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بحــوث
جمّلة علمية حمكمة ربع �شنوية ت�شدر عن مركز لندن لال�شت�شارات والبحوث

العــدد الثالث والأربعون 
دي�صمرب/كانون الأول 2021م - ربيع الثاين 1443هـ

نائب رئي�س التحرير
اأ.د. حنان �صبحي عبيد )بريطانيا(

رئي�س التحرير
اأ.د. عبد امللك الدناين )اليمن(

م�شت�شار علمي
اأ.د. عبد ال�صتار الهيتي )البحرين(

مدير الّتحرير
د. حممد عبد العزيز )م�صر(

مدير التدقيق
اأ.د. مازن موفق اخلريو )العراق(

م�شت�شار علمي
د. حممد �صرف )اليمن(

مدير املوقع الإلكرتوين
اأ. حممد ال�صوابي )بلجيكا(

مواقع التوا�شل الجتماعي
اأ. اإ�صــــالم العـزيز )م�صر(

هيئة التحرير
الإ�صراف العام

اأ.د. نا�شر الف�شلي )بريطانيا( 

ع�شوا هيئة التحرير
اأ.د. عبد الكرمي الوزان )العراق(

اأ.د. اأحمد عودة القرارعة )الأردن(



الهيئة ال�شت�شارية العلمية العليا

اجلامعة والتخ�ص�س الدولةال�صم
نائب رئي�س جامعة بني �صويف الأ�صبق )رئي�س �لهيئة(م�صر�أ. د. كوثر حممد �لأبجي 1
اأ�صتاذ الت�صال، كلية الإمارات للتكنولوجيااليمن�أ. د. عبد �مللك ردمان �لدناين 2
عميد كلية الإعالم باجلامعة الإ�صالمية يف ولية مني�صوتا الأمريكية العراق�أ. د. عبد �لكرمي عبد �جلليل �لوز�ن 3
وكيل الدرا�صات العليا بكلية الإعالم باجلامعة الإ�صالمية يف ولية مني�صوتا الأردن�أ. د. حنان �سبحي عبيد 4
اأ�صتاذ البالغة القراآنية، جامعة املو�صلالعراق�أ.د. مازن موفق �خلريو 5
اأ�صتاذ الفقه املقارن - جامعة البحرين وم�صت�صار جلنة الفتوىالبحرين�أ. د. عبد �ل�ستار �بر�هيم �لهيتي6
عميد كلية الرتبية، جامعة الب�صرةالعراق�أ. د. حميد �سر�ج جابر7
رئي�س ق�صم علم الجتماع بكلية الآداب بجامعة املنوفيةم�صر�أ. د. عال عبد �ملنعم �لزيات 8

رئي�س الرابطة العربية للبحث العلميلبنان�أ. د. مي كامل عبدهلل 9
اأ�صتاذ بجامعة الفالح، ع�صو جممع اللغة العربية م�صر�أ. د. ن�سر حممد �إبر�هيم عبا�س 10
رئي�س ق�صم التاريخ، كلية الرتبية، جامعة ذي قارالعراق�أ. د. عماد جا�سم ح�سن11
رئي�س ق�صم الإعالم، جامعة م�صرم�صر�أ. د. حممد زين عبد �لرحمن 12
عميد كلية التجارة، جامعة الأزهرم�صر�أ. د. �ألفت �إبر�هيم جاد �لرب 13
عميد كلية الآداب، جامعة الأنبارالعراق�أ. د. عارف عبد �سايل14
رئي�س ق�صم الإعالم، جامعة الكويتالكويت�أ. د. مناور بيان �لر�جحي 15
عميد كلية الرتبية، جامعة اإفريقيا العامليةال�صودان�أ. د. �إبر�هيم طاهر �خل�سر 16
اأ�صتاذ الهند�صة الزراعية باملركز القومي للبحوث مب�صرم�صر�أ. د. عبد �لروؤوف رم�سان17
جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرينالبحرين�أ. د. عمار ع�سام عبد �لرحمن 18
عميد كلية الآداب، اجلامعة الها�صميةالأردن�أ. د. حممد عبد �لكرمي حمافظة 19
اأ�صتاذ الإعالم، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطراجلزائر�أ. د. حممد �أحمد قري�ط 20
اأ�صتاذ بكلية القانون بجامعة عجمان�صورية�أ. د. خلف حممد �ملحمد 21
عميد �صابق لكلية العلوم الرتبوية، جامعة الطفيلةالأردن�أ. د. �أحمد عودة �لقر�رعة 22
اأ�صتاذ علم الجتماع - جامعة عجمانالأردن�أ.د. عالء زهري �لرو��سدة23
اأ�صتاذ الإعالم الرقمي ووكيل كلية الإعالم جامعة مني�صوتام�صر�أ. د. عبد �هلل عبد �هلل �لوز�ن 24
اأ�صتاذ الإعالم الإ�صالمي، كلية الإعالم، اجلامعة الإ�صالمية بولية مني�صوتاالعراق�أ. د. �إن�ساف �أيوب �ملومني 25



الهيــئـــــة العلميـــة

ال�صفة واجلامعةالدولةال�صم
عميد كلية الرتبية، جامعة �صالح الدين/اأربيلالعراقد. �صعيد عمر اإبراهيم1
عميد كلية ال�صريعة، جامعة الزرقاءالأردند. اأن�س حممد اخلاليلة2
عميد كلية الت�صال، جامعة الفالح/الإماراتال�صوداند. ح�صن م�صطفى3
عميد كلية العلوم الإدارية، جامعة اأم درمانال�صوداند.هدى دياب اأحمد �صالح4
 عميد كلية القت�صاد، جامعة الإمام املهديال�صوداند. ن�صال حماد علي5
اأ�صتاذ م�صارك علم الجتماع، جامعة عجمانم�صرد. اإنعام يو�صف حممد 6
رئي�س جمل�س اخلرباء مبنظمة الزكاة العامليةاليمند. �صالح الدين عامر 7
اأ�صتاذ م�صارك الإعالم، كلية ال�صريعة، جامعة الكويتاليمند. حممد �صرف ها�صم 8
ا�صت�صاري علم نف�س، جامعة عجمان/الإماراتالإماراتد. مهرة حمري اآل مالك 9

اأ�صتاذ م�صارك القانون الد�صتوري، جامعة �صقراء/م�صرم�صرد. اإكرامي ب�صيوين خطاب10
اأ�صتاذ هند�صة احلا�صب الآيل )kings college London(ال�صعوديةد. مزنة بنت حزام ال�صمري 11
مدير وحدة الأزمات كلية ال�صياحة، جامعة املن�صورةم�صرد. حممد عبدالفتاح زهري 12
رئي�س ق�صم الإعالم، اجلامعة الأهلية/البحرينالعراقد. زهري ح�صني �صيف 13
اأ�صتاذ الت�صال، جامعة فرن�س كونتيه )Franche - Comté(فرن�صاد. �صعاد موزير مطر 14
اأ�صتاذ الإعالم الرتبوي بهيئة التعليم التطبيقي/الكويتالكويتد. نواف �صنت الظفريي15
اأ�صتاذ م�صارك اللغة العربية، جامعة القراآن الكرميال�صوداند. �صعيد حممود مو�صى 16
اأ�صتاذ الق�صاء ال�صرعي، جامعة العلوم الإ�صالمية العامليةالأردند. �صونا عمر العبادي17
اأ�صتاذ م�صارك العلوم ال�صرعية، جامعة امللك في�صل/ال�صعوديةم�صرد. �صمر م�صطفى ال�صرقاوي18
اأ�صتاذ م�صاعد البالغة والنقد، جامعة تبوكال�صعوديةد. �صومة بنت حممد البلوي 19
اأ�صتاذ م�صاعد علوم تربوية اجلامعة الأردنية �صابقًاالأردند. هبة توفيق اأبو عيادة 20
اأ�صتاذ م�صارك القانون الدويل كلية احلدباء اجلامعةالعراقد. طه حميميد جا�صم احلديدي21
22Dr. Alexander c. UKmd PhD in theology at the University of Birmingham

23Dr. Anita moorsLondonresearch center, Uk/London
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�شوابط وقواعد الن�شر
1. يجب األ تزيد م�شاحة الن�شر عن �شتة الآف كلمة للبحث �شاملة املراجع. 

2. يعد ملخ�شان للبحث: اأحدهما باللغة العربية،   والآخر باللغة الإجنليزية، على اأن ل تتجاوز كلمات كل 
واحد منهما )200( كلمة. 

كلمــات  تــزيد على خم�س  ل   )Key Words( كلماٌت مفتاحية   ، والإجنليــزيَّ  ، العربيَّ امللخ�شني:  يلي   .3
)غري موجودة فـي عنوان البحث(، تعرب عن املجالت التي يتناولها البحث؛ لت�شتخدم فـي التك�شيف. 

اأن  يجب  كما  للباحث،  العلمية  الأمانة  لتعزيز  العلمي  البحث  مراجع  لتوثيق   APA طريقة  ا�شتخدام   .4
تت�شمن املنهجية م�شكلة البحث، اأهدافه، حمدداته -حال وجودها، الدرا�شات ال�شابقة، اخلامتة وت�شمل 

النتائج والتو�شيات. 
5. يراعى عند تكرار امل�شدر يف �شفحة ثانية من البحث يذكر فقط ا�شم امل�شدر ورقم ال�شفحة اأو رقم ال�شفحة 

واجلزء اإذا كان الكتاب اأجزاء. 
اإذا ت�شرف البحث  اأما  " " يف حال نقل الكالم من امل�شدر ن�شًا،  اأقوا�س التن�شي�س ال�شغرية  6. اعتماد 

امل�شدر.  ا�شم  بالكالم املنقول فال ي�شع الكالم بني اأقوا�س ويكتب يف الهام�س كلمة "ينظر" قبل 
7. يكون نوع اخلط فـي املنت للبحوث العربية ) Simplified Arabic (،  بحجم )14(، وللبحوث الإجنليزية 
والهام�س )12(،  الرئي�شة حجم )18(  العناوين  وتكون  ) Times New Roman (،  بحجم )11(، 

وهوام�س ال�شفحة 2.5 �شم، وامل�شافة  بني الأ�شطر مفردة. 
وللبحوث   ،)10( بحجم   ،) Simplified Arabic ( العربية  للبحوث  اجلداول  فـي  اخلط  نوع  يكون   .8
الإجنليزية ) Times New Roman (،  بحجم )8(، كما يراعى يف البحث املت�شمن جداول واأ�شكال 

كتابة رقم ال�شكل وعنوانه اأعاله ثم اجلدول م�شدره اأ�شفله. 
9. ت�شتخدم الأرقام العربية )Arabic  ...3-2-1 ( فـي جميع ثنايا البحث، على اأن يكون ترقيم  �شفحات  البحث 

فـي منت�شف اأ�شفل ال�شفحة.  
10. عنوان البحث، وا�شم الباحث، اأو الباحثني، واملوؤ�ش�شة التي ينتمي اإليها، �شبل التوا�شل ميل ووات�شاب، 
الأوىل حيث  بال�شفحة  بدءًا  البحث،  تتبع ب�شفحات  ثم  البحث،  على �شفحة   م�شتقلة قبل �شفحات 

يكتب عنوان البحث فقط متبوعًا بكامل البحث.  
11. يراعى فـي كتابة البحث عدم اإيراد ا�شم الباحث، اأو الباحثني، فـي منت البحث �شراحة، اأو باأي اإ�شارة 
تك�شف عن  هويته، اأو هوياتهم، واإمنا ت�شتخدم كلمة )الباحث، اأو الباحثني( بدًل من ال�شم، �شواء فـي 

املنت، اأو التوثيق، اأو فـي قائمة  املراجع.  
12. يجب الأخذ بعني العتبار الرتتيب للمراجع، ومراعاة وجود عالمات الرتقيم من فا�شلة ونقطة وغريها من 

عالمات الرتقيم املختلفة، فبع�س املراجع تعتمد الفا�شلة يف التوثيق وبع�شها تعتمد النقطة. 
13. يجب اأن ي�شع الباحث عنوان بريده الإلكرتوين اأ�شفل ا�شمه مع لقبه العلمي. مدر�س. اأ�شتاذ م�شاعد. 

اأ�شتاذ م�شارك... اإلخ
14. يتاأكد الباحث من �شالمة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.    

15. يقدم الباحث الرئي�س تعهدًا موقعًا منه ومن جميع الباحثني امل�شاركني )اإن وجدوا( يفيد   باأن البحث 
مل ي�شبق ن�شره، واأنه غري مقدم للن�شر، ولن يقدم للن�شر فـي جهة اأخرى حتى  تنتهي  اإجراءات حتكيمه، 

ون�شره فـي املجلة. 



16. لهيئة التحرير حق الفح�س الأّويل للبحث، وتقرير اأهليته للتحكيم اأو رف�صه.    

17. فـي حال قبول البحث للن�صر توؤول كل حقوق الن�صر للمجلة، ول يجوز ن�صره فـي اأي   منفذ ن�صر اآخر ورقيًا 
اأو اإلكرتونيًا دون اإذن كتابي من رئي�س هيئة التحرير.  

18. الآراء الواردة فـي البحوث املن�صورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ول تعرب   بال�صرورة عن راأي املجلة.    

19. لهيئة التحرير  احلق  فـي حتديد اأولويات ن�صر البحوث. 

اأ�صا�صية  20. �صرورة توافر معايري علمية واأخالقية يف البحث املر�صل للن�صر يف جملة بحوث، وتعّد مبادئ 
يجب اأن يلتزم بها الباحث وحتدد عملية الن�صر منها: - 

- حتري الدقة وامل�صداقية يف تدوين املعلومات والبيانات والنتائج وحتليلها ون�صرها يف الدرا�صة. 
- تقبل النقد العلمي البناء املقدم من جهة املحكمني للبحث والعمل مبوجبه قبل عملية الن�صر. 

- جتنب التالعب اأو التحيز يف ت�صميم وحتليل البيانات عند عر�صها يف �صفحات الدرا�صات العلمية. 
- احرتام امللكية الفكرية لأ�صحاب العالقة من بحوث وبراءات اخرتاع وحقوق ن�صر وعدم انتحالها اأو �صرقتها. 
- توظيف البيانات واملعلومات ونتائج الدرا�صات العلمية ال�صابقة ب�صكل علمي �صليم ليمكن ال�صتفادة منها. 
- اللتزام بتعليمات وقواعد الن�صر التي و�صعتها املجلة واجلهات العاملية املنظمة لالأبحاث العلمية. 

- جتنب دعم اأي جهات ذات اأجندة خا�صة جتعل من البحث مادة لتحقيق م�صاحلهم غري امل�صروعة. 
- عدم انتهاك حقوق الإن�صان وكرامته عند القيام باإجراء جتارب لالأبحاث العلمية على الب�صر. 

- يهدف الن�صر تطوير اجلهات ذات العالقة بالدرا�صة واإفادة الب�صرية ولي�س مل�صالح �صخ�صية فقط. 
- اللتزام بتعليمات وقواعد الن�صر التي و�صعتها املجلة واجلهات العاملية املنظمة لالأبحاث العلمية. 
- جتنب دعم اأي جهات ذات اأجندة خا�صة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق م�صالح غري م�صروعة. 

- م�صاندة الباحثني وطالب الدرا�صات العليا وتعزيز قدراتهم ومتكينهم من اتخاذ قراراتهم باأنف�صهم. 
- عدم انتهاك حقوق الإن�صان وكرامته عند القيام باإجراء جتارب لالأبحاث العلمية على الب�صر. 

- تقدمي التقدير وال�صكر ملن �صاهم يف اإعداد البحوث والر�صائل والأطاريح العلمية. 
- ا�صتخدام املوارد املتاحة ب�صكل �صليم لإجناز الأهداف والغايات املرجوة. 

- موافقة الباحث على ا�صتخدام املجلة للربنامج الإلكرتوين Turnitin للك�صف عن النتحال الأكادميي. 
21. يحّول الباحث ر�صوم الن�صر وقيمتها 250 دولر اأمريكي قبل الن�صر وعقب موافقة جلنة التحكيم. 

22. يتم تقدمي البحوث اإلكرتونيًا من خالل بريد املجلة الإلكرتوين، عناية مدير التحرير. 

رابط جميع اأعداد جملة بحوث يف املوقع الإلكرتوين ملركز لندن للبحوث: 
http://scrlondon.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-
/%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab

رابط املوقع الإلكرتوين: 
http://scr-magazine.com/index.php

امل�صرف العام ملجلة بحوث ورئي�س مركز لندن للبحوث
�أ. د. نا�سر �لف�سلي





معلومــــات املجلـــة
التعريف

للبحــوث  لندن  مركز  عن  تصدر  ومفهرسة  محكمة  متخصصة،  علمية  مجلة 
واالســتشــارات بـدولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل دوري - ربع سنوي - 
منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم االجتماعية، استهلت أول أعدادها في 
 ،2021 43 عددًا دوريًا وخاصًا حتى نهاية عام  2014، وأصدرت  شهر يونيو عام 

لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي. 

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من 25 أكاديمي رفيعي المستوى 
برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفـة، كما لها هيئة 
أيضًا  ولها  ومشارك،  مساعد  أستاذ  برتبة  أكاديمي   23 من  تتألف  علمية 
هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، والرئيس الفخري 
للمجلة صاحبة السمو الملكي األميرة منال بنت مساعد آل سعود،  ورئيس 
مجلس إدارة المجلة أ. سارة كميخ العازمي، في حين يتـولى منصب اإلشرف 
البريطاني–،  البحوث  معهد  عضو   – الفضـلي  نــاصر  أ.د.  ســـعادة  العام 
حنان  أ.د.  التحرير   رئيس  ونائب  الدناني  الملك  عبد  أ.د.  التحرير  ويترأس 

صبحي عبيد، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز. 

الرؤية

مختلف  في  الرصينة  العلمية  البحوث  نشر  في  رائدة  المجلة  تكون  أن 
مجلة  عشرين  أفضل  مصاف  إلى  ترَقى  وأن  االجتماعية،  العلوم  تخصصات 

فة عالميًا.  علمية محكمة ومصنَّ

الرسالة

القويم والموضوعية في  العلمي  المنهج  القائم على  العلمي  البحث  نشر 
الطرح، في إطار االلتزام بمقاييس الجودة العالمية. 

رئيس مجلس اإلدارةاإلشراف  العامرئيس التحرير

أ. سارة كميخ العازميأ. د. ناصر الفضلي  أ. د. عبد الملك الدناني
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فيض من بحوث
المؤتمر الحادي عشر

بقلم رئي�س التحرير – اأ.د. عبد الملك الدناني

ياأتي �صدور العدد »اخلا�س« من جملة بحوث بعد اأن حقق املوؤمتر الدويل احلادي ع�صر ملركز لندن للبحوث 
 ،2021 اأيلول   - �صبتمرب   19-18 املدة  للمركز خالل  الثالث  والفرتا�صي  الجتماعية،  وال�صت�صارات  والدرا�صات 
النجاح املن�صود من اإقامته، والذي مت تنظيمه بالتعاون مع كلية الرتبية الأ�صا�صية بجامعة ذي قار العراقية، حتت 

عنوان »الأبعاد الجتماعية للتعليم الأ�صا�صي بني النظرية والتطبيق«.
واجتماعية  واإعالمية  تربوية  ق�صايا  تناولت  علمية،  در��سات  �ست  على  و�لأربعني  �لثالث  �لعدد  ويحتوي 
وفكرية، تت�صل بواقع التعليم يف الوطن العربي ومتغرياته، لباحثني من جامعات اأردنية وعراقية وبحرينية وكويتية، 
الإن�صانية  احلياة  جمالت  يف  واملجتمع  الفرد  وحياة  والتعليم  بالرتبية  تت�صل  وق�صايا  اإ�صكاليات  على  وركزت 
�لأوىل  �لدر��سة  هدفت  حيث  عنه.  ال�صادرة  واملجلة  لندن  مركز  اأهداف  منطلق  من  والفكرية،  والجتماعية 
اإلـى حتديد املهارات الأكادميية امل�صتقبلية لقادة التعليم الأ�صا�صي كم�صرفني مقيمني يف ظل جائحة كورونا، ومت 
العديد منها على �صرورة تطوير  ال�صابقة يف هذا املجال، واتفقت الدرا�صة مع  م�صح الأدب النظري والدرا�صات 
التعّرف على  اإىل  للك�صف  �لثانية  �لدر��سة  الأ�صا�صي. وهدفت  التعليم  لقادة  امل�صتقبلية  الأكادميية  املهارات  دور 
ف�صاًل  منها،  املتحققة  والإ�صباعات  الجتماعي  التوا�صل  ملواقع  البحرينية  اجلامعات  طلبة  ا�صتخدامات  حجم 
اأهم دوافع  البحرينية، مع ر�صد  يتابعها طلبة اجلامعات  التي  التوا�صل الجتماعي  اأهم مواقع  الوقوف على  عن 
على  التعرف  اإىل  �لثالثة  �لدر��سة  وهدفت  الجتماعي.  التوا�صل  ملواقع  البحرينية  اجلامعات  طلبة  ا�صتخدام 
ال�صغوط النف�صية الناجتة من التعليم الإلكرتوين لدى اأ�صاتذة اجلامعة، وكذلك التعرف على ال�صغوط النف�صية من 
التعليم الإلكرتوين ح�صب متغري اجلن�س، ف�صاًل عن التعرف على ال�صغوط النف�صية الناجتة من التعليم الإلكرتوين 
ف على اأبعاد ال�صيا�صيات الرتبوية للتعليم الأ�صا�صي،  ح�صب �صنوات اخلدمة. وهدفت �لدر��سة �لر�بعة اإىل التعرُّ
للتعليم الأ�صا�صي، من خالل حتليل ومراجعة البحوث  والإجراءات التي ت�صاعد على تطوير ال�صيا�صيات الرتبوية 
والدرا�صات ال�صابقة والأدبيات الرتبوية التي تناولت اإدارة املعرفة مبا ي�صمن مواجهة معيقات تطور ال�صيا�صيات 
الرتبوية للتعليم الأ�صا�صي. وخ�س�ست �لدر��سة �خلام�سة لتو�صيح التباين املكاين للم�صت�صفيات العراقية وكفاءتها، 
والتخطيط ال�صرتاتيجي لالرتقاء بواقعها، وا�صتخدم الباحثون يف الدرا�صة امل�صح امليداين للعديد من امل�صت�صفيات 
العراقية ومعرفة واقعها. وتناولت �لدر��سة �ل�ساد�سة اأخطار �صياع الأمن الفكري ل�صباب اليوم بني مواقع التوا�صل 
الجتماعي والرتبية، ب�صبب قوة تاأثري مواقع التوا�صل الجتماعي و�صعف حت�صني ال�صباب يف املجال الرتبوي من 

جهة املوؤ�ص�صات التعليمية.
تطوير  يف  امل�صاهمة  بهدف  الر�صينة،  نتاجاتهم  لن�صر  العربية  العلمية  والنخب  العلم  خدمة  يف  و�صنظل 

املجالت العلمية، الرتبوية والجتماعية والثقافية والإن�صانية. واهلل من وراء الق�صد.
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ايدير م�شطفى محمد غنيات / الجزائر اأ.د. محمد عرب المو�شوي/العراق

ملخ�س الدرا�شة
هدفت الدرا�صة اإلى تحديد المهارات الأكاديمية الم�صتقبلية لقادة التعليم الأ�صا�صي كم�صرفين مقيمين في 
ظل جائحة كورونا، لتحقيق هدف الدرا�صة تم م�صح الأدب النظري والدرا�صات ال�صابقة، واتفقت هذة الدرا�صة مع 
الدرا�صات ال�صابقة ب�صرورة تطوير دور المهارات الأكاديمية الم�صتقبلية لقادة التعليم الأ�صا�صي كم�صرفين مقيمين 
في ظل جائحة كورونا وتميزت هذه الدرا�صة في اإظهار المهارات الأكاديمية الم�صتقبلية لقادة التعليم الأ�صا�صي 
اتحاد  تبني  �صرورة  اأهمها  النتائج  من  عدد  اإلى  الدرا�صة  وخل�صت  كورونا،  جائحة  ظل  في  مقيمين  كم�صرفين 
التعليم  مراحل  في  �صيما  ول  الدرا�صية  المناهج  �صياغة  اإعادة  العربية  الدول  وكذلك جامعة  العربية  الجامعات 
اأوا�صر  المعرفة وتوثيق  اأهمية ق�صوى من باب تكاملية  الكريم  للقراآن  القراآني  الإعجاز  اإيالء  وتاأكيد  ال�صا�صي، 
اللوج�صتية،  والحتياجات  للعمل  المادية  الظروف  توفير  ال�صواء،  على  والمتعلم  للمعلم  والديني  العلمي  التعاي�س 
والت�صميم الجيد وتحديد كفايات القائد التربوي ي�صاعد في التقليل من مخاطر العمل ويوؤدي اإلى زيادة الإنتاجية 
لتعزيز  ا�صتراتيجية وطنية  واإعداد  التدري�صية،  الهيئة  للطلبة ولع�صاء  والأمان  ال�صحة  وزيادة  الكلف  وتخفي�س 
التكامل، يتم تبنيها من قيادات المجتمع، ودعمها ماديا ال�صتفادة من ال�صتراتيجيات التي اقترحها الباحث في 

الدرا�صة الحالية.
الكلمات المفتاحية: الإدارة التربوية، الإدارة.

المهارات الأكاديمية الم�شتقبلية لقادة التعليم الأ�شا�شي
كم�شرفين مقيمين في ظل جائحة كورونا

A prospective study of the future academic skills of basic education
leaders as a resident supervisor in light of the Corona pandemic

ملخ�شات اأبحاث العدد

اأ�صتاذ الجغرافيا في كلية التربية 
الأ�صا�صية/جامعة مي�صان ورئي�س 

ق�صم الجغرافيا

اأ�صتاذ التكوين العالي، )موؤ�ص�صة النت�صاب( 
الجامعة الإ�صالمية بمني�صوتا، الوليات 

المتحدة الأمريكية فرع ال�صنغال

اأ.د. حنان �شبحي عبيد -لندن/ بريطانيا
اأ�صتاذ التخطيط ال�صتراتيجي ورئي�س 

ق�صم الدرا�صات العليا بالجامعة 
USA/الأمريكية مني�صوتا
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م�شتخل�س الدرا�شة
التوا�صل  ملواقع  البحرينية  اجلامعات  طلبة  ا�صتخدامات  حجم  على  التعّرف  الدرا�صة  هذه  ا�صتهدفت 
الجتماعي والإ�صباعات املتحققة منها، بالإ�صافة اإىل الوقوف على اأهم مواقع التوا�صل الجتماعي التي يتابعها 
طلبة اجلامعات البحرينية، مع ر�صد اأهم دوافع ا�صتخدام طلبة اجلامعات البحرينية ملواقع التوا�صل الجتماعي. 
)اخلليجية،  البحرينية  اجلامعات  طلبة  من  مفردة   )400( من  البيانات  جلمع  ال�صتبانة  الدرا�صة  ا�صتخدمت 

والبحرين، والأهلية(.
التوا�صل الجتماعي من قبل املبحوثني جاء كالتايل: )%96(  ا�صتخدام مواقع  اأن  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت 
الإن�صتجرام، )%78(  ي�صتخدمون  الفي�صبوك، )%84(  ي�صتخدمون  الوات�صاب، )%91(  ي�صتخدمون  العينة  من 
ي�صتخدمون التويرت، )69%( ي�صتخدمون �صناب �صات، )44%( ي�صتخدمون لينكداإن، واأخريًا )33%( من عينة 
الدرا�صة ي�صتخدمون تيك توك. وفيما يتعلق بدوافع ا�صتخدام طلبة اجلامعات البحرينية ملواقع التوا�صل الجتماعي، 
جاء دافع »التعرف على اأ�صدقاء جدد من اأماكن خمتلفة حول العامل«، يف املرتبة الأوىل، يليه دافع »التوا�صل مع 
الزمالء والأ�صدقاء يف الداخل واخلارج« يف املرتبة الثانية، ثم دافع »اكت�صاب معارف وخربات جديدة من م�صادر 

متنوعة« يف املرتبة الثالثة.
يل  »�صّهلت  كالتايل:  جاءت  فقد  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  متابعة  من  املتحققة  بالإ�صباعات  يتعلق  وفيما 
التوا�صل مع الأهل والأ�صدقاء وزمالء الدرا�صة« يف املرتبة الأوىل، يليها »�صاعدتني على ملء اأوقات الفراغ ب�صكٍل م�صلٍّ 
وممتع« يف املرتبة الثانية، ويف املرتبة الثالثة جاءت »وّفرت يل اأ�صدقاء بالعامل الفرتا�صي مل اأجدهم بالعامل الواقعي«.

كلمات رئي�صة: ال�صتخدامات والإ�صباعات/ طلبة اجلامعات/ مواقع التوا�صل الجتماعي/ مملكة البحرين.

ا�شتخدامات طلبة الجامعات البحرينية
لمواقع التوا�شل الجتماعي والإ�شباعات المتحققة منها

د. ح�شين خليفة ح�شن خليفة/م�شر
اأ. جـــــراح ظــاهـــر/البحرين المدر�س بق�صم الإذاعة والتلفزيون، كلية الإعالم، جامعة 

القاهرة، والأ�صتاذ الم�صاعد بق�صم الإعالم والعالقات 
العامة- كلية العلوم الإدارية والمالية، الجامعة الخليجية، 

مملكة البحرين
لباحث بق�صم الإعالم والعالقات العامة- كلية العلوم المالية 

والإدارية- الجامعة الخليجي، مملكة البحرين

ملخ�شات اأبحاث العدد

اأ. محمد ال�شبيعي/البحرين
الباحث بق�صم الإعالم والعالقات العامة، كلية العلوم 
المالية والإدارية، الجامعة الخليجية، مملكة البحرين
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الملخ�س
 .2021/2020 الـــدرا�صي  للعام  الب�صرة  جامعة  اأ�صاتذة  حول  البحث  يدور 
التعليم الإلكرتوين لدى  النف�صية الناجتة من  التعرف على ال�صغوط  ويهدف البحث اإىل 
اأ�صاتذة اجلامعة. 2. التعرف على ال�صغوط النف�صية من التعليم الإلكرتوين ح�صب متغري 
ح�صب  الإلكرتوين  التعليم  من  الناجتة  النف�صية  ال�صغوط  على  التعرف   .3 )اجلن�س(. 
)�صنوات اخلدمة(. ولتحقيق اأهداف البحث احلايل قام الباحثان ببناء مقيا�س لل�صغوط 
النف�صية لالأ�صاتذة اعتمادًا على نظرية )لزارو�س(، حيث يتكون املقيا�س من )21( فقرة، 
وقد مت تطبيقه على عينة البحث احلايل بعد اأن اأوجد الباحثان �صدق املقيا�س بطريقتني: 
ال�صدق الظاهري للمقيا�س و�صدق البناء املتمثل بالقوة التميزية وعالقة الفقرة بالدرجة 
الكلية للمقيا�س، وثبات املقيا�س بطريقة معامل الفا كرونباخ الذي بلغ )92%(، اأما عينة 
حيث  والإناث،  الذكور  من  اجلامعة  اأ�صاتذة  من   )430( من  فتكونت  الأ�صا�صية  البحث 
مالئمة  مدى  على  للتعرف  جامعيًا  اأ�صتاذًا   )30( البالغة  ال�صتطالعية  العينة  ت�صمنت 
الفقرة، ومن اأجل حتقيق اخل�صائ�س ال�صايكومرتية للمقيا�س طبق الباحثان املقيا�س على 
عينة عددها )200( من اأ�صاتذة جامعة الب�صرة، للعام الدرا�صي 2021/2020، اأما عينة 
التطبيق النهائي فقد طبقت على )200( من اأ�صاتذة جامعة الب�صرة من الذكور والإناث، 

حيث اعتمد الباحثان املنهج الو�صفي يف اإجراءات البحث.
الكلمات المفتاحية، ال�صغوط النف�صية، التعليم الإلكتروني

ال�شغوط النف�شية الناتجة عن التعليم الإلكتروني لدى اأ�شاتذة الجامعة
Psychological stresses resulting from e-learning among university professors

د. زينب جميل عبد الجليل - العراقد. و�شام نايف عدنان الزيدي - العراق
مدر�س في ق�صم العلوم التربوية والنف�صية/كلية 

التربية للعلوم الإن�صانية/ جامعة ذي قار
مدر�صة في ق�صم الحا�صوب/كلية التربية للعلوم 

ال�صرفة/ جامعة الب�صرة
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الملخ�س
بالمقترحات  منها  للخروج  الأ�صا�صي،  للتعليم  التربوية  ال�صيا�صيات  اأبعاد  تعُرف  الحالية  الدرا�صة  تهدف 
والإجراءات التي ت�صاعد على تطوير ال�صيا�صيات التربوية للتعليم الأ�صا�صي، وتحقيق الماأمول منه، من خالل تحليل 
اإدارة المعرفة بما ي�صمن الخروج بروؤية  التي تناولت  التربوية  ال�صابقة والأدبيات  ومراجعة البحوث والدرا�صات 
عالجية متكاملة لمواجهة معيقات تطور تناولت ال�صيا�صيات التربوية للتعليم الأ�صا�صي. وتختلف الدرا�صة الراهنة 
عن الدرا�صات ال�صابقة في منهجية الدرا�صة اإذ تعتمد الدرا�صة الحالية على تحليل الأدبيات التربوية التي تداولت 
نتائج الدرا�صات  التحليلي وفي �صوء  الأ�صا�صي من خالل المنهج  للتعليم  التربوية  ال�صيا�صيات  مو�صوع موؤ�ص�صات 
ال�صابقة ووفًقا لروؤية الباحث تقوم الدرا�صة الراهنة بو�صع روؤية علمية لمواجهة معوقات وم�صكالت ال�صيا�صيات 

التربوية للتعليم الأ�صا�صي.
الكلمات الدالة: ال�صيا�صيات التربوية، التعليم الأ�صا�صي.

Abstract
The current study aims to define the dimensions of educational policies for basic education, 

to come out of them with proposals and procedures that help develop educational policies for 
basic education, and achieve the desired, through analysis and review of previous research and 
studies and educational literature that dealt with knowledge management in order to ensure 
an integrated remedial vision to meet the obstacles to development that have been addressed. 
Educational policies for basic education. The current study differs from previous studies in the 
methodology of the study, as the current study relies on the analysis of educational literature that 
discussed the issue of educational policy institutions for basic education through the analytical 
approach and in light of the results of previous studies and according to the researcher’s vision, 
the current study sets a scientific vision to confront the obstacles and problems of educational 
policies for basic education.
Keywords: Educational Policies, Basic Education.

اأبعاد ال�شيا�شيات التربوية للتعليم الأ�شا�شي »درا�شة تحليلية«
Dimensions of Educational Policies for Basic Education

“An Analytical Study”

د. هبة توفيق اأبو عيادة - الأردن
دكتوراة قيادة تربوية - الجامعة الأردنية/الأردن

ملخ�شات اأبحاث العدد
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الملخ�س
المكاني  التباين  تو�صيح  اإلى  البحث  هدف 
للم�صت�صفيات العراقية وكفاءتها والتخطيط ال�صتراتيجي 
الميداني  الم�صح  الباحثون  وا�صتخدم  بواقعها.  لالرتقاء 
اأهم  ومن  واقعها  ومعرفة  العراقية  الم�صت�صفيات  لعدد 
المحافظات  بح�صب  العجز  ن�صبة  في  تباين  البحث  نتائج 
الحاجة  حيث  من  الولى  بالمرتبة  جاءت  اإذ  العراقية؛ 
قار،  وذي  والب�صرة  وبابل  ونينوى  بغداد  محافظة 
والأنبار  وديالى  كركوك  محافظات  الثانية  وبالمجموعة 
المجموعة  ا�صتملت  حين  في  ووا�صط،  الدين  و�صالح 
ال�صليمانية  محافظة  وتعّد  المحافظات  بقية  على  الثالثة 
م�صت�صفى  بوجود  فائ�صًا  �صجلت  التي  الوحيدة  المحافظة 
واحد وهو اأمر يوؤكد ارتفاع م�صتوى هذا الموؤ�صر فيها، كما 
ان محافظة اأربيل �صجلت الحد الدنى للعجز وهو خم�صة 
م�صت�صفيات، ويبدو اأن ارتفاع م�صتوى الموؤ�صرات ال�صحية 
تعاني  لم  لأنها  اأمرًا طبيعيًا  العراق  �صمال  في محافظات 
من الح�صار القت�صادي الذي عانته المحافظات الأخرى 
منذ عام 1991 ولغاية 2003. واأنه ب�صبب تعر�س الحالة 
عقود  ب�صبب  كبيرة  لنك�صات  العراق  ل�صكان  ال�صحية 
على  العام  الإنفاق  انخفا�س  اإلى  اأدى  مما  الحروب  من 
الموؤ�ص�صات ال�صحية مما اأدى اإلى تردي نوعية الخدمات 

ال�صحية المقدمة لل�صكان.
الكلمات الدالة: التنمية ال�صحية، التخطيط ال�صتراتيجي، الخدمات ال�صحية.

الم�شت�شفيات في العراق لعام 2019 
درا�شة في تباينها المكاني وكفائتها والتخطيط ال�شتراتيجي لالرتقاء بواقعها

Hospitals in Iraq for 2019
A study of its spatial variance, its efficiency and strategic planning to improve its reality

Abstract
The aim of the research is to clarify 

the spatial variation of Iraqi hospitals, 
their efficiency and strategic planning to 
improve their reality. In the second group, 
the governorates of Kirkuk, Diyala, Anbar, 
Salah al-Din and Wasit, while the third 
group included the rest of the provinces. 
Sulaymaniyah is the only governorate that 
recorded a surplus with the presence of one 
hospital, which confirms the high level of 
this indicator in it, and Erbil governorate 
recorded the minimum deficit of five 
hospitals. It seems that the high level of 
health indicators in the governorates of 
northern Iraq is natural because they did not 
suffer from the economic blockade suffered 
by other governorates from 1991 to 2003. 
It is because the health status of the Iraqi 
population has suffered major setbacks due 
to decades of wars, which led to a decrease 
in public spending on health institutions. 
This led to deterioration in the quality of 
health services provided to the population.

Keywords: health development, strategic planning, 
health services.

اأ�صتاذ الجغرافيا/كلية الآداب/
جامعة ذي قار

اأ�صتاذ ال�صحافة وعميد كلية الإعالم بالجامعة 
USA/الأمريكية مني�صوتا
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اأ.د. حنان �شبحي عبيد -لندن/ بريطانيا

اأ�صتاذ التخطيط ال�صتراتيجي 
ورئي�س ق�صم الدرا�صات العليا 

USA/بالجامعة الأمريكية مني�صوتا



1919

ملخ�شات اأبحاث العدد

الملخ�س
يهدف البحث اإلى بيان �صياع �صباب اليوم وهم الم�صتقبل، ويتمثل ال�صياع في الجانبين الفكري والعقائدي 
اإلى  اأي مجتمع يحتاج  الإن�صان في  اأَنّ  �صَكّ  الأمن، ل  وال�صعور بعدم  وال�صتات  التوا�صل الجتماعي  ب�صبب و�صائل 
ال�صعور بالأمان؛ من اأجل اأن يمار�س حياته ب�صكل طبيعي، ول ت�صتقُرّ الحياُة اإل اإذا �صعر ال�صخ�ُس باأنه اآمٌن على 
ُة اأنواع لالأمن، ومن  نف�صه، ل يخاف من وقوع مكروه له ولعائلته، ولمتطلبات حياته المعي�صية والمالية. وهناك عَدّ

ها »الأمن الفكري« وهو يحتل اليوم مكانًة مهمًة وعظيمًة في اأولويات المجتمع.   اأهِمّ

اإَنّ م�صطلح »الأمن الفكري« م�صطلٌح حديُث العهد، ولذلك تباينت الآراُء حوَله ويقال باأنه )عي�ُس النا�ِس في 
نات اأ�صالتهم ومنظومتهم الفكرية وثقافتهم النوعية( وكذلك قيل )�صالمُة  اأوطانهم ومجتمعاتهم اآمنين على مكِوّ
فكِر الإن�صان وعقله وطريقة فهمه وحفُظها من النحراف عن الو�صطية والعتدال فيما يخ�ُسّ الجوانب الثقافية 
« مفهوُم »العولمة الفكرية« ولكَنّ الخطر  والجتماعية والعقائدية والدينية، وحتى ال�صيا�صية( ويقاِبُل »الأمَن الفكرَيّ
تبّني  خالل  من  الفرقة  ودعاة  الفتن  ومثيري  الفكري  والت�صدد  التطرف  جماعات  من  ياأتي  الفكري  الأمن  على 
وَنها، وكُلّ ذلك �صادٌر عن مواقع مجهولة  لع عليها ال�صباُب اليوم ويتبَنّ الأفكار المنحرفة اأو المتطرفة اأو الم�صو�صة يَطّ

ل نقطَة ا�صتهداٍف �صهٍل لمعظم ال�صباب.  الم�صدر مع �صعف منظومة القيم والمبادئ والأخالق التي ت�صِكّ

اأنواعها  بكل  الإعالم  و�صائل  اإليها  وي�صاف  والم�صجد  والجامعة  والمدر�صة  الأ�صرة  دور  اإلى  ن�صير  وهنا 
ات التوا�صل، كُلّ ذلك م�صوؤوٌل عن تعزيز الأمن الفكري، وبعده ياأتي دوُر ال�صلطات المعنية.  ومن�صَّ

ويعد الأمن اأهم الأ�ص�س الذي يجب العتماد عليها لبناء قاعدة قوية تحافظ على رقي المجتمع وتقدمه، 
للحفاظ على مقدرات الأمة ومنجزاتها في اإطار الم�صوؤولية المناطة بموؤ�ص�صات المجتمع وعلى راأ�صها الموؤ�ص�صات 
التربوية لتحقيق ما ي�صهم في تعزيز الأمن بكل اأبعاده والحفاظ على �صالمة المجتمع والأفراد وهذا ل يتاأتى اإل 
من خالل تربية النا�صئة تربية �صحيحة �صليمة تنطلق من الأ�ص�س التربوية التي تتبناها الدولة، مما يتطلب عمل 
مراجعة م�صتمرة ومتب�صرة لطبيعة وفل�صفة التربية التي تتبناها الدولة في ر�صم �صيا�صاتها الم�صتقبلية للحفاظ 
لها  ثابتة مخطط  في خطى  والزدهار  وللرقي  لها،  وال�صتقرار  الأمن  و�صمان  والب�صرية  المادية  مقدراتها  على 
بنظرة م�صتقبلية؛ لذا يعد التح�صين الفكري من الأولويات الرئي�صة التي يرتكز عليها التخطيط الأمني للمجتمعات 

وحماية الفرد من التاأثيرات الفكرية. 

�شياع الأمن الفكري بين ال�شو�شيال ميديا والتربية
Loss of intellectual security between Sushil Media and Education

الباحثة �شارة محمد كميخ العازمي/الكويت
رئي�س فريق – مركز تعزيز الو�صطية

 وزارة الأوقاف في الكويت
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ملخ�س الدرا�شة
هدفت الدرا�صة اإلى تحديد المهارات الأكاديمية الم�صتقبلية لقادة التعليم الأ�صا�صي كم�صرفين مقيمين في 
ظل جائحة كورونا، لتحقيق هدف الدرا�صة تم م�صح الأدب النظري والدرا�صات ال�صابقة، واتفقت هذة الدرا�صة مع 
الدرا�صات ال�صابقة ب�صرورة تطوير دور المهارات الأكاديمية الم�صتقبلية لقادة التعليم الأ�صا�صي كم�صرفين مقيمين 
في ظل جائحة كورونا وتميزت هذه الدرا�صة في اإظهار المهارات الأكاديمية الم�صتقبلية لقادة التعليم الأ�صا�صي 
اتحاد  تبني  �صرورة  اأهمها  النتائج  من  عدد  اإلى  الدرا�صة  وخل�صت  كورونا،  جائحة  ظل  في  مقيمين  كم�صرفين 
التعليم  مراحل  في  �صيما  ول  الدرا�صية  المناهج  �صياغة  اإعادة  العربية  الدول  وكذلك جامعة  العربية  الجامعات 
اأوا�صر  المعرفة وتوثيق  اأهمية ق�صوى من باب تكاملية  الكريم  للقراآن  القراآني  الإعجاز  اإيالء  وتاأكيد  ال�صا�صي، 
اللوج�صتية،  والحتياجات  للعمل  المادية  الظروف  توفير  ال�صواء،  على  والمتعلم  للمعلم  والديني  العلمي  التعاي�س 
والت�صميم الجيد وتحديد كفايات القائد التربوي ي�صاعد في التقليل من مخاطر العمل ويوؤدي اإلى زيادة الإنتاجية 
لتعزيز  ا�صتراتيجية وطنية  واإعداد  التدري�صية،  الهيئة  للطلبة ولع�صاء  والأمان  ال�صحة  وزيادة  الكلف  وتخفي�س 
التكامل، يتم تبنيها من قيادات المجتمع، ودعمها ماديا ال�صتفادة من ال�صتراتيجيات التي اقترحها الباحث في 

الدرا�صة الحالية.
الكلمات المفتاحية: الإدارة التربوية، الإدارة.

المهارات الأكاديمية الم�شتقبلية لقادة التعليم الأ�شا�شي
كم�شرفين مقيمين في ظل جائحة كورونا

A prospective study of the future academic skills of basic education 

leaders as a resident supervisor in light of the Corona pandemic

ايدير م�شطفى محمد غنيات / الجزائر اأ.د. محمد عرب المو�شوي/العراق
اأ�صتاذ الجغرافيا في كلية التربية 
الأ�صا�صية/جامعة مي�صان ورئي�س 

ق�صم الجغرافيا

اأ�صتاذ التكوين العالي، )موؤ�ص�صة النت�صاب( 
الجامعة الإ�صالمية بمني�صوتا، الوليات 

المتحدة الأمريكية فرع ال�صنغال

اأ.د. حنان �شبحي عبيد -لندن/ بريطانيا
اأ�صتاذ التخطيط ال�صتراتيجي ورئي�س 

ق�صم الدرا�صات العليا بالجامعة 
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Abstract
The study aimed to determine the future academic skills of basic education leaders as 

resident supervisors in light of the Corona pandemic. The study in showing the future academic 
skills of basic education leaders as resident supervisors in light of the Corona pandemic, and 
the study concluded a number of results, the most important of which is the need to adopt 
the Federation of Arab Universities as well as the League of Arab States to reformulate the 
curricula, especially in the stages of basic education, Emphasis on giving importance to the 
Kareem Quran from the point of complementarity of knowledge and documenting the bonds of 
scientific and religious coexistence for the teacher and the learner alike, providing the material 
conditions for work and logistical needs, good design and determining the competencies of the 
educational leader helps reduce work risks and leads to increased productivity, reduced costs, 
and increased health and safety for students and faculty members And preparing a national 
strategy to promote integration, to be adopted by the community leaders, and financially 
supported to take advantage of the strategies proposed by the researcher in the current study.

Keywords: educational administration, administration.

المقدمة

في  متمثلة  علمية  ثورات  فترة  ي�صهد  الحا�صر 
اأمور  تحديات معينة تتطلب ثورات تعليمية تتمثل في 
للم�صرف  القيادي  الدور  هي  احتياجًا  اأكثرها  عدة، 
تعليمية،  بيئات  من:  تحتويه  وما  المقيم  التربوي 
الأدوار  في  تحول  ذلك  ي�صاحب  واأن�صطة،  ومناهج، 
م�صوؤول  اأنه  اإذ  ال�صا�صي،  التعليم  لقائد  القيادية 
م�صوؤولية مبا�صرة عن اإدارة ال�صوؤون الفنية والإدارية، 
وهذه الم�صوؤولية تجعل عمله محفوفًا ب�صغوط متنوعة 
من جهات عديدة، ويحاول من خالل عمله اليومي اأن 
يديرها،  التي  المنظمة  اهتمامات  بين  توازنًا  يحدث 
المت�صلين ب�صكل مبا�صر  الأفراد  وبين اهتمامات كل 
وغير مبا�صر، اأي اأنه ال�صخ�س الذي يعمل على قيادة 
الإدارة  جوهر  تمثل  التي  التربوية  الموؤ�ص�صة  تلك 

.)obaid, 2021(.التعليمية
لقادة  الأ�صا�صية  المهام  فاإن  الإطار  هذا  وفي 
في ظل جائحة  مقيمين  كم�صرفين  الأ�صا�صي  التعليم 
التربوي،  العمل  متابعة  على  تقت�صر  تعد  لم  كورونا 
وحفظ النظام وكتابة المرا�صالت والخطابات وتنفيذ 
م�صوؤوليات  اإلى  تعدت  الوظائف  هذه  واأن  التعليمات، 
تهتم بنوع العمل التربوي وتطويره وتح�صينه وتوجيهه 
نحو تحقيق الأهداف المرجوة، اإذ اأن مهمته الأ�صا�صية 

با�صتخدام  التعليمية  المخرجات  تح�صين  اإلى  تهدف 
والبرامج  العمليات  جودة  في  الحديثة  الو�صائل 
اإحداث  على  القادرة  الواعية  والإدارية  التعليمية 
يبني  تعليميًا  قائدًا  ليكون  اليوم  دوره  وامتد  التغيير، 
م�صتقبلية.  علمية  روؤية  �صوء  في  ا�صتراتيجية  خططًا 
وعليه فاإن اأن القادة التربويون الم�صتقبليون يجب اأن 
مع  وا�صت�صرافها،  الأمور  توقع  على  بالمقدرة  يمتازوا 
المجتمع،  لهوية  والإدراك  بالوعي  ات�صافهم  �صرورة 
بفاعلية  التربوية  الموؤ�ص�صات  قيادة  من  ليتمكنوا 
)رم�صان،  المتوقعة.  التحديات  مع  والتعامل  وكفاية 

)2005
الأنظمة  تتبناها  التي  التطوير  حركة  وت�صعى 
مناحي  كافة  اإلى  �صمولية  عناية  توجيه  اإلى  التربوية 
والخا�صة،  العامة  الأهداف  في ظل  التربوية  العملية 
والنظام التربوي يعمل جادًا لر�صم المالمح الأ�صا�صية 
نحو  التربوي  التحول  اأن  اإذ  ال�صت�صرافية  للوظائف 
التقليدية،  الأدوار  من  والنتقال  الب�صرية  الهند�صة 
اإلى اأدوار اأكثر تاأثيرًا في اإدارة المعرفة ليتم مجاراة 
بطريقة  المعلوماتية  والثورة  التكنولوجية  التطورات 
مطورين  اإلى  م�صتهلكين  مجرد  من  الأفراد  تنقل 

ومنتجين للمعرفة. )عبد المح�صن، 2008(
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م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلتها
وتلعب الجامعات دورًا هامًا رياديًا في م�صروع 
وعلماء  والباحثين  للمفكرين  حا�صنة  كونها  التنمية، 
بالكفاءات  للمجتمع  رئي�صًا  ورافدًا  والغد،  اليوم 
في  الباحثين  خبرة  خالل  من  الب�صرية  والكوادر 
تواجه  التي  التحديات  ومالحظة  التربوي  الميدان 
م�صكلة  تتمحور  العربي  الوطن  في  الجامعي  التعليم 
التي:  الرئي�س  ال�صوؤال  عن  الإجابة  في  الدرا�صة 
التعليم  لقادة  الم�صتقبلية  الأكاديمية  المهارات  ما 

الأ�صا�صي كم�صرفين مقيمين في ظل جائحة كورونا؟

اأهمية الدرا�شة
يوؤمل اأن ت�صتفيد الجهات الآتية من نتائج هذه 

الدرا�صة:
القرار  - واأ�صحاب  القيادات  الدرا�صة  تفيد  اأن  يوؤمل 

التي تدعم  القرارات  اتخاذ  العالي في  التعليم  في 
وتوؤيد نتائج وتو�صيات هذه الدرا�صة.

المهارات  - عن  بدرا�صات  العربية  المكتبة  اإغناء 
الأ�صا�صي  التعليم  لقادة  الم�صتقبلية  الأكاديمية 

كم�صرفين مقيمين في ظل جائحة كورونا.

هدف الدرا�شة
المهارات  على  التعرف  في  الدرا�صة  هدفت 
الأ�صا�صي  التعليم  لقادة  الم�صتقبلية  الأكاديمية 
كم�صرفين مقيمين في ظل جائحة كورونا لما للتعليم 

ال�صا�صي من دور مهم في التنمية الب�صرية.

م�شطلحات الدرا�شة
الإدارة التربوية

Educational Administration
العامة  الإدارة  فروع  من  فرع  التربوية  الإدارة 
لها خ�صو�صية معينة  ولكنها  الإداري  بالفكر  وتاأثرت 
عاتقه  على  يقوم  نهائي  مخرج  مع  تتعامل  انها  اإذ 
الإدارة،  لتعريف  التعر�س  و�صيتم  بالأمة  النهو�س 
والإدارة التربوية، والإدارة المدر�صية، ووظائف رئي�س 

الق�صم في الجامعة. )العجمي، 2008(

الإدارة
”Management“ اأو ”Administration“

- اإن �صيلدون Sheldon اأول من ا�صتخدم في كتابه فل�صفة 
مختلفين  بم�صتويين  ال�صابقين  الم�صطلحين  الإدارة 
العليا،  الإدارة  بمعنى   Administration م�صطلح 
التنفيذية،  الإدارة  بمعنى   Management وا�صطالح 
التنفيذية  »الإدارة  اأن  في  منهما  كل  دور  تناول  ثم 
التي  الحدود  �صمن  ال�صيا�صة  بتنفيذ  تخت�س  التي  هي 
�صممتها الإدارة العليا با�صتخدام التنظيم للو�صول اإلى 

.)Sheldon, 1923، 31(»الغر�س المحدد
- مر�صي يعرف الإدارة باأنها: »القدرة على النجاز« 

)مر�صي، 1998، 15(.
- يعرف الإدارة الفريحات بالقدرة على خلق جو من 
وقت  باأقل  الأهداف  لتحقيق  الإن�صانية  العالقات 
التخطيط  وهي  الإدارة  بعنا�صر  والهتمام  ومال، 

والتنظيم والتن�صيق والتوجيه والرقابة.
الدقيقة  المعرفة  هي  »الإدارة  تايلور:  فريدريك   -
لما تريد من الرجال اأن يعملوه ثم التاأكد من اأنهم 

يقومون بعمله باأح�صن طريقة، واأرخ�صها«.
بالإدارة  تقوم  »اأن  قائاًل:  فايول  هنري  ويعرفها   -
معناه اأن تتنباأ، واأن تخطط، واأن تنظم، واأن ت�صدر 
الأوامر، واأن تن�صق، واأن تراقب«. )ال�صلعوط، 2002، 
11-12(. وهي توجيه وتن�صيق ن�صاط مجموعة من 

الأفراد لتحقيق هدف م�صترك. )الطويل: 2006(
ُتعرف  اأن  ال�صابقة يمكن  التعريفات  وفي �صوء 
الب�صرية  للموارد  الأمثل  ال�صتخدام  »علم  باأنها 
والمادية المتوفرة لتحقيق الأهداف باأقل تكلفة واأعلى 
التخطيط  وهي  الإدارية  العمليات  طريق  عن  جودة 
من  والتمويل  والمتابعة  والتقويم  والتوجيه  والتنظيم 

خالل القيادة الفاعلة«.

