

 عالية - 22. 22.2 16.3 2.13 3.82 المتوسط الكلي #
يتضح من الجدول السابق أّن المتوسط الكلي لدرجة الرضا عن محتوى شبكات التواصل االجتماعي 

(، وفي التفاصيل يظهر أن أعلى %76.3في تناولها للقضايا الوطنية الفلسطينية عالية بوزن نسبي )
لوطنية ادرجة للرضا عن الشبكات كانت على النحو اآلتي: توفر المعلومات بشكٍل كاٍف حول القضايا 

(، وتعد درجة عالية، %79.5الفلسطينية حيث جاءت بالمرتبة األولى وحصلت على وزٍن نسبي قدره )
يليها بالمرتبة الثانية استخدام الصور، والرسوم التعبيرية، والفنون التي من شأنها اإلسهام في تشكيل 

( ثم في المرتبة %78.3)المعارف بالقضايا الوطنية الفلسطينية، حيث حصلت على وزٍن نسبي قدره 
الثالثة إبراز حجم االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الفلسطينية في مختلف قضايا الصراع بوزٍن نسبي 
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(، فيما تبين من الجدول الّسابق أّن أدنى درجة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي كانت على 77%)
لت تلف القضايا الوطنية الفلسطينية حيث حصالنحو اآلتي: تنّوع أشكال عرض المعلومات المتعلقة بمخ

( وجاءت بالمرتبة السادسة، وأخيرًا إنتاج محتوى يتعلق بالقضايا الوطنية %73.9على وزٍن نسبي قدره )
بشكٍل فني يسهم في لفت النظر والمتابعة واالهتمام حيث جاءت في المرتبة السابعة حصلت على وزٍن 

لي لدرجة رضا المبحوثين عن محتوى شبكات التواصل االجتماعي (، وبالمتوسط الك%73.8نسبي قدره )
 (. %76.3في تناولها للقضايا الوطنية الفلسطينية جاءت درجة الرضا عالية بوزن نسبي ) 

 اختبار فروض الدراسة .11

 أواًل: الفرض الرئيس األول:

لشبكات التواصل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام طلبة المرحلة الثانوية 
االجتماعي؛ وفي تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية، تعزى إلى الديمغرافية )النوع، 

 مكان السكن، الفرع الدراسي(.
 (independent sample t-test( للعينات المستقلة )tلدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار)

 ( لمتغير النوعtواالنحراف المعياري ونتائج اختبار )(: يوضح الوسط الحسابي 16جدول )

 sigقيمة  (tقيمة االختبار ) االنحراف المعياري  الوسط الحسابي العدد النوع
 460. 3.42 161 ذكر

2.03 0.043 
 432. 3.52 190 أنثى

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى استخدام طلبة المرحلة الثانوية لشبكات التواصل 
االجتماعي؛ في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية، تعزى لمتغير النوع )ذكر، أنثى(، حيث 

(، حيث 1.15وهذا دال إحصائياً عند مستوى معنوية ) t=2.03وقيمة اختبار  sig= 0.043كانت قيمة 
 كان الفرق لصالح اإلناث. 
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 التخصص -( One Way Anova(: يبين نتائج تحليل التباين األحادي )11جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مربع 
 اختبارF  المتوسطات

Sig 
 قيمة المعنوية

 087. 6 519. بين المجموعات
 202. 344 69.565 داخل المجموعات 860. 428.

  350 70.084 المجموع

مستوى استخدام طلبة المرحلة الثانوية لشبكات التواصل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول 
االجتماعي في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية، تعزى إلى متغير التخصص، حيث وجد 

(، 1.15وهذا غير دال إحصائيا عند مستوى معنوية  sig=0.860وقيمة  F=0.428أن قيمة االختبار 
 حول مستوى استخدامهم لشبكاتالطلبة بمعنى أن تقسيمات التخصص لم يكن لها أي أثر على آراء 

 التواصل االجتماعي وتشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية.

 مكان السكن –( One Way Anova(: يبين نتائج تحليل التباين األحادي )18جدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

مربع 
 اختبارF المتوسطات

Sig 
 قيمة المعنوية

 1.391 4 5.566 بين المجموعات
 186. 346 64.518 داخل المجموعات 000. 7.462

  350 70.084 المجموع

استخدام طلبة المرحلة الثانوية لشبكات التواصل  درجةتوجد فروق ذات داللة إحصائية حول 
االجتماعي في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية، تعزى إلى متغير مكان السكن 

وهذا دال إحصائًيا عند مستوى  sig=0.00وقيمة  F=7.462)المحافظة(، حيث وجد أن قيمة االختبار 
حول مستوى استخدامهم لشبكات الطلبة  أثر على آراء (. بمعنى أن مكان السكن له1.15معنوية )

 التواصل االجتماعي في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية.
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لتحديد هذه الفروق تم استخدام اختبار شيفه للمقارنات المتعددة بين المتوسطات؛ حيث أظهر هذا االختبار 
ين متوسط استجابات الطلبة حول درجة استخدام طلبة فروًقا بين أماكن السكن، حيث كان هناك فرق ب

المرحلة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية في 
محافظة الشمال ومحافظة رفح لصالح  محافظة الشمال، كذلك أظهر هذا االختبار وجود فروٍق بين 

ة غزة لصالح محافظة الشمال، وكذلك أظهر هذا االختبار وجود الطلبة في محافظة الشمال ومحافظ
فروٍق بين طلبة المحافظة الوسطى وطلبة محافظة غزة لصالح المحافظة الوسطى، بمعنى أّن طلبة 
الثانوية في محافظة الشمال كانوا األكثر استخدامًا لشبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارفهم 

 ينية عن باقي المحافظات.بالقضايا الوطنية الفلسط

 والجدول اآلتي يوضح نتائج اختبار المقارنات المتعددة باستخدام اختبار شيفه:

 للفروق بين المتوسطات حسب مكان السكن (Scheffe)(: اختبار شيفه )12جدول )

 الوسط الحسابي فئات السكن
 غزة الوسطى خانيونس رفح

3.339 3.524 3.557 3.323 
 *31703. 08277. 11519. *30084. 3.639 شمال غزة

 - *-23427.- -20184.- -01620.- 3.323 غزة
   03242. 21807. 3.557 الوسطى

    18565. 3.524 خانيونس

 α≤2.21*دال إحصائيا عند مستوى معنوية      α≤2.21*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 

 ثانيًا: الفرض الرئيس الثاني:

بين درجة استخدام طلبة  α) ≤ 2.21توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 المرحلة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي وبين تشكيل المعارف بالقضايا الوطنية الفلسطينية.
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تواصل (: يوضح معامل االرتباط بين درجة استخدام طلبة المرحلة الثانوية لشبكات ال22جدول )
 .االجتماعي وبين تشكيل المعارف بالقضايا الوطنية الفلسطينية

 مستوى الوعي اإلحصاءات المحور

 درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي
 **0.305 ( Rمعامل االرتباط )

(Sig)  0.00 قيمة المعنوية 
 350 ( Nحجم العينة )

حيث تبين من خالل هذا االختبار أنه يوجد عالقة بين درجة استخدام طلبة المرحلة الثانوية لشبكات     
التواصل االجتماعي وبين تشكيل المعارف بالقضايا الوطنية الفلسطينية.. حيث كانت قيمة معامل 

نوية ، وهذا دال إحصائًيا عند مستوى معsig=0.00وقيمة    R=0.305االرتباط بيرسون تساوي 
(0.05=α وهذا يعني وجود عالقة طردية، وذات داللة إحصائية بين المتغيرين، بمعنى أن الزيادة في )

استخدام شبكات التواصل االجتماعي عند طلبة الثانوية يؤدي إلى زيادة تشكيل المعارف بالقضايا الوطنية 
 الفلسطينية.

 ثالثًا: الفرض الرئيس الثالث:

بين درجة ثقة طلبة المرحلة  α) ≤ 2.21داللة إحصائية عند مستوى داللة ) توجد عالقة ارتباطية ذات
الثانوية في مضامين شبكات التواصل االجتماعي، ودرجة إسهامها في تشكيل معارفهم بالقضايا 

 الوطنية الفلسطينية.

(: يوضح معامل االرتباط بين مستوى ثقة طلبة المرحلة الثانوية في مضامين شبكات 21جدول )
 التواصل االجتماعي، ومستوى المعرفة بالقضايا الوطنية الفلسطينية.

 درجة الثقة اإلحصاءات المحور

درجة االسهام في تشكيل المعارف 
 .بالقضايا الوطنية الفلسطينية

 *0.170 (Rمعامل االرتباط )
(Sig) 0.001 قيمة المعنوية 

 351 (Nحجم العينة )
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يوجد عالقة بين مستوى ثقة طلبة المرحلة الثانوية في مضامين شبكات التواصل االجتماعي، ودرجة 
اسهامها في تشكيل معارفهم بالقضايا الوطنية الفلسطينية. حيث كانت قيمة معامل االرتباط بيرسون 

نى أن (؛ بمعα=0.05. وهذا دال إحصائًيا عند مستوى معنوية )sig=0.001وقيمة  R=0.17تساوي 
الزيادة في ثقة طلبة المرحلة الثانوية في مضامين شبكات التواصل االجتماعي يؤدي إلى زيادة درجة 

 إسهام الشبكات في تشكيل معارف الطلبة بالقضايا الوطنية الفلسطينية.

 أهم النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج العامة للدراسة:

ية كيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينبلغت درجة استخدام المبحوثين للشبكات في تش .1
 .( وتعد درجة متوسطة64.6%)

جاءت درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل المعارف بالقضايا الوطنية الفلسطينية  .2
احتل الفيس بوك المرتبة األولى (، وتفصيليًا %56.1متوسطة، حيث بلغ المتوسط الكلي لإلسهام )

(، %85.6تشكيل معارف المبحوثين بالقضايا الوطنية الفلسطينية بوزٍن نسبي ) بدرجة إسهامه في
 (.%66.9(، ثم انستغرام بوزٍن نسبي )%69.4تاله اليوتيوب بوزٍن نسبي )

جاءت قضية القدس كأبرز القضايا التي يهتم المبحوثون بزيادة معارفهم بها، حيث جاءت بالمرتبة  .3
(، ثم الحصار بوزٍن %54.7ا قضية األسرى بوزٍن نسبي )(، تليه%78.8األولى بوزٍن نسبي )

(، فالمصالحة الوطنية بوزٍن نسبي %47.9(، ثم الالجئين والعودة بوزٍن نسبي )%53.9نسبي )
(، %31.7(، فالمفاوضات واالتفاقيات بوزٍن نسبي )%33.5(، ثم الحدود بوزٍن نسبي )37.5%)

 (.%18.9ي )وفي ذيل االهتمام قضية االستيطان بوزٍن نسب
بلغت درجة ثقة المبحوثين بمضامين موضوعات القضايا الوطنية الفلسطينية التي تقدمها شبكات  .4

 .( وتعد درجة متوسطة%64.2التواصل االجتماعي )
يفضل المبحوثون األخبار السريعة في أشكال المواد لمتابعة القضايا الوطنية عبر شبكات التواصل  .5

(، %63(، يليها الصور بوزٍن نسبي )%67.3ة األولى بوزن نسبي )االجتماعي، حيث جاءت بالمرتب
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(، %41.5(، ومن ثم األفالم الوثائقية بوزٍن نسبي )%57.3ثم الفيديوهات القصيرة بوزٍن نسبي )
 في حين جاءت رسوم االنفوجرافيك في المرتبة األخيرة.

المبحوثين بالقضايا الوطنية جاء متوسط دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارف  .6
(، وتضمن الدور التعريف %71.8الفلسطينية بدرجٍة عاليٍة، حيث بلغ الوزن النسبي للمتوسط )

بمالمح سياسات )االحتالل اإلسرائيلي( تجاه قضايا الصراع الفلسطيني )اإلسرائيلي(، كما تضمن 
نية أمام الدفاع عن الحقوق الفلسطيالدور اسهام الشبكات في تعزيز قدرات المبحوثين االقناعية في 

 اآلخرين، إلى جانب تعزيزها لمستوى المعرفة بتفاصيل القضايا الوطنية الفلسطينية.
جاء متوسط تفاعل المبحوثين مع الموضوعات التي تتناول القضايا الوطنية الفلسطينية عبر شبكات  .7

جاء اإلعجاب بالموضوعات ( وهي درجة متوسطة، حيث %58.4التواصل االجتماعي بوزن نسبي )
 (.%72.3التي تتناول القضايا الوطنية الفلسطينية كأعلى أسلوب تفاعل بوزٍن نسبي )

تصدرت إشباعات التواصل االجتماعي في مقدمة اإلشباعات المتحققة من استخدام شبكات التواصل  .8
ًا فيه بدرجٍة عاليٍة أيض(، تالها إشباعات التسلية والتر %81.6االجتماعي بدرجٍة عاليٍة بوزٍن نسبي )

(، ثم إشباعات الحصول على المعلومات وتشكيل المعرفة بدرجٍة عاليٍة وبوزٍن %76.2بوزٍن نسبي )
(، والتي تضمنت تشكيل معارف المبحوثين باألحداث الفلسطينية وزيادة المعرفة %74.2نسبي )

تجاه  رف إلى مختلف المواقفواالطالع على قضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، إلى جانب التع
القضايا الوطنية وأخيرًا استثمار الشبكات في التوعية بالقضايا الوطنية الفلسطينية، وحول إشباعات 

(، فقد تضمنت اتاحت %67.2المشاركة والتفاعل والتي جاءت أخيرًا بدرجٍة متوسطٍة بوزٍن نسبي )
ومشاركة النقاش  ،متعلقة بالقضية الفلسطينيةمساحة للتعبير عن اآلراء والمواقف تجاه المستجدات ال

 والحوار مع اآلخرين في هذا الجانب.
جاء متوسط درجة الرضا عن محتوى شبكات التواصل االجتماعي في تناولها للقضايا الوطنية  .9

 (.%76.3الفلسطينية عالية بوزٍن نسبي )
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طينية أثناء ا الوطنية الفلسأبرز المعوقات التي تواجه المبحوثين في تشكيل معارفهم نحو القضاي .11
استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي، ظهور بعض المواد الضارة والمخلة على بعض الشبكات 
والصفحات، وضعف الثقة بالمعلومات التي تنشر عبرها، والخشية من سياسات الشبكات ومحاذيرها 

أخيًرا طبيعة المعلومات، و  بالنشر، واختالف الموقف السياسي تجاه هذه القضايا مما ينعكس على
 ضعف المحتوى الخاص بهذه القضايا.

أبرز المقترحات لتطوير دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارف المبحوثين بالقضايا  .11
الوطنية الفلسطينية، زيادة اهتمام وزارة التربية والتعليم ومدارسها بهذه الشبكات والقنوات، باعتبارها 

د المعرفة، وإنشاء صفحاٍت متخصصٍة بمختلف القضايا الوطنية، وزيادة اهتمام رافد مهم من رواف
نشطاء التواصل االجتماعي بالتعريف بالقضايا الوطنية والتركيز عليها مبتعدين عن التجاذبات 
السياسية، وتحسين جودة المحتوى الذي يتعرض للقضايا الوطنية، و أخيرًا إطالق قنوات وبرامج 

 تلف الشبكات تعنى بالقضية الفلسطينية تحت إشراف جهات رسمية.متخصصة على مخ
توجد فروق ذات داللٍة إحصائيٍة في درجة استخدام طلبة المرحلة الثانوية لشبكات التواصل  .12

االجتماعي؛ في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية، تعزى لمتغيري الجنس والسكن 
ق ذات داللٍة إحصائيٍة في درجة استخدام طلبة المرحلة الثانوية )المحافظة(، بينما ال توجد فرو 

لشبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارفهم نحو القضايا الوطنية الفلسطينية، تعزى إلى متغير 
 التخصص في الثانوية العامة.

اصل و يوجد عالقة ذات داللٍة إحصائيٍة بين درجة استخدام طلبة المرحلة الثانوية لشبكات الت .13
 االجتماعي وبين تشكيل المعارف بالقضايا الوطنية الفلسطينية.

يوجد عالقة ارتباطية ذات داللٍة إحصائيٍة بين درجة ثقة طلبة المرحلة الثانوية في مضامين شبكات  .14
 التواصل االجتماعي، ودرجة إسهامها بتشكيل معارفهم بالقضايا الوطنية الفلسطينية.

 ثانيًا: توصيات الدراسة:
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ستثمار الجهات الرسمية خاصة وزارة التربية والتعليم ومدارسها لشبكات التواصل االجتماعي ا -1
 وتفعيلها؛ كأداة مهمة في عملية التوعية وتشكيل المعارف لدى الطلبة.

توظيف شبكات التواصل االجتماعي في عملية تشكيل المعارف نحو القضايا التربوية بشكٍل عام،  -2
خاص من خالل إنشاء صفحات وقنوات وتطبيقات، تحت إشراف رسمي أو  والقضايا الوطنية بشكلٍ 

 جهات موثوق بها؛ كالوزارات المعنية أو المدارس والجامعات.
توعية وتوجيه وإرشاد الطلبة نحو االستخدام األمثل لشبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارفهم  -3

 وتعزيز وعيهم.
كات التواصل االجتماعي لتفعيل مشاركاتهم وتفاعلهم عقد لقاءات وورش وحواريات مع نشطاء شب -4

 في تناول القضايا الوطنية الفلسطينية.
تحسين جودة المحتوى المتعلق بالقضايا الفلسطينية على مختلف الشبكات السيما ذلك المحتوى  -5

 الذي يصدر عن مؤسسات رسمية أو أهلية مجتمعية.
إخضاع الطلبة لدورات وورش عمل تساعدهم في تحسين المحتوى الرقمي المتعلق بالتوعية بالقضايا   -6

الوطنية الفلسطينية، وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، على أن تتضمن الدورات الجانب المعرفي 
 والجانب الفني.

ئة طلبة والمحتوى مع فمراعاة الفئات العمرية في وضع المحتوى المعرفي؛ بحيث يتناسب العرض  -7
 المدارس من حيث الشكل والمضمون.

تبني برامج ونشاطات ومسابقات تسهم في تعزيز االستخدام األمثل للشبكات نحو تشكيل المعارف  -8
 بالقضايا الوطنية، تستهدف طلبة المدارس بشكل خاص.

ام األمثل ى االستخدتوعية أولياء األمور بمتابعة أبنائهم في استخدامهم لهذه الشبكات، وحثهم عل -9
بمتابعة القضايا الوطنية والتفاعل معها، بما يرفع من قيمة االنتماء للوطن، واإلسهام في حمايته 

 والدفاع عنه.
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زيادة حجم الدروس التي تتعلق بشبكات التواصل االجتماعي وكيفية استثمارها في المناهج  -11
 التعليمية الفلسطينية.

 المصادر والمراجع:

 . القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.1م(. اإلعالم الجديد. ط2115)أمين، رضا.  .1
بريص، محمود. اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع االلكترونية الفلسطينية  .2

غزة، -ة( الجامعة االسالميرسالة ماجستير غير منشورةفي تشكيل معارفهم نحو قضايا البيئة. )
 فلسطين.

. القاهرة: 2"بحوث اإلعالم". ط دراسات في مناهج البحث العلميم(. 2116حسين، سمير. ) .3
 عالم الكتب.

م(. دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني 2114سكيك، هشام. ) .4
-المية( الجامعة االسرسالة ماجستير غير منشورةبالقضايا الوطنية، دراسة تحليلية وميدانية، )

 غزة، فلسطين. 
م(. استخدامات الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي في 2118، توفيق السيد. )سليم .5

( الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةتعزيز وعيهم بقضايا المقاومة، دراسة ميدانية، )
 غزة، فلسطين. -االسالمية

المرحلة  ةم(. دور الصحافة المدرسية في ترسيخ الثوابت الوطنية لدى طلب2117سمور، شادي. ) .6
 (رسالة ماجستير غير منشورةالثانوية في مدارس محافظات غزة، دراسة تحليلية وميدانية، )

 فلسطين.  -الجامعة االسالمية غزة
 (، عمان: دار أسامة.1)ط اإلعالم الجديد شبكات التواصل االجتماعي،م(. 2114شقرة، علي. ) .7
ل االجتماعي في االتصال التعليمي م(. واقع استخدام شبكات التواص2116الصالل، منيرة. ) .8

 (، السعودية. 9ومعوقاته، المجلة العربية للدراسات التربوية واالجتماعية، )ع
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م(. دور الصحف الفلسطينية في تشكيل اتجاهات ومعارف الجمهور 2115عودة، نائل. ) .9
ماجستير  سالة)ر الفلسطيني نحو المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية. دراسة تحليلية ميدانية، 

 غزة، فلسطين. -الجامعة االسالمية غير منشورة(
 .1مادة الوقائع الفلسطينية، 86، العدد 2113( لسنة 1قانون التعليم الفلسطيني رقم ) .11
م(. استخدامات المعلمين الفلسطينيين لشبكات التواصل 2119فيصل، عالء. ) .11

 .. دراسة ميدانية في محافظاتاالجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية
 غزة، فلسطين،  -الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير غير منشورة(غزة )

(، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1)ط نظريات االتصال،المزاهرة، منال.  .12
 م(،2112)
م(. الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة 2113أبو مزيد، رجاء. ) .13

 غزة، فلسطين،  -الفلسطينية. )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة االسالمية
م(. أثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السياسي 2115أبو يعقوب، شدان. ) .14

امعة ج )رسالة ماجستير غير منشورة(نية، بالقصية الفلسطينية لدى طلبة جامعة النجاح الوط
 النجاح الوطنية، الضفة الغربية، فلسطين. 
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 " أشكال العنف االجتماعي ضد المرأة"  ورقة بحثية حول
 )في البيئة المحلية والدولية(

 كلية التربية طرابلس / جامعة طرابلس -  آمنة فرج المغزازي  د.

 مقدمة

االهتمام بموضوع العنف ضد المرأة في اآلونة األخيرة ، حيث أصبح من القضايا من المالحظ تزايد      
الجوهرية التي تؤثر بشكل كبير في حركة البشرية المعاصرة ، كونه من الموضوعات المهمة ذات الصلة 
بالقضية الكبرى التي تشغل اهتمام دولي ومحلي وهي ما يسمى بقضية )تحرر المرأة( ذلك المفهوم الذي 

سرب إلي العالم الثالث عن طريق صورة ترويج المرأة األجنبية المتحررة من خالل وسائل اإلعالم ت
والتثقيف كاألفالم السينمائية والمجالت وعروض األزياء ومعدات التجميل والعطور والترفيه وما إلى ذلك 

ياسية عانت تحوالت س، ما جعل تأثيرها على المرأة العربية )المسلمة(  واضحا كونها تعيش في بيئة 
واجتماعية واقتصادية جعلتها شديدة التأثير بالمرأة األوربية خاصة وهي تعاني االضطهاد في إطار الحياة 
االجتماعية البدائية المتخلفة فأصبح سلوكها الحضاري الملتبس من اآلخر هو منهجها في الحياة ، بعيدة 

ونها تحرر المرأة وصونها والحفاظ على حقوقها كاملة عن القيم الدينية واإلسالمية والتي تحمل في مضم
،ومما ال شك فيه أننا نعيش في مجتمع متغير فأن موقف المجتمعات سيما المتخلفة منها إزاء المرأة قابلة 
للتغير والتطوير وهي متنامية ومستمرة في جدل بين اآلراء الشخصية لحرية المرأة ومكانتها كما تحددها 

 بين مكانتها العظيمة كما حددها الخالق جل وعال مبينة وواضحة في كتابه الكريم .تلك المجتمعات و 

ونظرا ألهمية دور المرأة في المجتمع وكونها الركيزة األساسية لنجاح المجتمعات من جهة وما تعانيه من 
جديدة، لاالمرأة بين التخلف االجتماعي ومتطلبات الحياة العصرية  أخرى، وتيهاضطهاد وعنف من جهة 

 اآلتية:وع من خالل المحاور أن نتناول هذا الموض رأينا

 العنف في البيئة المحلية والدولية . -شكاليات ، مفهوم العنف وتعريفه اإل  األهمية ،األول: المحور 
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 المرأة.أشكال العنف االجتماعي ضد المحور الثاني :/   

 أسباب العنف االجتماعي ضد المرأة . :/ المحور الثالث

 اآلثار المترتبة على العنف االجتماعي ضد المرأة . المحور الرابع :/

 آليات التعامل مع العنف ضد المرأة  المحور الخامس :/

       وتعريفه.مفهوم العنف  اإلشكاليات. األهمية، األول:المحور 

 العنف في البيئة المحلية والدولية .

 األهمية:

نحاول بيان أهمية هذا الموضوع والتي تكمن في كونه يتعلق بأحد قبل البدء في موضوع هذه الورقة    
أهم الموضوعات السوسيولوجية المرتبطة باألسرة وهو العنف الذي يقع على المرأة ، للتعرف على مسببات 
ودوافع العنف ضد المرأة واآلثار المترتبة عليه ، وتكمن أهميته أيضا في كونه ظاهرة عالمية تتطلب 

جميع أفراد المجتمع ومؤسساته للحد منها وتقليل حدوثها ، و المرأة ليست هي المتضرر  جهود وتضافر
الوحيد من العنف الموجه إليها ولكن حينما يتنكر المجتمع للدور الحقيقي والفاعل  للمرأة تتحول لمجرد 

"وهو ال يراعي حاجاتها ورغباتها فتموت نفسيا ليستمد هو من هذا الموت  13وعاء لمتعة الرجل وخدمته
وهم الحياة وهي كفتاة تتحول إلى خادمة لألخوة ولألب حين تستنزف طاقة األم ، وعليها تصب كل 
الضغوط وتفرض كل القيود في طور البلوغ ، وتتابع مسيرتها متوجهة نحو مصيرها كأداة للمصاهرة يباع 

تغطية أعباء نفقاته ولقاء مبلغ من المال من الزوج كي يتخذ منه أداة لمتعته ووعاء لذريته  جسدها لقاء
وجهازا حركيا يقوم على خدمته ، أما نفسها وكيانها فيفرض عليها موت معنوي بطئ " وحينما تحاول 

يا لهذا سالتخلص من هذا الموت المعنوي والقهر التي تعانيه تواجه بالعنف بشتى أشكاله ورفضها نف

                                                           
   380ص 9د. مصطفى حجازي : التخلف االجتماعي ، مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان المقهور ، معهد اإلنماء العربي ، بيروت ،ط13 
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العنف وعدم قدرتها على المواجهة يجعلها تسلك طرقا أخرى لعل أهمها الهروب من الواقع بأشكاله، 
وإسقاط معاناتها غلى األبناء وبذلك يحدث شرخ واضح في النسيج األسري واالجتماعي ، وحرصا من 

ن كافة وضوع ودراسته مالمجتمعات على الحفاظ على سالمة المجتمع وبناءه تحاول التركيز على هذا الم
الجوانب ووضع المرأة في مكانها الحقيقي كما حدده لها الشرع والدين واالبتعاد عن كل الدعوات المغرضة 

 التي تهدف إلى تشويه دور المرأة واالتجار بها .

 ديرة بالدراسة والبحث من بينها يطرح هذا الموضوع العديد من اإلشكاليات الج اإلشكاليات:

العنف االجتماعي ضد المرأة في المجتمع بكل مؤسساته وأصبح مؤشر سلبي يقودها إلى مصير تزايد  -1
ال تحمد عقباه، متجاهلين بذلك ما جاء به الدين اإلسالمي من قوانين وقواعد تحدد آليات التعامل مع 

قاتها مع الالمرأة واحترامها وصون كرامتها والرفع من شأنها وتعزيز مكانتها في المجتمع ، وتحديد ع
 اآلخرين .

كما أن األمم المتحدة أصدرت العديد من القرارات الدولية المتعلقة بحماية المرأة وتمكينها من ممارسة  -2
كافة حقوقها المدنية والسياسية والتي صادقت أغلب الدول العربية عليها ومن ضمنها  ليبيا ..إال أن 

 العنف االجتماعي مازال موجود ويمارس ضدها .

السؤال المطروح لماذا لم تتحرر المرأة من مظاهر العنف االجتماعي خاصة  في المجتمع الليبي  ،  -3
 بالرغم من توافر اإلطار القانوني الذي يتيح لها ذلك ؟ 

 مفهوم العنف وتعريفاته

 العنف ضد المرأة لغة واصطالحا : مفهوم
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عنافة و عنف به وعليه يعنف عنفا وعنا فا الرفق،وهو ضد  به،الخرق باألمر وقلة الرفق  العنف لغة:
لرفق وأعتنق األمر أخذه بعنف ، وكل ما ا أمره،وهو عنيف إذا لم يكن رفيقا في  تعنيفا،وأعنفه وعنفه 

  14من خير ففي العنف من الشر مثله

 ف ضد المرأة اصطالحا نذكر منها :وردت عدة تعريفات للعن العنف في االصطالح:

الفعل الموجه إلى المرأة على وجه الخصوص ، سواء كانت زوجة أو أما أو أختا أو هو السلوك أو  -1
ابنة ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز واالضطهاد ، والقهر والعدوانية ، الناجم عن عالقات القوة غير 

 المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع واألسرة على حد السواء .

دولية بأنه : ال يعني فقط االعتداء الجسدي أو المعنوي على شخص المرأة ، ويعرف في المؤتمرات ال-2
بل يقصد به كافة السلوك الفردي والجماعي ، المباشر وغير المباشر الذي ينال من المرأة ، ويحط من 
قدرها ، ويكرس تبعيتها ، ويحرمها من ممارسة حقوقها المقررة لها بالقانون ، ويحجبها عن المشاركة ، 

 يمنعها من ممارسة كينونتها بشكل طبيعي وحقيقي .و 

تعرف األمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب -3
عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية 

ال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في بما في ذلك التهديد بأفع
 الحياة العامة أو الخاصة .

تعرف منظمة الصحة العالمية النوع االجتماعي /الجندر/ بأنه "الخصائص المبنية اجتماعيا للنساء -4
من مجتمع إلى أخر ويمكن  والرجال مثل األعراف واألدوار والعالقات بين الذكر واألنثى ، كما تختلف

 تغييرها ".

                                                           
 ( 312ص  – 6ابن منظور ، لسان العرب ،)ج-143 

 -0. 832،ص ، 3332 والتوزيع، والنشر للثقافة العلم دار الطفل، تربية وأساليب األسرة مختار، صفوت وفيق
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ويعرف العنف القائم على النوع االجتماعي أنه"أي فعل مؤد يرتكب ضد إرادة الشخص وهو مبني على 
الفروق بين الذكور واإلناث التي يعزى وجودها ألسباب اجتماعية وهو قائم على األدوار االجتماعية لكل 

 قافة المحلية "راها وتحددها الثمن الذكر واألنثى كما ن

وإخضاع  والعنف هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية ويصدر من طرف قد يكون فردا بهدف استغالل 
 15طرف أخرفي إطار عالقة قوة

ويعرف علماء النفس العنف بأنه سلوك غريزي مصحوب بالكراهية وحب التدمير، وهو استخدام القوة  -
 16اإلنسان البالغ في العائلة ضد أفراد آخرين من هذه العائلةالبدنية أو اللفظية أو النفسية من قبل 

والعنف في علم االجتماع هو استخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون  -
  17من شأنه التأثير على إرادة فرد أو جماعة ما

 فيه وأن هذا العنف األسري أو المنزلي موجود تقريبا في كل األسر، والمتسبب -

 غالبا هو الزوج أو الرجل وليس الغرباء وهم أبناء األسرة، والعنف األسري أكثر أشكال

 العنف ضد المرأة انتشارا في المجتمع و تتعرض له نساء ينتمين إلى كل الطبقات االجتماعية

 واألجناس والديانات والفئات العمرية على أيدي رجال يشاركوهن حياتهن ومن مظاهره السب

 والتحرش الجنسي واستخدام القوة البدنية واالنتقاص من كرامة المرأة وحرمانها من حقوقها . والشتم

 العنف في بيئتنا المحلية :

                                                           
 
 

 -2 20،ص 3339 والنشر، للطباعة اإلسراء دار تفاعل، نطاقات اليومية، الحياة مواقف في العنف خولي، إبراهيم سعيد محمود 3-
 826  ص، 3330 مصر، اإلسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة األسرة، اجتماع علم في دراسة ،رشوان دحسين عبد الحمي-1
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يعد العنف ضد المرأة من أبرز أشكال العنف وأكثرها حضورا على المستوى الفردي والجماعي ،    
 ويتضح ذلك بعدم حصول المرأة على حقوقها )كنوع( وال تزال المشكلة متأصلة كمسألة ثقافية واجتماعية

ليبي ي القانون الحاضرة وبكثرة في أغلب مناطق العالم ،حتى لو أزيلت العوائق من أمامها )كما حدث ف
 ى المرأة كافة حقوقها ( فمثال : الذي أعط

لسنة  (167)لزواج وقبل ذلك القانون رقم بشأن األحكام الخاصة با 1984( لسنة  11قانون رقم ) 
بشأن كفالة حقوق المرأة في الزواج والطالق والخلع ، ثم جاءت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق  1972

بناء  "المجتمع الجماهيري" متساوون رجاالً ونساء في كل ما هو إنساني وألن التفريق اإلنسان لتؤكد " أن أ
في الحقوق بين الرجل و المرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره  أن الزواج مشاركة متكافئة بين طرفين 

فق و  متساويين وال يجوز ألي منهما أن يتزوج األخر بدون إرادته أو يطلقه دون اتفاق إرادتهما ، أو
هذا وقد أكد قانون 18محاكمة عادلة وأنه من العسف إن يحرم األبناء من أمهم أو أن تحرم األم من بيتها "

تعزيز الحرية في مادته األولى على أن " المواطنون في "الجماهيرية العظمى" ذكورًا وإناثًا ، أحرارا 
دة السادسة والعشرون من نفس متساوون في الحقوق وال يجوز المساس بحقوقهم "، وقد جاء في الما

القانون أن الحضانة حق لألم وال يجوز حرمانها من أطفالها  و أيضًا  جاء فيه أن البيت عند الطالق 
وجاء في المادة الثامنة  19يؤول بكامل محتوياته إلى المرآة وللرجل حق االحتفاظ بممتلكاته الشخصية

ها وأال توضع موضع يضطرها للعمل بما ال يناسب طبيعت والعشرون " للمرآة الحق في العمل الذي يناسبها
، أما وثيقة حقوق وواجبات المرآة في المجتمع الجماهيري الصادرة عن توجيهات مؤتمر إنعتاق المرأة 20"

ف فهي تؤكد على حق المرأة في ممارسة السلطة والدفاع عن الوطن ، وإن  1991بمدينة سرت سنة 
واة والتراضي وإنهائه يتم بإنفاق الطرفين ، وصداق الزوجة حق خالص لها الزواج يقوم على أساسا المسا

                                                           
 م ، الجريدة الرسمية ، السنة السادسة والعشرون عدد خاص . 8660الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان  18
 2393ص  33الرسمية ، السنة التاسعة والعشرون ، عدد  ف المادة األولى .، الجريد 8668قانون تعزيز الحرية  19
 ف المادة السادسة والعشرون والسابعة والعشرون ، مرجع سابق  8668قانون تعزيز الحرية  20

 / الحضانة حق لألم مادامت أهالً لذالك فال يجوز حرمان األم من أطفالها وحرمان األطفال من أمهم .39المادة 

الحضانة حق البقاء في بيت الزوجية مدة الحضانة ، وللرجل حق االحتفاظ بممتلكاته الشخصية ، وال يجوز أن يتخذ البيت / للمرأة  32المادة 

 أو محتوياته أو جزء منه مقابل للطالق أو الخلع أو داخالً في تقديرات مؤخر الصداق .
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وللمرآة الحق في التمتع بذمة مالية مستقلة وحق التصرف  –، وللمرآة الحق في حضانة أوالدها وأحفادها 
قة افي البيع والشراء والتمليك والرهن في أموالها الخاصة بكافة أنواع التصرفات القانونية وغيرها كالبط

الشخصية وجواز السفر ،وأنه ال يقع زواج ثاني وما بعده إال بموافقة الزوجة األولى أو بحكم محكمة 
وتحقيقًا للمساواة أمام القانون وحفاظًا على مقومات المجتمع فإن أي انتهاك أو اعتداء على العرض و 

ضاً على وانين ونصت الوثيقة أيالشرف يستوجب معاملة المرآة على قدم المساواة مع الرجل عند تطبيق الق
أن العمل شرف وواجب على كل مواطن ومواطنة ويتساوى في ذلك الرجال والنساء في تولي المواقع 

 21القيادية وغيرها بحسب قدراتهم وخبراتهم وكفاءتهم "

وإلى جانب كل هذه الحقوق الدستورية ،  فإن اإلسالم أيضًا ساوى بين الرجل والمرآة في الحقوق 
دنية بمختلف أنواعها  ،  للمرأة نفس الحقوق المدنية التي أعطاها للرجل  ،  من حيث شخصيتها الم

 حقها في التملك  ،  وما إلى ذلك وان لم يساوي حقها في اإلرث. –أهليتها في التعاقد  –المدنية 

أوجب  ووساوى بينهما من حيث الحق في التعليم ، وأباح لها أن تتعلم ألي درجة ترغبها  ، بل 
عليها ذلك ، وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حاثًا على طلب العلم وجعله فريضة 
على الرجال والنساء سواء " طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " باإلضافة إلى حقها في العمل 

 ط مع االلتزام باآلدابوالمشاركة في العمل المجتمعي وفي الحياة العامة فبإمكانها أن تخرج وتختل
 اإلسالمية .

كل تلك القوانين والحريات تعتبر آيات لتعزيز موقف المرأة ، ولكن هذه اآلليات ليست كل شئ ، فهي 
تسهل الطريق أمام المرآة ولكنها لم تنجح بشكل كامل في تعديل المواقف والمعايير داخل منظومة 

، و ما زالت المناخات التي تجسد وتؤطر المرأة في آة اجتماعية تتحيز للرجل ، وتعزز مكانته ضد المر 
نطاق أنوثتها وضعفها وتبعيتها للرجل إحدى المكونات النفسية والفكرية التي تشكل صورة المرأة كجنس 
أو نوع ، والموروث الثقافي وجذوره االجتماعية والثقافية الممتدة في األديان والثقافات القديمة الزال أثرها 

                                                           
 ف. 8668مؤتمر إنعتاق المرآة بمدينة سرت سنة وثيقة حقوق وواجبات المرآة في المجتمع الجماهيري الصادرة عن توصيات  21
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هذا في تبخيس المرأة وتعنيفها واعتبارها ملك مقدس للذكر ، وهذا العنف لألسف قد يقابل إلى يومنا 
برضوخ إذا كانت زوجة للمحافظة على األسرة واألطفال مثال ، والمحافظة أيضا على صورتها االجتماعية 

نسان وفهمه إلفي المجتمع ، وذلك العنف الفكري الموجه ضد المرأة نتيجة للموروث الثقافي ونتاج وعي ا
لألدوار المرسومة داخل المجتمع ، فيعنف الرجل المرأة سواء كانت زوجته أو أخته أو ابنته باعتباره 

 محكوما بغريزته أو بما تعارف عليه .

 في البيئة الخارجية "الدولية" : العنف ضد المرأة 

 من مجتمع ألخر بحسب وعيظاهرة العنف ضد المرأة في دول العالم كثيرة االنتشار إال أنها تختلف 
المجتمع والقيم الموجودة فيه وسيادة القانون وحقوق اإلنسان ، وقد بذلت مؤسسات حقوق اإلنسان في 
الكثير من الدول العربية والمنظمات الدولية جهودا كبيرة للحد من ظاهرة العنف التي استهدفت انتهاك 

م 1993دعا الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  حقوق المرأة في البيت والشارع والعمل ، األمر الذي
إلى إصدار إعالنها العالمي الداعي إلى القضاء على العنف البدني والنفسي والجنسي الموجه ضد النساء 
، ومع ذلك تعذر الحد من مخاطرها ، وتنامي مفعولها ، وتصاعدت أثاره السلبية والتي تؤثر على التنمية 

واالقتصادية والسياسية ، األمر الذي يتطلب تسليط الضوء على هذه الظاهرة والعدالة االجتماعية 
 ومعالجتها معالجة جذرية .

وبدأ الحديث عن قضية المرأة يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات المنظمات النسائية منذ أواخر القرن العشرين 
ا االهتمام اتجاها مستقال مع ، مع بداية صدور االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وبعد ذلك أخذ هذ

 م وتم 1993صدور اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في عام 

 22صدور العديد من االتفاقيات أهمها :

 م 1979جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي صدرت في سنة 

                                                           
   83ناصر الدين محمد الشاعر ، العنف العائلي ضد المرأة ، أسبابه والتدابير الشرعية للحد منه ، مجلة جامعة النجاح لالبحاث والعلوم ص 22 
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الرغم من أنها ال تتناول بشكل  م وهذه االتفاقية على1981ودخلت حيز التنفيذ في سنة  اتفاقية إلغاء -1
صريح ومباشر "قضية العنف ضد المرأة" إال أن اللجنة التي تراقب عملية التقيد بها قد أوضحت في 

م أن العنف ضد المرأة يشمل االتجاهات التقليدية التي تضع المرأة 1992لعام  19التوجيهات العامة رقم 
النمطية التي ترسخ الممارسات المنتشرة التي تستخدم في مرتبة أدنى من الرجل ، وتحددها باألدوار 

 العنف واإلكراه ، ومن ذلك العنف األسري ، واإلساءات األسرية ، والزواج القسري ، وختان البنات .

م الذي اعتبر أن العنف ضد المرأة هو من أهم المعوقات ضد السالم والتنمية 1985مؤتمر نيروبي  -2
تمر بالخطوات القانونية لمنع العنف القائم على النوع "الجندر" ووضع آليات والمساواة ، وقد طالب المؤ 
 للتعامل مع هذه الظاهرة .

م الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة 1993اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة -3
اإلعالن العنف ضد  والذي يعتبر أول أداة عملية تتناول موضوع العنف ضد المرأة ، وقد عرف هذا

 ه األولى على الشكل التالي :النساء في مادت

"يقصد بالعنف ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه 
أدى أو معاناة جسمية أو نفسية للمرأة ، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل ، أو اإلكراه أو 

 23من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.الحرمان التعسفي 

عقد العديد من  كل ذلك باإلضافة إلى تزايد اهتمام األمم المتحدة من منتصف السبعينات ، حيث
 المؤتمرات منها :

 م .     1981* مؤتمر كوبنهاجن 

 م 1985* مؤتمر نيروبي   

                                                           
   80ناصر الدين محمد الشاعر ، المرجع السابق ، ص 23 
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 م .   1993*مؤتمر بكين 

 م .1993*مؤتمر فيينا   

 م . 1994مؤتمر القاهرة *

 م . 1995*مؤتمر التنمية االجتماعية   

 م .1979*اتفاقيات القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" 

 م  . باإلضافة إلى التقارير الدولية المتوالية.1995*وثيقة المرأة في بكين 

 أشكال العنف االجتماعي ضد المرأة  المحور الثاني : 

العنف ضد المرأة أشكاال عّدة ويمكن أن تشمل عنفا بدنيا وجنسيا ونفسيا وإساءة معاملة اقتصادية  يتخذ
واستغالال في سلسلة من األوضاع من القطاع الخاص إلى القطاع العام ، وفي عالم اليوم المتسم بالعولمة 

ا هامة نحو االعتراف بهتتجاوز الحدود الوطنية ، وتعد تسمية أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة خطوة 
م إن واحدة من بين كل ثالث نساء 2111ومعالجتها ، وقد أظهر تقرير أصدرته األمم المتحدة في عام 

في العالم تتعرض للضرب أو اإلكراه على ممارسة الجنس أو إلى إساءة المعاملة بصورة أو بأخرى ، 
 24يعرفنه.وغالبا ما تتم هذه االنتهاكات لحقوق المرأة بواسطة إنسان 

على الرغم من تعدد التصنيفات ألشكال وأنواع العنف ضد المرأة حيث صنفه بعض البحاث بأنه نوعان 
:عنف مادي وعنف معنوي ، وصنفه آخرون بأنه عنف فردي وعنف جماعي وأغلب البحاث صنفوا 

 فالعنف ضد المرأة بأنه :عنف جسدي ، عنف جنسي ، عنف لفظي ،  وعنف نفسي أو عاطفي ، عن
 نيف األخير سنتحدث حوله بإيجاز :مالي ، عنف لسياسي ، وإذ أننا نميل إلى التص

                                                           
 .6ص  –،المجلس الوطني لشئون االسرة ، بغداد العنف ضد المرأة تقرير حول ، د.هيفاء أبو غزالة - 24
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الجسدي المتمثل في الضرب أو اللكم أو الركل أو العض  أو الحرق  اإليذاءوهو  أوال : العنف الجسدي :
لضحية لوغيرها من أنواع االحتكاك التي تؤدي إلى اإلصابة الجسدية  والتشويه أو   الحرق والقتل ،

لرجلين وغالبا تكون هذه األدوات  اليدين وا وتسبب في الشعور بالخوف ، وتستخدم فيه وسائل مختلفة،
بحيث توجه اللكمات للضحية على الوجه والرأس وسائر مناطق الجسم ، إضافة إلى شد الشعر، وقد يتم 

ذاء قد وهذا اإليإلى ذلك،  اوتكسير أدوات المنزل وقذفها وماللجوء إلى وسائل أخرى كالعصا والسكين، 
يكون من الزوج أو القريب أو أي فرد من أفراد األسرة يمثل القوة ، وتكون نتائجه اإلصابة أو االنزعاج 

 وما في حكمها .

يعتبر هذا النوع من العنف من أكثر أنواع العنف الموجه ضد المرأة انتشارا سواء  اللفظي:العنف  ا:نيثا
وهو النطق بالشتائم واأللفاظ الخارجة تجاه شخص ما للتقليل من  ال،عنف أم  كان يدرك مستخدميه بأنه

أو للسخرية منه ويوجه للمرأة في الغالب من الذكور سواء في البيت كاألب أو األخوة أو الزوج أو  شأنه،
 والجامعات.وقد يكون في المدارس  والمسؤولين،وقد يكون في مكان العمل من المدراء  األقارب،

وتتمثل في  جنسية،وهو أي فعل أو محاولة مبادرة أو أي أفعال ذات داللة  الجنسي:العنف  ثالثا:
 ويعد هذا االستغالل أغراض السياسية،االستغالل الجنسي لغرض االستفادة المالية أو االجتماعية أو 

ن عن تلبية تعجز  االتجار في األفراد ، ويستهدف في الغالب النساء أو الفتيات األكثر ضعفا والالتي
االحتياجات اإلنسانية األساسية ، ويشمل التحرش الجنسي وهو أي إيماءات جنسية غير مرحب بها 

 وتكون متكررة وغير متبادلة ، ويكون من أصحاب العمل ، أو أي شخص في موقع قوة .

طر بر من أخوهو إيقاع األلم أو األذى النفسي والعاطفي ويعت : العنف النفسي أو العاطفي :رابعا 
أنواع العنف غير المحسوس وغير الملموس ، ويشمل عدة ممارسات منها :االعتداء على الضحية 

وإذاللها سرا أو علنا ، توجيه االهانة ،ابتزازها من قبل اآلخرين حال شعورها بذاتها واستقاللها ، والتهديد 
جتماعي ، التهديد ، االنتقاد المستمر  ، وإساءة المعاملة ، الحرمان من الحقوق ، السخرية ، اإلقصاء اال
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وة أي شخص في موقع ق وتوجيه بعض العبارات التي تضعف ثقتها بنفسها وغيره ، ويكون من
 .وسيطرة

وهو الحرمان من الحقوق االقتصادية والفرص والخدمات  العنف االقتصادي )المالي(: خامسا:
 لتوظيف،اوالتمييز في فرص  الشخصية،والتحكم في أموالها  العمل،والحرمان من  والتعليم،كالصحة 

 والحرمان من الميراث.

هذه الممارسات تتعلق بالعادات والتقاليد الموروثة واألعراف المؤدية:  الممارسات التقليدية سادسا: 
مستوي الفردي التي أصبحت ملزمة اجتماعيا كونها جزء من العادات والتقاليد المقبولة على ال

 اإلجباري غيرها.والزواج  القاصرات،وزواج  المبكر،الزواج  والمجتمعي مثل:

 تداخلة،محيث تعتبر كل أشكال العنف ضد المرأة  فقط،كل تلك التصنيفات هي لغرض الدراسة والتوضيح 
فمثال حرمان المرأة من مواصلة الدراسة والعمل لكونها أنثى يعتبر شكل من أشكال العنف االقتصادي 

 ني على النوع االجتماعي ويعتبر أيضا عنف نفسي كونه يؤثر سلبا على نفسية المرأة .المب

وبعد ما تناولنا أشكال " أنواع " العنف والتي تعتبر في مجملها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عنف 
للعنف  ةاجتماعي تفرضه منظومة اجتماعية تقليدية تكونت عبر التاريخ ، سنتناول اآلن األسباب المؤدي

 االجتماعي ضد المرأة .

 المحور الثالث : أسباب العنف االجتماعي ضد المرأة

ُيمكن أن تكون المرأة نفسها أحد العوامل الرئيسية التي  باب شخصية تتعلق بالمرأة نفسها :أوال : أس
الذي تؤّدي إلى ممارسة العنف ضّدها، و ذلك من خالل  خوفها الشديد من الرجل أو من المجتمع 

تعيش فيه ، فتضطر للسكوت عن العنف الُمماَرس ضّدها والخضوع له ، واالستسالم ألشكال العنف 
البسيطة كالسخرية من أجل تجّنب العنف الجسدي األشّد فتضطر المرأة للسكوت عن العنف وخاصة 

 عند عدم وجود من يحميها عند تعّرضها ألّي شكٍل من أشكال العنف،
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عظم النساء من اللجوء للمحاكم وتقديم شكاوى ضد من يعنفهن من الرجال باإلضافة إلى خوف م 
، إضافًة للضغط العائلي الذي قد تتعّرض له المرأة في حال تقديم شكوى ضد الرجل، وأحيانًا قد ُيجبرها 
 االزوج على التنازل عن كامل حقوقها سواًء القانونية أو الشرعية أو االجتماعية ، باإلضافة لذلك شعوره

و الوضع وكأنه ه –بالنقص والدونية تجاه الرجل يجعلها راضية بوضعها كما هو ال تسعى لتغييره 
وقد أتضح لي ذلك من خالل عدة مقابالت أجريتها مع نساء كنا نتحدث خاللها عن وضع  –الطبيعي 

عودت وألن ا تبقدر ما تشعرني بأنها راضية ألنه –فبقدر ما تشكو المرأة من العنف االجتماعي …المرأة 
هذا هو الوضع الصحيح ) كما تراه طبعًا ( فهذا الشعور من قبل المرأة يجعلها راضية بوضعها ال تحاول 

 مقاومة  العنف االجتماعي لها وبذلك فهي تساهم في استمراره .

م دُتعّد المعايير االجتماعية السلبية من أقوى العوامل التي تؤّدي إلى ع ثانيا : أسباب اجتماعية :
المساواة بين الرجل والمرأة ، كما أّنها ُتساهم في زيادة خطر العنف ضد المرأة، ومن تلك المعايير قبول 

المفاهيم الذكورية المرتبطة بهيمنة الرجال ومنحهم حق السيطرة على تصّرفات النساء، واللجوء إلى 
 العنف كوسيلة لحّل النزاعات وقبوله في المجتمع.

ليد مازالت لها التأثير القوى داخل المجتمع حيث إنها توجه السلوك والتفكير وإن العادات والتقا
فعلى الرغم من أنها من صنع األفراد إال أنها تأخذ مكانة مقدسة لديهم وتسيطر عليهم ، من خالل 

لرجل المرأة ل طاعة –العادات والتقاليد يستأثر الرجل بالمكانة العليا في المجتمع بينما المرأة تابعة له 
حتى تعليمها أصبح وسيلة ليزيد من قيمتها  –تحرم المرأة العديد من فرص الدراسة والعمل  –واجبة 

 كزوجة وأيضا شهادة تتيح لها فرص الزواج السريع .

قد تكون األسباب االقتصادية مؤثرة جدا ومسببة للعنف ضد المرأة وذلك  ثالثا : أسباب اقتصادية :
مؤذية للعنف ضد المرأة ذات منشأ اقتصادي ومالي مثل زيادة األعباء الرتباط اغلب المشكالت ال

 األسرية ، وتراكم الديون ، وصعوبة المعيشة ، وغيرها .
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تتيح  ية ممااالقتصادباإلضافة إلى التبعية االقتصادية للرجل واعتماد المرأة على الرجل من الناحية 
ة فمن هو المسئول عن توفير كل احتياجاتها الماديفإن كان ….  عليها وتعنيفهاله الفرصة في السيطرة 

الطبيعي أن يكون هو المسيطر عليها والسالب لحريتها ، فالتبعية االقتصادية هي النتيجة الحتمية للتبعية 
 االجتماعية .

ظاهرة العنف ضد المرأة في الغالب ظاهرة مستمرة ال تمارس أمام  : أساليب التربية الخاطئة :رابعا
وال يمكن لهم مالحظتها ألنها تتم داخل جدران البيت ، فطبيعة المنظومة األسرية ومكوناتها اآلخرين 

عامل أساسي ومسبب رئيسي لممارسة العنف ضد المرأة خاصة وأن األسرة هي أول مكان ينشئ فيه 
وك لأفرادها وتبرمج عقولهم من خالل قيمها ومدركاتها ، وتعتبر بيئة خصبة لنمو العنف األسري والس

العدواني ألفرادها ، السيما إذا كانت األسرة تعاني من القهر المادي والمعنوي وعدم التناغم بين أفرادها 
 ، وغياب لغة الحوار والتواصل والتفاهم .

فدور التنشئة االجتماعية في غرس مفاهيم مغلوطة عن طبيعة األدوار االجتماعية لألفراد داخل 
يعة ولكن في المجتمع األبوي )الذكوري( أول ما يتعلمه الطفل هو طاعة األسرة بحيث تكون نابعة من طب

األب والخوف منه ألنه يمثل السلطة النابعة من التقاليد الموروثة ، وبهذه السلطة يخضع له كل من في 
البيت لالن هذه السلطة تمثل معنى الرجولة لديهم فيعمل الرجل على المحافظة عليها وإعطاء بعض 

للإلبن األكبر ليهيمن على إخوته الصغار والبنات تحديدا وقد تصل لألم أيضا ، وهكذا يتحدد  صالحياتها
دور المرأة في التربية وشئون المنزل وترتبط قيمتها بزوجها الذي من دونه ال تساوي شيئا ، وبهذا يكون 

لط العنصر تس حضور المرأة غير مؤثر حسب الثقافة السائدة وتكون عرضة للعنف والتبخيس ، بمعنى
الرجالي والسيطرة الذكورية سواء األب أو الزوج أو األخ باإلضافة إلى سلطة العادات والتقاليد التي 

 تفرضها المنظومة االجتماعية  وتساهم بشكل أو بأخر في إذالل المرأة وتعنيفها .

دة زالت موجو "وعلى الرغم من تطور أساليب التربية إال إن ظاهرة سيطرة الذكور على اإلناث ما
داخل األسرة ومازال األهل يتباهون بولدهم المسيطر على أخواته اإلناث بأنه أصبح رجاًل فبهذه الطريقة 
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يتشرب االبن ) الذكر ( القيم واالتجاهات السلبية من والديه وتتشكل شخصيته بناء على هذا اإلطار ، 
ملية نقل ذلك تساهم التربية في عوتتشكل شخصية البنت أيضا على الرضوخ واالستسالم والضعف وب

 . 25الموروثات السلبية عبر األجيال لتضاعف بذلك قهر المرآة وتحافظ على استمرار يته "

اإلعالم وسيلة هامة وفاعلة في برمجة عقل المتلقي ، وبالتالي فهو يتأثر بما .. خامسا : وسائل اإلعالم 
 م وأحداث وأخبار ، تساهم ولو تدريجيا في ترسيختنقله له وسائل اإلعالم السمعية والبصرية من أفال

ظاهرة العنف ضد المرأة خاصة وإن هذه المواد اإلعالمية واألفالم المنتجة منبثقة من مجتمعات )متخلفة( 
في أغلب األحيان فهي تنقل الصورة الموجودة في المجتمع أو التي يؤمن بها المجتمع سيما أن وسائل 

مع تعكس كل ما يدور فيه ، وإذا كانت هذه الوسائل تعمل على أن تكون الصورة اإلعالم تعتبر مرأة للمجت
نمطية وال تؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة وترسخ مفهوم الهيمنة والتسلط من قبل الرجل فإن ذلك سيؤثر 

مرأة لفي عقل المتلقي ويتعامل معه على أنه ما يجب أن يكون وبالتالي تؤثر في سلوكه وأفعاله حيال ا
داخل بيته ومجتمعه ،وبالتالي فأن تركيز وسائل اإلعالم على العنف أسهم بشكل تراكمي في تنامي 
السلوك العنيف لذى المتلقين ، وفي عصرنا الحالي أصبحت وسائل اإلعالم ذات تأثير كبير على ثقافة 

بحت معاتنا العربية أصوسلوك األفراد والمجتمعات ، وأن البرامج والمسلسالت واألفالم وخاصة في مجت
 في الغالب تشوه صورة المرأة وتقلل من قيمتها ودورها في المجتمع . 

 المحور الرابع : أثار العنف االجتماعي ضد المرأة

على الرغم من تنوع أشكال العنف الموجه ضد المرأة والذي قد يترتب عليه أثار مادية)جسدية( ، وأثار 
تأثير سلبي على المرأة إال أن اآلثار النفسية واالجتماعية أعمق أثرا ، نفسية ، واجتماعية ، وكلها ذات 

 ا المحور كل هذه اآلثار بإيجاز :وسنتناول في هذ

من اآلثار النفسية للعنف ضد المرأة فقدان الثقة في النفس ، يقل احترامها لنفسها  ة :أوال : اآلثار النفسي
شعور ربية فتنشئ بشخصية ضعيفة ، تابعة مستكينة ، ال، وتكوين صورة سلبية للذات نتيجة عوامل الت

                                                           
  902م ص 3332آمنة المغزازي، التكبيل االجتماعي للمرأة ، مجلة الجامعة األسرية ، السنة الثانية ، العدد الرابع ، 25 



 

310 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

باإلحباط والكآبة ، إحساسها باإلذالل والمهانة ، باإلضافة إلى التردد والشعور بالذنب وفقدان السالم 
والتصالح مع النفس ، كل ذلك يؤدي إلى ضعف شخصيتها وعدم قدرتها على اتحاد القرارات المتعلقة 

آلثار قد تتطور وتتحول ألمراض نفسية وجسدية كالصداع واألرق واالكتئاب بها وبأسرتها ، كل هذه ا
 وغيرها . 

العنف ضد المرأة له أثار اجتماعية خطيرة جدا لكونها أساس بناء وتكوين : ثانيا : اآلثار االجتماعية
منظومة لاألسرة ، وشعورها بالحرمان من أبسط حقوقها االجتماعية والشخصية ذلك الحرمان الذي تفرضه ا

االجتماعية سالفة الذكر يجعلها ضعيفة الشخصية غير قادرة على اتحاد أي قرار ، ونتيجة ضعفها وعدم 
قدرتها على نيل حقوقها كانسان له كرامة وخوفا من اهتزاز الصورة االجتماعية لها نجدها تصبر وتتحمل 

قرارهم بأخر على األبناء واست وهي غير راضية مما يحدث اضطراب في العالقات األسرية يؤثر بشكل أو
األسري والدراسي ، وعالقتهم ببعض ، وقد يشعرون بالقهر عندما تعنف أمهم أمامهم ألنهم يرون فيها 
الحب واألمان وشعورهم بقهرها واضطهادها يفقدهم الحب واألمان ، كل ذلك يؤدي إلى التفكك األسري 

الذين يرون األب يعنف األم وبناتها قد يعنفون بناتهم والطالق،  ناهيك عن إعادة إنتاج العنف فاألوالد 
 وزوجاتهم في المستقبل .