محددات الدرا�شة 
ا�صتجابة  الدرا�صة  تتحد  الب�صرية:  المحددات 
في  ال�صا�صي  التعليم  في  القرار  واأ�صحاب  القيادات 

الدول العربية. 
هذه  تتحدد  والزمانية:  المكانية  المحددات 
الدرا�صة با�صتجابات وت�صوراتهم في العام الدرا�صي 

.2020/2019
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الدرا�شات ال�شابقة 
»ت�صورات  بعنوان   )2007( العازمي  درا�صة 
القادة التربويين للمهام الم�صتقبلية لمديري المناطق 
اإلى  الدرا�صة  هدفت  الكويت«.  دولة  في  التعليمية 
للمهام  التربويين  القادة  ت�صورات  عن  الك�صف 
دولة  في  التعليمية  المناطق  لمديري  الم�صتقبلية 
والخبرة،  الجن�س،  بمتغيرات  ذلك  وعالقة  الكويت، 
والم�صمى الوظيفي، وتكونت عينة الدرا�صة من )102( 
 )52( مديرين،   )7( على  موزعين  تربويًا  قائدَا 
الدرا�صة  مجتمع  وكان  ق�صم،  رئي�س   )42( مراقبًا، 
هو عينة الدرا�صة نتيجة ل�صغر حجم المجتمع. واتبع 
الدرا�صة  واأداة  التحليلي،  الو�صفي  المنهج  الباحث 
ا�صتبانة مكونة من )68( فقرة موزعة على المجالت: 
وتو�صلت  والإن�صانية.  والفنية،  والأكاديمية،  الإدارية، 

الدرا�صة اإلى النتائج الآتية:
الإن�صاني،  للمجال  كانت  ن�صبية  اأهمية  اأعلى   -
المجال  ويتبعه  الإداري،  المجال  وبعد ذلك 
الأكاديمي، واأدناها بالأهمية المجال الفني.

تعزى  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   -
والم�صمى  والخبرة،  الجن�س،  لمتغيرات 

الوظيفي لت�صورات القادة التربويون
»درجة  بعنوان:   )2004( طرخان  درا�صة 
لمواجهة  الأردن  في  التربوية  القيادة  ا�صتعداد 
 2020 عام  حتى  المتوقعة  الم�صتقبلية  التحديات 
وهدفت  لمواجهتها«.  التربوية  القيادات  واإعداد 
القيادة  ا�صتعداد  درجة  ا�صت�صراف  اإلى  الدرا�صة 
المتوقعة  التحديات  لمواجهة  الأردن  في  التربوية 
خبراء  ت�صورات  تحليل  طريق  عن   2020 عام  حتى 
اأردنيين بغية ال�صتفادة منها في ال�صتعداد للتحديات 
الأردنيين  التربويين  القادة  واإعداد  الم�صتقبلية 
وقد  المت�صارعة.  للتغيرات  ال�صتجابة  على  القادرين 
ا�صتخدم الباحث اأ�صلوب دلفاي الذي يعد واحدًا من 
الم�صتقبلية.  البحوث  اإجراء  في  الفعالة  الأ�صاليب 
التربوية  القيادة  اأنماط  تعرف  اإلى  الدرا�صة  و�صعت 
عام  حتى  المتوقعة  التحديات  مواجهة  على  القادرة 
2020، والكفايات )المعارف والمهارات والتجاهات 
الم�صتقبلية  التربوية  للقيادة  الالزمة  والخبرات( 
الدرا�صة  اأفراد  وتكون  المتوقعة.  التحديات  لمواجهة 

الباحث  وا�صتخدم  الخبراء،  من  فئات  ثالث  من 
الأولى  الجولة  في  جولت،  ثالث  في  دلفاي  اأ�صلوب 
وزعت على )150( خبيرًا واأجاب عنها )87( خبيرًا، 
والجولة الثانية وزعت على )87( خبيرًا اأجاب عنها 
من  خبيرًا   )30( ا�صتجاب  الثالثة  والجولة   ،)59(
اأ�صل )40( خبيرًا. ومن اأهم نتائج الدرا�صة تو�صلها 
ت�صمنت  للتحديات،  رئي�صًا  مجاًل  تحديد)13(  اإلى 
الناجمة  التحديات  اأبرزها  متوقعًا  تحديًا   )121(
والتغييرات  المعلومات  وتكنولوجيا  العولمة  عن 

المت�صارعة.
بعنوان   )Hibert  ،2000( هايبرت  درا�صة 
اإعطاء  اإلى  الدرا�صة  هذه  هدفت  القياديين«  »متابعة 
الجامعة  في  الق�صم  رئي�س  ومهام  واقع  عن  و�صف 
والتعليمية  الإدارية  الهيئة  تجاه  مقيم  كم�صرف 
والطالب في ثانوية �صانتامونيكا في ولية كاليفورنيا 
الباحث  يعمل  )اإذ  الأمريكية  المتحدة  الوليات  في 
اأي�صًا  الباحث  وهدف  جامعة(،  في  ق�صم  رئي�س 
الإدارية  الم�صكالت  معالجة  لطرق  و�صف  لإعطاء 
اأنه  الدرا�صة  نتائج  اأهم  وكان  واجهها  التي  والتربوية 
اإ�صراك  مقيمة  كم�صرفة  بها  تقوم  التي  المهام  من 
الهيئة الإدارية والتعليمية في حل الم�صكالت الإدارية 
والتربوية التي تواجه المدر�صة من خالل عقد اجتماع 
اأ�صبوعي ب�صكل منتظم معهم لمعالجة تلك الم�صكالت 
والتي من اأبرزها م�صكالت تتعلق بالإ�صراف التربوي 
بتوزيع  تتعلق  وم�صكالت  بالمنهاج  تتعلق  وم�صكالت 
المهام والم�صوؤوليات على العاملين. كما اأظهرت نتائج 
الدرا�صة اأن من المهام التي تقوم بها كم�صرفة مقيمة 
تنمية روح الدعابة والت�صجيع والتعزيز لدى العاملين 
تتغلب على الم�صكالت التي تواجههم، واإعطاء و�صف 
والتربوية  الإدارية  الم�صكالت  بع�س  معالجة  لطرق 
اأهم  من  اأن  الدرا�صة  اأ�صارت  كما  واجهتها،  التي 
على  الطالب  م�صلحة  تقديم  بها  تقوم  التي  المهام 

جميع العتبارات ال�صخ�صية والجتماعية.
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كيف تاأثرت التربية والتعليم بالإدارة
الإدارة  بمفهوم  والتعليم  التربية  تاأثرت 
التربوية من علم الإدارة،  وتعريفاتها ون�صاأت الإدارة 
ويعتبر ميدان الإدارة التربوية من اأبرز ميادين الإدارة 
العامة؛ اإذ تعتبر من الميادين الحديثة التي اعتمدت 
الأخرى  الميادين  في  التطورات  على  تطورها  في 
وخا�صة ال�صناعة واإدارة الأعمال اإل اأن لهذا الميدان 
طبيعته الخا�صة به فبدايته مع الأفراد ونهايته معهم 

اأي�صًا.

العمليات  من  مجموعة  هي  الإدارة  اأن  وبما 
فاإن  معين؛  غر�س  لتحقيق  بينها  فيما  المت�صابكة 
المت�صابكة  العمليات  من  مجموعة  التربوية  الإدارة 
التي تتكامل فيما بينها في الم�صتويات الثالث لالإدارة 
والم�صتوى  )الوزارة(  القومي  الم�صتوى  على  اأي 
الإجرائي  والم�صتوى  التعليمية(  )الإدارات  المحلي 
المن�صودة  الأهداف  لتحقيق  الجامعية(  )الوحدة 
 Celine Mckown & Michael“ التربية.  من 

”Twiss, 2002

مدخالته  له  كنظام   - التربوية  والإدارة   
اأي  �صاأن  ذلك  في  �صاأنها   - ومخرجاته  وعملياته 
من  موا�صفاتها  ت�صتمد  واإنما  فراغ  في  تدور  ل  نظام 
لهذا  ا�صتجابتها  وبقدر  فيه  تتم  الذي  العام  الجو 
اأهدافها؛  تحقيق  في  نجاحها  مدى  يكون  العام  الجو 
التالحم  نقاط  اإحدى  التعليمية هي  الإدارة  تعتبر  اإذ 
العام.  القومي  والإطار  التعليمي  النظام  بين  القوي 
الإطار  في  العامة  الإدارة  مع  التربوية  الإدارة  وتتفق 
عمليات  في  ي�صتركان  حيث  الإدارية  للعملية  العام 
التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والمتابعة، والتقويم 
التي  واللوائح  القوانين  وو�صع  القرارات،  واتخاذ 
م�صتركًا  قا�صمًا  الوظائف  هذه  وتعتبر  العمل،  تنظم 
واأهدافها.  ن�صاطها  كان  اأيًا  الر�صمية  المنظمات  بين 
الإدارات  باقي  مع  التربوية  الإدارة  تتفق  وكذلك 
اإلى  الإدارة  م�صتويات  تق�صيم  في  المختلفة  الأخرى 
العليا،  الإدارة  م�صتوى  وهي:  رئي�صة  م�صتويات  ثالثة 
الدنيا  الإدارة  وم�صتوى  الو�صطى،  الإدارة  وم�صتوى 
)الإدارة الإجرائية( واأهم وظائفها: تفعيل الهند�صة 
مجالت  وتحديد  التربوية.  المنظمات  في  الب�صرية 

الب�صرية  العوامل  درا�صة  اأي  الب�صرية،  الهند�صة 
هذه  ومن  الأداء،  تح�صين  يمكن  خاللها  من  التي 
للعاملين،  حيوية  فيزيولوجية  خ�صائ�س  المجالت: 
الأفراد،  بين  الفروقات  مجموعات،  في  العمل  تاأثير 
طبيعة  بالعمل،  المتعلقة  العوامل  النف�صية،  التغيرات 
حدوث  من  التقليل  الراجعة  التغذية  التوا�صل، 
والإجراءات،  الوثائق  ت�صميم  واإ�صالحها،  الأخطاء 
ت�صميم قاعدة البيانات وطريق ا�صترجاع المعلومات، 
في  الت�صرفات  المحيطة،  البيئة  الأداء،  تقيمم 
الوظيفي«،  »الر�صا  العمل  طبيعة  عن  والر�صا  العمل 
 Marshall, C. &( ..اللتزام ال�صيا�صي والأخالقي

)Rossman, G. 2010

من  مجموعة  لها  الم�صتويات  هذه  واأن 
علماء  واختلف  الإدارية،  العنا�صر  اأو  الوظائف 
 Fayol(فايول حددها  فقد  تحديدها،  في  الإدارة 
Organization(، والتخطيط )Planning(، والأمر 
وحددها   .)Control( وال�صبط   ،)Command(
 ،)Planning( بالتخطيط   )Gulick( جيولك 
اأو  المالك  وتوفير   ،)Organizing( والتنظيم 
 )Directing( والتوجيه   ،)Staffing( التوظيف 
التقارير  وكتابة   ،)Coordinating( والتن�صيق 
 ،)Budgeting( الميزانية  وو�صع   )Reporting(

ويرمز لها )PODSCORB(. )محمود، 2008(.
والمراجع  الكتب  على  الطالع  خالل  من 
الق�صم  رئي�س  دور  اأهمية  على  التفاق  وتم  ال�صابقة 
مكونات  اأهم  من  يعد  ودوره  مقيم  تربوي  كم�صرف 

العملية القيادية في الجامعة.
الإدارة  اأ�صبحت  الوظائف  هذه  خالل  ومن 
واأُطرها  التربوية ينظر لها كعلم ومهنة لها حقائقها 
لتعاملها  نظرًا  مميزة،  مهارات  ولها  المعرفية، 
المبا�صر مع مكونات الأبعاد البنائية لالإن�صان. ونتيجة 
لها  التقليدية  النظرة  وتغير  التربوية  الإدارة  لتطور 

�صاحبها الرتباط الوثيق مع الرغونوميا.
فنون  من  فن  ال�صا�صي  التعليم  قيادة  وتعد 
مهارة  لديه  يكون  اأن  تتطلب  التي  الناجح  القائد 
وموهبة خا�صة فيه ت�صاعده على التكيف والتفاعل واأن 
يكون له ذهنًا �صافيًا ومنفتحًا ذو قابلية وا�صعة وكبيرة 
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على ا�صتقطاب المتغيرات والتكهن بها في محاولة لل�صيطرة عليها ل�صالح اإدارة الجامعة وتحقيق اأهدافها، وحتى 
يكون م�صايرًا ومتابعًا ومطورًا لعمله باتجاهات اإدارية حديثة ومعا�صرة والت�صاق مع الهند�صة الب�صرية عليه اأن يلّم 
بكل هذه العوامل الموؤثرة في عمله الإداري واأن يحّفز الجانب الإيجابي منها ويعمل على تال�صي الموؤثرات ال�صلبية 

والتخل�س منها ويدفع بعمله الإداري بالتجاه المعا�صر المتطور. )اأحمد، 2002(
وُيمكن تو�صيح وظائف قادة التعليم الأ�صا�صي ال�صت�صرافية كالآتي:

1- التخطيط والتنظيم لتحقيق الأهداف التربوية.
لتولي  واإعداده  الطلبة روحيًا وعقليًا وج�صميًا،  ت�صاعد على نمو  التي  توفير جميع الظروف والإمكانات   -2

م�صوؤولياته في حياته الحا�صرة والم�صتقبلية.
3- التنمية المهنية للمعلمين.

4- تنظيم العالقة بين المدر�صة والمجتمع المحلي.
5- المتابعة والتقييم بجميع اأنواعه واإعطاء التغذية الراجعة لتطوير الأنظمة والت�صريعات وتعديلها.

6- توقع الم�صكالت وال�صعوبات التي تواجه المجتمع المدر�صي وو�صع الحلول المنا�صبة.
)Celine Mckown & Michael Twiss،2002(   

ولتحقيق الأهداف المن�صودة - التي تم الإ�صارة اإليها- ب�صكل فّعال يجب اأن تتوافر لديه القدرة على قيادة 
العمل نحو تحقيق الأهداف التربوية، واأن يكون ملّمًا بالأهداف العامة للنظام التربوي. واأن يكون قادرًا على اإ�صفاء 
الهند�صة  بمكونات  وعيه  �صوء  في  العاملين  لجميع  المعنوية  الروح  رفع  على  والعمل  الإن�صانية  العالقات  من  جو 
الب�صرية وكيفية تفعيلها، وي�صتطيع تنظيم العمل والجهود الب�صرية وخلق روح العمل الجماعي. وكذلك القدرة على 
والتحليل  التقويم  اإجراء  بعد  وذلك  بدائل،  عدة  بين  من  القرار  اتخاذ  عند  المنا�صبة  ال�صتراتيجيات  ا�صتخدام 

ودرا�صة الجوانب المختلفة للقرار، وا�صتخدام تكنولوجيا التعليم والت�صالت الحديثة.

ال�صكل ي�صير اإلى وظائف قادة التعليم ال�صا�صي كم�صرف مقيم

Hibert, K.(2000). “Mentoring Leadership” Phi- Delta-Kappan. vol.82 Issue 1, p16.

المراقبة. 1 القيادة. 2 التخطيط. 4التنظيم. 3
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 )Planningالتخط�ط (

نر�د الوصول �التعل�م االساسي هو أین Parker ),٢٠١٠التخط�ط �ما یوضحه �ار�ر(

شخاص والوحدات الفرع�ة في األهداف من خالل األ وأن توضع ؟؟الوصول في المستقبل و��ف

هدفًا أن یرتفع نس�ة للوصول لتحقیق هذه الرؤ�ة، وعلى سبیل المثال إذا وضع  التعل�م االساسي 

توضع لخدمة تحقیق هذا تحصیل الطل�ة وترتفع مستو�اتهم العلم�ة، فإن جم�ع الخطط 

مع  القسمالتخط�ط مهم ألنه �حدد االتجاه والهدف و�شرح ��ف�ة ارت�اط المهمات في و الهدف.

تحدید ��ف�ة من  اعضاء هیئة التدر�س  ال یتمكن�دون هذه المعلومات،یرها و �عضها وتأث

استخدام وقتهم وطاقاتهم �كفاءة وفعال�ة.  و�التالي �مارسون مسؤول�ات وظائفهم �شكل عشوائي، 

ان التخط�ط �عتبر جزء من عمل�ات فرع�ة للس�اسات وأو�كون هذا إهدار للموارد ال�شر�ة الق�مة.

ة مثال�ة إلعادة تشكیل مستقبل التعل�م،  ونظرًا للقیود االجتماع�ة والس�اس�ة العامة، وتقن�

واالقتصاد�ة فإن التحدي الكبیر الذي یواجه المخططین هو فهم الحدود الداخل�ة والخارج�ة 

للنظام التر�وي لفهم الحدود الداخل�ة والخارج�ة واستخدام هذا الفهم لتصم�م الس�اسات التي من 

المراقبة.۱

القیادة.۲

لتنظیما.۳

التخطیط.٤
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)Planning( التخطيط
 ،2010( باركر  يو�صحه  كما  التخطيط 
في  الأ�صا�صي  بالتعليم  الو�صول  نريد  اأين  هو   )Parker
خالل  من  الأهداف  تو�صع  واأن  وكيف؟  الم�صتقبل 
الأ�صا�صي  التعليم  في  الفرعية  والوحدات  الأ�صخا�س 
اإذا  المثال  �صبيل  الروؤية، وعلى  لتحقيق هذه  للو�صول 
وترتفع  الطلبة  تح�صيل  ن�صبة  يرتفع  اأن  هدفًا  و�صع 
م�صتوياتهم العلمية، فاإن جميع الخطط تو�صع لخدمة 
يحدد  لأنه  مهم  والتخطيط  الهدف.  هذا  تحقيق 
في  المهمات  ارتباط  كيفية  وي�صرح  والهدف  التجاه 
المعلومات،  هذه  وبدون  وتاأثيرها  بع�صها  مع  الق�صم 
كيفية  تحديد  من  التدري�س  هيئة  اإع�صاء  يتمكن  ل 
وبالتالي  وفعالية.  بكفاءة  وقتهم وطاقاتهم  ا�صتخدام 
يمار�صون م�صوؤوليات وظائفهم ب�صكل ع�صوائي، ويكون 
التخطيط  واأن  القيمة.  الب�صرية  للموارد  اإهدار  هذا 
العامة،  لل�صيا�صات  فرعية  عمليات  من  جزء  يعتبر 
التعليم، ونظرًا  وتقنية مثالية لإعادة ت�صكيل م�صتقبل 
فاإن  والقت�صادية  وال�صيا�صية  الجتماعية  للقيود 
فهم  هو  المخططين  يواجهه  الذي  الكبير  التحدي 
لفهم  التربوي  للنظام  والخارجية  الداخلية  الحدود 
الفهم  هذا  وا�صتخدام  والخارجية  الداخلية  الحدود 
لت�صميم ال�صيا�صات التي من �صاأنها تي�صير التغيير في 
التح�صيل العلمي للطالب وهيكلة بنية المدر�صة. ويعد 
التخطيط حجر الزاوية والخطوة الأولى في اأي عملية 

اإدارية لتحقيق اأهداف الموؤ�ص�صة.

)Organizing( التنظيم
وهو خطوة لحقة لعملية التخطيط؛ اإذ بمجرد 
اأن الخطط القابلة للتطبيق، ل بد من و�صع الو�صائل 
مهمة  عنا�صر  ثالث  وجود  اإلى  للتطبيق،  المالئمة 
وتطوير  وتنمية  الق�صم،  بنية  تطوير  وهي:  للتنظيم 
العاملين، اإن�صاء اأنماط مت�صابهة اأي و�صع روتين العمل 

و�صبكاته.

مطالب  بين  التوزان  يحقق  الجيد  والتنظيم 
وحاجاتهم  الأفراد  ومطالب  واأهدافه  الق�صم 
ومواهبهم  العاملين  بمهارات  ويهتم  ال�صخ�صية، 
ويحاول و�صعهم في الوظائف التي ت�صتثمر مهاراتهم 
وتنميها، واإل �صيتاأثر الإنتاج والروح المعنوية لديهم. 

.)Karwowski, W. 1991(

)Leading( القيادة
ودوره كم�صرف مقيم هو تحديد ما يجب عمله 
ولكّنه  بهم،  المحيط  والمجتمع  العاملين  جميع  مع 
موؤثرًا  يكون  اأن  لذلك عليه  لوحده،  العمل  ي�صتطيع  ل 
فهمه  خالل  من  الأهداف،  لتحقيق  الآخرين  ويحفز 
لمهارات القيادة، والتحفيز، والت�صال الفعال لغر�س 
مرتفع  اأداء  م�صتوى  اإلى  للو�صول  بالأفراد  الرغبة 

لتحقيق اأغرا�س واأهداف الق�صم الذي يتراأ�صه.

)Monitoring( المتابعة
الت�صحيحية  الإجراءات  اتخاذ  عملية  وهي 
المتوقعة، وهي  النتائج  الفعلية مع  النتائج  عند مقارنة 
م�صوؤولية كل قائد في موؤ�ص�صات التعليم ويمكن تفعيلها 
من خالل تفعيل دوره، والتحدث مع الطلبة وتفعيل لغة 
التدري�س،  هيئة  اأع�صاء  مع  والتحدث  البناء،  الحوار 
يبذلة  الذي  المجهود  ح�صب  درجته  منهم  كل  واإعطاء 
�صمن اأ�ص�س وترقيات الأداء، ويمكن كذلك ت�صميم نظام 

معلومات متطور للتحقق من جودة الأداء اإلكترونيًا.

التربوي  للقائد  الوظائف  من  عدد  وهناك 
كم�صرف مقيم )Hibert, K. 2000( تتمثل بالآتي: 

بين  تنظيم  يعمل كحاجز   :)Buffering( ُمنّظم   -1

العليا،  الإدارة  وبين  بينه  اأو  والمدر�صة  المجتمع 
هذه  وتعمل  القائد  وظائف  من  وظيفة  وهي 
التدري�س  اإي�صال �صوت ع�صو هيئة  الوظيفة على 
ومطالبه لالإدارة العليا من خالل القائد لأنه على 

ات�صال مبا�صر مع كال الطرفين.
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 Controlling &( والتن�صـــــــــــيـق الرقــــــــــابـــــــة   -2
Co-ordinating(: مقارنة اأهداف الخطة مع ما 
وتنظيم جهود  النحرافات،  وت�صحيح  اإنجازه  تم 

العاملين لتحقيق اأهداف وحدة العمل.
3- الت�صال )Communicating(: وهو و�صيلة لنقل 
اأو  التوجيهات  اأو  والتعليمات  المعلومات  تبادل  اأو 
اأو  الأفراد  بين  �صفهي  اأو  كتابي  باأ�صلوب  الأفكار 
المجموعات داخل البناء التنظيمي، اأو المنظمات 
تحقيق  بغر�س  وم�صتوياتها  اأنواعها  اختالف  على 
�صواء  معينة  فل�صفة  �صوء  وفي  م�صتركة،  اأهداف 
على  ويطلق  الإجرائي  اأو  القيادي  الم�صتوى  على 
المدر�صة  الناب�س في  القلب  اأنها  عملية الت�صال 
وذلك لأنها توؤدي دورًا اأ�صا�صيًا في معرفة الم�صاكل 
تحقيق  اأجل  من  التاأثير  اإحداث  عالجها،  وطرق 
واإحداث  الجهود  وتوحيد  المطلوبة،  الأهداف 
التغيير في �صلوك الأفراد وكذلك في تفهم الفرد 
ومعوقات  م�صكالت  وتعرف  منه،  المطلوب  للعمل 
بين  الإن�صانية  العالقات  وتوطيد  وتدعيم  العمل، 

العاملين والمجتمع المحلي.

للنظام  الثقافي  والبناء  التنظيمي،  المناخ   -4

)Climate& Culture building(: الثقافة هي 

�صلوك متعلم ينقل من جيل لآخر، وت�صمل العرف 
والعادات والمعتقدات وال�صلوك، ونتيجة للتغيرات 
في المعايير الجتماعية، وانت�صار التقنية، يحتاج 
يعي�صها ويعمل معها، كي  التي  الثقافة  اإلى تب�صر 
�صلوكيات  وتفهم  �صلوكه  توجيه  على  اأقدر  يكون 
المناخ  ويراعي  يهتم  اأن  وعليه  معه،  العاملين 
لأدوارهم  الأفراد  ويدرك  منظمته  في  التنظيمي 
قيم  ولتر�صيخ  الموؤ�ص�صة،  في  الآخرون  يراها  كما 
تثقيف  اإلى عملية  اللجوء  يمكن  التربوي،  النظام 
عامل  ويكون  بينهم،  التوا�صل  وزيادة  الأفراد 

م�صاعد في البناء الثقافي للنظام.

 :)Decision Making( 5- اتخاذ القرارات الإدارية
المتاحة  البدائل  لأحد  واعية  اختيار  عملية  هو 
اأو  خطة  اأو  م�صكلة.  حل  اأو  معين  هدف  لتحقيق 
عدة  ت�صميم  تت�صمن  م�صتمرة  عملية  من  مرحلة 
توقعات  تدفع  اأهداف،  اأو  بهدف  ترتبط  بدائل 
لحل  تحديد طرق  اإلى  الخطة  في هذه  ما  اإن�صان 
العقلية  قواه  بذل  اإلى  يوجهه  والتزام  معين، 
ما  واأهم  الأهداف.  اأو  الهدف  لتحقيق  وجهوده 
قراراته  ويتخذ  القرارات،  اتخاذ  عملية  به  يقوم 
ليدفعهم  معه،  العاملين  حما�س  لإثارة  المتنوعة 
القرارات  اتخاذ  في  طريقته  تعك�س  كما  للعمل، 
�صخ�صيته وفل�صفته القيادية؛ اإذ تعد عملية اتخاذ 
يتبعه  الذي  القيادي  للنمط  تحلياًل  القرارات 
القرارات  واتخاذ  لمنظمته،  اإدارته  في  القائد 

الر�صيدة من �صلب اأدواره.
النتائج  مقارنة  وهو   :)Evaluating( التقويم   -6
الخطة  في  المر�صودة  بالأهداف  فعاًل  المحققة 
التربوية، وهي عملية م�صتمرة، وتفيد في اكت�صاف 
نواحي النق�س والوقوف على المعوقات والم�صاكل، 
لكافة  التقويم  واأ�صاليب  طرق  باتباع  معني  وهو 
اأن�صطة الق�صم مثل تقويم التنظيم، تقويم ما تعلمه 
و�صلوك،  واتجاهات  ومهارات  معرفة  من  الطالب 
المو�صوعة  المعايير  على  يعتمد  التقويم  ونجاح 
له، وتوافر معلومات وتحليلها وا�صتخال�س النتائج 

وكذلك تعلم التقويم.
باأن   :)Handel Conflict( ال�صراع  مع  7- التعامل 
الكينونات  بين  اأو  داخل  تفاعلية  عملية  ال�صراع 
والموؤ�ص�صات،  والجماعات  كالأفراد  الجتماعية 
بين  ان�صجام  اأو  توافق  وعدم  تنافر  ي�صاحبها 
النظام  في  حتمي  اأمر  وهو  ال�صراع،  اأطراف 
التربوي. ويحدث ذلك عند التعار�س مع الحاجات 
والم�صالح، ووجود م�صادر محدودة يتناف�س عليها 
الجميع، امتالك اتجاهات واأهداف متعار�صة مع 
الآخرون، اأو عندما تكون المهام والأعمال مرتبطة 

ومعتمدة على الآخرين.
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يتعرف  اأن  بد  ل  ال�صراع  طبيعة  في  المتمعن  اإن 
على اأ�صبابه وكيفية ن�صوئه وعلى اأنواعه وم�صتوياته 
اأن  للقائد  بد  ل  اأ�صا�صية  كفايات  وهي  ونتائجه؛ 
يت�صلح بها في اإدارته لل�صراع على م�صتوى منظمته. 
تداخل  منها  ومت�صعبة  كثيرة  ال�صراع  فاأ�صباب 
الم�صالح،  وتباين  الت�صريعات،  وغمو�س  المهام، 
والتمييز  المعايير،  وغياب  الت�صال،  ومعوقات 
على  والختالف  العدالة،  وغياب  الموؤ�ص�صة  داخل 
الفردية  والفروق  والمالية،  المادية  الم�صادر 
لالأفراد،  ال�صلوكية  والخ�صائ�س  القدرات  في 
وال�صراعات الكامنة التي لم تحل وغيرها الكثير.
عملية   :)Innovating( والتجديد  البتكار   -8
والبتكار  جديدة  اأفكار  لتطوير  ديناميكية  عقلية 
بالمنظمة،  الجتماعي  بالنظام  يتعلق  الإداري 
الأفراد  بين  التي  بالعالقات  يرتبط  ما  كل  اأي 
الذين يتفاعلون معًا لتحقيق هدف معين، وي�صمل 
والإجراءات  والأدوار  القواعد  الإداري  البتكار 
والهياكل المتعلقة بعملية الت�صال، ورئي�س الق�صم 
التنبوؤ باأحداث  البتكاري يتكون لدية القدرة على 
وحّل  راهنة،  معطيات  على  اعتمادًا  م�صتقبلية 
الم�صكالت بطريقة علمية، وت�صميم برامج لتنمية 
واأع�صاء  الطلبة  لدى  البتكاري  التفكير  مهارات 
هيئة  واأع�صاء  الطلبة  ورعاية  التدري�س  هيئة 
الخا�صة.  الحتياجات  وذوي  المتميزين  التدري�س 
والتخلي عن الروتين والالمركزّية، وتحويل العمل 
اإلى �صيء ممتع ل وظيفة فقط، والتجديد الم�صتمر 
للنف�س والفكر والطموحات، وهذا ل يتحّقق اإّل اإذا 
لي�س  فالعمل  عمله،  في  يتكامل  باأّنه  الفرد  �صعر 
وظيفة للفرد فقط بل ي�صتطيع من خالله اأن يبني 
نف�صه و�صخ�صّيته اأي�صًا، واإن هذا ال�صعور الحقيقي 
بداخله  الكامنة  الإبداعّية  الطاقة  لتفجير  يدفعه 
وتوظيفها في خدمة الأهداف، فكل فرد هو مبدع 
مفاتيح  يكت�صف  اأن  المدير  وعلى  ذاته  في  بالقوة 
مبدعين  اأفرادًا  ي�صنع  لكي  والتحريك  التحفيز 
اأثناء  ويواجه  خاّلقة،  كتلة  موؤ�ص�صته  ومن  بالفعل 
بين  التغيير  في  مقاومة  والبتكار  التجديد  عمله 
معهم  التعامل  بطرق  ُيلم  اأن  عليه  لذا  العاملين، 

وحفزهم للم�صاركة مع العاملين.

 Instructional( التـــعليــــميـــة  الـــقــيـــادة   -9
بين  تفاعلية  تعاونية  عملية  هي   :)leadership
الجميع لتحقيق اأهداف التعلم، با�صتخدام الفر�س 
من  بدًل  بها،  واللتزام  عليها،  والتركيز  المتاحة 
الوظائف الإدارية. وتتطلب معايير تميز اأكاديمي 
عليه  ويجب  للمتعلم،  عالية  نجاح  توقعات  عالية، 
للعاملين  والتحفيز  الت�صجيع  في  مبتكرًا  يكون  اأن 

والطلبة.
باأنها  ُتعرف   :)Motivating( الدافعية  اإثارة   -10
الحالت الداخلية اأو الخارجية للفرد التي تحرك 
ال�صلوك وتوجهه نحو تحقيق هدف اأو غر�س معين، 
لهذا عليه دفع العاملين معه لتحقيق الأهداف عن 
ببعدي  العاملين  لدى  الطاقات  ا�صتثارة  طريق 
الألفة  بتحقيق جوانب  وذلك  والتحفيز،  الدافعية 
التجديد  جوانب  وتعزيز  الفريق،  اأفراد  بين 
الإيجابي  التناف�س  روح  وتنمية  لديهم،  والإبداع 

والختالف البناء فيما بينهم.
11- تحديد الأهداف )Goal Setting(: يعتبر تحديد 
اأولى الخطوات التي ي�صعها كاأولوية  الأهداف من 
ويرتبط  التربوية،  الأهداف  لتحقيق  العمل  في 
تحديد الأهداف بمعايير منها: الإمكانات المادية 
الإنتاجية  لتحقيق  ا�صتثمارها  وح�صن  والب�صرية 
المجتمع  من  المتوقع  الدعم  وكذلك  المطلوبة، 
الأهداف  تكون  اأن  ذهنه  عن  يغيب  ول  المحلي، 
الأدوار  تحديد  طريق  عن  للتنفيذ  وقابلة  واقعية 
اإدارية  هيئة  من  العاملين  لكافة  والم�صوؤوليات 
م�صتوى  لبيان  منا�صبة  مقايي�س  وو�صع  وتعليمية، 
.)Obaid, & aALZeyyadi 2020( .اإنجازها
 Problem finding( 12- تحديد الم�صكالت وحلها
م�صاكل  التربوي  القائد  يواجه   :)& Solving
التن�صيق  عن  م�صوؤول  وهو  للق�صم،  اإدارته  اأثناء 
واحتياجات  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  الطلبة  بين 
المجتمع لذلك يعتبر »حالل م�صاكل ا�صتراتيجي«، 
وغير  تقليدية  تعليمية،  اإدارية،  منها  والم�صاكل 
المعرفة  عدم  عن  ناجمة  تكون  وقد  تقليدية، 
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في  نق�س  اأو  ال�صحيحة،  التخطيط  باأ�صاليب 
عن  ناتجة  م�صاكل  اأو  والمادية،  الب�صرية  الكوادر 
اأو ا�صتجابة لمتغيرات م�صتجدة  محاولته للتطوير 
العلمية  بالمنهجية  مع حلها  التعامل  عليه  ولذلك 
وتقدير  الم�صكلة،  اأ�صباب  عن  الك�صف  خالل  من 
تطوير  المدر�صة،  على  اإيجابًا  اأو  �صلبًا  انعكا�صها 
بدائل لحلها، واختيار البديل الأن�صب اعتمادًا على 
المتابعة  واأخيرًا  بالمدر�صة،  المحيطة  الظروف 
 Zheng, Juntao; Liu,(.الم�صتمر والتقويم 

.)Niancai 2015

الخطة  تحتاج   :)Supervising( الإ�صراف   -13
اإبداء  خالل  من  وذلك  م�صتمر  اإ�صراف  اإلى 
الخطط  وتوجيه  الإنجازات،  وتقييم  المالحظات 
لتقدير  وكذلك  الأهداف،  لتحقيق  الفرعية 
بالتغذية  وتزويدهم  للتدريب،  العاملين  حاجات 

الراجعة عن عملهم.
14- التطبيع الجتماعي )Socializing(: المدر�صة 
جزء من المجتمع توؤثر وتتاأثر به، والقائد الناجح 
يبني �صراكة حقيقة ويعقد تحالفات با�صتمرار مع 
لجعل منظمته  المحلي، وذلك  المجتمع  قطاعات 
اأداة تغيير فاعلة من خالل اأجواء الوّد والحترام 
الق�صم  حيوية  يعك�س  التفاعل  وهذا  والنفتاح، 
وم�صاركته  واحتياجاته،  بالمجتمع  واهتمامه 
الر�صمية  الموؤ�ص�صات  وم�صاركة  واأتراحه،  اأفراحه 

وال�صعبية ن�صاطاتها الثقافية والجتماعية.
مناخ  يتوفر  عندما   :)Supporting( الدعم   -15
للعمل  دافعيتهم  فاإن  للعاملين  مريح  تنظيمي 
تزداد وهذا يطلق المبادرات الإبداعية والتجديد 
لديهم، ومن المهم اأن يعمل على ال�صتجابة لهم، 
التعزيز  وتقديم  باأيديهم،  والأخذ  وم�صاعدتهم 
المبادرات  ون�صر  اأفكارهم  وترويج  المنا�صب، 
وتحقيق  للعمل  يدفعهم  مما  الجديدة،  والتجارب 
عليها  والإ�صافة  منهم  المطلوبة  الإنجازات 

للو�صول لمرحلة التميز.

اعتبارية«  هوية  »تحقيق  المميز  الإيقاع   -16
بالأ�صح  اأو  والطريقة  الأ�صلوب   :)Tapping(
المنهجية التي ي�صلكها في تحقيق اأهداف نوعية، 
اأو خدمة المجتمع ت�صاهم في ر�صم �صورة م�صوقة 
وم�صرقة، وتمّيزها ينعك�س على المجتمع المحلي، 
عن  تنجم  التي  والمعتقدات  القيم  مجموعة  اإن 
ال�صلوك القيادي في التعامل مع البيئة الخارجية 
الجامعة  على  انعكا�صاتها  روؤية  يتم  والداخلية، 
ممار�صاته  اأثناء  تجاهله  يمكن  ل  اأثرًا  ويحدث 
النابعة من اإيمانه باأهمية دوره في رئا�صة الق�صم 
والتعاون  والتن�صيق  للتكامل  ونتيجة  الجامعة،  في 
بين فريقه، نرى جوهر القيادة، ويتفرد باإنجازات 
 Helmut( معه.  والعاملين  هو  بها  يفخر 

.)Neunzert 2012

لوجود  اإدراكه   :)Mediating( الو�صطية   -17
والتعددية  والآمال،  والقناعات  للثقافات  تباينات 
ممار�صات  اإلى  اللجوء  عدم  منه  تتطلب  الفكرية 
ت�صتند اإلى الفر�س والقهر، وعليه محاولة تقريب 
قبل  الم�صكالت  وتفريغ  المتباينة  النظر  وجهات 
وتوليد  الأحكام،  اإ�صدار  عن  والبتعاد  حلولها، 
لدور  منهم  كل  وفهم  العاملين  بين  م�صتركة  لغة 

وواجبات وحقوق الآخرين.
على  قدرته   :)Talking( »متحدث«  اإعالمي   -18
مع  والتحدث  وُي�صر،  ب�صهولة  اأفكاره  تو�صيل 
بعدًا  ت�صيف  وطالقة،  ب�صال�صة  المحلي  المجتمع 
تتحدث  حينما  �صيما  ول  العاملين  لكل  تعزيزيًا 
الأو�صاط الجتماعية عنهم وعن اإنجازات الق�صم 
كفريق  لهم  وي�صار  الجامعة  في  يتراأ�صه  الذي 
متعاون ناجح يبرز نجاح الطلبة وتفوق الق�صم في 

ن�صاطاته وتاأثيراتها في المجتمع.
 :)Rule Administration( القوانين  اإدارة   -19
مهنية القائد التربوي توجب عليه احترام القوانين 
والتم�صك  بها،  المعمول  والتعليمات  والأنظمة 
بمعايير اأخالقية عالية، والتعامل مع الجميع تحت 
واإقرار الحق، ول  العدالة  القوانين لتحقيق  مظلة 
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التاأثير  �صاأنها  من  �صغوطات  لأية  المجال  يف�صح 
التعبير.  وحرية  والم�صاواة  العدالة  مبادئ  على 

.)Obaid،2016(
يمتلك مهارات ثالث، ح�صب  اأن  ينبغي  ولذلك 

ما ذكر )Parker G. 2011( متمثلة بـ: 

تتعلق  المهارات  هذه  اأن  الت�صورية:  المهارات  اأولً: 
والإح�صا�س  الأفكار  ابتكار  في  الإدارة  رجل  بقدرة 
بالم�صكالت، والتحليل والتفكير المنطقي وال�صتق�صاء، 

التوقع والتنبوؤ بالم�صتقبل، وترتيب الأولويات.

بالأ�صاليب  تتعلق  باأنها  الفنية:  المهارات  ثانياً: 
والطرق التي ي�صتخدمها القائد التربوي في ممار�صة 
وتتطلب  ي�صادفها،  التي  المواقف  ومعالجة  عمله، 
معرفة بالمبادئ والنظريات الإدارية وما ت�صتند اليه 
من حقائق مثل تنظيم الجتماعات، تخطيط العملية 

)Simons, Rogers A. 2008(.التعليمية

تتعلق  المهارات  هذه  اإن  الإن�صانية:  المهارات  ثالثاً: 
باإدراك القائد التربوي لأي عمل اأو �صلوك يقوم به باأن 
له مترتبات على العاملين والمجتمع التربوي، يعرف 
نقاط القوة وال�صعف لديه، ولديه اأمنًا و�صالمًا ذاتيًا، 
والبدائل  الأفكار  مع  التعامل  على  بمقدرته  واثقًا 
وال�صلوك  الفّعال  التوا�صل  على  قادرًا  المتجددة، 
الجهود  تنمية  في  فاعل  وعن�صر  جماعة،  في  كع�صو 
لتحقيق  قيادته  يتولى  الذي  الفريق  الت�صاركية �صمن 

)Meinhard E. Mayer 2001( .الروؤية

نتائج وتو�شيات الدرا�شة
�صرورة تبني اتحاد الجامعات العربية وكذلك 
جامعة الدول العربية اإعادة �صياغة المناهج الدرا�صية 
اإيالء  وتاأكيد  ال�صا�صي  التعليم  مراحل  في  �صيما  ول 
من  ق�صوى  اأهمية  الكريم  للقراآن  القراآني  الإعجاز 
العلمي  التعاي�س  اأوا�صر  وتوثيق  المعرفة  تكاملية  باب 

والديني للمعلم والمتعلم على ال�صواء.
والحتياجات  للعمل  المادية  الظروف  توفير 
اللوج�صتية، والت�صميم الجيد وتحديد كفايات القائد 
التربوي ي�صاعد في التقليل من مخاطر العمل ويوؤدي 
اإلى زيادة الإنتاجية وتخفي�س الكلف وزيادة ال�صحة 

والأمان للطلبة ولع�صاء الهيئة التدري�صية.
اإعداد ا�صتراتيجية وطنية لتعزيز التكامل، يتم 
تبنيها من قيادات المجتمع ودعمها ماديًا وال�صتفادة 
من ال�صتراتيجيات التي اقترحها الباحث في الدرا�صة 

الحالية.
التركيز على منظمات التعليم الأ�صا�صي، كونها 
ت�صم اأكبر �صرائح المجتمع، واأكثرها حاجة لالهتمام 
وتدريبية،  توعوية  برامج  بتنفيذ  وذلك  والحتواء، 
وتوجيه  المتطورة  والخبرات  التجارب  وا�صتيعاب 
متخ�ص�س  عمل  فريق  لتاأ�صي�س  المكثفة  الجهود 
خطة  خالل  من  ويعمل  تدريبية  برامج  يقدم  وموؤهل 
المعلومات  تبادل  تحقق  مر�صومة  ا�صتراتيجية 

والخبرات بين قادة التعليم الأ�صا�صي. 
الطلبة  �صخ�صية  ببناء  الهتمام  وجوب 
اأ�ص�س علمية؛  التربوية على  والعاملين في المنظمات 
تعيد �صياغة النفو�س، وتفتح اآفاق العقول، وتبث فيه 

روح المواطنة الحقيقية والنتماء. 
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م�شتخل�س الدرا�شة
التوا�صل  ملواقع  البحرينية  اجلامعات  طلبة  ا�صتخدامات  حجم  على  التعّرف  الدرا�صة  هذه  ا�صتهدفت 
الجتماعي والإ�صباعات املتحققة منها، بالإ�صافة اإىل الوقوف على اأهم مواقع التوا�صل الجتماعي التي يتابعها 
طلبة اجلامعات البحرينية، مع ر�صد اأهم دوافع ا�صتخدام طلبة اجلامعات البحرينية ملواقع التوا�صل الجتماعي. 
)اخلليجية،  البحرينية  اجلامعات  طلبة  من  مفردة   )400( من  البيانات  جلمع  ال�صتبانة  الدرا�صة  ا�صتخدمت 

والبحرين، والأهلية(.
التوا�صل الجتماعي من قبل املبحوثني جاء كالتايل: )%96(  ا�صتخدام مواقع  اأن  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت 
الإن�صتجرام، )%78(  ي�صتخدمون  الفي�صبوك، )%84(  ي�صتخدمون  الوات�صاب، )%91(  ي�صتخدمون  العينة  من 
ي�صتخدمون التويرت، )69%( ي�صتخدمون �صناب �صات، )44%( ي�صتخدمون لينكداإن، واأخريًا )33%( من عينة 
الدرا�صة ي�صتخدمون تيك توك. وفيما يتعلق بدوافع ا�صتخدام طلبة اجلامعات البحرينية ملواقع التوا�صل الجتماعي، 
جاء دافع »التعرف على اأ�صدقاء جدد من اأماكن خمتلفة حول العامل«، يف املرتبة الأوىل، يليه دافع »التوا�صل مع 
الزمالء والأ�صدقاء يف الداخل واخلارج« يف املرتبة الثانية، ثم دافع »اكت�صاب معارف وخربات جديدة من م�صادر 

متنوعة« يف املرتبة الثالثة.
يل  »�صّهلت  كالتايل:  جاءت  فقد  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  متابعة  من  املتحققة  بالإ�صباعات  يتعلق  وفيما 
التوا�صل مع الأهل والأ�صدقاء وزمالء الدرا�صة« يف املرتبة الأوىل، يليها »�صاعدتني على ملء اأوقات الفراغ ب�صكٍل م�صلٍّ 
وممتع« يف املرتبة الثانية، ويف املرتبة الثالثة جاءت »وّفرت يل اأ�صدقاء بالعامل الفرتا�صي مل اأجدهم بالعامل الواقعي«.

كلمات رئي�صة: ال�صتخدامات والإ�صباعات/ طلبة اجلامعات/ مواقع التوا�صل الجتماعي/ مملكة البحرين.

ا�شتخدامات طلبة الجامعات البحرينية
لمواقع التوا�شل الجتماعي والإ�شباعات المتحققة منها

د. ح�شين خليفة ح�شن خليفة/م�شر
اأ. جـــــراح ظــاهـــر/البحرين المدر�س بق�صم الإذاعة والتلفزيون، كلية الإعالم، اأ. محمد ال�شبيعي/البحرين

جامعة القاهرة، والأ�صتاذ الم�صاعد بق�صم الإعالم 
والعالقات العامة- كلية العلوم الإدارية والمالية، 

الجامعة الخليجية، مملكة البحرين

لباحث بق�صم الإعالم والعالقات العامة- كلية العلوم المالية 
والإدارية- الجامعة الخليجي، مملكة البحرين

الباحث بق�صم الإعالم والعالقات العامة، كلية العلوم 
المالية والإدارية، الجامعة الخليجية، مملكة البحرين
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Abstract
This study examines to what extent Bahraini university students use social media 

applications. Also, it investigates the gratifications achieved from this usage. In addition 
to identifying the most used social media applications among Bahraini university students. 
Furthermore, it explores the most important motives for Bahraini university students to use social 
media applications. A questionnaire was used to collect data from (400) students from Bahraini 
universities. The results revealed that the use of social media applications by the respondents 
was as follows: WhatsApp (96%), Facebook (91%), Instagram (84%), Twitter (78%), Snapchat 
)69%(, LinkedIn )44%(, and Tik Tok )33%(. The results indicated that the motives for Bahraini 
university students to use social media applications as follow: “acquiring new friends from 
different places around the world”, “communicating with colleagues and friends at home and 
abroad”, and “gaining new knowledge and experience from various sources”. Moreover, the 
results showed that the gratifications achieved from following social media applications were 
as follows: “facilitate communication with family, friends and classmates”, “fill my time in an 
entertaining and enjoyable way”, and “knowing new friends in the virtual world where cannot 
find in the real world. 
Keywords: Bahrain; Social Media; University Students; Uses& Gratifications.

مقّدمة
ي�صهد العامل الآن طفرة غري م�صبوقة يف جمايل تكنولوجيا املعلومـات والت�صالت، بداأت مع ظهور �صبكة 
التوا�صل  مبواقع  يعرف  ما  بظهور  ذروته  التطور  هذا  وبلغ  العامل،  حول  ا�صتخدامها  ومنو  وانت�صارها،  الإنرتنت 
الثورة  اأعقاب  وخا�صة يف  العامل،  لها حول  امل�صتخدمني  هائلة من  اأعداد  اجتذاب  والتي جنحت يف  الجتماعي، 
التكنولوجية التي حدثت يف عامل الهواتف الذكية، والتي متّكن املتابعني ملواقع التوا�صل من ا�صتخدامها يف اأي وقت 
ويف اأي مكان، فباتت مواقع مثل: �لفي�سبوك، و�لإن�ستجر�م، و�لو�ت�ساب، وتوتري، وتيك توك، ولينكد �إن، و�سناب 
حول  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  م�صتخدمي  عدد  بلغ   )2021( اأغ�صط�س  وحتى  وغريها.  بل�س،  وجوجل  �سات، 
العامل اأكرث من )3.96( مليار م�صتخدم حول العامل، بن�صبة ت�صل اإىل )50.64%( من اإجمايل �صكان العامل)1(. 

�صكل )1( املعدل العاملي ل�صتخدام �صبكة الإنرتنت ح�صب املناطق اجلغرافية 
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امل�صتخدمني  بني  الجتماعي  التوا�صل  واأغرا�س  اأهداف  تتخطى  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأ�صبحت  لقد 
والتي ن�صاأت يف بداية الأمر من اأجلها، فنتيجة خل�صائ�صها وميزاتها املتنوعة اأ�صبحت متثل من�صات اجتماعية 
ومعلوماتية وا�صعة اأمكن توظيفها لال�صتخدام يف كافة الأغرا�س ال�صيا�صية، والجتماعية، والتعليمية، والثقافية، 

والرتفيهية، والدينية، والريا�صية، والقت�صادية، وغريها)2(. 
ففئة  ال�صباب،  فئة  منهم  القلب  يف  ياأتي  والذي  لها،  امل�صتخدمني  على  تاأثريها  زيادة  اإىل  ذلك  اأدى  وقد 
ال�صباب متثل الغالبية العظمى من م�صتخدمي مواقع التوا�صل الجتماعي، والغالبية العظمى من ال�صباب، ومنهم 
طلبة اجلامعات، ت�صتخدم هذه املواقع ل�صاعات طويلة يوميًا وب�صكل قد ي�صل اأحيانًا اإىل حد الإفراط، ويف اأحيان 

اأخرى ي�صل اإىل حد الإدمان)3(.
ال�صباب،  فئة  من  الجتماعي هم  التوا�صل  مواقع  م�صتخدمي  غالبية  اأن  اإىل  الدرا�صات  من  الكثري  وت�صري 
وت�صري الإح�صائيات اإىل اأن ن�صبتهم ت�صل اإىل ما يناهز )90%( من اإجمايل اأعداد م�صتخدمي مواقع التوا�صل، 
ويف  اجلامعات،  ويف  املنزل،  يف  املختلفة  التوا�صل  مواقع  ي�صتخدمون  ال�صباب  اأن  اإىل  الدرا�صات  هذه  ت�صري  كما 
الكافيهات، حتى و�صل الأمر اإىل ا�صتخدامها اأثناء قيادة ال�صيارة، حيث متكنهم الأجهزة احلديثة وخا�صة الهواتف 

الذكية من ا�صتخدامها يف اأي وقت ويف اأي مكان)4(.
وحتى مار�س )2021( ت�صري الإح�صاءات باأن حوايل )200( مليون يف ال�صرق الأو�صط ي�صتخدمون التطبيقات 
اأكرث من )1.71( مليون بحريني  اأّن  اإىل  اأي�صًا  اإىل )74.9(، كما ت�صري  املختلفة ل�صبكة الإنرتنت، بن�صبة ت�صل 
)مواطن/ مقيم( ي�صتخدمون التطبيقات املختلفة ل�صبكة الإنرتنت، بن�صبة ت�صل اإىل )97.7%( من اإجمايل عدد 
ال�صكان )�ص�ص�ص�س(. ووفقًا لإح�صائيات يناير )2021( بلغ عدد م�صتخدمي مواقع التوا�صل الجتماعي املختلفة 
الن�صطني يف مملكة البحرين »حوايل )1.50( مليون �صخ�س، وو�صل عدد م�صتخدمي تطبيقات مواقع التوا�صل 

الجتماعي املختلفة عرب اأجهزة الهواتف الذكية )1.49( مليون �صخ�س)5(. 

�صكل )2( معدل ا�صتخدام من�صات التوا�صل الجتماعي يف البحرين )�صبتمرب 2020 - �صبتمرب2021()7(
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وُيعدُّ طلبة اجلامعات من اأكرث فئات املجتمع تاأثرًا مبواقع التوا�صل الجتماعي وا�صتخداما لها، من خالل 
والذي  وغريها،  الإن�صتجرام،  التويرت،  الفي�صبوك  الوات�صاب،  مثل  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  ح�صاباتهم 
اأ�صحى جزءا من ثقافة التوا�صل لالأغرا�س الجتماعية والتعليمية، والرتفيهية التي انت�صرت بني اأو�صاط الطلبة 
يف البحرين وخارجها. وتاأتي هذه الدرا�صة لر�صد ا�صتخدام طلبة اجلامعات البحرينية ملواقع التوا�صل الجتماعي 

والإ�صباعات املتحققة منها.