من أهم اآلثار االقتصادية أن المرأة المعنفة تحتاج لمصاريف عالج نفسي : ثالثا : اآلثار االقتصادية  
ذلك لوجسدي نتيجة اإلصابات والكسور واإلجهاض القسري وغيره ، واألبناء المتأثرين بالعنف ونتيجة 

 يتدنى مستواهم الدراسي ويتأثرون صحيا يحتاجون لتكاليف إضافية لمعالجة األمر .

والمرأة المعنفة يفقدها المجتمع كعنصر فاعل حيث أن العنف الموجه ضدها يعيق اندماجها في المجتمع 
ستقاللها ا ويفوت على الدولة فرصة االستفادة منها ، والعنف يجعلها تابعة اقتصاديا للرجل مما يفقدها

المالي ."ويترتب على العنف أثار اقتصادية سيئة على المرأة المعنفة أو على المجتمع وعملية التنمية ، 
وقد ينعكس سلبا على تطوير المرأة لذاتها ولقدراتها ولمهنتها إذا كانت عاملة ، وهدر طاقتها اإلنتاجية 



 

311 
 

           ISSN 202153 2022أغسطس -العدد السادس  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 
LAES.ORG.LY    الموقع الرسمي للجمعية 

على حقها في الفرص الممنوحة لها في حال في األعمال الهامشية أو عدم إتمامها لتعليمها وحصولها 
 .26زواجها وهي صغيرة ، أو منعها من متابعة التعليم من قبل الذكور في العائلة "

ية مثل اإلصابات الجسد المعنقةمن أهم اآلثار الصحية التي تتعرض لها المرأة  الصحية :رابعا : اآلثار 
الكسور والجروح ، وحاالت اإلجهاض ، وتعرض المرأة للعنف في فترة الحمل يؤثر على صحة  األم 
والجنين مما يزيد من معاناتها الصحية ويثقل همومها ، أيضا قد تتعرض لإلصابة باالكتئاب واضطراب 

 النوم والصداع واعتالل الصحة بشكل عام . 

إسقاط القهر واالستالب على أبنائها من خالل التربية  : 27تعانيه من قهر واستالبخامسا : إسقاط ما 
وعلى المحيط في مجال العمل، مثاًل تبدو عالقتها مع أبنائها فيها نوع من القسوة والسيطرة ويتحول  –

ملكها  مولشعورها بأن أطفالها ه –أسلوبها في التربية إلى إعطاء األوامر والتهديد بالضرب والتخويف 
وهذا  –ومن حقها أن تنصب نفسها حاكمًا عليهم وتعمل إلظهار كل مشاعر الحقد والتسلط المدفونة 

يؤثر تأثيرًا سلبي على التربية ، حيث تنتقل كل هذه المشاعر والقسوة إلى األبناء وتبدأ اإلسقاطات مرة 
ة .... مستقرة نفسيًا متدبدب النتيجة اسر غير –الكبير على الصغير وهكذا  –أخرى من خالل األبناء 

 تظهر بداخلها العديد من المشاكل .

مدرسة مثاًل فيتم إسقاط مشاعر القهر والغبن على التالميذ لتتحول معاملتها  –وإذا كانت المرأة عاملة 
 وتختفي أساليب التربية الحديثة ... وهكذا . –إلى معاملة قاسية 

 االجتماعي ضد المرأة المحور الخامس : آليات التعامل مع العنف

إذا كنا قد تعرضنا في المحور السابق ألثار العنف االجتماعي ضد المرأة وبأنه ينتج العديد من     
المشاكل والتشتت فتفاديًا لكل هذه المشاكل البد من إيجاد آليات نستطيع من خاللها التعامل مع العنف 

ورها ومن ثم العمل على إزالته كعائق لمسيرة المرأة في داالجتماعي للمرأة والتقليل من أثاره والقضاء عليه 
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التنموي ويقلل من أهميتها االجتماعية ، لضمان حق المرأة في حياة خالية من العنف ، نقدم بعض 
اآلليات والتي تستدعي االهتمام من قبل المسئولين في المجتمع في كافة القطاعات على اعتبار أن هذا 

ع بأكمله وليس خاص بفئة أو شريحة معينة ، فالتفكير في حلول لمشاكل المرأة الموضوع عام يهم المجتم
المعنفة بعد وقوع العنف مهم جدًا ، ولكنه غير كاٍف للقضاء على العنف ، حيث أن األهم هو محاولة 
إيجاد حلول وقائية من شأنها أن تمنع حدوث العنف الموجه ضد المرأة نتيجة للمنظومة االجتماعية 

يدية ونظرتها لدور المرأة والرجل في العائلة والمجتمع ، وللقضاء على هذه المشكلة نري ضرورة إتباع التقل
 مجموعة من اآلليات  نوجزها في هذا المحور .

باعتبارها المسئولة بالدرجة األولى عن تربية النشء وبناء القيم الدينية  اًل: دعم الدور التربوي لألسرة :أو 
، وهي المؤسسة التي يتم بداخلها برمجة العقول بشكل ايجابي يخدم أهداف المجتمع ، واألخالقية لديهم 

 ودعم األسرة مهم جدا لتولي مهامها التربوية والتي من أهمها :

*القيام بمسئولياتها التربوية وتوجيه سلوكيات أبناءها ، وتوفير األمن النفسي والرعاية لهم بما يضمن 
ي السليم ، وقبل كل ذلك تقديم القدوة الحسنة لهم من خالل حسن الخلق تكوينهم النفسي واالجتماع

والمعاملة من قبل األم واألب ، وتدريبهم على التعاون ، والحوار الجيد ، وعدم التفريق في المعاملة بين 
 اإلناث والذكور ، وتبصيرهم باألدوار المناطة لكل منهم .

والتي تبحث في المشاكل التي تتعرض :  28مة مكاتب األسرةثانيًا: نشر الوعي االجتماعي عن طريق إقا
لها ليكون لها دور وقائي في كيفية التعامل داخلها وإلغاء التمييز بين الذكر واألنثى ، والتوعية عن طريق 

شر الوعي ومحاولة ن –التربية السليمة للزوجين لتالفي األخطاء التي تحدثنا عنها في المحور السابق 
ى ولتكون بذلك قادرة عل –الذي يكتسب من خالل االحتكاك المباشر بالحياة والمجتمع – لدى األمهات

فحينما تكتسب الوعي من المجتمع تنقله إلى أطفالها وبذلك تساهم في  –تأسيس الوعي داخل األسرة 
 خلق إنسان ناضج واعي .
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خل األسرة وخاصة وأيضًا لتكون هذه المكاتب دور عالجي لمواجهة ما قد يحدث من مشكالت دا
 التي تنشأ نتيجة لقهر المرأة والسيطرة عليها .

المدرسة كمؤسسة تربوية تحتل المرتبة الثانية في التربية وبرمجة  : دعم الدور اإليجابي للمدرسة : ثالثاً 
هذا و العقول بعد األسرة ، مهمتها تربية األجيال وتكوينهم فكريا وعقليا لالستفادة منهم في بناء مجتمعهم ، 

الدور "شبه مفقود حاليا" مما يستدعي اهتمام المسئولين في الدولة التركيز على قطاع التعليم وتطويره 
واختيار قياداته بدقة وفقا للكفاءات والقدرات ، ومتابعة أعماله أول بأول ، ودراسة خططه ومدى مالئمتها 

 لى :لتحقيق أهداف المجتمع ، لتتولى المدرسة مهامها والتي ترتكز ع

*تعليم األبناء وتربيتهم بما يؤسس قيم ايجابية لديهم ، وتوجيههم للتفكير العقالني والمنطقي ، من خالل 
تدريسهم ألصول الدين والمعامالت والتواصل الجيد داخل المدرسة والبيت والمجتمع، والبد من التركيز 

ل األجيال لألفضل ، فبناء عقو  على المناهج التعليمية بحيث تتضمن تحقيق أهداف المجتمع وتغييره
 داخل المدارس هو بناء للمجتمع بالكامل .

اإلعالم العربي لألسف مازال مصرا على تقديم المرأة بالصورة التقليدية  عًا : االهتمام بوسائل اإلعالم :راب
ة تماما عن دأو بالصورة المحاكية لألخر أي المجتمع الغربي على اعتبار أنه نموذج المرأة الحديثة ، مبتع

الصورة الحقيقية التي يجب أن تكون عليها المرأة المسلمة كما حددها لها الدين اإلسالمي بمفهومه 
الصحيح والواضح ، أما ما نراه من تشويه لصورة المرأة في األعالم فما هو إال تشويه لدورها اإليجابي 

 في المجتمع .

لعنف ضد المرأة البد له أن يركز على البناء وليكون لإلعالم دور فاعل في القضاء على مشكلة ا
االجتماعي واألسري السليم ، وأن يبين العالقات داخل النسق األسري واألدوار الحقيقية لكل فرد ، ويركز 
بشكل أفضل على بناء القيم الدينية والخلقية للنشء وللشباب ولكل أفراد المجتمع ، باإلضافة إلى التوعية 

 ل وسائل اإلعالم لخدمة أهداف المجتمع والرقي به .االجتماعية وتسخير ك
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بحقوقها  تبصيرها عن طريق :ضرورة فهم المرأة لدورها الفعلي في المجتمع وتوعيتها بذلك  : خامساً 
وواجباتها وأهمية دورها في المجتمع ، وتأسيس الوعي لديها بأنها ال تقل أهمية عن الرجل ، وذلك من 

 ،وات والند وتضامن النساء لمكافحة العنف ضدهن والتصدي له ، التجمعات النسائية الخاصة خالل
 اتها وتعنيفهاذلكي نتمكن من تحرير المرأة من ، وتفعيل المكاسب القانونية والتشريعية التي حصلت عليها 

ة والعملية بالثقة ميوالقضاء على شعورها بالدونية تجاه الرجل وتنطلق لتواصل حياتها التعلي –لنفسها 
 بالنفس والشعور بالمسئولية تجاه مجتمعها .

وذلك من خالل نشر الوعي  وزارة الشئون االجتماعية" مثال :سادسًا: اهتمام الجهات ذات العالقة "
حول هذه الظاهرة عن طريق حمالت التوعية الشاملة ، ووضع برامج تدريبية وتوعوية خاصة بالفتاة 

 وتقوية احترامها لذاتها . لتأهيلها وتمكينها

تفعيل الجمعيات والمنظمات األهلية غير الحكومية الخاصة بالمرأة  واألسرة من خالل سابعًا : 
 . استقالليتها ، ورفع الوصاية عليها وسوء توظيفها ايدولوجيا ، وترك المبادرة الحرة لها

عادة شائك ، يحتاج منا وقفة جادة ، وإ وختاما يبقى موضوع العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة موضوعا 
النظر في المنظومة االجتماعية لتأسيس وعي مجتمعي  يجسد مفاهيم العالقات السوية بين الذكور 
واإلناث داخل المجتمع ، والحفاظ على كرامة المرأة وصونها اقتداًء بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى 

 الله عليه وسلم .
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آمنة فرج المغزازي ، التكبيل االجتماعي للمرأة ، مجلة الجامعة األسمرية ، السنة الثانية ، العدد الرابع ، -11
 م .2114

  هيفاء أبو غزالة ، تقرير حول العنف ضد المرأة ، المجلس الوطني لشئون األسرة ، بغداد.-12
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ر التعليم التفاعلّي المفتوحة ومساهمتها في انخراط الطلبة في مصادبحث بعنوان " 
 "التعليم االلكترونّي 

 حلمي رؤوف حلمي حمدان إعداد الباحث: أ.
 مدرب وخبير تربوي في المعهد الوطني للتدريب التربوي/وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

 الملخص

مصادر التعليم التفاعلّي المفتوحة في زيادة انخراط هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن دور استخدام 
الطلبة في التعليم االلكترونّي وتصميم األنشطة التعليمية التفاعلية االلكترونية، حيث قام الباحث بتدريب 

( معلمات على استخدام  عدد من مصادر التعليم االلكترونّي التفاعلّي المفتوحة وتطبيقها مع طلبتهم 7)
لكترونّية، وقام بعد االنتهاء من التدريب بعقد مقابالت شخصية فردية مع أفراد العينة في الحصص اال

حيث أشارت النتائج أن استخدام هذه المواقع تساهم بشكل إيجابي في زيادة انخراط الطلبة وتفاعلهم في 
ع في تسهيل مواقالتعليم االلكترونّي وتعمل على زيادة دافعيتهم نحو التعّلم، باإلضافة الى دور هذه ال

تصميم األنشطة التعليمّية من قبل المعّلم وأنها توفر عليه الجهد والوقت، وأوصت الدراسة عدد من 
 التوصيات أهمها ضرورة بناء برامج تدريبية متخصصة للمعلمين على استخدام هذه الموقع المفتوحة..

م عن المفتوحة، انخراط الطلبة، التعلي كلمات مفتاحية: التعليم االلكترونّي، مصادر التعليم االلكترونيّ 
 بعد.
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 المقدمة واإلطار النظريّ  .1
 المقدمة  1.2
يعتبر التعليم أهم الحقوق األساسية لإلنسان، وهو حق تمكيني لمساهمته في تحقيق كافة حقوق     

عاونها معًا وتاإلنسان األخرى، كما يعتبر التعليم بأنه مصلحة أممية، ال بد من تضافر الجهود الدولية 
من أجل حمايته والعمل على تطويره، فهو بذلك يعتبر أساس السلم المجتمعي واألهلّي، إذا انهار فإن 

 (.2121هذا السلم سيتعرض للخطر )اخبار األمم المتحدة، 

ال يخفى على أحد التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والرقمية، األمر الذي جعل العالم والمؤسسات      
لتربوية الى االتجاه نحو توظيف التكنولوجيا في التعليم، من خالل التعلم عن بعد والتعلم المدمج والتعليم ا

 والتعّلم اإللكترونّي بكل ما له وما عليه من إيجابيات وسلبيات.

 ىتطّور الفكر لدى المعلمين حول التعليم والقناعة التي تشكلت في ضرورة االنتقال من عملّية التعليم إل
عملّية التعّلم، وما يترتب عليه من تطوير التعليم المدمج، الذي يشكل خليطًا بين التعليم الوجاهي والتعّلم 
عن بعد ومنه اإللكترونّي، الذي بدوره يساهم في تطّور أدوار المعّلم، حيث أصبح  محّوراً لالهتمام انطالقًا 

 لقرن الحادي والعشرين، وتطوير استراتيجياتمن ضرورة تطوير كفاياته ومهاراته، وتحديدًا مهارات ا
التعليم والتعّلم التي تساهم في تنمية مهارات التعّلم الذاتي للطالب وصواًل به الى أن يكون مبدعًا ومبتكرًا 
ومتكّيفًا مع التطورات الهائلة في عالم الرقمية والتكنولوجيا، وهذا بدوره سيعمل على رفع جودة التعليم الى 

 (.2121رتفعة )حمدان، مستويات م

إن من التحديات المهمة التي طرأت خالل التحّول الستخدام التعليم االلكترونّي هي رفع دافعية الطلبة 
لالنخراط فيه، حيث ما زال هناك ضعف في قبول هذا النوع من التعليم ألسباب متعددة منها قلة 

رنت ير األجهزة االلكترونية والوصول الى االنتاإلمكانيات لدى المعلمين وأولياء األمور فيما يتعلق بتوف
الالزمة للتعليم االلكترونّي باإلضافة الى ضعف تصميم األنشطة التفاعلية لهذا النوع من التعليم وعدم 

 الجدّية من قبل الطلبة أنفسهم في هذا الموضوع وأسباب أخرى.
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ى تعزيز ة على التكنولوجيا، والحاجة إلفي ظل التطور السريع في أساليب وطرق التعليم والتعّلم المعتمد
قطاع التعليم وتطوير الموارد البشرية وصواًل إلى اقتصاد المعرفة، تعتبر الموارد التعليمية المفتوحة إحدى 
الوسائل المهمة التي تسهل الوصول إلى المعرفة وتعمل على خلق فرص للتعّلم والتعليم بشكل ذاتي 

ا أنها تفتح  الباب على مصراعيه أمام الجميع لإلبداع واالبتكار، وعند وتعاوني وتشاركي مع العالم، كم
الحديث عن التعليم االلكترونّي والتقويم التفاعلي واستخدامه كأداة تعليمية تعّلمية، نجد ان االنترنت يزخر 

عادة إ بعديد من المواقع والتطبيقات التي توفر نماذج ألدوات تقويمية تعّلمية متاحة الوصول، ويمكن 
استخدامها واالستفادة منها على نطاق واسع، وهذا بحد ذاته يقودنا الى التعامل مع مصادر وموارد 

( والذي يخطئ الكثيرون بالتمييز (Free Accessوالوصول الحر   (Open Access)الوصول المفتوح
االساسّي  لفرق بينهما، فالوصول المفتوح هو وصول حر بينما الوصول الحر ليس وصواًل مفتوحًا، وا

بينهما أن في الوصول المفتوح يمكن االحتفاظ بنسخ من المحتوى لالستخدام الشخصّي، وبذلك تعد 
الموارد التعليمية المفتوحة من أشكال التعليم المفتوح والتي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم ورفع جودته، 

ن مصادر والتعّلم، وبالتالي فهي تعتبر م وهي أيضًا تشجع على اإلبداع واالبتكار وتعزيز مهارات البحث
التعّلم والتعليم المتاحة للمستخدمين وفق شروط النشر المفتوح، مما يتيح  إعادة استخدامها مع إمكانية 
التعديل عليها بما يضمن الملكية الفكرية للمؤلفين )مركز التعليم المفتوح في جامعة القدس 

 (.2121المفتوحة،
م إلى توظيف التكنولوجيا في التعليم من خالل العمل على توفير تجارب تعليمية يسعى التربويون اليو 

تفاعلية تساهم في تبادل الخبرات والتجارب، وهذا يتأتى من خالل توفير الموارد التعليمية المفتوحة 
 ,Huang and othersالمصادر والتي أصبحت مطلوبة بشكل واسع اليوم أكثر من أي وقت مضى 

2020).) 
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 اإلطار النظريّ  2.2
 الموارد والمصادر التعليمية المفتوحة والحرة 1.2.2
عّرفت اليونسكو الموارد أو المصادر التعليمية المفتوحة على انها الموارد التعليمية والتعّلمية المتاحة       

نها بشكل مرقميًا وغير رقميًا وتندرج ضمن الملك العام وأصدرت بترخيص مفتوح يتيح للغير االستفادة 
مجاني واستخدامها وتعديلها وإعادة توزيعها ضمن قيود محدودة أو حتى بدون أية قيود، كما أضافت 
اليونسكو أن عملية الترخيص المفتوح تندرج في إطار حقوق الملكية الفكرية القائم كما حددته االتفاقيات 

الموارد حسب منظمة التعاون الدولية ذات العالقة ومن ضمنها احترام حقوق المؤلف، وتشمل هذه 
االقتصادي كل ما يتعلق بالمحتوى التعليمي واألدوات والبرامج البرمجية الخاصة بتطوير المحتوى وإعادة 
توزيعه، باإلضافة الى الرخص وغيرها من الموارد التنفيذية، وهي متنوعة تشمل المقررات والمواد الدراسية 

المحاضرات والواجبات والمهمات واأللعاب التعليمية وغيرها والمناهج والنماذج التعليمية والخطط و 
 (.2119)إطميزي والسالمي، 

يرتبط مفهوم الوصول الحر بالمحتوى الحامل لحقوق الملكية الفكرية، ويعني إمكانية الوصول       
حق يللمحتوى بدون قيود أو تكلفة مادية، ويمكن مشاهدة واستعراض المحتوى في مكان نشره فقط، وال 

للمستخدم تنزيل المحتوى أو تعديله أو االحتفاظ بنسخة شخصية منه أو إعادة استخدامه، ومثال عليه 
مقاطع الفيديو التي ال تحمل تراخيص النشر المفتوح، الكتب واألبحاث االلكترونية التي ال يسمح بتنزيلها 

رخيص حمل حقوق ملك عام أو تواالحتفاظ بنسخ منها، بينما يرتبط الوصول المفتوح بالمحتوى الذي ي
مفتوح، ويوفر إمكانية الوصول إلى المحتوى بدون قيود أو تكلفة مادية، ويحق للمستخدم تنزيل المحتوى 

من أمثلته و  وتعديله واالحتفاظ بنسخة شخصية منه باإلضافة الى مشاهدته واستعراضه في مكان نشره
مقاطع الفيديو على يوتيوب التي تحمل تراخيص النشر المفتوحة والكتب والدراسات االلكترونية المتاحة 
للتنزيل، مواقع االختبارات والنماذج التعليمية التفاعلية التي يمكن تنزيل نسخ منها وتعديلها وإعادة 

 (.2121ة،استخدامها )مركز التعليم المفتوح في جامعة القدس المفتوح
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 (.2221)مركز التعليم المفتوح في جامعة القدس المفتوحة، (: الفرق بين مصادر التعليم المفتوح والحر1الشكل رقم )

 

 . التعليم االلكتروني والموارد التعليمية المفتوحة2.2.2
هدف الوصول واالنترنت بالتعليم االلكتروني هو التعليم الذي يتم خالله استخدام الوسائط المتعددة      

الى جودة عالية للتعليم، ويعمل كذلك على تسهيل الوصول وتبادل المصادر التعليمية عن بعد، وخالله 
يتم استخدام تقنية الويب واالنترنت إلحداث التعّلم، وبالتالي فهو عبارة عن مجموعة من األنشطة التعليمية 

ل استخدام الحاسوب واالنترنت، ويقع ضمنه استخدام التعّلمية التي تتم في أي زمان ومكان من خال
 (.2119الموارد التعليمية المفتوحة بشكل أساسّي )إطميزي والسالمي، 

يساهم التعليم االلكتروني الذي أصبح خيارًا استراتيجيًا، في انجاز التعّلم الجيد مدى الحياة، ويعتمد      
لتعليمية المفتوحة، بحيث تساهم بانخراط المتعلمين ذلك على الممارسات الجيدة الستخدام الموارد ا

وتفاعلهم واشراكهم في انتاج هذه الموارد ومشاركتها بالشكل السليم والذي يساهم في تعليم من يأتون بعدهم 
Huang and others, 2020).) 

ات أهم من مومع هذا التوجه في التعليم االلكتروني تعّد معرفة طرق تركيب وتكييف وتقييم المعلو      
طريقة عرضها فقط، وهذا يتوافق مع اهداف التعليم والتدريب في البحث عن أدوات تعّلم جديدة تسهم 
بشكل فاعل في تحسين عملية التعليم والتعّلم ورفع فاعليتها وتعظيم أثرها االيجابّي، حيث ساعدت ثورة 
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ر التقني ات هذه العملية، وهذا التطو الحاسوب واالنترنت في فتح المجاالت الواسعة لتحسين نتائج ومخرج
الهائل يتيح فرصًا مهمة لكل من المؤسسات التربوية ومعلميها وطلبتها لرفع كفاءة األداء التعليمّي 
والتعلمّي، كما أتاح هذا التطور توّفر وتنّوع محتوى تعليمي كثير على االنترنت والذي يساهم في تقوية 

 (.2119دائم التطّور، عالي الدافعية، نشيط وفاعل)إطميزي والسالمي،  اإلنتاج المعرفّي، ويجعل المتعّلم
 . انخراط الطلبة في التعليم االلكترونّي 3.2.2

مع انتشار التعليم االلكترونّي بشكل واسع أصبح انخراط الطلبة فيه يشكل تحديًا مركزيًا، ويعتبر      
وات عزيز انخراط الطلبة فيه في تنّوع األدضمانه واستمراريته من الصعوبات التي تواجهه، ويكمن ت

واالستراتيجيات المستخدمة في التعليم االلكترونّي، حيث تعتبر األلعاب التعليمية من األدوات المهمة في 
 Rebelo and)تحقيق ورفع انخراط الطلبة في كل البيئات التعليمية ومن ضمنها التعليم االلكترونّي 

Isaias, 2020). 
يصنف انخراط الطلبة في التعليم االلكتروني الى ثالثة أبعاد هي االنخراط العاطفي المرتبط       

باستمتاع الطالب ومشاعره تجاه المادة التعليمية، واالنخراط المعرفي المرتبط بالنشاط الذهني، واالنخراط 
، (Kew and Tasir, 2021)السلوكي المرتبط بالتزامه باتباع القواعد والقوانين التي يضعها المعلم 

حيث يرتبط أداء وتعّلم الطلبة بمدى ومستوى انخراطهم في التعليم االلكتروني، حيث كلما زاد االنخراط 
 (Krasodomska and Godawsska, 2020)فان األداء والتعّلم سيزداد 

 الدراسات السابقة .2
. الى فحص العالقة بين تطبيقات األلعاب التعليمية (Rebelo and Isaias, 2020)هدفت دراسة  -

االلكترونية ومستوى انخراط الطلبة في التعليم االلكترونّي، حيث قام الباحثان بتحليل عدد من المواقع 
التعليمية االلكترونية ورصد تفاعالت ومشاركات الطلبة عليها، وأشارت النتائج الى أن غالبية المواقع 

الطلبة بكثرة هي تلك التي تحتوي على ألعاب تعليمية تفاعلية، وأوصت الدراسة الى التي يتفاعل معها 
 -استخدام المواقع واألدوات التعليمية االلكترونية التي تستخدم األلعاب التعليمية التفاعلية، بينما هدفت 

كترونّي، ليم االلإلى تحديد العوامل التي تزيد انخراط الطلبة في التع (Ergun & Betul, 2020)دراسة  -
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وأشارت النتائج إلى أن من أهم تلك العوامل  Karabuk( طالبًا من جامعة 527طبقت الدراسة على )
هي وضوح أهداف التعّلم ومدى ارتباطها باحتياجات الطلبة، وأشارت أيضًا إلى أن الطلبة ينخرطون أكثر 

 التعّلمّية. اصر البصرية في األنشطة التعليميةفي التعليم االلكترونّي كلما استخدم المعّلم المؤثرات والعن
( أن استخدام األلعاب التعليمية لطلبة المراحل األساسية أثناء (Li, & Chu 2021كما بّينت دراسة 

التعليم االلكترونّي يساهم بشكل إيجابي على زيادة انخراطهم في األنشطة التعليمية وعلى زيادة دافعيتهم 
للقراءة وتحسن مهاراتهم فيها، وأن هذا التحسن يستمر لفترة من الزمن تمتد لفصول دراسية أخرى، بينما 

أن رضى الطلبة على طبيعة األنشطة المصممة   ((Banoor& Issack, 2020كدت نتائج دراسة أ -
 844الكترونيًا تؤثر ايجابيًا على مستوى انخراطهم في التعليم االلكترونّي، حيث طبقت الدراسة على 

ات ذطالب جامعي من السنة االولى من تخصصات مختلفة، وأكدت النتائج على أن العالقة إيجابية و 
( على أن (Poondej & Lerdpornkulrat, 2019داللة إحصائية، وفي نفس االطار أكدت دراسة 

الطلبة أصحاب الرضى المرتفع عن األنشطة واأللعاب التعليمية المستخدمة في التعليم االلكترونّي يكون 
 في تايالند. ( طالب جامعيين114انخراطهم فيه أكثر من غيرهم، علمًا أن هذه الدراسة طبقت على )

أن المرونة في التعامل مع وقت تنفيذ األنشطة االلكترونية   ((Kokoç, 2019أكدت نتائج دراسة  -
تساهم في انخراط الطلبة في التعليم االلكترونّي باإلضافة إلى تأثير ذلك على األداء االكاديمي للطالب، 

اسبوعاً باستخدام التعليم  15م لمدة ( طالب جامعي من خالل تدريبه119حيث طبقت هذه الدراسة على )
 االلكترونّي.

 التعليق على الدراسات السابقة  1.3
أظهرت نتائج الدراسات السابقة على أن من أكثر التحديات التي تواجه التعليم االلكترونّي هو مستوى 

ركزيًا في زيادة ومانخراط الطلبة فيه، واتفقت على أن األنشطة التي يستخدمها المعلم تلعب دورًا أساسيًا 
مستوى االنخراط وتؤثر كذلك على األداء االكاديمي، واتفقت الدراسات أيضًا أن األنشطة التي تأخذ طابع 
األلعاب والمسابقات والتي تشمل استخدام التأثيرات الصوتية والمرئية تساهم بشكل كبير على رفع مستوى 

ر من نشطة متوفرة بكثرة على شبكة االنترنت وتعتباالنخراط في التعليم االلكترونّي، هنا فان تلك األ
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المصادر التعليمية ا لمفتوحة، ومن ضمنها مواقع تقدم أنشطة تعليمية على صورة مسابقات وألعاب 
 تنافسية يمكن استخدامها وتوظيفها للمساهمة في زيادة انخراط الطلبة في التعليم االلكترونّي.

 مشكلة الدراسة .3
سبق وألن التعليم االلكترونّي أصبح من األساليب واألدوات األساسية في العملية بناء على ما      

التربوية، والذي يواجه عدد من  التحديات أهمها قلة انخراط الطلبة وتفاعلهم في العملية التعليمية التعّلمية 
، ومن اجل هلطلبة فياإللكترونية، فمن المعايير الهامة للنجاح في التعليم االلكترونّي هو مدى انخراط ا

تكمن مشكلة هذه الدراسة بالكشف عن دور توظيف مصادر تعليمية الوقوف أمام هذه التحديات وحلها 
مفتوحة في التعليم االلكتروني بانخراط الطلبة فيه، باإلضافة الى دور هذه المصادر المفتوحة في تسهيل 

متنوعة  لمعّلم،  وخاصة المواقع التي توفر نماذجتصميم األنشطة التعليمية اإللكترونية المفتوحة من قبل ا
اسة عن ولهذا ستجيب هذه الدر  من األنشطة التفاعلية التي تعتمد على المسابقات واأللعاب التعليمية،

 السؤالين التاليين:
ما هو دور مصادر التعليم التفاعلّي االلكتروني المفتوحة في زيادة انخراط الطلبة في التعليم  .1

 ؟االلكترونيّ 
كيف ساهمت هذه المصادر المفتوحة في تسهيل عملية تصميم األنشطة التفاعلية االلكترونية  .2

 من قبل المعّلم؟
 تعريف المصطلحات .1

هي مواد التعليم والتعّلم والبحث باستخدام أي وسيلة مصادر التعّلم المفتوحة اصطالحًا:  1.1
ل رخصة مفتوحة تسمح بالوصو  رقمية والتي تبقى ضمن النطاق العام أو التي تصدر بموجب

اليها واستخدامها وتعديلها وإعادة توزيعها منن قبل آخرين دون أي تكلفة حسب اشتراطات محدودة 
أو دون اشتراطات، ويقع الترخيص ضمن اإلطار الحالي لحقوق الملكية الفكرية حسب تعريفها 

  (.2119مواد )مبارك، باالتفاقيات الدولية المعنية والذي ينص على احترام معدي هذه ال
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هي مواقع مفتوحة مخصصة مصادر التعليم االلكترونية التفاعلية المفتوحة اجرائيًا:  2.1
إلعداد وتصميم أنشطة تفاعلّية بأشكال وصور متعددة مدعومة بمؤثرات الوسائط المتعددة والتي 
تجعل منها مصادر تفاعلّية، وتقدم تغذية راجعة فورية للطالب والمعلم، ومثال عليها موقع 

quizizz.com, wordwall.net. 
مجموعة من األنشطة التعليمية التعّلمية التي تتم في أي زمان هو التعليم االلكترونّي:  3.1         

ومكان من           خالل استخدام الحاسوب واالنترنت، ويقع ضمنه استخدام الموارد التعليمية المفتوحة 
 (.2119بشكل أساسّي )إطميزي والسالمي، 

 أهمية الدراسة  .1
لتعليم االلكترونّي، باإلضافة الى أهمية الموارد تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية انخراط الطلبة في ا

والمصادر التعليمية المفتوحة والتي تساهم بشكل كبير في تحديث المعلومات والمناهج واثرائها بشكل 
مستمر، باإلضافة الى ما توفره مصادر التعليم التفاعلّي باعتبارها مصادر تعليمية مفتوحة من تغيير في 

ية، وهذا يساهم في إضفاء جو من المتعة والجذب للطلبة، كما أن استخدامها روتين الحصص االلكترون
يساهم في توفير الوقت والجهد على المعلمين في بيئة التعليم االلكترونّي من خالل إعادة استخدام وتعديل 

ى تطوير لتلك المصادر، وأيضا لما تتمتع به الموارد التعليمية المفتوحة من مميزات كبيرة تجعلها قادرة ع
التعليم والتعلم وتكمن قيمتها التعليمية في سهولة استخدامها عندما تكون الكترونية، مما يسهل استخدامها 

 وتكييفها دون اإلذن من المؤلف صاحب حق الملكية.
 هدف الدراسة  .6

 طهدفت هذه الدراسة الى الكشف عن دور استخدام مصادر التعليم التفاعلّي المفتوحة في زيادة انخرا
 الطلبة في التعليم االلكترونّي وتصميم األنشطة التعليمية التفاعلية االلكترونية.

 حدود الدراسة  .1
اقتصرت الدراسة على عينة قصدية من معلمين تم تدريبهم الكترونيا على استخدام بعض مواقع التعليم 

 .2121-2121اسي التفاعلّي، وتطبيقها على طلبتهم وذلك بالفصل الدراسي الثاني من العام الدر 
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 منهجية الدراسة  .8
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على البحث النوعي، حيث تمم جمع البيانات من خالل 

 تحليل إجابات أفراد العينة على أسئلة المقابلة.
 عينة الدراسة  .2

مدارس تابعة  ( معلمات من تخصصات مختلفة من7تتألف عينة الدراسة التي تم أخذها قصديًا من )
للبطريركية الالتينية تم تدريبهم على استخدام مواقع ومصادر للتعليم التفاعلّي االلكترونّي، كما هو موضح 

 (.1في جدول رقم )

 (: عينة الدارسة1الجدول رقم )

المرحلة التي  العدد التخصص العدد سنوات الخبرة
 يدرسها

 العدد

 1 4-1 1 تربية ابتدائية 3 1-5
 5 9-5 1 رياضيات 2 6-11

 1 12-11 4 علوم 2 16-21
 6    7 المجموع

 

 أدوات الدراسة  .12
استخدم الباحث المقابلة كأداة للدراسة  بحيث تمت صياغة أسئلة االداة لتوائم سؤالّي الدراسة بالصيغة 
األولية، ومن ثم عرضها على مجموعة محكمين تربويين ومختصين في مجال البحوث التربوية، وذلك 
للتأكد من صدق هذه األداة، حيث كان رأيهم أن األسئلة مناسبة للدراسة وتتوافق مع الهدف منها، مع 
بعض المالحظات تتعلق بتعديل صيغة األسئلة بحيث تكون أسئلة مفتوحة ال تتوجب اإلجابة بنعم أو ال، 

ديلها وفقا احث الذي قام بتعباإلضافة إلى تجزئة األسئلة المركبة، وفعال تم األخذ بهذه المالحظات من الب
 (.1لتلك المالحظات إلى أن أصبحت بصورتها النهائية كما هي في ملحق رقم )
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 إجراءات الدراسة .11
 نّفذت الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:

 تحديد مشكلة الدراسة، وأهدافها، وعّينتها. .1
 وحةبالمصادر التعليمية المفتدراسة األدب التربوّي: تمَّ االطالع على الدراسات التي تتعّلق  .2
 تحديد أسئلة الدراسة وأداتها. .3
بناء أداة الدراســــة: تمَّ بناء أداة للدراســــة، والتأّكد من صــــدقها، وذلك باالســــتعانة باألدب التربوّي،  .4

وخبرة الباحث في التخطيط للتدريب وتنفيذه، حيث وضـــــع إطار التدريب، وإعداد وتطوير المادة 
 التدريبّية.

 تدريب وتنفيذ المهمات من قبل أفراد العينة مع طلبتهم.تنفيذ ال .5
 عقد المقابالت الشخصية مع أفراد العينة، ملحق رقم )(. .6
 تحليل النتائج .7
 صياغة التوصيات في ضوء النتائج. .8

 نتائج الدراسة ومناقشتها .12
 نتائج الدراسة  1.13   

 ى حدة وكانت اجاباتهم كما يلي:لإلجابة على أسئلة الدراسة تم عقد مقابالت ألفراد العينة كل عل
ما هو دور مصادر التعليم التفاعلّي االلكتروني المفتوحة في زيادة انخراط الطلبة في السؤال األول: 

 التعليم؟
كانت إجابات أفراد العينة متقاربة جدًا حيث قال معظمهم أنه قبل تعّلمهم على استخدام هذه المواقع كان 
حضور الطلبة قليل وأن تفاعلهم بالحصص االلكترونية أيضًا كان منخفضًا، بينما قالت احدى المعلمات 

فقت مع يًا على الطلبة، واتأن الحضور كان مرتفعًا لديها بسبب أن إدارة المدرسة فرضت الحضور اجبار 
بقية أفراد العينة أنه رغم الحضور المرتفع لديها ااّل أن التفاعل كان منخفضًا واقتصر فقط على الحضور 
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وأجمع أفراد العينة كذلك على أن  الطلبة كانوا دائمًا يسألون حول الوقت المتبقي للحصة والدوام ال أكثر، 
 هم وأن دافعيتهم كانت منخفضة ويشعرون بالملل بشكل مستمر.وهذا دليل على عدم تفاعلهم وانخراط

وعند سؤالهم عن التغّيرات التي طرأت على الحضور والتفاعل في الحصص االلكترونية بعد أن تعّلموا 
ح بشكل أفضل، التعلم أصبعلى استخدام مواقع التعليم االلكتروني التفاعلي المفتوحة، فقد أجمعوا على أن 

م نسبة الحضور وأصبح التفاعل واالنخراط أكبر، وأصبحوا قادرين على استخدام هذه حيث زادت لديه
المواقع على نحو يساهم بشكل أفضل في تحقيق األهداف، وأن هذه المواقع واألنشطة التي توفرها جعلت 

صورة و الطلبة يحبون الحصة وينتظرونها، ولم يشعروا بالملل الحتوائها على التأثيرات المتعددة من صوت 
وفيديو وغيرها، وأصبح وقت الحصة يمر بسرعة دون تذمر من قبل الطلبة، مؤكدين على مساهمة هذه 
المواقع بشكل  إيجابي وكبير على زيادة تفاعل الطلبة في الحصص االلكترونية وبالتالي في انخراطهم 

والمشاركة  صصفي التعليم االلكتروني، حيث أصبح الطلبة ينتظرون بفارغ الصبر حضور هذه الح
والتنافس في حل األنشطة وتنفيذها، وهذا بدوره ساهم في تحقيق األهداف التعليمية بشكل أفضل من ذي 
قبل، وأن التأثيرات الصوتية والصور والفيديو التي تحتويها هذه األنشطة ساهم في تفاعل الطلبة وعدم 

 شعورهم بالملل.
وحة في تسهيل عملية تصميم األنشطة التفاعلية السؤال الثاني: كيف ساهمت هذه المصادر المفت

 االلكترونية من قبل المعّلم؟
اتفق أفراد العينة أن أهم صعوبة كانت تواجههم هي العثور على أنشطة تفاعلية مرتبطة بموضوع الدروس 
أو تصميم أنشطة تفاعلية، باإلضافة الى أنهم اعتمدوا كثيرا على تصميم أنشطة من خالل البوربوينت، 
ولكنه لم يكن تفاعليًا ومع كثرة استخدام نفس األسلوب وتكراره جعل جو الحصة مماًل، باإلضافة الى 
صعوبات تتعلق بعدم وضوح الصوت في الفيديوهات المستخدمة، وأنهم ال يمتلكون الخبرة الكافية في 

تغرق منهم وقتًا كانت تستصميم األنشطة التعليمية التفاعلية االلكترونية، باإلضافة الى أن هذه العملية 
 طوياًل في اعداد األنشطة، مما شكل عليهم عبًء كبيرا في هذا الموضوع. 
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أما وبعد أن تعرفوا على هذه المواقع وتدربوا على استخدامها أصبح لديهم خبرة كافية في إعادة استخدام 
ل، ر الوقت بشكل أفضاألنشطة المصممة والمفتوحة لإلعادة االستخدام، وأصبحوا قادرين على استثما

حيث ما عليهم سوى البحث عن األنشطة التفاعلية المتاحة والقيام فقط بعمل التعديالت الطفيفة التي 
يريدونها وغالبًا ما كانوا يعيدون استخدامها دون تعديل، وهذا خفف من العبء الملقى على عاتقهم، 

سهولة  بة بشكل مستمر، باإلضافة الىوساهم بشكل كبير في تفعيل الحصة االلكترونية وتفاعل الطل
وضع التأثيرات الصوتية وغيرها من تأثيرات الوسائط المتعددة، مما أضاف بعد التشويق لدى الطلبة 

 خاصة عند استخدام أنشطة على شكل مسابقات وألعاب تعليمية.
 مناقشة النتائج  2.13

ساهم في ت التفاعلّي االلكتروني المفتوحةمصادر)مواقع( التعليم اشارت نتائج الدراسة أن استخدام     
 Rebelo)ة نتائج الدراسة مع نتائج دراسزيادة انخراط وتفاعل الطلبة في التعليم االلكتروني، حيث اتفقت 

and Isaias, 2020)   ودراسةLi, & Chu 2021) حيث األنشطة التعليمية التفاعلية التي تأخذ )
 ي على تفاعل الطلبة وانخراطهم في علمية التعليم وأن هذه األنشطةشكل ألعاب تعليمية لها األثر اإليجاب

 ,Ergun & Betul)تعمل على زيادة الدافعية لدى الطالب للتعّلم واالنخراط، و اتفقت كذلك مع دراسة  
في أن من أهم العوامل التي تزيد انخراط الطلبة في التعليم االلكترونّي هي استخدام المؤثرات   (2020

 صر البصرية في األنشطة التعليمية التعّلمّية.والعنا
 & Poondejو نتائج دراسة   ((Banoor& Issack, 2020واتفقت الدراسة مع نتائج دراسة 

Lerdpornkulrat, 2019) أن رضى الطلبة على طبيعة األنشطة المصممة الكترونيًا تؤثر ايجابيًا  )
ا الرضى كان واضحًا من عدم تذمر الطلبة من طول على مستوى انخراطهم في التعليم االلكترونّي وهذ

 وقت الحصة االلكترونية واستمتاعهم فيها وانخراطهم وتفاعلهم.
 النتائج والتوصيات .13

 النتائج 1.11
 أشارت نتائج الدراسة الى:
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نخراط الطلبة في زيادة ا يساهم استخدام مصادر )مواقع( التعليم التفاعلّي االلكتروني المفتوحة .1
 وتفاعلهم في التعليم االلكتروني بشكل ايجابّي.

 استخدام هذه المواقع )المصادر( يعمل على زيادة دافعية الطلبة نحو التعّلم. .2
تساعد هذه المواقع )المصادر( المعلم على تصميم وتعديل أنشطة تعليمية ممتعة تكون  .3

 تفاعلية بأسرع وقت وأقل جهد.
 ياتالتوص 2.11

 بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يأتي:
ّي مصادر )مواقع( التعليم التفاعلاعتماد برنامج تدريبي متخصص للمعلمين على استخدام  .1

 االلكتروني المفتوحة.
 تدريب المعلمين على تصميم أنشطة تعليمية تفاعلية تتبع أسلوب األلعاب التعليمية. .2
بات لعدد من مواقع األنشطة التفاعلّية لزيادة عدد تلك توفير ميزانيات خاصة لشراء حسا .3

 األنشطة واالستفادة منها.
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 (1ملحق رقم )
 أداة الدراسة

كيف تصف/ين نسبة انخراط طلبتك في التعليم االلكتروني قبل استخدامك لمواقع التعليم  .1
 االلكتروني التفاعلي المفتوحة؟ 

كيف تصف/ين انخراط طلبتك في التعليم االلكتروني بعد استخدامك لمواقع التعليم االلكتروني  .2
 التفاعلي المفتوحة؟ 

كيف ساهم استخدام مواقع التعليم التفاعلّي المفتوحة في زيادة انخراط الطلبة في التعليم  .3
 االلكتروني؟

تخدام عليمية الكترونية قبل اسما هي الصعوبات التي كانت تواجهك في اعداد وتصميم أنشطة ت .4
 تلك المواقع؟

 كيف ساهمت هذه المواقع المفتوحة في تصميم األنشطة التعليمية االلكترونية؟ .5
 المصادر والمراجع  .11
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 المصادر والمراجع العربية 1.11 
مكتوم،  ؛ مؤسسة حمدان بن راشد آل2131اليونسكو؛ فرقة العمل الدولية للمعلمين من أجل التعليم . 1

وما بعده وتأثيراته على  19-مستقبل التدريس في الدول العربية ومهنة التدريس في ظل جائحة كوفيد
، 21/4/2121ندوة واستشارة عبر االنترنت عقدت بتاريخ ، دور المعلمين وطبيعة المهنة

https://youtu.be/LGKiDa9vyK0. 

المنتدى التربوّي الفلسطيني: توجهات الستدامة التعّلم  (،2121ارة التربية والتعليم الفلسطينية )وز . 2
 .7/4/2121عقد عبر االنترنت بتاريخ  االلكترونّي في فلسطين،

ن، عمان: األرد ،الصف االفتراضي المقلوب: نموذج حمدان في التعليم االلكترونيحلمي،  حمدان،. 3
 .168، 2121دار األيام للنشر والتوزيع، 

، https://ar.unesco.org أخذت من الموقع  ،اليونسكو، التعليم من االضطراب إلى التعافي. 4
 .18/4/2121بتاريخ 

من الموقع  وما بعدها، أخذت 19-األمم المتحدة، التعليم أثناء جائحة كوفيد. 5
-https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_

19_and_beyond_arabic.pdf-_education_during_covid   ،2121خ ، أخذت بتاري
22/4/2121 

، "الندوة العلمّية "واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في ظل جائحة كوروناااللكسو، . 6
 .21/4/2121، بتاريخ http://www.alecso.org ،2121أخذت من الموقع 

،  اخذت من 2121مركز التعليم المفتوح، جامعة القدس المفتوحة ، الموارد التعليمية المفتوحة،. 7
من الموقع  21/6/2121االنترنت بتاريخ 

https://dspace.qou.edu/contents/oer/index.html?ba 

https://youtu.be/LGKiDa9vyK0
https://ar.unesco.org/
https://ar.unesco.org/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
http://www.alecso.org/
https://dspace.qou.edu/contents/oer/index.html?ba
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تونس:  ،الموارد التعليمية المفتوحة: االستخدام والمشاركة والتبنيالسالمي، فتحي، إطميزي، جميل؛ . 8
 .224، 2119تونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

لنشر ، عمان: األردن، دار أسامة لالتعليم اإللكتروني: مستقبل التعليم غير التقليديكالب، سهيل، . 9
 ، عدد الصفحات2116وموزعون، والتوزيع ونبالء ناشرون 

مبارك، ريم، الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عند استخدام الموارد . 11
مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية وعالقتها ببعض المتغيرات،  (OER) التعليمية المفتوحة

 .211الى صفحة  197، من صفحة2119، 43، العددواإلنسانية/جامعة بابل
 المصادر والمراجع االنجليزية 2.11

1.Huang, R., Liu, D., Tlili, A., Knyazeva, S., Chang, T. W., Zhang, X., Burgos, 
D., Jemni, M., Zhang, M., Zhuang, R., & Holotescu, C.(2020). Guidance on 
Open Educational Practices during School Closures: Utilizing OER under 
COVID-19 Pandemic in line with UNESCO OER Recommendation. Beijing: 
Smart Learning Institute of Beijing Normal University. 
2.Ergün, E., & Adibatmaz, F. B. K. (2020). Exploring the Predictive Role of 
E-Learning Readiness and E-Learning Style on Student Engagement. Open 
Praxis, 12(2), 175-189. 
3.Rebelo, S., & Isaías, P. (2020). Gamification as an Engagement Tool in E-
Learning Websites. Journal of Information Technology Education: 
Research, 19(1), 833-854. 
4.Kew, S. N., & Tasir, Z. (2021). Analysing students’ cognitive engagement 
in e-learning discussion forums through content analysis. Knowledge 
Management & E-Learning: An International Journal, 13(1), 39-57. 
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5.Krasodomska, J., & Godawska, J. (2020). E-learning in accounting 
education: the influence of students’ characteristics on their engagement and 
performance. Accounting Education, 1-20. 
Li, X., & Chu, S. K. W. (2021). Exploring the effects of gamification pedagogy 
on children’s reading: A mixed‐method study on academic performance, 
reading‐related mentality and behaviors, and sustainability. British Journal of 
Educational Technology, 52(1), 160-178. 
6.Banoor, R. Y., & Issack, S. M. (2020). Learner satisfaction, engagement 
and performances in an online module: Implications for institutional e-learning 
policy. 
7.Poondej, C., & Lerdpornkulrat, T. (2019). Gamification in e-
learning. Interactive Technology and Smart Education. 
8.Kokoç, M. (2019). Flexibility in e-Learning: Modelling Its Relation to 
Behavioural Engagement and Academic Performance. Themes in 
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 المفهوم والتاريخ" -بحث بعنوان " الميثافزيقيا الشخصانية 

 د. سامية ابوالقاسم عبيد

 مقدمة:

لقد اهتمت الفلسفة سواء في بالد الشرق أو في بالد الغرب أو أي مكان آخر بالميتافزيقيا : البحثفكرة 
الحالية لدحض الميتافزيقيا هي في حد ذاتها اهتمام بالميتافزيقيا وإشارة حتى أن المحاولة اإليجابية 

 باستمراريتها.

فإنها محاولة لتحديد ما هو حقيقي بشكل كامل وصحيح في مقابل أي شيء وهمي أو ظاهر فحسب 
ويعد الفحص الميتافزيقي ألي شيء هو محاولة لربطه بشكل واضح بفهمنا األصدق واألدق للواقع ككل. 

 اهمية البحث  -

إن المشكلة األساسية هي التساؤل "ماذا أكون أنا" وبما أن كل كائن يستطيع أن يسأل سؤااًل هو ذات      
فإن مشكلة الذات هي أصل وأساس كل المشكالت، ومن هذا المنطلق توجه الباحثون نحو تناول 

بحث في إنه هنا تكمن اهمية الالشخصانية بالبحث والتحليل قصد تحديد مفهومها وتفكيك بنيتها، ومن 
 يسعى الي توضيح مفهوم الشخصانية كمفهوم فلسفي معاصر يتعلق بالحياة الشخصانية .

 تساؤالت البحث.   -

 هل استطاع الدارسون حقًا تحديد ماهية الشخصانية وتحديد مفهومها؟ -1
ياء أو وباألشهل استطاعوا رجال العلم والدين في جميع العصور البدء بالموضوع قبل الشخص   -2

االله أو المطلق قبل اإلنسان؟ وهل كانت المناهج التي اعتمدوها قادرة على توضيح وفهم هذا المصطلح؟ 
 أم أن المناهج ضلت محكومة بالرؤى والنزاعات الضرورية التي توزعت بين العملية والغيبية. 
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خالل طرح هذا الموضوع  ومن هنا سوف نحاول من خالل هذا البحث اإلجابة على هذه التساؤالت من
 في ثالث مباحث رئيسية على النحو التالي:

 المبحث األول: تاريخ الشخصانية.

 المبحث الثاني: مفهوم الشخصانية .

 المبحث الثالث: مبادئ الشخصانية وخصائصها.

وسوف يكون المنهج المستخدم منهج تحليلي وذلك عبر تحليل مفهوم الشخصانية ومنهج تاريخي 
يتم من خالله سرد التسلسل التاريخي لمصطلح الشخصانية سواء عبر األديان أو عبر الفالسفة، ويلي 

 ذلك خاتمة تضم أهم نتائج التي توصل إليها البحث. 

 تاريخ الشخصانية: المبحث األول

استخدم مصطلح الشخصانية فلسفيًا ألول مرة من قبل الفيلسوف والعالم األلماني شلير ماخر لقد 
والذي أشار إلى الدور المحوري للشخصانية في الفلسفة وإنها المؤثر المباشر على بناء  1799في عام 

لمجردة والتي ا الفكر الفلسفي واعتمد في رأيه هذا على الدراسات الفلسفية الالتينية حول فكرة الشخصية
 .(i)تشير إلى األفراد الذين يوجدون في نطاق اجتماعي معين يتحكم مباشرة بطبيعة شخصياتهم

وفي القرن التاسع عشر للميالد ظهر الفيلسوف شيلنيغ الذي سعى إلى تعزيز فكرة تحويل 
 الشخصانية من مجرد مصطلح فلسفي إلى حركة فلسفية تبنى أفكارها الحقًا. 

الكثير من الفالسفة ومنهم الفيلسوف هيرمان وتز الذي نظر إلى الشخصانية على  في الحقيقة
إنها فلسفة مثالية وربطها مع الفكر الفلسفي األمريكي، والذي رأى بأنه سيفرض شخصانيته على قارة 

 .(ii)أوروبا كاملة
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وامتدادها في  ةوبذلك يتبين أن الشخصانية كما يبدو تيار عام نشأ في جميع أنحاء القارة األوربي
الواليات المتحدة وباإلضافة إلى هذا االمتداد العرضي الجغرافي فإنها أيضًا امتدت طواًل في التاريخ، إذ 
يرجعها البعض إلى بدايات الوعي األوروبي بل وإلى مصادرها القديمة عند أوغسطين ويويشيوس وتوما 

 النفس وفي كمال الحياة الروحية. األكويني عندما طرح في مؤلفاته عن عظمة النفس ومناجاة 

ففي المانيا تمتد جذور الشخصانية إلى ليبنتز في تصوره للموناد وإلى شيلرهاخر وهانزدراير واوتو 
ونزولتش للتأكيد على الطابع الشخصي العام في الميتافيزيقيا والجمع بين نظريتي المعرفة في العصور 

ت منطق والتركيز على أهمية القيم في األخالق وفي نفس الوقالحديثة والوسطى والنزعة البرجماتية في ال
معاداة النزعتين المثالية الصورية في الفلسفة والمادية الطبيعية في العالم، ففي ألمانيا ظهرت الشخصانية 
عند ماكس شيلر متطورًا من الكانطية إلى فلسفة الحياة عند أوكن إلى الظاهرات عند هوسرل ظل في 

وج بينها وبين فلسفة الدين )الكاثوليكية( والديناميه االجتماعية والنزعة اإلنسانية جامعًا بين الظاهرات وزا
 .(iii)المثالية والواقعية

واستطاع تحويل الظاهرات من الفلسفة والمنطق وعلم النفس إلى باقي العلوم االجتماعية وتحويل 
وضوع الرؤية ذاته كما أكد على أهمية رؤية الماهيات من مجرد إدراك حدسي لمثل أفالطون إلى خلق م

العالقة بين ماهيات الموضوعات وماهيات التجارب القصدية وأن التجارب القصدية ليست مجرد تجارب 
 ذاتية بل تكشف عن وجود الموضوعات التي تكشف عن ماهياتها. 

ولد عام  يفي الحقيقة ظهرت الشخصانية ابتداء من عالم النفس عند شترن هذا الفيلسوف األلمان
ساهم في تأسيس علم النفس الفردي وعلم نفس الطفل وعلم النفس التطبيقي وأهم  1938وتوفى  1871

أعماله علم النفس والشخصانية اهتم بدراسة الفرد ومراحل العمر وربطها بمعدل الذكاء والتركيز فالفرد 
 .(iv)وحده نفسية فيزيقية تتسم بالغائية والفردية

إلى العصر الحديث نجد مصطلح الشخصانية له ارهاصات عند العديد من الفالسفة أما إذا انتقلنا 
المحدثين مثل: ديكارت عندما حاول تقسيم الروح والمادة ونلتمس فكرة الشخصانية أيضًا عند فولتير 
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( عندما قالوا بأن كل األحداث في 1677-1632( واسبنوزا )1776-1711( وهيوم )1694-1778)
 .(v)مجرد أطوال للجوهر االله فكل هذه األشياء مجرد جانبًا من الحقيقة اإللهية العالم المادي

ومن هنا يتبين أن هناك العديد من االرهاصات التاريخية الفلسفية للفالسفة المحدثين سواء من 
 المانيا أو فرنسا أو ايطاليا وبريطانيا.

ي في الواليات المتحدة متمثلة فأما في النصف الثاني من القرن العشرين ازدهرت الشخصانية 
( فقد رأى 1949-1877الرأسمالية والماركسية في شخصية العديد من الفالسفة منهم مونيية وماريتان )

أن أساس االقتصاد وهو الشخص وليس الفائدة أو الربح وقد خمد مفهوم الشخصانية بعض الشيء بعد 
ذا هرت الشخصانية مرة أخرى في امريكا حث صار هالجيل الثاني ولكن في الثالثينيات واالربعينات ازد

 .(vi)المفهوم رواية مذهبية للوجود والحياة والله واإلنسان

أما في العالم العربي فلم يكن للشخصانية امتداد إال عند محمد عزيز الحيابي المفكر العربي 
يحيا نسان الشخص فالمغربي األصل، حيث رأى أن اإلسالم بوصفه مجموعة أنماط مختلفة لكينونة اإل

المسلم حياة إسالمية حقيقية عندما يعنى ذاته كشعور متجسم في العالم وعندما يلتزم بالبحث صادقًا عن 
 .(vii)واقعة الشخصي

والشخص هو الذي يملك االستقالل الذاتي ويكون عنده قوة مبادرة واختيار يلتزم فيقبل أو يرفض 
 .(viii)ص له استقالله الذاتيتلك هي الخصائص الالزمة لالعتراف بأن الشخ

وقد درس المسلمون بإفاضة وعمق طبيعة النفس وقوى النفس المختلفة والعالقة التي تربط بينها 
ولكن جاءت أراء وأفكار الفالسفة المسلمين مشبعة بروح اإليمان والعقيدة وبروح الفضيلة واالخالق 

 .(ix)الحميدة
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يد من التيارات الفلسفية في الفكر الغربي ومن هنا نالحظ أن الشخصانية لفظ يجمع بين عد
القديم والمعاصر بما في ذلك "البرجماتية" لفظ يجمع بين عديد من التيارات الفلسفية في الفكر الغربي 

 .(x)القديم والمعاصر بما في ذلك البرجماتية اإلنسانية والهيجلية الجديدة

بأساس  فلسفات على نحو واضح ولكنويتضح أيضًا أن فكرة الشخصانية تتجلى في العديد من ال
مختلف عن األساس الذي يستند إليه الفالسفة المحدثين والمعاصرين الذين ربطوا الوعي اإلنساني بالروح 

 اإللهي، الممتزج بالطبيعة. 

ومن هنا فإن فكرة الشخصانية لها جذور في الفلسفة اليونانية والحديثة والمعاصرة أما بخصوص 
نت لهم إرهاصات في هذا الموضوع فهناك العديد من الفالسفة سواء يونانيين أو فالسفة الفالسفة الذين كا

مسحين أو فالسفة محدثين أو معاصرين لهم إرهاصات في هذا الموضوع فكل واحد له رأيه الخاص 
ومفهومه المختلف ولكن في اختالفهم فآراؤهم تصب في قالب واحد وهو أن مصطلح الشخصانية مصطلح 

بالنفس واإلنسانية وتهتم بمميزات الفرد وماهيته وتطوره وأن الشخص ماهية في حد ذاته يجب متعلق 
 .(xi)الوقوف عنده ودراسته واالهتمام به

 مفهوم الشخصانية :المبحث الثاني

تيار فلسفي مثالي انتشر في الفلسفتين األمريكية والفرنسية في بداية  Personalismالشخصانية    
القرن العشرين، وُيعبر جوهره عن مذهب أخالقي واجتماعي مبنى على القول: إن للشخص اإلنساني 

 .(xii)قيمه مطلقة، من حيث اتصافه بصفات يمكنه من المشاركة العقلية والوجدانية في العالقات اإلنسانية

لشخصانية إلى تحقيق وجود الفرد وتهتم بماهية الفرد وتطوره وبهذا المعنى فإن الشخصانية تهدف ا   
هي دراسة تاريخية واجتماعية للفرد وهو يتطور من شخصية إلى أخرى مع األخذ بعين االعتبار ما 

ميع ج يتحلى به الفرد من أصالة في التفكير وإبداع في التخيل، ودقة في الشعور وقوة في التعبير أي
 الصفات التي تميز أسلوبه الشخصي رأيه هويته التي تغييره عن غيره. 
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تطالب الشخصانية بالعناية بالشخص وشؤونه الجسمية والعقلية والروحية ألنها ترى أن الحقيقة شخصية، 
 .(xiii)وأنه ال يوجد إال األشخاص وأن الشخصية واعية وموجهة لذاتها وأن الشخص هو ماهية في حد ذاته

 ن هنا ينطبق مصطلح الشخصانية على أي مدرسة فكرية تدور حول حقيقة األشخاص. وم

ويرى الشخصانيون إن الشخص اإلنساني ينبغي أن يكون المنطلق االنطولوجي واالبستمولوجي للفكر 
 الفلسفي. 