م�شكلة الدرا�شة
والقت�صادية،  والثقافية،  ال�صيا�صية،  املجالت  �صتى  يف  مهما  دورا  الجتماعي  التوا�صل  ملواقع  اأ�صبح 
والتعليمية، والإعالمية، والرتفيهية عرب ما تقّدمه من خدمات اأّدت اإىل زيادة اإقبال ال�صباب على متابعتها ب�صكل 
منقطع النظري. فظهور مواقع التوا�صل الجتماعي اأحدث العديد من التغريات يف طبيعة التفاعالت الجتماعية 
والتوا�صل بني الأفراد داخل الأ�صرة وخارجها، حيث بات ا�صتخدام هذه املواقع ب�صكل يومي ميثل ظاهرة بني كافة 
فئات املجتمع ول�صيما ال�صباب ومنهم الطلبة اجلامعيني ب�صكل خا�س، فمواقع التوا�صل الجتماعي اأ�صبحت ت�صكل 
واقعًا موازيًا، يحتل مكانة مت�صعة من احلياة اليومية لالأفراد)8(. ومن هنا تتبلور م�صكلة هذه الدرا�صة يف حماولة 
الإجابة عن الت�صاوؤل الرئي�س التايل: »ما مدى ا�صتخدام طلبة اجلامعات البحرينية ملواقع التوا�صل الجتماعي وما 

الإ�صباعات املتحققة من هذا ال�صتخدام؟« 

اأهداف الدرا�شة
1. التعّرف على مدى ا�صتخدام طلبة اجلامعات البحرينية ملواقع التوا�صل الجتماعي.

2. التعّرف على اأهم مواقع التوا�صل الجتماعي التي يتابعها طلبة اجلامعات البحرينية.
3. تتّبع اأهم دوافع ا�صتخدام طلبة اجلامعات البحرينية ملواقع التوا�صل الجتماعي.

4. الوقوف على الإ�صباعات املتحققة لطلبة اجلامعات البحرينية من ا�صتخدام مواقع التوا�صل الجتماعي.

الدرا�شات ال�شابقة
درا�صة القحطاين )2019( ا�صتهدفت الدرا�صة ر�صد طبيعة ا�صتخدامات طلبة وطالبات اجلامعات ال�صعودية 
لتطبيق �صناب �صات، والتعرف على الإ�صباعات املتحققة منه، مع التعّرف على مدى ا�صتخدام التطبيق، ودوافع 
اإيجابيات  ر�صد  مع  �صات،  �صناب  تطبيق  ال�صباب عرب  يتابعها  التي  واملو�صوعات  الق�صايا  اأهم  وتتّبع  ال�صتخدام 
و�صلبيات هذا ال�صتخدام. ا�صتخدمت الدرا�صة منهج امل�صح الإعالمي، و�صحيفة ال�صتبانة كاأداة الدرا�صة جلمع 
البيانات، ومت تطبيق الدرا�صة على عينة ق�صدية من جامعتي الأمرية نورة بنت عبد الرحمن والإمام حممد �صعود 
لت الدرا�صة اإىل جمموعة من النتائج منها ما يلي: جاءت �صبكات  الإ�صالمية وكان قوامها )331( مفردة. وتو�صّ
التوا�صل الجتماعي يف مقدمة ما يتابعه طالب اجلامعات ال�صعودية، يليها التلفزيون، والإذاعة وال�صحف. كما 
اأظهرت النتائج ارتفاع اإقبال ال�صباب اجلامعي ال�صعودي على ا�صتخدام �صناب �صات، مت�صدرًا قائمة مواقع التوا�صل 
واإن�صتجرام،  واليوتيوب  تويرت  من  كل  وتاله  ال�صعودية،  اجلامعات  طالب  قبل  من  ا�صتخداما  الأعلى  الجتماعي 



3737

واأخريا موقع الفي�صبوك. واأظهرت النتائج اأي�صًا وجود 
عالقة ارتباطية موجبة ذات دللة اإح�صائية بني دوافع 
�صناب  لتطبيق  ال�صعودية  اجلامعات  طلبة  ا�صتخدام 
�صات والإ�صباعات املتحققة لهم من هذا ال�صتخدام، 
حمل  الطالب  لدى  ال�صتخدام  دوافع  زادت  فكلما 
الدرا�صة لو�صيلة التوا�صل، زادت الإ�صباعات املتحققة 
�صات  �صناب  فمثل  ال�صتخدام،  هذا  وراء  من  لهم 
فر�صة مالئمة لهم لكت�صاب مهارات معرفية ومهنية 

يف خمتلف جمالت احلياة)9(.
الدرا�صة  ا�صتهدفت   )2018( حمدي  درا�صة 
على  ال�صعودي  ال�صباب  اعتماد  درجة  على  التعرف 
املعلومات  على  للح�صول  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
طبيعة  ومعرفة  اهتماماتهم،  تثري  التي  والأخبار 
ال�صعودي،  ال�صباب  عنها  يبحث  التي  املعلومات 
واعتمدت الدرا�صة على املنهج الو�صفي، الذي ينا�صب 
ومت  ال�صتبانة،  اأداة  وا�صتخدمت  الدرا�صة،  طبيعة 
تطبيق الدرا�صة امليدانية على عينة مكونة من )401( 
العربية  اململكة  يف  تبوك  جامعة  طلبة  من  مفردة 
لت الدرا�صة اإىل جمموعة من النتائج  ال�صعودية. وتو�صّ
منها ما يلي: اإن اأهم دوافع ا�صتخدام ال�صباب ال�صعودي 
ملواقع التوا�صل الجتماعي تتمثل يف »الرتفيه والت�صلية 
الأخبار  على  »للح�صول  ثم  الفراغ«،  وقت  وق�صاء 
واملعلومات«، ثم »للعالقات الجتماعية مع الأ�صدقاء 
طبيعة  اأّن  اإىل  اأي�صًا  الدرا�صة  لت  وتو�صّ والأقارب«. 
مواقع  عرب  الطالب  يتابعها  التي  والأخبار  املعلومات 
التوا�صل الجتماعي جلها »�صوؤون املجتمع ال�صعودي«، 
ونكت  فنون  ومو�صوعات  الرتفيهية،  »الأخبار  وحول 
وت�صلية«، بينما كان الهتمام » باملو�صوعات ال�صيا�صية 
الدولية وال�صيا�صة الإقليمية« منخف�صا للغاية. وجاءت 
التوا�صل  مواقع  بها  تتمتع  التي  امل�صداقية  درجة 

الجتماعي كم�صدر لالأخبار متو�صطة)10(.

درا�صة عم�صه وظبيان )2016( �صعت الدرا�صة 
طلبة  ا�صتخدام  تف�صيل  دوافع  على  التعّرف  نحو 
الجتماعي،  التوا�صل  ل�صبكات  الأردنية  اجلامعات 
ومميزاتها  ال�صبكات،  هذه  ثراء  مدى  على  والوقوف 
املف�صلة لدى طلبة اجلامعات، ف�صاًل  وا�صتخداماتها 
لهم  املحققة  الإ�صباعات  نوعية  على  التعرف  عن 
ا�صتخدام  الدرا�صة  واعتمدت  ال�صتخدام.  هذا  من 
جميع  من  الدرا�صة  جمتمع  وتكّون  امل�صح،  منهج 
كما  واحلكومية،  اخلا�صة  الأردنية  اجلامعات  طلبة 
البيانات  جلمع  كاأداة  ال�صتبانة  ا�صتمارة  ا�صتخدمت 
من  مفردة  ت�صمنت )450(  التي  الدرا�صة  عينة  من 
الدرا�صة  نتائج  واأظهرت  والإناث.  الذكور  الطلبة من 
ي�صتخدمون  العينة  اأفراد  من   )%92.7( ن�صبة  اأّن 
 )%90.3( ن�صبة  واأّن  دائم،  ب�صكل  الإنرتنت  �صبكة 
دائم،  ب�صكل  التفاعلية  التوا�صل  �صبكات  ت�صتخدم 
الدرا�صة  عينة  من  الأفراد  متابعة  ن�صبة  كانت  بينما 
بن�صبة  والإذاعة   ،)%48( التلفاز  تتابع  التي 
كما   .)%11.6( بن�صبة  ال�صحف  ثم   ،)%23.3(
اأو التعليمي  اأظهرت النتائج تاأثري امل�صتوى الأكادميي 
لالآباء، وكذلك امل�صتوى القت�صادي والجتماعي على 
معدلت ا�صتخدام الأفراد لهذه ال�صبكات. وفيما يتعلق 
باأكرث �صبكات التوا�صل ا�صتخدامًا، جاء الفي�صبوك يف 
الوات�صاآب، ثم  يليه  التف�صيل،  املرتبة الأوىل يف ن�صبة 
لهذه  الطلبة  ا�صتخدامات  دوافع  وتنوعت  اليوتيوب، 
»م�صدر  اإىل  »ترفيهي«  اإىل  »اجتماعي«  من  الو�صائل 
بناء  لغايات  »ال�صتخدام  اإىل  الأخبار«،  ل�صماع 
ا�صتحواذ  اأي�صًا  النتائج  واأظهرت  جديدة«.  عالقات 
»معرفة الأخبار والتطورات املختلفة كاأبرز دافع نفعي 
وراء ا�صتخدام الفي�صبوك« على املرتبة الأوىل بن�صبة 
28.4%، يليه »التوا�صل مع الأ�صدقاء وتبادل املعارف 

واخلربات« بن�صبة %16.7)11(.
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درا�صة اأبو �صالح )2015( ا�صتهدفت الدرا�صة 
الفل�صطينية  اجلامعات  طلبة  دوافع  على  التعّرف 
ومدى  الجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  ل�صتخدام 
الإ�صباعات  معرفة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صتخدام،  هذا 
املتحققة من هذا ال�صتخدام، ومدى الثقة لدى طلبة 
اجلامعات باملعلومات التي تقدمها �صبكات التوا�صل. 
على  معتمدة  امل�صحي،  املنهج  الدرا�صة  وا�صتخدمت 
وا�صتخدمت  والإ�صباعات.  ال�صتخدامات  نظرية 
اأداة للدرا�صة، وتكّونت  الدرا�صة �صحيفة ال�صتق�صاء 
اجلامعات  طلبة  من  مفردة   390 من  الدرا�صة  عينة 
العينة  طريقة  با�صتخدام  اختيارهم  مت  الفل�صطينية، 
اإىل عدد من  الدرا�صة  لت  وتو�صّ الب�صيطة.  الع�صوائية 
املبحوثني  من   %90 ن�صبة  اأّن  اأهمها:  من  النتائج 
ي�صتخدمون �صبكات التوا�صل الجتماعي، ويف مقدمتها 
الفي�س بوك بن�صبة 95%، واليوتيوب بن�صبة %59.4، 
وجوجل بل�س بن�صبة 28.8%، ثم تويرت بن�صبة %27.1. 
املو�صوعات  اأّن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  لت  تو�صّ كما 
الرتفيهية جاءت يف مقدمة املو�صوعات التي يطالعها 
 ،%70.57 بن�صبة  اجلامعات  طلبة  من  املبحوثون 
 ،%62 وجاتء خلفها املو�صوعات الجتماعية بن�صبة 
وت�صدرت   .%61.4 بن�صبة  الثقافية  املو�صوعات  ثم 
تلتها   ،%33.2 بن�صبة  الجتماعي  التفاعل  اإ�صباعات 
اإ�صباعات مراقبة البيئة بن�صبة 27.3%، ثم اإ�صباعات 
اإ�صباعات  واأخريا   ،%23.8 بن�صبة  بالراأي  امل�صاركة 

الت�صلية بن�صبة %20.1)12(.
درا�صة الب�صاب�صة )2014( ا�صتهدفت الدرا�صة 
الفل�صطينية  اجلامعات  طلبة  دوافع  على  التعّرف 
ومدى  الجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  ل�صتخدام 
هذا  من  املتحققة  والإ�صباعات  ال�صتخدام،  هذا 
الو�صفي،  املنهج  الدرا�صة  وا�صتخدمت  ال�صتخدام. 
الدرا�صة،  كاأداة  ال�صتبيان  �صحيفة  ا�صتخدمت  كما 
طلبة  من  مفردة   412 من  الدرا�صة  عينة  وتكّونت 
التوا�صل  مواقع  م�صتخدمي  من  الأردنية  اجلامعات 
من الذكور والإناث، مت اختيارهم با�صتخدام طريقة 
اإىل  الدرا�صة  لت  وتو�صّ الب�صيطة.  الع�صوائية  العينة 

ا�صتخدام  دافع  كان  يلي:  ما  منها  النتائج  من  عدد 
التوا�صل  »بغر�س  الجتماعي  التوا�صل  ملواقع  الطلبة 
مع الأقارب والأهل« هو الأكرب حيث جاء يف الرتتيب 
89.17%، يليه دافع »الرتفيه والت�صلية«  الأّول بن�صبة 
لأغرا�س  »ال�صتخدام  دافع  ثم   ،%87.03 بن�صبة 
عن  »البحث  دافع  يليه   ،%79.89 بن�صبة  درا�صية« 
اأهم  ومتّثلت   .%78.59 بن�صبة  الطفولة«  اأ�صدقاء 
اإىل  الأردنية  ي�صعى طلبة اجلامعات  التي  الإ�صباعات 
الجتماعي  التوا�صل  ملواقع  ا�صتخدامهم  عرب  تلبيتها 
»مواقع  اأّن  ترى  الطلبة  من   %86.21 ن�صبة  اأّن  يف 
التوا�صل الجتماعي حتقق اإ�صباعا اجتماعيا«، ون�صبة 
81.06% ترى اأّنها »حتّقق اإ�صباعا معرفيا من خالل 
ن�صبة  ترى  بينما  الطلبة«،  بني  جديدة  اأفكار  طرح 
من  »معرفيًا  ت�صبعهم  التوا�صل  مواقع  اأّن   %80.72
ن�صبة  وترى  العامل«،  عن  مبعلومات  تزويدهم  خالل 
»ت�صبع رغبة حب ال�صتطالع« لديهم،  اأّنها   %80.48
يف  املعرفية  حاجتهم  »ت�صبع  اأّنها   %77.81 ويرى 

�صهم«)13(. املوا�صيع من خارج تخ�صّ

اأوجه ال�شتفادة من الدرا�شات ال�شابقة
على  الطالع  من  ال�صتفادة  اأوجه  تتج�ّصد 
منها:  النقاط،  من  العديد  يف  ال�صابقة  الدرا�صات 
للبحث  املنهجي  الإطار  تنظيم  كيفية  على  التعّرف 
البحث  م�صكلة  حتديد  كيفية  على  والتعّرف  احلايل، 
البحث  اأهداف  مع  متناغمة  لتاأتي  الأ�صئلة  و�صياغة 
املالئم  البحثي  املنهج  حتديد  منه،  املطلوب  وحتقق 
الدرا�صة  اأدوات  ماهية  على  التعرف  البحث،  لطبيعة 
جلمع البيانات، واختيار املنا�صب منها وفقًا ملتطلبات 
وكيفية  البحث  جمتمع  حتديد  كيفية  معرفة  البحث، 
اختيار العينة املمثلة للمجتمع، معرفة طريقة تنظيم 
و�صياغة  حماورها  وتق�صيم  و�صياغتها،  ال�صتبانة 
الدرا�صة  اأهداف  تغّطي  التي  والفقرات  الأ�صئلة 
واأ�صئلتها، بالإ�صافة اإىل كيفية حتليل البيانات الأولية 

وا�صتخال�س نتائج الدرا�صة.
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الإطار المعرفي للدرا�شة: مواقع التوا�شل الجتماعي
الجتماعي«  التوا�صل  »مواقع  مفهوم  حظي 
بالعديد من التعريفات، ومنها اأنها »�صبكات اجتماعية 
تفاعلية تتيح التوا�صل مل�صتخدميها يف اأي وقت ي�صاوؤون 
ويف اأي مكان من العامل، ظهرت على �صبكة الإنرتنت 
التوا�صل  مفهوم  يف  وغرّيت  قليلة،  �صنوات  منذ 
الجتماعي  ا�صمها  واكت�صبت  ال�صعوب،  بني  والتقارب 
وظيفتها  وتعددت  الأفراد،  بني  العالقات  تعّزز  كونها 

الجتماعية لت�صبح و�صيلة تعبريية واحتجاجية«)14(.
اجتماعية  توا�صل  »مواقع  باأّنها  اأي�صًا  وتعّرف 
اإلكرتونية، يتم اإن�صاوؤها وا�صتخدامها من خالل �صبكة 
الإنرتنت. ومتثل تلك ال�صبكات، على اختالفها، حجر 
يتاح  حيث  احلديث،  اأو  اجلديد  الإعالم  يف  الأ�صا�س 
الآراء  وتبادل  بينهم  فيما  التوا�صل  فر�صة  لالأفراد 

والأفكار واملعلومات وغريها«)15(.
اإلكرتونية  »مواقع  باأّنها  الراوي  ب�صري  ويعرفها 
يتم ان�صاوؤها من خالل �صبكة الإنرتنت بهدف متكني 
�صواء  فيه،  يرغبون  ما  ون�صر  بث  من  بها  امل�صرتكني 
العامة ذات  ال�صئون  اأو  فيما يخ�س حياتهم اخلا�صة 
فيما  ب�صاأنها  التوا�صل  من  نوع  فيحدث  الهتمام، 
اآراءهم  يبدوا  اأن  يف  الفر�صة  لهم  يتيح  مما  بينهم، 
خالل  من  تاّمة،  بحرية  نظرهم  ووجهات  واأفكارهم 
تقّدمه  ما  عرب  بينهم  والتوا�صل  التفاعل  عمليات 
اأو  اأو �صفهيًا  للتوا�صل كتابيًا  املواقع من خدمات  تلك 

مرئيًا«)16(.
»�صبكات  باأّنها  الدليمي  الرزاق  عبد  ويعّرفها 
بينهم  فيما  التوا�صل  من  م�صتخدميها  تفاعلية متّكن 
�صاءوا  وقتما  مقروءا،  اأو  مرئيًا  اأو  �صوتيًا  توا�صاًل 
والآراء  الأفكار  تبادلهم  اإمكانية  مع  �صاءوا،  واأينما 
على  ي�صاعد  مّما  فوري  ب�صكل  والفيديوهات  وال�صور 

تدعيم اأوا�صر العالقات الجتماعية بينهم«)17(. 

باأّنها »خدمات  اأي�صًا ال�صيد بخيت  كما يعّرفها 
يتم اإن�صاوؤها وبرجمتها من قبل �صركات كربى جلمع 
اأكرب عدد من امل�صتخدمني والأ�صدقاء الذين يتمّيزون 
بامتالك ميول واأن�صطة واهتمامات م�صرتكة، والبحث 
هذه  وتوّفر  فكريًا،  معهم  يت�صاركون  اأ�صدقاء  عن 
اخلدمات املحادثة الفورية واملرا�صلة العامة واخلا�صة 
وم�صاركة الو�صائط من �صوت و�صورة وفيديو وغريها، 
بلدان  خمتلف  من  امل�صتخدمني  ماليني  وت�صتقطب 

العامل«)18(.
ويرى ال�صاملية واآخرون اأّنها »تركيبة اجتماعية 
اأو  وجماعات  اأفراد  من  �صناعتها  تتم  اإلكرتونية 
موؤ�ص�صات وتتم ت�صمية اجلزء التكويني الأ�صا�صي مثل 
اإي�صال  يتم  بحيث   nod العقدة  با�صم  الواحد  الفرد 
فريق  كت�صجيع  العالقات،  من  خمتلفة  باأنواع  العقد 
ما  لبلد  جن�صية  حمل  اأو  ما  ل�صركة  النتماء  اأو  معني 
لدرجات  العالقات  وقد ت�صل يف هذه  العامل  يف هذا 
اأكرث عمقا كطبيعة الو�صع الجتماعي اأو املعتقدات اأو 
الطبقة التي ينتمي لها ال�صخ�س«)19(. وتعّرفها را�صية 
بركة باأّنها »�صبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التوا�صل 
يف  مكان  اأي  ويف  ي�صاوؤون  وقت  اأي  يف  مل�صتخدميها 

العامل«)20(.

ن�شاأة مواقع التوا�شل الجتماعي:
التوا�صل  مواقع  فكرة  لظهور  الأوىل  النواة  ترجع 
الجتماعي اإىل طالب اأمريكي عام )1995(، عندما قام 
بت�صميم واإن�صاء موقع اإلكرتوين خا�س على �صبكة الإنرتنت 
م�صتهدفًا   ”Classmates.com“ ا�صم  عليه  اأطلق 
 )1997( ويف  اجلامعة،  يف  درا�صته  زمالء  مع  التوا�صل 
مفهوم  ج�ّصد  “SixDegrees.com”والذي  موقع  ظهر 
توفريه خلا�صية  امل�صرتكني عرب  الإلكرتوين بني  التوا�صل 
جوناثان  الأمريكي  قام   )2002( ويف  الر�صائل،  تبادل 
الذي ميّثل  “friendster.com” هو  باإن�صاء موقع  اأبرام 
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الجتماعي  التوا�صل  مواقع  لفكرة  احلقيقية  البداية 
والتعارف  التوا�صل  خدمات  املوقع  هذا  وّفر  حيث 

وتكوين ال�صداقات بني م�صتخدمي املوقع)21(. 
 ”My Space“موقع ظهر   )2003( ويف 
وجون  وولف  دي  وكري�س  اأندر�صون  توم  اأن�صاأه  والذي 
هار واحتل هذا املوقع قمة مواقع التوا�صل الجتماعي 
عام  و�صهد   .)22()2010( حتى   )2004( العام  منذ 
)2004( ميالد موقع التوا�صل الجتماعي الفي�صبوك 
زوكر«،  »مارك  الأمريكي  يد  على   ،”Facebook“
مواقع  لفكرة  احلقيقية  الطفرة  هو  املوقع  هذا  ويعد 
ففي  حاليًا،  عليها  املتعارف  الجتماعي  التوا�صل 
خالل فرتة ق�صرية جنح موقع الفي�صبوك، عندما تبّواأ 
نتيجة  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  بني  الأوىل  املرتبة 
يوفرها  التي  واملتطورة  املتقدمة  التوا�صل  خلدمات 
للم�صتخدمني والتي كان اآخرها خدمات البث املبا�صر، 
حتى بلغ اأعداد م�صتخدمي الفي�س يف الربع الأول من 
العام )2020( حوايل )2.5( مليار م�صتخدم، منهم 
)81%( ينتمون اإىل الفئة العمرية من )18-29(، اأي 
من فئة ال�صباب، ي�صتخدمون املوقع يف كافة الأغرا�س 
وال�صيا�صية،  والرتفيهية،  والت�صويقية،  القت�صادية، 
والتعليمية،  والطبية،  والدينية،  والفنية،  والريا�صية، 

والجتماعية وغريها)23(.
موقع  ظهر  الفي�صبوك،  ظهور  من  عامني  وبعد 
خدماته  مبتداأً   ،)2006( العام  يف   Twitter تويرت 
�صركة  اإن�صاء  حتى  ال�صغرية،  التدوينات  يف  املتمثلة 
اأ�صهم  الذي  الأمر  وهو   ،)2009( عام  يف  به  خا�صة 
اأكرب  اأعداد  يف تطور املوقع ومنوه وقدرته على جذب 
من امل�صتخدمني الن�صطني و�صلت اإىل )166( مليون 
م�صتخدم يوميًا يف الربع الأول من عام )2020()24(. 
واأغرى النجاح الهائل الذي حققه كل من الفي�صبوك 
اأخرى،  توا�صل  مواقع  لإن�صاء  الكثريين  واليوتيوب 
�صات،  وال�صناب  اإن،  اللينكد  ومنها  ظهورها  فتوايل 

والإن�صتجرام، والوات�س اأب، واأخريًا التك توك. 

الوات�صاب  تطبيق  ظهر   )2009( عام  ففي 
مت�صارع  ب�صكل  النمو  يف  واأخذ   ،”Whatsapp“

وتطبيقات  مواقع  واأ�صهر  اأهم  من  واحدًا  لي�صبح 
يف  �صيما  ول  حاليًا،  امل�صتخدمة  الجتماعي  التوا�صل 
ظل تطور تكنولوجيا الهواتف املحمولة، وهو ما اأغرى 
عام  م�صتهل  يف  عليه  لال�صتحواذ  الفي�صبوك  اإدارة 
)2014(، نظرًا لل�صعبية الطاغية التي بات التطبيق 
اأوائل  يف  ُم�صتخدميه  عدد  بلغ  حيث  بها،  يحظى 
يوميًا،  م�صتخدم  مليار   )2( عن  يربو  ما   )2020(
ومواقع  تطبيقات  مقدمة  يف  ي�صعه  الذي  العدد  وهو 
الهواتف  تطور  من  م�صتفيدًا  الجتماعي  التوا�صل 
و�صهولة  �صرعة  من  ومكّنت  �صاعدت  والتي  املحمولة، 
انت�صاره بني كافة فئات املجتمع، فاأ�صبح اأداة توا�صل 
ب�صكل  ا�صتثناء،  دون  من  اجلميع،  ي�صتخدمها  رئي�صة 

يومي)25(.

خ�شائ�س مواقع التوا�شل الجتماعي 
اأ�صبحت مواقع التوا�صل الجتماعي، يف عاملنا 
يعد  ومل  بالعامل،  مكان  كل  يف  موجودة  املعا�صر، 
بل  النف�س،  عن  ترفيه  اأو  ت�صلية  جمرد  ا�صتخدامها 
اأ�صبح اأ�صلوب حياة ملا حتمله من خ�صائ�س ومميزات 

متنوعة، منها ما يلي: 
مواقع  مع  فالتعامل  �ل�ستخد�م:  �سهولة   -
التوا�صل وال�صتفادة مما تقدمه من خدمات ل يحتاج 

خربات تقنية اأو تدريبات عملية. 
- �لنفتاح: غالبية مواقع التوا�صل الجتماعي 
توّفر ملتابعيها خدمات متّكنهم من ن�صر وم�صاركة كافة 
ب�صهولة  وال�صخ�صية  والإخبارية،  الإعالمية،  املواد 
وي�صر، في�صتطيع الفرد امل�صاركة فيما ين�صر من خالل 
الآخرين  النفتاح عل  ثم  الراأي، ومن  واإبداء  التعليق 

وتبادل املعلومات مبا يعود بالفائدة على اجلميع. 
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من  روادها  املواقع  هذه  مُتّكن  �لتفاعلية:   -
مر�صل  فيها  فالفرد  بينهم،  فيما  الدائم  التوا�صل 
عرب  اأ�صدقائه  مع  التفاعل  في�صتطيع  وم�صتقبل، 
خدمات التوا�صل والتفاعل الفوري العديدة: الكتابية، 
املتكّونة  العالقات  ينّمي  ما  وهو  واملرئية،  وال�صوتية، 

فيما بينهم.
بكونها  التوا�صل  مواقع  تّت�صم  �لرت�بط:   -
�صبكات اجتماعية متداخلة ومرتابطة مع بع�صها، عرب 
والتي  املواقع  هذه  توّفرها  التي  والو�صالت  الروابط 
مُتّكن امل�صتخدم من النتقال عربها اإىل مواقع اأخري 
يح�صل منها على ما يريد من معلومات، واإعادة ن�صره 
انتقال  �صرعة  ي�صاعد يف  يريده، مّما  الذي  املوقع  يف 

املعلومة ون�صرها وال�صتفادة منها بدرجة كبرية.
- �لتوفري و�لقت�سادية: تت�صم مواقع التوا�صل 
يف  ال�صرعة  خا�صية  امل�صتخدم  مبنحها  الجتماعي 
احل�صول على املعلومات وتبادلها مبا يوّفر للم�صتخدم 
خدمات  اأّنها  عن  ف�صاًل  والوقت،  اجلهد  من  الكثري 
توّفرها املواقع ب�صكل جماين من دون ا�صرتاكات مالية 

تدفع، وهو ما يوّفر الكثري من املال للم�صتخدم)26(.
مواقع  تتيح  للمعلومات:  �حلر  �لتدّفق   -
على  الطالع  للم�صتخدمني  الجتماعي  التوا�صل 
لي�صت  منها،  وال�صتفادة  املعلومات  من كم هائل من 
ن�صية فقط، ولكن عرب ال�صور والفيديوهات وال�صوت 
املعلومات  ت�صارك  فورية  يحّقق  ما  وهو  واملو�صيقى، 

والأحداث حلظة بلحظة.
وذلك  �جلماعية:  �لرجعية  �لتغذية  وجود   -
ن�صره  يتم  ما  على  والتعليقات  الردود  توافر  عرب 
الفوري  الت�صحيح  عملية  فتحدث  حمتويات،  من 
البحث  بعد  ن�صره  يتم  ملا  والتوثيق  املن�صورة  للمعلومة 

يف م�صداقيته)27(.

اأهم  من  �مل�سرتكني:  بني  �حلو�جز  �إز�لة   -
واحلواجز  العوائق  تزيل  اأّنها  التوا�صل  مواقع  �صمات 
وال�صيا�صة  اجلغرافيا  عوائق  متخطية  الب�صر،  بني 
واللغة والدين والثقافة التي توجد بني بني الب�صر)28(.

دوافع ا�شتخدام مواقع التوا�شل الجتماعي
الكامنة  والدوافع  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
والتي  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  ا�صتخدام  يف 
التعارف   )1( التالية:  النقاط  يف  تلخي�صها  ميكن 
وتكوين ال�صداقات من جميع اأنحاء العامل )2( تبادل 
والرتفيه  الت�صلية   )3( واملعارف  والأخبار  املعلومات 
والأحداث،  الأخبار  متابعة   )4( الفراغ  وقت  وق�صاء 
والفاعليات املحلية، والإقليمية، والعاملية )5( اكت�صاب 
نحو  عام  راأي  تكوين   )6( جديدة  ومعارف  خربات 
�صة  م�صكلة ما اأو ق�صية ما )7( اإن�صاء �صبكات متخ�صّ
�صفحات  اإن�صاء   )8( املختلفة  واجلهات  للموؤ�ص�صات 
�صخ�صية لالأفراد واملجموعات )9( اإن�صاء جمموعات 
متخ�ص�صة ذات اهتمام م�صرتك بني اأفرادها )10( 
اأخبار النجوم وامل�صاهري يف خمتلف املجالت  متابعة 
بال�صلع  اخلا�صة  التجارية  الإعالنات  متابعة   )11(
واخلدمات )12( مواكبة التطور والتكنولوجيا )13( 
 )14( خاللها  من  وال�صراء  الت�صوق  بعمليات  القيام 
الإعالن عن الوظائف اأو البحث عنها)29( )15( ن�صر 
الآراء والأفكار والتعبري عنها ب�صهولة وبحرية )16( 
تعليمية  لأغرا�س  واملعلمني  الزمالء  مع  التوا�صل 
الدينية،  املتخ�ص�صة  ال�صفحات  متابعة   )17(
والتعليمية، والثقافية، والطبية، وغريها )18( تعزيز 
التعليم  تطوير  يف  ا�صتخدامها  عرب  التعليمة  العملية 

الإلكرتوين واإ�صفاء اجلانب الجتماعي له)30(. 
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الإطار النظري: نظرية ال�شتخدامات والإ�شباعات
تعرف نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات باأّنها »درا�صة جمهور و�صائل الإعالم ممن يتعّر�صون بدوافع معينة 
للو�صيلة الإعالمية لإ�صباع حاجات  التعريف فالفرد يتعّر�س  لإ�صباع حاجات فردية معّينة لديهم)31(. ووفقًا لهذا 
عملية  بدرا�صة  تهتم  والإ�صباعات«  »ال�صتخدامات  فنظرية  الإعالمية.  للو�صيلة  التعّر�س  طريق  عن  لديه  معّينة 
اأداة فعالة يف اختيار  اأّنه  الت�صال اجلماهريي درا�صة وظيفية منظمة، حيث ترى النظرية جمهور الإعالم على 
الر�صا�صة  لها مثل  ال�صابقة  النظريات  العك�س من  تبثها و�صائل الإعالم، على  التي  للر�صائل وامل�صامني  اأفرادها 
للر�صائل  فقط  م�صتقبل  �صلبي  كائن  اأّنه  على  الإعالم  و�صائل  جمهور  اإىل  تنظر  التي  املوحدة  الآثار  اأو  ال�صحرية 
و�صائل  اأن  مفاده  واحد،  لن�صق  وفقًا  الإعالم  و�صائل  فيه  وتت�صرف  عليه،  الإعالم  و�صائل  تبثها  التي  وامل�صامني 

الإعالم اأكرث قوة من املتغريات ال�صخ�صية والجتماعية وال�صكانية)32(.
فنظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات حتاول فهم عملية الإعالم، و»ا�صتك�صاف كيف وملاذا ي�صتخدم الأفراد 
هم التي تدفعهم للجلو�س اأمام التلفزيون، اأو �صراء ال�صحف وقراءتها، اأو �صماع  و�صائل الإعالم وما دوافع تعر�صّ
برامج الإذاعة، اأو التفاعل مع مواقع التوا�صل الجتماعي«. وظهر هذا املدخل يف التعاطي مع جمهور و�صائل الإعالم 
يف عام 1959، عندما تبّنى عامل الت�صال املعروف »كاتز« �صرورة تغيري اخلط الذي ت�صري عليه بحوث الت�صال 

والرتكيز على كيفية تعامل النا�س مع و�صائل الإعالم بدل من احلديث عن تاأثريها على اجلمهور)33(.
ويهتم مدخل نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات بال�صفات الفردية والجتماعية، وعالقتها بالر�صا والإ�صباع 
املدخل  اأ�صا�س  على  »قائم  لها  وفقًا  ال�صتخدامات  فمدخل  الأفراد،  لدى  املوجودة  واحلاجات  الدوافع  واأمناط 
الوظيفي الذي يتلّخ�س يف اأّن حتديد و�صائل الإعالم يف املجتمع يتم من خالل ا�صتخدامات النا�س لهذه الو�صائل، 
الدوافع  وتاأثري  اجلماعة،  وتاأثري  الت�صايل  والظرف  اجلمهور،  طبيعة  على  يتوقف  الإعالم  و�صائل  تاأثري  واأن 

واحلاجات والفروق الفردية والعوامل الدميوغرافية«)34(.

اأهداف النظرية
)1( ال�صعي نحو اكت�صاف كيفية ا�صتخدام الأفراد لو�صائل الت�صال من خالل التعامل مع اجلمهور الن�صط 
الذي ميتلك القدرة على اختيار وا�صتخدام الو�صائل الإعالمية التي ت�صبع رغباته وتوقعاته وحاجاته )2( الك�صف 
عن دوافع اجلمهور للتعر�س لو�صيلة اإعالمية معّينة وكيفية التفاعل الذي يحدث بني اجلمهور والو�صيلة من جّراء 
هذا التعّر�س )3( الرتكيز على اأّن حمور فهم عملية الت�صال اجلماهريي ياأتي كنتيجة ل�صتخدام اجلمهور لو�صائل 
الت�صال اجلماهريي )4( بالإ�صافة اإىل الك�صف عن الإ�صباعات املطلوبة التي يحاول الفرد اإىل حتقيقها من خالل 

ا�صتخدامه لو�صائل الت�صال)35(.

فرو�س النظرية
ا�صتخدامه  واإّن  �صلبيًا،  جمهورًا  ولي�س  وفاعل  ن�صط  جمهور  هو  الإعالم  لو�صائل  املتلقني  جمهور  اإّن   )1(
لو�صائل اإعالم معينة هـو ا�صتخدام موّجه من اأجل حتقيق اأهداف معينة )2( ميتلك اأع�صاء اجلمهور املبادرة يف 
حتقيـق العالقـة بـني اإ�صـباع احلاجات الكامنة لديهم واختيارهم لو�صائل اإعالمية معينة يرون اأّنها ت�صبع حاجاتهم 
ورغباتهم )3( اإّن و�صائل الإعالم تناف�س العديد من امل�صادر الأخـــرى التي قد ت�صـــبع حــاجات اأفراد اجلمهور 
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)4( اإّن جمهور الو�صيلة الإعالمية هو وحده الذي ميتلك القدرة على حتديد ال�صورة احلقيقيـة لعملية ا�صـتخدام 
و�صائل الإعالم )5( اجلمهور هو من يحدد الأحكام التي ميكن اإطالقها على قيمة العالقة بني احلاجات املوجودة 
لالأفراد وا�صتخدام اجلمهور للو�صائل الإعالمية )6( اإّن اأفراد اجلمهور ي�صتخدمون و�صائل الإعالم املختلفة املتاحة 
لهم حلل م�صاكلهم فيما يتعلق بالبحـث عن املعلومات واحل�صول عليها، والت�صال الجتماعي بني الأفراد، والتعّلم 
الجتماعي والتطور يف خمتلف الجتاهات )7( اإّن جمهور و�صائل الت�صال يختار من م�صمون و�صائل الإعالم ما 
يتالءم مع احتياجاته �صواء اأكانت مرتبطة باحل�صول على املعلومات الأ�صا�صية اأو التعلم اأو الت�صلية والرتفيه)36(. 

نموذج كاتز وزمالئه لمدخل ال�شتخدامات والإ�شباعات:
 اهتم كاتز وزمالءه )1968( ب�صياغة طبيعة العالقة بني حاجات الفرد واجتاهاته ال�صلوكية والإ�صباعات 
التي يحاول حتقيقها من خالل احل�صول عليها من البدائل الوظيفية املختلفة املطروحة اأمامه، والتي من بينها 
و�صائل الإعالم وحمتواها، وبعد ا�صتطالع نتائج العديد من الدرا�صات والبحوث قام » كاتز وزمالوؤه » ب�صياغة 
اأن حتققه  وما ميكن  الو�صائل  لهذه  الإعالم  و�صائل  من جمهور  الأفراد  ا�صتخدام  بني  للعالقة  تو�صيحًا  منوذجًا 
من اإ�صباعات للحاجات املوجودة لدى هوؤلء الأفراد باملقارنة بالبدائل الأخرى الوظيفية التي ميكن اأن يلجاأ اإليها 
الأفراد لتلبية حاجاتهم، مثل الأن�صطة الثقافية والريا�صية والرتفيهية الأخرى، وقد حدد »كاتز وزمالوؤه« مدخل 

نظرية »ال�صتخدامات والإ�صباعات« يف النموذج التايل:

�صكل )3( منوذج كاتز واآخرون لال�صتخدامات والإ�صباعات



مجلة بحوث، العدد الثالث واألربعون - ديسمبر/كانون األول 2021م - ربيع الثاني 1443هـ4444

عنا�شر نظرية ال�شتخدامات والإ�شباعات
1. الجمهور الن�شط

 اجلمهور الن�صط وفقًا لنظرية »ال�صتخدامات 
مبا  الإعالم  و�صائل  ي�صتخدم  الذي  هو  والإ�صباعات« 
ميتلك  الذي  وهو  واحتياجاته،  اأهدافه  مع  يتالءم 
الأ�صباب  حتديد  على  ي�صاعده  الذي  الكايف  الوعي 
الو�صائل  هذه  ل�صتخدام  تدفعه  التي  والغايات 
مفهوم  هو  املدخل  هذا  جوهر  اأن  مبعنى  بو�صوح، 
ن�صاطه  الباحثون  يق�صم  والذي  الن�صط،  اجلمهور 
احلديثة  الت�صال  و�صائل  مع  التعامل  يف  واإيجابياته 
املرحلة  �لنتقائية: وهي  اإىل ثالثة م�صتويات، وهي: 
�ل�ستغر�ق  الت�صال،  لو�صائل  التعّر�س  على  ال�صابقة 
لو�صائل  التعّر�س  اأثناء  مرحلة  وهي  و�لندماج: 
التعّر�س  بعد  مرحلة  وهي  و�لإيجابية:  الإعالم، 
الفرد بزيادة  لو�صائل الت�صال، والتي تت�صّمن �صعور 
املعلومات لديه عقب تعّر�صه اأو م�صاركته يف مناق�صة 
ما يتعلق مب�صمون الر�صالة الإعالمية التي يتابعها)37(.

2. الأ�شول الجتماعية والنف�شية

ا�صتخدام  اأ�صباب  فاإّن  النظرية  ملفهوم  وفقًا   
تكمن  اجلمهور  اأفراد  قبل  من  الإعالم  و�صائل 
ونف�صية  واجتماعية  نف�صية  لظروف  تعّر�صهم  يف 
ثم  ومن  لديهم،  كم�صكالت  وتتحول  بها  ي�صعرون 
هذه  على  للتغلب  الإعالم  و�صائل  ي�صتخدمون  فاإنهم 
امل�صكالت، وهو ما يعرف بتلبية الحتياجات، يف اأمور 
تت�صل باحل�صول على املعلومات، والت�صلية، والت�صال 
الفراغ،  وقت  وملء  والت�صلية  والهروب  الجتماعي، 
ال�صخ�صية،  الهوية  وتنمية  الجتماعي،  والتطور 
و�صائل  خالل  من  عر�صه  يتم  مما  والتعلم  والتحول 

الإعالم التي يقوم الفرد بالتعّر�س لها)38(.

3. دوافع ال�شتخدامات

باختيار  الفرد  يقوم  عندما  منفعية:  دو�فع  �أ. 
م�صمون اإعالمي ما للتعّر�س له، فهو ي�صتهدف التعّرف 
اأ�صكال  وكافة  واملعرفة  اخلربات  واكت�صاب  الذات  على 
الو�صائل  تقدمها  والتي  واملتمايزة  املتنوعة  التعلم 
خالل  من  عليها  ل  يتح�صّ والتي  عام،  ب�صكل  الإعالمية 
ن�صرات الأخبار والربامج الثقافية والتعليمية، وهذا النوع 

من الدوافع يندرج حتته احلاجة اإىل مراقبة البيئة.
فيها  يتعر�س  التي  وهي  طقو�سية:  دو�فع  ب. 
الفرد لو�صائل الإعالم من دون اإعداد اأو ق�صد م�صبق 
منه، �صعيًا نحو مت�صية الوقت يف �صواء يف ال�صرتخاء 
اأجل  من  فقط  اأو  ال�صداقات،  تكوين  يف  اأو  والت�صلية 
الهروب من امل�صكالت التي يعي�س فيها، وتنعك�س هذه 

الدوافع يف الربامج اخليالية التي يقوم مبتابعتها.

4. توّقعات الجمهور من و�شائل الإعالم

ال�صتخدامات  بحوث  غالبية  اأوردته  ملا  وفقًا 
الإعالم  لو�صائل  اجلمهور  فا�صتخدام  والإ�صباعات، 
خالل  من  بها  التنبوؤ  اأو  توّقعها  ميكن  فائدة  يحقق 
الو�صائل  هذه  مع  �صابقة  جتارب  من  له  تعر�صوا  ما 
الإعالمية، وهذه الفوائد التي يح�صلون عليها ميكن 
اإدراجها يف خانة التاأثريات النف�صية التي يقوم الأفراد 

بتقييمها.

5. اإ�شباعات و�شائل الإعالم

 وفقًا ملفهوم نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات 
فاأفراد اجلمهور يتم و�صفهم على اأّنهم مدفوعني من 
و�صائل  ل�صتخدام  ونف�صية  اجتماعية  موؤّثرات  قبل 
تعرف  خا�صة  نتائج  على  احل�صول  بهدف  الإعالم؛ 
بني  تتمايز  الإ�صباعات  وهذه  »الإ�صباعات«،  با�صم 
اإ�صباعات  اأو  اإليها،  بنف�صه  املتلقي  ي�صعى  اإ�صباعات 
تتحقق من جراء ا�صتخدامه للو�صيلة الإعالمية، ويتم 

هنا التفرقة بني نوعني من الإ�صباعات، وهما)39(:
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اأ. اإ�شباع المحتوى
مل�صمون  التعّر�س  عند  املحتوى  اإ�صباع  وتنتج 
اإىل  املحتوى  اإ�صباع  تق�صيم  ويتم  الإعالم،  و�صائل 
البيئة  مراقبة  مثل  توجيهية  اإ�صباعات  وهما:  نوعني، 
التعّر�س  عملية  خالل  من  املعلومات  على  واحل�صول 
للو�صيلة الإعالمية، والنوع الثاين اإ�صباعات اجتماعية 
التي يح�صل عليها  املعلومات  اإىل عملية ربط  وت�صري 
الفرد من خالل متابعته اأو تعّر�صه للو�صيلة الإعالمية 
ب�صبكة عالقاته الجتماعية، مّما يحقق له العديد من 

الإ�صباعات الجتماعية التي ي�صعى لتحقيقها.

ب. اإ�شباعات العملي
الت�صال  نتيجة  الإ�صباعات  هذه  وتتحقق 
تقرتن  ول  حمددة،  اإعالمية  بو�صيلة  والرتباط 
تقدميها  يتم  التي  الإعالمية  الر�صائل  بخ�صائ�س 

وتنق�صم اإىل نوعني:
1. �إ�سباعات �سبه توجيهية: وتتحقق الإ�صباعات �صبه 
الذي  بالتوتر  الإح�صا�س  تخفيف  عرب  التوجيهية 
عن  الدفاع  توفري  خالل  ومن  الفرد،  ي�صيب  قد 
الذات، وتنعك�س هذه الإ�صباعات يف برامج الرتفيه 

والت�صلية وال�صرتخاء.
2. �إ�سباعات �سبه �جتماعية: وتتحقق مثل هذه النوعية 
من الإ�صباعات عرب التوا�صل مع �صخ�صيات و�صائل 
الإعالم، وي�صعر الفرد بزيادة هذه الإ�صباعات عند 
به،  املحيطني  مع  الجتماعية  الفرد  �صعف عالقة 

وعند زيادة اإح�صا�صه بالعزلة.

ت�شاوؤلت الدرا�شة
البحرينية  اجلامعات  طلبة  ا�صتخدام  مدى  ما   .1

ملواقع التوا�صل الجتماعي؟
يتابعها  التي  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأهم  ما   .2

طلبة اجلامعات البحرينية؟

3. ما اأهم دوافع ا�صتخدام طلبة اجلامعات البحرينية 
ملواقع التوا�صل الجتماعي؟

4. ما الإ�صباعات املتحققة لطلبة اجلامعات البحرينية 
من ا�صتخدام مواقع التوا�صل الجتماعي؟

نوع الدرا�شة
الدرا�صات  نوعية  اإىل  الدرا�صة  هذه  تنتمي 
الو�صفية، وهي »الدرا�صات القائمة على تتّبع ظاهرة 
الهتمام  م�صتويات  وت�صنيف  وحتليلها  ودرا�صتها  ما 
على  احل�صول  بهدف  معيّنة،  زمنّية  مدة  خالل  بها 
اأ�صبابها  على  والوقوف  عنها  ودقيقة  كافية  بيانات 

وتكرار حدوثها«)40(.

منهج الدرا�شة
القائم  امل�صحي  املنهج  على  الدرا�صة  اعتمدت 
على »ر�صد وتتبع الظــاهرة موقع الدرا�صة �صعيًا نحو 
البيانات  جمع  طريق  عن  انت�صارها  اأ�صباب  معرفة 
املتعلقة بها«)41(. والظاهرة التي حتاول هذه الدرا�صة 
اجلامعات  طلبة  ا�صتخدام  هي  ور�صدها  تتبعها 
على  للتعّرف  الجتماعي  التوا�صل  ملواقع  البحرينية 

الإ�صباعات املتحققة لهم من جراء هذا ال�صتخدام.

مجتمع الدرا�شة
مفردات  »جميع  اإىل  الدرا�صة  جمتمع  ي�صري 
الظاهرة موقع البحث اأو الدرا�صة، وبعبارة اأخرى فهو 
خا�صية  تربطها  التي  العنا�صر  من  الكلية  املجموعة 
اأو عدة خ�صائ�س م�صرتكة متيزها عن غريها والتي 
ويتكّون جمتمع  الدرا�صة«)42(.  اأو  البحث  يجري عليها 
اخلليجية،  )اجلامعة  طلبة  كافة  من  الدرا�صة  هذه 
واجلامعة الأهلية، وجامعة البحرين( من م�صتخدمي 

مواقع التوا�صل الجتماعي. 
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عينة الدرا�شة
الأ�صلي  املجتمع  من  »جزء  اإىل  العينة  ت�صري 
ممثل  جزء  فهي  وخوا�صه،  �صفاته  جميع  يحمل 
ملجتمع البحث الأ�صلي، ويت�صم بنف�س �صفاته وخوا�صه 
املميزة له، مبا يغني البحث عن درا�صة جميع مفردات 
البحث«)43(.  اأهداف  يحقق  ومبا  الأ�صلي،  املجتمع 
ومن ثم فقد مت ال�صتقرار على اختيار عينة ع�صوائية 
وتعرف  وطالبة.  طالب   )400( قوامها  ب�صيطة 
اأ�صاليب  »اأحد  اأّنها  على  الب�صيطة  الع�صوائية  العينة 
لكل وحدة يف  باأن يكون  ت�صمح  والتي  العينات  اختيار 
امل�صحوبة،  العينة  اإىل  النتماء  احتمال  نف�س  املجتمع 
وت�صتخدم عندما تكون وحدات املجتمع قيد الدرا�صة 

متجان�صة«)44(.
جدول )1( خ�صائ�س عينة الدرا�صة

 %كخ�سائ�س عينة �لدر��سة �مليد�نية

24461ذكرالنوع1
15639اأنثى

الفئة العمرية2

5213من )18 - 19( �صنة
12431من )20 - 21( �صنة
13634من )22-21( �صنة

8822)22( �صنة فاأكرث

ال�صنة 3
الدرا�صية

5614الأوىل
6416الثانية
9223الثالثة

18847الرابعة

اجلامعة 4
املنت�صبني لها

18847اجلامعة اخلليجية
8421جامعة البحرين
12832اجلامعة الأهلية

400جمموع العينة

الحدود الزمنية للدرا�شة
�صهري  خالل  امليدانية  الدرا�صة  تطبيق  مت 
ا�صتمارة  تطبيق  ا�صتغرق  فقد  وبذلك  يوليو،  يونيو- 
ال�صتبانة من خالل برنامج )Google Forms( مدة 
ت�صل اإىل �صهرين، وذلك حتى يتم الو�صول اإىل حجم 

منا�صب للعينة ت�صمح بتحقيق اأهداف الدرا�صة.

اأداة الدرا�شة
ال�صتبانة  ا�صتمارة  الدرا�صة  هذه  ا�صتخدمت 
كاأداة للح�صول على املعلومات. وتعرف اأداة ال�صتبانة 
باأنها »اأداة للح�صول على املعلومات من عينة الدرا�صة، 
اأو/والعبارات  الأ�صئلة  من  جمموعة  عن  عبارة  وهي 
اأو  املحتملة،  اأو/والآراء  باإجاباتها  مزودة  املكتوبة 
بفراغ لالإجابة، يتم توجيهها اإىل اأفراد العينة املختارة 

لالإجابة عنها اأو اإبداء اأرائهم نحوها«)45(.

مفاهيم الدرا�شة وم�شطلحاتها
ا�صتجابته  توجه  الإن�صان  �لد�فع: »حالة داخل 
اإّنها  اأي  وتدعمها؛  وخارجية  داخلية  لظروف  وفقًا 
احلالة  وهذه  ما،  ب�صلوك  القيام  نحو  الفرد  حتّرك 
من �صاأنها اأن حتافظ على ا�صتمرار هذا ال�صلوك حتى 
يتحقق الهدف، ومن ثم ا�صرتجاع حالة التوازن عرب 
اإر�صاء احلاجات، اأو الرغبات النف�صية، اأو البيولوجية 

لديه«)46(.
�ل�ستخد�م: »ن�صاط اجتماعي يتحول اإىل ن�صاط 
فحينما  والقدم،  التكرار  بف�صل  املجتمع  يف  عادي 
ممار�صات  يف  ويندمج  متكرر  ال�صتعمال  ي�صبح 
وعادات الفرد«)47(، ويتطلب مفهوم ال�صتخدام، توافر 
تاأتي  ذلك  وعقب  اإليها،  الو�صول  واإمكانية  الو�صيلة 
ت�صجيع  ت�صهم يف  التي  والجتماعية  الفردية  العوامل 

وحتفيز ال�صتخدام اأو تعمل على منعه واإعاقته)48(.
»�صبكات  �لجـــتـــمـــاعـــي:  �لـــتـــو��ـــســـل  مـــو�قـــع 
مع  التوا�صل  مل�صتخدميها  تتيح  تفاعلية  اجتماعية 
بع�صهم من اأي مكان ويف اأي وقت، من خالل ما توّفره 
لهم من خدمات التوا�صل الكتابي واملرئي وال�صوتي، 
والفيديوهات  واملعلومات  ال�صور  تــبــادل  وخــدمــات 
منو  يف  ت�صهم  التي  الإمكانات  من  وغريها  والآراء، 

وتقوية العالقة الجتماعية بينهم«)49(.
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اأو  اأو بلوغ هدف ما  �لإ�سباعات: »اإر�صاء رغبة 
خف�س دافع ما، فالإ�صباع يف نظرية التحليل النف�صي 
فبناء  التوّتر«)50(.  والتخّل�س من  التنبيه  يعني خف�س 
على نظرية »ال�صتخدام والإ�صباع« لكاتز وبلومر، تدفع 
ل�صتخدام  الأفراد  والجتماعية  النف�صية  املوؤثرات 
و�صائل الإعالم �صعيًا منهم نحو احل�صول على نتائج 
معينة وحمددة، تعرف با�صم »الإ�صباعات«. فوفقًا ملا 
لو�صائل  الأفراد  »ا�صتخدام  فاإّن  النظرية  هذه  تراه 
اأهداًفا مق�صودًة تلّبي ما ي�صعون  الإعالم يحقق لهم 

اإليه«)51(.

ا�صتطاع  الذي  »ال�صخ�س  �جلامعي:  �لطالب 

نتيجة ملقدرته العلمية اأن ينتقل اإىل املرحلة اجلامعة 

لتخ�ص�صه  تبعًا  الثانوية،  املرحلة  من  انتهائه  عقب 

الفرعي وبوا�صطة �صهادة ح�صل عليها، ولذا فهو ُيعدُّ 

اأحد العنا�صر الأ�صا�صية من مكّونات العملية الرتبوية 

والتي تتمحور حولها عملية التعليم، اإذ اإّنه ميّثل الغاية 

اأو  كاملدر�صة  والرتبوية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  عمل  من 

اجلامعة«)52(. 

نتائج الدرا�شة

)1( مدى متابعة مواقع التوا�شل الجتماعي

�صكل )4( مدى متابعة مواقع التوا�صل الجتماعي

تظهر نتائج التحليل الإح�صائي اخلا�س مبدى متابعة اأفراد العينة من طلبة وطالبات اجلامعات البحرينية 
اأفراد  من   )%73( ن�صبة  اأّن  عدمه،  من  الجتماعي  التوا�صل  ملواقع  والأهلية(  والبحرين،  )اخلليجية،  الثالث 
العينة يتابعون مواقع التوا�صل »دائمًا«، واأن ن�صبة )21%( تتابعها »اأحيانًا«، بينما كانت ن�صبة من يتابعها »نادرًا« 
)6%( فقط. وتظهر هذه النتائج وجود ارتفاع يف ن�صب متابعة طلبة وطالبات اجلامعات البحرينية ملواقع التوا�صل 

الجتماعي. 
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)2( اأهم مواقع التوا�شل الجتماعي التي ي�شتخدمها طلبة الجامعات البحرينية

�صكل )5( اأهم مواقع التوا�صل الجتماعي التي ي�صتخدمها طلبة اجلامعات البحرينية

يظهر التحليل الإح�صائي اخلا�س باأهّم مواقع التوا�صل الجتماعي التي ي�صتخدمها اأفراد العينة من طلبة 
وطالبات اجلامعات البحرينية الثالث )اخلليجية، والبحرين، والأهلية(، اأن ن�صبة )96%( ي�صتخدمون الوات�صاب، 
اإن، واأخريًا  التويرت، )69%( �صناب �صات، )44%( لينكد  الفي�صبوك، )84%( الإن�صتجرام، )%78(   )%91(

)33%( من عينة الدرا�صة ت�صتخدم تيك توك. 