يفهم من هذا أن الشخصانية هي عبارة عن حركة فلسفية قديمة اهتمت بدراسات الشخصية الفردية 
بصفتها العامل المؤثر الرئيسي في البيئة المحيطة بالفرد، وأيضاً النظرة الواقعية نحو األشياء التي تمنحها 

 ة. رى للشخصانيصفة الشخصية أي يتعامل معها بصفة وجودها الواقعي ومن أهم التعريفات األخ

هي احتالل الشخصية مكانًا مركزيًا في الفلسفة والتي ال تقل أهمية عن أي مكون آخر من المكونات 
 .(xiv)الفلسفية بل يعتبرها بعض الفالسفة بأنها المحور الرئيسي لبناء الفلسفة العامة داخل المجتمع

أنفس بداًل من أشخاص؟ ذلك ألن ربما يتسأل القارئ والباحث لماذا ُعرفت الشخصانية بالمصطلح 
الشخص هو نفس عالية التطور وكل كائن مدرك واعي هو نفس بغض النظر عن كون إدراكه بدائيًا أم 

 .(xv)ال

وفي الحقيقة يمكننا استخدام كلمة نفس في إطار محدد والحديث عن أدنى نفس على إنها أقل مستوى 
 ممكن من اإلدراك.

هذه النفس توجد حقيقة أم ال إال لدينا سبب وجيه العتقاد بأن هناك  ونحن هنا ال نعرف ما إذا كانت
 أنفس دون البشرية بدائيه جدًا غير قادرة على التفكير أو االستمتاع بالمثل. 

عندما تصل النفس إلى المرحلة التي تكون قادرة فيها على تنمية الوعي الذاتي وقوى العقل وتجربة القيم 
. وفي الحقيقة قد حلل بعض الشخصانين (xvi)لحين يمكن أن نطلق عليها شخصالمثالية فأننا في ذلك ا
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الشخص أو الذات في مصطلحات مختلفة فقد استطاع الفيلسوف باون "على سبيل المثال أن يميز بين 
 الفاعل وفعله )العامل وعمله(". 

لهية، لشخصية اإلفالعامل هو نفس والعمل هو ما أنتجته النفس ومن ثم هذه الظاهرة ليست جزء من ا
 .(xvii)ولكنها ما ينتج عنها وقد تكون منتج غير مادي ملموس ولكنها تعتبر واقع في حد ذاته

وعند الحديث عن الشخصانية بوصفها تيارًا أو نظرة كونية ألنها تمثل أكثر من وصفها مدرسة أو مذهب 
لى مركزية الشخص في حين أن من أهم صورها بعض األساسيات المشتركة مثل تأكيدها عمومًا ع

 بالنسبة للفكر الفلسفي. 

فالشخصانية لها قيمة وحقيقة مطلقة إنها تشدد على أهمية الشخص وتفرده بإضافة إلى بعده الجماعاني 
 .(xviii)أو العالئقي

ومن هذا السرد لمفهوم ومعنى الشخصانية نستطيع أن تقول إن هدف الشخصاني هو المحافظة اإلبدايه 
ى زياداتها بالتوافق والتماشى مع المعايير في مجتمع األشخاص وعلى كل حال فإن على القيم والعمل عل

 ميتافزيقيا الشخصنية تفسر الدين بالطريقة التي تراها هي مالئمة. 

ونحن هنا تريد أن توضح مفهوم الشخصانية بصفة خاصة وليس عالقتها بالدين وذلك من خالل توضيح 
 مفهومها ومجاالتها.

  -نية:مجاالت الشخصا

  الكرامة الشخصية : هي اول واهم مجال من المجاالت الشخصانية والتى تشير بشكل مباشر الي
التاكيد على ضرورة احترام كرامة الشخص بصفته االنسانية وتوفير كافة الحقوق التي تساهم في المحافظة 

 على انسانيته في كافة الظروف.
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  االنسان بذاته واستقاللها وهي المحرك الرئيسى الذاتية : هى المجال الذي يعتمد على وعى
للشخصانيه الفردية كجزء رئيسي ومهم في شخصية كل انسان فالذات البشرية هي كل شي الن اإلنسان 

 الفرد أهم من المجتمع.
 : أي الحرية االيجابية والمســـــؤولية عن حياة الفرد والمجتمع واالنعكاس فاعلية  -الحرية والمســـــؤولية

 دراته.األسنان وق
 : على اإلنســــان أن يتغلب على غرائزه وشــــهواته لكي تمنعه من التقدم وحتى ال  -التحدي المســــتمر

 يسقط في حالة اليأس والخوف من جهة ويتحدى قواه المادية واالقتصادية والثقافية من جهة أخرى .
 : عمل على تغير ع والتؤمن الفلسفة الشخصانية بفاعلية اإلنسان وقدرته على اإلبدا  -فاعلية اإلنسان

 المجتمع والطبيعة بشكل يحفظ للشخص وجوده وكرامته .
يفهم مماسبق ان  مبدأ الشخصانية كمفتاح للحقيقة يناسب مع طبيعة اإلنسان العملية وكذلك  

اهتماماته النظرية بحيث يكون التعاون الخالق واالحترام المتبادل وحب اإلخالص للحقيقة وتحقيق أكبر 
.)xix(قدر من المعرفة هي هدف الحقيقة الميتافزيقية 

 وهنا يجب التفرقة بين بعض المصطلحات مثل: 

  شـــــخصPerson : اللفظة األجنبية مأخوذة من الكلمة الالتينيةPersona  التي تدل على التنكر
 أو المظهر الخارجي لإلنسان أو قناع وهو لفظ منقول عن المسرح، فالشخص هو الممثل. 

ويحدد إخوان الصفا الشخص بأنه "كل لفظة يشار بها إلى موجود مفرد عن غيره من 
، 1الموجودات مدرك بإحدى الحواس مثل قولك: "هذا الرجل هذه الدابة". )رسائل إخوان الصفا، ج

313 .)  

Concertوكلمة تشخص تعنى أي أتخذ صفات تعينه أو توضحه، ومتشخص ومشخص  في  
 . abstractمقابل مجرد 

  شخصيةPersonulity : .تطلق على وحدة الذات وثباتها 
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Personalismأما بخصوص مصطلح الشخصانية  تطلق على النظرية التي تقرر إن الله : 
شخص، كما تطلق على أي مذهب يستند إلى الشخصية باعتبارها المقولة الرئيسية التي يدور عليها 

تقرر القيمة المطلقة للشخصية. تصوره للكون، أو أي مذهب يقوم على النظرية التي  

ولفهم معنى ومفهوم الشخصانية علينا سرد مبادئ وخصائص وسمات الشخصانية ليزداد 
 توضحنا أكثر لمفهوم هذا المصطلح الفلسفي. 

مبادئ الشخصانية وخصائصها: المبحث الثالث  

ية بعض المبادئ األولإذا أردنا الحديث عن الميتافزيقيا الشخصانية فأننا يجب أن نعرض ونقدم    
للشخصانية: هذه المبادئ هي اتجاه هام للفلسفة التقليدية في الشرق والغرب لكن هذه المبادئ ال تعتمد 
على الجغرافيا أو على سلطة أو على عرف ديني أو ثقافي فهي تعتمد على المالحظة التجريبية والتفسير 

 .(xx)العقالني المترابط لهذه الفلسفة

تحدث عن حقائق الشخصانية حيث أنها تعتمد على التجربة المعطاة كنقطة بدأيتها ألنها دعنا نأواًل: 
 . (xxi)تشتمل على كل التجربة وليس منطقة محدودة أو جزء منها

 وما دامت الشخصانية تعتمد على التجربة فاالبد من استعراض أدلة التجربة وهي:

ة ئق عن الشخصانية ولكن أن تقيد التجربتكون تجريبية ويجب تضمينها في الحقا شهادة الحواس:
 باإلحساس هو إنكار لشهادة التجربة )أدلة التجربة(. 

في الحقيقة ال توجد نفس حقيقية تعتمد على التجربة الحسية فقط أيا كان فكل نفس التجربة التقليدية: 
من الحقائق  ر)ذات( تحس وتذكر ونتاضل وتفكر وتشعر وتزيد كل نفس تمر بالعديد من القيم والكثي

 .(xxii)الحسية
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بطريقة مالئمة للحقائق )أي تتالئم مع الحقائق( أي بمعنى أدق تصف / تميز ثانيًا: تطالب الشخصانية: 
فهي ُتصف بأنها كلمة شاملة بالمعنى الواسع فهدفها هو فهم الكلى وبشكل واضح فإن الكلي يعتبر 

ف الشخصانية هو افتراض تحليل يوصف مستحياًل بدون أجزاء ومن ثم فإن المجمل )الملخص( لهد
األجزاء لكن المجمل أو الملخص عادة ما يكون هو هدف الفكر وعلى هذا فإن أسهم الوضوح يجب أن 

 .(xxiii)تتجه من الكلي إلى الجزئي ثم مرة أخرى إلى الكلي

يجب  حوفي الحقيقة ال يمكن فهم شيء تمامًا إال بعد ربطه بالكلى الذي يتصل به أي سهم االيضا    
أن يتجه إلى الكلى الجيزي أو المكاني أو إلى الكلى الزمني أو إلى الكلى الشخصي قبل تفسير نتائج 

 التحليل. 

 وهكذا فإن الطريقة الشاملة تشتمل وتتجاوز التحليل وكذلك تشتمل وتتجاوز البديهة والحدس.

ظر إلى الحدس بطريقة ومن هنا يفهم أن كل لحظة من الوعي هي تعقيد للحدس ولكن ال يمكن الن
 تحليله بعيدًا عن الرؤية الشاملة والواقعية.

 المبدأ الثالث للشخصانية: 

هو معيار الحقيقة والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالطريقة الشاملة هذا المعيار هو التماسك التجريبي: 
ضها البعض أو ا من بعوالتماسك هنا يعنى نظام استنتاجي حتمي فالحقيقة التجريبية ال يمكن استنتاجه

 .(xxiv)من أي شيء آخر

فما هو التماسك التجريبي: هو عبارة عن اجتهاد العقل لمواجهة التجربة ككل واكتشاف واختبار 
 الفرضيات األكثر ترابطًا ونظامًا وشمواًل. 

 لهذا فإن الشخصانية ال يمكن أن تدعي الضرورة المطلقة أو النهائية. 
إن عدم إدعائها للضرورة المطلقة هو حيود عن العقالنية التقليدية وكلما اخترنا ادعاءات الحقيقة 

الفرضية وتماسكها مع التجربة ومع بعضها البعض فإنها تبتعد عن كل ما هو غير عقالني وإذا لم 
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ماكن التي من األ تكن غير عقالنية أي )إذا كانت عقالنية( فإنها ستقرر بإنه ال يمكن استخراج الحقائق
 ال تحتوى عليها أساسًا. 

: هو ثنائية نظرية المعرفة ولكي نوضع هذا المبدأ فإن نظرية المعرفة تبدأ بإدعاء المبدأ الرابع للشخصانية
إن للمعرفة ذات، ووفق نظرية المعرفة فهذا يعنى أن أي فكرة تبدو إنها معرفة فهي تشير إلى شيء آخر 

 .(xxv)الحالية التي تكون هدف هذه المعرفةوراء هذه الفكرة 

 إذن كل المعارف أصلها الحقيقة )تشير كل المعارف إلى الحقيقة( وكل فكرة لها مدلول أو مرجع. 

يفهم مما سبق إن الشخصانية تفترض التجربة الواعية وهي الفئة الوحيدة التي تستطيع أن تضم في 
ل، ومن ثم فإن الشخصانية هي الفردية هي االحادية هي مجالها التعقيد الكلي للكائن الفعلي والمحتم

 النوعية والتي تشمل على كل االختالفات الممكنة حتى اآلن وبدون هذه االختالفات يستحيل التنوع. 

 وأخيرًا وليس أخرًا. 

 ميتافزيقيا الشخصانية هي تقيم العالم الحقيقي وليس مجرد نظام الطبيعة. 

مل على تجربة القيم فإن الذات الكونية هي تجربة للقيم والحقيقة والخير فكما أن النفس البشرية تشت
 والجمال والقداسة وقيم جوهرية أقل وعمليات للقيم العملية. 

ويجب التمييز بين القيم والمعايير والقيمة الحقيقة هي التجربة الحقيقة والفعلية لها بينما اإلنسان ال 
ال غير مدرك لها، "أن تعرف معيار ال يعنى أنك تمتلك القيمة، يعرف هذه المعايير بشكل جيد وال يز 

 فالمعيار هو مؤشر لالتجاه الذي يمكن أن تجد فيه القيمة الحقيقة". 

 المبدأ الخامس للشخصانية: 

هو ميتافزيقيتها والتي هي الجوهر: من المستحيل التعرف والدفاع عن نظام كامل من الميتافزيقيا في    
لكن من أجل هدفنا الحالي وهو ايضاح مفهوم الشخصانية فيجب أن يكون القليل من الجمل جملة بسيطة 
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كافي... إن ميتافزيقيا الشخصانية التي هي قيد البحث تكونت من خالل المثالية فالمثالية ترى كل ما 
ه يهو طبيعي كالعقل وطاقات األجسام هي أوجه اإلرادة والكون هو مجتمع من األشخاص وكل ما نسم

غير شخص هو بالفعل جانب من جوانب الحقيقة الشخصية )الواقع المشخص( فعلى سبيل المثال وجهة 
نظر غير الشخصية هي وجهة نظر عادلة ومنطقية وغير متغيرة لألشخاص، والحقيقة الغير شخصية 

المثالية ترى  أن أو الحقيقة المجردة هي الحقيقة التي ينظر إليها العقل بتجرد، وهكذا يمكننا إذن أن تؤكد
كل العالقات هي في األساس عالقات شخصية وكل الحقائق هي تعانق شخصية ومن هنا يتضح أن 
المثالية تؤكد أن الشخصانية احادية النوعية )أو فردية النوعية( وفي العالم الشخصاني كل التنوع في 

واسع مثل  ة تشتمل على تنوعالكائنات يمكن وضعه تحت تصنيف التجربة الواعية وهذه التجربة الواعي
المكان والزمان وااللتزامات والمعاناة والديمومة والهدف واالحباط والعقل والوجدان والالوعي ودون الوعي 

 .(xxvi)وغيرها وجميعها تعتبر أمثلة للتجربة الواعية على مستوياتها وأنواعها المتعددة

 خصائص الشخصانية: 

فات بين الشخصيات المتنوعة والتي تميز كل االصرار على وجود مجموعة من االختال -1
 شخصية عن غيرها من الشخصيات األخرى. 

عدم قابلية الشخصانية لالختصار كل شخصية عبارة عن عنصر كامل متكامل ال يمكن  -2
 تجزئتها أو التعامل مع حالة معينة منها فقط. 

 في بعض لكل إنسان شخصية مميزة وال تتشابه بالضرورة مع أي شخصيات أخرى، إال -3
 السمات مشتركة التي ترتبط بالعادات العائلية أو المجتمعية. 

تركز على العالئقية أي الروابط التي تربط بين اإلنسان ومحيطه لسواء رابطة الدين أو العرق  -4
 .(xxvii)أو اللغة أو غيرها من الروابط األخرى 
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 الخاتمـــة

في هذه الخالصة يمكن القول إن الميتافيزيقيا الشخصانية موضوع جدير بدراسة والبحث فهذا الموضوع 
 أصبح وال يزال يورق العقل اإلنساني في أخر عصور الحداثة، وأيضًا في تيارات الهوت ما بعد الحداثة. 

اع العديد من شرين واستطوكما عرفنا أن الشخصانية هو اسم استخدم بكثرة في القرنين التاسع عشر والع
جروت وديليو ستون ووالت دتيمان وديتوفير ويداون ومارتيان وبرتيمان  –الفالسفة المعاصرين أمثال جي 

 وغيرهم الترويج لهذا المصطلح، ووصفوا فلسفة تجعل الشخصانية أو الفردية هي مفتاح الحقيقة. 

 وحرية الذات.وحاولوا توسيع المصطلح ليشتمل كل حركة تؤكد على أهمية 

 ومن هنا يتضح ومن خالل ما سبق أن الشخصانية شيء معقد ولكنها متعددة ومحددة لتجربة الذاتية. 

 ومن خالل توضيح مفهوم الشخصانية وخصائصها وسماتها يمكن تلخيص ذلك في نقطتين اثنين هما:

أن موضوع الشخصانية له ارهاصات في تاريخ فلسفة الدين بصفة خاصة وتاريخ الفلسفة النقطة األولى: 
بصفة عامة بل لها جذور وارهاصات كثيرة السيما في الفكر الغربي بل ظهرت في فلسفات الماضي 
على نحو هامشي، وإنها شقت لها طريقًا واسعًا ومتشعبًا في فلسفة الدين المعاصر حتى أصبحت تيارًا 

 فًا بجوار باقي التيارات األخرى. جار 

تعد الدراسات الميتافيزيقية وخصوصًا التي تتعلق بالشخصانية والفردية والحياة الروحية النقطة الثانية: 
دراسات مهمة وجديرة بالبحث والدراسة ألن مفهوم الشخصانية وارتباطها بالحياة الروحية وربطها باإلنسان 

 سان أكثر مما نعرفه عن الله. أمر مهم ألن ما نعرفه عن اإلن

 هذا كل ما يتعلق  بالشخصانية من حيث المفهوم والتاريخ ونأمل أن تكون هذه الدراسة مختلفة ال مخالفة. 

فالحمد لله واهب العقل وهو اهله ومستحقه على وجه الكمال المطلق وأنعم على اإلنسان بهذا العقل 
 . اإلنساني فكان دليله على دنياه وإلى آخرته
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 "أثره على الفكر العربي المعاصرالتوجيه الفلسفي لنقد العقل و : "عنوانبحث ب

 كلية اآلدب ـ يفرن / جامعة الزنتان/  عضو هيئة تدريس - على خليفة المزلوطمصطفى د. 

 ملخص الدراسة : 

ال و  تناولت هذه الدراسة في محتواها أهمية التوجيه الفلسفي لنقد العقل في الفكر العربي المعاصر،     
فادة منهم ضرورة االستمجال للحوار في ذلك كون الفلسفة والفكر والنقد يسيرا وفق منهجا واحد ، لهذا 

في المعرفة والتقدم الحضاري الذي أصبح مطلوب على كافة المستويات العملية والعملية وبالتالي كان 
التركيز عن العالقة بين الفكر والفلسفة والنقد من اجل نهضة الفكر العربي وعقالنيته زد على ذلك توضيح 

ارز لواقع من خالل النقد البناء ودور الفلسفة البالخطاب الفلسفي في الفكر العربي  وكيفية تغيير ا
والتاريخي في التقدم الحضاري لما لها من أهمية قصوى وإبراز العالقة الحميمة بين الفلسفة والحضارة 
كان لها الدعم الوفير في الرقي والتقدم مع مصاحبة النقد في كافة أشكال التطور الهادف ، خاصة عند 

 يكون واقعا للنهضة مع عدم إغفال البعد الديني في ذلك .   دراسة التراث وتقويمه ل

 مقدمة 

ال شك أن موضوع الفكر مرتبط أشد االرتباط بالفلسفة والذي يدخل موضوع النقد ضمن اطارها ،      
و إلى ضرورة االستفادة من علم الفلسفة من أجل خدمة المعرفة والفكر معا والبناء الحضاري المتكامل 

النهضة  يأيضا ، ويقصد بذلك البناء الحضاري العربي على الخصوص ، وصوال إلى الهدف المرجو وه
الحضارية العربية والبعد على مأزق التبعية والغزو الفكري لكي يكون هناك معنى حقيقي لالستقالل 
والتحرر الفكري ومن هنا يركز المفكرين العرب في بعض األحيان إلى الوصول لمنهج فكري موصول 

طلقات ها ، كل هذه المنوفهم لجوانب التراث العربي واإلسالمي مع المحافظة على اللغة العربية وتطور 
السابقة دفعت الباحث إلى فهم والتركيز على )التوجه الفلسفي لنقد العقل واثره على الفكر العربي المعاصر( 
وتسليط هذا البعد من خالل جوانب متعددة وقد نشأ في الفكر العربي المعاصر مشاريع فكرية تحاول 
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ة ارب الحداثة الغربية     بإنجازاتها المعرفية واالجتماعيقراءة الواقع العربي قراءة منهجية منقحة على تج
والتقنية مستفيدة من افكار فالسفتها التي تبنتها عدة نماذج مثل الجابري في رباعيته )النقد العقل العربي( 

 وحسن حنفي )التراث والتجديد( وغيرها 

 أوال: أهداف البحث: 

نا دة والحميمة بين الفكر والفلسفة في نقد العقل عند فكر يهدف البحث إلى محاولة فهم العالقة الوطي    
العربي المعاصر من خالل أهمية الفلسفة التي تغير الفكر في حد ذاته من رصيد بعض المفكرين العرب 
الذي يدعون إلى اإلصالح المتكرر إلى الرقي بالفكر العربي واإلسالمي في تناولهم الجدلية االصالة 

 ث والتجديدوالمعاصرة  او الترا

 ثانيا: مشكلة البحث:

إن مشكلة البحث األساسية تدور حول التساؤالت التي يطرحها هؤالء المفكرين السابقين حول ماهية      
الفكر والتي تمثل أحد االزمات في العالم العربي واإلسالمي منها على سبيل المثال ال الحصر لماذا تقدم 

عدم البناء الحضاري لألمة العربية واإلسالمية في الوقت الراهن  الغرب وتأخر العرب؟ وما هو السبب في
 وبناءا على ذلك يمكن تحدد مشكلة الدراسة في التساؤل السابق.

 ثالثا: أهمية الدراسة:

 التركيز على فهم الفكر العربي المعاصر لما لي هذه الموضوعات أهمية قصوى في فكرنا المعاصر . 1

الفكر العربي واإلسالمي لما تركوه من بصمات فكرية وعلمية تتطلب منا معرفة نماذج من عمالقة 
 العودة إليها بروح الفهم الحقيقية.

 رابعا: فرضية الدراسة:
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بنيت هذه الدراسة على التعرف على جذور وأساسيات التفكر عند هؤالء المفكرين حيث من وجهة نظر 
الذي كان يستخدمونه في دراساتهم المتعددة الباحث تحتاج بين الحين واآلخر إلى فهم صحيح مثل 

 المصادر، نحتاج الى اطاللة ولو بسيطة على رواد هؤالء الفكر ومرجعياتها . 
 خامسا: فرضية البحث:

 استخدام المنهج التاريخي للرجوع إلى المصادر والمعلومات والحقائق التاريخية   -
 في فهم ونقص الفكر العربي واإلسالمي.  
 استخدام المنهج التحليلي الذي يوضح لنا مسارات التفكر العقالني عند هؤالء   -
 المفكرين.  

 سادسا: تقسيمات الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى ست مباحث األول على النحو التالي ـ عالقة الفلسفة بالفكر أما المبحث الثاني 

ة النقد بتغير المبحث الثالث فهو بعنوان عالقيتعلق بالخطأ في الفلسفة في الفكر العربي أما فيما يخص 
الواقع الحضاري أما المبحث الرابع أهمية دور الفلسفة في دور التحضر أما المبحث الخامس فهو عالقة 

 الفلسفة بالحضارة والسادس دور النقد في التطور الحضاري.
 المبحث األول:عالقة الفلسفة بالفكر:

نظم في والفكر عموما ،نقدا ارتبط مفهوم الفلسفة او التفكير الفلسفي المتبدو العالقة وثيقة بين الفلسفة 
بدايته باليونان ، الذي تناولوا مشاكل العالم والنفس وااللوهية وناقشوها بأسلوب منطقي وكانوا فيها مذاهب 

 Logos (1)ودافعو عنها بالحجج والبراهين العقلية وربطوها بقانون ينظم ظواهرها 
ويرى برتراندرسل ان الفلسفة ينبغي ان تدرس ال من اجل الحصول على اجابات نهائية للمسائل نفسها 

 التي تهتم بها .... ولكن تدرس من اجل هذه المسائل نفسها ، 
ألنها توسع من أفق تصورنا بما هو ممكن وتغني خيالنا العقلي .. من خالل عظمة الكون الذي تتأمله 

 (2)نفسه عظيما  الفلسفة يفيد العقل
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يرى المفكر العربي الراحل محمد عابد الجابري في هذا الجانب أن الفلسفة تلعب دورا كبيرا وبارزا ومهما 
إذ يقول في هذا الصدد: )) للفلسفة دورا مهما في جعل الحلم العربي بالنهضة ملما مطابقا للواقع 

محاربة  العقالنية ، كما أنها لها نصيبا فيفضرورتها في الفكر العربي الراهب تعادل ضرورة العقلية و 
 التخلف وتنمية الفكر العربي المعاصر(( . 

كما يربط مفكرنا بين الفلسفة والنقد من وجهة نظره على أنها أداة من أدوات النقد لذا: ))توجد إشارة 
موضع  إذا يقول في (3)مهمة جدا بخصوص كون الفلسفة مرتبطة بالنقد إذ هي التي تخلق النقد(( 

أخر: )) أن نقد الفكر العربي أمر ضروري نظرا لكون هذا الفكر فكرا نهضويا لم يمارس النقد على 
نفسه ، وواجهة أي فكر ونقده شرط أساسي ، بل ضروري ، لضمان شروط النجاح ألنهضه ويعود 

وجهه المعتم بي بغياب نقد الفكر العربي لعدة عوامل ، منها هيمنة التراث على العقليات في العالم العر 
 .(1)المتراجع ، وعدم القيام بتأسيسه وقراءته بروح نقدية(( 

هكذا نالحظ مفكرنا كيف يدعو إلى أهمية النقد البناء من أجل النهوض بهذه االمة العربية واإلسالمية 
نا م ألنه ال يمكن لنا التقدم والرقي في البناء الحضاري االمن خالل مراجعة عامة لفكرنا وهذا يتطلب

العقالنية ومن المعاني الواسع للعقل ، انه القدرة على استيعاب المعقوالت وتحصيل المعرفة العلمية في 
 مقابل المعرفة الدينية المستندة الى الوحي وااليمان .

والعقالنية هي اإلقرار بأولية العقل وبان المعرفة تنشا عن المبادئ العقلية القبلية والضرورية ال عن 
 (1)الحسية .  التجارب

وهي بعبارة أخرى استخدم العقل في التراث وإزالة المعتم أمام العقل وحضور الروح النقدية في كل وقت  
حتى يتسنى لنا النهوض بأمتنا أسوة بغيرها من خالل التقدم العلمي والحضاري والتقني و في الوقت 

رجعيات ات الغربية األخرى التي لديها مذاته على غرار ما تقتضه لناشريعتنا الغراء ، على عكس الحضار 
مخالفة لإلسالم والمسلمين ، وفي هذا االتجاه ينشر لنا الجابري إلى الدعوة باالهتمام بفلسفة العلم ويعنى 

كما يقول في موضع أخر: ))أن ( 6)بذلك: )) المفاهيم وطرائق التفكير المؤسسة لكل معرفة علمية(( 
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فة الماضي( )ماضي العرب( أي كتابته كتابة تعطيه معنى بالنسبة من الضروري القيام بكتابه )فلس
 . (1)للحاضر العربي ألن عدم القيام بذلك من أسباب عجز العرب عن التخطيط لمستقبلهم 

يفهم من النص السابق إعادة كتابة التراث الماضي من خالل تطبيق فلسفة العلوم إلعطاء هذا الماضي 
ضرا ومستقبليا ألنه من وجهة نظر الباحث أصبحت الحاجة ملمة وهامة صبغة جديدة تتعايش العرب حا

لغربلة الماضي بصفة عامة وأخذ منه ما يواكب عصرنا الحاضر هكذا يرى الجابري إذا لم يتحقق ذلك 
 فإن العرب عاجزين وغير قادرين على رسم الخطوط المستقبلية لمجمعاتهم.

 ر العربي:الخطاب الفلسفي في الفك ـ المبحث الثاني:
يرى الجابري أن الخطاب الفلسفي في الفكر العربي الحديث والمعاصر هو يجب أن يكون خطاب بعيد 
عن السلبية حتى يتحول إلى خطاب فعال أو مستمر لكنه لألسف ))يمتاز بالسلبية ، إذ السمة البارزة 

، وبالتالي هذا ما (8)كير(( فيه هي التناقض بين الطابع العقالني لألهداف مع الطابع الالعقالني للتف
جعل الجابري أن يهدف إلى النقد ويدعو ألية لذا يقول: ))أصبحت الدعوة قوية إلى )نقد العقل العربي( 
نظرا إلى ألن عدم القيام بذلك كان نقطة الضعف األساسية في المشروع النهضوي العربي الحديث(( 

ر بعبارة ذا النقد حتى يتحقق مشروعنا النهضوي الكبييوضح لنا النص السابق بأنه البد من القيام به (2)
أخرى هو البناء الحضاري المتكامل على جميع المستويات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية 
أو تقنية ولكنه يدعو إلى انفتاح عام مما جعله يقول في هذا الصدد : )) تشديد على دعوة العرب 

 (12)عربية العلمانية ، تكون أكثر تراحما وعدالة من الحضارة الحالية (( اإلسهام في إنشاء الحضارة ال
حقًا نحتاج إلى النقل في فكرنا العربي الحديث والمعاصر على غرار ما قاله الجابري ولكن ال أ تفق 
معه من وجهة نظر الباحث في الوصول إلى الحضارة )العلمانية( ألنها تعتبر مغالطة كبيرة من خالل 

ف المجتمعات العربية واإلسالمية مع المجتمع الغربي بصفة عامة ألن لكل مجتمع من هؤالء اختال
المجتمعات له خصوصياته ومرجعته فالنموذج الغربي يختلف تماما على المجتمع العربي واإلسالمي 

ت حالذي لديه مرجعية كبرى وهي ديننا اإلسالمي ، فما يقوم به الغرب من فصل بين الدين والدولة ت
ما يسمى بمصطلح )العلمانية( ال ينطبق على مجتمعاتنا اإلسالمية بالكامل ألنه لديه خصوصياته 
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ومرجعاته التي يعود إليه وبالتالي حضارتنا العربية اإلسالمية قادرة على مواكبة العصر الحديث 
لذي يأمرنا بذلك نا اوالمستقبلي في حين يكون هناك نقدا سليما للعقلية العربية واإلسالمية من خالل دين

في عمومه والعالم األن بأسره أصبح يدرك تماما ويعي هذا القول في تماشي هذا المفهوم أو المصطلح 
)العلمانية( معه أو ضده فمن وجهة نظري لم يعد مستساغ في العالم العربي واإلسالمي نظرا لخصوصيته 

 بالغرب دون سواه من المجتمعات األخرى.
 عالقة النقد بتغير الواقع: المبحث الثالث:

يربط كثير من المفكرين تغير الواقع أو صالحه وفي مقدمة هؤالء المفكرين الجابري الذي يرى بأن النقد 
أحد جوانب أو أسس اإلصالحات داخل المجتمعات وخاصة األمة العربية واإلسالمية وما تمر به من 

تمر بها وعدم النقد هو الذي يفسر لنا على  ضعف وتأخر وتدهور وهو أن على كافة المستويات التي
حد قوله عدم الوصول إلى البناء أو النهوض بهذه األمة فيوضح لنا في هذا الجانب بأن النقد هو: 

، وهناك قول أخر يشاطر  (11)))الذي يدفع إلى التفكير لفهم وتشخيص األزمة التي تمر بها األمة(( 
الذي ))يعمل على انتهاك منطقة المسكوت عنه في خطابات الجابري الرأي إذ يقول بأن النقد هو 

، موضحا هذا المفكر في موضع آخر الهدف من النقد هو: ))  (12)المثقفين أنفسهم ، وفي مواقفهم(( 
فهم و إال فهم باختراق كثافة المقوالت وعامة الممارسات ، أو بإزاحة حدود العقل ، إلعادة ترتيب العالقة 

كما أن النقد متجدد و ثوري وليست هناك تقدم وتطور وتنوير  (13)طريقة الفكر((  بين المفاهيم على
بدون نقد فالمجتمعات التي رأت النور وصلت إلى ما ينبغي أن يوصل إليه كان أحد خطواتها العلمية 

نه أل هو نقد الفكر لذا يؤكد لنا صاحب القول السابق بأن: )) ال تنوير بدون نقد كل التجارب والنماذج ،
وعلى رأي هذا المفكر أيضا بأنه البد من النقد الفاعل  (11)يسفر عن إمكانات جديدة للحياة والوجود(( 

أو المنتج وهذا النقد البد أن يكون في حقيقة األمر فعاال سوف يأتي بنتائجه إذا يؤكد لنا مرة أخرى في 
،  مكانية الفهم ويولد مزيدا من الفاعليةهذا النص: )) إن النقد المنتج والفعال أي النقد الذي يضاعف إ

والذي يستبعده المثقف حتى اآلن: هو نقد تمركز المفكر على ذاته ، من أجل العالقة التي يقيمها مع 
 .(11)أفكاره ومفاهيمه(( 
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 أهمية الفلسفة في دور التحضر: المبحث الرابع:
ة أو لها ة سواء كانت هذه الجوانب فكريمما الشك فيه أن الفلسفة تدخل في جل الجوانب المختلفة للحيا

عالقة بالرقي والحضارة اإلنسانية للشعوب والعالم بأسره ، ولو حاولنا امعان النظر في فلسفات الشعوب 
والدول من خالل انتهاجها فلسفات مختلفة ومنها على سبيل المثال ال الحصر فلسفة التطور الحضاري 

لشعوب واألمم في مجالها االجتماعي والسياسي و االقتصادي ، ، نجد لها عالقة كبيرة في رقي هذه ا
إذا العالقة وثيقة ما بين الفلسفة والحضارة ، وفي الوقت ذاته أنه أي تقدم في مشروع الحضارة أساسه 
العقل ، وهذا يرجع في واقع االمر إلى التقدم المستمر في أبحاث الفلسفة واألمة العربية واإلسالمية اليوم 

د اليوم بحاجة إلى اإلبداع حتى يتسنى لها مقارعة الضغوط الحضارية التي تأتي إليها وافدة من وما بع
خارجها ، كما أنه أصبحت الحاجة ماسة وملحة لبروز دور الفلسفة العربية حتى يكون لها دور بارز 

لعربية ، وفي اوكبير في المشروع الحضاري العربي وهذا يتطلب منا: ))متابعة تطور العلوم في البالد 
العالم ، ثم القيام بتقدمها ، ومن ثم تطورها ، ومن هنا تبرز الدعوة فلسفة حرة أو تحريرية تبدأ أليتها من 

 .(16)فقد الواقع بكل مكوناته(( 
هكذا نالحظ أدوار الفلسفة المختلفة في بناء المجتمع العربي ، فالعالم العربي ال غنى له اليوم عن 

ظر الباحث حتى يشاطر العالم من خالل الجانب النظري والعلمي في كافة المستويات الفلسفة من وجهة ن
التي توصل إليها هذا العالم ، ومن غير الممكن أن يكون هناك تطور وتقدم بدون وجود فلسفة ثاقبة في 

الت اهذا المجتمع وهذه الفلسفة هي العامل المساعد على إعطاء هذا المجتمع تنمية شمولية بكافة المج
 الحياتية المختلفة أو القطاعات المبحثية.

 فالفلسفة الحقيقية هي تسخر كل جوانبها من أجل الرفع من مستوى الوعي الشعبي.
وكما اشرنا فعند الحديث عن التقدم والثقافة والهوية يفرض السؤال اإلشكالية نفسه ، لماذا تأخر العرب 

العربي المعاصر بمحاولة اإلجابة عليه من خالل جوانب مادية والمسلمون وتقدم غيرهم ؟ وتداهم الفكر 
روحية تستلهم الدين اإلسالمي أو أن يستخدم الفكر اإلنساني القائم على النشاط العقلي أي الخطاب 
الفلسفي ، وهو ما ساهم في تجيه أفكار بعض المفكرين ) كالجابري ( في تأسيسه لمشروعه القائم على 
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استحضر مرجعيات مختلفة ، مركزا على مفكرة التقدم والعقالنية ، فقال : )لقد قرأته نقد العقل العربي ف
كانطوباشالر وفوكو وغيرهم من الفالسفة والكتاب االوربيين ، كما قرات ديكارت و سبينوزا والبتز ولوك 

ه ت، بحيث استفادة من هؤالء وغيرهم ، فوظف حصيلة ثقاف (11)وهيوم ، وقرات افالطون وارسطو (
فيما يكتب ومنها على سبيل المثال )القطيعة االبستمولوجية ( الباشالر ولم يقتصر الجابري على ان 
تكون مرجعياته الفكرية غريبة بل وادواته المنهجية كذلك واستفاد منها ووظفها ومنها مفاهيم ميشيل فوكو 

  (18)في الخطاب والمعرفة .
 ضارة:العالقة بين الفلسفة والح المبحث الخامس:

يربط المفكر العربي حسن حنفي ربطا وثيقا ما بين الفلسفة والحضارة على اعتبار من وجهة نظره: ))أن 
كما يوضح لنا بأنه ال بد من أخذ موقف  (12)الوعي الحضاري وعي فلسفي وألن الفلسفة أم العلوم(( 

م ، ومن الغرب ، ومن حضاري نقدي قائال: ))أن المطلوب عربيا األن هو أخذ موقف نقدي من القدي
وفي الوقت ذاته هناك من يشاطر المفكر العربي حسن حنفي الرأي حول الترابط الثنائي  (22)الواقع(( 

بين الفلسفة أم العلوم والحضارة إذ يقول في هذا الصدد: ))أن الفلسفة تعبر عن روح الحضارة ، وبالتالي 
ففي واقع االمر أن الفلسفة لها أدوارها ( 21)تصبح مظهرا من مظاهرها أو المظهر األساسي لها (( 

البارزة في الحضارة اإلنسانية بصفة عامة إذ تقوم بإظهار قدرة االنسان الفكرية والعقلية والثقافية للعقل 
اإلنساني ومن خالل ذلك وجب عن العقل القيام بدوره المناط في التحضر وغيره من عملية استخدام 

 ـة تتطلـب اإلشـــارة إليهـــا أو االنتبــاه إلــيه وهــي مــن العقل ، ولكــن هنــاك نقط
اختصاص )فلسفة الحضارة( في التعامل مع أحداث التاريخ ، البد أن تتعدى مجرد سرد الواقعة إلى 
التحليل والتفسير للوصول إلى جوهر الوقائع ودالالتها هذا يعني ان اعتماد النص الفلسفي خاصة الغربي 

يارا وتوجيها وله التأثير في قبول وترجيح اآلراء واألقوال لم يكن مقتصرا على الجابري فقط مرجعية ومع
بل شمل أيضا المفكر حسن حنفي ، فهو اآلخر كانت مرجعيته نص الفلسفة المادية عامة كما صاغته 

رين مرورا مادية شالفلسفة التنويرية ، خالل القرن الثامن عشر وانتهت إليه الفلسفة الظاهرية في القرن الع
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القرن التاسع عشـــر عنـــد اليسار الهيجلي وفلسفة منورباخ  وفيتو منولوجياهوسرل واألخيرة شكله قـــاعدة 
 ( 22)ومنـهجية التفكير عـــند حنفي 

 المبحث السادس: دور النقد في التقدم الحضاري:
لي قدم على كافة المستويات وبالتاأن من خصائص الفلسفة النقد من أجل االبتكار والتطور والت     

التغير واإلصالح ال يأتي إال من خالل االختالف التي يؤدي لإلصالح وهذا من مميزات الفكر: )) 
. ولكن لألسف كثير ما يصدر  (23)أن للفكر الجدلي النقدي دورا في تغيير الواقع العربي الراكد (( 

كرار وأضرار عن ما يصدره الغرب من نظريات على نتاج العرب في مجال العلوم اإلنسانية هو ت
 وغيرها وهذا 

يغير في واقع األمر هو إحقاق للمشروع النهضوي الغربي ، وتأسيس علوم إنسانية مستقلة بهم مع 
عدم عالقتهم بالواقع الذي يدفعهم للتفكير في كثير من األشياء الخاصة بهم والتي يعني بها التفكير 

واإلسالمية على السواء من الناحية الفكرية بالدرجة األولى ولعل سبب ذلك  في ما يخص األمة العربية
ـ مروه إلى ضن المفكرين العرب إن سبب تأخر العرب والمسلمين كامن عقلهم ، وان ذلك العقل اعتراه 
المرض فمنعه من العمل ، ولهذا استعانوا على فهم ذلك بفلسفة الغرب ، ومع هذا فهناك من يخالفهم 

، ويرى إن العقل العربي أرقى مما ينطوي عليه الحضارة الغربية ، بما يحتويه من عقيدة وفلسفة  الرأي
 . (21)وأخالق فينبغي المحافظة عليه 

 الخاتمة

يمكن القول في ختام هذا البحث المتواضع بأن العقل البد له من أهميته التي يحظى بها ، وبالتالي    
مطالبة المفكرين العرب المعاصرين بنقد العقل العربي وإعادة تشكيلة ، من أجل إخراج عقل عربي 

وامل الضرورية حد العجديد يساهم في البناء والتطور والحضارة العربية ، عالقة الفلسفة بالنقد الفكري أ
للبناء الحضاري ومن هنا قمنا بإطاللة في بحثنا هذا على عالقة الفلسفة بالفكر العربي وكيف أن 

الفلسفة تصبو إلى النقد في مختلف المستويات من أجل الوصول إلى التقدم الحضاري وخاصة بعد ما 
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سه التقدم الفكري الذي أسا وصل الغرب إلى تفاوت كبير بينه وبين الغرب كان ذلك ال شك يسمى
العقل والعقالنية ، إذ انتهت فكر التنوير في الغرب إلى صنع النهضة األوروبية والحركة االستعمارية 

معا ،وفي زمن هذا التناقض ) النهضة و االستعمار( لنشأ فكر التنوير العربي واإلسالمي، فتعرف 
نفسه ، والفكر العرب في تلمسه طريق  العرب إلى صدمة الحضارة وصدمة االستعمار وفي الوقت

يجد النهضة عبر محاكاة الغرب واألخذ  أولهماالخالف من التخلف إلى التقدم ، اتحد محورين أساسين 
كر :يجد النهضة في محاكاة الماضي السلفي )العودة لإلسالم والف وثانيهابحضارته وتقنياته وتفكيره ، 

محورين ، ما اوجب استحداث محور فرعي والتوفيقي بينهما اإلسالمي ( ومن الواقع التناقض بين ال
ومن أهمية وشرف المحاولة فكان ينبغي التركيز على الفكر العربي اإلسالمي القائم على جوانب  (21)

روحية تستلهم الدين اإلسالمي ومعانيه السامية في القران الكريم والسنة النبوية بما يمكن من مواجهة 
االقتصاد على الفكر الغربي الفلسفي فقط والذي أوقع مفكرين في براثن تحديات العصر ، ال 

 المستشرقين . 

 المصادر والمراجع

محمد علي ابوريان ) تاريخ الفكر الفلسفة في االسالم ( دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  –_ د 1
 (. 3م ـ ص)2111مصر ، 

م ، 1993- 1الفلسفة( جامعة الزاوية ، ليبيا ، ط /التلوع )مدخل الى علم التفسير( ) ابوبكر -_ د2
 (78ص )

 .467ص 2118،  1_ إبراهيم محمود عبدالباقي: الخطاب العربي المعاصر ، ط3

 _ المرجع السابق نفس الصفحة.4

م ، 2114_ جالل الدين سعيد)معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ( دار الجنوب للنشر ، تونس ، 5
 (291ص )

 .248السابق: ص _ المرجع6
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_ د.محمد عابد الجابري: إشكالية الفكر العربي المعاصر ، بيروت مركز  دراسات الوحدة العربية ، 7
 .62م ، ص1994، نوفمبر ،  3ط

 .116_ المصدر السابق: ص8

_ د. محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر ، )دراسة تحليل نقدية( بيروت مركز دراسات 9
 .186م ، ص1994، مارس ،  5العربية ، طالوحدة 

 .9_ المصدر السابق: ص11

_ د.الجابري: التراث والحداثة )دراسات ومناقشات( بيروت الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، 11
 . 323م ، ص1991،  1ط

 م ،1996، 1_ على حرب: أوهام التخب أو نقد المثقف ، بيروت المركز الثقافي العربي ، ط12
 .16ص

 .31_ المرجع السابق: ص13

 .82_ المرجع السابق: ص14

.94_ المرجع السابق: ص15  

.36_ المرجع السابق: ص16  

 –غرب الم –الدار البيضاء  –_ د. محمد عابر الجابري )التراث والحداثة ( المركز التقافي العربي 17
 (322م . ص) 1991 – 1ط/ 
دار الطليعة  –في الفكر الغربي المعاصر ( للزواوي بغورة _ وتم ذلك في كتاب )ميشيل فوكو وأثره 18

 م . 2111 -بيروت ، 
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 41خليل ، خليل أحمد: )دور الفلسفة في المشروع الحضاري العربي( مجلة شئون غربية ، عدد _ 19
 .95، ص

حسن حنفي : مقدمة في علم االستعراب ، بيروت ، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع _ 21
.76م ، ص1992،  1، ط  

.59_ المصدر السابق: ص21  

دراسة في قضايا  –شاكر احمد المحمودي ) مناهج الفكر العربي المعاصر  -_ راجع في هذا : د22
 ( .131، ص )2111 1العقيدة والتراث ( مركز التأهيل لدراسات والبحوث ، جدة ، السعودية ، ط /

الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديدة ، المملكة المغربية  _ عبدالكريم غالب: من اللغة إلى الفكر.23
 .159م ، ص1993،  1ط
علي ابوملحم ) ازمة الفكر العربي المعاصر ( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  -_ د24 

( .11ص) –م 2111 – 1ط/ –، بيروت ، لبنان   

 مركز الدراسات –ر ( مجموعة مؤلفين _ ) قضايا التنوير والنهضة في الفكر العربي المعاص25
 7ص  – 1ط/ –م 1999الوحدة العربية ، بيروت لبنان ، 
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 : متطلبات الجودة في التعليم العاليبعنوان بحث

 جامعة غريان / كلية اآلداب   إعداد : أ. سعيد علي بلقاسم عبد الرحمن
 

 مقدمة 

يحتـل التعليم العـالي مكـانـة مرموقـة بين مراحـل المنظومة التعليمية في مجتمعات اليوم وبالتالي فهو     
مطالب بتحمل مســؤوليات كبيرة والقيام بوظائف عديدة من مؤســســات المجتمع التي تؤدى دورًا رائدًا في 

 باستمرار.تحقيق التقدم وتطوير الواقع المعاش إلى األفضل 

عالي هو الذي يعد الموارد البشــــــرية ذات المســــــتوى العالي من اإلعداد والتأهيل والقادرة على التعليم ال   
 باستمرار.تطوير وتحديث المجتمع 

بحث العلمي التدريس وال هما:لقـد عرف التعليم العـالي في الســــــــــــــابق على أن لـه وظيفتين تقليديتين     
 تســـــــــــــعتالحياة وتعقدها وفي ضــــــــــــوء األلفية الثالثة ولكن اليوم تغيرت وظيفة التعليم العالي بعد تطور ا

ت له ومتنوعة وأصـــبح كثيرة،مســـؤولياته وتعددت نشـــاطاته وأصـــبحت اآلمال والطموحات المعقودة عليه 
 وتطويره.وظيفة ثالثة وهي خدمة المجتمع وتحديثه 

مر بين تفاعل مستفقد أكدت العديد من الدراسات واألبحاث في مجال التعليم العالي على أنه عملية     
الفرد والمتعلم وبيئته التي يعيش فيها المادية واالجتماعية وأن التعليم الفعال هو الذي يكون وثيق الصلة 
بحياة الناس وحاجاتهم وتطلعاتهم نحو األفضــــــــل وبالتالي فإن الوظيفة األولى للتعليم العالي هي تطوير 

 ر،الجســــــ)أفضــــــل. حي واجتماعي وثقافي المجتمع والنهضــــــة إلى مســــــتوى تكنولوجي واقتصــــــادي وصــــــ
 (.2ص  ،2114

ويعتبر التعليم العالي من أهم المراحل التعليمية في حياة اإلنســـــان ألنه يأتي اســـــتكمااًل لما تم تحقيقه    
 في مراحل التعليم األساسية والثانوية .
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ي على لنظـــام التربو ولــذلـــك فـــإن تحقيق األهـــداف التربويـــة التي يتوخــاهـــا المجتمع يعتمـــد على قــدرة ا   
تحقيق أهـدافـه في هـذه المراحـل ، فـإذا كان النظام التربوي والتعليمي في مراحل التعليم العالي قادرًا على 
بناء المعارف واالتجاهات والتعليم بالجودة المطلوبة فإن التعليم العالي يصبح قادرًا على تحقيق األهداف 

مية والمجتمع ومن تم تحقيق التنمية وفق التطورات والتغيرات العلوبالجودة القادرة على بناء الفرد المتعلم 
 والتكنولوجية المتسارعة .

ولما كانت التطورات العلمية وانفجار المعرفة كما نشــهدها اليوم ، فإن األنظمة التربوية التقليدية ومن تم 
ة فـــالكتـــب المنهجيـــالتعليم العـــالي تصــــــــــــــبح غير قـــادرة على الوفـــاء بمـــا ينبغي أن نحقق من أهـــداف ، 

والمقررات الدراسية والمعلم والبيئة الداعمة ومصادر المعرفة التي عهدناها لفترة طويلة لم تعد كافية اليوم 
لمواجهــة التغيرات العلميــة واالجتمــاعيــة واالقتصـــــــــــــــاديــة . إذًا فنحن بحــاجــة إلى إعــادة النظر في النظــام 

 هذه التغيرات .التربوي الشامل من أجل تمكين الطالب من مواجهة 

إن متطلبات العصــــــر تفرض علينا تطويرًا شــــــاماًل في النظام التربوي ، وفي كافة مراحل التعليم من     
أجل إعداد الفرد المتعلم القادر على اكتساب المعرفة وتوظيفها في حياته ، لحفظها واستظهارها من أجل 

افق معرفة واســـــــــــتيعابها وتوظيفها في المر حفظ المعرفة ، فالهدف األســـــــــــاســـــــــــي للتربية هو التفاعل مع ال
 الحياتية المختلفة وفق الظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة .

وعليه فإن هذه الورقة البحثية تســــعي إلى التحدث عن متطلبات الجودة في التعليم العالي بوجه عام     
حديد الموارد البشــــــــــــرية ومن تم تويقتضــــــــــــي هذا األمر التعرف على واقع التعليم العالي ودوره في تنمية 

 البشرية.المعايير الواجب توافرها في التعليم العالي لإلسهام في إعداد وتنمية الموارد 

 البحث:مشكلة  -

للتعليم العالي دور كبير ومتزايد في تنمية الموارد البشــــــــــرية في المجتمع وذلك لما تملكه الجامعات      
وبحثية من شأنها أن تمد المجتمع بمخرجات قادرة على إحداث  ماديةوإمكانيات من موارد بشرية مؤهلة 
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كما يســـــاهم هذا التعليم في إعداد القيادات العلمية والفكرية  واجتماعية،تنمية متكاملة شـــــاملة اقتصـــــادية 
التي تتولي قيادة المجتمع وكذلك إعداد الموارد البشـــرية العلمية المتخصــــصــــة القادرة على بحث ودراســــة 

يحقق التعليم العالي هذه المهمة البد أن تقوم الجامعة  وحتى وتقدمه.ت المجتمع بهدف تطويره مشـــــــكال
 لك.ذبدور في عملية التنمية وتساهم بالعمل الواعي في تحقيق اإلنتاج وتوظيف التكنولوجيا في 

تي أصبحت الوعلى الجامعة ومواردها البشرية أن تطور ذاتها باستمرار في ضوء التطبيقات العلمية     
 علمية.تتزايد بشكل غير مسبوق حتى أن خريجي األمس أصبحوا يعانون من أمية 

لذلك تزايد االهتمام بالتعليم العالي ومؤســـــــــــســـــــــــاته لتحقيق االســـــــــــتغالل األمثل لموارد المجتمع الطبيعية 
 والبشرية وتحقيق التقدم في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية .

ن المتتبع لتطور النظم التعليميـة في مختلف المجتمعات يجد أن أي مجتمع من هذه المجتمعات إ      
يحرص على تأسيس جامعاته ومعاهده العالية ليستكمل بذلك نظامه التعليمي ويحقق هيبة ومنزلة علمية 

ياســية وكل ســعلى المســتوى الوطني والقومي والدولي معتبرًا ذلك ضــرورة ثقافية واجتماعية واقتصــادية و 
ذلـك حرض المجتمع الليبي على القيـام بـه من خالل فتح العـديد من الجامعات في مختلف مناطق ليبيا 
معتبرًا كل ما يصـــــرف على هذا التأســـــيس نوع من االســـــتثمار في مجال إعداد الموارد البشـــــرية والثقافية 

 واالجتماعية واالقتصادية والسياسية .

أحد المحاور األســـاســـية للتنمية البشـــرية كان من الضـــروري توجيه عناية ولما كان اإلنســـان يمثل       
 وتأهيله.خاصة إلعداده وتدريبه 

لذلك فإن دور التعليم العالي يتعاظم باســــتمرار في إعداد الموارد البشــــرية المؤهلة لتلبية احتياجات ســــوق 
ت االجتماعية واالقتصـــــــادية العمل كمًا ونوعًا وخاصـــــــة متطلبات تحقيق التنمية المســـــــتدامة في المجاال

 -التالي: لذلك فإن مشكلة هذا البحث تتمثل في اإلجابة عن التساؤل الرئيس  والثقافية.
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ة الموارد تنمي التعليم العالي بليبيا ليســـــــــاهم فيمـا هي متطلبـات الجودة التي يجـب أن تتوفر في  -
 البشرية؟

 البحث:أهداف  -
 -إلى:يهدف البحث 

 ليبيا.معرفة واقع التعليم العالي في   -1
 معرفة دور التعليم العالي في تنمية الموارد البشرية .  -2
معرفــة معــايير الجودة التي يجــب أن تتوفر في التعليم العــالي لإلســــــــــــــهــام في إعــداد وتنميــة الموارد   -3

 البشرية في ليبيا .

 منهج البحث وخطته : -

 التحليلي المتمثل في عرض األفكار وتحليلها واســتخالصيتمثل منهج البحث في المنهج الوصــفي      
األحكام للوصـــــول إلى تحقيق مســـــتهدفات البحث من خالل األدب المنشـــــور عن التعليم العالي ومعايير 

 الجودة التي يجب أن تتوفر فيه من خالل الخطوات التالية :

 وظائف التعليم العالي في تنمية الموارد البشرية . أوال :   

 واقع التعليم العالي في ليبيا . نيًا :ثا   

 دور التعليم العالي وأهميته في التنمية المستدامة . ثالثًا :   

معايير الجودة التي يجب أن تتوفر في التعليم العالي ليساهم في إعداد وتنمية الموارد البشرية  رابعًا :   
 لتحقيق التنمية في ليبيا .

 البحث:مصطلحات  -
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وهو التعليم الـــذي يتحقق من خالل الجـــامعـــات والكليـــات والمعـــاهـــد المرتبطـــة بهـــا  العـــالي:التعليم  -
 -ويتضمن ثالث مستويات :

ويشــمل المعاهد المتخصــصــة في كافة المجاالت والتي تمنح الطالب شــهادة  األول:المســتوى   -أ
 ين.مومعلوصحية  تؤهله للعمل في المجتمع في تخصصات فنية من صناعية وتجارية وإدارية

ويتمثـــــل في الجــــــامعـــــات والكليـــــات التي تســــــــــــــتمر الـــــدراســـــــــــــــــــة بهــــــا                         الثــــاني:المســـــــــتوي   -ب
( ســـنوات حســـب طبيعة التخصـــص وتمنح الطالب شـــهادة البكالوريوس أو الليســـانس في  6 – 4من ) 

 .  مختلف التخصصات
ـــــــــ  ب التخصصات والتي يمنح الطالويتمثل في الدراسات العليا في مختلف الثالث :  المسـتوي -جـ

بعد إتمامها الدبلوم العالي أو الماجســـــــــتير أو الدكتوراه . كل المســـــــــتويات الثالثة يلحق بها الطالب بعد 
 حصوله على الشهادة الثانوية .

تعرف بــــــأنهــــــا بيــــــانــــــات المســــــــــــــتوي المتوقع الــــــذي وضــــــــــــــعتــــــه هيئــــــة                           معــــايير الجودة : – 1
قدر منشــــــــــود من الجودة .  أن درجة أو هدف ، أو التميز المراد الوصــــــــــول إليه لتحقيقمســــــــــئولة بشــــــــــ

 (. 19، ص  2118)الفتالوي ، 
ـــة المعـــايير والخصــــــــــــــــائص التي ينبغي أن تتوفر                 الجودة الشــــــــــاملــة في التعليم : -2 هي جمل

أو العمليــــــات                              في جميع عنــــــاصــــــــــــــر العمليــــــة التعليميــــــة ، ســــــــــــــواء منهــــــا مــــــا يتعلق بــــــالمــــــدخالت
أو المخرجـــات ، والتي تلبي احتيـــاجـــات المجتمع ومتطلبـــاتـــه ورغبـــات المتعلمين وحـــاجـــاتهم . )نعيمـــة 

 (.41، ص 2111أبوشاقور ، 
 البشرية:الموارد  -

وتعرف على أنها مجموعات األفراد والمشــــــاركة في رســـــــم أهداف وســـــــياســـــــات ونشـــــــاطات وإنجاز       
 (.38، ص  2111)حسن بلوط ، المؤسسات. األعمال التي تقوم بها 
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ويعرف حامد عمار التنمية البشـــــــــرية بأنها عملية أو عمليات تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل 
وعة بغية الوصــــــول إلى تحقيق تأثيرات وتشــــــكيالت معينة في حالة اإلنســــــان والمدخالت المتعددة والمتن

 وفي سياقه المجتمعي .
 في هذه الورقة البحثية سنتناول المحاور التالية :

 واقع التعليم العالي في ليبيا . أواًل :  
 واقع التعليم العالي وأهميته في تنمية الموارد البشرية . ثانيًا :  
ير الجودة التي يجـب أن تتوفر في التعليم العالي كي يؤدي دوره في إعداد وتنمية الموارد معـاي ثـالثـًا :  

  البشرية .
 -أواًل : واقع التعليم العالي في ليبيا : 

إن التعليم العالي هو أعلى مرحلة في التعليم ويتضــــــــــــمن الجهود والبرامج التعليمية المتطورة التي تتم    
جتمع الليبي لذلك فإن الم بها؛يات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المرتبطة على مستوى الجامعات والكل

ات التعليم العالي كأحد األدو  ى االعتماد علىكـأي مجتمع يســــــــــــــعي إلى التطور وتحقيق التقـدم فـأتجه إل
 والثقافية.المهمة إلعادة بناء وتكوين مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

 لعامة.القد تأثر التعليم العالي في ليبيا بفلسفة النظام التعليمي ككل وبأهدافه وخصائصه وسماته 
وجيهه الوجهة وت المجتمع،بالتعليم في جميع مراحله بصـــفته اســـتثمارًا لمصـــلحة تنمية  االهتمامإن       

ة القدرات لمتطلبات وتنميالصــــــــــحيحة لخدمة أغراض التنمية المختلفة يتطلبان تحديد اإلمكانات وتوفير ا
وثانيها  التعليم الفني أو المهني ن –والمعروف أن التعليم العالي يحوي مســــتويات ثالثة أولها  البشــــرية.