)3( متو�شط عدد �شاعات ال�شتخدام اليومي لمواقع التوا�شل الجتماعي

�صكل )6( متو�صط عدد �صاعات ال�صتخدام اليومي ملواقع التوا�صل الجتماعي

يظهر التحليل الإح�صائي اخلا�س مبتو�صط عدد �صاعات ال�صتخدام اليومي ملواقع التوا�صل الجتماعي من 
ن�صبة  اأّن  والأهلية(،  والبحرين،  )اخلليجية،  الثالث  البحرينية  اجلامعات  وطالبات  طلبة  من  العينة  اأفراد  قبل 
)47%( يتابعونها يومياً  مبعدل »من )6-4( �صاعات«، ون�صبة )23%( يتابعونها مبعدل »من �صاعتني اإىل اأقل من 
4 �صاعات«، ون�صبة )21%( يتابعونها مبعدل »من 6 �صاعات فاأكرث«، واأخريًا ن�صبة )9%( ي�صتخدمونها مبعدل »اأقل 

من �صاعتني« يوميًا. 
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)4( فترات ا�شتخدام مواقع التوا�شل الجتماعي

�صكل )7( فرتات ا�صتخدام مواقع التوا�صل الجتماعي

العينة من  اأفراد  التوا�صل الجتماعي من قبل  ا�صتخدام مواقع  التحليل الإح�صائي اخلا�س بفرتات  يظهر 
طلبة وطالبات اجلامعات البحرينية الثالث )اخلليجية، والبحرين، والأهلية(، اأّن ن�صبة )88%( من اأفراد العينة 
الظهرية )6-12 ع�صرًا(«،  »فرتة  يتابعونها يف  ون�صبة )%67(  م�صاًء(«،  امل�صائية )6-10  »الفرتة  يتابعونها يف 
ون�صبة )34%( يتابعونها يف »الفرتة ال�صباحية )12-6 ظهرًا(«، ون�صبة )29%( يتابعونها يف »فرتة ال�صهرة )-10

6 �صباحًا(«، واأخريًا )18%( يتابعونها »ح�صب الظروف«. 

)5( دوافع ا�شتخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التوا�شل الجتماعي 

جدول )2( دوافع ا�صتخدام طلبة اجلامعات البحرينية ملواقع التوا�صل الجتماعي

�ملتو�سط �لدو�فع
�ملرجح

�لنحر�ف 
�لجتاه �لعام�لرتتيب�ملعياري

درجة موافقة مرتفعة4.420.541التعرف على اأ�صدقاء جدد من اأماكن خمتلفة حول العامل
درجة موافقة مرتفعة4.320.862التوا�صل مع الزمالء والأ�صدقاء يف الداخل اخلارج

درجة موافقة مرتفعة4.230.983اكت�صاب معارف وخربات جديدة من م�صادر متنوعة
درجة موافقة مرتفعة4.110.894التوا�صل مع الهيئة التدري�صية داخل جامعتي

درجة موافقة مرتفعة4.090.945اإقامة عالقات اجتماعية جديدة
درجة موافقة مرتفعة3.961.076التعرف على الأخبار ال�صيا�صية والفنية والريا�صية والجتماعية

درجة موافقة مرتفعة3.941.027الت�صلية والرتفيه وق�صاء وقت الفراغ
درجة موافقة مرتفعة3.900.618البحث عن املعلومات والأخبار من م�صادر خمتلفة ومتنوعة

درجة موافقة مرتفعة3.851.119متابعة امل�صاهري عرب �صفحاتهم على مواقع التوا�صل
درجة موافقة مرتفعة3.801.1610الهروب من م�صاكل الواقع

درجة موافقة مرتفعة3.721.2111امل�صاعدة يف اتخاذ قرارات ال�صراء لل�صلع واخلدمات
درجة موافقة مرتفعة3.671.1212التعليق واإبداء الراأي يف بع�س الق�صايا التي تثري اهتمامي

درجة موافقة مرتفعة4.00املتو�صط املرجح
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وفقًا للتحليل الإح�صائي الذي مت اإجراوؤه على الدوافع اخلا�صة با�صتخدام طلبة اجلامعات البحرينية ملواقع 
التوا�صل الجتماعي، وبا�صتخدام كل من املتو�صط احل�صابي والنحراف املعياري لكل فقرة من فقرات هذا املحور، 
ح�صلت هذه الفقرات على اإجمايل متو�صط ح�صابي قدره )4.00(، وهو ما ي�صري اإىل موافقة مرتفعة من اأفراد عينة 
ملتو�صطاتها  وفقًا  الأدنى،  اإىل  الأعلى  ترتيبها، من  والتي جاء  الثني ع�صر،  الفقرات  الدرا�صة على حمتويات هذه 
احل�صابية، على النحو التايل: يف املرتبة الأوىل جاءت عبارة »التعرف على اأ�صدقاء جدد من اأماكن خمتلفة حول 
العامل«، مبتو�صط ح�صابي قدره )4.42(، ويف املرتبة الثانية جاءت عبارة »التوا�صل مع الزمالء والأ�صدقاء يف الداخل 
»اكت�صاب معارف وخربات جديدة من  الثالثة جاءت عبارة  املرتبة  اخلارج« مبتو�صط ح�صابي قدره )4.32(، ويف 
م�صادر متنوعة« مبتو�صط ح�صابي قدره )4.23(، ويف املرتبة الرابعة جاءت عبارة »التوا�صل مع الهيئة التدري�صية 
اجتماعية  عالقات  »اإقامة  عبارة  جاءت  اخلام�صة  املرتبة  ويف   ،)4.11( قدره  ح�صابي  مبتو�صط  جامعتي«  داخل 
جديدة« مبتو�صط ح�صابي قدره )4.09(، ويف املرتبة ال�صاد�صة جاءت عبارة »التعرف على الأخبار ال�صيا�صية والفنية 
والريا�صية والجتماعية« مبتو�صط ح�صابي قدره )3.96(، ويف املرتبة ال�صابعة جاءت عبارة »الت�صلية والرتفيه وق�صاء 
وقت الفراغ« مبتو�صط ح�صابي قدره )3.96(، ويف املرتبة الثامنة جاءت عبارة »البحث عن املعلومات والأخبار من 
م�صادر خمتلفة ومتنوعة« مبتو�صط ح�صابي قدره )3.90(، ويف املرتبة التا�صعة جاءت عبارة »متابعة امل�صاهري عرب 
�صفحاتهم على مواقع التوا�صل« مبتو�صط ح�صابي قدره )3.85(، ويف املرتبة العا�صرة جاءت عبارة »الهروب من 
م�صاكل الواقع« مبتو�صط ح�صابي قدره )3.80(، ويف املرتبة احلادية ع�صرة جاءت عبارة »امل�صاعدة يف اتخاذ قرارات 
ال�صراء لل�صلع واخلدمات« مبتو�صط ح�صابي قدره )3.72(، ويف املرتبة الثانية ع�صرة والأخرية جاءت عبارة »التعليق 

واإبداء الراأي يف بع�س الق�صايا التي تثري اهتمامي« مبتو�صط ح�صابي قدره )3.67(.

)6( الإ�شباعات المتحققة من متابعة مواقع التوا�شل الجتماعي
جدول )3( الإ�صباعات املتحققة من متابعة مواقع التوا�صل الجتماعي

�ملتو�سط �لإ�سباعات
�ملرجح

�لنحر�ف 
�لجتاه �لعام�لرتتيب�ملعياري

درجة موافقة مرتفعة4.410.671�صّهلت يل التوا�صل مع الأهل والأ�صدقاء وزمالء الدرا�صة
درجة موافقة مرتفعة4.330.802�صاعدتني على ملء اأوقات الفراغ ب�صكل م�صلي وممتع

درجة موافقة مرتفعة4.210.923وفرت يل اأ�صدقاء بالعامل الفرتا�صي مل اأجدهم بالعامل الواقعي
درجة موافقة مرتفعة4.110.844ت�صبع حاجتي املعرفية يف خارج تخ�ص�صي يف جمالت احلياة املختلفة
حتقق يل نوع من الإ�صباع العلمي من خالل مناق�صة ا�صاتذتي وزمالئي 

درجة موافقة مرتفعة4.070.955يف املحتويات الدرا�صية

درجة موافقة مرتفعة4.060.916عرفتني باأحداث وق�صايا عديدة ومتنوعة تدور من حويل
درجة موافقة مرتفعة4.030.937متنحني ال�صعور بالأمان من خالل كم املعارف املتنوعة التي اأح�صل عليها
العامل  وتزودين مبعلومات عن  املعرفية لدي كطالب  ت�صبع احلاجات 

درجة موافقة مرتفعة4.020.938من حويل

جعلتني اأعرّب عن اآرائي بحرية اأكرب جتاه خمتلف الق�صايا واملو�صوعات 
درجة موافقة مرتفعة3.991.029التي تثري اهتمامي

درجة موافقة مرتفعة3.981.0110ت�صبع رغبتي يف حب ال�صتطالع
درجة موافقة مرتفعة3.921.0811متكنني من تكوين اآراء جتاه الق�صايا والأحداث التي تدور من حويل

درجة موافقة مرتفعة3.801.0512جعلتني اأ�صعر بالثقة بالنف�س
درجة موافقة مرتفعة4.07املتو�صط املرّجح



5151

مواقع  متابعة  من  املتحققة  بالإ�صباعات  اخلا�صة  العبارات  على  اإجراوؤه  مت  الذي  الإح�صائي  للتحليل  وفقًا 
التوا�صل الجتماعي، وبا�صتخدام كل من املتو�صط احل�صابي والنحراف املعياري لكل عبارة من عبارات هذا املحور، 
ح�صلت هذه الفقرات على اإجمايل متو�صط ح�صابي قدره )4.07(، وهو ما ي�صري اإىل موافقة مرتفعة من اأفراد عينة 
الدرا�صة على حمتويات هذه الفقرات، والتي جاء ترتيبها، من الأعلى اإىل الأدنى، وفقًا ملتو�صطاتها احل�صابية، على 
النحو التايل: يف املرتبة الأوىل جاءت عبارة »�صّهلت يل التوا�صل مع الأهل والأ�صدقاء وزمالء الدرا�صة« مبتو�صط 
ب�صكل م�صلٍّ وممتع«  الفراغ  اأوقات  »�صاعدتني على ملء  الثانية جاءت عبارة  املرتبة  ح�صابي قدره )4.41(، ويف 
مبتو�صط ح�صابي قدره )4.33(، ويف املرتبة الثالثة جاءت عبارة »وفّرت يل اأ�صدقاء بالعامل الفرتا�صي مل اأجدهم 
بالعامل الواقعي« مبتو�صط ح�صابي قدره )4.21(، ويف املرتبة الرابعة جاءت عبارة »ت�صبع حاجتي املعرفية يف خارج 
�صي يف جمالت احلياة املختلفة« مبتو�صط ح�صابي قدره )4.11(، ويف املرتبة اخلام�صة جاءت عبارة »حتقق  تخ�صّ
يل نوًعا من الإ�صباع العلمي من خالل مناق�صة اأ�صاتذتي وزمالئي يف املحتويات الدرا�صية« مبتو�صط ح�صابي قدره 
)4.07(، ويف املرتبة ال�صاد�صة جاءت عبارة »عرفتني باأحداث وق�صايا عديدة ومتنوعة تدور من حويل« مبتو�صط 
ح�صابي قدره )4.06(، ويف املرتبة ال�صابعة جاءت عبارة »الت�صلية والرتفيه وق�صاء وقت الفراغ« مبتو�صط ح�صابي 
وتزودين مبعلومات عن  لدي كطالب  املعرفية  »ت�صبع احلاجات  عبارة  الثامنة جاءت  املرتبة  ويف  قدره )4.03(، 
العامل من حويل« مبتو�صط ح�صابي قدره )4.02(، ويف املرتبة التا�صعة جاءت عبارة »جعلتني اأعرّب عن اآرائي بحرية 
اأكرب جتاه خمتلف الق�صايا واملو�صوعات التي تثري اهتمامي« مبتو�صط ح�صابي قدره )3.99(، ويف املرتبة العا�صرة 
جاءت عبارة »ت�صبع رغبتي يف حب ال�صتطالع« مبتو�صط ح�صابي قدره )3.98(، ويف املرتبة احلادية ع�صرة جاءت 
عبارة »متكنني من تكوين اآراء جتاه الق�صايا والأحداث التي تدور من حويل« مبتو�صط ح�صابي قدره )3.92(، ويف 

املرتبة الثانية ع�صرة والأخرية جاءت عبارة »جعلتني اأ�صعر بالثقة بالنف�س« مبتو�صط ح�صابي قدره )3.80(.

خال�شة الدرا�شة واأهم نتائجها
والإ�صباعات  الجتماعي  التوا�صل  ملواقع  البحرينية  اجلامعات  طلبة  ا�صتخدامات  الدرا�صة  هذه  تناولت 

لت اإىل النتائج التالية: املتحققة منها، واعتمدت على نظرية ال�صتخدامات والإ�صباعات وتو�صّ
فيما يتعلق باأهم مواقع التوا�صل الجتماعي التي يتابعها طلبة اجلامعات البحرينية، اأظهرت النتائج اأن ن�صبة 
�صناب   )%69( التويرت،   )%78( الإن�صتجرام،   )%84( الفي�صبوك،   )%91( الوات�صاب،  ي�صتخدمون   ،)%96(

�صات، )44%( لينكد اإن، واأخريًا )33%( من عينة الدرا�صة ت�صتخدم تيك توك. 
اإّن ن�صبة )73%( من طلبة وطالبات اجلامعات البحرينية يتابعون مواقع التوا�صل »دائمًا«، واأّن ن�صبة )%21( 

تتابعها »اأحيانًا«، بينما كانت ن�صبة من يتابعها »نادرًا« )6%( فقط.
على  »التعّرف  التايل:  النحو  علي  كانت  الجتماعي  التوا�صل  ملواقع  ل�صتخدام  الدوافع  باأهم  يتعلق  فيما 
»التوا�صل مع  الأوىل مبتو�صط ح�صابي قدره )4.42(،  املرتبة  العامل«، يف  اأماكن خمتلفة حول  اأ�صدقاء جدد من 
معارف  »اكت�صاب   ،)4.32( قدره  ح�صابي  مبتو�صط  الثانية  املرتبة  يف  اخلارج«،  الداخل  يف  والأ�صدقاء  الزمالء 

وخربات جديدة من م�صادر متنّوعة«، يف املرتبة الثالثة مبتو�صط ح�صابي قدره )4.23(.
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من  املتحققة  الإ�صباعات  باأهّم  يتعلق  فيما 
كالتايل:  جاءت  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  متابعة 
وزمالء  والأ�صدقاء  الأهل  مع  التوا�صل  يل  »�صّهلت 
قدره  ح�صابي  مبتو�صط  الأوىل  املرتبة  يف  الدرا�صة«، 
ب�صكل  الفراغ  اأوقات  ملء  على  »�صاعدتني   ،)4.41(
م�صلٍّ وممتع«، يف املرتبة الثانية مبتو�صط ح�صابي قدره 
الفرتا�صي مل  بالعامل  اأ�صدقاء  »وفرت يل   ،)4.33(
الثالثة مبتو�صط  الواقعي«، يف املرتبة  بالعامل  اأجدهم 

ح�صابي قدره )4.21(.

تو�شيات الدرا�شة
مواقع  ا�صتخدام  البحرينية  اجلامعات  على  يجب   .1
التوا�صل يف حتقيق الإ�صباعات املعرفية للطالب عرب 
بالإ�صافة  بتخ�ص�صاتهم،  املتعلقة  باملعارف  اإثرائهم 

اإىل املعارف العامة.

ا�صتغالل  البحرينية  اجلامعات  على  ينبغي   .2
نحو  الطالب  توجيه  يف  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
امل�صاركة يف الأن�صطة الجتماعية املختلفة املفيدة لهم 
الجتماعية  الإ�صباعات  لهم  يحقق  ومبا  وملجتمعهم 

املوجودة لديهم.
الور�س  بتنظيم  القيام  اجلامعات  على  يجب   .3
مواقع  ب�صلبيات  الطالب  لتوعية  التعريفية  والندوات 
ا�صتغاللها  كيفية  وتو�صيح  الجتماعي  التوا�صل 
بالنفع  الطالب  على  تعود  التي  املثلى  بالطريقة 

والفائدة.
القيام  باجلامعات  البحوث  مراكز  على  ينبغي   .4
مبزيد من البحوث والدرا�صات العلمية والبحثية عن 
بها  توجد  التي  املفيدة  وامل�صامني  التوا�صل  مواقع 
قبل  من  املطلوبة  الإ�صباعات  حتقق  اأن  ميكن  والتي 

طلبة اجلامعات البحرينية.

قائمة المراجع والهوام�س
)1( اأندره عيد قره. )2021(. )عدد م�صتخدمي مواقع التوا�صل الجتماعي يف العامل(، مقالة من�صورة ومتاحة على الرابط التايل: 

https://mhtwyat.com/عدد-م�صتخدمي-مواقع-التوا�صل-الجتماعي.
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ورقلة، اجلزائر، 2015، �س 3.
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بو�صياف امل�صيلة، 2016، �س 8.

(5) https://www.internetworldstats.com/stats.htm 

الوطن،  الإلكرتوين ل�صحيفة  املوقع  البحرين(، مقالة من�صورة على  لالإنرتنت يف  مليون م�صتخدم  اأحمد خالد. )2019(. )1.54   )6(
https://alwatannews.net/article/815542/Bahrain :بتاريخ 8 فرباير 2019، متاحة على الرابط التايل

(7) https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/bahrain

)8( وكالة اأنباء البحرين، )2019(، )مركز البحرين للدرا�صات ي�صتطلع راأي املجتمع البحريني حول و�صائل التوا�صل الجتماعي(، مقالة 
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)9( عبد الإله بن حممد مبارك القحطاين )2019(. )ا�صتخدامات ال�صباب اجلامعي ال�صعودي ل�صبكات التوا�صل الجتماعي والإ�صباعات 
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)10( ماطر عبد ااهلل حمدي )2018(.  )اعتماد ال�صباب اجلامعي على مواقع التوا�صل الجتماعي يف التزود باملعلومات: درا�صة م�صحية 
يف جامعة تبوك ال�صعودية(، قدمت هذه اخلطة ا�صتكمال ملتطلبات احل�صول على درجة املاج�صتري يف الإعالم ق�صم ال�صحافة والإعالم، 
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 .2021/2020 الـــدرا�صي  للعام  الب�صرة  جامعة  اأ�صاتذة  حول  البحث  يدور 
التعليم الإلكرتوين لدى  النف�صية الناجتة من  التعرف على ال�صغوط  ويهدف البحث اإىل 
اأ�صاتذة اجلامعة. 2. التعرف على ال�صغوط النف�صية من التعليم الإلكرتوين ح�صب متغري 
ح�صب  الإلكرتوين  التعليم  من  الناجتة  النف�صية  ال�صغوط  على  التعرف   .3 )اجلن�س(. 
)�صنوات اخلدمة(. ولتحقيق اأهداف البحث احلايل قام الباحثان ببناء مقيا�س لل�صغوط 
النف�صية لالأ�صاتذة اعتمادًا على نظرية )لزارو�س(، حيث يتكون املقيا�س من )21( فقرة، 
وقد مت تطبيقه على عينة البحث احلايل بعد اأن اأوجد الباحثان �صدق املقيا�س بطريقتني: 
ال�صدق الظاهري للمقيا�س و�صدق البناء املتمثل بالقوة التميزية وعالقة الفقرة بالدرجة 
الكلية للمقيا�س، وثبات املقيا�س بطريقة معامل الفا كرونباخ الذي بلغ )92%(، اأما عينة 
حيث  والإناث،  الذكور  من  اجلامعة  اأ�صاتذة  من   )430( من  فتكونت  الأ�صا�صية  البحث 
مالئمة  مدى  على  للتعرف  جامعيًا  اأ�صتاذًا   )30( البالغة  ال�صتطالعية  العينة  ت�صمنت 
الفقرة، ومن اأجل حتقيق اخل�صائ�س ال�صايكومرتية للمقيا�س طبق الباحثان املقيا�س على 
عينة عددها )200( من اأ�صاتذة جامعة الب�صرة، للعام الدرا�صي 2021/2020، اأما عينة 
التطبيق النهائي فقد طبقت على )200( من اأ�صاتذة جامعة الب�صرة من الذكور والإناث، 

حيث اعتمد الباحثان املنهج الو�صفي يف اإجراءات البحث.
الكلمات المفتاحية، ال�صغوط النف�صية، التعليم الإلكتروني

ال�شغوط النف�شية الناتجة عن التعليم الإلكتروني لدى اأ�شاتذة الجامعة
Psychological stresses resulting from e-learning among university professors

د. زينب جميل عبد الجليل - العراقد. و�شام نايف عدنان الزيدي - العراق
مدر�س في ق�صم العلوم التربوية والنف�صية/كلية 

التربية للعلوم الإن�صانية/ جامعة ذي قار
مدر�صة في ق�صم الحا�صوب/كلية التربية للعلوم 

ال�صرفة/ جامعة الب�صرة
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Psychological stresses resulting from e-learning among university professors

Summary
 The current research is determined by the professors of the University of 

Basra for the academic year 2020/2021.To achieve the objectives of the current 
research, the researchers built a psychological stress scale for teachers based on the 
theory )Lazarus(, where the scale consists of )21( paragraphs, and it was applied 
to the current research sample after the researchers found the validity of the scale 
in two ways, which are the apparent validity of the scale and the validity of the 
construction represented by strength Distinctiveness and the relationship of the 
paragraph with the total score of the scale, and the stability of the scale using 
the Alpha Cronbach coefficient, which amounted to (92%). Appropriateness of 
the paragraph, and in order to achieve the psychometric properties of the scale, 
the researchers applied the scale to a sample of )200( from the professors of the 
University of Basra, for the academic year 2020/2021, and the final application 
sample was applied to )200( male and female professors of the University of 
Basra, where the researchers adopted the descriptive approach with the research 
procedures The researchers reached the following results.

Conclusions
1. The existence of psychological pressures on university professors resulting 

from e-learning 2. There is equal pressure for male and female university professors 
because of the different requirements of life.3. The professors whom I have served 
for 10 years or more suffer from psychological pressures resulting from e-learning 
because they do not have sufficient experience to use computers and various 
educational programs. Suggestions:1. Conducting a similar study on psychological 
stress and its relationship to some variables such as (social, economic level) among 
university professors.2. Building a counseling program that includes reducing the 
psychological pressures resulting from the workloads of university professors.

Recommendations
1. Focusing on university professors by raising their awareness of the 

importance of e-learning by preparing e-learning workshops and seminars.2. Urging 
university professors to continue e-learning as a tool for communication between 
students and professors after the end of e-learning and the end of the crisis.3. 
Conducting workshops to train teaching staff in Iraqi universities about e-learning 
and knowing the most important obstacles they face during the application.

 Keyword: psychological stress. E- Learning.
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م�شكلة البحث
التي  الرئي�صة  المظاهر  اأحد  ال�صغوط  تعد 
تت�صف بها حياتنا المعا�صرة، وهذه ال�صغوط ماهي 
طراأت  التي  وال�صريعة  الحادة  للتغيرات  فعل  ردة  اإل 
والجتماعية،  ال�صيا�صية  كافة،  الحياة  مناحي  على 
 ،2018 واآخرون،  )ماأمون،  والتربوية  والقت�صادية 
�س1(. ويعد ال�صغط النف�صي لدى اأ�صاتذة الجامعات 
العراقية اأحد معوقات ال�صير الح�صن للعملية التربوية 
توؤثر  التي  العوامل  اأهم  ومن  العراقية  الجامعات  في 
ظاهرة  بنيت  ولقد  التربوي،  النظام  اختالل  في 
�صارة  الأ�صل على مواقف غير  النف�صية في  ال�صغوط 
تعيق اأو تهدد اإ�صباع الحاجات النف�صية وتتجاوز قدرة 
الفرد على التوافق معها مما يوؤدي اإلى ال�صعور بال�صيق 
والتوتر وعدم الإنتاج بناًء على التقييم الذاتي للموقف 

من قبل الفرد نف�صه )عميري، 2017، �س6(. 
عددًا  الحالي  الع�صر  في  يواجه  التعليم  اإنَّ 
من التغيرات التي تلزم بو�صع الحلول المنا�صبة لها، 
اختيارًا  ل  اإجبارًا  نف�صها  تفر�س  الحلول  بع�س  ولعل 
ال�صحي  الظرف  مثل،  الطارئة  الظروف  لمواجهة 
واجهها  والتي  كورونا  بجائحة  المتمثل  العالمي، 
العالم في مجال التعليم بالتحول اإلى التعليم عن بعد 
 ،2021 )العنزي،  الإلكتروني  التعليم  من�صات  عير 

�س390(. 
في  واأ�صا�صي  مهم  دور  الإلكتروني  للتعليم  اإنَّ 
اإنجاح العملية التعليمية، في ظل التطور التكنولوجي 
من  الحديثة  الت�صال  و�صائل  انت�صار  ومع  الكبير 
مثل  متعددة  وو�صائط  اإنترنيت،  و�صبكة  حا�صوب، 
اأتاحت  و�صائل  وهي  والفيديو،  ال�صورة  ال�صوت، 
وي�صر  �صهولة  بكل  التعليم  لتلقي  كبير  لعدد  المجال 
 ،2020 واآخرون،  ا�صخيدم  )اأبو  وجهد  وقت  وباأقل 

�س2(. 
العراق  بها  يمر  التي  ال�صحية  للظروف  نظرًا 
كورونا  جائحة  اأزمة  ب�صبب  العالم  دول  بباقي  اأ�صوة 
التعليم  نظام  تطبيق  فر�صت  التي  كوفيد19- 

الإلكتروني الم�صتحدث الذي يعد اأ�صلوبًا من اأ�صاليب 
فيه  ويتم  للمتعلم،  المعلومة  اي�صال  في  التعليم 
اإلى  حا�صب  من  الحديثة  الت�صال  اآليات  ا�صتخدام 
ور�صومات  �صوت  من  المتعددة  وو�صائطه  �صبكاته 
واآليات بحث و�صبكات اإلكترونية، اأي ا�صتخدام التقنية 
باأق�صر  للمتعلم  المعلومة  لإي�صال  اأنواعها  بمختلف 
واآخرون،  )المياحي،  فائدة  واأكثر  جهد  واأقل  وقت 
الحالي:-  البحث  م�صكلة  تتحدد  اإذ  �س1(؛   ،2018

�صيوعًا  الم�صكالت  اأكثر  هي  النف�صية  ال�صغوط  كون 
في الأو�صاط الحديثة ل �صيمًا لدى اأ�صاتذة الجامعات 
م�صادر  تعدد  ب�صبب  الجامعي  الأ�صتاذ  وبالذات 
ال�صغوط النف�صية المهنية منها التعليم الإلكتروني اأو 

الحياتية اأو الجتماعية. 

اأهمية البحث
للع�صر  مميزة  ظاهرة  النف�صية  ال�صغوط  تعد 
نتيجة  الفرد  متطلبات  فيه  تتزايد  حيث  الحالي، 
بوجه خا�س  والذي م�س  التكنولوجي،  العلمي  التقدم 
على  الجامعي  الأ�صتاذ  يجبر  مما  الجامعي،  الو�صط 
التحديات  لمواجهة  النف�صية  مكوناته  ا�صتخدام 
والمواقف ال�صاغطة نتيجة ال�صغوط النف�صية الناتجة 
اإذ  الجامعات،  اأ�صاتذة  لدى  الإلكتروني  التعليم  عن 
والج�صدية  النف�صية  ال�صحة  على  الحفاظ  من  لبد 

لديه )العاتي، 2019، �س11(. 
1- ترجع اأهمية البحث الحالي في كونه من الدرا�صات 

الحديثة التي تواكب ما حدث في ظل جائحة كورونا 
الإلكتروني  التعليم  عن  ناتجة  نف�صية  �صغوط  من 
وا�صحة  اآثارًا  تركت  التي  الجامعات  اأ�صاتذة  لدى 

على العملية التعليمية في كل دول العالم.
الجامعات من  اأ�صاتذة  الحالية  الدرا�صة  تفيد  2- قد 

لالأ�صتاذ  النف�صية  ال�صغوط  على  تعرفهم  خالل 
الجامعي الناتجة من التعليم الإلكتروني. 
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باأ�صاتذة  احلايل  البحث  يتحدد  البحث:  حدود 
جامعة الب�صرة للعام الدرا�صي 2021/2020.

اأهداف البحث: يهدف البحث احلايل اإىل:-
1. التعرف على ال�صغوط النف�صية الناتجة من التعليم 

الإلكتروني لدى اأ�صاتذة الجامعة.
التعليم  من  النف�صية  ال�صغوط  على  التعرف   .2

الإلكتروني ح�صب متغير )الجن�س(.
3. التعرف على ال�صغوط النف�صية الناتجة من التعليم 

الإلكتروني ح�صب )�صنوات الخدمة(.

تحديد الم�شطلحات
اأوًل: ال�شغوط النف�شية

1982(: نظام ا�صتجابة لحالت  1. عرفها )هارون، 
تفاعالت  نظام  من  ال�صغوط  وتتكون  �صاغطة 
ف�صيولوجية ونف�صية �صواء مبا�صرة اأو غير مبا�صرة 

)هارون، 1982، �س22(.
اأو  داخلي  تغير   :)1988 ال�صتار،  )عبد  عرفها   .2
خارجي من �صاأنه اأن يوؤدي اإلى ا�صتجابة انفعالية 
حادة وم�صتمرة )عبد ال�صتار، 1988، �س118(. 

3.عرفها الحلو )1989(: هي الم�صكالت وال�صعوبات 
والأحداث التي قد تواجه الفرد في حياته اليومية 
وت�صبب له توترًا اأو ت�صكل له تهديدًا، اأو تكون عبئًا 

عليه )الحلو، 1989، �س22(. 

الم�شطلحات الإنكليزية
الأحداث  باأنها   :)Lazaraus‚1976( عرفها   .1
مواجهتها.  على  الفرد  قابلية  تفرق  التي  البيئية 

)p:28‚Lazaraus‚1976(

باأنها   :)OItmanns&Emery‚1998( عرفتها   .2
الأحداث التي تفر�س على الفرد وتلزمه اأو تتطلب 
�صلوكيًا  اأو  معرفيـــًا  اأو  فيزيولوجيًا  تكيفًا  منه 

.)OItmanns & Emery‚ 1998‚ p: 287(

ثانيًا: التعليم الإلكتروني
1. عرفه )الأثري، 2015(: اأ�صلوبًا من اأ�صاليب التعليم 
في اإي�صال المعلومات للمتعلم، ويتم فيه ا�صتخدام 
اآليات الت�صال الحديثة من حا�صب اآلي و�صبكاته 
ور�صومات  و�صورة  �صوت  من  المتعددة  وو�صائطه 
كانت  �صواء  اإلكترونية  ومكتبات  بحث  واآليات 
ا�صتخدام  اأي  الدرا�صي،  الف�صل  في  اأو  بعد  عن 
المعلومات  اإي�صال  في  اأنواعها  بجميع  التقنية 
للمتعلم باأق�صر جهد واأقل فائدة )الأتري، 2015، 

�س20(. 
الإنترنيت  بين  التقارب   )2009 )كافي،  عرفه   .2
اأو التعلم المعتمد على الإنترنيت )كافي،  والتعلم 

2009، �س13(.

للتعلم  طريقة  هو   :)2010 )الهندي،  عرفه   .3
حا�صب  من  الحديثة  الت�صال  اآليات  با�صتخدام 
و�صورة،  �صوت  من  المتعددة  وو�صائطه  و�صبكاته 
اإلكترونية،  ومكتبات  بحث،  واآليات  ور�صومات، 
اأو  بعد  عن  كان  �صواء  الإنترنيت  بوابات  وكذلك 
في الف�صل الدرا�صي فالمهم هو ا�صتخدام التقنية 
للمتعلم  المعلومة  اي�صال  في  اأنواعها  بجميع 
)الهندي،  فائدة  واأكبر  جهد  واأقل  وقت  باأق�صر 
الدرجة  الإجرائي، هو  التعريف  2010، �س25(. 
اإجابته  خالل  من  الم�صتجيب  عليها  يح�صل  التي 

على فقرات مقيا�س ال�صغوط النف�صية. 

الإطــــــار النظري
ُيعد ال�صغط النف�صي من الظواهر ال�صائعة في 
حياة  مجالت  معظم  في  ينت�صر  وهو  اليومية  حياتنا 
الفرد، واإذا ا�صتمر لفترة طويلة يوؤدي اإلى اإعاقة الفرد 
عن تكيفه واإلى �صوء توافقه النف�صي والجتماعي في 
الم�صطلحات  من  النف�صي  ال�صغط  ويعد  العمل، 
القديمة التي تناولت بكثرة في مجال علوم الإن�صانية 
والعلوم الجتماعية عامة وعلم النف�س ب�صفة خا�صة 

)�صعيدة، 2019، �س13(. 
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م�شادر ال�شغوط
هناك م�صادر لل�صغوط النف�صية منها:-

الجتماعية  الأحداث  عن  تنتج  التي  ال�صغوط  �أوًل: 
كالإح�صا�س بال�صيق وال�صجر الذي ي�صعر به الأ�صتاذ 
والمواقف  لالأحداث  التعر�س  عن  والناتج  الجامعي، 
التعليم  اأثناء  في  الجتماعية  بالعالقات  تتعلق  التي 
هيئة  واإعطاء  الأ�صدقاء،  مع  كالتعامل  الإلكتروني 
يدخلون  ممن  وغيرهم  الجامعة  وطلبة  التدري�س 
�صمن �صبكة العالقات الجتماعية )رم�صان، 2017، 

�س19(. 
ثانياً: ال�صغوط الناتجة عن الأحداث لدرا�صة التعليم 
وال�صجر  بال�صيق  كالإح�صا�س  الإلكتروني(  )التعليم 
لتعر�صه  نتيجة  الجامعي  الأ�صتاذ  به  ي�صعر  الذي 
م�صكالت  منها:  المحا�صرات  اأثناء  في  ل�صغوطات 
عدم ح�صور الطلبة وانقطاع النت وعدم توافر اأجهزة 

الحا�صوب للتدري�س، وانقطاع التيار الكهربائي. 
الأ�صرية  الأحداث  عن  تنتج  التي  ال�صغوط  ثالثاً: 
الأ�صتاذ  به  ي�صعر  الذي  بال�صيق وال�صجر  كالإح�صا�س 
الجامعي، كمر�س احد اأفراد عائلته اأو متابعة الم�صتوى 

الدرا�صي لبنائه )رم�صان، 2017، �س 19(. 

اأنواع ال�شغوط النف�شية
هناك اأربعة اأنواع من ال�صغوط النف�صية والتي 

)Selye‚ 1993(  حددها
يدفع  ال�صغوط  من  النوع  وهذا  اليجابية:  ال�صغوط   .1
اإلى  الأفراد  ويدفع  بالنف�س،  الثقة  وينمي  لالإيجاز، 
�صرعة اإنجاز الأعمال، ويكونون مثارين عقليًا وج�صميًا.
التي  ال�صغوط  بها  ويق�صد  ال�صلبية:  ال�صغوط   .2
تنطوي على اأحداث �صلبية مهددة وموؤذية للفرد.

الناتج عن  ال�صغط  به  ويق�صد  المرتفع:  ال�صغط   .3
مرت  والتي  لل�صغط  الم�صببة  الأحداث  تراكم 

بالفرد وف�صل في التوافق معها.
الملل  من  حالة  به  ويق�صد  المنخف�س:  ال�صغط   .4
الآثار  وانعدام  الفرد  يعي�صها  التي  وال�صجر 

اأي  فيها  يمار�س  ل  الفرد  اإن  حيث  والتحدي، 
تدني  من  الفرد  يعاني  عندما  اأعمال،  اأو  اأن�صطة 
من  حالة  اإلى  يوؤدي  مما  الذات  بتحقيق  ال�صعور 

ال�صغط )ال�صمران واآخرون، 2014، �س18(. 

مفهوم التعليم الإلكتروني
من  اأ�صلوبًا  اللكتروني  التعليم  مفهوم  يعّد   
ويتم  للمتعلم،  المعلومة  اإي�صال  في  التعليم  اأ�صاليب 
حا�صب  من  الحديثة  الت�صال  اآليات  ا�صتخدام  فيه 
ا�صتخدام  اأي  المتعددة  وو�صائطه  و�صبكاته  اآلي 
للمتعلم  المعلومة  اإي�صال  في  اأنواعها  بجميع  التقنية 
تمكن  وب�صورة  فائدة  واأكبر  واأقل جهد  وقت  باأق�صر 
وتقييم  وقيا�س  و�صبطها  التعليمية  العملية  اإدارة  من 
2009، �س12(، اأما التعليم  اأداء المتعلمين )كافي، 
والتعلم  التعليم  من  نوعًا  اأو  نمطًا  فيعد  الإلكتروني 
نقل  عملية  هي،  الإلكترونية  الو�صائط  با�صتخدام 
واي�صال المعلومات بين المعلم والتعلم مثل، حوا�صيب 

وال�صبكات )كالب، 2011، �س10(.

التعليم  فـــي  الــتــو�ــشــع  مـــن  تــحــد  ــات  ــوق ــع م
الإلكتروني في العراق

يخ�صى العديد من اأع�صاء الهيئة التدري�صية في 
الجامعات العراقية من عدم وجود خطة ا�صتراتيجية 
اإلى  الفتقار  جانب  اإلى  الإلكتروني  للتعليم  مو�صوعة 
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  بين  والخبرات  المهارات 
درا�صة  حددت  كما  الإلكتروني  التعليم  ل�صتخدام 
جير- و�صنبلت )Guri-Rosenblit‚2005(، معوقات 

التعليم الإلكتروني بموؤ�ص�صات التعليم العالي في:-
1. عدم توفير البنية التحتية.

2. �صعف ال�صتفادة من التكنولوجيا.
3. عدم الرغبة في اإحالل الطرائق التعليمية الجديدة 

محل القديمة.
في  الجديدة  للتكنولوجيا  الطالب  قبول  عدم   .4

التعليم.
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5. �صعوبة التغلب على التكلفة المادية.
التعليم  اأ�صاليب  مع  التكيف  على  القدرة  عدم   .6

الجديدة. 
وفعالية  بكفاءة  ال�صتراتيجي  التخطيط  �صعوبة   .7

)عامر، 2014، �س 231(.

عيوب التعليم الإلكتروني
تقت�صي  التي  العيوب  بع�س  المعتر�صون  يرى   
ب�صكل �صريع وفوري التدرج في تطبيقه مع تالفي هذه 
العيوب  هذه  المعتر�صون  ويحدد  باأول،  اأول  العيوب 

فيما يلي:-
من  مقرر  كل  في  الإلكتروني  التعليم  كلفة  ارتفاع   .1
الواحدة  ال�صنة  في  الدرا�صية  الف�صول  مقررات 

في مقابل التعليم التقليدي.
2. انق�صاء العالقة الحميمة بين التلميذ والأ�صتاذ. 

ت�صيب  اأن  يمكن  التي  الذهنية  البدنية  الأ�صرار   .3
الطالب من كثرة الجلو�س والتركيز اأمام الحا�صوب 
والتعامل مع الإنترنيت خا�صة الأ�صرار التي ربما 
ت�صيب العين من الأ�صعة المنعك�صة من ال�صا�صات 

اأو الآلم التي ت�صيب الظهر وما اإلى ذلك.
مع  التعامل  على  قادرًا  طالب  كل  يكون  ل  قد   .4
الفردية  الفروق  اأو  الذاتية  القدرات  الحا�صوب 
الإلكتروني  التعليم  يجعل  مما  الأ�صخا�س  بين 
)عامر،  بمكان  ال�صعوبات  من  للبع�س  بالن�صبة 

2014، �س237-238(.

نظريات ال�شغوط النف�شية
)Richard‚ Lazarus‚1966( 1. نظرية ريت�صارد لزارو�س
يعد ريت�صارد لزارو�س رائد هذه النظرية التي �صميت 
اأو ما  ال�صغوط  المعرفي( في  اأي�صًا نظرية )التقييم 
يطلق عليه )التقييم البتدائي( الذي ي�صير اإلى تقدير 
الفرد  نمو  متطلبات  لمواجهة  المعرفية  العمليات 

 .)Conyne‚Lazerus‚1980‚p:150(

)Spielberger، 1972( 2. نظرية �صبيلبرجر
�صرورية  مقدمة  القلق  في  �صبيلبرجر  نظرية  ُتعد 
كل  بين  ربط  اإنه  حيث  ال�صغوط،  في  نظريتُة  لفهم 
من القلق وال�صغوط والتهديد. القلق )Anxiete( هي 
عملية انفعالية ت�صير اإلى تتابع ال�صتجابات المعرفية 
من  ما  ل�صكل  فعل  رد  اإلى  تحدث  التي  ال�صلوكية 
 )Stress(  ( ال�صغوط  الم�صطلح  هذا  واإن  ال�صغوط، 
تت�صم  التي  البيئية  الأحوال  في  التغيرات  اإلى  ي�صير 
المفهوم،  بين  المو�صوعي  الخطر  من  ما  بدرجة 
الذاتي  والتف�صير  التقدير  اإلى  في�صير  التهديد  اأما 
بتحديد  ُعني  قد  �صبيلبرجر  كان  اإذ  خا�س،  لموقف 
اإلى  توؤدي  التي  ال�صاغطة  المواقف  وطبيعة  خا�س 
بين  لي�صاوي  اأنه  اإل  القلق  لحالة  مختلفة  م�صتويات 
مفهومين ال�صغط والقلق؛ لأنه ال�صغط النف�صي وقلق 
برد  القلق  خ�صائ�س  بين  الفروق  يو�صحان  الحالة 
ال�صغوط  ت�صتدعي هذه  التي  والمثيرات  انفعالي  فعل 
لنظرية  وكان   .)59-58 �س   ،2012 )التميمي، 
�صبيلرجر قيمة خا�صة في فهم طبيعة القلق وا�صتفاد 
منها كثير من العلماء والباحثين واجرى هو نف�صُه كثير 
التي تحقق خاللها من �صدق فرو�س  الدرا�صات  من 

 .)Spielberger‚1972‚p:132( وم�صلمات نظرية

ثانيًا: الدرا�شات ال�شابقة
التوتر  2017(: عنوان الدرا�صة  1. درا�صة )ع�صاف، 
في  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  عند  النف�صي  وال�صغط 
جامعتي النجاح وبيرزيت في اأثناء انتفا�صة الأق�صى 
الدرا�صة  هدفت  وقد  الإ�صرائيلي.  العدوان  نتيجة 
النف�صي  وال�صغط  التوتر  م�صتوى  على  التعرف  اإلى: 
والجتماعية(،  والنف�صية،  )الأكاديمية،  ومجالته 
الهيئة  اأع�صاء  على  الإ�صرائيلي  للعدوان  نتيجة 
وبيرزيت  الوطنية  النجاح  جامعتي  في  التدري�صية 
اآثر  معرفة  اإلى  وهدفت  الأق�صى،  انتفا�صة  خالل 
التغيرات الديمغرافية )الجن�س، عدد اأفراد الأ�صرة، 
اأثناء  مكان ال�صكن، والتعر�س لالإ�صابة وال�صرب في 
الأحداث  عن  البعد  اأو  بالقرب  وال�صكن  النتفا�صة، 
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الجتماعية،  والحالة  والخبرة  والراتب،  والكلية 
من  البحث  عينة  تكونت  العلمية(،  الرتبة  والرتبة 
)225( ع�صو هيئة تدري�صية ا�صتجاب منهم )139( 
الإح�صائي  التحليل  عليها  اأجرى  التي  العينة  وهي 
مجتمع  من   )%61.8( ن�صبة  تعادل  وهي   )spss(

البحث، وتو�صل الباحث اإلى النتائج الآتية:
اأع�صاء  عند  النف�صي  للتوتر  الكلية  الدرجة  1.اإن 
عالية  تعد  وهي   ،)%58.7( كان  التدري�صية  الهيئة 
على  �صلبية  اآثار  من  لها  لما  النف�صية  العتبارات  في 
ع�صو هيئة التدري�س وعلى عالقته مع زمالئه وطلبته 
واأ�صرته. 2. كان هناك تفاوت في التاأثير على مجالت 
هو  اأعالها  فكان  الثالثة،  النف�صي  وال�صغط  التوتر 
المجال  ثم   ،)%60.4( بن�صبة  الجتماعي  المجال 
بن�صبة  النف�صية  الآثار  ثم  بن�صبة )%59(،  الأكاديمي 
التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  اأن  يعني  )53.2%(، وهذا 
من  اأكثر  ولطلبتهم  مجتمعهم  في  يجري  لما  يهتمون 
عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود   .3 اأنف�صهم. 
وال�صغط  التوتر  في   ،)α=0.05( دللة  م�صتوى 
النف�صي معًا لتغيرات ومكان ال�صكن، والتعر�س لالإجابة 
اأو ال�صرب في اأثناء النتفا�صة والكلية والراتب(. 4. 
م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
لمتغيرات  تبعًا  النف�صي  التوتر  في   )0.05( دللة 
)الجن�س، عدد اأفراد الأ�صرة، ال�صكن بالقرب اأو البعد 
عن الأحداث، والخبرة، اأو الحالة الجتماعية والرتبة 

العلمية )ع�صاف، 2003، �س 3-2(. 
2. درا�صة )ال�صيد، 2018(: عنوان الدرا�صة ال�صغوط 
اأع�صاء  هيئة  عند  الحياة  بجودة  وعالقتها  النف�صية 
مجتمع  يتكون  �صعود.  الملك  بجامعة  التدري�س 
الدرا�صة من )897(، وهم الكليات الإن�صانية وخدمة 
الباحث على عينة من )140( ع�صو  المجتمع وطبق 
الدرا�صة،  مجتمع  من   ،)%16( بن�صبة  تدري�س  هيئة 
الباحث المنهج الو�صفي، فرو�س الدرا�صة،  ا�صتخدم 
ال�صغوط  بين  اإح�صائيًا  دال  �صالب  ارتباط  يوجد   .1
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  لدى  الحياة  وجودة  النف�صية 

بجامعة الملك �صعود. 2. ل توجد فروق دالة اإح�صائيًا 
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  لدى  النف�صية  ال�صغوط  في 
بجامعة الملك �صعود وفقًا لمتغير عدد �صنوات الخبرة 
)اأقل من 5 �صنوات، من 5 اإلى 10 �صنوات، اأكثر من 10 
�صنوات(. 3. ل توجد فروق دالة اإح�صائيًا في جودة 
الملك  بجامعة  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  لدى  الحياة 
�صعود وفقًا لمتغيري عدد �صنوات الخبرة )اأقل من 5 
 10 اأكثر من  10 �صنوات،  اإلى  5 �صنوات  �صنوات، من 
�صنوات(، وتو�صلت الدرا�صة اإلى النتائج الآتية: توجد 
وجودة  ال�صغوط  بين  ال�صغوط  بين  ارتباط  عالقة 
الحياة موجبة بمعامل ارتباط )0.663( دال اإح�صائيًا 
عند م�صتوى دللة )0.05(، 2. بعد جودة اإدارة الوقت 
من مقيا�س جودة الحياة غير دال اإح�صائيًا مع ثالثة 
من اأبعاد مقيا�س ال�صغوط النف�صية وهي )التفاعالت 
والراتب  العمل  توقعات  المهني،  التدريب  المهنية، 
والترقية(. 3. عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية 
عند م�صتوى دللة )0،05(، فاأقل في كل من مقيا�س 
المهنية،  )التفاعالت  واأبعادها  النف�صية  ال�صغوط 
والترقية،  والراتب  العمل  توقعات  التدري�صية،  المهام 
تبعًا  الدرا�صة  لأفراد  ال�صخ�صية(،  الخ�صائ�س 
لمتغير �صنوات الخبرة للم�صاركين في عينة الدرا�صة. 
م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  هناك   .4
دللة )0.05(، فاأقل في ُبعدي )ظروف العمل(، من 
مقيا�س ال�صغوط النف�صية لأفراد الدرا�صة تبعًا لمتغير 
�صنوات الخبرة للم�صاركين في عينة الدرا�صة، ل�صالح 
�صنوات الخبرة )10 �صنوات فاأكثر(. 5. هناك فروق 
فاأقل   ،)0.05( م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات 
ال�صغوط  مقيا�س  من  المهني(  )التدريب  ُبعد  في 
الخبرة  تبعًا لمتغير �صنوات  الدرا�صة  النف�صية لأفراد 
للم�صاركة في عينة الدرا�صة، ل�صالح �صنوات الخبرة 
ذات  فروق  وجود  6. عدم  فاأكثر(.  �صنوات   10 )من 
كل  في  فاأقل   )0.05( م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة 
ال�صحة  )جودة  وُبعدي  الحياة،  جودة  مقيا�س  من 
النف�صية، جودة التدري�س والعمل(لأفراد الدرا�صة تبعًا 
لمتغير �صنوات الخبرة للم�صاركين في عينة الدرا�صة. 
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7. هنالك فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى )0.05( فاأقل في ُبعد )جودة الحياة اإدارة الوقت( من مقيا�س 
جودة الحياة لأفراد الدرا�صة تبعًا لمتغير �صنوات الخبرة للم�صاركين في عينة الدرا�صة ل�صالح �صنوات الخبرة )من 
10 �صنوات فاأكثر(، وتو�صل الباحث اإلى مجموعة من التو�صيــات وهي: 1. القيام بدرا�صة ت�صخي�صية لحتياجات 

اأع�صاء هيئة التدري�س من البرامج التدريبية التي تقلل من �صغوطهم النف�صية وتح�صين من جودةحياتهم. 2.تبني 
عمادة تطوير المهارات ل�صل�صة دورات تدريبية تهدف لتح�صين جودة الحياة لدى ع�صو هيئة التدري�س. 3. تبني 
اإدارة الموارد الب�صرية بالجامعة ل�صتراتيجيات جديدة في تعزيز جودة الحياة لدى ع�صو هيئة التدري�س. 4. القيام 

بدرا�صة و�صفية لتحديد انعكا�س ال�صغوط النف�صية لع�صو هيئة التدري�س )ال�صيد، 2018، �س 26-25(. 

الف�شل الثالث: اإجراءات البحث
اأجل تحقيق هدف البحث ابتداًء من   يت�صمن هذا الف�صل عر�صًا لالإجراءات التي قام بها الباحثان من 
تحديد مجتمع البحث وعينته مرورًا باإعداد اأداة البحث وما يجب اإنَّ يتوافر فيها من �صدق وثبات تطبيقها على 

عينة البحث وانتهاًء بتحديد الو�صائل الإح�صائية المنا�صبة وفيما ياأتي عر�س لتلك الإجراءات:-

)Poputation of the research( اأوًل: مجتمع البحث
ي�صتمل البحث احلايل على اأ�صاتذة جامعة الب�صرة على املالك الدائم ل�صنة 2020/ 2021 والبالغ عددهم 

)2948( ما بني ذكور واإناث كما هو مو�صح باجلدول )1( 
املجموعاإناثذكورا�صم الكلية

9544150رئا�صة اجلامعة
14269211كلية الآداب

8142123كلية الإدارة والقت�صاد
9711108كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�صة

474390كلية الرتبية للبنات
73109182كلية الرتبية للعلوم الإن�صانية
133209342كلية الرتبية للعلوم ال�صرفة

171431كلية التمري�س
119163282كلية الزراعة
5377130كلية ال�صيدلة

10460164كلية الطب
6267129كلية الطب البيطري

173194367كلية العلوم
341347كلية القانون

19067275كلية الهند�صة
82735كلية الرتبية القرنة
233053كلية طب ال�صنان
181331كلية طب الزهراء
171027كلية علوم البحار

233356كلية تكنولوجيا املعلومات
7540115مركز علوم البحار

158413352948املجموع
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ثانيًا: عينة البحث
 من ال�صعب في بع�س الحالت درا�صة المجتمع ككل، ومن الأف�صل درا�صة كل العنا�صر المكونة من المجتمع 
من الناحية النظرية اإل اأنُه قد ي�صعب ذلك من الناحية العملية خا�صة بالن�صبة اإلى المجتمعات الكبيرة؛ لذا لبد 
من اأخذ عينة ممثلة للمجتمع الأ�صلي وتعميم نتائج هذه العينة على مجتمع البحث وتعرف العينة )Sample( هي 
مجموعة جزئية من البحث وممثلة لعنا�صر المجتمع اأف�صل تمثيل؛ اإذ يمكن تعميم نتائج تلك العينة على المجتمع 

باأكمله وعمل ا�صتدللت حول ذلك المجتمع )النبهان، 2000، �س54(. 
 ينبغي اأنَّ يجري اختيار العينة على وفق قوانين وطرق عملية تمثل المجتمع تمثياًل �صحيحًا، ويجب اأنَّ يحدد 

حجم العينة و�صبب اختياره لها مما ي�صوغها علميًا )الجابري واآخرون، 2013، �س151(.
اإذا كان هذا المجتمع �صغيرًا  اأفراد العينة في الدرا�صات الم�صحية )20%( من ـفراد المجتمع  اإذ يكون   
)عودة،  جدًا  الكبيرة  المجتمعات  من   )%5( ت�صبح  اإنَّ  اإلى  الن�صبة  هذه  وتتناق�س   ،)1000-500( من  ن�صبيًا 

واآخرون، 1988، �س178(.