ليا وفيها الدراســـات الع -وثالثها واإلنســـانية، التخصـــصـــات العلميةالتعليم في الجامعات وكلياتها ذات  –
 في مختلف تلك التخصصات . أنواع من الشهادات يتحصل الطالب على ثالثة

والمعروف أن أهداف الجامعات الليبية منذ نشـأتها وحتى بداية العقد السـابع من القرن الماضي لم       
تخرج عن إعــداد مــدرســــــــــــــين للمرحلــة اإلعــداديــة والثــانويــة بــالتعليم العــام أو إعــداد موظفين وإداريين في 

الســــــــــابع شــــــــــهدت هذه الجامعات تطورًا ملموســــــــــًا وتغيرًا الوظائف الحكومية المختلفة ، ومع بداية العقد 
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ملحوظــًا في فلســــــــــــــفتهــا التعليميــة وأهــدافهــا التربويــة للنهوض بــالمجتمع وتحقيق عمليــة التنميــة ومواجهــة 
تحدياتها وتم ذلك من خالل إعداد الكفاءات العلمية المتخصـــصـــة والتوســـع في الدراســـات الجامعية وفتح 

م المتخصـــصـــة في مختلف مناطق ليبيا إال أن هذه الســـياســـة واجهتها بعض الجامعات والكليات واألقســـا
 لحوات،االعقبات والتحديات وجعلتها ال تحقق األهداف المرجوة منها وتمثلت هذه التحديات في اآلتي . )

 ( :56ب . ث ، ص 
 واإلدارية.ضعف اإلمكانات المادية   -1
 والمعامل.نقص الكتب المرجعية وقلة المختبرات   -2
 المتخصصين.ني مستوى التحصيل وقلة األساتذة تد  -3
تدنى درجة اإلنفاق رغم زيادة عدد الطالب بنســـب عالية وبمعدل ســـنوي كبير في جميع مســـتويات   -1

التعليم العالي ، ولما كان نجاح العملية التعليمية يتوقف على فاعلية وكفاءة المؤسسات الجامعية وقدرتها 
ًا إعداد موازنة يتم قد كان لزامعلى القيام بالنشاط التعليمي لتحقيق األهداف التعليمية والتربوية المنشودة ف

بموجبها اإلنفاق على تســـــــيير العملية التعليمية واســـــــتثمار القدرات البشـــــــرية لتحقيق التنمية ألن اإلهتمام 
بـالتعليم العـالي يســــــــــــــاعــد في مواجهـة احتيــاجـات عمليـة التطوير والتحــديـث وإحـداث التقـدم المـادي الــذي 

ذلك من متطلبات الحياة المعاصــــــــــــــرة في القرن الحادي يصــــــــــــــاحبـه تطور وتقـدم اجتمـاعي وثقافي ويعد 
والعشــــــــرين والذي يشــــــــجعنا على تأكيد ضــــــــرورة االهتمام بالتعليم العالي واإلنفاق عليه هو إثراء وتطوير 
الجانب المعنوي واالجتماعي في اإلنســـــان وخلق التوازن الضـــــروري بين التنمية المادية والتنمية البشـــــرية 

 لمعاصر .في المجتمع اإلنساني ا
إن التعليم العـالي يخضــــــــــــــع في مكونـاتـه ومخرجـاتـه لمناهج وبرامج محددة حتى يؤدى دوره في فهم     

المعلومة واكتســــــــــاب المهارة وتنمية اإلتجاه اإليجابي نحو العمل واإلنتاج واإلبداع وهذا ال يتم إال بتوفير 
 قنية وغيرها .عوامل عدة كعضو هيئة التدريس واإلمكانات المادية واستخدام الت

وإنطالقًا من التجدد المســـــتمر ألهداف الجامعات والتطوير الســـــريع لوســـــائلها لمواكبة متطلبات المجتمع 
وأهدافه المتجددة فإن الطرق التقليدية في بنية التعليم العالي وأدواته المادية                  والبشــــــــــــرية 
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عد والهوية ، ومواكبة الحداثة والنمو ، ولم ت لثقافةصــــــيل لالســــــائدة اليوم لم تعد تســــــتجيب لما يراد من تأ
 (.98، ص 1991وسائل التعليم موازية للتطوير والتحديث بالسرعة واإلتقان المطلوبين .)دغيم ، 

إن التعليم العالي ، مثله مثل أي نســـــــــــــق تعليم نظامي ، ليس إال انعكاســـــــــــــا للســـــــــــــياق االجتماعي      
عليم العالي ومؤســــــــــســــــــــاته يعانى من مشــــــــــكالت كبيرة ، حيث تواجه واالقتصــــــــــادي العام ، لذلك فإن الت

ـــات وتهـــديـــدات بـــالغـــة الخطورة ، نشـــــــــــــــــأت عن التغيرات التي غيرت شــــــــــــــكـــل                    مؤســــــــــــــســـــــــــــــــاتـــه تحـــدي
العالم و أوجدت نظامًا عالميًا جديدًا يعتمد العلم والتطوير التكنولوجي المتســـــارع أســـــاســـــًا ، ويســـــتند إلى 

لتقدم والتفوق ، األمر الذي ال يدع مجااًل للتردد في البدء ببرامج شاملة للتطوير والتحديث تقنيات عالية ا
 ونقاط الضعف فيها . تضمن لمؤسسات التعليم العالي بليبيا القدرة على تجاوز مشاكلها

سلوك لويعد التعليم العالي استثمار بشري يرجي منه إحداث تغيرات جذرية في القيم والنظم وأنماط ا     
وهـــــــذه تــعــتــمـــــــد عــلــى عــمــلــيـــــــة اســـــــــــــــتــيــعـــــــاب الــطـــــــالـــــــب لــلــمــعــلــومـــــــات والــمــعـــــــارف                              واالتـجـــــــاهـــــــات،

 الجامعة.التي تقدمها 
إال أنه نتيجة للتوســــــــع في الجامعات فقد بدأ التركيز على كم الطالب دون حســــــــاب دقيق للجوانب      

 لعمل.افي ميادين  وأنعكس ذلك على التطبيق لقي،التو النوعية والكيفية مما أدي إلى ضعف األداء 
نها أل المحدثة،فالتســــارع في التوســــع الكمي أدي إلى ضــــبابية صــــفة الجامعة من بعض الجامعات      

في  وارضـاء ألطراف تشارك الجغرافي،واعتمدت في تأسـيسـها على التوزيع  محكم،أسـسـت دون تخطيط 
 فوضعت أسماء لجامعات على مبان مدرسية ال تتوفر فيها العناصر المكونة للجامعة من ذلك : القرار،
 األستاذ الجامعي الخبير القار . -
 اإلدارة المؤهلة لتسيير الجامعة . -
 المكتبة العلمية التي تكفي أعضاء هيئة التدريس والطالب حاجتهم العلمية والبحثية . -
 اسية للتجريب والتدريب .المعامل واألجهزة والمواد األس -
 الميزانية المناسبة لمسمي الجامعة . -
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كذلك حدوث اضــــــــطراب في اســــــــتمرارية بعض الجامعات وإمكانية تطويرها ، وعدم الثبات فأحيانًا تلغي 
 كلية ، وأحيانًا أخري تنقل إلى مكان غير المكان الذي أسست فيه وأحيانًا أخرى تلغي الجامعة .

يـات من حيث التوزيع لم يكن صــــــــــــــحيحًا من الناحية العلمية والعملية ، فمعظمها كـذلـك تبـاعـد الكل     
تفتقر إلى األقسام الداخلية وإن وجدت فهي أقسام طاردة ، مما دفع بعض الطالب إلى االلتحاق بكليات 

 وأقسام مرغمين بسبب البعد وعدم وجود هذه األقسام .
قلة بذاتها وليســـــت لها ميزانية خاصـــــة بها بالتالي ال كما أن مؤســـــســـــات التعليم العالي لم تكن مســـــت    

 تتمكن من تحقيق ما تطمح إليه من تطوير وتوسع .
ورغم المحـاوالت العـدة من اجـل اإلرتقـاء بـالتعليم العـالي إال أنـه لم يتم تحقيق أهـدافه بالكامل ووفق      

ألقســــــام لمتعلمين من خريجي بعض اإســــــتراتيجية التنمية الليبية التعليمية ، وخاصــــــة أن ظاهرة البطالة ل
والكليات اإلنسـانية للتعليم العالي بسـبب التوسع األفقي للجامعات، وعدم وجود تنسيق بالصورة المطلوبة 
بين خطط التعليم العالي من الخريجين وحاجة ســــــــــــــوق العمل أو متطلبات التنمية، مما أدي إلى ظهور 

 مين . االختناقات في المهارات والبطالة بين المتعل
إن أخطر مشــــــــــــــكالت التعليم العـالي تتمثـل في تردى نوعيـة مخرجـاتـه كمـا جاء في تقرير التنمية       

م لهذه المرحلة ، حيث يشـــــــــكل هذا الخطر التحدي األهم في مجال النشـــــــــاط التعليمي 1999البشـــــــــرية 
ية قدرات ة وتنمبحيث لم يحقق التعليم هدفه التنموي واإلنســــــــــــاني األمثل من أجل تحســــــــــــين نوعية الحيا

اإلنســـــان الخالقة ، ومن المنطقي أن تؤدى قلة الموارد أو ســـــوء اســــــتخدامها إلى تدهور اإلنتاج ، كذلك 
توجد عناصر أخرى تؤثر في شكل حيوي في تحديد نوعية التعليم ، ومن أهمها سياسات التعليم ووضع 

 ي . اكز التدريب والتأهيل المهنأعضاء هيئة التدريس وبرامج وأساليب التعليم ، والبحث العلمي ومر 
إن غني األمم وفقرهــا يتوقف اليوم على فــاعليــة التعليم العــالي وقــدرتــه على اســــــــــــــتيعــاب االنفجــار      

المعرفي ومواكبته التحوالت الجذرية المتســــــارعة في ميدان تقنيات المعلومات واالتصــــــال ومشــــــاركته في 
ختلفـــة وانفتـــاح التعليم الجـــامعي على محيطـــه صــــــــــــــنع المعرفـــة من خالل مجـــاالت البحـــث العلمي الم

االجتماعي واالقتصــــــادي لتحقيق التنمية المســــــتدامة المنشــــــودة بمعنى أن تكون الجامعة في شــــــراكة مع 
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مؤسـسـات المجتمع العام منها والخاص بحيث تشـترك هذه المؤسسات مع الجامعة في صياغة األهداف 
مراحل الجامعة الدراسية وفي تحديد نوعية البحوث العلمية المرحلية للمقررات الدراسـية التي تمرر خالل 

 المطلوبة وتوظيف نتائجها علميًا في الحياة العامة .
ولكي تتوثق هــذه الشــــــــــــــراكــة وتتســــــــــــــع قــاعــدتهــا فــإن الجــامعــات يجــب أن تكثر من عقــد النــدوات       

ين في ع الخاص والمتخصـــصـــوالمؤتمرات والموائد المســـتديرة التي تســـاهم فيها الوزارات المختصـــة والقطا
ـــــاغـــــة األهـــــداف ووضــــــــــــــع الخطط األنيـــــة والمســــــــــــــتقبليـــــة وإجراء                  ـــــة لصــــــــــــــي ـــــاة المختلف مجـــــاالت الحي

التقييم والتقويم لمختلف األنشــــــــــــــطــة الســــــــــــــيــاســــــــــــــيــة واالجتمــاعيــة واالقتصـــــــــــــــاديــة والثقــافيــة ممــا يحقق                       
ة مــاديــًا وتمويــل أبحــاثهــا ومؤتمراتهــا والمشـــــــــــــــاريع                    حمــاســـــــــــــــًا بين مؤســــــــــــــســـــــــــــــات المجتمع لــدعم الجــامعــ

 التي تعتزم تنفيذها .
وبــإلقــاء نظرة على أوضـــــــــــــــاع الجــامعــات في ليبيــا اليوم نجــدهــا تتخلف كثيرًا في هــذه الشــــــــــــــراكــة                          

ددة                              عـن جـــــــامـعـــــــات الـبـالد الـمـتـقـــــــدمـــــــة كمـــــــا أن الجـــــــامعـــــــات عمومـــــــًا تعـــــــاني مشــــــــــــــكالت متعــــــــ
تـعـيـقـهـــــــا عــن أداء مـهـمـتـهـــــــا األســـــــــــــــــــــاســــــــــــــيـــــــة الـمـتـمــثـلـــــــة فـي تـنـمــيـــــــة لـيـبـيـــــــا وتـحــقـيـق رقـيــهـــــــا .                                 

 )الحوات ، مرجع سبق ذكره(. وأهم هذه المشكالت :
تــدني نوعيــة التعليم العــالي ويرجع هــذا التــدني لألعــداد المتزايــدة من الطالب الــداخلين للتعليم   -

 العالي ومحدودية األماكن المخصصة لهم من قاعات تدريسية ومعامل .
أضف إلى ذلك أن معظم أساتذتنا الجامعيين ال يتوفرون على تأهيل في استراتيجيات التدريس   -

( كلية في طول البالد وعرضها أقامت دورة تدريبية على هذه 37ليات التربية )ولم نسمع أن كلية من ك
 التدريس بالجامعة . نيات التربوية لفائدة أعضاء هيئةاالستراتيجيات واستخدام التق

كما أنه ، ال توجد هناك عالقة رعاية أكاديمية بين األستاذ والطالب ، فاألستاذ ليس له مكتب خاص به 
عة ، وال يطلب منه تخصــــــــيص ســــــــاعات أســــــــبوعية محددة يســــــــتقبل فيها الطالب الذين في مبنى الجام

 يحتاجون مساعدة في فهم ومناقشة وبلورة ما يواجههم في حياتهم الجامعية .
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أما طرائق التدريس المتبعة في الجامعة فهي على األغلب إمالء محاضـــــــــــرات يحفظها الطالب  -
لعام الدراســـــــــــي . وال تتوفر للجامعة الموارد المالية والبشـــــــــــرية ويعيدون كتابتها على ورق اإلمتحان أخر ا

 الالزمة وتفتقر الجامعة أيضًا للتجهيزات والمختبرات الضرورية وتكاد ال تستحق أن تسمي جامعة .
إن الثقافة الســائدة في الجامعات تقوم على ســلطوية األســتاذ الذي يلقى ويلقن وســلبية الطالب الذي      

 هذه الثقافة ال تشجع الطالب على التساؤل والتفكير واإلبداع واإلبتكار واالختراع . يتلقي ويدون و 
الجامعات عندنا ليســـــــت منفتحة على محيطها االجتماعي واالقتصــــــــادي بل منغلقة حتى على   -

نفســـها فكل قســـم من أقســـامها يواصـــل اســـتخدام برامجه التقليدية دون االنفتاح على بقية األقســـام العلمية 
ســـوق  توتبادل المعرفة معها. وقد أصـــبحت الهوة التي تفصـــل بين مضـــامين التعليم العالي وبين متطلبا

العمـل كبيرة . فمنـاهج التعليم العـالي ال تواكـب التطورات الســــــــــــــريعـة في ميـدان العلوم والتقنيـات الحـديثة 
وثورة المعلومات ، وال التغيرات المتســــــــــــارعة في ثقافة المعلومات واالتصــــــــــــال ولهذا فإنا جامعاتنا متهمة 

 بتخريج أفواج من العاطلين عن العمل .  
ا من ضآلة البحث العلمي فيها بالرغم من أن الوظيفة األساسية للجامعة االهتمام كما تعاني جامعاتن    

بـالبحـث العلمي. كمـا يعـاني التعليم العـالي في جـامعـاتنـا من انعدام تقييم نوعياته وجودته ولهذا فالحاجة 
 . تدعو إلى التخطيط لتحديث التعليم العالي وتفعيل مخرجاته من خالل إعادة النظر في مدخالته

 ثانيًا : دور التعليم العالي وأهميته في تنمية الموارد البشرية .
التعليم العالي ليس نظريات تدرس بمعزل عن المجتمع وتلبية حاجاته، والتنمية الشـــاملة ليســـت إنفاق    

مة على المســــــــــــــاه األموال دون علم أو تخطيط ، فالتعليم العالي هو المســــــــــــــتوى التعليمي الوحيد القادر
 ية في البحث العلمي وفي تطور المعارف اإلنسانية وفي خدمة المجتمع وتنميته . الحقيق

كمـا أنـه للتعليم دور مهم ومؤثر في تحقيق التقـدم في شــــــــــــــتي المجـاالت االقتصــــــــــــــاديـة واالجتماعية    
والسياسية ألي مجتمع من المجتمعات البشرية ، وكذلك يساهم في تطوير المجتمع وتقدمه وزيادة قدراته 

إلنتـاجيـة وذلـك لمواجهـة مـا يتعرض مســــــــــــــار نموه من تحـديـات ، ومن هذا المنطلق فإن للتعليم العالي ا
إســــــــــــتراتيجية مهمة ال تقل أهمية عن األمن والغذاء . وأصــــــــــــبح عاماًل مهمًا لتحقيق المســــــــــــيرة التنموية 
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د البشــرية . في الموار االجتماعية واالقتصــادية وذلك لمســاهمته في زيادة اإلنتاج الوطني لكونه اســتثمارًا 
وبتطور التعليم العالي يتطور البحث العلمي الذي يعتبر الوســـــــيلة العصـــــــرية التي يتم بموجبها التخطيط 
لمختلف أنواع التنمية ســـــــواء أكانت اقتصـــــــادية أو بشـــــــرية أم بيئية وذلك من أجل أن يتم التوجيه األمثل 

 حو االستثمار األفضل لمصلحة أبناء المجتمع .لموارد وطاقات وإمكانات المجتمع البشرية والمادية ن
وحتى يؤدي التعليم العالي دوره في تنمية الموارد البشــرية ينبغي وجود إســتراتيجية تنموية متكاملة شــاملة 
للتعليم والبحث العلمي ، فمخرجات التعليم أداة وهدف من أهداف التنمية األســـاســـية ، والتنمية ينبغي أن 

ليم العالي بصـــفة خاصـــة ، وذلك من خالل ما تقدم له من موارد متنوعة تســـاعد تســـعى إلى تطوير التع
 على نجاحه . 

ومن هنا البد أن ُينظر للتعليم على أنه ليس ســـــبياًل للتنمية البشـــــرية فقط بل أيضـــــًا عاماًل أســـــاســـــيًا من 
 ة .قتصادياجتماعية أو ا عوامل اإلنتاج التي تعول عليها التنمية في تحقيق أهدافها سواء كانت

ومن هذا المنطلق فإن التخصـص المدروس والوعي في المؤسـسـات التعليمية العليا بما يتناسب والعملية 
التنموية ومواكبة التطور الذي يجري في العالم المتقدم ، أصبح شيئًا ضروريًا لكل المجتمعات التي ترنو 

 لحياة أفضل ألبنائها .  
العالي في ليبيا من أجل تحقيق تنمية الموارد البشــــــــــــــرية  لـذلـك كـانـت هنـاك ســــــــــــــياســــــــــــــات عامة للتعليم

 واالجتماعية واالقتصادية ، إال أن هذه السياسات لم تحقق النتائج المرجوه منها كمًا وكيفًا .
م على أن للتعليم العالي دورًا مهمًا في خدمة المجتمع  1981كمـا أكـدت الئحة الدراســــــــــــــات العليا لعام 

نمية قدراته من خالل القيام بالدراســــات والبحوث العلمية والتقنية لزيادة المعرفة والمســــاهمة في تطويره وت
اإلنســــــــانية في جميع المجاالت ، أيضــــــــًا بناء قاعدة بشــــــــرية قادرة على اإليفاء بمتطلبات خطط التحول 

 والبناء وخلق إطارات قيادية في مجال العمل الفني والتقني .
ليم العــــــالي وتنميــــــة الموارد البشــــــــــــــريــــــة لــــــذلــــــك يمكن                         ممــــــا الشــــــــــــــــــــك فيــــــه وجود عالقــــــة بين التع

القول أن إســــــــــــــتراتيجيـــة التعليم العـــالي يجـــب أن تكون متســــــــــــــقـــة ومتكـــاملـــة مع إســــــــــــــتراتيجيـــة التنميـــة                       
ي يــة ففي المجتمع . فمخرجــات التعليم وخــاصـــــــــــــــة العــالي هي أداة التنميــة وهــدفهــا. كمــا أن هــدف التنم
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المجتمع هو تطوير التعليم وعلى رأســـه التعليم العالي ألنه وســـيلة التطور والتحول وذلك بما يقدم له من 
 موارد .

كما أن التعليم ال يقصـد به التنمية البشـرية وحدها بل يتعدى ذلك على أساس أنه أداة من أدوات التنمية 
لتعليم العالي المتنوعة والمتخصـــــصـــــة تصـــــبح الشـــــاملة وركيزة من ركائز اإلنتاج، فمن خالل مخرجات ا

األخيرة أكثر قـدرة على تنميـة مـا حولهم ومن حولهم. لـذلـك فـإن دور التعليم العالي هو تناول مشــــــــــــــاكل 
 (.15، ص  1995المجتمع وتنمية موارده البشرية . )الزوكي ، 

شــــــاقور ، عتمد على : )ابو الليبي ي ه في برامج التطوير بالمجتمعإن نجاح دور التعليم العالي وإســـــهام  
 (.45، ص 2111
تطوير اإلمكــانــات المــاديــة من خالل تخصــــــــــــــيص موازنــات كفيلــة بتغطيــة متطلبــات الجــامعــات  -

 والصرف على البحث العلمي وإثرائه في شتي المجاالت لخدمة برامج التطوير والتحول في البالد .
الهــادف حتى نتمكن من  تــذليــل الصــــــــــــــعوبــات التي تحول دون قيــام الجــامعــات بــالبحــث العلمي -

 توسيع آفاق خدمتها للمجتمع، وبالتالي مساعدته على التنمية الشاملة . 
ضــــرورة التركيز على المســــار العلمي التقني والمرتبط إرتباطًا وظيفيًا مع متطلبات التحول التي  -

 . ليعيشها وذلك لتلبية احتياجاته ومعالجة مشكالته هو رسم سياسات وأهداف وبرامج المستقب
ضـــــــــــــرورة إقحام الخبرات الجامعية والبحاث ومســـــــــــــاعدي البحاث في برامج ومشـــــــــــــاريع التنمية  -

بالمجتمع وعدم قصــر ذلك على الخبرات والعناصــر األجنبية ، األمر الذي يحول دون تطوير وبناء 
 أطر علمية قادرة على خدمة المجتمع الليبي والمساهمة في تنمية المصادر الطبيعية والبشرية به .

فإننا نؤكد على أن التعليم العالي يلعب دورًا في تنمية المجتمع وتطوره كما أن وفرة وبناء على ما سبق 
الموارد البشـــرية كمًا ونوعًا تعتبر من أهم العوامل، المحددة إلمكانات التنمية االقتصـــادية واالجتماعية ، 

أفراده ة ســــــوف يتمكن من تحقيق اإلرتقاء بفالمجتمع الذي تتوافر فيه الموارد البشــــــرية ذات النوعية الجيد
 بصورة أفضل وبمعدل أسرع من بلد ال تتوافر فيه هذه الموارد .
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إن مخرجات العملية التعليمية بالنســــــبة إلى عملية اإلنتاج ال تقل أهمية عن رأس المال المادي نفســــــه ، 
ن ر على تمكين المجتمع موان تحســـــين نوعيتها من خالل التعليم العالي ، هو أمر يســـــاعد إلى حد كبي

أن يخصـص موارده تخصـيصًا أمثل، فالعملية التعليمية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى تؤتي ثمارها، 
عالوة على كونها محفوفة بالمخاطر والصــــــــعوبات ، فالموارد البشــــــــرية تدخل وتمر عبر مراحل تعليمية 

ية قتصــاد القومي ، وتعتبر من المتطلبات األســاســمختلفة، وتلعب مرحلة التعليم العالي دورًا مهمًا في اال
 -للتنمية االقتصادية ، كما تتمتع مرحلة التعليم العالي بعدة خصائص وهي :

 األقرب إلى سوق العمل والمزود األكبر بالقوى العاملة المؤهلة . -1
 تمثل الجزء األكبر في حصتها من حجم اإلنفاق عليها مقارنة بالمراحل السابقة لها . -2
 إنها مؤشر تعكس اتجاهات وإهتمامات السياسات التعليمية في الدولة . -3
 المؤثر المباشر على الهيكل المهني للقوى العاملة . -4
 الوسيلة المهمة لتقدم المجتمعات تكنولوجيًا . -5

وبالتالي فإن التعليم العالي يمثل أهم المصـــادر لتلبية إحتياجات المجتمع من الكوادر البشـــرية المعاصـــرة 
ات الكفــاءات والمؤهالت العــاليــة وهــذا يؤكــد العالقــة الوثيقــة بين مخرجــات التعليم العــالي ومتطلبــات وذ

 التنمية االقتصادية واالجتماعية .
ومن خالل دور مؤســــــســـــــات التعليم العالي في المجتمع نجد أن هذه المؤســـــــســـــــات ال بد أن تتعرف إلى 

لى ساعدته للحفاظ على ثقافته وتراثه والتغلب عإحتياجات مجتمعها وتعمل على إشباع هذه الحاجات وم
 . واجههالتحديات المستقبلية التي يمشكالت حاضرة وتقدم له األساليب التي من خاللها يتم التعامل مع ا

إن توفر الظروف المالئمة لتحقيق التنمية البشرية الشاملة يتطلب االهتمام وإعطاء                أولوية 
 االجتماعية واالقتصادية وتحقيق التنمية التربوية التعليمية في توازن شامل متكامل .لمتطلبات التنمية 

 

ثـــــالـثـــــًا : مـعـــــايـيـر الـجودة التي يجـــــب أن تتوفر في التعليم العـــــالي لإلســـــــــهـــــام في إعـــــداد                        
 وتنمية الموارد البشرية .
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لقد أصبح إصالح مؤسسات التعليم العالي وتجويد مخرجاتها من الضروريات التي استلزمت االهتمام    
باألخذ بمعايير الجودة لضمان جودة تحسين التعليم العالي بما يتالءم مع احتياجات سوق العمل وخطط 

د عالي وتجويالتنمية في المجتمع ، لذلك ســـــــــعت الكثير من الدول إلى إصــــــــــالح مؤســـــــــســــــــــات التعليم ال
مخرجاته من خالل إنشـــــــاء الهيئات والمجالس المتخصـــــــصــــــــة التي تشـــــــرف على عملية ضــــــــمان جودة 
مؤســــــــســــــــات التعليم العالي حتى تكون مخرجاتها مناســــــــبة لطموحات وحاجات المجتمع وســــــــوق العمل، 
 ومســــــــــــــاهمة في تنمية الموارد البشــــــــــــــرية وذلك من خالل ما تملكه الجامعات من موارد بشــــــــــــــرية مؤهلة
وإمكانيات مادية وبحثية من شــــــأنها أن تمد المجتمع بمخرجات قادرة على إحداث تنمية متكاملة شــــــاملة 
اقتصــــــادية واجتماعية ، وعلى إعداد الموارد البشــــــرية العلمية المتخصــــــصــــــة القادرة على بحث ودراســــــة 

 مشكالت المجتمع بهدف تطويره وتقدمه .
ية للتنمية البشــرية كان من الضــروري توجيه عناية خاصــة ولما كان اإلنســان يمثل أحد المحاور األســاســ

للتعليم العالي وخاصـة أن دوره أصـبح يتزايد بإستمرار في إعداد الموارد البشرية المؤهلة لتلبية إحتياجات 
سـوق العمل كمًا ونوعًا وخاصـة متطلبات تحقيق التنمية المستدامة لذلك كان لزامًا على الجهات المعنية 

وفير متطلبـات الجودة التي ينبغي أن تتوفر في التعليم العالي بليبيا حتى يســــــــــــــاهم في تنمية االهتمـام بت
 الموارد البشرية وذلك من خالل األخذ بمعايير الجودة الخاصة بالتعليم العالي .

إن جودة التعليم العــالي تعني مقــدرة مجموع خصــــــــــــــائص ومميزات المنتج التعليمي على تلبيـة متطلبــات 
وســــــــــــــوق العمــل والمجتمع وكــافــة الجهــات الــداخليــة والخــارجيــة المنتفعــة ، إذ أن تحقيق جودة الطــالــب ، 

التعليم يتطلب توجيه كل الموارد البشــرية والســياســات والنظم والمناهج والعمليات والبنية التحتية من أجل 
هيئ الطالب ت خلق ظروف مواتيـة لإلبتكـار واإلبداع في ضــــــــــــــمان تلبية المنتج التعليمي للمتطلبات التي

 لبلوغ المستوي الذي نسعى جميعًا لبلوغه .
ولقـــد أكـــدت العـــديـــد من المؤتمرات اإلقليميـــة والعربيـــة للتعليم العـــالي على ضــــــــــــــرورة األخـــذ بجملـــة من 
التوجهات يســــاهم التعليم العالي من خاللها بشــــكل ملموس في التنمية المســــتدامة وفي تحســــين المجتمع 

 (. 112، ص  2116ري ، بمجمله من خالل : )الترتو 
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 -مهمات اإلعداد والتأهيل والتدريب المتمثلة في : -1

التركيز في مضــــامين برامج التعليم العالي، ومنهجياته ، ومقارباته وممارســــاته ووســــائل نقل المعارف  -
 -على تحقيق األهداف األتية :

 جتمع إلنخراط بالمتزويد الخريجين بكفايات محددة ، من معارف ومهارات واتجاهات، تتيح لهم ا
 والمشاركة الفاعلة في قطاعات النشاط البشري المختلفة . 