العينة الكلية للتطبيق
ع�صوائية  وبطريقة  الب�صرة  جامعة  في  الكليات  من  مختلفة  مجموعة  من  البحث  عينة  الباحثان  اختار   
بلغت )430( تدري�صي وتدري�صية من جامعة الب�صرة وزعت على العينة  اإذ  الأ�صلي؛  المجتمع  وبن�صبة )%5( من 
ال�صتطالعية البالغة )30( تدري�صي، وعينة التحليل الإح�صائي والثبات البالغة )200( وعينة التطبيق النهائي 
الكبيرة  المجتمعات  الحالي من  البحث  لأن مجتمع  الأ�صلي؛  للمجتمع  العينة ممثلة  وتعد هذه  تدري�صي.   )200(
عددها بالألف؛ اإذ تمثل )2879( تدري�صي وتدري�صية، واإن هذه العينة المختارة يمكن الركون اإليها لتمثل المجتمع 

الأ�صلي كما مو�صح في جدول )2(.
جدول )2( العينة الكلية للتطبيق

�ملجموع �جلن�س �إناث�لكلية ذكور
15 5 10 كلية �لطب
20 10 10 كلية �ل�سيدلة
20 10 10 كلية طب �لأ�سنان
40 20 20 كلية �لرتبية للعلوم �ل�سرفة

25  10 15 كلية �لإد�رة و�لقت�ساد
32 17 15 كلية �لعلوم
25 5 20 كلية �لرتبية �لبدنية وعلوم �لريا�سة
45 25 20 كلية �لرتبية للعلوم �لإن�سانية
35 20 15 كلية �لهند�سة
15 5 10 كلية �لقانون
43 23 20 كلية �لرتبية للبنات
35 15 20 كلية �لزر�عة
30 15 15 كلية �لآد�ب
25 10 15 كلية �لطب �لبيطري
25 13 12 كلية �لفنون

430 203 277 �ملجموع
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ثانيًا: اأداة البحث
بالرغم من توافر العديد من المقايي�س التي تقي�س ال�صغوط النف�صية اإل اأنَّ الباحثين اختارا القيام ببناء 
والآخر  الحين  بين  واآراوؤه  اأفكاره  تختلف  اجتماعي متحرك  كائن  الإن�صان  لأن  النف�صية؛ وذلك  ال�صغوط  مقيا�س 
باختالف الظروف والأو�صاع التي يمر بها، ولتحقيق هدف البحث الحالي اتبع الباحثان الخطوات الآتية في بناء 

اأداة بحثهما:-

1. تحديد مفهوم ال�شغوط النف�شية
 بعد اطالع الباحثان على الأدبيات والأطر النظرية التي تناولت مفهوم ال�صغوط النف�صية، تبنى الباحثان مفهوم 
ال�صغوط النف�صية اعتمادًا على نظرية )لزارو�س( والتي عرفت ال�صغوط النف�صية باأنها الأحداث البيئية التي تخلق 
حالة من التوتر النفعالي وتن�صاأ من المواقف التي يحدث فيها ا�صطراب في الوظائف الف�صيولوجية والبيولوجية، 
 .)P:28‚Lazaraus‚1976( وعدم كفاية الوظائف المعرفية الالزمة للموقف التي تفرق قابلية الفرد على مواجهته

حيث تم �صياغة فقرات المقيا�س بناًء على النظرية المتبناة، وكذلك التعريف النظري والمقايي�س ال�صابقة، 
والذي يتكون من )21( فقرة كما مو�صح في ملحق )2( وكانت بدائل المقيا�س تنطبق علي ب�صدة، تنطبق علي 

كثيرًا، تنطبق علي نادرًا، ل تنطبق علي(. 

)validity( 2. ال�شدق
ُيعد ال�صدق من الخ�صائ�س المهمة التي يجب الهتمام بها في بناء الختبارات، ويق�صد به قيا�س الختبار 

فعاًل وحقيقة ما و�صع لقيا�صة )مجيد، 2010، �س40(.

)face validity( ال�شدق الظاهري  .3

 ُيعرف ال�صدق الظاهري باأنه المظهر العام للمقيا�س من حيث نوع المفردات وكيفية �صياغتها ومدى و�صوح 
هذه المفردات وتعليمات المقيا�س ودقتها وما تتمتع به من مو�صوعية )المياحي، 2011، �س138(. 

ولتحقيق ال�صدق الظاهري والتعرف على مدى �صالحية فقرات مقيا�س ال�صغوط النف�صية لدى الأ�صاتذة 
عر�س الباحثان المقيا�س ب�صورته الأولية والبالغ )21( فقرة على المجموعة من المحكمين من ذوي الخت�صا�س 
المقيا�س وبدائله من  اآرائهم على فقرات  اإبداء  اإذ طلب منهم  البالغ عددهم )8( محكمًا كما في ملحق )2(، 
حيث كونها )�صالحة اأو غير �صالحة اأو بحاجة اإلى تعديل( ومدى تغطية ومالئمة الفقرات، وتعديل الفقرات التي 
 تحتاج اإلى تعديل اأو التي �صيطبق عليها المقيا�س، وقد اأخذ الباحثان بمالحظات المحكمين، حيث يتم ا�صتبعاد 
�صالحية  لبيان   )%80( عن  تقل  ل  اتفاق  ن�صبة  ا�صتخدام  بعد  النف�صية  ال�صغوط  مقيا�س  فقرات  من  فقرة  اأي 
والتي بلغت )%100(،  ن�صبة التفاق بين المحكمين  المئوية في تحديد  الن�صبة  الباحثان  ا�صتخدم  الفقرة، وقد 

للمقيا�س، كما هو مو�صح في جدول )3(. 
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جدول )3( يو�صح اآراء الخبراء والمحكمين
الن�صبة املئويةغري املوفقنياملوافقونالفقرات

4  ،3  ،2  ،1%100- %100
8  ،7  ،6  ،5

12  ،11  ،10  ،9
16 ،15 ،14  ،13

21  ،20  ،19  ،18  ،17

 وكذلك تم تعديل �صيغ بع�س الفقرات كما يو�صح جدول )4(
�لفقرة بعد �لتعديل�لفقرة قبل �لتعديلت
التعليم الإلكرتوين يحتاج اإىل جهد م�صاعفاأرى اأن التعليم الإلكرتوين يحتاج اإىل جهد ووقت م�صاعف1
يزعجني عدم دخول جميع الطلبة يف الوقت املحدد للمحا�صرةعدم دخول الطلبة للمحا�صرة الإلكرتونية يف الوقت املحدد ي�صايقني2
افتقد احلما�س ونق�س الطاقة اثناء التدري�س الإلكرتويناأ�صعر بالتبلد ونق�س الطاقة عند ا�صتخدام التعليم3

اأ�صعر بفقدان ال�صيطرة على املحا�صرة عندما يكون عدد 4
امل�صرتكني بال�صف الإلكرتوين كبري

اأ�صعر بفقدان ال�صيطرة نتيجة عدم �صبط الطلبة لالأ�صوات 
املحيطة بهم يف اأثناء املحا�صرة

يوؤملني انخفا�س دافعية الطلبة ويجعلني ا�صعر بامللل اجتاه التعليم الإلكرتوينا�صتخدام التعليم الإلكرتوين ي�صعرين بامللل5
تتابع حما�صراتي يف التعليم الإلكرتوين يف التعب والجهاداأعاين من تتابع حما�صراتي يف اجلدول الدرا�صي الإلكرتوين7
لي�س لدي قناعة كافية بالتعليم الإلكرتوينعدم تقبلي لفكرة التعليم الإلكرتوين8

التحليل الإح�شائي لفقرات مقيا�س ال�شغوط النف�شية لدى اأ�شاتذة الجامعة
غير  الفقرات  المميزة وحذف  الفقرات  على  الإبقاء  هو  الفقرات  تحليل  في  الإجراءات  الهدف من هذه   
المميزة من خالل ح�صاب القوة التميزية لكل فقرة بهدف ا�صتبعاد الفقرات التي ل تميز الم�صتجيبين والإبقاء على 
الفقرات التي تميز بينه فاإذا كانت الفقرة تمتلك قوة تميزية فهذا يعني اأن تلك الفقرة لها القدرة على التميز بين 
الم�صتجيبين من ذوي الدرجات العالية والم�صتجيبين من ذوي الدرجات الواطئة في المفهوم الذي تقي�صه الفقرة، 
ال�صورة  من  تحذف  اأن  ويجب  الفائدة  تكون عديمة  فاإنها  ال�صورة  وفق هذه  على  تميز  ل  الفقرة  كانت  اإذا  اأما 

النهائية للمقيا�س )تايلر، 1983، �س100(.

)Discrimina Iion fouero ftens( اأوًل: القوة التميزية لفقرات مقيا�س ال�شغوط النف�شية
اعتمد  فقد  فقرة،   )21( من  والمكون  النف�صية  ال�صغوط  مقيا�س  لفقرات  التميزية  القوة  ايجاد  اأجل  من 

الباحثان في ح�صاب معامل تمييز الفقرات الخطوات الآتية:-
1. ترتيب الدرجات التي ح�صل عليها الم�صتجيب ترتيبًا ت�صاعديًا.

2. اختيار ن�صبة قطع )27%( من الدرجات لتمثيل المجموعتين المتطرفتين، وقد ا�صتملت كل مجموعة على 
)54( عليا و )54( دنيا للمجموعتين.

3. ا�صتخدم الباحثان الختبار التائي لعينتين م�صتقلتين لإيجاد الفرق بين مجموعتين في كل فقرة من الفقرات.

 )1.960( البالغة  الجدولية  القيمة  من  اأكبر  هي  الفقرات  لجميع  المح�صوبة  القيمة  اأن  النتائج  واأظهرت 
عند م�صتوى دللة )0.05( ودرجة حرية )106( وان جميع الفقرات مميزة، وبذلك تم الإبقاء على جميع فقرات 

مقيا�س ال�صغوط النف�صية لدى الأ�صاتذة ب�صيغة النهائية )21( فقرة، والجدول )5( يو�صح ذلك.
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جدول )5( نتائج الختبار التائي لعينتين م�صتقلتين لفقرات مقيا�س ال�صغوط النف�صية

ت
�لقيمة �لتائية �ملجموعة �لدنيا�ملجموعة �لعليا

�ملح�سوبة �ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

�ملتو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

12.761.4132.281.1401.949
23.831.1122.481.2705.886
34.720.5643.741.0496.055
43.201.2941.651.0676.816
54.650.7563.351.0677.285
64.440.7183.220.9847.372
73.281.2201.500.9278.529
84.071.0961.761.13210.796
93.850.9601.500.88513.239

103.521.1931.350.75611.269
114.110.8611.800.91913.504
124.500.7462.201.13912.393
132.281.3931.090.2936.119
144.350.8282.171.22510.863
154.171.0602.041.04510.514
163.651.2001.410.68711.907
174.280.8992.831.1127.424
184.310.8202.631.3367.900
194.260.8562.241.38614.340
204.280.8562.241.3869.187
214.061.0892.391.1727.655

الثبات
ُيعد الثبات من اأهم �صفات الختبار الجيد، لأن الختبار يفتر�س اأن يكون ثابتًا، لأنه يعطي النتائج في حالة 
ا�صتخدامه اأكثر من مره، كما يجب اأن يتفح�س الختبار بالثبات عندما يعطي النتائج نف�صها تقريبًا في كل مرة، 
ويق�صد بثبات الختبار هو اأنَّ يعطي نتائج متقدمة في كل مرة من مرات الختبار نف�صه على المجموعة نف�صها 
وا�صتخرج الثبات بطريقة الفاكرونباخ، وتعد هذه الطريقة من اأكثر طرائق ا�صتخراج الثبات �صيوعًا، وهذا النوع 
من الثبات يدعى بثبات التجان�س الداخلي للمقيا�س، وهو الثبات الذي ي�صير اإلى قوة الرتباطات بين الفقرات في 
الختبار )المحمداوي، 2007، �س95(. ولح�صاب معامل الثبات بهذه الطريقة تم اإدخال بيانات )200( ا�صتمارة 
وهذه ال�صتمارات هي التي طبقت على عينة الثبات، وبعد ذلك تم تطبيق معادلة )الفاكرونباخ( وقد بلغ معامل 

ثبات المقيا�س بهذها الطريقة )91%( وهي قيمة مقبولة يمكن الركون اإليها لأغرا�س البحث العلمي.

ت�شحيح المقيا�س
تم ت�صحيح جميع فقرات مقيا�س ال�صغوط النف�صية لدى اأ�صاتذة الجامعة، حيث تم و�صع خم�صة بدائل اأمام 

كل فقرة )تنطبق علي ب�صدة، تنطبق علي كثيرًا، تنطبق علي اأحيانًا، تنطبق علي نادرًا، ل تنطبق علي(.

وكانت درجات هذه البدائل هي للفقرات )5، 4، 3، 2، 1(، وتبلغ اأعلى درجة للمقيا�س )105( درجة واأقل 
درجة للمقيا�س )21( درجة، بمتو�صط فر�صي قدرة )63(.
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رابعًا: الو�شائل الإح�شائية
�صبيرمان  معادلة  ومجتمع.3.  لعينة  التائي  الختبار  ا�صتخدام   .2 م�صتقلتين.  لعينتين  التائي  الختبار   .1
براون الت�صحيحية لكل المقيا�س 4. قانون التباين.5. قانون النحراف المعياري. 6. قانون الو�صط الح�صابي.7. 

 .)Spss( معامل ارتباط بير�صون 8. قانون الو�صط الفر�صي. 9. الحقيبة الح�صائية

الف�شل الرابع: نتائج البحث وال�شتنتاجات والتو�شيات والمقترحات

�ل�سغوط  �لبحث عامة على مقيا�س  �أفر�د عينة  �لإح�سائية لدى  �لفروق  �لتعرف على دللة  �لأول:  �لهدف 
�لنف�سية لدى �أ�ساتذة �لجامعات

وبلغ   )15.621( قدرة  معياري  بانحراف   )63.12( هي  البحث  لعينة  الح�صابي  المتو�صط  اأن  بينت  لقد   
الو�صط الفر�س )63(، وبا�صتعمال الختبار التائي لعينة واحدة، وجد اأن القيمة التائية المح�صوبة )57.144(، 
وهي اأكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )1.960(، عند م�صتوى دللة )0.05(، ودرجة حرية )199(، مما 
يوؤ�صر اأن اأ�صاتذة الجامعة يعانون من ال�صغوط النف�صية الناتجة عن التعليم الإلكتروني والجدول )6( يو�صح ذالك.

جدول )6( يو�صح دللة الفروق الإح�صائية لدى اأفراد عينة البحث عامه على مقيا�س ال�صغوط النف�صية لدى اأ�صاتذة الجامعات

م�ستوى �لدللة�لقيمة �لتائيةدرجة �حلرية�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لعينة
0.05 �ملح�سوبة�جلدولية

د�ل20063.1215.62119957.1441.960

�لهدف �لثاني: �لتعرف على دللة �لفروق �لإح�سائية على مقيا�س �ل�سغوط �لنف�سية لدى �أ�ساتذة �لجامعات 
ح�سب متغير/ �لجن�س

فقد كان المتو�صط الح�صابي لأ�صاتذة الجامعات البالغ عددهم )200(، موزعة ح�صب متغير الجن�س )100( 
اأما الذكور فقد بلغت العينة  اإذ بلغ المتو�صط الح�صابي )63.81( والنحراف المعياري )62.43(،  من الإناث، 
)100(، اإذ بلغ المتو�صط الح�صابي )62.43(، ودرجة الحرية )198(، وبلغ القيمة الجدولية )0.624( وهي اأقل 

من القيمة التائية المح�صوبة عند م�صتوى دللة )0.05( وجدول )2( يو�صح ذلك. جدول )3( يو�صح. 

جدول )7( يو�صح التعرف على دللة الفروق الإح�صائية على مقيا�س ال�صغوط النف�صية لدى اأ�صاتذة الجامعات ح�صب متغير/ الجن�س

�لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�جلن�س
م�ستوى �لقيمة �لتائية

�لدللة
0.05 �جلدولية�ملح�سوبة

10062.4315.359ذكور
غري د�ل 1980.6241.960

�إح�سائياً 10063.8115.926�ناث

 يعزو الباحثان �صبب ذلك، اأنَّ الإناث والذكور مت�صاوين في ال�صغوط النف�صية الناتجة عن التعليم الإلكتروني؛ 
وذلك ب�صبب م�صادر ال�صغوط الداخلية التي تتعلق بالأ�صرة اأو الخارجية تتعلق ب�صغط العمل الناتج عن التعليم 
الإلكتروني مثل انقطاع النت اأو انقطاع التيار الكهربائي ف�صاًل عن التكاليف المادية، هذا يجعل الأ�صتاذ الجامعي 

غير قادر على مواجهة اأعباء ومتطلبات مهنته في اأثناء التعليم الإلكتروني. 
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�لهدف �لثالث:-�لتعرف على دللة �لفروق �لإح�سائية على مقيا�س �ل�سغوط �لنف�سية لدى �أ�ساتذة �لجامعات 
ح�سب/ �سنو�ت �لخدمة.

بلغ  اأ�صتاذ جامعي؛ فقد  اأي من )1-10( �صنوات )100(  الخدمة  البحث ح�صب �صنوات  بلغت عينة  لقد   
المتو�صط الح�صابي )62.56( والنحراف المعياري )15.525(، اأما عينة البحث من )10 �صنوات فما فوق( فقد 
بلغت )100( اأ�صتاذ جامعي، وبلغ المتو�صط الح�صابي )64.50(، اأما النحراف المعياري فقد بلغ )14.821(، 
البالغة  التائية الجدولية  القيمة  اأقل من  المح�صوبة )0.904( وهي  التائية  القيمة  وبلغ  ودرجة الحرية )198(، 

)1.960( عند م�صتوى دللة )0.05( وجدول )2( يو�صح ذلك. جدول )7( يو�صح. 

 جدول )7( يو�صح التعرف على دللة الفروق الإح�صائية على مقيا�س ال�صغوط النف�صية ح�صب �صنوات الخدمة

�ملتو�سط �لعدد�سنو�ت �خلدمة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

درجة 
�حلرية

م�ستوى �لدللة�لقيمة �لتائية
0.05 �جلدولية�ملح�سوبة

110062.5615.525-10 �سنو�ت
غري د�ل 1980.9041.960

�إح�سائياً 1010064.5014.821�سنو�ت فما فوق

يعزو الباحثان �صبب ذلك اإلى اأن الأ�صاتذة ممن لديهم خدمة من -10 �صنوات فما فوق يعانون من ال�صغوط 
النف�صية الناتجة من التعليم الإلكتروني ب�صبب عدم قدرتهم على امتالك مهارة وخبرة عالية في ا�صتخدام التعليم 
الإلكتروني رامج التعليم مثل )كال�س روم( اأو )كوكل ميت(، وغيرها من البرامج، ويرجع �صبب ذلك اإلى فارق 

العمر والخدمة وعدم اإ�صراكهم في دورات لتطوير مهاراتهم في ا�صتخدام الحا�صوب. 

ال�شتنتاجات
1. وجود �صغوط نف�صية لدى اأ�صاتذة الجامعة الناتجة من التعليم الإلكتروني.

2. هناك ت�صاوي في ال�صغوط لدى الذكور والإناث من اأ�صاتذة الجامعة؛ وذلك ب�صبب تباين متطلبات الحياة المختلفة.
3. يعاني الأ�صاتذة الذين خدمتهم من 10  �صنوات فما فوق من ال�صغوط النف�صية الناتجة عن التعليم الإلكتروني 

ب�صبب عدم امتالكهم الخبرة الكافية ل�صتخدام الحا�صوب والبرامج التعليمية المختلفة. 

المقترحات
الجتماعي،  )الم�صتوى  مثل  المتغيرات  ببع�س  وعالقتها  النف�صية  ال�صغوط  حول  مماثلة  درا�صة  اإجراء   .1

القت�صادي(.
2. بناء برنامج اإر�صادي يت�صمن خف�س ال�صغوط النف�صية الناتجة من اأعباء العمل لدى اأ�صاتذة الجامعة.

التو�شيات
1. التركيز على اأ�صاتذة الجامعة من خالل توعيتهم باأهمية التعليم الإلكتروني عن طريق اإعداد الور�س والندوات 

الخا�صة بالتعليم الإلكتروني.
2. حث اأ�صاتذة الجامعات على �صرورة ال�صتمرار بالتعليم الإلكتروني كاأداة للتوا�صل بين الطلبة بعد انتهاء التعليم الإلكتروني.
3. عمل ور�س لتدريب الكوادر التدري�صية في الجامعات العراقية عن التعليم الإلكتروني ومعرفة اأهم المعوقات 

التي تواجههم في اأثناء التطبيق. 



6969

الم�شادر العربية 
اأبو �صخيدم، �صحر �صامل، خولة عواد، �صهد خليلة، عبداهلل العمد، نور ر�صيد )2020( فاعلية التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�صار فريو�س  -

كورونا من وجهة نظر املدر�صني يف جامعة فل�صطني التقنية )خ�صوري( بحث من�صور.
الأتري، �صريف )2015( التعليم الإلكرتوين واخلدمات املعلوماتية، ط1، العربي للن�صر، القاهرة. -
تايلر، ليونا )1983(. الختبارات واملقايي�س. ترجمة: �صعد عبد الرحمن وحممد عثمان جناتي. مكتبة اأ�صول علم النف�س احلديث،  -

دار ال�صروق، بريوت.
التميمي، ح�صن نا�صر ح�صني جنم )2012(: التلكوؤ الأكادميي وعالقته بال�صغوط النف�صية لدى طلبة اجلامعة، كلية الرتبية للعلوم  -

الإن�صانية/ جامعة دياىل، ر�صالة ماج�صتري من�صوره، تخ�ص�س علم النف�س الرتبوي. 
اجلابري، كاظم كرمي و�صربي، داوود عبد ال�صالم )2013(: مناهج البحث العلمي، جمهورية العراق، وزارة التعليم العايل والبحث  -

العلمي، جامعة بغداد، كلية الرتبية ابن ر�صد للعلوم الإن�صانية، دار الكتب والوثائق، بغداد.
احللو، بثينة من�صور )1989(: مركز ال�صيطرة والتعامل مع ال�صغوط النف�صية، جامعة بغداد، كلية الآداب، ر�صالة ماج�صتري من�صورة.  -
الأكادميية لدى عينة من طالب املرحلة  - ال�صغوط  واأ�صاليب مواجهة  الأكادميية  الذات  ب�صيوين حممد )2017(: فاعلية  رم�صان، عزيزة 

اجلامعية درا�صة حتليلية، كيفية، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدرا�صات، تخ�ص�س علم النف�س الرتبوي، ر�صالة ماج�صتري من�صورة. 
- �صعيدة، اإفري )2019(: م�صادر ال�صغوط وعالقتها باإ�صرتاتيجيات التكيف )احلل امل�صكالت( لدى اأعمال الرتبية اخلا�صة درا�صة  -

م�صورة  ماج�صتري،  ر�صالة  الجتماعية،  العلوم  ق�صم  الإ�صالمية-  والعلوم  والجتماعية  الإن�صانية  العلوم  كلية  باتنة،  بولية  ميدانية 
تخ�ص�س علم النف�س املدر�صي.

دار احلامد  - التعامل معها،  واأ�صاليب  ال�صغوط  �صيكولوجية  امل�صاعيد، عبدالكرمي عبداهلل )2014(:  ثامر ح�صني علي،  ال�صمران،   -
للن�صر، ط1، عمان، الأردن.

ال�صيد، وائل ال�صيد حامد )2018(: درا�صة ال�صغوط النف�صية وعالقتها بجودة احلياة لدى اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �صعود،  -
املجلة الدولية للدرا�صات النف�صية الرتبوية، جملد 3، العدد1، �س48-25(.

عامر، طارق عبد الروؤوف )2014( التعليم الإلكرتوين الفرتا�صي )اجتاهات عاملية معا�صرة، ط1، املجموعة العربية للن�صر، القاهرة. -
العاين، �صعاد )2019(: اأ�صاليب مواجهة ال�صغوط النف�صية وعالقتها مب�صتوى ال�صالبة النف�صية لدى طلبة �صنه اأوىل جامعي، درا�صة  -

ميدانية على عينة من طلبة اجلامعة، قا�صدي مرباخ- ورقلة، كلية قا�صدي مرباخ – ورقلة، اأطروحة دكتوراه، من�صورة. 
عبد ال�صتار، اإبراهيم )1988(: الكتئاب ا�صطراب الع�صر احلديث، عامل املعرفة، الكويت.  -
اأثناء  - وبريزيت  النجاح  التدري�صية يف جامعتي  الهيئة  اأع�صاء  عند  النف�صي  وال�صغط  التوتر  ع�صاف، عبد حممد )2003(: جمالت 

انتفا�صة الأق�صى نتيجة العدوان الإ�صرائيلي، جملة النجاح لالأبحاث، العلوم الإن�صانية، جملد 17، بحث من�صور. 
ال�صعودية يف ظل  - العربية  اململكة  ومعلمات  معلمي  لدى  الإلكرتونية  للكفايات  م�صتوى ممار�صة  ابن عواد )2021(:  �صالمة  العنزي، 

جائحة كورونا، درا�صات عربية يف الرتبية وعلم النف�س، )ASEP(، العدد املئة وواحد وثالثون. مار�س.
عمريي، خديجة )2017(: ال�صغوط النف�صية وتاأثريها على اأداء املعلم درا�صة ميدانية باإبتدائيات من ولية دار عائ�صة اأم املوؤمنني عبد  -

احلميد بن بادي�س »النتفا�صة« »خايل علي«، كلية العلوم الإن�صانية والجتماعية والعلوم ال�صالمية – ق�صم العلوم الجتماعية، جامعة 
اأحمد دراية، ر�صالة ماج�صتري من�صورة، تخ�ص�س علم النف�س املدر�صي - اجلزائري.

ال�صعودية يف ظل  - العربية  اململكة  ومعلمات  معلمي  لدى  الإلكرتونية  للكفايات  م�صتوى ممار�صة  ابن عواد )2021(:  �صالمة  العنزي، 
جائحة كورونا، درا�صات عربية يف الرتبية وعلم النف�س، )ASEP(، العدد املئة وواحد وثالثون. مار�س.

عودة، اأحمد �صلمان واخلليلي، خليل يو�صف )1998(: الإح�صاء للباحث يف الرتبية والعلوم الإن�صانية، دار الفكر للن�صر والتوزيع. -
كايف، م�صطفى يو�صف )2009( التعليم الإلكرتوين والقت�صاد املعريف، دار وموؤ�ص�صة ر�صالن للطباعة والن�صر والتوزيع. -
كالب، رامي حممد راغب )2011( درجة توافر كفايات التعلم الإلكرتوين لدى معلمي التعليم التفاعلي احلو�صب يف مدار�س وكالة  -

الغوث بغزة، وعالقتها باجتاهاتكم نحوه، كلية الرتبية، جامعة الأزهر.



مجلة بحوث، العدد الثالث واألربعون - ديسمبر/كانون األول 2021م - ربيع الثاني 1443هـ7070

ماأمون، ريان عبد القادر الطيب، جمعة، ني�صية الفاحت حممد )2918(: ال�صغوط النف�صية لدى معلمي مرحلة الأ�صا�س وعالقتها ببع�س  -
املتغريات )العمر- النوع- احلالة الجتماعية- املوؤهل- الأكادميي- �صنوات اخلربة- كلية الرتبية- ق�صم الأ�صا�س، جامعة ال�صودان 

للعلوم والتكنولوجيا. 
ال�صعودية يف ظل  - العربية  اململكة  ومعلمات  معلمي  لدى  الإلكرتونية  للكفايات  م�صتوى ممار�صة  ابن عواد )2021(:  �صالمة  العنزي، 

جائحة كورونا، درا�صات عربية يف الرتبية وعلم النف�س، )ASEP(، العدد املئة وواحد وثالثون. مار�س.
- جميد، �صو�صن �صاكر )2010(:الختبارات النف�صية )مناذج(، دار �صفاء للن�صر والتوزيع، الطبعة الأوىل، عمان - الأردن.  -
ال�صلوك الجتماعي لدى طلبة  - النف�صي يف  بالأمن  وال�صعور  الروحي واملادي  اأثر الجتاه  لعيبي جبارة )2007(:   - املحمداوي، علي 

اجلامعة )اأطروحة دكتوراه غري من�صورة، كلية الرتبية- ابن ر�صد )جامعة بغداد(.
 املياحي، جعفر عبد الكاظم )2011(: القيا�س النف�صي والتقومي، ط1، دار كنوز املعرفة العلمية للن�صر، عمان، الأردن.  -
املياحي، مي�صاء عبد احلمزة، جمعة، جلني اأجمد )2018( مدى ا�صتخدام ا�صرتاتيجيات التقومي البديل يف �صوء التعليم يف كليات  -

الرتبية من وجهة نظر اأع�صاء الهيئة التدري�صية، كلية الرتبية للعلوم الإن�صانية، جامعة ذي قار.
النبهان، مو�صى )2001(: اأ�صا�صيات القيا�س يف العلوم ال�صلوكية، ط1، دار ال�صروق للن�صر والتوزيع، عمان  - الأردن.  -
هارون، توفيق، الر�صيدي )1982(: ال�صغوط النف�صية، طبيعتها، برنامج م�صاعدة الذات يف عالجها، زهراء ال�صرق، القاهرة.  -
معهد  - الرتبية(،  )اأ�صول  تخ�ص�س  للتطوير،  مقرتحة  روؤية   - القاهرة  بجامعة  التعليم   :)2010( حممد  القادر  عبد  ر�صا  الهندي، 

الدرا�صات الرتبوية – ق�صم اأ�صول الرتبية، ر�صالة ماج�صتري من�صورة.

الم�شادر الإنكليزية
1. Cony‚j‚c and lazarue‚R‚ (1980) cognitive style stress perception and coping in: kate shand Hand Book of stress 

and anxiety contemporary know ledge- Theory and treatm-san franeisco.

2. oltmonns‚Tـ fـ & Emery‚Rـ E (1998) ـ  Community of psychologe‚ New jersey‚ plentice Hall? Hall 24‚ Tay or‚ Sـ E.

3. Lazarus is Follkman (1984): coping and Mediator of Emotion journal of personality and social psychology vol 
54‚No‚3.

4. Spielber ger‚Cـ D (1972)‚Anxiet currentrends in the ory and resscarchـ vol New york: Academic press.



71

هـ
144

3 
ي

ثان
ع ال

بي
- ر

م 
20

21 
ول

 األ
ون

كان
ر/

مب
س

دي
 - 

ون
بع

ألر
 وا

ث
ثال

د ال
عد

، ال
وث

بح
لة 

مج

الملخ�س
بالمقترحات  منها  للخروج  الأ�صا�صي،  للتعليم  التربوية  ال�صيا�صيات  اأبعاد  تعُرف  الحالية  الدرا�صة  تهدف 
والإجراءات التي ت�صاعد على تطوير ال�صيا�صيات التربوية للتعليم الأ�صا�صي، وتحقيق الماأمول منه، من خالل تحليل 
اإدارة المعرفة بما ي�صمن الخروج بروؤية  التي تناولت  التربوية  ال�صابقة والأدبيات  ومراجعة البحوث والدرا�صات 
عالجية متكاملة لمواجهة معيقات تطور تناولت ال�صيا�صيات التربوية للتعليم الأ�صا�صي. وتختلف الدرا�صة الراهنة 
عن الدرا�صات ال�صابقة في منهجية الدرا�صة اإذ تعتمد الدرا�صة الحالية على تحليل الأدبيات التربوية التي تداولت 
نتائج الدرا�صات  التحليلي وفي �صوء  الأ�صا�صي من خالل المنهج  للتعليم  التربوية  ال�صيا�صيات  مو�صوع موؤ�ص�صات 
ال�صابقة ووفًقا لروؤية الباحث تقوم الدرا�صة الراهنة بو�صع روؤية علمية لمواجهة معوقات وم�صكالت ال�صيا�صيات 

التربوية للتعليم الأ�صا�صي.
الكلمات الدالة: ال�صيا�صيات التربوية، التعليم الأ�صا�صي.

Abstract
The current study aims to define the dimensions of educational policies for basic education, 

to come out of them with proposals and procedures that help develop educational policies for 
basic education, and achieve the desired, through analysis and review of previous research and 
studies and educational literature that dealt with knowledge management in order to ensure 
an integrated remedial vision to meet the obstacles to development that have been addressed. 
Educational policies for basic education. The current study differs from previous studies in the 
methodology of the study, as the current study relies on the analysis of educational literature that 
discussed the issue of educational policy institutions for basic education through the analytical 
approach and in light of the results of previous studies and according to the researcher’s vision, 
the current study sets a scientific vision to confront the obstacles and problems of educational 
policies for basic education.
Keywords: Educational Policies, Basic Education.

اأبعاد ال�شيا�شيات التربوية للتعليم الأ�شا�شي »درا�شة تحليلية«
Dimensions of Educational Policies for Basic Education “An Analytical Study”

د. هبة توفيق اأبو عيادة - الأردن
دكتوراة قيادة تربوية - الجامعة الأردنية
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المقدمة
يحظى التعليم بمكانة رفيعة لدى الدول، �صعوًبا وحكومات، فال تكاد تتفح�س الأجندات ال�صيا�صية للحكومات 
في اأقطار المعمور دون اأن تجد ق�صية التعليم على راأ�س الأولويات، وقد ُخ�ص�س لها الن�صيب الأوفر من الميزانيات، 
بت�صل�صل هرمي، بدًءا من  المواثيق والقوانين  المادية والب�صرية، و�صيغت لأجلها  الدولة  وُجندت لخدمتها موارد 
بالمواثيق  مرورًا  للمواطنين،  الد�صتور  ي�صمنها  التي  الحقوق  بين  رفيعة  مكانة  تبوئها  التي  الد�صتورية  الف�صول 
الوطنية التي تعبر عن الم�صترك بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، والتي ي�صنف بع�صها ق�صية التعليم مبا�صرة 
للتطبيق،  والقابلية  والإلزام  الم�صروعية  �صفة  الإ�صالح  تمنح  التي  الت�صريعية  والن�صو�س  الترابية،  الوحدة  بعد 
وو�صوًل اإلى المرا�صيم الحكومية والمنا�صير والن�صو�س التنظيمية والمذكرات. .. وغيرها من الن�صو�س، والتي 
واإن اختلفت م�صمياتها، فاإن الهدف منها يبقى واحًدا، األ وهو تنزيل الإ�صالحات المقيدة في الأجندات الحكومية، 
والتي غالًبا ما تمتح من التعاقدات النتخابية، اأو حتى من الإرادة الفردية في الأنظمة التي تطبعها �صخ�صانية 

ال�صلطة، وتغيب عنها التعددية والتداول ال�صلمي لل�صلطة.
يتميز ع�صرنا الحا�صر بال�صرعة الهائلة في التقدم التكنولوجي والعلمي، الأمر الذي يتطلب �صرورة مواكبة 
هذا التقدم، والتربية اأحد هذه الو�صائل التي ت�صتعين بها الدول لمواكبة التطور، ويعتبر راأ�س المال الب�صري عاماًل 
مهمًا في التنمية القت�صادية وتعتبر التربية والتعليم من العنا�صر الأ�صا�صية لتح�صيره واإعداده للدخول اإلى �صوق 

العمل والم�صاهمة في تنمية الوطن. 
اإن الإن�صان هو محور عملية التنمية، والتو�صع  اإذ  اأهم عوامل التنمية الب�صرية والمادية،  يعتبر التعليم من 
التعليم تدعم  اإن نظريات اقت�صاديات  التنمية الوطنية،  التعليم يعتبران من الأمور المهمة لتحقيق  والتطور في 
هذه النظريات، وترى اأنه بالعلم يمكن للدولة اأن تحدث التنمية فالتعليم موجه ومحقق لالأهداف المرجوة للفرد 
القادرين على  الموؤهلين  الماهرة وبالفنيين  العاملة  بالقوى  المجتمع  الأكاديمي والمهني يزود  والتعليم  والدولة. 
.)Roy, & Irelan, 1992( الم�صاهمة في تطوير و�صيانة البنى التحتية، وقطاعات ال�صناعة والزراعة والخدمات وغيرها

بها عن غيرها من  تتميز  التي  لكل دولة خ�صو�صياتها  واإن كان  التعليم  اإ�صالح  يعتبر  العربي  الوطن  وفي 
في  تثار  التي  المجتمعية  النقا�صات  اإلى  الدولة  هرم  اأعلى  من  الفاعلين  باهتمام  تحظى  التي  الكبرى  الق�صايا 
الف�صاءات العامة، وتجند لها مختلف موارد الدولة واإمكانياتها. .. لكن اأغلب الدول العربية ورغم ذلك ما زالت 
تحتل مراتب متاأخرة في الت�صنيفات العالمية لجودة التعليم، ما يعني �صمًنا اأن الإ�صالحات التي نجدها حا�صرة 
الأحوال ل تطبق  اأح�صن  اأو في  الواقع،  باآخر في  اأو  ب�صكل  تغيب   .. والقوانين.  والمواثيق  الموؤ�ص�صات  ن�صاأل  حين 
بال�صيغة الأولية التي تم التعاقد عليها بين الفاعلين، وهو الأمر الذي ل يمكن الوقوف عليه اإل عن طريق درا�صات 
ميكرو �صو�صيولوجيا للنواة اأو الخلية الحية لالإ�صالح، متمثلة في المدر�صة بعنا�صرها المادية والب�صرية. وب�صيغة 
اأخرى فاإن تحليل ال�صيا�صات التعليمية عن طريق درا�صة مخرجات النظام ال�صيا�صي متمثلة في القرارات العمومية 
في قطاع التعليم، دون الأخذ بعين العتبار الم�صارات التي تقطعها هذه ال�صيــا�صات لت�صــل اإلى نواة الإ�صــالح، 
ل يمكن اأن يوؤدي اإلى فهم لماذا تنجح الإ�صالحات في دول وتف�صل في اأخرى، رغم الت�صابه في الموارد المجندة، 

والخطابات ال�صيا�صية الراعية لالإ�صالح.
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 وُتعد عملية تحليل ال�صيا�صات التربوية من العمليات الهامة في الميدان التربوي، فهي ل تختلف من حيث 
ال�صيا�صية  الظاهرة  بدرا�صة  وتعنى  التربوي،  النطاق  �صمن  تخت�س  لكنها  اأخرى،  تحليلية  عملية  اأي  عن  المبداأ 
التربوية المعنية وتحليلها. لأن عملية تحليل ال�صيا�صات التربوية عملية م�صتمرة، تحتاج اإلى تغيير اإما بالإ�صافة اأو 
الحذف اأو التعديل، وتتولد الحاجة اإلى اإجراء مثل هذه التغييرات والتعديالت في ال�صيا�صات اإذا عبر العاملين عن 
عدم ر�صاهم عنها، اأو اإذا اأثبتت التقارير المرفوعة من الم�صرفين اأن هذه ال�صيا�صة اأو بع�صها اأثارت م�صاكل معينة 
اأو ظهر بها بع�س جوانب النق�س والخلل، ويجب اأن تكون هناك مراجعة م�صتمرة لل�صيا�صات المو�صوعة وتطبيقها 
اأو في الطريقة التي تطبق بها،  اأو جوانب ال�صعف �صواء في ال�صيا�صة نف�صها  وتحليلها بغر�س اكت�صاف الأخطاء 
اأجلها،  التي و�صعت من  ال�صيا�صة لالأهداف  التربوية هو قيا�س مدى تحقيق هذه  ال�صيا�صات  والهدف من تحليل 
وتحليل ال�صيا�صة التربوية يفقد قيمته مالم توظف نتائجه من خالل القرارات الإدارية نحو تح�صين الإجراءات 
والأ�صاليب المتخذة عند تنفيذ ال�صيا�صة التربوية، كما اأن التحليل يهدف اإلى ك�صف فعالية واأثر عنا�صر ال�صيا�صة 

المختلفة )ال�صنواي، 1992(.

م�شكلة الدرا�شة
يبذل الم�صوؤولون عن اإدارة التعليم في الوقت الراهن جهودَا ملمو�صة من اأجل اإ�صالح التعليم في دول العالم، 
والأكثر  الأف�صل منها  لتحديد  التربوية  ال�صيا�صات  لتحليل  المتطورة  المداخل  اإلى  ومن ثم فهم في حاجة ما�صة 
وم�صتويات  ومناهجها  التربوية  ال�صيا�صات  تحليل  على  ال�صوء  البحث  هذا  يلقي  الإطار  هذا  وفي  وكفاءة  فعالية 
اأبعاد ال�صيا�صيات التربوية للتعليم الأ�صا�صي؟ وينبثق منه  تطبيقها، ومن هنا ياأتي ال�صوؤال الرئي�صي للدرا�صة: ما 

مجموعة اأ�صئلة فرعية:
- ما مفهوم تحليل ال�صيا�صات التربوية؟

- اأ�صباب ا�صتمرار التناق�صات في �صيا�صات التعليم؟
- ما اأهمية تحليل ال�صيا�صات التربوية؟

- ما مراحل تحليل ال�صيا�صات التربوية؟
- ما منهجيات تحليل ال�صيا�صات التربوية؟

ول ن�صتطيع اأن نغفل دور الأدبيات ودورها في عملية تحليل ال�صيا�صات التربوية، فلقد �صهد تحليل ال�صيا�صات 
العام والمجموعات  الراأي  اإلى زيادة تدخل  اأكثر دقة وتعمقًا ويرجع ذلك  الأخيرين بحوثًا  العقدين  التربوية في 

والجماعات المعنية ببحوث تحليل ال�صيا�صات، وزيادة الطلب على حلول اأف�صل للم�صكالت الجتماعية.

مفهوم عملية تحليل ال�شيا�شات التربوية
عملية تحليل ال�صيا�صات يمكن النظر اإليها كمحاولت من جانب �صانعيها ل�صمان بع�س الم�صتويات الدنيا 
الأمثل  ال�صتخدام  على  يركز  التربوية  ال�صيا�صة  فتحليل  المختلفة،  التربوية  الميادين  في  للجماهير  الحياة  من 
لمناهج العلوم التربوية لو�صف عمليات ومحتوى ال�صيا�صات التربوية، رغم اأن تحليل ال�صيا�صات التربوية يت�صمن 

ا�صتخدام مناهج البحث في العلوم التربوية الأ�صا�صية ومعظم المناهج الفنية اأو الكمية )بكر، 2003(.
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وت�صتند ال�صيا�صات التربوية في تحليلها على ثالثة مجالت مهمة وهي كما مو�صح في ال�صكل)1(:

ال�صكل )1(: مجالت تحليل ال�صيا�صات

وكل واحدة من تلك النظم تّت�صم بالتركيبة المعقدة، تعددية الطبقات والديناميكية؛ لذا نجد اأن الأ�صخا�س 
ويتعر�صون  الحكومة،  بعين  لالأمور  وينظرون  موظفون  هم  التربوية،  ال�صيا�صات  تحليل  مهمة  لهم  توكل  الذين 

ل�صعوبات فاإن العالقة بين ال�صيا�صة والإدارة معقدة ومتناق�صة بين ما يجب فعلة وما هو مطبق فعاًل.

جوانب تحليل ال�شيا�شات التربوية
اإن عملية تحليل ال�صيا�صات التربوية ثالث جوانب رئي�صية وهي:

1- �سنع �ل�سيا�سات �لتربوية: وتعد عملية �صعبة لأنها �صل�صلة من الن�صاطات الوظيفية المترابطة والمتداخلة 

والتي ت�صمل تحديد الم�صكلة، مقترحات ال�صيا�صات، تبني ال�صيا�صات، التنفيذ، التقييم.
2- تطبيق �ل�سيا�سات �لتربوية وتنفيذها: ويعني ذلك تطبيق ال�صيا�صات التربوية وتحويلها اإلى برامج حتى 

تعمل ب�صكل فاعل.
3- تقييم �ل�سيا�سات �لتربوية: وهي لي�صت بتلك ال�صهولة التي يت�صورها البع�س، ال انها تعد �صرورة ملحة، 

حيث يمكن من خاللها ان تفيد الجهة الم�صوؤولة عن �صنع ال�صيا�صات التربوية.

هذا وت�صاعد مخرجات تحليل ال�صيا�صات التربوية في اإلقاء ال�صوء على اأي �صيا�صات يجب تغييرها، وكيف 
تكون تلك التغييرات، وربما تلقي ال�صوء على نتائج يمكن توقع حدوثها. ومن �صياق ما م�صى خرجنا بمجموعة من 
البحث وهو عملية  اإلى الم�صطلح المطلوب معرفته في هذ  اأن نتعرف عليها كي ن�صل  التي يجب  الم�صطلحات 

تحليل ال�صيا�صات التربوية. ونتعرف اإلى بع�س الم�صطلحات المتعلقة بمو�صوع البحث وهي كالتالي:
- �ل�سيا�سة: هي طريقة عمل مختارة من بين مجموعة من البدائل في �صوء مجموعة من الظروف والعتبارات 

بهدف التوجيه والتحكم في القرارات الحالية والم�صتقبلية.
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ق�صايا  نحو  الحكومة  تتخذها  التي  للعمل  الرئي�صية  والتوجهات  الر�صادية  الخطوات  �لعامة:  �ل�سيا�سات   -
يعتبر مجال  المختلفة حيث  ال�صيا�صات  بدائل  الك�صف عن  العامة على مدى زمني معين بهدف  ال�صيا�صة 

ال�صيا�صات العامة حديث الن�صاأة ويعتبر هذا العلم وليد القرن الع�صرين. 

اإلى تح�صين العملية التعليمية من خالل الهتمام بتطوير جميع عنا�صرها   لذلك فاإن هذا البحث يهدف 
لتطبيقها في المنظمات التربوية والتي من �صاأنها اأن ترتقي بمهنة التعليم في الوطن العربي في المنظمات التربوي. 

مفهوم ال�شيا�شات التربوية
اإنها عبارة عن المبادئ التي يقوم عليها التعليم وتحدد اإطاره العام وفل�صفته واأهدافه وُنظمه، وموؤ�ص�صاته 
ح العالقة بين ما تحتاجه البالد، وما ينبغي اأن تقوم به الموؤ�ص�صات التعليمية، ومن خالله يمكن  المختلفة، وتو�صّ
تقويم عمل تلك الموؤ�ص�صات، وي�صاغ ذلك الإطار بوا�صطة اإدارات مخت�صة، وبم�صاركة بع�س اأفراد المجتمع. فهي 
تعبر عن الختيارات ال�صيا�صية لمجتمٍع، وعن قيمه وعاداته وثرواته المادية والب�صرية وعن ت�صوراته الم�صتقبلية 

)حكيم، 2000(.

اأهداف ومهام ال�شيا�شات التربوية
جميع  بتطوير  الهتمام  خالل  من  التعليمية  العملية  تح�صين  اإلى  عام  ب�صكل  التربوية  ال�صيا�صات  تهدف 

عنا�صرها، وتح�صين كافة الظروف المرتبطة بها، وهي:
- الم�صاهمة في ا�صتراتيجيات التعليم الالزمة لتحقيق التطوير التربوي المنا�صب.

لجميع  الم�صتمرة  التنمية  لخلق  المختلفة  التدري�س  هيئات  بين  الناجحة  الخبرات  تبادل  مبداأ  تحقيق   -
كفايات المهنة.

- تعزيز التعاون وتحقيق التوازن في توزيع المعلمين في المدار�س.
- م�صاعدة المعلمين على التخطيط الناجح للبرامج التربوية والثقافية والجتماعية والتي تعمل على خلق 

جو اجتماعي درا�صي مليء بالحيوية والن�صاط. 

التجاهات والمبادئ في ال�شيا�شات التربوية 
- اعتبار التعليم و�صيلة لإحداث التما�صك الفكري والجتماعي.

- تحقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س وديمقراطية التعليم والعدل الجتماعي.
- يكون التعليم الإلزامي مجانيًا في المدار�س الحكومية واأن مدة الإلزام ت�صع �صنوات.

- ربط اأنواع التعليم ومناهجه بحاجات التنمية.
- الأخذ بالتربية المتكاملة.

- و�صع منهجية علمية للتطوير التربوي وتنمية البحث التربوي.
- الهتمام بتح�صين الكفاية الداخلية )والكفاية( الخارجية للتعليم.

- تطوير الإدارة التربوية والتخطيط التربوي.



مجلة بحوث، العدد الثالث واألربعون - ديسمبر/كانون األول 2021م - ربيع الثاني 1443هـ7676

للقيام بدوره في  اإعداده  واأثمن ثروة يمتلكها المجتمع الأردني، ويتطلب  الإن�صان قيمة في ذاته،  - اعتبار 
الحياة توفير المناخ العلمي وتوفير الفر�س التعليمية.

- اعتبار المتعلم هدًفا واأداة للتنمية ال�صاملة، وهذا يتطلب اإك�صابه المهارات والعادات والتجاهات الإيجابية 
المرغوب فيها.

- اعتبار التربية اأداة لالإعداد لمجتمع الم�صتقبل على الم�صتويين الفردي والجتماعي، وهذا يتطلب تزويده 
)المتعلم( بالمعارف والعلوم وتطبيقاتها ب�صكل متداخل متكامل.

- اعتبار التربية اأداة تغيير في عالم ي�صوده التغيير الدائم ويرتبط هذا التغيير بمختلف الموؤ�ص�صات الثقافية 
العملية  في  الموؤ�ص�صات  هذه  م�صاركة  يتطلب  وهذا  المجتمع،  في  والقت�صادية  والإعالمية  والجتماعية 

التربوية والتن�صيق فيما بينها)فرج، 2005(.
- اعتبار التربية اأداة لتطوير مفهوم العمل، وهذا يتطلب اإدخال مفاهيم جديدة في اأ�صاليب العمل وربطه 

بالتعليم.
- اعتبار التربية اأداة لتعميق النتماء الوطني والقومي والإن�صاني لدى المتعلم، وهذا يتطلب تم�صكه بالأ�صالة 

الذاتية لتراثه، وتفاعله في الوقت نف�صه، مع الح�صارة الإن�صانية المعا�صرة.
يهيئه  مناخ  في  اإعداده  يتطلب  وهذا  المتعلم،  لدى  الديمقراطية  مفاهيم  لتعميق  اأداة  التربية  اعتبار   -

لممار�صة النقد الذاتي والنقد البناء.
- اعتبار التربية اأداة هامة في اإيجاد التوازن والتنا�صق في الهرم المهني للقوى العاملة، وهذا يتطلب اإعادة 

النظر في البرامج التربوية ومتطلبات فر�س اللتحاق بها)فرج، 2005(.

مراحل ال�شيا�شات التربوية
اإن المراحل التي تمر بها ال�صيا�صات التربوية تتج�صم في الحركة من ظروف تربوية غير مر�صية اإلى ظروف 

تربوية مر�صية، طبًقا للخطوات التالية:

- مرحلة عدم الر�صا وتتمثل بمرحلة عدم وجود �صيا�صة تربوية محددة، اأو اأن الموجود ل ي�صبع طموحات 
ورغبات الفئات غير الر�صمية ذات العالقة لأي �صبب من الأ�صباب.

- هنا تبرز الجهود في توحيد وبلورة وجهات النظر ب�صدد ال�صيا�صة التربوية الحالية غير المر�صية وب�صدد 
ما ينبغي اأن يعتمد في هذا المجال.

- تتم في هذه المرحلة ترجمة الت�صورات الفكرية للمرحلة ال�صابقة اإلى بدائل في مجال ال�صيا�صة التربوية.

- بعد ذلك تطرح البدائل الم�صاغة للحوار والمداولة بين مختلف ذوي العالقة ر�صميين وغير ر�صميين.

مقبولة  اأ�صبقيات  �صلم  في  و�صعها  وبعد  اإيجابية  الأكثر  بال�صيغ  البدائل  بلورة  وبعد  المرحلة  هذه  في   -
وا�صتبعاد ما هو غير مقبول منها، ي�صار اإلى و�صع البدائل ب�صيغ قانونية ملزمة التنفيذ.

- تاأتي اأخيًرا مرحلة التنفيذ التربوية من قبل الجهات ذات العالقة وهي وزارة التربية والتعليم ومديرياتها 
والمدار�س على مختلف م�صتوياتها وتخ�ص�صاتها.
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م�شكالت التعليم المدر�شي العام 
اإن التعليم العام ينق�صم اإلى ثالث م�صتويات )ال�صليطي، 2002(:

- �لمرحلة �لبتد�ئية: من �صن 6 �صنوات وحتى 11 �صنة، اأي اأنها ت�صتمر لمدة �صت �صنوات. 

- �لمرحلة �لإعد�دية: ت�صمل الطالب من عمر 12 اإلى 14 �صنة وت�صتمر لمدة ثالث �صنوات، ول ينخرط 
الطالب في هذه المرحلة الدرا�صية اإل بعد اإتمامه المرحلة البتدائية بنجاح.

- �لتعليم �لثانوي: تعتبر هذه المرحلة مكملة لمرحلة التعليم الأ�صا�صي، ومرحلة جديدة للطالب؛ اإذ تعّده 
لدخول الجامعات والمعاهد العليا اأو النخراط المبا�صر في �صوق العمل. ومدة الدرا�صة بها ثالث �صنوات 
درا�صية مق�صمة اإلى �صتة ف�صول درا�صية )ثالثة م�صتويات(. وي�صترط فيمن ُيقبل بالف�صل الدرا�صي الأول 

من التعليم الثانوي اأن يكون حا�صاًل على �صهادة اإتمام الدرا�صة الإعدادية اأو ما يعادلها. 

والتعليم  التربية  توؤثر في مدى تحقيق خطط وزارة  ونوعًا،  بالتعليم البتدائي كمًا  تتعلق  هنالك م�صكالت 
الأردنية وتطلعاتها نحو تعميم التعليم الإلزامي. ومن اأبرز هذه الم�صكالت: 

1. حجم الت�صرب من ال�صفوف البتدائية والإعدادية. 

2. حجم الإعادة )الر�صوب( في ال�صفوف البتدائية الإعدادية. 

النمو ال�صكاني ومعدله المرتفع ن�صبيًا.   .3

الهجرة من الريف اإلى المدن الكبيرة والإقامة في )اأحزمة الفقر( للمدن الرئي�صية في المملكة.   .4

ازدياد م�صكلة الأبنية المدر�صية )حدة( واختناقًا وبخا�صة في المدن.   .5

اأثر �صلبي على تعميم التعليم الإلزامي: فالت�صرب ي�صكل عبئًا  ومما ل خالف فيه ان هذه الم�صكالت ذات 
عليه  يترتب  ال�صكاني  والنمو  اقت�صادية،  يت�صمن جوانب  والر�صوب  والتعليم،  التربية  وزارة  تعليمًا )لحقًا( على 
زيادة م�صطردة، والهجرة اإلى المدن ترفد الت�صرب لعوامل اقت�صادية، و�صعوبات اإيجاد الأبنية المدر�صية تنعك�س 

على قدرة المدر�صة على ال�صتيعاب وعلى الحتفاظ بالكلية في اآن واحد. 

اأو  ت�صربهم  اإلى  الطلبة  �صعف  يوؤدي  حيث  الإلزامي،  التعليم  تعميم  في  توؤثر  نوعية  تربوية  ق�صايا  ثمة  اأن 
ارتدادهم لأمية م�صتقبلية. اأن التعليم الأ�صا�صي في الأردن يظل �صعارًا تربويًا، يتردد في كل منا�صبة، كما يبرز هدفًا 
في كل خطة �صاملة، ولكنه يبقى �صعارًا )تقليدًيا رتيًبا(: فالت�صكيالت المدر�صية ت�صع �صيناريوهات وفق قطاعات 
معينة، والغرف ال�صفية ت�صتاأجر اأو تقام لمواجهة الزيادة ال�صكانية الطبيعية، والموازنة ال�صنوية للتربية والتعليم 
تراعي هذا النمو الطبيعي التقليدي، اأن مثل هذه الأنماط في المعالجات التربوية ت�صتمد جذورها واأ�صولها من 
ت�صريعات الأربعينات والخم�صينات، كما مر معنا، وقد لحظنا اأن تعميم التعليم البتدائي كان مطلبًا قوميًا منذ 

الخم�صينات، ولكننا ل نجد دولة عربية واحدة ا�صتطاعت اأن تحقق ذلك.



مجلة بحوث، العدد الثالث واألربعون - ديسمبر/كانون األول 2021م - ربيع الثاني 1443هـ7878

مبررات التعليم الأ�شا�شي
1. الحاجة اإلى تطوير التعليم ورفع كفاءته في �صوء متطلبات الع�صر وتطلعات الم�صتقبل.

2. �صرورة الجمع بين المراحل الأولى من التعليم في مرحلة موحدة لتقليل الهدر والفاقد التربوي.
3. غلبة الجانب النظري على التعليم العام ب�صكله الحالي وافتقاره اإلى الجانب العلمي.

ال�صنوات  خالل  الأ�صا�س  التعليم  مفهوم  تبني  اإلى  دعت  التي  التربوية  الموؤتمرات  لتو�صيات  ا�صتجابة   .4
الأخيرة.

5. تاأكيد ا�صتراتيجية تطوير التربية العربية في ال�صعي اإلى تعميم التعليم الأ�صا�صي وتطويره.

اأهداف التعليم الأ�شا�شي 
1. تنمية مختلف جوانب �صخ�صية المتعلم تنمية �صاملة متكاملة في اإطار مبادئ العقيدة والثقافة العرية.

2. غر�س النتماء الوطني والعربي والإ�صالمي والإن�صاني لدى المتعلم وتنمية قدرته على التفاعل مع العالم 
المحيط به.

والقدرة على  الذاتي  والتعلم  الت�صال  بتنمية كفايات  للحياة وذلك  الالزمة  المهارات  المتعلم  اإك�صاب   .3
ا�صتخدام التفكير العلمي الناقد والتعامل مع العلوم والتقنيات المعا�صرة.

4. اإك�صاب المتعلم قيم الإنتاج والإتقان والم�صاركة في الحياة العامة والقدرة على التكيف مع الم�صتجدات 
والتعامل مع الم�صكالت بوعي ودراية والمحافظة على البيئة وا�صتثمارها وح�صن ا�صتغالل وقت الفراغ.

5. التقليل من ن�صبة الت�صرب بين الطالب.
6. �صد منابع الأمية، ورفع مدارك ومعارف الطالب.

مميزات التعليم العام في الأردن
1. تعليم للجميع، ي�صاوي بين طبقات المجتمع وفئاته وي�صمل ال�صغار والكبار.

2. تعليم اإلزامي ومجاني.
3. تعليم يعنى بالإنتاج والبيئة ويربط بين العلم والعمل في الحياة.

4. تعليم ي�صمن عدم الرتداد اإلى الأمية.
5. تعليم ي�صاعد على ال�صتمرار في التعليم ومتابعته اإلى المراحل الأعلى.

6. تعليم يعنى بالتعليم الذاتي ويعود الدار�س التفكير ال�صليم.

تحليل ال�شيا�شات التربوية للتعليم الأ�شا�شي
عرفت تحليل ال�صيا�صات باأنها تلك العملية التحليلية المنتظمة القواعد، والممار�صات الجارية في القطاع 
الحكومي، اأو في الموؤ�ص�صات الخا�صة الأخرى. وفنيًا فاإن تلك العملية م�صحوبة ببحوث متعمقة و�صوًل ل�صيا�صات 

بديلة اأ�صا�صية )الغامدي، 2013(.
وتتحدد منهجيتها في تحديد الم�صكلة ومعايير التقويم والحلول البديلة وتقويمها والتو�صية باأف�صل �صيا�صة 

يمكن تبنيها عالجًا لم�صكلة ما.
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اأما بالن�صبة لمفهوم تحليل ال�صيا�صات التربوية 
تجزئة  عملية  اأنها   )2009 )بيومي،  عرفها  فقد 
مدخالت،  من  الأ�صا�صية  مكوناتها  اإلى  ال�صيا�صة 
باعتباره  ال�صيا�صات  �صنع  اأي  ومخرجات،  وعمليات، 
للم�صكالت  حلول  واإيجاد  اأف�صل  �صيا�صات  نحو  توجه 
المطروحة، وتت�صم عملية تحليل ال�صيا�صات بالتعقيد 
وتنوع المكونات، وت�صترك القوى الر�صمية »الخارجية« 
والقوى غير الر�صمية »الداخلية« في تحليل ال�صيا�صات 

التربوية.
والم�صطلحات  التعريفات  من  الكثير  يوجد 
الغام�صة المتعلقة بمدخل تحليل ال�صيا�صات، فبع�صها 
وم�صار  بالأهداف  الخا�س  ال�صياق  خالل  من  تعرف 
العمليات  على  التركيز  خالل  من  وبع�صها  العمل، 
فيها،  المت�صمنة  الرئي�صية  والخ�صائ�س  والوظائف 
البحث في الم�صطلحات الخا�صة  الكتاب على  وركز 
بتحليل ال�صيا�صات وامتدادها في ميدان التعليم، ومن 

بين هذه التعريفات:
�صناعة  لعمليات  الالزمة  المعرفة  لإنتاج  »ن�صاط   -
لعمليات  المعرفة الالزمة  اإنتاج  ال�صيا�صات، وعند 
ال�صيا�صات  محلل  يبحث  ال�صيا�صات،  �صناعة 
لل�صيا�صات  الفعلي  والأداء  والنتائج  الأ�صباب  في 
والبرامج العامة، وعلى الرغم من اأن هذه المعرفة 
يمكن اأن تكون غير كاملة، اإل اأنها ينبغي اأن تكون 
الذين  النا�س  وعامة  ال�صيا�صة  �صانع  متناول  في 

ي�صطرون للم�صاهمة في تقديم الخدمات«.
- التركيز على طبيعة واأ�صباب واآثار ال�صيا�صات العامة 
محددة  اجتماعية  م�صكالت  تعالج  التي  البديلة 

وفعلية.
- عبارة عن محاولة متعمقة لفهم خيارات ال�صيا�صات 
العامة والتحكم اأو التاأثير على عملية اتخاذ القرار، 
وذلك بتقديم معلومات حقيقية للعاملين الآخرين 
في الموؤ�ص�صات المختلفة، ويمكن اأن يتو�صل محلل 
ال�صيا�صات اإلى البدائل الخا�صة بالق�صايا الحرجة 

والنتائج المتعلقة بكل م�صكلة.

 وعليه يمكن القول باأن مدخل تحليل ال�صيا�صات 
اأو  بالتناق�صات  مليء  اأي�صًا  لكنه  بالطموحات  يت�صم 
بع�صها  المداخل  مختلف  تنتقد  حيث  الزدواجيتان، 
المق�صود  تحديد  اأو  و�صف،  ي�صعب  مما  البع�س، 
البحث  الأهمية  من  يكون  ثم  ومن  ال�صيا�صات  بتحليل 
عن ال�صبب الذي يبدو فيه تحليل ال�صيا�صات متناق�صًا 
ومراوغًا، ربما يرجع ذلك اإلى اأن الموؤيدين والمعار�صين 
ينطلقون من وجهات نظر مختلفة حول ما يقومون به 
ثراء  وتباين  وحدود  به،  القيام  واأ�صباب  اأعمال،  من 
تخ�ص�صاتهم، ومن ثم يوؤيد البع�س ال�صورة العري�صة 
يرف�صها  اأن  المحتمل  من  ولكن  ال�صيا�صات،  لتحليل 
البع�س الآخر. وترجع اأ�صباب ا�صتمرار التناق�صات في 

�صيا�صات التعليم الأ�صا�صي اإلى:
البحث،  واأدوات  لآليات  ال�صيئ  ال�صتخدام 
ببع�س  التربوية  الموؤ�ص�صات  ا�صتعانة  عن  ف�صاًل 
تقارير  لإعداد  التعليم  قطاع  خارج  من  الباحثين 
اإلى  بالإ�صافة  اهتماماتهم،  تخدم  ما  كثيرًا  بحثية 
البحث  نتائج  تكون  عندما  تنتج  التي  البحث  عدمية 

معاك�صة لنتائج درا�صة اأخرى.
ا�صتخدام البحث لأ�صلوب »تحليل التحزب« وهو 
عبارة عن تحليل ال�صيا�صة من قبل فرد، اأو مجموعة 
لل�صيا�صة  اأفراد لإيجاد طريقة يمكن من خاللها  من 

اأن تخدم قيمة ما.
يجعلها  مما  الرديئة  التربوية  الأبحاث  نوعية 
اإن  كما  ال�صيئ،  التطبيق  اأو  الت�صميم،  ب�صبب  معيبة 
وغير  ومتناق�صة،  حا�صمة،  غير  البحوث  تلك  نتائج 

تراكمية.

اأهمية تحليل ال�شيا�شات التربوية
ويعتبر تحليل ال�صيا�صات هام ومفيد للعديد من 

الأ�صباب منها:
ال�صعبة •  الم�صكالت  مع  بالتعامل  يهتم 

حياتنا  تقيد  اأو  تهدد  قد  والتي  والغام�صة 
العقدة  »حل  عملية  تعتبر  ثم  ومن  اليومية، 
عليها»العقدة  يطلق  ما  او  الم�صتع�صية« 
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الجوردية« التي تقاوم الحل بمثابة التعبير المثالي ل�صعوبة عملية تحليل ال�صيا�صات.
ي�صمح تحليل ال�صيا�صات بفهم م�صتوى ونوعية الفوائد التي تح�صل عليها الموؤ�ص�صات الحكومية من جراء • 

تبني اأية �صيا�صات.
تعتبر عملية تحليل ال�صيا�صات اأداة اأو و�صيلة لتحديد كيفية تطبيق الأهداف الديمقراطية تطبيقًا جيدًا • 

في المجتمعات.
يعتبر تحليل ال�صيا�صات هامًا في مناق�صة وتحليل الق�صايا ال�صيا�صية التي تتبناها الموؤ�ص�صات ال�صيا�صية • 

المختلفة في الدولة.
اأهمية تحليل ال�صيا�صات تبدو في اأن ناتج تحليل ال�صيا�صات يتمثل في تقديم الن�صيحة ل�صانع ال�صيا�صات • 

في �صكل بيان يربط بين عمل مقترح ونتيجته المحتملة.

مراحل تحليل ال�شيا�شات التربوية
بالن�صبة للمراحل التي تمر بها عملية تحليل ال�صيا�صات التربوية فهي كالتالي:

مرحلة تحليل �ل�سيا�سة: يبداأ المحلل ب�صياغة الم�صكلة الراهنة ب�صكل اإجرائي، ويحلل الظروف والأو�صاع • 
التي تحيط بالم�صكلة واللمام بتفا�صيلها حتى يت�صنى للمحلل الو�صول اإلى قاعدة معلومات اأ�صا�صية تمكنه 

من التحليل الأمثل.
مرحلة �لتنفيذ: هذه المرحلة تعني برمجة ال�صيا�صات التي خ�صعت للتحليل وتمت الموافقة عليها ب�صكل • 

عملي، وتطبيقها على ار�س الواقع، كما اأن العاملين في مرحلة تنفيذ ال�صيا�صات التربوية يقومون بعمليات 
التنظيم والرقابة وكتابة التقارير.

مرحلة �لتقويم: ويتم هنا الحكم على مدى �صالحية ال�صيا�صات التربوية الجديدة على تحقيق الأهداف • 
التي و�صعت لأجلها.

اأبعاد تحليل ال�شيا�شات التربوية
يمكن تلخي�س الأبعاد التي توؤثر في عملية تحليل ال�صيا�صات كما هو مو�صح في ال�صكل)2(: 

ال�صكل)2(: اأبعاد تحليل ال�صيا�صات التربوية
1- �لُبعد �ل�سيا�سي في تحليل �ل�سيا�سة �لتربوية: يعتبر النظام التربوي اأداة للتنمية ال�صيا�صية لذلك فهو يكت�صب 
النظام  ات�صم  فلو  التربوية  ال�صيا�صة  على  ينعك�س  ال�صيا�صي  النظام  لأن  ال�صيا�صية  بالنظم  في عالقته  اأهمية 

ال�صيا�صي بالدكتاتورية فاإن ال�صيا�صة التربوية تكون كذلك.
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 2- �لبعد �لجتماعي و�لقت�سادي في تحليل �ل�سيا�سة 

النظام  بين  التفاعالت  اإلى  ي�صير  وُهنا  �لتربوية: 
الجتماعي والقت�صادي وبين ال�صيا�صة التربوية لأن 
�صعف الدولة اقت�صاديًا يوؤثر على �صيا�صتها التربوية 
من حيث الكم والكيف »اأزمة تمويل التعليم« وكذلك 
التعليم  بين  الموائمة  وعدم  الجتماعي  الجانب 
العاملة خارج  الأيدي  اإلى هجرة  يوؤدي  العمل  و�صوق 
الدولة مما ينعك�س �صلبًا على ال�صيا�صة التربوية لذلك 
يلعب العامل القت�صادي والجتماعي دورًا مهمًا في 

تحليل ال�صيا�صات التربوية.
�ل�سيــا�ســـات:  �لدولي و�لإقليــمي في تحليــل  �لُبعـد   -3
ل �صك اأن التطورات على الم�صتوى العالمي والإقليمي 
ال�صيا�صة  على  انعكا�صاتها  لها  العربي«  »الوطن 
على  التاأثير  هذا  ظهر  وقد  والتعليمية  التربوية 
اأهداف ال�صيا�صة التربوية من جانب وعلى العمليات 
اآخر.  جانب  من  ال�صيا�صة  هذه  عليها  ا�صتملت  التي 
وهناك  والتطوير  لالإ�صالح  جادة  محاولت  فهناك 
مظاهر اهتمام من جانب المنظمات الر�صمية وغير 
الر�صمية. وعلى الم�صتوى الدولي فاإن تاأثير التطورات 

للدول  �صمحت  وال�صيا�صية  والقت�صادية  الجتماعية 
الكبرى وموؤ�ص�صات التمويل الدولية بالتاأثير المبا�صر 
الدولي  البنك  دعم  مثل  التربوية  ال�صيا�صات  على 
التي  الأبنية  وم�صروعات  الأ�صا�صي  التعليم  لفكرة 
تمولها دول اأجنبية والترابط بين الجامعات العربية 

والأجنبية.
�لتربوية:  �ل�سيا�سات  تحليل  في  �لثقافي  �لبعد   -4
وثيقة  التربوية عالقة  بال�صيا�صات  الثقافة  عالقة 
التعليم  اأهداف  تنطلق من  التربوية  ال�صيا�صة  لأن 
والتي  التعليم  فل�صفة  من  تنبثق  والتي  العالي 
بدورها جزاء من الفل�صفة العامة للمجتمع وتعتبر 

الثقافة اأهم مكونات الفل�صفة العامة.

مناهج تحليل ال�شيا�شات التربوية
نظامًا  يعطي  التربوية  ال�صيا�صات  تحليل  اإن 
وا�صعًا من المهارات والأدوات التي تنبثق من الأ�ص�س 
العلمية المتنوعة وكافة طرق البحث العلمي التربوي، 
�صيا�صات  وتحليل  وتف�صير  لو�صف  ت�صتخدم  والتي 
ي�صتعر�س   )1( والجدول  اأ�صكالها  باختالف  التربية 

معظم المناهج البارزة في تحليل ال�صيا�صة التربوية:
الجدول )1(: مناهج تحليل ال�صيا�صات التربوية

و�سف �لمنهج�لمنهج
بها المنهج التحليلي الخا�صة  الأ�صا�صية  التفا�صيل  لفهم  اأب�صط  عنا�صر  اإلى  الموؤ�ص�صة  تق�صيم  على  يعمل  المنهج  وهذا 

اأخرى  عنا�صر  اأي  اأو  اأ�صا�صية  مبادئ  اأو  منطقيًا  هيكاًل  التفا�صيل  هذه  تكون  اأن  ويمكن  اأف�صل،  ب�صكل 
تق�صيم هذه  ويتم  المطروحة  الم�صاألة  و�صرح  فهم  على  ي�صاعد  اأن  �صيء  لأي  ويمكن   )Beaney,2016(
العنا�صر اإلى م�صائل اأ�صغر ويتم ا�صتخدام النتائج في خطوات مختلفة يتم ترتيبها ب�صكل مت�صل�صل، وقد 
يختلف ت�صل�صل الخطوات اعتمادًا على كيفية ت�صور التحليل ولكن في جميع المقاربات التحليلية تتمثل 
الخطوة الأولى في الإعالن عن التركيز الأ�صا�صي للتحليل؛ ويتبع ذلك مناق�صة للم�صكلة المطروحة، ثم 
�صياغة حلول لهذه الم�صكلة.و قد يعتمد اختيار الخطوات في العملية التحليلية على عدة عوامل من بينها 

اإطار المفاهيمي والوقت المتاح والم�صاركون في التحليل والجمهور الم�صتهدف.
في هذا المنهج الأيديولوجي ويجدوا  معينة،  وروؤية  اأيدولوجية محددة  ناحية  التربوية من  ال�صيا�صة  المحللين  بع�س  يتناول 

المنهج مفتاحًا للدخول اإلى مغاليق لحدث وتف�صيره.
ويتم تحليل ال�صيا�صات التربوية من خالل النظرة القومية، اأي النظرة التي ترى اأن القومية هي جوهر المنهج القومي

ال�صراع التربوي، اأو هي التي تطبع حقيقة ذلك ال�صراع، فهناك قوميات معينة في بع�س الدول.
وُهنا يتم تحليل ال�صيا�صات التربوية من خالل النظرة الواقعية التي توؤمن باأن الواقع هو الم�صر الأول المنهج الواقعي

جملة  هناك  بل  التحليل،  في  واحد  ل�صبب  يركن  فال  و�صنعها،  التربوية  ال�صيا�صات  تحليل  في  والأخير 
عوامل واقعية تف�صر وتعلل وتك�صف الحقائق وتحللها.
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خطوات تحليل ال�شيا�شات التربوية
الطرق  تتبع  اأنها  اإل  التربوية  ال�صيا�صات  تحليل  في  المحللون  يتعبها  التي  المناهج  اختالف  من  وبالرغم 

التالية في تحليلها:
تقدير �لحاجات: اإن ال�صيا�صات التربوية ت�صتهدف مواجهة الم�صكالت في المقام الأول من حيث الم�صكالت • 

المح�صو�صة اأو المدركة وت�صير تقدير الحاجات اإلى العملية الذاتية التي تحدد الفجوات المتعلقة باأداء 
الفراد والمنظمات -في النتائج- وفر�س تح�صين الأداء بالعتماد على التناق�صات والتباين بين ما هو 
كائن وما ينبغي اأن يكون؛ اإذ اأنها ت�صير اإلى اإجراءات واأ�صاليب مختلفة ت�صتمل على التحليل الدقيق بين 

الظروف وال�صروط الحالية.
اإيجاد العالقة بين التكاليف المبا�صرة وغير المبا�صرة •  تحليل �لتكلفة و�لفائدة: يعتبر مدخاًل يحاول 

وتكلفة  فوائد  ح�صاب  خاللها  من  يمكن  منهجية  عملية  عن  عبارة  وهو  التربوية،  بال�صيا�صات  المتعلقة 
ال�صيا�صات التربوية والمقارنة بينها.

في •  الم�صتخدمة  المحدودة  للموارد  فاعلية  ال�صتخدامات  اأكثر  تحديد  طريقة  هي  �لتكلفة:  تحليل 
اأداة تحليلية ت�صتخدم لتنظيم المعلومات حتى يمكن مقارنة تكاليف البدائل  ال�صيا�صات التربوية، وهي 
بن�صبة  التكليف  فاعلية  عن  ويعّبر  وا�صحة،  منهجية  بطريقة  معين  هدف  تحقيق  اأو  الن�صبية  وفاعليتها 
تح�صب عن طريق ق�صمة التكلفة المالية على الفاعلية التي يعبر عنها باأ�صياء ل تتعلق بالجوانب المالية، 
والإجراء المف�صل اأو البديل هو الذي يتطلب اأقل تكلفة ليحدث م�صتوى معين من الفاعلية اأو يقدم اأكبر 

فاعلية لم�صتوى معين من التكلفة.

در��سة �لحالة: العديد من الدرا�صات ال�صيا�صية الرتبوية ميكن اعتبارها درا�صات حالة اأو درا�صة حالة • 
جلمع  هامة  و�صيلة  احلالة  ودار�صة  للمعلومات،  وحتليل  وتف�صيلي  منهجي  و�صف  على  تنطوي  مقارنة 
وتلخي�س اأكرب عدد ممكن من املعلومات عن ال�صيا�صة الرتبوية واحلالة قد تكون فردًا اأو اأ�صرة اأو جماعة.

لجمع •  اإيجاد طريقة  عن  وذلك  التحليل  بمخرجات  المتعلقة  النتائج  تلخي�س  وتعني  �لبعدي:  �لتحليل 
معلومات جديدة. 

)التحليل  الحالية  ال�صيا�صات  واأثر  تنفيذ  في  المنهجي  التحقيق  عملية  هي  ال�صيا�صات  تحليل  عملية  اإن   
الالحق(، وفي خيارات ال�صيا�صة الجديدة )التحليل الم�صبق(.

م�شتويات التطبيق لعملية تحليل ال�شيا�شات التربوية
:)Pomed, 2016( هناك ثالث م�صتويات رئي�صية لتطبيق عملية تحليل ال�صيا�صات التربوية وهي كالتالي

ال�صتراتيجيات  لو�صع  الأ�صا�س  ال�صيا�صة  ر�صم  يعتبر  �ل�سيا�سة«:  »ر�سم  �لتربوية  �ل�سيا�سة  �سناعة  اأ - 
لتطوير التربية ويبداأ ر�صم ال�صيا�صة بتحديد الأهداف �صرورة اللتزام بالعمل من اأجل تحقيق الأهداف 
وتج�صيد القيم الخلقية في ا�صتراتيجياتها وتمثل المنهج العلمي للتفكير والعمل وتوجيه جميع العاملين 

في المجال التربوي اإلى النظر اإلى النظام التربوي نظرة �صمولية متكاملة.
ب - تنفيذ �ل�سيا�سة �لتربوية: بعد اأن يتم �صنع »ر�صم« ال�صيا�صات التربوية تاأتي مرحلة التنفيذ والتطبيق 

وعند اختيار ال�صيا�صة واإقرارها للتنفيذ واأغرا�صها واأهدافها عن طريق و�صائلها واإجراءاتها.
ج- تقييم �ل�سيا�سة �لتربوية: ل ُبد من معرفة مدى فاعليتها ومتابعتها ومراقبتها.
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عوامل نجاح وتنفيذ ال�شيا�شات التربوية
- وجود ا�صتراتيجية للتنفيذ من خالل البرامج 

الوا�صحة والب�صيطة.
- وجود ت�صميم لل�صيا�صة.

- قدرة النظام على التنفيذ.
- المرونة في التطبيق.

الفراد  جميع  ي�صعر  ان  »بمعنى  العدالة   -
والإدارة ان ال�صيا�صة عادلة«.

- العوامل البيئية مثل درجة الدعم والمعار�صة 
من قبل المجتمع.

تقويم ال�شيا�شة التربوية
ال�صيا�صة  تقويم  عملية  تكون  اأن  �صروري 
الإ�صافة  اإلى  تحتاج  لأنها  م�صتمرة  عملية  التربوية 
والحذف والتعديل في حلة عدم عر�س اأفراد المجتمع 
اأو اإذا اأثبتت التقارير من الم�صرفين اأن هذه ال�صيا�صة 
من  وكذلك  خلل،  اأو  نق�س  فيها  ظهر  م�صاكل  اأثارت 
اأجل اكت�صاف الأخطاء اأو تقييم ال�صعف في ال�صيا�صة 
قيا�س  هو  التقييم  من  والهدف  تنفيذها  طريقة  اأو 
من  و�صعت  التي  لالأهداف  ال�صيا�صة  تحقيق  مدى 
اأجلها و�صروري اأن توؤخذ نتائج التقييم في القرارات 

الإدارية.
محور  اأن   )2011 )�صعدة،  اأو�صح  كما 
ال�صيا�صات التربوية يركز في تطبيقه على الم�صتويات 

والمجالت التالية:
الأ�صا�صية  بالوظائف  تهتم  التي  ال�صيا�صات  تحليل   -

للمدار�س والموؤ�ص�صات التربوية.
- تحليل ال�صيا�صات التي تهتم بتاأ�صي�س وبناء و�صبط 

النظام التربوي كالمالأ اأو اأجزاء منه.
- تحليل ال�صيا�صات التي تهتم بتقييم تح�صيل الطلبة 
في  العامة  المتحانات  نظام  تطوير  على  والعمل 

الوزارة.

- تحليل ال�صيا�صات التي تهتم بتنويع التعليم وفروعه 
والهتمام بالتعليم المهني.

- تحليل ال�صيا�صات التي تهتم بنمو القادة التربويين 
والمعلمين مهنيًا.

وتوزيع  بتاأمين  تهتم  التي  ال�صيا�صات  تحليل   -
الأجهزة  �صيانة  وتاأمين  المالية  المخ�ص�صات 

والمباني.
التربوية  الو�صائل  بتطوير  المهمة  ال�صيا�صة  تحليل   -

الحديثة والإفادة من حو�صبة التعليم.
الحوافز  بنظام  تتعلق  التي  ال�صيا�صات  تحليل   -
والترقية والتعيين والنقل وو�صع اآلية عادلة لذلك.
- اأما بالن�صبة للطرق والإجراءات والأ�صاليب الحديثة 
ال�صيا�صات  تحليل  مجال  في  انت�صارًا  الأكثر 

التعليمية: 
من  كجز  تعتبر  �لتعليم:  كلفة  تحليالت   -
الدول  في  التعليمي  التخطيط  عمليات 
ما  الجهود  تلك  اأوائل  من  وكان  النامية، 
بال�صتراك  اليون�صكو  منظمة  به  قامت 
ع�صر  اثنتي  بينها  من  دولة  ع�صر  ت�صعة  مع 
ت�صمن  وقد  الثالث.  العالم  دول  من  دولة 
باأ�صلوب  الخا�صة  الدرا�صات  الجهد  هذا 
التعليمي  التعليم في التخطيط  تحليل كلفة 
ف�صاًل عن القيام بتنفيذ م�صروع بحثي على 

م�صتوى كبير. 
ا�صتخدام  تم  و�لفاعلية:  �لكلفة  تحليل   -
مفهوم الكلفة والفاعلية في التعليم وتبرير 
واأ�صبح  معينة،  كلفة  ذات  تربوية  مدخالت 
هذا المفهوم مدار حديث ونقا�س بين �صناع 
التعليمية، و�صانعي القرار. ولم  ال�صيا�صات 
والفاعلية  للكفة  المزعومة  المخاوف  تكن 
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مفاجئة كنتيجة ل�صتخدامه، ويعتبر القطاع 
بعد  الثاني  المتحدة  الوليات  في  التربوي 
قطاع الرعاية ال�صحية، فيما يت�صل بزيادة 
يفوق  قد  اإذ  الوطنية؛  الموارد  من  النفاق 

في ذلك القطاع الع�صكري 

 ويعرف مدخل تحليل الكلفة الفاعلية باأنه اأداة 
لإيجاد البديل الأف�صل الذي يحقق هدف معين باأقل 
اأداة لقيا�س العالقة بين الكلفة واإجمال  اأنه  اأو  تكلفة 
المدخالت الخا�صة بالم�صروع اأو الن�صاط ومخرجاته 

اأو اأهدافه، وينبغي النظر اإليه في �صكل كمي. 

فالهدف من تحليل الكلفة والفاعلية هو تحديد 
ممكنة،  تكلفة  باأقل  الهدف  تحقق  التي  البدائل 
وت�صتخدم في تقويم البرامج العامة البديلة وت�صاعد 
تلك الطريقة �صانعي القرار في الح�صول على الحد 
الكلفة  تحليل  ويو�صح  الإجمالية،  للكلفة  الأق�صى 
وذلك  الكلفة  من  النتائج  قيا�س  طريقة  والفاعلية 
لو�صع برنامج وبدائل �صيا�صية وفقًا لتاأثيرها الن�صبي 

على ا�صتعمال الموارد.

متطلبات تحليل الكلفة والفعالية
مع  تفاعالتها  في  التعليمية  المدخالت  تقويم   –1

كلفتها با�صتخدام مدخل فعالية الكلفة. 

بتحليالت  الخا�س  المعلوماتي  الأ�صا�س  دعم   –2

الكلفة التعليمية.

بمدى  الأفراد  على  المدر�صية  للتاأثيرات  النظر   –3

اأو�صع. 

�صبط  اإمكانيات  البحوث  من  المزيد  اإجراء   –4

التكاليف ونح�صين فعالية البرامج التعليمية. 

نقد اأ�شلوب تحليل الكلفة والفعالية
يتميز  الفعالية  الكلفة  تحليل  ا�صتخدام  اأن  رغم   .1
عن تحليل الكلفة العائد بالمرونة في التعبير عن 
الفعالية بحدود كمية فقط، فاإنه يواجه �صعوبات 

كثيرة ب�صكل ل يجعلنا نف�صله ب�صكل مطلق.
2. يركز على الختيار من بين البدائل وفق ال�صاليب 

القت�صادية الكمية فقط. 
الدقة  اإلى  اأقب  ي�صكل  الفاعلية  تحديد  �صعوبة   .3

وال�صمول. 
4. �صعوبة ح�صاب الكلفة ولفاعلية في مجال التعليم.

تحليل الكلفة والعائد
عملية  طريقة  والعائد  الكلفة  تحليل  يمثل 
حيث  البدائل،  من  للعديد  الن�صبية  الكفاءة  لقيا�س 
ت�صتخدم هذه الطريقة لتقويم القرارات ذات ال�صلة 
مدى  قيا�س  اإلى  يهدف  اإذ  العامة.  بالم�صروفات 
وتكون  الم�صتقبل،  في  المتوقعة  الفائدة  اأو  العائد 
الإجراءات المتبعة فيي تحليل الكلفة والعائد في اإطار 

ثالث خطوات:
تحديد الم�صروع. • 
ح�صاب �صافي الفائدة.• 
ت�صجيل القيمة. • 

 يمكن القول باأن تحاليل الكلفة والعائد ت�صتفيد 
البرنامج  تكلفة مدخالت  على نحو مثالي من تحليل 
معدلت  التحليل  وهذا  التكاليف.  فعالية  تحليل  ومن 
بالمعدلت  ويقارنها  بالرامج،  الخا�س  العائد  تكلفة 

الأخرى الخا�صة بالبرامج المناف�صة له. 

مميزات ا�شتخدام تحاليل الكلفة والعائد:
1- الرتقاء بالبرامج الحكومية.

2- ت�صاعد في اعداد قائمة الأولويات للموؤ�ص�صات. 

3- ي�صتطيع مديرو البرامج ا�صتخدام معلومات الكفة 
في البرامج المو�صوعية. 
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مقارنة بين تحليل كلفة العائد وكلفة الفاعلية
حتليل كلفة �لفاعليةحتليل كلفة �لعائد

يركز على تقومي ال�صيا�صات العامةيقي�س الكلفة العائد معايري مالية

املخرجات يربط بني العائد وم�صتويات التكلفة م�صتويات  بني  يربط 
وم�صتويات التكلفة

نقد اأ�شلوب الكلفة والعائد
على  ويركز  للتعليم  القت�صادي  غير  العائد  يهمل   .1
غير  العوائد  اأن  من  الرغم  على  المادي  العائد 

القت�صادية تكون على قدر كبير من الأهمية.
من  الكثير  تعك�س  ما  غالبًا  العوائد  اختالف  اإن   .2
والحوافز،  القابلية،  في  الأفراد  لدى  الفروق 
والتعليم  والمهنة،  والجن�س،  الجتماعية،  والبيئة 

غير الر�صمي.
3. التعليم ل يجعل الأفراد منتجين ب�صكل اأكثر، ولكنه 
يعمل بب�صاطة باعتباره اأداة غربلة اأو متابعة تمكن 
اأ�صحاب الأعمال من التعرف على ذوي الإمكانية 

الطبيعية المتفوقة 
اأو  كمر�صد،  اتخاده  اإمكانية  حول  الت�صكيك  يثار   .4
باحتياجات  الخا�صة  القرارات  لتخاذ  موجه 

الم�صتقبل في قطاع التعليم. 
القرار  و�صانعي  المخططين،  الأ�صلوب  يوجه هذا   .5

ومتخذيه باأقل ما يحتاجون اإليه من معرفة.
التعليم  مخططي  لدى  ومحاذير  تحفظ  وجود   .6
يتمثل في �صرورة اأن ي�صاحب تحليل الكلفة العائد 
المخرجات  لقيا�س  متنوعة  تربوية  تحليالت 
حتى  التعليم،  عمليات  من  عملية  لأية  التعليمية 
ال�صتثمارات  تكلفة  قيا�س  بين  التقويم  يجمع 

والوقوف على نتائج التعلم لدى التالميذ. 
 وب�صكل عامة يعتبر تحليل الكلفة والعائد تحليل 
البرامج  تقويم  عمليات  في  به  الهتمام  اأن  اإل  هام، 

ينطوي علية العديد من الم�صاكل.

المالئمة  الجودة  ذو  التحليل  و�صف  يمكن   
وموثوقة  مف�صلة  وتو�صيات  نتائج  يعطي  تحليل  باأنه 
يمكن اأن توؤدي اإلى تح�صن وا�صح. يحدد هذا الدليل 
على  الدليل،  ي�صير  الجيد.  التحليل  عنا�صر  بع�س 
بم�صتودع  العملية  في  اأربع خطوات  اإلى  المثل،  �صبيل 
 1 والخطوة  الم�صكلة،  بتحديد   2 والخطوة  الأدلة، 
التحليلية التي تنتهي بمخرجات معينة: تتعلق الخطوة 
بمجموعة من تو�صيات ال�صيا�صات. ويركز هذا الدليل 
وتتعلق  النتائج،  من  ب�صل�صلة   4 ا�صتثمار  اأهمية  على 
الخطوة 3 كل الجهود في تاأمين اأف�صل جودة ممكنة 
للمخرجات فيما يتعلق بكل خطوة من هذه الخطوات.
نجاح  كيفية  هو  ال�صاأن  هذا  في  يهم  وما 
الإجراءات التحليلية ب�صورة جيدة في اإنتاج وتو�صيل 
من  خطوة  كل  في  المطلوبة  التحليلية  المخرجاتً 
هذه الخطوات ببيان مفرد ومقنع وعلى اأ�صا�س جيد. 
النتائج،  اإليه  انتهت  مما  التو�صيات  تبداأُ  اأن  وينبغي 
ويجب اأن تعتمد النتائج على الأدلة، واأن تكون الأدلة 
الفر�صة  اأو  للم�صكلة  بالن�صبة  مغزى  ذات  المختارة 
الروابط،  هذه  اأحد  ف�صل  حالة  في  النقا�س.  محل 

تتعر�س موثوقية و�صحة التحليل. 
الجودة  منخف�س  التحليل  ينزع  الحقيقة،  في 
الإجراءات  وفاعلية  دقة  وتتاأثر  المخاطرة،  اإلى 
في  بف�صله  مخت�صرة  طرق  اأي�صًا  باتخاذها  المو�صي 
من  اأو  التحليل،  مراحل  بع�س  في  مخرجات  تقديم 
البع�س.  ببع�صها  المخرجات  تلك  ربط  عدم  خالل 

)ETF, 2013(

تحليل  بين  العالقة  كيفية  نو�صع  النهاية  وفي 
ال�صيا�صات التربوية والإ�صالح التربوي:

على  الإجابة  خالل  من  العالقة  نحدد  بداية 
الأ�صئلة التالية )بيومي، 2009(:

1. ما الأنموذج الذي نريده؟
ما الخطاأ في �صيا�صتنا؟   .2

الإ�صالح  خالل  من  جديد  اأنموذج  نعمل  كيف   .3
التربوي؟
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التربوي  لالإ�صالح  هامًا  م�صدرًا  التربية  تمثل 
العالمية  لالتجاهات  وا�صحًا  ت�صورًا  تعطي  لأنها 
بخبرات  وتزود  والتجديد  التطوير  في  الراهنة 
وتجارب مفيدة من النظم التعليمية وكيف ا�صتطاعت 
حتى  وكذلك  م�صاكلها  على  التغلب  من  النظم  هذه 
تحليل  من  لُبد  نريده  الذي  الأنموذج  اإلى  نتو�صل 
في  والخطاأ   « الم�صكلة   « الفجوة  وتحديد  الواقع 
اأي  نريده،  الذي  الأنموذج  اإلى  ن�صل  حتى  �صيا�صتنا 
والمنتجات  والعمليات  المدخالت  تحديد  من  لبد 
الأنموذج  اإلى  ن�صل  وحتى  والموظفات،  والمخرجات 
الذي نريد لبد من تحديد درا�صة العنا�صر الخم�صة 

للنظام التربوية.
المدخالت  النظر في  يحتم علينا عادة  وذلك 
اإلى  ن�صل  حتى  والمخرجات  والمنتجات  والعمليات 
الموظفات التي نريدها وعلينا اي�صًا اعتماد خطوات 
وهي  التربوية  الم�صكالت  حل  في  العلمي  التفكير 
تحديد الم�صكلة وو�صع البدائل واختيار البديل الأف�صل 
التغذية  وتفاعل  المنا�صبة  ال�صتراتيجية  لتطبيق 
م�صتوى  اإلى  ن�صل  حتى  المراحل  جميع  مع  الراجعة 
الإ�صالح  اإلى  و�صولنا  وعند  التربوي.  الإ�صالح  من 
التربوية  الإجراءات  من  منظومة  هو  والذي  التربوي 
التي تخرج النظام التربوي من حالة اإلى حالة جديدة 
من التوازن والتكامل »النموذج الجديد« الذي ي�صمن 

ا�صتمرارية اأداء وظائفه ب�صورة منتظمة.

الخاتمة
قوية  اأداة  المعمق  ال�صيا�صات  تحليل  يمثل 
باعتباره  العامة  ال�صيا�صات  اإ�صكاليات  من  للتخفيف 
اأو  اجتماعية  لم�صكلة  ومنهجيًا  مو�صوعيًا  تحلياًل 
لتو�صيات  منطقيًا  وموؤديًا  اقت�صادية  اأو  �صيا�صية 
معايير  على  مبنية  منها  تو�صية  كل  تكون  اأدلة  على 
متعارف عليها ولزمة لحل الإ�صكال عبر تطبيق هذه 

جمع  الم�صكلة،  اأ�ص�س  في  جيدًا  )التفكير  الخطوات 
من  جملة  في  التفكير  ومو�صوعية،  موثوقة  معلومات 
ق�صد  الموا�صيع  المعايير  من  جملة  وتطبيق  الحلول 
ال�صيا�صة  تو�صية  اختيار  قبل  الحلول  بين  المقارنة 
دافعًا  يبنوا  اأن  والباحثين  لمحللين  يمكن  الأخيرة( 
نتائج  وبا�صتعمال  ال�صيا�صات،  لالإ�صالح  جيدًا 
للموؤ�ص�صات  م�صاندة  جلب  ق�صد  ال�صيا�صات  تحليل 
وموؤ�ص�صات  الدولة  موؤ�ص�صات  من  وغيرها  التربوية 
بين  الهوة  ت�صد  اأن  بالفعل  يمكنها  المدني  المجتمع 
التي  الإ�صكالت  واأن تحل  القرار وجمهورهم  �صانعي 
في  الم�صداقية  بناء  اإلى  اإ�صافة  مجتمعاتهم  تم�س 

الموؤ�ص�صات التابعة للدولة.

التو�شيات
المفتاح  التربوية  ال�صيا�صات  بناء  عملية  تعتبر 
متطلبات  اأهم  من  وهي  التقدم،  نحو  للدولة  الموّجه 
مر�صًدا  كونها  البلدان،  لجميع  والنمو  التخطيط 
والو�صائل  لالأهداف  وموّجهة  والتقدير،  للتفكير 
والتنمية،  الإعداد،  رئي�ًصا في  والإجراءات، وم�صدًرا 
الموؤهلة  الب�صرية  للمخرجات  والتعليم  والتدريب، 
والتربوية،  والجتماعية،  العلمية،  المجالت  في 
التي  والقت�صادية  والفنية،  والع�صكرية،  والثقافية، 
يحتاجها المجتمع في تحقيق الرخاء، وتدعيم النمو، 
اإّن  وبما  المتعددة.  م�صتوياته  مختلف  في  والتطور 
ال�صيا�صة التعليمية تحدد العالقة الحتمية بين التنمية 
فالتخطيط  والتعليم،  التربية  وبين  للدولة  ال�صاملة 
والجتماعية  القت�صادية  للتنمية  والتخطيط  للتعليم 
اأمران مترابطان، يوؤثر كل منهما في الآخر ويتاأثر به، 
العالمي  النظام  فالتعليم متغيًرا رئي�ًصا من متغيرات 
الجديد، ومعياًرا من معايير القوة والتفرد والمناف�صة، 

وقدمت هذه الدرا�صة مجموعة التو�صيات الآتية:
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- الم�صاهمة في ا�صتراتيجيات التعليم الحديثة الالزمة لتحقيق التطوير التربوي المنا�صب، لتكون المدار�س جاذبة 
للطلبة.

كفايات  لجميع  الم�صتمرة  التنمية  لخلق  المختلفة  التدري�س  هيئات  بين  الناجحة  الخبرات  تبادل  مبداأ  تحقيق   -
ا من ق�ص�س النجاح خالل جائحة كوفيد19 وتداعيات التعليم الإلكتروني.  المهنة خ�صو�صً

- تعزيز التعاون وتحقيق التوازن في توزيع المعلمين في المدار�س والتدريب الم�صتمر على م�صتجدات التغيير؛ لأن 
التعليم هو مفتاح التطور والتغيير والتقدم.

- م�صاعدة المعلمين على التخطيط ال�صتراتيجي الناجح للبرامج التربوية والثقافية والجتماعية والتي تعمل على 
خلق جو اجتماعي درا�صي مليء بالحيوية والن�صاط. 

الناقد  التفكير  العلمي  البحث  وت�صجيعهم على  الأولى  المراحل  الطلبة منذ  لدى  العلمي  البحث  تنمية مهارات   -
والإبداع والبتكار والم�صاركة في م�صابقات محلية ودولية والت�صجيع على حا�صنات الأعمال لحت�صان الموهوبين.
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الملخ�س
المكاني  التباين  تو�صيح  اإلى  البحث  هدف 
للم�صت�صفيات العراقية وكفاءتها والتخطيط ال�صتراتيجي 
الميداني  الم�صح  الباحثون  وا�صتخدم  بواقعها.  لالرتقاء 
اأهم  ومن  واقعها  ومعرفة  العراقية  الم�صت�صفيات  لعدد 
المحافظات  بح�صب  العجز  ن�صبة  في  تباين  البحث  نتائج 
الحاجة  حيث  من  الولى  بالمرتبة  جاءت  اإذ  العراقية؛ 
قار،  وذي  والب�صرة  وبابل  ونينوى  بغداد  محافظة 
والأنبار  وديالى  كركوك  محافظات  الثانية  وبالمجموعة 
المجموعة  ا�صتملت  حين  في  ووا�صط،  الدين  و�صالح 
ال�صليمانية  محافظة  وتعّد  المحافظات  بقية  على  الثالثة 
م�صت�صفى  بوجود  فائ�صًا  �صجلت  التي  الوحيدة  المحافظة 
واحد وهو اأمر يوؤكد ارتفاع م�صتوى هذا الموؤ�صر فيها، كما 
ان محافظة اأربيل �صجلت الحد الدنى للعجز وهو خم�صة 
م�صت�صفيات، ويبدو اأن ارتفاع م�صتوى الموؤ�صرات ال�صحية 
تعاني  لم  لأنها  اأمرًا طبيعيًا  العراق  �صمال  في محافظات 
من الح�صار القت�صادي الذي عانته المحافظات الأخرى 
منذ عام 1991 ولغاية 2003. واأنه ب�صبب تعر�س الحالة 
عقود  ب�صبب  كبيرة  لنك�صات  العراق  ل�صكان  ال�صحية 
على  العام  الإنفاق  انخفا�س  اإلى  اأدى  مما  الحروب  من 
الموؤ�ص�صات ال�صحية مما اأدى اإلى تردي نوعية الخدمات 

ال�صحية المقدمة لل�صكان.
الكلمات الدالة: التنمية ال�صحية، التخطيط ال�صتراتيجي، الخدمات ال�صحية.

الم�شت�شفيات في العراق لعام 2019 
)درا�شة في تباينها المكاني وكفائتها والتخطيط ال�شتراتيجي لالرتقاء بواقعها(

Hospitals in Iraq for 2019
)A study of its spatial variance, its efficiency and strategic planning to improve its reality(

Abstract
The aim of the research is to clarify 

the spatial variation of Iraqi hospitals, 
their efficiency and strategic planning to 
improve their reality. In the second group, 
the governorates of Kirkuk, Diyala, Anbar, 
Salah al-Din and Wasit, while the third 
group included the rest of the provinces. 
Sulaymaniyah is the only governorate that 
recorded a surplus with the presence of one 
hospital, which confirms the high level of 
this indicator in it, and Erbil governorate 
recorded the minimum deficit of five 
hospitals. It seems that the high level of 
health indicators in the governorates of 
northern Iraq is natural because they did not 
suffer from the economic blockade suffered 
by other governorates from 1991 to 2003. 
It is because the health status of the Iraqi 
population has suffered major setbacks due 
to decades of wars, which led to a decrease 
in public spending on health institutions. 
This led to deterioration in the quality of 
health services provided to the population.

Keywords: health development, strategic planning, 
health services.
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المقـــدمة 
 )W.H.O( العالمية  ال�صحة  منظمة  بح�صب 
فاإن ال�صحة ت�صير اإلى حالة التح�صن الج�صمي والعقلي 
اأو  المر�س  غياب  مجرد  ولي�س  الكامل،  والجتماعي 
العلة من الإن�صان فح�صب )منظمة ال�صحة العالمية، 
1999، ص59(، وذهب البع�س اإلى اأن ال�صحة حالة 

ولي�صت  والذهنية  والجتماعية  البدنية  الرفاهية  من 
 E. E. Meyer( العجز  اأو  المر�س  اإزالة  مجرد 
 and P. Sainsbury E. E. Meyer and P.

Sainsbury.1975.p.57(، وتقا�س كفاءة الخدمات 

ال�صحية في اأي مكان من خالل مقايي�س معينة تقارن 
ال�صكاني  المتغير  ويكون  اأخرى،  واأقاليم  اأماكن  مع 
هو الأ�صا�س الذي في �صوءه يتم تقييم الخدمة، وقد 
ت�صابقت دول العالم المتقدم لتقديم اأف�صل الخدمات 
الخدمات  اأخرى مازالت كفاءة  لمواطنيها، وفي دول 
ال�صحية دون م�صتوى الطموح لأ�صباب عديدة، اأبرزها 
النمو ال�صكاني المت�صارع الذي ل يتالئم مع النمو في 

موؤ�صرات التنمية الأخرى.      
)Aim of Research( البحث  هدف  يتمثل 
بالوقوف على م�صتوى التباين المكاني بين محافظات 
الخا�صة  ال�صحية  الموؤ�صرات  بع�س  في  العراق 
الم�صت�صفيات،  اأعداد  في  العجز  وهي  بالم�صت�صفيات 
العوامل  معرفة  عن  ف�صاًل  الأهم،  الموؤ�صرات  وهي 
والمحددات ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية ذات 

التاأثير المبا�صر على ذلك التباين. 
 Hypotheses of( البحث  افتر�س  وقد 
الموؤ�صرات  بح�صب  تباين  هناك  اأن   )Research

ناجم عن متغيرات  التباين  التي تمت درا�صتها وهذا 
جغرافية متعددة، واأن اأعداد الم�صت�صفيات ل تتنا�صب 
منهجية  اأما  المحافظات،  لبع�س  ال�صكاني  والحجم 
تم  فقد   )The Method of Research( البحث 

الو�صفي  التحليلي  الإح�صائي  المنهج  على  العتماد 
لقيا�س م�صتوى التباين بين المحافظات.

 Research( الــــبــــحــــث  ــــادر  مــــ�ــــص ــــــــا  اأم
البيانات  على  العتماد  تم  فقد   )Bibliography of

والتعاون  التخطيط  وزارة  وفرتها  التي  والإح�صاءات 
وتكنولوجيا  لالإح�صاء  المركزي  الجهاز  الإنــمــائــي، 

المعلومات. 
 Arrangement( وفيما يتعلق بهيكلية البحث 
تق�صيم  العلمية  ال�صرورة  اقت�صت  فقد   )Research

اأهم  اإبراز  ا�صتملت على  اإلى عدة موا�صيع،  الدرا�صة 
الموؤ�صرات ال�صحية الخا�صة بالم�صت�صفيات ون�صبتها 
والتي  والأ�صرة  ال�صكان  لعدد  بالن�صبة  وموؤ�صراتها 
بالحياة  مبا�صر  م�صا�س  على  اإنها  الباحثان  يعتقد 
ت�صمنت  بخاتمة  البحث  وانتهى  للمواطن،  ال�صحية 
اأهم ال�صتنتاجات والتو�صيات وقائمة بالم�صادر التي 

تم العتماد عليها. 
والدرا�صة الحالية تدخل في مجال العالقة بين 
العراقية  المحافظات  في  ال�صحية  والتنمية  ال�صكان 
فكل منهما يوؤثر في الآخر ويتاأثر به، ول�صك اأن وجود 
تباين مكاني في الموؤ�صرات ال�صحية الخا�صة باأعداد 
اإقليمية  تنمية  خطط  و�صع  يتطلب  الم�صت�صفيات 
متكاملة يتم بموجبها توزيع متكافئ لهذه الخدمة من 
اإلى المناطق  التاأكيد على توجيه ال�صتثمارات  خالل 
م�صتوى  ورفع  لمواردها  وا�صتثمارًا  تطورًا  الأقل 
بين  الفوارق  تقليل  ثم  ومن  فيها  ال�صحية  الخدمات 

محافظات القطر.
والأ�صكال  بالخرائط  الدرا�صة  تعززت  وقد 
 .ARC VEW برنامج  خالل  من  عملها  تم  التي 
ع�صر  خم�صة  على  ا�صتملت  فقد  الدرا�صة  منطقة  اأما 
ال�صمالية  المحافظات  ا�صتثناء  تم  حيث  محافظة، 

لعدم توفر البيانات والإح�صاءات الالزمة. 
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الخدمات ال�شحية في العراق
)ال�صحة(  العالمية  ال�صحة  هيئة  عرفت  لقد 
والعقلية  البدنية  والكفاية  ال�صالمة  اأنها  على 
المر�س  الخلو من  الكاملة ولي�س مجرد  والجتماعية 
 ،2005 واآخرون،  المجيد  عبد  )ال�صاعر،  العجز  اأو 
ال�صحة  اعتبار  اإلى  اآخرون  ذهب  حين  في  �س13(، 
والجتماعية  والذهنية  البدنية  الرفاهية  من  حالة 
 E. E. Meyer( ولي�صت مجرد اإزالة المر�س اأو العجز

 .)and P. Sainsbury، 1975. P. 58
)ال�صحة(  العالمية  ال�صحة  هيئة  عرفت  وقد 
والعقلية  البدنية  والكفاية  ال�صالمة  اأنها  على 
المر�س  الخلو من  الكاملة ولي�س مجرد  والجتماعية 
 ،2005 واآخرون،  المجيد  عبد  )ال�صاعر،  العجز  او 
ال�صحة  اعتبار  اإلى  اآخرون  ذهب  حين  في  �س13(، 
والجتماعية  والذهنية  البدنية  الرفاهية  من  حالة 

ولي�صت مجرد اإزالة المر�س اأو العجز. 
العراق  ل�صكان  ال�صحية  الحالة  تعر�صت 
اأدى  مما  الحروب  من  عقود  ب�صبب  كبيرة  لنك�صات 
اإلى انخفا�س الإنفاق العام على الموؤ�ص�صات ال�صحية 
مما اأدى اإلى تردي نوعية الخدمات ال�صحية المقدمة 
لل�صكان )جمهورية العراق، وزارة ال�صحة،، 2009(، 
البلد،  �صهدها  التي  وال�صراعات  بالحروب  تمثلت 
الحـــرب  انطالقـــة  حيــــــث   1980 عام  من  بدءًا 
العراقية-الإيرانية ومرورًا بالح�صار القت�صادي منذ 
عام 1991 وحتى عام 2003، واآخرها الإرهاب الذي 
ال�صحة  وزارة  خ�صائر  بلغت  اإذ  العراق،  له  تعر�س 
العراقية ب�صبب الإرهاب من عام 2004 لغاية 2015 
وزارة  العراق،  )475،102،006،500()جمهورية 

الدفاع، 2016، �س9(. 