 .تكوين مواطنين مثقفين يمتلكون الكفايات المتعلقة باالتصال والتجلي والتفكير الحر 
  تكوين مواطنين ملتزمين بقضــــــــــــــايـا المجتمع والكون ، يتمتعون بروح النقــد وقــادرين على العمــل

 المشكالت االجتماعية والبيئية .ضمن فريق ويمكنهم تحليل 
  تعزيز العالقات مع عالم العمل وإنشـــــــــاء شـــــــــركات مع المعنيين فيه وتحليل احتياجات المجتمع

والعمـل على تلبيتها مع أخذ التطورات العلمية ، والتقنية ، واالقتصــــــــــــــادية باإلعتبار من جهة ، 
ق فرص عمل جديدة من جهة ومن خالل تأمين التدريب في أثناء الخدمة ، والمســـــــاهمة في خل

 أخرى .
 مهمات البحث العلمي في المجاالت كافة وخاصة في الميادين التطبيقية . -2
 . تشجيع البحث العلمي في المجاالت كافة وخاصة في الميادين التطبيقية 
 . تأمين اإلعداد والتدريب المناسبين للباحثين من خالل تطوير الدراسات العليا 
 الضروري للباحثين داخل الجامعة . تأمين الموارد والدعم 
  اإلعتراف بالحريات األكاديمية وال ســـــــيما حرية البحث والنشـــــــر والمحافظة على حقوق الباحثين

الفكرية وتطوير اآلليات التي تتيح اإلســــــــــتفادة من نتائج أبحاثهم لتجويد التعليم العالي والتطوير 
 القطاعي .

  المجاالت كافة .تعزيز نشر المعارف ونتائج األبحاث في 
 مهمات خدمة المجتمع .  -3
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وتشـــمل توجيه برامج التعليم العالي وأنشـــطة البحث العلمي من أجل تعزيز دور التعليم العالي في خدمة 
 المجتمع على المستوي العام والقيام ببرامج ومشاريع تخدم المجتمع بشكل مباشر. 

تكاملة للمجتمع من النواحي االقتصــــــــــــــادية وكذلك المســــــــــــــاهمة في تحقيق أهداف التنمية الشــــــــــــــاملة والم
 واالجتماعية والثقافية، والمساهمة في الحفاظ على القيم المجتمعية وتعزيزها .

وقد أظهرت الجهود البحثية عن أتفاق الغالبية من الباحثين على البنود العشـــــــــــــرة التالية كمعايير للجودة 
 (.73، ص  2117سليم ، الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمتمثلة في : )

 توفير المصادر المادية الكافية لدعم التعليم والتعلم . -
 توفير المصادر البشرية الكافية لدعم التعليم والتعلم . -
 توفير أهداف وغايات واضحة يفهمها كل من هيئة التدريس والطلبة . -
 ارتباط محتوى الموضوعات الدراسية بأهداف البرنامج وغاياته . -
 بة على المشاركة الفاعلة ، وإعطائهم المسؤولية الكاملة بتعلمهم .تشجيع الطل -
 معيار البرنامج مناسب للمكافأة . -
 التقييم الصادق ، والموضوعي ، والعادل . -
 تلقي الطلبة التغذية الراجعة المفيدة من التقييم )وتزويدهم باستمرار بمدى التقدم والتحسن( . -
 ومهارات قابلة لإلنتقال خارج الجامعة .يتخرج الطلبة وقد حصلوا على معرفة  -

 

)الطـــــائي ،                 -دواعـي تـطـبـيـق مـعـــــايـيـر الجودة في مؤســـــــــســـــــــــــات التعليم العـــــالي :  -1
 (.32، ص  2221والعبادي ،

النمو الســــــــــــــريع في مجال المعرفة والذي أدي إلى ظهور الكثير من االكتشــــــــــــــافات واإلختراعات التي  -
 نوعية المعرفة وكمياتها .أحدثت تغيرًا واضحًا في 

 التطور الكبير في نظم االتصاالت ووسائلها ـ فقد أصبح العالم اليوم قرية صغيرة . -
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الثورة المعلومـاتيـة والتكنولوجيـة واالتجاه نحو اســــــــــــــتخدام أجهزة عالية الطاقة ومتناهية في الصــــــــــــــغر  -
ا تماعية رأســــًا على عقب، وهذواألدوات المعقدة والتي من المتوقع أن تقلب النظم االقتصــــادية واالج

 يتطلب إعادة صياغة الفلسفات والقوانين في كل مناحي الحياة .
 االهتمام الجديد والمتزايد بمشكالت البيئة ؛ لما لها من أثار وأخطار على حياة اإلنسان . -
بطريقة  الاالهتمام الجديد والمتزايد بقيمة التميز والجودة بمعناها الشـــــــــــــامل والذي يعبّر عن أداء العم -

 صحيحة من أول مرة ، ومن ثم تحقيق رضا العميل .
 العاملين ( وتطوير كفاءة أدائهم. –زيادة رضا العمالء الداخليين )أعضاء هيئة التدريس  -
 توفير ميزة تنافسية للجامعات على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي . -
 رفع مستوى جودة خريجي الجامعات لزيادة الطلب عليهم . -
 زيادة حصة الجامعات من سوق العمل الداخلي والخارجي . -
تضييق الفجوة بين كفاءة خريجي الجامعات واحتياجات سوق العمل من كافة التخصصات مما يؤدى  -

 إلى خفض معدالت البطالة في كثير من التخصصات .
ـــة                          تكمن في الضــــــــــــــرورة الملحــــة لمواكبــــة  ممـــا ســـــــــبق نالحط أن أهميـــة تطبيق الجودة الشـــــــــــامل

ـــــد التي يجنيهـــــا المجتمع                          ـــــة خـــــاصـــــــــــــــــــة . ويمكن إجمـــــال الفوائ ـــــا بصــــــــــــــف ـــــة في ليبي التغيرات الحـــــالي
 2114ات ، )علي -من خالل  تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي به في النقاط التالية :

   (.76، ص 
ة في الجامعات ، والذي يمكنها من تقييم ومراجعة وتطوير إيجاد نظام شـــــــــــــامل لضـــــــــــــبط الجود -1

 المناهج الدراسية فيها .
 تساعد في تركيز جهود الجامعات على إتباع االحتياجات الحقيقية للسوق الذي تخدمه . -2
إيـجـــــــاد مـجـمـوعـــــــة مـوحـــــــدة مـن الـهـيـــــــاكـــــــل الـتـنـظيميـــــــة التي تركز على جودة التعليم في             -3

 ي إلى مزيد من الضبط والنظام فيها .الجامعات ، والتي تؤد
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ي ، الجـــامع لمنتجـــة في النظـــام التعليميتؤدي إلى تقييم األداء ، وإزالـــة جميع الجوانـــب غير ا -1
 وتطوير معايير قياس األداء .

 أداة تسويقية تمنح منشآت التعليم العالي القدرة التنافسية .  -1
عمل ، وإعطائهم مزيدًا من الفرص تؤدي إلى تطوير أســــــلوب العمل الجماعي عن طريق فرق ال -6

 لتطوير إمكانياتهم وتقويتها .
 وسيلة فعالة لإلتصال داخل وخارج الجامعة . -1
 وسيلة لتغيير الثقافة بين الموظفين . -8
  الجودة.وهو ما تدور حوله  للطلبة،تقديم خدمات أفضل  -2

وهي محور أهدافها، وبما أن الجامعة هي  العالي،ويمكن القول بأن الجامعة من أهم مؤســــســــات التعليم 
فليس أفضـــل من أن تشـــكل هذه القوى على أســـاس النوعية والكيفية  المجتمع،مصـــنع القوى العاملة في 

 أو الجامعة كنظام اجتماعي متكاململة ُيعنى بالمؤسسة ومنهج الجودة الشـا الكم،بداًل من التركيز على 
 فبرنامج الجودة الشـــــاملة يضـــــع المبادئ متنافرة،ت متناثرة ال كأجزاء ومجموعا بعض،يؤثر بعضـــــه في 

 (.9، ص  2115واألسس لمثل هذا التكامل .)الرشيد ، 
يضــــــــــــــاف إلى مــا ذكر أن الجودة الشــــــــــــــاملــة تمهــد الطريق أمــام الكيــان الجــامعي لبنــاء هيكــل وعمليــات 

الت أبرزها : العالمية ، والتكتوســــلوكيات قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشــــرين والتي من 
االقتصادية والركود االقتصادي ، والثورة التقنية في عالم المعلومات واالتصاالت ، ومتطلبات الجودة إذا 
ما توفرت في التعليم العالي بالشـــكل الصـــحيح فإنها ال تســـاهم في إعداد وتنمية الموارد البشـــرية وتخفف 

كالقول بأنها تعمل من برج عاجي بعيدًا عن إحتياجات المجتمع ، من حدة النقد الموجه للجامعات عادة 
 أو أنها تخرج مهارات ال يتطلبها سوق العمل .

ولتفعيل دور التعليم العالي في تنمية الموارد البشـــــرية فإنه يمكن الخروج بجملة من التوصـــــيات     
 -تشمل في :

 الي .ضرورة صياغة فلسفة واضحة األهداف والغايات للتعليم الع -1
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وضع خطة وطنية إستراتيجية لها موازنتها وإدارتها ووعاؤها الزمني تبين الحاجة المطلوبة للقوى  -2
 العاملة المتعلمة في ضوء اإلمكانات المالية المتاحة .

رســـــــــــــم خطط مســـــــــــــتقبلية وطنية واضـــــــــــــحة األبعاد لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة  -3
 مي والمؤسسات اإلنتاجية .االستثمار للربط بين البحث العل

إخضـــــاع مؤســـــســـــات التعليم الجامعي والعالي إلى المعايير الدولية في التقويم من حيث الكفاءة  -1
 العلمية .

االســـــــــــــتفادة من خبرات الجامعات التي أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق متطلبات جودة التعليم  -1
 العالي عربيًا وعالميًا .

عليم العالي ، وأهمية التخصـــصـــات التي تقدمها ، واالهتمام ضـــرورة التركيز على مؤســـســـات الت -6
 بشكلها التنظيمي الذي يحقق أكبر نجاح ممكن في ربطها بالمجتمع .

ـــــة مؤســــــــــــــســـــــــــــــــــات التعليم العـــــالي علميـــــًا وفكريـــــًا وإداريـــــًا ومـــــاليـــــًا ورفع                     -1 ـــــأكيـــــد اســــــــــــــتقاللي ت
 الوصاية المركزية . 

مؤســــــــــــــســــــــــــــات التعليم العالي لتوفر لطالبها أرقي مســــــــــــــتوى                   إعـادة تصــــــــــــــميم برامج وإمكانيات -8
من الخـــــدمـــــات التعليميـــــة والبحثيـــــة وتهيئـــــة المنـــــاخ لتنميـــــة قـــــدراتهم الفكريـــــة وتـــــأكيـــــد منـــــاخ               

 الحرية والديمقراطية .
عرفة ، ومتفعيـل دور مراكز ضــــــــــــــمـان الجودة بالجامعات ، وذلك لمتابعة العملية التعليمية بها   -2

 مدى التزامها بمعايير الجودة الشاملة .
ضــــــــــرورة االهتمام بمراكز البحث العلمي في جميع المجاالت لتســـــــــــاهم في الربط بين التعليم  -12

 الجامعي والعالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل .
لكادر  صالتركيز على االهتمام بالموارد البشــــــرية )االســــــتثمار البشــــــري( من حيث توفير الفر  -11

التعليم الجامعي في المشـــــــاركة في مقررات تدريبية تطور من خبراتهم ومعارفهم والمشـــــــاركة في 
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المؤتمرات والندوات العلمية في الداخل والخارج بما يضــــــــــــمن حصــــــــــــول المعرفة ومواكبة العلوم 
 الحديثة .

 

 -المراجع :
 م. 1999تقرير التنمية البشرية ، ليبيا ،  -1
إدارة الموارد البشرية من المنظور االستراتيجي ، دار النهضة العربية ، بيروت حسن إبراهيم بلوط :  -2

 م . 2112، 
حســـن مختار حســـين ســـليم : إدارة الجودة الشـــاملة في التعليم الجامعي ، القاهرة ، مطبعة بيروت ،  -3

 م .2117
 الخاص " ،   سمير جسر : ورقة عمل قدمت لورشة العمل حول  " إعادة تنظيم التعليم العالي      -4

 م.  2114م ، بيروت ، لبنان ،  2114- 2 – 24:  11وزارة التربية والتعليم العالي في الفترة من 
صالح ناصر عليات : إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية )التطبيق ومقترحات التطوير( ،  -5

 م. 2114عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، 
رون : ســــياســــة التعليم العالي بليبيا ، ندوة حول ســــياســــة تطوير التعليم عاشــــور يوســــف الزوكي وآخ -6

م ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1995-16/21/11العالي في الوطن العربي بدمشق ، 
 )دمشق( .

علي الحوات : التعليم العـالي في ليبيـا واقع وأفـاق ، منشــــــــــــــورات مكتبة طرابلس كالعلمية العالمية ،  -7
 ابلس ، ليبيا ، ب . ث .طر 

عمر التومي الشـيباني : تطور التعليم العالي في ظل الحضـارة اإلسـالمية ، سـلسـلة كتاب الشعب ،  -8
 م . 1982( المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ، طرابلس ، 11العدد )

معة امعية ، جامحمد الرشــــــــيد : الجودة الشــــــــاملة في التعليم ن مجلة المعلم ، مجلة تربوية ثقافية ج -9
 م. 2115الملك سعود ، 
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محمد عوض الترتوري ، أغادير عرفات جويعان : إدارة الجودة الشـاملة في مؤسـسات التعليم  -11
 م. 2116العالي والمكتبات ومراكز المعلومات ، عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 

 م.1991نة العامة ، محمد فرج دغيم : كلمات هادفة ، إتحاد الجامعات العربية ، األما -11
نعيمة المهدي ابوشاقور : تطوير منظومة كليات التربية في ليبيا في ضوء معايير الشاملة ،  -12

 م . 2111جامعة رسالة دكتوراه ، غير منشورة ن كلية األداب ، جامعة طرابلس ، 
 يوسـف حجيم الطائي وآخرون : إدارة الجودة الشــاملة في التعليم الجامعي ، عمان ، مؤســســة -13

 م . 2117الوراق ،
 –يوســـــف حجيم الطائي ، هاشـــــم فوزي العيادي : إدارة الجودة الشـــــاملة في التعليم الجامعي  -14

 – 3دراســـة تطبيقية ، جامعة الكوفة ، القرى للعلوم االقتصــــادية واإلدارية ، المجلد األول ك، العدد 
 م.    2115السنة األولي ، 
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Effective Principles and Practices of Teaching Reading Skills at 

Secondary Level 

Dr. Hussein Faraj . A. Albozeidi / Uiversity of Tripoli /Faculty of 

Education Qaser Bin Gashir. Tripoli - Libya 

 

Abstract 

Reading is an essential skill of language that should be taught at every 

level extensively. It is as important as any other skills of the language. So the 

question is what is the role of reading in learning the language and student 

learning? Educational institutions around the world teach reading to promote 

literacy abilities among the students. The important aspect of reading is to create 

mental images of the text and context into which one can incorporate new ideas 

and information. This process of creating images is essential to understand the 

conceptual underpinnings that are often made about reading and their 

implications for teaching. And this pattern of making mental images in the 

subconscious mind benefit students and teachers to critically assess how to learn 

effectively through instructional innovations. 

Reading is purely a cognitive process that allows someone to interpret 

the existing information from the text. It is a complex skill because it is 

considered as a process which is ongoing for a student. Because of its complex 

nature, it is the need of the hour is to think and re-think how it can be taught 

effectively and efficiently so that the learners can grasp more and more 

information while reading. 
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The present article aims to develop a effective process of teaching 

reading skills at secondary level. It also aims to help the pedagogues that why 

and how students are facing problem when it comes to comprehension and 

understanding of the text and their context. 

 

Key Words: Reading Skill, Comprehension, Schema, Instruction Method, 

Cognitive Process. 

Introduction 

Reading is an essential skill of language that should be taught at every 

level extensively. It is as important as any other skills of the language. So the 

question is what is the role of reading in learning the language and student 

learning? Educational institutions around the world teach reading to promote 

literacy abilities among the students. But most importantly, reading is the only 

skill of language that provides ample of perspective about any idea, topic, or 

subject area. It also develops and fosters the critical thinking of the students. 

Reading provides believes that goes in the long run and develop context and 

contextual meaning. 

The important aspect of reading is to create mental images of the text and 

context into which one can incorporate new ideas and information. This process 

of creating images is essential to understand the conceptual underpinnings that 

are often made about reading and their implications for teaching. And this 

pattern of making mental images in the subconscious mind benefit students and 

teachers to critically assess how to learn effectively through instructional 

innovations. The process of making mental maps through reading instructions 
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offers teachers to evaluate and engage in curriculum planning, course design, 

materials development or adaptation projects. William Grabe and Fredricka L. 

Stoller writes in the book titled Teaching and Researching Reading: 

Reading can be thought of as a way to draw information from a text and to form 

an interpretation of that information. However, this ‘definition’ does not really 

tell us much about what happens when we read and how we comprehend a text. 

Reading comprehension is remarkably complex, involving many processing 

skills that are coordinated in very efficient combinations. Because one also read 

for different purposes, there are many ways to read a text, further complicating 

any definition. Seen in this light, the ability to read is a remarkable type of 

expertise that most humans develop; it is not generally well understood, nor is 

its development widely recognized for the significant cognitive achievement 

that it is. (xiii) 

Reading is purely a cognitive process that allows someone to interpret 

the existing information from the text. It is a complex skill because it is 

considered as a process which is ongoing for a student. Because of its complex 

nature, it is the need of the hour is to think and re-think how it can be taught 

effectively and efficiently so that the learners can grasp more and more 

information while reading. Reading is a skill that can be practiced effectively 

and extensively to learn the meaning of the text. Above all behind every reading, 

there is a purpose that what, why, and how someone is reading the particular 

text because every individual requirement is different from others. To teach 

reading skills at any level whether it is primary, secondary, or senior secondary 

first of all it is important to formulate a framework of pedagogy that can guide 
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teachers, materials writers, practitioners, teacher trainers and curriculum 

developers in designing effective reading instruction. The direction for teaching 

reading and making framework for teaching is best formulated by identifying 

the critical component skills necessary for reading development, exploring 

major implications from research that supports effective curricular design, and 

developing a coherent set of instructional practices. 

Reading is a process-oriented task that should be learnt by making proper 

effective efforts by learners. There is a number of abilities that should be 

developed or teachers need to teach those abilities in the classroom. These 

abilities make students skilled readers. They are discussed below. 

To Decode Graphic Forms for Efficient Word Recognition 

Language has its own system of graphic representation which is known 

as morpheme, the minimal unit of the word and these minimal units formulate 

a word which has certain meanings. These words all together formulate 

sentences which learners often read and they have to recognize individual words 

in a sentence to formulate the particular meaning in order to understand the 

context of the text. So the teacher role is to make students efficient in 

recognizing words and graphic forms.  This is the first step in teaching reading 

skills in a class. 

Access the Meanings of a Large Number of Words Automatically 

When the first step is done, then the teacher should target to teach the 

vocabulary system of the language because this is the vehicle through which 

one can learn how to infer meaning from the text. The knowledge of the words 
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and its meaning allows students to access the extract the meaning from the 

sentences. To activate the conscious creativity of the student's teacher can make 

use of word puzzles in the beginning so that the students can learn individual 

words and their meaning. 

Draw Meaning from Phrase and Clause-Level Grammatical Information 

Grammar is an important component of language and serves as a system 

which gives meaning. In English grammar, sentence structure is the 

arrangement of words, phrases, and clauses in a sentence. The grammatical 

meaning of a sentence is dependent on this structural organization, which is also 

called syntax or syntactic structure. 

Additionally, when students know the words and their meaning and 

started comprehending the context of the sentences then the next step is to teach 

students syntax and the grammatical system through which they can draw 

meaning from phrases and clauses in the sentences they read. 

Combine Clause-Level Meanings into Larger Networks of Text 

Comprehension 

Reading skills primarily consists of an understanding of text meaning and 

comprehension of contextual meaning. The teacher should focus to teach how 

to combine clause and phrase meanings in a sentence to determine the text 

comprehension and to infer contextual meaning. Judi Moreillon writes in the 

book titled Collaborative Strategies for Teaching Reading Comprehension: 

Maximizing Your Impact: 
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Brains seek out patterns and thinking involves making connections. 

Understanding the importance of background knowledge to comprehension is 

critical because one connect new information with prior knowledge before one 

integrate and organize the new information. Background knowledge is always 

behind reader backing up the comprehension. Each reader brings his own 

feelings, personality, and experiences to the text and that each reader is different 

each time he revisits a particular text. Background knowledge is what the reader 

brings to the reading event. Each reader’s interpretation and each reading of the 

text are potentially unique. (19) 

   Learners who are at the initial stage of learning reading skills should make 

use of background information while reading a text. It will help them to 

understand and comprehend a text in a better way. 

Recognize Discourse Structures that Build and Support Comprehension 

   The next step is to teach discourse markers which can serve as a support for 

the learners to comprehend a text.  Discourse markers are words that usually 

connect sentences. They are also called linking words or linking phrases. For 

example, however, although, nevertheless and so on.  

   Additionally, it binds the sentences and ideas in a text or piece of writing. 

Without sufficient discourse markers in a piece of writing, a text would not 

seem logically constructed and the connections between the different sentences 

and paragraphs would not be obvious. 

Use Reading Strategies for a Range of Academic Reading Tasks 
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   At the secondary level, it is important for the teacher to develop the motivation 

and creativity of the learners by asking them to use different strategies while 

reading a text or completing a task. For example, strategies like skimming and 

scanning can be frequently used in classroom procedures to improve the level 

of the students. Jane Oakhill, Kate Cain, and Carsten Elbro emphasize in the 

book titled Understanding and Teaching Reading Comprehension: A Handbook 

that: 

   Reading comprehension is important, not just for understanding text, but for 

broader learning, success in education, and employment. It is even important 

for our social lives, because of email, text, and social networking sites. Reading 

comprehension is a complex task, which requires the orchestration of many 

different cognitive skills and abilities. Of course, reading comprehension is 

necessarily dependent on at least adequate word reading: readers cannot 

understand a whole text if they cannot identify (decode) the words in that text. 

Likewise, good reading comprehension will depend on good language 

understanding more generally. This requires comprehension of the individual 

words and the sentences that they form. However, comprehension typically 

requires the comprehender to integrate the sense of these words and sentences 

into a meaningful whole. To do so, construction of a suitable mental model is 

necessary. (1) 

   Aforementioned ideas about reading and reading comprehension give the idea 

about how important is to teach reading skills at the secondary level. These 

aspects give motivation to the teachers and learners to apply the strategies and 

participate actively in the classroom. 
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Set Goals for Reading and adjust them as needed 

   Each and every classroom has diverse students in terms of level, 

understanding and background information. The teacher needs to adjust the 

classroom pedagogy according to the level and knowledge of the learners. Jane 

Oakhill, Kate Cain, and Carsten Elbro opine: 

   Even though children typically have a high level of communicative 

competence when they start school they do not have all the language skills in 

place that they need for text comprehension. It is a common misconception that, 

in order to develop competence in reading, beginning readers would need only 

to be taught to decode the written word, and then their language comprehension 

skills would kick in and they would be able to understand written texts just as 

well as they understand oral language. This is a misconception because it 

ignores the fact that written texts are, in important ways, different from spoken 

interactions (see “Written vs. spoken language” below), and written texts 

typically require memory abilities and other cognitive skills that are not so 

crucial in understanding everyday interactions. (5) 

   From the aforementioned ideas, it is quite clear that to develop the 

competence level of the students’ teacher needs to fix a model of teaching that 

suits to the classroom nature and it should be students friendly. A model of 

teaching that focuses on text comprehension primarily to enhance the other 

skills of the language. The modern approaches of teaching language especially 

activity-based teaching have the capability to focus on the neglected skills of 

the language.  
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Use Inferences of Various Types and Monitor Comprehension for Reading 

Goals 

   Monitoring the students in the classroom means to watch as they read and 

participate in the classroom procedures. The teacher has to focus on how 

students are listening to him or her how much they are actively participating in 

the classroom. From time to time the teacher has to check for specific 

information to get an idea about how the class is cooperating. This provides the 

track of teaching for an individual and makes one aware of how he/she is doing.  

It also helps to build the rapport between teacher and students to build the bricks 

of success or to spot the problems and do something about it if it is the need of 

the hour. 

   Monitoring our comprehension means noticing our thinking as we read and 

one notice about the confusions of students and rectifies the issues. The teacher 

has to use background knowledge and recognize when something is new, what 

questions arise between the students as they read, and what inferences they are 

making. 

Draw on Prior Knowledge as Appropriate 

   Tapping the students’ prior knowledge in the classroom is the goal of the 

teacher who is teaching reading comprehension. The teacher has to know their 

classroom and according to the nature of the classroom, one should prepare 

materials which are culturally relevant. The prior knowledge of the students is 

known as the schema, relevant background knowledge that allows students to 

make connections when they are reading a text.  
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   Louann Reid, Ellin O. Keene, and Susan Zimmerman in the article titled 

“Mosaic of Thought: Teaching Reading Comprehension in a Reader's 

Workshop” identified three types of connections that students can make while 

reading a text. They are as following: 

A- Text to Self: Comprehension primarily means to understand the text and its 

meaning according to the schema that is available with the individual mind. 

Text comprehension as a process to self means how an individual student 

understands the idea behind the text and its context comparing his or her past 

experiences in life. It depends upon the nature of the text because whether it is 

culturally relevant to them or not. The teacher role is to make student active and 

use materials which are culturally relevant to them or at least which evoke 

students’ interests. It is considered as the endophoric reference to the text i.e. to 

search the meaning of the text from the background information.  

B- Text to World: Comprehension of the text the outer world is considered as 

the exophoric meaning and reference to the text. It means relating to the text 

from the discourse markers which discusses the information out of the text and 

context. Teacher role is to discuss with the students how to decode the 

information which is not available in the text. 

C- Text to Text: Text to text comprehension simple means to read the text and 

infer the meaning from the surface level structures.  

Evaluate, Integrate and Synthesize Information for Critical Reading 

Comprehension 
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   Reading skills of students needs to be evaluated, integrate and synthesize 

according to the demand of the secondary level. To evaluate the reading skills 

of the students’ teacher needs to assess the students’ level closely. For example, 

to evaluate the reading skills group work and pair work can be used as a strategy 

in the classroom. The group cohesion and peer assessment is a great tool in the 

era of communicative language teaching because it promotes creativity, 

develops the motivation of the students, and enhances critical thinking.  

   When the teacher receives the integrated information about the classroom 

progress and individual level then he or she needs to synthesize the information 

and make the necessary changes in the teaching methods. 

Maintain these Processes Fluently for an Extended Period of Time 

   The aforementioned ideas of teaching reading skills and comprehension need 

to be practiced by the teachers fluently to develop a deep level understanding 

of the particular text and their context.  

Sustain Motivation to Persist in Reading and Use Text Information for 

Reading Goals 

   This is the fact that reading is an essential skill and has been neglected by the 

pedagogues across the world in ESL or EFL classrooms. To sustain motivation 

in reading tasks the teacher has to use materials which consist of information 

and relevant information. Ask the students some time to read aloud in the 

classroom and the teacher should increase the text variety. When they 

understand the importance of reading a text they will make more time for 
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reading and inferring meaning. The teacher role is to use a variety of material 

and provide the right level of challenge for the students in the classroom.  

   Although apart from these aspects teacher role is much greater while teaching 

reading skills at the secondary level. There are certain steps that have to be taken 

by the teacher while teaching reading skills in the classroom. They are as 

following: 

Integration of Reading Skill Instructions with Extensive Practice: The 

integration of reading skills with instruction based pedagogy in the classroom 

is the need of the hour. Teacher role is to develop lesson plans according to the 

needs of the students and ask them to practice extensively the relevant materials 

that are provided in the classroom.  

Use Reading Resources that are Interesting, Varied, Attractive, Abundant 

and Accessible: The materials and teaching aids which are used in the 

classroom pedagogy should be interesting so that students feel motivated while 

participating in the classroom. The materials used should be culturally known 

and not like an alien topic or area is chosen to teach reading. The material should 

be accessible to individual students in the classroom.  

Provide some Degree of Student Choice:  The nature of the classroom is 

changed as compared to the traditional classroom. Now day students play an 

active role in the classroom and teacher role is to be a guide. To choose the 

materials for teaching reading skills and giving space to students for choosing 

the area or topic will provide active participation in the classroom. 
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Introduce and Practice Reading Skills by First Drawing on the Passages in 

Course textbooks: The use of textbook in teaching always give the teacher an 

additional advantage because students are familiar with the text. Practicing the 

reading skills tasks through the textbook prescribed is a remarkable idea 

because it is available with all the students in the classroom. Using textbook is 

easier as compared to using authentic materials and searching for culturally 

relevant material for the whole classroom. 

Connect Textbook Readings to Students’ Background Knowledge: Use of 

textbook also allows teachers to connect to the students’ background knowledge 

and information for better comprehension.  

Structure Lessons around Pre-Reading, During-Reading and Post-

Reading Tasks: Teacher role is to prepare a lesson plan for each class and 

execute the target set by him or her. The lesson plan should be divided into three 

phases i.e. pre-reading tasks like brainstorming and asking simple questions and 

so on and then during reading tasks and finally post-reading tasks.   

Provide Opportunities for Students to Experience Comprehension 

Success: The use of group work and peer work provide students with 

opportunities in the classroom to learn from others and rectify their errors. It 

will enhance the students’ experience of comprehending a text in a better way 

because of the group they can understand a text quickly and frequently.  

Build Expectations that Reading Occurs in Class in Every Lesson: Teacher 

has to build an impression on the class that it is a continuous process that will 

occur in the classroom frequently. Reading more materials provides them with 
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more practice of different topics and they gradually learn how to comprehend 

the text quickly and efficiently.  

Plan Instruction around a Curricular Framework that Integrates Goals for 

the Development of Reading Abilities: The teacher has to plan the instruction 

through the lesson plans that are effective and integrates the reading skills 

development goals. The instruction used in the classroom should activate and 

make use of the existing schema of the students’. 

Conclusion 

It is quite clear from the preceding discussions about the reading 

comprehension that the reading skill is an essential component in language 

teaching but unfortunately it was neglected in the traditional approaches of 

teaching. The aforementioned ideas formulate a path which can serve the 

pedagogue a direction how they can teach reading skills in their classroom. 

Especially for EFL classroom, these steps become vital and can serve as a 

direction to teach reading skills and comprehension. 
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