خدمة الم�شت�شفيات
الخدمات  عن  الم�صوؤولة  هي  الم�صت�صفيات 
�صاأنها  من  التي   )Sanitary Services( ال�صحية 
من  ذلك  يعتري  وما  الأمرا�س  اأخطار  من  الوقاية 
متطلبات اإدارية وفنية وطبية ت�صاهم في الوقاية من 
المر�س )الجميلي، 2007، �س22(، ويذهب البع�س 
توؤدي  ووقائية  عالجية  وحدات  الم�صت�صفيات  اأن  اإلى 
واجباتها عن طريق القانون لكي ت�صاعد العاملين فيها 

على  والق�صاء  و�صحيح  دقيق  ت�صخي�س  اإلى  للو�صول 
 Mine kied, patsentsate,( المر�س ومنع انت�صاره

.)1967, p 47
وتق�صم الم�صت�صفيات اإلى عامة وت�صم الأق�صام 
وت�صتخدم  تعليمية  وم�صت�صفيات  للطب،  العامة 
الخدمات  تقديم  عن  ف�صاًل  التعليمية  لالأغرا�س 

ال�صحية. 
على  فتعمل  التخ�ص�صية  الم�صت�صفيات  اما 
تقديم الخدمات في مجال معين من الطب كم�صت�صفى 
الأمرا�س  وم�صت�صفى  والأورام  الجلدية  الأمرا�س 
 ،2017 العراقية،  )الجمهورية  وغيرها  ال�صدرية 
التي  الإقليمية  الم�صت�صفيات  وهناك  �س67-99( 
تزيد �صعتها ال�صريرية 600 �صريرًا اأو اأكثر وهي تقدم 
العراق،  )جمهورية  اأو�صع  مكاني  لمجال  خدماتها 

وزارة ال�صحة، 1995(.
َحّدد المعيار المحلي التخطيطي �صرورة وجود 
بلغ عدد  بينما  ن�صمة  األف  لكل )50(  واحد  م�صت�صفى 
م�صت�صفى،   )286(  2018 عام  خالل  الم�صت�صفيات 
لكل  واحد  م�صت�صفى  يبلغ  الحالي  المعيار  اأن  اأي 
)102484( ن�صمة، وهذا الموؤ�صر يعك�س بجالء �صعف 
وعجز الخدمات ال�صحية المقدمة لل�صكان في جميع 
المحافظات العراقية، وا�صتنادًا لهذا المعيار فالعراق 
وتبدو  وخا�س.  عام)1(  م�صت�صفى   390 اإلى  بحاجة 
الم�صت�صفيات  ا�صتبعاد  تم  اإذا  ماأ�صاوية  اأكثر  الأمور 
في  الحالي  المعيار  يبلغ  الحالة  هذه  وفي  الأهلية، 
العا�صمة بغداد )165852( ن�صمة/ م�صت�صفى حكومي، 

اأما ن�صبة العجز فترتفع اإلى )114-( م�صت�صفى. 

�صكان  اأن عدد  عن  الثالثاء،  اليوم  التخطيط،  وزارة  اأعلنت   )1(
العراق، لعام 2020، بلغ )40( مليوًنا و)150( األف ن�صمة، موزعني 
بواقع )50.50%( للرجال و)49.5%( للن�صاء. واأن عدد حتديد عدد 
يعدها  التي  ال�صكانية  التقديرات  على  بناء  جاء  العراق،  �صكان 
العاملية،  الإح�صائية  للمعايري  وفقًا  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز 
بلغت   ،2020 عام  يف  لل�صكان  ال�صنوية  النمو  ن�صبة  اأن  م�صيفًا 
)2.6%(. وفيما يتعلق بالفئات العمرية لل�صكان، بني املتحدث، اأن 
64-( من  العمل  �صن  يف  ال�صكان  وهم  اقت�صاديًا،  النا�صطني  فئة 
15( �صنة، كانت هي الن�صبة الأعلى بني الفئات العمرية، اإذ بلغت 
)56.5%( من جمموع ال�صكان، تلتها فئة �صغار ال�صن بعمر )�صفر-
فيما  العراق،  �صكان  جمموع  من   )%40.4( �صكلت  التي  �صنة(   14
بني  الأقل  فوق، هي  فما  )65 �صنة(  ال�صن  كبار  �صكان  ن�صبة  كانت 

الفئات العمرية، اإذ �صجلت ما ن�صبته )3.1%( فقط.
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من  يت�صح  وكما  الآتية  الفئات  اإلى  ن�صمة/م�صت�صفى  معيار  بح�صب  العراقية  المحافظات  تق�صيم  ويمكن 
الخريطة )1(:

اأكثر من 150 ن�صمة/م�صت�صفى وت�صمل كل من نينوى وكركوك وذي قار والب�صرة، وقد �صجلت نينوى الحد • 
الأعلى لهذا الم�صتوى )207222( ن�صمة/م�صت�صفى.

من 100-150 ن�صمة/م�صت�صفى وت�صمل كل من ديالى والأنبار ووا�صط و�صالح الدين والمثنى ومي�صان ودهوك.• 
اأقل من 100 ن�صمة/م�صت�صفى وت�صمل محافظات بغداد وبابل وكربالء والنجف والقاد�صية وال�صليمانية واأربيل. • 

وقد تباينت ن�صبة العجز بح�صب المحافظات العراقية؛ اإذ جاءت بالمرتبة الولى من حيث الحاجة محافظات 
الدين  و�صالح  والأنبار  وديالى  كركوك  محافظات  الثانية  وبالمجموعة  قار،  وذي  والب�صرة  وبابل  ونينوى  بغداد 
�صجلت  ال�صليمانية  محافظة  اأن  والمالحظ  المحافظات،  بقية  على  الثالثة  المجموعة  ا�صتملت  حين  في  ووا�صط، 
اأربيل �صجلت الحد  فائ�صًا بوجود م�صت�صفى واحد، وهذا يوؤكد ارتفاع م�صتوى هذا الموؤ�صر فيها، كما اأن محافظة 
اأن ارتفاع م�صتوى الموؤ�صرات ال�صحية في محافظات �صمال العراق  الأدنى للعجز وهو خم�صة م�صت�صفيات، ويبدو 
اأمرًا طبيعيًا لأنها لم تعاني من الح�صار القت�صادي الذي عانته المحافظات الأخرى منذ عام 1991 ولغاية 2003.

الجدول )1( الموؤ�صرات الخا�صة باأعداد الم�صت�صفيات ومقدار العجز ون�صبة الم�صت�صفيات
اإلى عدد ال�صكان بح�صب المحافظات العراقية لعام 2019

امل�صت�صفياتال�صكاناملحافظة
احلكومية

امل�صت�صفيات
العدد الواجب توفره املجموعالأهلية

ح�صب املعيار
املعيار احلايل

العجزم�صت�صفى/ن�صمة

-3729998162187520722257نينوى

-159787682103215978722كركوك

-163722693123313643521دياىل

-1771656123153511811020الأنبار

-81267554947961638465367بغداد

-206504218523418978481بابل

-12187329413249374811كربالء

-13787238192813519119وا�صط

-1599523112133212304019�صالح الدين

-147159214418298175511النجف

-12910489321266147814القاد�صية

-8143715161613572810املثنى

-209517293124217459730ذي قار

-111267391102211126712مي�صان

-2908491145195815307839الب�صرة

216227929134243514821ال�صليمانية
-185477822103237579615اأربيل

-129253593122610771114دهوك

-260112372762102484390 38124182املجموع

التنمية المكانية وفقًا  التنمية القليمية والمحلية، فجوات  الم�صدر: بالعتماد على جمهورية العراق، وزارة التخطيط، دائرة 
للمعايير التخطيطية للبنى الفنية مع الن�صطة القت�صادية في المحافظات العراقية، بغداد، 2020، �س24.
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ال�صكل )1( اعداد الم�صت�صفيات الحالية والعداد الواجب توفرها بح�صب المحافظات العراقية لعام 2019

الم�صدر: الباحثان بالعتماد على الجدول )1(

 الخريطة )1( المحافظات العراقية بح�صب معيار ن�صمة/ م�صت�صفى

الم�صدر: الباحثون بالعتماد على برنامج ARG GIS وبيانات الجدول)1(
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اما مقدار العجز في اعداد الم�صت�صفيات فيالحظ اأن هناك تباينًا وا�صحًا في العجز، وبح�صب المحافظات 
العراقية، ويمكن تق�صيم المحافظات اإلى ثالثة اأق�صام بح�صب م�صتويات العجز الم�صجلة، وكما يت�صح من الخريطة 

)2( وهي:

الم�صتوى الأول اأقل من )30-(: وي�صمل هذا الم�صتوى كل من نينوى وبابل وبغداد وذي قار والب�صرة.• 
الم�صتوى الثاني )30-(-)15-( وتنطوي �صمن هذا الم�صتوى خم�صة محافظات هي كركوك والأنبار وديالى • 

ووا�صط و�صالح الدين.
الم�صتوى الثالث )اأكثر من 15-( وت�صمل من كربالء والنجف والقاد�صية والمثنى ومي�صان واأربيل ودهوك • 

وال�صليمانية.
 والمالحظ اأن محافظة ال�صليمانية المحافظة الوحيدة التي �صجلت فائ�صًا بوجود م�صت�صفى واحد وهو اأمر 
يوؤكد ارتفاع م�صتوى هذا الموؤ�صر فيها، كما اأن محافظة اأربيل �صجلت الحد الأدنى للعجز وهو خم�صة م�صت�صفيات، 
ويبدو اأن ارتفاع م�صتوى الموؤ�صرات ال�صحية في محافظات �صمال العراق اأمرًا طبيعيًا لأنها لم تعاني من الح�صار 

القت�صادي الذي عانته المحافظات الأخرى منذ عام 1991 ولغاية 2003.

ال�صكل )2( مقدار العجز من الم�صت�صفيات بح�صب المحافظات العراقية لعام 2019

الم�صدر: الباحثان بالعتماد على الجدول )1(
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الخريطة )2( مقدار العجز في خدمة الم�صت�صفيات بح�صب المحافظات العراقية

الم�صدر: الباحثان بالعتماد على برنامج ARG GIS وبيانات الجدول)1(

اأعداد الأ�شّرة
 ،)Ministry of Health, 2014( تعد اأعداد الأ�صّرة من المعايير المهمة التي ترتبط باأعداد الم�صت�صفيات و�صعتها
يو�صح هذا المعيار عدد الأ�صرة في الم�صت�صفيات مقابل عدد ال�صكان، وعلى الرغم من التباينات في اتخاذ معيار 
النامية ما بين )300  الدول  بينما في  المتقدمة ما بين )80 و120(،  الدول  بلغت في  الدول، حيث  بين  محدد 

و500( �صخ�س/�صرير)الدليمي، خلف، 2009، �س 156(. 
ماعدا  المحافظات  جميع  في  وا�صحًا  العجز  ظهر  اإذ  الأ�صّرة،  لأعداد  بالن�صبة  كثيرًا  الأمور  ولتختلف 
محافظة ال�صليمانية التي �صجلت فائ�صًا قدره )232( �صريرًا ويمكن تق�صيم م�صتويات العجز بح�صب الفئات الآتية 

وكما يت�صح من ال�صكل)3(:
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والأنبار  ونينوى  بغداد  هي  محافظات  �صبعة  الم�صتوى  هذا  تحت  وتنطوي   2000 من  اأكثر  الأول  الم�صتوى 
و�صالح الدين وذي قار والب�صرة ودهوك وقد مثلت العا�صمة بغداد الحد الأعلى لهذا الم�صتوى.

الم�صتوى الثاني )2000-1000( وتمثل هذا الم�صتوى في خم�س محافظات هي ديالى وبابل ووا�صط والنجف 
والقاد�صية ومي�صان واأربيل.

الم�صتوى الثالث )اأقل من 1000( وتمثل هذا الم�صتوى في محافظات كربالء والمثنى وال�صليمانية.

الجدول )2( اأعداد الأ�صّرة والعجز فيها بح�صب المحافظات العراقية
العجزعدد الأ�صّرة ح�صب املعياراملجموعالأ�صّرة الهليةالأ�صّرة احلكوميةاملحافظة 

-119775127274606188 نينوى
-109163115431962042كركوك
-123360129332741981دياىل
-83511094535432598الأنبار
-10277184312120162544134بغداد
-2610150276041301370بابل

764-124642716732437كربالء
-143450148427571273وا�صط

-8495489431902269�صالح الدين
-1720118183829431105النجف

-118760124725821335القاد�صية
-10654611111629518املثنى

-1666170183641902354ذي قار
-1072100112722251053مي�صان

-3410187359758172220الب�صرة
-241143251913--اأربيل
-133137092378--دهوك

28172585232--ال�صليمانية
-308923504409557624835293املجموع

ال�صكل)2( اأعداد الأ�صرة والعجز فيها بح�صب المحافظات العراقية

الم�صدر: الباحثان بالعتماد على الجدول )2(



9797

ال�شتنتاجات
1- وقد تباينت ن�صبة العجز بح�صب المحافظات العراقية؛ اإذ جاءت بالمرتبة الأولى من حيث الحاجة محافظات 

بغداد ونينوى وبابل والب�صرة وذي قار، وبالمجموعة الثانية محافظات كركوك وديالى والأنبار و�صالح الدين 
.)OBAID & Aziyadi, 2020( ووا�صط، في حين ا�صتملت المجموعة الثالثة على بقية المحافظات

2- تعد محافظة ال�صليمانية المحافظة الوحيدة التي �صجلت فائ�صًا بوجود م�صت�صفى واحد وهو اأمر يوؤكد ارتفاع 

م�صتوى هذا الموؤ�صر فيها، كما اأن محافظة اأربيل �صجلت الحد الأدنى للعجز وهو خم�صة م�صت�صفيات، ويبدو 
اأن ارتفاع م�صتوى الموؤ�صرات ال�صحية في محافظات �صمال العراق اأمرًا طبيعيًا لأنها لم تعاني من الح�صار 

القت�صادي الذي عانته المحافظات الأخرى منذ عام 1991 ولغاية 2003.

3- تعر�صت الحالة ال�صحية ل�صكان العراق لنك�صات كبيرة ب�صبب عقود من الحروب مما اأدى اإلى انخفا�س الإنفاق العام 

)OBAID, 2021( .على الموؤ�ص�صات ال�صحية مما اأدى اإلى تردي نوعية الخدمات ال�صحية المقدمة لل�صكان

التو�شيات
والتمويل  ال�صحية  ال�صيا�صة  ر�صم  في  المجتمع  اإ�صراك  ال�صحية  للخدمات  ال�صتراتيجي  التخطيط  يقت�صي   -1

ال�صحي.
% من موازنة  % من الموازنة ال�صنوية العامة وبن�صبة 15  2- زيادة التخ�صي�صات المالية لوزارة ال�صحة بن�صبة 10 

نظام  واعتماد  للتمويل  اأخرى  م�صادر  اإيجاد  على  والعمل  ال�صحي  للقطاع  محافظة(  )لكل  الأقاليم  تنمية 
التاأمين ال�صحي.

3- تبني الرعاية ال�صحية الأولية كمرتكز اأ�صا�صي واإدخال حزمة الخدمات ال�صحية الأ�صا�صية للمواطنين مع �صمان 

التكامل بين مراكز الرعاية ال�صحية الأولية والخدمات الثانوية وتطبيق نظام طب الأ�صرة ونظام الإحالة ب�صكل 
كفوء.

4- تحقيق الأمن الدوائي من خالل دعم ال�صناعات الدوائية الوطنية بقطاعيها وو�صع اآليات ا�صتيرادية خا�صة 

العامة  لل�صركة  الحالي  النظام  درا�صة  على  العمل  مع  الن�صيابية  ي�صمن  بما  الطبية  والم�صتلزمات  بالأدوية 
)Obaid, 2016( .لت�صويق الأدوية والم�صتلزمات الطبية لتعزيز فاعلية وكفاءة ال�صيا�صية الدوائية

5- مراجعة الت�صريعات ال�صحية وتعديلها والعمل على ت�صريع قوانين جديدة بما يتنا�صب والنظام ال�صحي الجديد.

6- التو�صع في اإن�صاء م�صت�صفيات ب�صكل يوازي الزيادة في الأحجام ال�صكانية وبح�صب العجز الذي تم طرحه خالل 

هذه الدرا�صة.
7- العمل ب�صكل دوري على �صيانة خدمات البنى التحتية للموؤ�ص�صات ال�صحية.

8- التو�صع في اإن�صاء م�صت�صفيات ومراكز تخ�ص�صية

9- التو�صع في اإن�صاء المراكز ال�صحية لأنها تقلل الزخم من الم�صت�صفيات. 
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الملخ�س
يهدف البحث اإلى بيان �صياع �صباب اليوم وهم الم�صتقبل، ويتمثل ال�صياع في الجانبين الفكري والعقائدي 
اإلى  اأي مجتمع يحتاج  الإن�صان في  اأَنّ  �صَكّ  الأمن، ل  وال�صعور بعدم  وال�صتات  التوا�صل الجتماعي  ب�صبب و�صائل 
ال�صعور بالأمان؛ من اأجل اأن يمار�س حياته ب�صكل طبيعي، ول ت�صتقُرّ الحياُة اإل اإذا �صعر ال�صخ�ُس باأنه اآمٌن على 
ُة اأنواع لالأمن، ومن  نف�صه، ل يخاف من وقوع مكروه له ولعائلته، ولمتطلبات حياته المعي�صية والمالية. وهناك عَدّ

ها »الأمن الفكري« وهو يحتل اليوم مكانًة مهمًة وعظيمًة في اأولويات المجتمع.   اأهِمّ

اإَنّ م�صطلح »الأمن الفكري« م�صطلٌح حديُث العهد، ولذلك تباينت الآراُء حوَله ويقال باأنه )عي�ُس النا�ِس في 
نات اأ�صالتهم ومنظومتهم الفكرية وثقافتهم النوعية( وكذلك قيل )�صالمُة  اأوطانهم ومجتمعاتهم اآمنين على مكِوّ
فكِر الإن�صان وعقله وطريقة فهمه وحفُظها من النحراف عن الو�صطية والعتدال فيما يخ�ُسّ الجوانب الثقافية 
« مفهوُم »العولمة الفكرية« ولكَنّ الخطر  والجتماعية والعقائدية والدينية، وحتى ال�صيا�صية( ويقاِبُل »الأمَن الفكرَيّ
تبّني  خالل  من  الفرقة  ودعاة  الفتن  ومثيري  الفكري  والت�صدد  التطرف  جماعات  من  ياأتي  الفكري  الأمن  على 
وَنها، وكُلّ ذلك �صادٌر عن مواقع مجهولة  لع عليها ال�صباُب اليوم ويتبَنّ الأفكار المنحرفة اأو المتطرفة اأو الم�صو�صة يَطّ

ل نقطَة ا�صتهداٍف �صهٍل لمعظم ال�صباب.  الم�صدر مع �صعف منظومة القيم والمبادئ والأخالق التي ت�صِكّ

اأنواعها  بكل  الإعالم  و�صائل  اإليها  وي�صاف  والم�صجد  والجامعة  والمدر�صة  الأ�صرة  دور  اإلى  ن�صير  وهنا 
ات التوا�صل، كُلّ ذلك م�صوؤوٌل عن تعزيز الأمن الفكري، وبعده ياأتي دوُر ال�صلطات المعنية.  ومن�صَّ

ويعد الأمن اأهم الأ�ص�س الذي يجب العتماد عليها لبناء قاعدة قوية تحافظ على رقي المجتمع وتقدمه، 
للحفاظ على مقدرات الأمة ومنجزاتها في اإطار الم�صوؤولية المناطة بموؤ�ص�صات المجتمع وعلى راأ�صها الموؤ�ص�صات 
التربوية لتحقيق ما ي�صهم في تعزيز الأمن بكل اأبعاده والحفاظ على �صالمة المجتمع والأفراد وهذا ل يتاأتى اإل 
من خالل تربية النا�صئة تربية �صحيحة �صليمة تنطلق من الأ�ص�س التربوية التي تتبناها الدولة، مما يتطلب عمل 
مراجعة م�صتمرة ومتب�صرة لطبيعة وفل�صفة التربية التي تتبناها الدولة في ر�صم �صيا�صاتها الم�صتقبلية للحفاظ 
لها  ثابتة مخطط  في خطى  والزدهار  وللرقي  لها،  وال�صتقرار  الأمن  و�صمان  والب�صرية  المادية  مقدراتها  على 
بنظرة م�صتقبلية؛ لذا يعد التح�صين الفكري من الأولويات الرئي�صة التي يرتكز عليها التخطيط الأمني للمجتمعات 

وحماية الفرد من التاأثيرات الفكرية. 

�شياع الأمن الفكري بين ال�شو�شيال ميديا والتربية
Loss of intellectual security between Sushil Media and Education

الباحثة �شارة محمد كميخ العازمي - الكويت
رئي�س فريق – مركز تعزيز الو�صطية

 وزارة الأوقاف في الكويت
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Summary
The researcher aims to lose 

today’s youth and they are the future 
intellectual and ideological loss due 
to social communication and diaspora 
and a feeling of insecurity,There is no 
doubt that a person in any society needs 
to feel safe in order to practice his life 
normally, and life is stable only if a 
person feels safe on himself, is not afraid 
of anything bad for him and his family, 
and for the requirements of his living 
and financial life. There are several 
types of security, the most important of 
which is ”intellectual security“ and today 
occupies an important and great place in 
the priorities of society.

The term ”intellectual security“ is a 
recent term, and therefore opinions differ 
about it and it is said that (people living 
in their homelands and communities safe 
on the components of their authenticity, 
intellectual system and qualitative 
culture( as well as said )the integrity of 
human thought and mind and the way it is 
understood and preserved from deviation 
from moderation and moderation with 
regard to cultural, social, ideological, 
religious, and even political aspects( and 
”intellectual security“ corresponds to the 
concept of “intellectual globalization” 
but the danger to intellectual security 
comes from groups of extremism, 
intellectual militancy, seditionists and 
advocates of division. Deviant, extremist 
or confused ideas that young people 
today see and adopt, all of which come 
from anonymous sites with the weakness 

of the system of values, principles and 
morals that constitute an easy targeting 
point for most young people. 

Here we refer to the role of the 
family, the school, the university and the 
mosque and the media of all kinds and 
communication platforms, all of which 
are responsible for enhancing intellectual 
security, after which comes the role of 
the authorities concerned. 

Security is the most important 
foundation that must be relied upon to 
build a strong base that maintains the 
advancement and progress of society, 
in order to preserve the capabilities and 
achievements of the nation within the 
framework of the responsibility assigned 
to the institutions of society, especially 
educational institutions to achieve what 
contributes to the promotion of security 
in all its dimensions and to maintain the 
safety of society and individuals, and 
this can only be achieved through the 
proper education of young people based 
on the educational foundations adopted 
by the State, which requires continuous 
and insightful review of the nature and 
philosophy of education adopted by the 
state in Charting their future policies 
to preserve their material and human 
capabilities and ensure security and 
stability, and to promote and prosper in 
a steady pace planned for the future, so 
intellectual immunization is one of the 
main priorities underlying the security 
planning of societies and protecting the 
individual from intellectua. 
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مفردات المفاهيم
اإذ  تعريف الجرجاني،  نورد  �لفكري:  �لأمن 
فه باأنه: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي، ويمكن  عَرّ
تعريف الأمن بالنظر اإلى مقا�صد ال�صرع باأنه: الحال 
م�صتقًرا  نف�صه،  في  مطمئًنا  الإن�صان  فيها  يكون  التي 
اأو عقله،  دينه،  ينتق�س  ما  كل  �صالًما من  في وطنه، 
قد  التقييدات  بهذه  فالتعريف  ماله.  اأو  عر�صه،  اأو 
اأن الأمن ل يتحقق ما لم يكن هناك حفظ  اأبان عن 
الإ�صالمية  ال�صريعة  التي جاءت  الخم�س  لل�صروريات 
بحفظها. )اأهمية الأمن الفـكري د. محمد الوا�صـل(. 
ويعني  حديث.  م�صطلح  هو  الفكري  الأمن 
والعتقاد،  الفكر  �صالمة  على  الطماأنينة  تحقيق 
ومعالجة  الأخرى،  الثقافات  مع  الر�صيد  والتفاعل 

مظاهر النحراف الفكري في النف�س والمجتمع. 

المقدمة
حديث  م�صطلح  الفكري  الأمن  م�صطلح 
)وهذا  العربية،  اللغة  معاجم  منه  تخلو  معا�صر 
التعبير على حداثة مبناه اإل اأنه قديم المدلول(؛ فلو 
اإلى م�صطلحات لها ُبعد تاريخي قديم كالغلو  نظرنا 
في  انحراف  من  ابتداًء  ناتجة  اأنها  وجدت  والتنطع 
التفكير و�صوء في توظيف العقل بما يتوافق مع ال�صرع. 

مكانته  الفكري  الأمن  مفهوم  اكت�صب  لقد 
ركب  التي  الكلمتان  وهما  والفكر،  بالأمن  لرتباطه 
من  �صروري  مطلب  فالأمن  الم�صطلح،  هذا  منهما 
يتجّزاأ  ل  اأي�صًا،  عظيم  جزٌء  وهو  الإن�صان،  مطالب 
ق  يتحقَّ ول  الدين،  تمام  من  فالأمُن  الإ�صالم،  من 
الإ�صالم اإّل بالأمن، ول ُيعمل ب�صعائر الدين اإل في ظلِّ 
الموؤمنين،  لعباده  اهلل  موعود  من  كان  ولهذا  الأمن، 
ِذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا  ُ الَّ قال اهلل تعالى: َوَعَد اهللَّ
ا�ْصَتْخَلَف  َكَما  اْلأَْر�ِس  ِفي  ُهم  َلَي�ْصَتْخِلَفنَّ اِلَحاِت  ال�صَّ
ى  اْرَت�صَ الَِّذي  ِديَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمن  الَِّذيَن 
َيْعُبُدوَنِني  اأَْمنــًا  َخْوِفهــِْم  َبعـِْد  ن  مِّ ُهم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهْم 

ُهُم  ْوَلِئَك  َفاأُ َذِلَك  َبْعَد  َكَفَر  َوَمن  �َصْيئًا  ِبي  ُي�ْصِرُكوَن  َل 
اْلَفا�ِصُقوَن)النور 55(، وقد امتّن اهلل تعالى بالأمن 
َجَعْلَنا  ا  اأَنَّ َيَرْوا  اأََوَلْم  تعالى:  فقال  َحَرمه  اأهل  على 
َحْوِلِهْم)العنكبوت  ِمْن  ا�ُس  النَّ ُف  َوُيَتَخطَّ اآِمًنا  َحَرًما 
67(. ثم اإن اهلل اأي�صًا اأمتّن على قري�س بهذه النعمة 
ُجوٍع  ن  مِّ اأَْطَعَمُهم  الَِّذي  �صبحانه:  فقال  الكبيرة، 
ال�صعدي  ال�صيخ  قال   )4 َخْوٍف )قري�س  ْن  مِّ َواآَمَنُهم 
)رحمه اهلل( في تف�صيره: )فرغد الرزق والأمن من 
اهلل  ل�صكر  الموجبة  الدنيوية  النعم  اأكبر  من  الخوف 
الذي  بالعقل،  اأما عن )الفكر( فهو مرتبط  تعالى(. 
�صاأنه،  من  واأعلى  قيمته  من  ورفع  الإ�صالم،  اهتّم  به 
وجعل التعقل والتفكير من طرق المعرفة الإ�صالمية، 
يلزم كل م�صلم اأن يوؤديها حقها، وجعل العقل هو مناط 
ر، وهو من ال�صروريات  التكليف وو�صيلة الفهم والتفكُّ
ربنا  وذكره  بحفظها،  الإ�صالم  اأمر  التي  الخم�س 
ذلك  ومن  مو�صع،  من  اأكثر  في  القراآن  في  �صبحانه 
ال�صماوات  في  ما  لالإن�صان  �صخر  اأنه  �صبحانه  بيانه 
العظيم، فقال  الأمر  بالتفكر في هذا  واأمره  والأر�س 
َماَواِت َوَما ِفي اْلأَْر�ِس  ا ِفي ال�صَّ َر َلُكم مَّ �صبحانه: َو�َصخَّ
ُروَن)الجاثية  َقْوٍم َيَتَفكَّ ْنُه اإِنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت لَّ َجِميعًا مِّ
13(؛ لأن هذا الت�صخير يوجب على النا�س اأن يبذلوا 
غاية جهدهم في �صكر نعمته، واأن تتغلغل اأفكارهم في 
تدبر اآياته وحكمه؛ ولهذا قال: ... اإِنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت 

.ُروَن َقْوٍم َيَتَفكَّ لَّ

)الأمن  مفهوم  في  بالأمن  الفكر  ربط  اإن 
الم�صطلحات  من  م�صطلح  اأمام  يجعلنا  الفكري( 
العالم  ي�صهده  ما  مع  الع�صر خا�صة  في هذا  المهمة 
وال�صلبي  الإيجابي  الأثر  له  كان  وتقدم،  تطور  من 
والمعارف  الأفكار  مع  والتوا�صل  العالقات  بناء  في 
المختلفة، اإذن فالأمن الفكري تعبير دقيق ي�صّور لنا 
منهجي  من  وحمايته  الإن�صان،  بفكر  الهتمام  غاية 
فالأمن  والنحراف،  الغلو  ُقل  اأو  والتفريط،  الإفراط 
الم�صلم  الفرد  فكر  بحفظ  اهلل  باإذن  كفيل  الفكري 
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وفي  والعتدال  الو�صطية  جادة  في  وجعله  وحمايته، 
الخلِل  اإلى  طريٌق  الفكرّي  الأمِن  في  فالخلل  المقابل 
العنِف  فم�صاِلَك  والجتماعّي،  ال�صلوكّي  الجانب  في 
هي  والتفجير  والتدمير  والإرهاب  والقتِل  والإرهاب 
وتغيير  الجيل  هذا  اأدِمغ  وغ�ِصَل  الأفكار  ع  ت�صبَّ نتيجة 
عمل  �صبغة  تحت  وليتم  والتراثي  الثقافي  مخزونها 

اجرامي وعدواني. 

م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلتها
ال�صيا�صية  الأحداث  كثرة  الباحثة  ا�صت�صعرت 
في ال�صاحة العربية مما اأدى لتمزق اأمة الإ�صالم ومن 
والتفكك  النحالل  نتاجهـا  كـان  فكرية  انحرافات 
الإقليمي ومحو الهوية العربية، والوقوف على ق�صور 
الأمن  تمكين  من  دورها  واأين  التربوية،  الموؤ�ص�صات 
النا�صئة  �صخ�صيات  وتكوين  بناء  في  ودوره  الفكري، 

وحفظها بتح�صينها من النحراف. 

 اأهمية الدرا�شة
بـه  تقـوم  اأن  يجب  الذي  الدور  اأهمية  تبرز   -1

ال�صاملة  التوعية  حيث  من  التعليمية  الموؤ�صـ�صات 
لتح�صين وتعزيز اأفكار الطالب. 

بناء م�صروع  القرار من  2- تمكين وم�صاعدة �صانعي 

ل�صمان  التربية،  بوزارة  الفكري  الأمن  تعزيز 
والأجيال  ال�صباب  فكر  على  الطماأنينة  تحقيق 
وتاريخها  الإ�صالمية  الأمة  وحفظ حقوق  النا�صئة 

العظيم. 

اأهداف الدرا�شة
هذا  في  له  ومدى حاجتنا  الفكري،  الأمن  اأهمية   -1

الوقت.  
2- دور الموؤ�ص�صات التعليمية من تح�صين هذا الجيل 

�صد التطرف والنحالل. 
3- اإحياء مبادرة تعزيز الأمن الفكري بوزارة التربية. 

منهج الدرا�شة
الو�شفي – التحليلي

مجالت بر�مج و�أن�سطة بيارق كويتية 

�لمجال �لثقافي يتمثل بالنمو الوجداني والنفعالي • 
لل�صخ�صية من خالل نادي الفكر.

والتفاعل •  بالتدريب  يتمثل  �لمهاري  �لمجال 
الإيجابي مع مواقف الحياة والتهيئة ل�صوق العمل. 

الجتماعي •  بالنمو  يتمثل  �لمجتمعي  �لمجال 
باأن�صطة  والمجتمعي  الأ�صري  التوا�صل  خالل  من 

ميدانية.

�لمجال �لعلمي يتمثل بمهارات عليا ورفع الم�صتوى • 
التح�صيلي للطالب. 

عينة الدرا�شة
التربية •  وزارة  مدار�س  �لجغر�في:  �لمجال 

المرحلة الثانوية.

بنين  )مدر�صتين  مدار�س   )4( اختيار  تم 
ومدر�صتين بنات(. 

ومنطقة  العا�صمة  )منطقة  البنين  مدار�س 
الأحمدي التعليمية( والبنات )منطقة حولي ومنطقة 

الفروانية التعليمية(. 

المجال الب�صري: طالب المرحلة الثانوية في عمر • 
 25 – 18( عدد طلبة الف�صل الواحد  ما بين )14 
مـــدر�صــة  كـــل  في  التـطبـيــق  تـــم  طالب/طالبـــة 
× 25 طالب وطالبة =  × 4 مدار�س  )3 ف�صول 

300 طالب وطالبة(. 

المجال الزمني: تم ن�صر ال�صتبانة وتحليلها خالل • 
38 يوم.)�صنة 2019(. 



103103

الجانب النظري
الدرا�شات ال�شابقة

اإلى •  هدفت  درا�صة   )2011( الحيدر  اأجرى 
التعريف بماهية ومفهوم الأمن الفكري وتو�صـيح 
الفكري  الأمن  بين  والعالقة  الفكرية،  الموؤثرات 
وتو�صــلت  المختلفة،  الفكرية  الموؤثرات  وبين 
الأمن  اأن   /1 اأهمهـــا:  النتائج من  عــدد من  اإلى 
الآمنة  الحياة  يعد �صرورة من �صروريات  الفكري 
لدى  الفكري  الأمن  تحقيق  اأن   /2 الم�صتقرة. 
جميع  من  الأمن  تلقائيًا  يحقق  المجتمع،  اأفراد 
مقا�صـده اإذا مـا اأحكمت و�صائله، وهو ما يمكن اأن 
نطلق عليه الأمن ال�صامل. 3/ اأن ظاهرة الغلو في 
الدين والتي تعرف بالتطرف الديني تعد من اأكبر 
المخـاطر والتحـديات الفكرية في العالم المعا�صر 
من حيث اآثارها المدمرة على اأبناء الأمة العربية 
تتولى  التعليمية  الموؤ�ص�صات  اأن   /4 والإ�صالمية. 
دورًا كبيرًا في مراجعة و�صياغة وتنقية الفكر من 

النحراف.
التعرف •  اإلى   )2004( المغام�صي  درا�صة  وهدفت 

الأمـن  تحقيق  في  الإ�صالم  في  الو�صطية  اأثر  على 
والجرائم  الفكرية  النحرافات  من  والتح�صين 
مـ�صوؤوليات  اأهم  على  والوقوف  الإرهابية، 
الو�صطية  على  التربية  في  التربوية  الموؤ�صـ�صات 
لتحقيق الأمن الفكري، وتو�صل الباحث اإلى نتائج 
عدة من اأهمها: 1/ اأن الأمن الفكري في الإ�صالم 
�صالمة  وهو  الجتماعي  وال�صتقرار  الأمن  اأ�صا�س 
فكر الإن�صان وعقله وفهمه من النحراف والخروج 
عن الو�صطية والعتدال. 2/ اأهمية قيام الموؤ�ص�صات 
وتح�صين  الو�صطية  على  التربية  على  التربوية 
والجرائم  الفكري  النحـراف  �صـد  الطالب 
التوجيه  فاعلية  زيادة  �صرورة   /3 الإرهابية. 
والإر�صاد التربوي لجميع الطالب و�صمول الأن�صطة 
وفق  الطالب  وتربية  البرامج  في  ال�صفية  غير 
بدرا�صة   )2005( المالكي  وقام  الو�صطية،  منهج 

واأ�صباب  الإرهاب  اأ�صباب  عن  الك�صف  اإلى  هدفت 
اإلى  هدفت  كما  اإليه،  الموؤدي  الفكري  النحـراف 
تحقيق  في  التعليمية  الموؤ�ص�صات  دور  عن  الك�صف 
الأمن الفكري وتكونت عينة الدرا�صة من )975( 
ال�صعودية، ومن  الجامعات  ع�صو هيئة تدري�س في 
والأ�صباب  العوامل  اأن  الدرا�صة:  هـذه  نتائج  اأبرز 
مبا�صرة  نوعان:  الإرهاب  اإلى  توؤدي  قد  التي 
و�صيا�صية  ودينية  فكرية  وعوامـل  اأ�صباب  تت�صمن 
ت�صتمل  مبا�صرة  وغير  داخلية،  و�صيا�صية  خارجية 
على اأ�صباب �صخ�صية وتربوية توؤدي اإلى النحراف 
الموؤ�ص�صات  اأن  الإرهاب.  اإلى  يقود  الذي  الفكري 
الأمن  تحقيق  مجال  في  دورها  تمار�س  التعليمية 

الفكري بدرجة متو�صطة. 
1430-1429هـ •  العتيبي  �صالح  بن  �صعد  درا�صة 

2010-2009، الأمن الفكري في مقررات التربية 
الثانوية، وتهدف الدرا�صة  الإ�صالمية في المرحلة 
التربية  مقررات  احتواء  مدى  على  التعرف  الى 
م�صامين  على  الثانوية  المرحلة  في  الإ�صالمية 
في  التربية  مقررات  اإ�صهام  مدى  الفكري،  الأمن 
المعا�صرة،  الفكري  الأمن  تحديات  الى  الت�صدي 
التربية  معلمي  ممار�صة  مدى  على  التعرف 
الأمن  م�صامين  اإبراز  في  لدورهم  الإ�صالمية 
وا�صتخدمت  الطالب.  لدي  وتعزيزها  الفكري 
الدرا�صة  وخرجت  الو�صفي،  المنهج  الدرا�صة 
بتقوية  الهتمام  منها  التو�صيات،  من  بمجموعة 
الوازع الديني وتعميق النتماء الوطني لدى نفو�س 
التربية  مقررات  محتوي  زيادة  �صرورة  الطالب، 
الأمن  بم�صامين  الثانوية  المرحلة  في  الإ�صالمية 
الإ�صالمية  الأمة  بتو�صيح عالقة  المتعلقة  الفكري 
المتعلقة بكيفية  والم�صامين  الأمم  مع غيرها من 
المعا�صرة،  الفكري  الأمن  لتحديات  الت�صدي 
الإ�صالمية  التربية  معلمي  لتثقيف  لقاءات  عقد 
في المرحلة الثانوية باأهمية الأمن الفكري واإبراز 

م�صامينه وتعزيزه لدى الطالب.
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اإن من و�صائل تحقيق الأمن الفكري العت�صام 
  فكان من خطبـة النبي ، بكتاب اهلل و�صنة ر�صوله
قوله: )فاإن خير الحديث كتاب اهلل، وخير الهدي هدي 
محمد( ، فالقراآن الكريم وال�صنة النبوية المطهرة 
بهما  والعت�صام  والتم�صك  التلقي،  منهج  اأ�صال  هما 
في  والمجتمع  الفرد  بحماية   - اهلل  باإذن   - كفيالن 
ونا�صرو  العقول  ل�صو�س  ا�صتفاد  لقد  وفكره.  اأمنه 
اأو حديثي  ال�صن  الفكر المنحرف ال�صال من حديثي 
معروفًا،  المنكر  لهم  العلم ف�صوروا  قليلي  اأو  التدين 
عليهم  فانطلت  ال�صبهات  لهم  وزينوا  حقًا،  والباطل 
ف. اإنَّ الو�صطية  الحيل فوقعوا في اأوحال الغلو والتطرُّ
الأمة،  هذه  به  و�صفت  �صيء  كل  ومع  �صيء  كل  في 
َوَكَذِلَك  ربنا  و�صفنا  كما  نكون  اأن  فخرنا  من  واإن 
ًة َو�َصًطا، هذا هو المنهاج الو�صط الذي  َجَعْلَناُكْم اأُمَّ
ثم  تق�صير.  ول  غلو،  ول  تفريط،  ول  فيه،  اإفراط  ل 
ونحن نتحدث عن الأمن الفكري نوؤكد اأن طاعة ولة 
اأمر الم�صلمين ولزوم الجماعة من الم�صائل العقائدية 
يوؤكدون  والجماعة،  ال�صنة  اأهل  عند  عليها  المتفق 
�صاأنها،  وعظم  اأهميتها،  لبالغ  ويقررونها؛  عليها، 
اإل  العباد في دينهم ودنياهم  حيث ل تنظم م�صالح 
بال�صمع والطاعة لمن وله اهلل اأمرهم، فيما لي�س فيه 
مع�صية هلل - عز وجل وهذان الأمران، اأعني - طاعة 
الكبير  تاأثيرهما  لهما   - الجماعة  ولزوم  الأمر،  ولة 
باأحدهما  اأو  بهما،  والإخالل  والمجتمع،  الفرد  على 
�صوره. بجميع  الأمن  ا�صتقرار  عدم  اإلى   يوؤدي 

    اإّن م�صوؤولية الأمن الفكري، والحفاظ عليه، م�صوؤولية 
كافة،  واأفراده  المجتمع  موؤ�ص�صات  بين  م�صتركة 
فالأ�صرة، والمدر�صة، والجامعة، والم�صجد، وغيرها، 
فالأ�صرة  عنه،  والم�صوؤول  به،  المطالب  جهده  له  كٌل 
مثاًل هي الخلّية الأولى في بناء المجتمع، والمح�صن 
المثل  ويكت�صب  ويترعرع  ين�صاأ  ففيها  لالإن�صان،  الأول 
ل  جزء  وهي  الحميدة،  والأخالق  والمبادئ  والقيم 
يتجزاأ من بناء �صخ�صية الفرد داخله، فعلى الوالدين 
ال�صالحة  التربية  الأبناء  وتربية  الأمر  بهذا  العناية 
الماأمور به. ويح�صن  الو�صطية  التي تنطلق من منهج 
بهم الحر�س على معرفة اأ�صدقاء اأبنائهم وقرنائهم، 
وتوجيههم متى ما وجدوا ملحوظة على هذا ال�صديق. 
المجتمع،  بناء  في  الأولى  الخلّية  هي  مثاًل  فالأ�صرة 
ويترعرع  ين�صاأ  ففيها  لالإن�صان،  الأول  والمح�صن 
الحميدة،  والمبادئ والأخالق  والقيم  المثل  ويكت�صب 
الفرد داخله،  بناء �صخ�صية  يتجزاأ من  وهي جزء ل 
الأبناء  وتربية  الأمر  بهذا  العناية  الوالدين  فعلى 
الو�صطية  منهج  من  تنطلق  التي  ال�صالحة  التربية 
الماأمور به.ويح�صن بهم الحر�س على معرفة اأ�صدقاء 
اأبنائهم وقرنائهم، وتوجيههم متى ما وجدوا ملحوظة 
على  اأي�صًا  الحر�س  ينبغي  ال�صديق.كما  هذا  على 
التقنيات  مع  تعاملهم  في  وتوجيههم  الأبناء  مراقبة 
بوابة  فهو  بالإنترنت؛  ي�صمى  ما  وخا�صة  الحديثة 
كبيرة لتبادل المعلومات والطالع على الثقافات وفيه 
ال�صالح والطالح، والح�صن والقبيح، فعلى ال�صاب اأوًل 

الجامعات •  »دور   )2009( البربري  محمد  درا�صة 
الهوية  وتعزيز  الفكري  الأمن  تحقيق  في  العربية 
اإلى  الدرا�صة  هدفت  طالبها«.  لدى  الثقافية 
التعرف على اآليات تحقيق الأمن الفكري واأ�صاليب 
في  الجامعي  ال�صباب  عند  الثقافية  الهوية  تعزيز 
والآليات  الأ�صاليب  واإي�صاح  المعلوماتية،  ع�صر 

التوعية  اأ�صاليب  لتطوير  الجامعات  اتبعتها  التي 
بالأمن الفكري، ومجابهة �صور النحراف الفكري، 
واأو�صحت  الو�صفي.  المنهج  الدرا�صة  وا�صتخدمت 
الدرا�صة �صعف دور الجامعات العربية في تحقيق 
الجامعية  ال�صيا�صات  قدرة  وعدم  الفكري  الأمن 
على مواجهة التحديات التي تنزع اإلى محو الهوية.

المحور الأول: مفهوم وو�شائل الأمن الفكري في بالدنا اليوم
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- المتعامل مع الإنترنت - اأن يحر�س غاية الحر�س، 
بابًا،  عقله  على  ال�صال  الفكر  لأرباب  يجعل  األ  على 
باب  من  حتى  كتابتهم  اأو  مواقعهم  على  بالطالع 
الف�صول؛ فقد تقع ال�صبهة وي�صعب تداركها، ويح�صن 
الأمن  مو�صوع  اإن  به.  والتذكير  ذلك  مراعاة  بالآباء 
الفكري مو�صوع كبير مت�صعب، لكن لعل في الإ�صارات 
ون�صاأل  المو�صوع،  بهذا  لالهتمام  تنبيهًا  ذكرنا  التي 
اهلل جل جالله اأن يحفظ �صبابنا من كل مكروه، واأن 
يريهم الحق حقًا ويرزقهم اتباعه واأن يريهم الباطل 
باطاًل ويرزقهم اجتنابه، واأن يرد �صالهم اإلى طريق 
على  اأي�صًا  الحر�س  ينبغي  والر�صاد.كما  الهداية 
التقنيات  مع  تعاملهم  في  وتوجيههم  الأبناء  مراقبة 
بوابة  فهو  بالإنترنت؛  ي�صمى  ما  وخا�صة  الحديثة 
كبيرة لتبادل المعلومات والطالع على الثقافات وفيه 
ال�صالح والطالح، والح�صن والقبيح، فعلى ال�صاب اأوًل 
- المتعامل مع الإنترنت - اأن يحر�س غاية الحر�س، 
بابًا،  عقله  على  ال�صال  الفكر  لأرباب  يجعل  األ  على 
باب  من  حتى  كتابتهم  اأو  مواقعهم  على  بالطالع 
الف�صول؛ فقد تقع ال�صبهة وي�صعب تداركها، ويح�صن 
الأمن  مو�صوع  اإن  به.  والتذكير  ذلك  مراعاة  بالآباء 
الفكري مو�صوع كبير مت�صعب، لكن لعل في الإ�صارات 
التي ذكرنا تنبيهًا لالهتمام بهذا المو�صوع، ون�صاأل اهلل 
جل جالله اأن يحفظ �صبابنا من كل مكروه، واأن يريهم 
الحق حقًا ويرزقهم اتباعه واأن يريهم الباطل باطاًل 
ويرزقهم اجتنابه، واأن يرد �صالهم اإلى طريق الهداية 
والر�صاد. والمفكرون والمخت�صون والخبراء الأمنيون 
المجتمع  يعي�س  اأن  هو  الفكري  الأمن  اأن  على  اأكدوا 
النوعية  وثقافته  اأ�صالته،  مكونات  على  ا  مطمئنًّ
الثقافية  التيارات  مواجهة  في  الفكرية،  ومنظومته 
المكت�صبات،  الم�صبوهة، وحماية  الأجنبية  اأو  الوافدة 
 والوقوف بحزم �صد كل ما يوؤدي اإلى الإخالل بالأمن.
في  الرائد  الدور  الم�صلمة  لالأ�صرة  اأن  واأكدوا 

على  الفرد  وتربية  الوطني،  بالنتماء  ال�صعور  تنمية 
على  والحر�س  اأف�صاٍل،  من  للوطن  ما  ا�صت�صعار 
اأي  في  الوطن  اأبناء  مع  والمودة  المحبة  ج�صور  مد 
والتاآزر  والتاآخي  التاآلف  من  جوٍّ  لإيجاد  منه؛  مكاٍن 
ج�صًدا  مجموعهم  في  يمثلون  الذين  اأع�صائه  بين 
للوطن. الإيجابي  النتماء  حب  وغر�س   واحًدا، 
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور  ال�صيخ  ويوؤكد   
الحرام  الم�صجد  ل�صوؤون  العام  الرئي�س  ال�صدي�س، 
الحرام-  الم�صجد  وخطيب  اإمام  النبوي،  والم�صجد 
م الأَمِم وَفخاِرها ومبَعث اأمِنها واأمانها  اأن عنوان تقدُّ
وا�صتقراِرها مرهوٌن ب�صالمة عقوِل اأفرادها، ونزاهِة 
اأ�صالِتهم،  نات  بمكوِّ ارتباطهم  ومَدى  اأبناِئها،  اأفكار 
العقدّية  منظومتها  وانتظاِم  ح�صارتهم،  وثوابِت 
محا�صِن  ومن  والِقَيمّية.  الثقافّية  ونوعّيَتها  والفكرّيَة 
والأفكار،  العقول  بحفِظ  جاءت  اأنها  الغّراء  �صريعِتنا 
وجعلت ذلك اإحَدى ال�صرورات الخم�س التي ق�صَدت 
اإليها في تحقيِق م�صالح العباد في اأموِر المعا�س والمعاد، 
والأّمة. والمجتمع  لالأفراِد  الأمِن  بِحفظ  جاءت   كما 
وقال ال�صدي�س: بالرغم من اأنَّ الأمَن بمفهوِمه ال�صامل 
ا�صتقراِرها،  ركيَزة  هو  اإذ  اأّمة؛  لكلِّ  رئي�س  مطَلٌب 
واأ�صا�س اأمانها واطمئنانها، فاإنَّ هناك نوًعا يعد اأهم 
الج�صد؛  من  الراأ�س  بمثابِة  فهو  واأخطرها،  اأنواِعه 
و�صخ�صيتها  الأّمة  بهوية  الوثيقِة  ال�صلة  من  له  ِلما 
ال�صدي�س  واأ�صار  عنه.  لها  ِغنى  ل  حيث  الح�صارية؛ 
اإلى اأّن الأمَن الفكريَّ لدى هذه الأّمِة يعني اأن يعي�َس 
على  ين  مطمئنِّ اآمنين  مجتَمِعهم  في  الإ�صالم  اأهل 
ومنظوَمِتهم  ثقافِتهم،  وتميُّز  �صخ�صّيِتهم،  مكِونات 
اأهّميُته  وتاأتي  وال�صنة،  الكتاب  من  المنبثقِة  الفكرّية 
من كونه ي�صتِمّد جذوَره من عقيدة الأمة وم�صلَّماتها، 
زاتها  مميِّ ويراعي  ذاِتَيتها،  ق  ويحقِّ َتها،  هويَّ د  ويحدِّ
في  والَوحدة  الّتالُحم  بتحقيِق  وذلك  ها،  وخ�صائ�صَ

الفكِر والمنهج وال�ّصلوك والهدف والغاية. 
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يعد الأمن نعمة ربانية وغاية عظمى، و�صرورة 
ت�صتقيم  به  ومادتها،  الحياة  �صريان  وهو  ق�صوى، 
ومعامالتهم،  عباداتهم  في  العباد  حال  ي�صلح  وبه 
هاج�صاً   بات  الفكري  الأمن  وروؤية  معاي�صهم،  وفي 
وطنياً  ومطلبًا عالميا ا�صتراتيجية تجعل الأمم تبذل 
اأق�صى جهودها وطاقاتها لتح�صيله. والأمن الفكري 
المتعلقة  الأخرى  للجوانب  والم�صدر  الأ�صا�س  بمثابة 
اأن ت�صرفات الفرد ومواقفه واإنجازاته  بالأمن، ذلك 
واتجاهاته  لأفكاره  ترجمة  هي  اإنما  واهتماماته 

ومعتقداته.

الذاكرة  بمخزون  يتعلق  ما  كل  الأمن  يت�صمن 
الأخالقية  والمبادئ  والقيم  الثقافات  من  الإن�صانية 
التي يتلقاها الإن�صان من مجتمعه؛ والمق�صود بالأمن 
اأ�صالتهم  مكونات  على  النا�س  اطمئنان  هو  الفكري 
من  فهو  الفكرية.  ومنظومتهم  النوعية  وثقافتهم 
والوقوف  المكت�صبات  لحماية  الأمنية  ال�صروريات 
كما  بالأمن،  الإخالل  اإلى  يوؤدي  ما  كل  �صد  بحزم 
واأمنه  التعبير  وفي  التفكير  في  الإن�صان  بحق  يرتبط 
الختيار  في  المكت�صبة  كافة  حقوقه  حماية  في 

الآخرين  حقوق  مع  يتعار�س  ل  بما  الت�صرف  وفي 
على  الحفاظ  يعني  الفكري  والأمن  ومكت�صباتهم، 
التيارات  مواجهة  في  الأ�صيلة  الثقافية  المكونات 
بهذا  وهو  الم�صبوهة،  الأجنبية  اأو  الوافدة  الثقافية 
الختراق  من  الثقافية  الهوية  و�صيانة  حماية  يعني 
العقل  على  الحفاظ  ويعني  الخارج،  من  اأوالحتواء 
الثقافية  الموؤ�ص�صات  و�صيانة  الخارجي  الحتواء  من 
م�صاألة  الفكري  والأمن  النحراف،  من  الداخل  في 
الدولة  تهم  مثلما  المجتمع  باهتمام  تحظى  اأن  يجب 
الحيوي  الدور  يبرز  لذلك   .)2002 )الخمي�صي، 
اإر�صاء  في  والتربوية  الجتماعية  التن�صئة  لموؤ�ص�صات 
تلعبه،  الذي  الدور  الفكري من خالل  الأمن  وتحقيق 
وعمليًا توؤديه تلك الموؤ�ص�صات لإعداد الفرد فكريا ً من 
مناحي  في  ال�صحيحة  التن�صئة  وتن�صئته  الفرد  تربية 
ال�صليمة،  الجتماعية  البيئة  من  انطالقًا  الحياة 
والهتمام بالموؤ�ص�صات التربوية )المدر�صة، الأ�صرة، 
الم�صاجد، الجامعات، و�صائل الإعالم( لتوؤدي دورها 
والأفكار  المفاهيم  المجتمع  اأفراد  لإك�صاب  المن�صود 
المبادئ  من  تنطلق  والتي  وال�صليمة  ال�صحيحة 

التربوية لذلك المجتمع. 

المحور الثاني: دور المدر�شة في تربية الفكر ال�شيا�شي لدى طالب هذا الجيل
اأن الأمن بجميع اأنواعه والأمن الفكري خا�صًة، 
الإ�صالم  بها  جاء  التي  الأ�صا�صية  المطالب  من 
الفكري  والأمن  الإن�صانية،  المجتمعات  في  لتحقيقها 
يعد بمثابة الراأ�س من الج�صد مع باقي اأنواع الأمن؛ اإذ 
بتحقيقه وتعزيزه ت�صلم باقي اأنواع الأمن، وباختالله 
تختل، وعلى جميع الموؤ�ص�صات التربوية اأن تقوم بالدور 
 المهم الذي ينبغي اأن توؤديه لكي يعزز الأمن الفكري.
التربية  في  عالية  اأهمية  له  الفكري  الأمن  واإن 
الإ�صالمية؛ لأنه مح�صلة ونتيجة لجهود تربوية �صاملة 
ومتوازنة، فهو معيار لقيا�س مدى نجاح تلك الجهود 
التربوية المت�صافرة، ولما له من اآثار اإيجابية متعددة 

حفظ  في  ُي�صهم  فهو  الأبعاد،  ومختلفة  الجوانب 
ال�صرورات الخم�س؛ مما يعني اأنه بوابة الأمن، وك�صر 

هذا الباب يفتح اأبواًبا من ال�صر ل ح�صَر لها.

العام يعني �صالمة  الفكري بمفهومه  اإن الأمن 
الفكر من النحرافات العقدية وال�صلوكية والمنهجية، 
ومن  فيه،  والتطرف  الدين  في  الغلو  من  وحمايته 
الجفاء والنحالل، والأمن الفكري م�صوؤولية مجتمعية 
تبداأ من الأ�صرة، وتمتد اإلى المجتمعات والموؤ�ص�صات 
الحكومية وال�صروح التعليمية والجمعيات المجتمعية، 
كما �صح الخبر عن ر�صول اهلل : )ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم 
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ِتِه،  َرِعيَّ َعْن  َوَم�ْصوؤوٌل  َراٍع  الإَِماُم  ِتِه،  َرِعيَّ َعْن  َم�ْصوؤول 
ُة  ِتِه، َواْلَمْراأَ ُجُل َراٍع ِفي اأَْهِلِه َوُهَو َم�ْصوؤوٌل َعْن َرِعيَّ َوالرَّ
ِتَها، َواْلَخــاِدُم  َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَم�ْصوؤوَلٌة َعْن َرِعيَّ
َقاَل:   - ِتـــِه،  َرِعيَّ َعْن  وَم�صــْوؤوٌل  ـِدِه  �َصيِّ َمــاِل  ِفي  َراٍع 
ُجُل َراٍع ِفي َماِل اأَِبيِه َوَم�ْصوؤوٌل  َوَح�ِصْبُت اأَْن َقْد َقاَل: َوالرَّ

ِتِه(. ِتِه - َوُكلُُّكْم َراٍع َوَم�ْصوؤوٌل َعْن َرِعيَّ َعْن َرِعيَّ

التربية  مناهج  ت�صمين   - خالل  من  وذلك 
وال�صتنباط  التفكير  في  الإ�صالمي  المنهج  والتعليم 
منهج  وفق  الإ�صالمية،  العقيدة  بتدري�س  والعناية 
من  الم�صتقى  ال�صرعي  العلم  ون�صر  ال�صالح،  ال�صلف 
المجتمع،  في  ال�صالح  ال�صلف  بفهم  ة  وال�صَنّ الكتاب 
مع البعد عن كثرة الختالف واأ�صبابه، وت�صجيع اأهل 
القيام  الحق على  والمنهج  ال�صحيح،  ال�صرعي  العلم 
بالدور المن�صود منهم، وحماية المجتمع من م�صادر 
الفكر المنحرف، �صواء اأكان ذلك في جانب الإفراط 
اأو التفريط. ل بد اأن نوؤكد اأن التربية ال�صيا�صية تتاأثر 
وبَتَوجهات  المجتمع  في  ال�صائدة  ال�صيا�صية  بالبيئة 
النظام  كان  فاإذا  البيئة،  تلك  في  ال�صيا�صي  النظام 
الحقيقية  الإرادة  عن  معبرًا  ديمقراطيًا  ال�صيا�صي 
للمواطنين؛ ازدهرت التربية ال�صيا�صية واأثمرت جياًل 
في  ودوره  بواجبه  وموؤمنًا  مجتمعه،  بق�صايا  واعيًا 
الت�صدي لتلك الق�صايا. اأما اإذا كان نظامًا دكتاتوريًا 
م�صتبدًا، �صاد الخوف وتراجع دور التربية ال�صيا�صية، 
ووجه الوجهة التي تخدم م�صلحة ذلك النظام وتطيل 
بقاءه في الحكم، فين�صاأ جيل مرتبك الخطى، م�صو�س 
الفهم، �صعيف النتماء، نفعي الغاية، اإما كارهًا لتلك 
على  لها  ومداهنًا  منافقًا  اأو  عليها،  وناقمًا  ال�صلطة 
محمود  ذلك  يوؤكد  للوطن.  العليا  الم�صالح  ح�صاب 
ح�صن اإ�صماعيل في كتابه »التن�صئة ال�صيا�صية«، حيث 
اجتماعيًا  و�صيطًا  التعليمية  الموؤ�ص�صات  تعتبر  يقول: 
هذا  وفي  القائم.  الو�صع  لتكري�س  النظام  اأوجده 

العملية  جوانب  وبقية  الدرا�صية  المناهج  ُتعد  الإطار 
التعليمية اإحدى الآليات المتاحة للحفاظ على البناء 
تعتمد  ال�صائد  ال�صيا�صي  النظام  ظل  وفي  ال�صيا�صي، 
ال�صلطة الحاكمة على النظام التربوي كو�صيط من اأجل 

المحافظة على �صيطرتها الجتماعية والقت�صادية.

التربية  عملية  في  المدر�صة  دور  عن  اأما 
ال�صيا�صية، فتكمن اأهميته في كونه يجمع بين التعليم 
دورها  يتعدى  حيث  ال�صلوكية،  والتربية  النظري 
ذلك  يتنوع  اإذ  هة،  الُموجَّ والمادة  المدر�صي  الكتاب 
من  طويلة  لفترات  التالميذ  ق�صاء  ب�صبب  التاأثير 
العلمي  بالمحتوى  الطالب  يتاأثر  فال  فيها،  حياتهم 
المدر�صة. بيئة  في  يراه  ما  بكل  يتاأثر  بل   وحده، 
والمدر�صة تختلف عن الأ�صرة في كونها اأكثر ان�صباطًا 
المحا�صبة،  قيمة  الطالب  يدرك  ففيها  واأقل عاطفة، 
ملزمًا  نف�صه  يجد  حيث  جدية،  اأكثر  حياة  ويتعود 
مواعيد  في  اإليها  الذهاب  اأجل  من  بال�صتيقاظ 
كما  موعده.  عن  تاأخر  اإن  �صيحا�صب  لأنه  محددة، 
المدر�صية  الإدارة  في  المتمثلة  ال�صلطة  �صيجد  اأنه 
فيبداأ  فيه،  تربى  الذي  بيته  �صلطة  من  حزمًا  اأكثر 
يتلقى  اإذ  ال�صلطة،  تلك  احترام  نف�صه على  تعويد  في 
مدر�صته.  مدير  اأو  معلمه  من  والتوجيهات  الأوامر 
النظام  واحترام  الن�صباط  قيمة  الطالب  ويتعود 
وال�صتئذان  المدر�صي،  الطابور  �صفوف  في  بوقوفه 
كلما اأراد اأمرًا. ثم هو بين زمالئه في حياة جماعية، 
ي�صعر معها بقيم متعددة، فالتناف�س بينه وبين زمالئه 
والم�صاواة  الذات.  وتحقيق  الإنجاز  نحو  له  محرك 
تعامل  في  يالحظه  يومي،  �صلوك  اأقرانه  وبين  بينه 

معلمه معه ومع زمالئه، فيتربى على ذلك ال�صلوك.

متوازيين:  بدورين  تقوم  فالمدر�صة  اإذًا؛ 
الدور  اأما  عملي،  �صلوكي  ودور  نظري،  معرفي  دور 
هة  الموجَّ المناهج  في  فيتمثل  النظري،  المعرفي 
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التربية  كمادة  ال�صيا�صية،  التربية  اإلى  والهادفة 
يتعلق  ما  اأو  التاريخ،  مادة  اأو  القومية،  اأو  الوطنية 
كتب  تت�صمنها  التي  والجتماعية  ال�صيا�صية  بالقيم 
التربية الدينية واللغة العربية بما تحويه من ن�صو�س 
واأما  وتوعوية.  تثقيفية  قرائية  مو�صوعات  اأو  اأدبية، 
الأن�صطة  خالل  من  فيتم  العملي،  ال�صلوكي  الدور 
المدر�صية الهادفة التي تنمي مواهب الطالب وتو�صع 
والن�صاط  المدر�صية  وال�صحافة  كالإذاعة  مداركهم 
الم�صرحي، اأو التي تزرع فيهم قيمة تحمل الم�صوؤولية 
كال�صرطة  العامة،  الخدمة  في  الم�صاركة  خالل  من 
اأو الجمعية التعاونية المدر�صية.  المدر�صية الطالبية 
وقد يمار�س الطالب ن�صاطًا �صيا�صيًا مبا�صرًا من خالل 
ير�صح  حيث  الطالب،  اتحاد  انتخابات  في  م�صاركته 
نف�صه، ويناف�س زمالءه في الفوز بع�صويته اأو رئا�صته، 

وغيرها من الو�صائل العملية.

والطالب عندما يق�صي في المدر�صة مدة طويلة 
اإدارة  راأى  فكلما  بطباعها،  يتطبع  فاإنه  حياته  من 
المدر�صة مدركة لدورها، قدوة في اإدارتها وقراراتها، 
وال�صورى  والحرية  العدالة  قيم  لتر�صيخ  �صاعية 
لها.  وممار�صًا  القيم  بتلك  متم�صكًا  ن�صاأ  والم�صاواة، 
وعلى النقي�س، كلما كانت اإدارة المدر�صة بعيدة عن 
ذلك  فاإن  والقهر،  ال�صتبداد  وظاهرها  القيم،  تلك 
اأجياًل ناقمة على من حولها،  - ل محالة - �صيخرج 
تتخذ من التمرد والعنف و�صيلة ل�صتخال�س حقوقها 
امتدادًا  ذلك  بعد  الجامعة  وتاأتي  ذاتها.  اإثبات  اأو 
اأن  اإل  والموجه،  المق�صود  التعليمي  المدر�صة  لدور 
الطالب  تعود عليه  يختلف عما  الجامعة  يتاح في  ما 
بلغوا  قد  الطالب  يكون  الجامعة  ففي  المدر�صة،  في 
درجة من الن�صج العقلي، تمكنهم من الطالع الذاتي 
و�صائل  عبر  وال�صيا�صية  المعرفية  ح�صيلتهم  وزيادة 

وو�صائل  والمجالت  كال�صحف  مختلفة،  تثقيفية 
جماعات  عبر  وكذا  الحديثة،  اأو  التقليدية  الإعالم 
وخارجها،  الجامعة  في  بالطالب  تحيط  التي  الرفاق 
ومن ثم الأن�صطة الطالبية بمختلف اأنواعها، واأهمها 
ما ي�صمى باتحادات الطالب، وهو الن�صاط ال�صيا�صي 
الأهم  والمكون  الجامعي،  الو�صط  في  تاأثيرًا  الأكثر 
اأ�صهم  كيف  راأينا  وقد  ال�صبابية.  ال�صيا�صية  للكوادر 
وقيادات  رموز  �صناعة  في  المهم  الن�صاط  ذلك 
�صيا�صية طالبية في فترة مبكرة من عمرها، وكان لها 
وراأينا  ال�صيا�صية.  الحياة  في  البارز  دورها  بعد ذلك 
تر�صح  اأو  �صيا�صية  اأحزابًا  اأ�ص�س  من  هوؤلء  بين  من 
على  م�صر  في  كان  كما  ذلك،  بعد  البالد  لرئا�صة 

�صبيل المثال.
المناخ  الجامعية  المرحلة  في  للطالب  ويتوفر 
اأكثر  تعليمي  مجتمع  على  النفتاح  من  الخ�صب 
تخ�ص�صًا، وبيئة فكرية اأكثر عمقًا، فمن ذلك الدرا�صات 
ال�صيا�صة،  كليات  في  كما  المق�صودة  ال�صيا�صية 
وغيرها  والجتماع،  والحقوق،  والتاريخ،  والقت�صاد، 
العلوم  في  المتخ�ص�صة  الجامعية  الموؤ�ص�صات  من 
عامة. ب�صفة  الإن�صانية  والعلوم  خا�صة،   ال�صيا�صية 
اأن  هو  هنا،  الجميع  اإليه  يتنبه  اأن  يجب  والذي 
زهرة  اأبنائنا  حياة  من  ت�صتقطع  والجامعة  المدر�صة 
الفكري  البناء  فترة  هي  ال�صنوات  تلك  اأعمارهم، 
والمعرفي وال�صلوكي؛ لذا فاإن المجتمع ل بد اأن يبقى 
رقيبًا على تلك الأنظمة ال�صيا�صية الم�صتبدة المزورة، 
طريقين: عبر  اأبنائنا  وعي  لتزييف  ت�صعى   التي 
�لأول: هو العبث بالمناهج والمقررات الدرا�صية الذي 
لم يقف عند حد ا�صتبعاد �صير العظماء والم�صلحين 
اأو حذف مقررات واإ�صافة غيرها، بل تعدى ذلك اإلى 
المناهج  من  ونبوية  قراآنية  ون�صو�س  اآيات  ا�صتبعاد 
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الت�صييق  من  مناخ  فر�س  هو  و�لثاني:  الدرا�صية. 
القائمين  نفو�س  في  الرعب  وزرع  الأمني،  والإرهاب 
من  الحد  بغر�س  والتربوية،  التعليمية  العملية  على 
ما  واأبرزها  المختلفة،  الطالبية  الأن�صطة  ممار�صة 

يت�صل بالأو�صاع ال�صيا�صية.
العتماد  يجب  الذي  الأ�ص�س  اأهم  الأمن  ويعد 
المجتمع  رقي  على  تحافظ  قوية  قاعدة  لبناء  عليها 
ومنجزاتها  الأمة  مقدرات  على  للحفاظ  وتقدمه، 
المجتمع  بموؤ�ص�صات  المناطة  الم�صوؤولية  اإطار  في 
ي�صهم  ما  لتحقيق  التربوية  الموؤ�ص�صات  راأ�صها  وعلى 
�صالمة  على  والحفاظ  اأبعاده  بكل  الأمن  تعزيز  في 
المجتمع والأفراد )الحارثي، 2009(. وهذا ل يتاأتى 
�صليمة  �صحيحة  تربية  النا�صئة  تربية  خالل  من  اإل 
الدولة،  تتبناها  التي  التربوية  الأ�ص�س  من  تنطلق 
مما يتطلب عمل مراجعة م�صتمرة ومتب�صرة لطبيعة 
وفل�صفة التربية التي تتبناها الدولة في ر�صم �صيا�صاتها 
الم�صتقبلية للحفاظ على مقدراتها المادية والب�صرية 
والزدهار  وللرقي  لها،  وال�صتقرار  الأمن  و�صمان 
لذا  م�صتقبلية؛  بنظرة  لها  مخطط  ثابتة  خطى  في 
التي  الرئي�صة  الأولويات  من  الفكري  التح�صين  يعد 
وحماية  للمجتمعات  الأمني  التخطيط  عليها  يرتكز 
�صحية  يكون  ل  حتى  الفكرية،  التاأثيرات  من  الفرد 
لالإرهاب والمنظمات الإرهابية )البراق، 1985(، اإن 
الأ�ص�س التربوية التي ت�صهم في تعزيز الأمن الفكري 
)علمية  دقيقة  �صوابط  و�صع  تتطلب  الطلبة  لدى 
و�صخ�صية( لختيار الم�صرفين التربويين والمر�صدين 
المعلمين  اأداء  وتقويم  ووكالئهم،  المدار�س  ومديري 
في مجال تحقيق الأمن الفكري ب�صورة نفع وجد. كما 
تتطلب مراجعة ومعالجة الخلل . اإن ّ العلمية المتاحة 
المراجع  وتوفير  الأخطاء،  لتنقيتها من  ندعو  للطلبة 
الفكرية  النحرافات  لمعالجة  المنا�صبة  العلمية 
والعقدية وال�صلوكية لتكون في متناول الطلبة واأع�صاء 
هيئة التدري�س. ف�صاًل عن ربط مناهج التعليم بواقع 

المعا�صرة،  الفكرية  المجتمع  وم�صكالت  الحياة 
والأنـ�صطة  الدرا�صية  المقررات  بع�س  وتوظيف 
الفكري  النحراف  خطورة  درجة  لإي�صاح  التعليمية 
الأمن  اأهداُف  اإن  مواجهته.  في  الطلبة  لتح�صين 

الفكري تتجَلّى في: 
دوَر  ُز  تعِزّ التي  الإن�صانية  والمبادئ  القيم  غر�س   -
ال�صرائع  به  جاءت  وما  وجل-  -عز  باهلل  الإيمان 

الدينية، وتغر�س روح النتماء لالأمة والوطن.
- تر�صيخ مفهوم الفكر الو�صطّي المعتدل الذي تمَيّز 

ين الحنيف.  به الِدّ
الفكرية  التيارات  من  النا�صئة  اأفكار  تح�صين   -

ال�صاّرة.
على  القادر  ال�صحيح  التفكير  على  الفرد  تربيُة   -
ِمين، وعلى تنمية روح الإبداع  الَغِثّ من ال�َصّ تمييز 

لديه بحيث يكوُن �صببًا في نه�صة الأمة.
- اإ�صاعة روح المحبة والتعاون بين الإن�صانية جمعاء، 

والبعد عن الحقد والكراهية.
بما  والمجتمع،  الأمة  تجاه  بالم�صوؤولية  الإح�صا�ُس   -

ر المجتمع وتقّدمه نحو الأف�صل.  يكفل تطُوّ

المدار�س  من  التعليمية  الموؤ�ص�صات  ودوُر 
الأفكار  تنميُة  ُتها  فمهَمّ  ، محورٌيّ دوٌر  والجامعات 
النتماء  قيم  َن�ْصر  على  والعمل  وحمايُتها،  والعقول 
الحياة  بواقع  التعليم  مناهج  وربط  الأخالق  وبناء 
وم�صكالت المجتمع الفكرية المعا�صرة. اأدعو ال�صباب 
على  يوؤِثّر  بما  طاقاتهم  واإ�صاعة  وقتهم  اإهدار  لعدم 
الجماعات  لتجنيد  التاّم  والوعي  واإنتاجهم،  ذكائهم 
والنتباه  التكفيري،  بالفكر  واإقناعهم  الإرهابية 
الأخيرة  الآونة  في  ن�صَطْت  التي  الإلحاد  تيارات  اإلى 
العمل  القيم الأخالقية وقيم  والحر�س على منظومة 

وقيم الأ�صرة والنتماء للوطن. 
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الإلحادية  التيارات  من  الفرد  حماية  على  • العمل 
والأفكار المنحرفة والتقليد ال�صلبي. 

وتحمل  النف�س  على  العتماد  على  الفرد  تربية   •
الم�صوؤولية وتعود القيادة. 

• تلبية الحاجات الجتماعية والنف�صية لدى المتعلم 
الذات  وتحقيق  وال�صداقة  النتماء  اإلى  كالحاجة 
من  التخل�س  على  الفرد  وم�صاعدة  والتقدير 
بع�س ما يعانيه من م�صكالت كالقلق وال�صطراب 

والنطواء.

نتائج الدرا�شة 
متميزًا  اإن�صانًا  باعتباره  بنف�صه  الطالب  اعتزاز   •
مما  بها  والعتزاز  والحترام  التقدير  خالل  من 
التي  والت�صرفات  التجاهـات  بروز  اإلى  �صيوؤدي 

تنمي القدرات الكامنة. 
• الت�صجيع على تطوير روح المبادرة والم�صوؤولية.

• تنمية مفهوم احترام الذات والن�صباط ال�صلوكي. 
لديهم. التي  وال�صعف  القوة  جوانب  • معرفة 

والنحراف،  والتطرف  النطواء  مظاهر  معالجة   •
بحيث ي�صبح ع�صوًا نافعًا لنف�صه ولمجتمعه.

المحور الثالث: ق�شية فل�شطين ومناهجنا الدرا�شية 

الأمريكي  الرئي�س  اتخذه  الذي  القرار  يعد 
تل  من  الأمريكية  ال�صفارة  نقل  ب�صاأن  ترامب  دونالد 
المقد�صة  بالمدينة  والعتراف  القد�س،  اإلى  اأبيب 
الحالية  التحديات  اأكبر  من  لـ»اإ�صرائيل«،  عا�صمة 
خ�صو�صًا  الفل�صطينيين  تواجه  التي  والم�صتقبليةً  
عن  القرار  هذا  خطورة  تقل  ل  اإذ  عمومًا؛  والعرب 
في  جوهرية  ق�صية  فالقد�س  الم�صوؤوم.  بلفور  وعد 
ال�صراع  ت�صوية  يمكن  ول  الفل�صطيني،  ال�صعب  كفاح 
ذلك  وظهر  حّلها.  دون  من  العربي-الإ�صرائيلي 
بو�صوح في انتفا�صة ال�صعب الفل�صطيني والعربي �صد 

القرار الأميركي. 

اأدت نكبة �صعب فل�صطين اإلى خ�صارة اأكثر من 
80 في المئة من م�صاحة القد�س؛ اإذ �صمت »اإ�صرائيل« 
اإليها الأغلبية العظمى من موؤ�ص�صات المدينة وبناها 
الأحياء  على  عالوة  الحديثة،  واأ�صواقها  التحتية 
العربية الحديثة. كانت نكبة القد�س �صديدة الوطاأة، 
ولم تنج منها �صوى البلدة القديمة و�صرقها ّ وجزء من 
�صمالها، في حين خ�صع الباقي لالحتالل الإ�صرائيلي، 
بعد اأن تحول �صكان الأحياء الغربية ً من الفل�صطينيين 
الغربي  الريف  �صكان  جانب  اإلى  وذلك  لجئين،  اإلى 

للمدينة كلها. اعلم ّ اأن الحتالل »الإ�صرائيلي« للقد�س 
يتناق�س مع قرار التق�صيم الدولي رقم 181،ال�صادر 
عن الجمعية العامة الأمم المتحدة عام 1947 الذي 
الأمم  تديره  خا�س،  دولي  نظام  تحت  القد�س  و�صع 

المتحدة.
ال�صرق  في  وال�صامل  العادل  ال�صالم  اأن 
الفل�صطينية  الدولة  بقيام  اإل  يتحقق  لن  الأو�صط 
القد�س  وعا�صمتها  للحياة،  القابلة  الم�صتقلة، 
الجولن  من  الإ�صرائيلي  والن�صحاب  ال�صريف، 
يونيو  من  الرابع  خط  اإلى  المحتل  ال�صوري  العربي 
�صبعا  مزارع  ومن  1967م،  عام  من  )حزيران( 
للق�صية  العادل  الحل  غياب  واأن  لبنان.  جنوب  في 
الفل�صطينية، وا�صتمرار المعاناة الهائلة التي يتحملها 
حدود  كل  فاقت  والتي  ال�صقيق،  الفل�صطيني  ال�صـعب 
النزاعات  تفاقم  في  الحقيقي  ال�صبب  هي  الت�صور، 
في ال�صـرق الأو�صط وتعدد �صورها.  منذ بداية القرن 
لالحتالل  الإ�صالمي  العالم  تعر�س  ع�صر،  التا�صع 
عبر  �صواء  مبا�صر،  غير  اأو  مبا�صر  ب�صكل  الإمبريالي 
غزوات ع�صكرية مبا�صرة وطويلة الأمد اأو عن طريق 
النظام  انهيار  ورغم  الإرادة.  م�صلوبة  حكومات 



111111

العالمية  الحرب  اأعقاب  في  تاأ�ص�س  الذي  العالمي 
�صمال  الغرب/حلف  مع�صكري؛  اأ�صا�س  على  الثانية 
وار�صو  ال�صوفييتي/حلف  والتحاد  »ناتو«،  الأطل�صي 
اإن�صاء  اليوم  اإلى  ي�صهد  لم  العالم  اأن  اإل   ،1990 عام 
الفاعلة. الجهات  متعدد  عالمي  لنظام  توازن   اآليات 
 واليوم فلم تعد الأجهزة الأمنية وحدها هي الم�صوؤولة 
كان  واإن  الدولة،  ومكت�صبات  اأمن  على  الحفاظ  عن 
فاأ�صبحت  الم�صوؤولية،  من  الأكبر  الجزء  عليها  يقع 
جميع اأجهزة الدولة الر�صمية والمدنية، بل اأ�صبح كل 
مواطن ومقيم م�صوؤوًل �صمن هذه المنظومة ال�صاملة 
�صبق  بل  اأيد  قد  الحنيف  ديننا  ولعل  الم�صوؤولية.  في 
الم�صوؤولية،  هذه  تر�صيخ  في  الحديثة  النظريات 
واأزكى  ال�صالة  اأف�صل  عليه  الكريم  ر�صولنا  فحديث 
الت�صليم و�صح ب�صكل جلي اأن الجميع م�صوؤول، فكلكم 

راع وم�صوؤول عن رعيته.

المدار�س  من  التعليمية  الموؤ�ص�صات  ودوُر 
الأفكار  تنميُة  تها  فمهَمّ محورٌي،  دوٌر  والجامعات 
والعقول وحمايُتها، والعمل على َن�ْصر قيم النتماء وبناء 
الأخالق وربط مناهج التعليم بواقع الحياة وم�صكالت 
لعدم  ال�صباب  اأدعو  المعا�صرة.  الفكرية  المجتمع 
اإهدار وقتهم واإ�صاعة طاقاتهم بما يوؤِثّر على ذكائهم 
واإنتاجهم، والوعي التاّم لتجنيد الجماعات الإرهابية 
تيارات  اإلى  والنتباه  التكفيري،  بالفكر  واإقناعهم 
الإلحاد التي ن�صَطْت في الآونة الأخيرة والحر�س على 
الأ�صرة  وقيم  العمل  وقيم  الأخالقية  القيم  منظومة 
والنتماء للوطن؛ لذلك ينبغي تفعيل دور الموؤ�ص�صات 
التربوية والتعليمية في تحقيق الأمن الفكري باعتباره 
اأهم متطلبات تحقيق الأمن الوطني والمحافظة  من 
عليه، وذلك من خالل عدد من البرامج والآليات التي 
الوطنية  والتربية  العامة  التعليمية  ال�صيا�صات  ت�صمل 
في  والنف�صي  الجتماعي  والعمل  والمعلم  والمناهج 
الموؤ�ص�صات التعليمية والأن�صطة الطالبية. ويعد الأمن 
لبناء قاعدة  الذي يجب العتماد عليها  الأ�ص�س  اأهم 
للحفاظ  وتقدمه،  المجتمع  رقي  على  تحافظ  قوية 

الم�صوؤولية  اإطار  في  ومنجزاتها  الأمة  مقدرات  على 
المناطة بموؤ�ص�صات المجتمع وعلى راأ�صها الموؤ�ص�صات 
التربوية لتحقيق ما ي�صهم في تعزيز الأمن بكل اأبعاده 
ل  وهذا  والأفراد،  المجتمع  �صالمة  على  والحفاظ 
�صحيحة  تربية  النا�صئة  تربية  خالل  من  اإل  يتاأتى 
�صليمة تنطلق من الأ�ص�س التربوية التي تتبناها الدولة، 
مما يتطلب عمل مراجعة م�صتمرة ومتب�صرة لطبيعة 
وفل�صفة التربية التي تتبناها الدولة في ر�صم �صيا�صاتها 
الم�صتقبلية للحفاظ على مقدراتها المادية والب�صرية 
و�صمان الأمن وال�صتقرار لها، وللرقي والزدهار في 
يعد  لذا  م�صتقبلية؛  بنظرة  لها  مخطط  ثابتة  خطى 
التح�صين الفكري من الأولويات الرئي�صة التي يرتكز 
عليها التخطيط الأمني للمجتمعات وحماية الفرد من 
لالإرهاب  �صحية  يكون  ل  حتى  الفكرية،  التاأثيرات 

والمنظمات الإرهابية. 

اإن الأ�ص�س التربوية التي ت�صهم في تعزيز الأمن 
دقيقة  �صوابط  و�صع  تتطلب  الطلبة  لدى  الفكري 
التربويين  الم�صرفين  لختيار  و�صخ�صية(  )علمية 
وتقويم  ووكالئهم،  المدار�س  ومديري  والمر�صدين 
الفكري  الأمن  تحقيق  مجال  في  المعلمين  اأداء 
ب�صورة م�صتمرة، وتوظيف بع�س المقررات الدرا�صية 
والأنـ�صطة التعليمية لإي�صاح درجة خطورة النحراف 
فالمجتمع  مواجهته،  في  الطلبة  لتح�صين  الفكري 
ي�صع له غايات واأهداف يـريد اأن يحـققها عن طريق 
ما  مدى  لمعرفة  المنـاهج  تقويم  ثم  المناهج  هذه 
الفيل�صوف  اأرجع  حيث  لأهداف،  هذه  من  تحقـق 
غياب  اإلى  الحكم  ف�صاد  كونفو�صيو�س  ال�صيني 
تلقين  عن  الأ�صرة  عجز  ب�صبب  ال�صالحة  المواطنة 
العامة،  والم�صلحة  المتبادل  والحب  الف�صيلة  قيم 
لهذا دعى جهاز الدولة اإلى تحمل مهمة تعليم النا�صئة 
ابتغاء خلق نظام اجتماعي �صليم يتاأتي معه قيام حكم 
اإلى  الجمهورية  كتابه  في  اأفالطون  وذهب  �صالح، 
اعتبار التعليم واحد من اأهم اأعمدة الدولة الفا�صلة، 
ال�صيا�صة  �صفر  من  الأخير  الكتاب  اأر�صطو  وكر�س 
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للحديث عن التربية، وجاء فيه »اأن من �صمن واجبات 
النا�صئ،  تربية  باأمر  الهتمام  يهتم غاية  اأن  الحاكم 
تاأثير الثقافة  اإلى  كما نبه رو�صو في الع�صر الحديث 
الدولة  في  الحكم  نظام  في  ال�صيا�صية  والتن�صئة 
و�صيا�صتها العامة«، وتطرق ميكيافلي في كتابه الأمير 
للتن�صئة ال�صيا�صية، حيث يوؤكد فيه على �صرورة اإعداد 
القائد ال�صيا�صي اإعدادًا محكمًا ل�صمان ح�صن التدبير 
والقيادة فيه. وقد تزايد الهتمام بالتن�صئة ال�صيا�صية 
اإلى  ال�صيا�صية  الدرا�صات  وت�صير  الحالي  الع�صر  في 
هو  ال�صيا�صية  التن�صئة  م�صطلح  �صاغ  من  اأول  اأن 
هربرت هايمان، وذلك في درا�صة له عام 1959 في 
كتاب بعنوان »التن�صئة ال�صيا�صية«، وقد عرف هايمان 
الأنماط  الفرد  تعلم  باأنها  ال�صيا�صية  التن�صئة  عملية 
المجتمع  موؤ�ص�صات  مختلف  طريق  عن  الجتماعية 
التي ت�صاعده على اأن يتعاي�س مع هذا المجتمع �صلوكيًا 
ال�صيا�صي  الأدب  اأخذ  التاريخ  ذلك  ومنذ  ونف�صيًا، 
والبحوث  النظرية  الدرا�صات  من  بالعديد  يزخر 
التطبيقية في مو�صوع التربية الجتماعية وال�صيا�صية. 

على  يقوم  �صمولٌي  فكٌر  الإ�صالمي  الفكر  اإن 
ال�صلوك  في  وتاأثيره  الربانية،  العقيدة  من  اأ�صا�س 
في  الم�صلم  الإن�صان  حاجات  اأعظم  من  وهو  كبيٌر، 
مراحل نموه كافة، من هنا ل بد من الهتمام بتثقيف 
هذا  اأ�صا�س  على  وتربيته  للتعليم  المتلقي  الطالب 
فيها  بما  المختلفة،  الدرا�صّية  المراحل  في  الفكر 
ن�صج  م�صتوى  مع  يتالءم  بما  الجامعّية،  المرحلة 
الطالب وحاجاته وخبراته. تبداأ �صلة الم�صلم بالفكر 
بنمو  الت�صاعد  في  وت�صتمر  طفولته،  من  الإ�صالمي 
ُيلبي �صغفه  اإلى ما  واإدراكه، وهو بحاجة دائمة  وعيه 
في  ورغبته  بربه،  لل�صلة  و�صوقه  والمعرفة،  للعلم 
تطوير �صلوكه، وهو يتوقع اأن يجد في كل مرحلة ما ل 
يجده في المراحل ال�صابقة؛ لذا ل ُبد من مراعاة ذلك 
الكتاب  ذلك  في  بما  التعليمّية،  العملّية  قيادة  عند 
الأولى  المرجعّية  المحا�صرات،  مع  ل  ي�صكِّ الذي 
مفهوم  اإعطاء  التربية  علماء  حاول  وقد  للطالب. 

للفكر التربوي، فقال بع�صهم اإنه »مجموعة الم�صلمات 
النظريات  اأو  الواحدة  النظرية  توؤلف  التي  والأفكار 
والأ�صا�س  المرجعية  تعدُّ  بدورها  والتي  المتقاربة، 
لوا�صعي ال�صتراتيجيات والبرامج العملية في ميدان 
الجانب  في  فهي جهود  الأ�صا�س  وعلى هذا  الّتعليم«. 
النظري يتوقع اأن يكون لها تاأثير وفاعلّية في الجانب 
العملي للتعليم.. والفكر التربوي باعتباره اإحدى �صور 
الفكر على وجه العموم، هو وليد حركة المجتمع في 
تنعك�س  �صفحاته  فعلى  واإفرازها؛  الأ�صا�صية،  بنيته 
والجتماعية،  وال�صيا�صية  القت�صادية  الظروف 
ل اتجاهاته وم�صاراته بما تتخذه هذه الظروف  وت�صكَّ

من م�صارات واتجاهات.

واإذا كان الفكر انعكا�صًا �صادقًا لحياة الجماعة 
الحياة،  هذه  بنوع  يتحدد  نوعه  فاإن  الإن�صانية، 
اأننا  ه م�صارها، وطالما  وبالإطار العقائدي الذي يوجِّ
يعك�س  الذي  الفكر  فاإن  اإ�صالمي،  مجتمع  في  نعي�س 
الفكر  هو  التعليمي  المجال  في  الثقافية  حياتنا 
ومحدداته  وركائزه  اأ�صوله  بكل  الإ�صالمي؛  التربوي 
الإ�صالمية،  �صريعتنا  من  النابعة  واأ�صاليبه  ومقوماته 
واأ�صالة  الم�صتقبلية..  وتطلعاتنا  الإ�صالمي،  وواقعنا 
الظواهر  تف�صير  على  قدرته  في  تبدو  الفكر  هذا 
التربوية، والعالقات الإن�صانية، وتتبُّع نتائجها، والتنبوؤ 
على اأ�صا�صها، وتتمثل اأ�صالته كذلك في �صجبه اأنماط 
الهام�صية،  الم�صاومات  على  القائمة  الأخرى  الفكر 
والحلول الو�صطية، والنزاعات الخرافية، والتجاهات 
ت�صتهدف  الفكر  اأغرا�س هذا  اأن  الميتافيزيقية، كما 
المحافظة على تراثنا الروحي، ودعم مبادئ واأهداف 
المجتمع الإ�صالمي، وا�صتيعاب روح الع�صر ومطالبه 
في القدرة على التغيير والتجديد والبتكار والرتقاء.

اإن من اإ�صهامات الفكر التربوي الإ�صالمي اأربعة 
�لأول:  المحور  المعالجات،  حولها  ترّكزت  محاور 
تركز حول ن�صو�س القراآن الكريم وال�صنة النبوية في 
تقدمه من  وما  قيم،  عليه من  توؤّكد  ما  �صبيل معرفة 
معلومات وت�صورات عن الإن�صان والكون والحياة، وما 



113113

تحويه من مناهج للبحث والتطبيق. والمحور �لثاني: تركز حول الإن�صان والمجتمع الإ�صالمي المن�صود بهدف بناء 
ت�صورات عن الإن�صان وتكوينه، و�صلوكه الفردي والجتماعي، وال�صنن التي تحكم حركة المجتمعات.اأما �لمحور 
ال�صلف  و�صير  ال�صابقة  الم�صلمين  مجتمعات  في  الّتربية  واقع  معرفة  لأجل  والتراث  التاريخ  حول  فدار  �لثالث 
ال�صالح، با�صتخال�س الفكر النظري والواقع العملي، اأو بمعنى اآخر ا�صتخال�س ما فهمه الأ�صخا�س المربون وما 
كان يجري في واقع تربيتهم، بهدف معرفة اأثر الن�صو�س والمبادئ العامة في بناء تلك المجتمعات وما �صاد فيها 
لواقعنا الحالي، وتجربًة  الّتعليمية، في محاولة لجعله م�صدرًا  اأنظمته  من فكر وواقع ومعرفة عنا�صر وعالقات 
يمكن اأن ُيقتب�س منها. وتركز �لمحور �لر�بع والأخير حول الواقع المعا�صر بما فيه من عنا�صر موافقة اأو مخالفة 
لالإ�صالم، بق�صد تقويم هذا الواقع ومالحظة دور الثقافة الإ�صالمّية اأو الغربية فيه، ومعرفة كيف يمكن للم�صلمين 
مربي  لمعلم  بجاجة  نحن  اليوم  الإ�صالم،  من  وتقريبه  لتغييره  الممكنة  الأ�صاليب  وا�صتك�صاف  معه،  يتعاملوا  اأن 
فا�صل له »يد ل ترتع�س وقلم ل يرتجف« من �صاحب قرار قادر على اتخاذ القرار ال�صليم في الوقت ال�صليم لينير 

عقول اأبنائنا ويب�صرهم على فكر �صيا�صي تربوي اإ�صالمي. 

النتائج والتو�شيات: تو�شلت الباحثة اإلى:-
1. اإن فاعلية الموؤ�ص�صات التعليمية في تعزيز الأمن الفكري متو�صطة، وفي مجال الحوار الإيجابي �صعيفة جدًا.

2. اأن اإ�صهام المدار�س في تعزيز الأمن الفكري في الأن�صطة المدر�صية غير متوافر. 
3. عدم وجود اآلية ومعايير تقي�س تعزيز الأمن الفكري في المدار�س مع �صعف متابعة وتقويم برامج تعزيز الأمن 

الفكري في المناهج، وبناء على النتائج التي تو�صل اإليها الباحثة فاإنه يو�صي بم�صروع )الأمن الفكري(. 
4. اأهمية دور المدار�س في بناء و�صقل �صخ�صية النا�صئة وحماية فكرهم لت�صكل �صد منيعًا �صد التيارات المنحرفة، 

واأهمية م�صاهمة الموؤ�ص�صات التربوية في المنظومة الأمنية خ�صو�صًا التعليمية. 
5. اأهداف الم�صروع الآمن الفكري هو اليمان باهلل وكتابه ور�صوله وتعميق الولء لولة الأمر في هذه البالد وتح�صين 
عقول النا�صئة ووقايتها من النحرافات الفكرية مع ر�صد مظاهر النحراف الفكري في المدار�س ومعالجتها. 

1-The effectiveness of educational institutions in promoting intellectual security is moderate, 
and in the field of positive dialogue is very weak.

2- The contribution of schools to enhancing intellectual security in school activities is not 
available.

3- T he lack of a mechanism and standards that measure the promotion of intellectual security 
in schools with poor follow-up and evaluation of programs to enhance intellectual security 
in the curriculum and based on the findings of the researcher, he recommends the project 
)intellectual security(. 

4- The importance of the role of schools in building and refining the personality of the young 
people and protecting their ideology to form an impregnable dam against deviant currents 
and the importance of the contribution of educational institutions to the security system, 
especially education.

5- The objectives of the intellectual safe project are to believe in God, his book and his messenger, 
to deepen loyalty to the guardians of the order in this country, to fortify the minds of the 
emerging and to protect them from intellectual deviations while monitoring and addressing 
the manifestations of intellectual deviation in schools. 
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تعريـف

العاصمة  في   2010 يوليو  شهر  االجتماعية  واالستشارات  للبحوث  لندن  مركز  تأسس 
البريطانية لندن )برقم تسجيل - 9404090(

 athe للتعليم  البريطانية  المؤسسة  قبل  دوليا من  المعتمدة  البحثية  المراكز  أحد  يعد 
وللمركز فرع آخر في اإلمارات العربية  .

يترأس مجلس إدارة المركز سعادة الشيخة ميسون بنت محمد القاسمي، والرئاسة الفخرية 
لسمو األميرة منال بنت مساعد آل سعود، رئيس المركز  عضو معهد البحوث البريطاني  

أ.د ناصر الفضلي  ومديره العام  أ. محمد عبد العزيز .

لدى المركز مجلة بحثية دولية مفهرسة معتمدة في عدد من الجامعات العربية والغربية، 
تصدر كل ثالثة أشهر، تحمل رقم تسجيل دولي : ISSN: 1004-2313 ولها معامل تأثير عربي   
برقم )247(  وتدخل ضمن قواعد بيانات التصنيف الدولي EBSCO ومنصة المنهل العربي.

المركز احدى عشر مؤتمرًا  دوليًا منذ تأسيسه عقدت في عدة دول مختلفة هي   أقام 
بلجيكا،  األردن، العراق،  البحرين،   األردن،  قطر،  الكويت،  اإلمارات،  )لندن،  الترتيب:  على 

فلسطين، العراق(.

الفكرة

جاءت انطالقة المركز تعزيزًا لدور البحث العلمي في العالم ، ودعمًا لمشاركة المؤسسات 
الحكومية والخاصة التي تسعي لتقديم الخطط والبرامج التنموية لتطوير المجتمع في 
مختلف مجاالت الحياة ، ايمانًا من القائمين عليه بأن التنمية البشرية مسؤولية مجتمعية 

يجب أن يعني بها الجميع نحو تأهيل اإلنسان في كافة التخصصات والمجاالت.



الرؤيــة

نود أن يكون مركزنا أحد أفضل عشرة مراكز علمية بحثية عالميًا في رفد الجامعات بأبحاث 
التنمية  اإلنسان وتأهيله وتدريبه على  المتطورة والفاعلة في تنمية  العلوم االجتماعية 

المستدامة واستشراف المستقبل .

الرسالة

يسعى المركز إلى تطوير ودعم البحث العلمي  حول العالم واإلسهام في تقديم حلول 
ناجعة الزمات المجتمعات  عبر  اجراء البحوث وتقديم االستشارات بطرق علمية وبمهنية 
تواكب تطورات العصر وتأهيل يسهم في تنمية  االنسان لذاته ، ومن ثم يكون عنصرا 

ايجابيا ينفع مجتمعه والعالم من حوله.

األهداف

1. اكتساب المعارف وتنمية اإلنسان في مجاالت االستدامة  وتطوير الخطط االستراتيجية 
العامة والخاصة التي تسهم في تطوير المجتمعات . 

لتحقيق شراكة فكرية  أفق رحبة  العلمية في  أبحاثهم  للباحثين لطرح  الفرصة  اتاحة    .2
مميزة تسهم في تطوير البحث العلمي علي الصعيد العالمي من خالل المؤتمرات العالمية 

التي يقيمها المركز.

3. تفعيل دور الباحثين المشاركين في المؤتمرات بنشر أبحاثهم في الجامعات العالمية .

علمية  بيئة  وتوفير  دراستهم  ومواصلة  طموحاتهم  تحقيق  على  الطلبة  مساعدة   .4
وتعليمية آمنة واإلشراف عليهم في جامعات عالمية.

عالمية  ومقاييس  معايير  وفق  التطبيق  وأساليب  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  تعزيز   .5
وتدريب الفرد لمساعدته على قيادة ذاته.

التعاون العلمي

500 جامعة  ومؤسسة علمية وتنموية على مستوى العالم،  يتعاون المركز مع أكثر من 
ومع قرابة 3000 من النخب العلمية المتميزة من أساتذة الجامعات في كل التخصصات من 

مختلف الدول لضمان الجودة و التنوع وتبادل الخبرات والمهارات .

نسعى لنهضة البحث العلمي .. نهدف لتنمية اإلنسان



 الرئيس الفخري : صاحبة السمو الملكي األميرة منال بنت مساعد ال سعود

مؤتمرات المركز  تحكي قصة نجاح 2010 - 2021

 11 مؤتمرًا علميًا دوليًا في 11 عامًا 

يزخر مركز لندن للبحوث واالستشارات بحصيلة علمية تتألف من 1000 بحث علمي رصين 

في كافة تخصصات العلوم االجتماعية قدمها ما يزيد عن ألف باحث وباحثة من 20 دولة 

عبر إحدى عشر مؤتمرًا دوليًا نظمها المركز منذ إنشاءه عام 2010 حتى أكتوبر 2021 جاءت 

على النحو التالي:- 

المؤتمر الدولي األول – لندن - مايو 2012

 أقيم المؤتمر الدولي األول في بريطانيا شهر مايو 2012 في جامعة لندن وتحت رعايتها 

بعنوان »ابداعات العلماء المسلمين وأثرها في التقدم العلمي«  بمشاركة 96 باحثًا من 14 

دولة عربية وإسالمية ودولية.

المؤتمر الدولي الثاني – اإلمارات - فبراير 2013

أقيم المؤتمر الدولي الثاني في اإلمارات العربية ، شهر فبراير 2013 في جامعة دبي بعنوان 

»المجتمع العربي وقضايا التغيير« وعرض 118 بحثًا قدمها 100 باحث وباحثة من 17 دولة 

عربية وإسالمية ودولية ، برعاية د. عبد اهلل المعتوق مستشار سمو أمير دولة الكويت.

المؤتمر الدولي الثالث  - الكويت - فبراير 2014

أقيم المؤتمر الدولي الثالث في دولة الكويت فبراير 2014 بعنوان »البحث العلمي ركيزة 

لحل المشكالت« مقدمًا 124 ورقة عمل، طرحها  95  باحثًا وباحثة من 19 دولة بالعالم ، وجاء 

برعاية وزير التربية أحمد المليفي .
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المؤتمر الدولي الرابع - قطر  - فبراير 2015

أقيم المؤتمر الدولي الرابع في دولة قطر شهر مارس 2015  بعنوان »البحث العلمي ركيزة 

 13 80 باحثًا وباحثة من  98 بحثًا عرضها  للتنمية المستدامة في العصر الرقمي« مقدمًا 

دولة، برعاية وزير التربية  د. محمد الحمادي.

المؤتمر الدولي الخامس  - األردن  أبريل  2016

 2016 عام  أبريل  شهر  الهاشمية،  األردنية  المملكة  في  الخامس  الدولي  المؤتمر  أقيم 

في العاصمة األردنية عمان ، برعاية صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل بعنوان 

»االتجاهات المعاصرة في مؤسسات التعليم .. إصالح وتطوير« تحت شعار »التعليم الصحيح 

طوق نجاة« بمشاركة أكثر من 12 دولة عربية منهم وزراء ووزراء سابقين ورؤساء جامعات.

المؤتمر الدولي السادس  - األردن  - أبريل 2018

أقيم المؤتمر الدولي السادس في المملكة األردنية الهاشمية عام 2018 بعنوان »التداعيات 

برعاية  الدولية«  والتحوالت  اإلقليمية  التطورات  ظل  في  لإلرهاب  واالقتصادية  االجتماعية 

سمو األمير الحسن بن طالل والرعاية الفخرية لسمو األميرة منال بنت مساعد آل سعود، 

وبمشاركة 99 باحث وباحثة من 15 دولة عربية، قدموا 79 بحثًا علميًا .

المؤتمر الدولي السابع  - البحرين - اكتوبر  2019

اقيم المؤتمر الدولي السابع في مملكة البحرين اكتوبر ٢٠١٩ تنظيم مشترك مركز لندن 

ووزارة العدل في البحرين وشركة المستشار األكاديمي برعاية وحضور وزير العدل واألوقاف 

البحريني. ناقش على مدار ثالثة أيام  69 من األوراق العلميِة، والمشاريِع التطبيقيِة قدمت 

من 74 باحث وباحثة، بواقع عشرين جلسًة علمية  وعدُد أربعِة مشاريَع تطبيقيٍة مقدمًة من 

جهات متخصصٍة وعلماء ذوو اختصاصات مختلفة.
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المؤتمر الدولي الثامن  - العراق  - يناير  2020

العراق  2020 في  30 يناير عام  الى   29 الفترة من  الثامن في  الدولي  المركز مؤتمره  أقام 
الدين في  التربية جامعة صالح  بالتعاون مع  كلية  والنفسية«  التربوية  »العلوم  بعنوان 
العالي والبحث  التعليم  الذي رعاه وافتتحه وزير  بإقليم كردستان. المؤتمر  اربيل  مدينة 
العلمي د. ارام قادر تحت شعار  »بالتربية واالستقرار النفسي نرتقي لغد افضل ” ناقش 
المؤتمر أكثر من 50 ورقة علمية متميزة .المشرف العام على المؤتمر رئيس جامعة صالح 

الدين أ.د أحمد أنور وترأس المؤتمر عميد كلية التربية  د. سعيد عمر. 

المؤتمر الدولي التاسع  - بلجيكا - منصة - يونيو   2020

 Universal consulting  research  مع بالتعاون  التاسع  الدولي  المركز مؤتمره  اقام 
and training – London عبر الفضاء اإللكتروني )Online( بعنوان »تداعيات فيروس 
أديرت المنصة اإللكترونية من   –  2020 8 يونيو  6 إلى  19(« في الفترة من   – )كوفيد 
بحثًا   74 15 دولة قدموا  وباحثة من  باحث   90 بمشاركة   المتحدة   بالمملكة  بلجيكا 

علميًا رصينًا .

المؤتمر الدولي العاشر  - فلسطين  -  منصة - اكتوبر   2020

أقام المركز مؤتمره الدولي العاشر بالتعاون مع مدارس الفجر النموذجية بالقدس عاصمة 
فلسطين في الفترة من 27 الى 29 سبتمبر 2020 على المنصة االفتراضية زووم بعنوان 
»التعليم في الوطن العربي تحديات الحاضر واستشراف المستقبل« برئاسة د خالد الدويك 
وحضور امراء ووزراء و150 باحث وباحثة من 13 دولة وناقش المؤتمر 60 ورقة علمية رصينة 

وقدم 14 توصية لحلحلة مشكالت التعليم العربي .

المؤتمر الدولي الحادي عشر  - الكويت  -  منصة - سبتمبر   2021

أقام المركز مؤتمره الدولي الحادي عشر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
العراقي جامعة ذي قار – كلية التربية األساسية برعاية رئيس الجامعة أ.د عبد الرضا عباس  
»األبعاد  االفتراضية زووم بعنوان  المنصة  2021 على  19 سبتمبر  الى   18 الفترة من  في  
ماضي   الباري  عبد  أ.د  برئاسة  والتطبيق«  النظرية  بين  األساسي  للتعليم  االجتماعية 
 13 35 ورقة علمية رصينة وقدم  المؤتمر  11 دولة وناقش  باحث وباحثة من   100 وحضور 

توصية لحلحلة مشكالت التعليم األساسي .

نسعى لنهضة البحث العلمي .. نهدف لتنمية اإلنسان



مجلس إدارة المركز
الرئيس الفخري صاحبة السمو الملكي األميرة منال بنت مساعد آل سعود

الصفة الدولة االسم م

رئيس مجلس اإلدارة اإلمارات الشيخة ميسون القاسمي 1

رئيس مركز لندن للبحوث بريطانيا أ.د. ناصر الفضلي 2

وزير البحث العلمي األسبق - عضو مصر أ.د. هاني هالل 3

وزير التجارة والصناعة األسبق - عضو األردن    أ.د. محمد أبو حمور 4

وزير الشؤون اإلفريقية في البرلمان الدولي - عضو العراق أ.د. طارق الجنابي 5

أستاذ جامعي ونائب برلماني  - عضو الجزائر  أ.د. أحمد زغدار 6

رئيس جامعة األزهر - عضو مصر      أ.د. محمد المحرصاوي 7

أستاذ جامعي  – عضو مصر    أ.د. عال عبد المنعم الزيات 8

مدير فرع المركز بمدينتي شيفلد ومانشستر بريطانيا DR.YAQUB SHAYI RAHAQ 9

مدير عام المركز - عضو مصر أ. محمد علي عبد العزيز 10

رئيس مؤسسة الجسر لحقوق اإلنسان – عضو  األردن   أ. أمجد شموط 11

رجل أعمال -عضو االمارات أ.منصور خلفان الرميثي 12

مدير التدريب - عضو الكويت أ. سارة كميخ العازمي 13

أكاديمي  - عضو اميركا أ. سيدي محمد حجيلة 14

أكاديمي  - عضو  االمارات أ. عبد اهلل الهاملي 15

أكاديمي - عضو  بريطانيا M.RYAN GIBEAU 16

أكاديمي - عضو  بريطانيا M. JASON MOORE 17

نسعى لنهضة البحث العلمي .. نهدف لتنمية اإلنسان



أبرز المؤسسات العلمية الشريكة

الجهةمالجهةم

20جامعة لندن1
 )ATHE(  المؤسسة البريطانية العليا للتعليم
Awards For Training and Higher - Education 

وزارة العدل بمملكة البحرين20جامعة كامبريدج2

االتحاد العربي للعمل اإلنساني وللتنمية المستدامة   21جامعة األزهر3

منتدى الفكر العربي باألردن         22الجامعة العراقية4

معهد األبحاث العلمية  الكويتية23جامعة أربيل                   5

المجلس العربي االفريقي للتكامل والتنمية  )AACID(24جامعة اإلمارات6

هيئة المرأة العالمية للتنمية والسالم25الجامعة اإلسالمية بوالية منيسوتا7

مجموعة الرقابة لالستشارات المالية26جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا8

مركز لندن لالستشارات القانونية27جامعة األنبار9

نقابة الصحافيين  الكويتية  28جامعة صالح  الدين بأربيل   10

29جامعة ذي قار                              11
   CPD مؤسسة التدريب البريطانية

Continuing Professional Development 

مؤسسة الحياة المتزنة العالمية30جامعة ساوتومي          12

مؤسسة الجسر لحقوق اإلنسان    31جامعة بني سويف  13

أكاديمية االتحاد الوطني إلعداد القادة بمصر32جامعة البصرة14

33جامعة الفــالح15
  PTE مؤسسة التدريب البريطانية

provider of training excellence                             

مركز كامبريدج لالستشارات والتدريب بالكويت34جامعة ميسان                                16

األكاديمية العربية الدولية للبحث العلمي - لبنان35جامعة  أم درمان17

مركز  LCR للبحوث واالستشارات بالشارقة36جامعة اإلسراء18

المركز العربي لألبحاث والدراسات اإلعالمية - فلسطين37جامعة الكوفة19

   المدير العام                           رئيس المركز                          رئيس مجلس اإلدارة
      محمد عبد العزيز                     أ.د. ناصر الفضلي                 الشيخة  ميسون  القاسمي

نسعى لنهضة البحث العلمي .. نهدف لتنمية اإلنسان


