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أبحاث علمیة تطبیقیة نوعیة، و إنتاج المعرفة وبراءات اإلختراع وبھذا نتمكن 

ت العالمیة المحكمة ذات من رفع قدرات الباحثین وزیادة تمثیلھم في المجال

   )Impact Factor(التأثیر 

إن البحث العلمي ھو الجزء المبدع والمضيء في المنظومة الجامعیة وإذا و

تخلت عنھ أصیب العلم بالجمود والتوقف فبمقدار التقدم العلمي والتكنولوجي 
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  ملخص 

ھدفت ھذه الدراسة إلى  معرفة أثر الوساطة المالیة في فلسطین على الناتج المحلي 

، وذلك باستخدام المنھج الوصفي التحلیلي، )2014- 2008(االجمالي خالل الفترة 

وكذلك باستخدام المنھج القیاسي من خالل استخدام نموذج انحدار خطي متعدد للسلسلة 

الربعیة لفترة الدراسة لتوضیح طبیعة العالقات بین المتغیرات الزمنیة من البیانات 

، وتسھیالت اإلقراض الصغیر، المستقلة وھي عبارة عن حجم التسھیالت البنكیة

،  وحجم التعویضات الممنوحة من شركات التأمین، وحجم التداوالت في البورصة

  ).GDP(ني والمتغیر التابع وھو الناتج المحلي االجمالي الحقیقي الفلسطی

وقد توصلت الدراسة إلى  وجود عالقة طردیة بین المتغیرات الخاصة بحجم 

وحجم التعویضات الممنوحة من ، وتسھیالت اإلقراض الصغیر، التسھیالت البنكیة

مع المتغیر المستقل حیث كانت مساھمة ھذه المتغیرات معنویة ، شركات التأمین

وص المتغیر الخاص بالتداول في البورصة أما بخص،  ومتسقة مع النظریة االقتصادیة

  .فقد تبین وخالفا الفتراض الدراسة أن العالقة عكسیة

Abstract 

This study aimed to determine the impact of financial brokerage in 

Palestine on the economic growth during the period (2008Q1 -

2014Q4), by using descriptive analytical method, and an 

econometric estimation by ordinary least squares method (OLS). 

In addition to investigate relations between gross domestic 

product and relative financial variables (banking facilities, micro-

credit facilities, trading in the stock market, and total insurance 

claims).   

We find positive and significant relation between the gross 

domestic product and banking facilities, micro-credit facilities, 

and total insurance claims, while the trading in the stock market 

has a negative effect.  
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  .االطار العام للدراسة: المبحث االول

  :مقـــــدمــة 

اھتم االقتصادیون عبر مختلف مراحل ومدارس الفكر االقتصادي بموضوع النمو 

وذلك لكون النمو االقتصادي ، والعوامل المؤثرة فیھ، ومعرفة محدداتھ، االقتصادي

  .والتنمیة االقتصادیة ھدف تسعى الیھ جمیع الدول منذ األزل

موضوع معرفة أثر أنشطة الوساطة المالیة على النمو االقتصادي من المواضیع وكان 

فلم تخلو مدرسة من ، التي تم دراستھا والتنویھ ألھمیتھا منذ البدایة لھذه الدراسات

المدارس الفكریة االقتصادیة وال نظریة من نظریات االقتصاد الھامة من االشارة إلى  

ابي في حشد المدخرات وتوجیھھا كتمویل لالستثمارات أھمیة ھذا النشاط ودوره االیج

  .من أجل الدفع بعملیة التنمیة وعجلة النمو االقتصادي إلى  األمام

وقد جاءت ھذه الدراسة لقیاس أثر ھذه األنشطة التي تمارسھا مؤسسات الوساطة 

ومعرفة ) 2014-2008(المالیة على النمو االقتصادي في فلسطین خالل الفترة 

قة بین كل نشاط من أنشطة الوساطة المالیة وبین الناتج المحلي االجمالي الحقیقي العال

ونسبة مساھمة كل نشاط فیھ من أجل الخروج بنتائج وتوصیات تساھم في تنمیة 

  .االقتصاد الفلسطیني وتبرز أھمیة األنشطة المساھمة في عملیة النمو

  :مشكلة الدراسة

ھا على النمو االقتصادي و النھوض بھ ضبابیة غیر إن ألثر الوساطة المالیة و مكونات

ولمعرفة أثر الوساطة المالیة في فلسطین على النمو ، واضحة في االقتصاد الفلسطیني

  :یمكننا صیاغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئیسي التالي، االقتصادي

  قي في فلسطین؟أثر أنشطة الوساطة المالیة على الناتج المحلي االجمالي الحقی وما ھ

  :ویتفرع من السؤال الرئیسي األسئلة الفرعیة التالیة

 ما ھي أھمیة، فعالیة و مساھمة أنشطة الوساطة المالیة في تشجیع االستثمار؟.1

  ھل یتوفر لدى الجمھور الوعي الكافي بأھمیة ھذه النشاطات وفائدتھا االقتصادیة ؟.2

التسھیالت الممنوحة من  ھل توجد عالقة بین زیادة حجم المدخرات وبین حجم.3

  البنوك؟

  :أھمیة الدراسة 

  :تكمن أھمیة الدراسة في النقاط التالیة

  .على الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطیني اتحدید أثر أنشطة الوساطة المالیة بأنواعھ.1

بیان أھمیة ودور أنشطة الوساطة المالیة لتجمیع المدخرات ومنح االئتمان في .2

 .المصارف الفلسطینیة

ھمیة الوساطة المالیة كمحرك للنمو االقتصادي بزیادة الطاقة اإلنتاجیة لالقتصاد ا.3

 . المحلي
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  :أھداف الدراسة 

  :یمكن إبراز األھداف بالتالي

 .إلقاء الضوء على أثر أنشطة الوساطة المالیة على الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي.1

وأھمیة ودور كل نشاط محاولة التعرف على أنشطة الوساطة المالیة بشكل عام .2

 .تاریخیا

الكشف عن طبیعة العالقة بین أنشطة الوساطة والناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي في .3

 .فلسطین

 .تقدیر مساھمة أنشطة الوساطة المالیة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي.4

  :فرضیات الدراسة

  :بناء على تساؤالت الدراسة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة

د عالقة طردیة بین اجمالي أنشطة الوساطة المالیة والناتج المحلي اإلجمالي توج.1

  .الحقیقي الفلسطیني

حجم التسھیالت الممنوحة من البنوك یؤثر بشكل ایجابي على الناتج المحلي .2

  .االجمالي الفلسطیني

ھناك عالقة طردیة بین حجم التسھیالت الممنوحة من مؤسسات االقراض الصغیر .3

 .تج المحلي االجمالي الفلسطینيوبین النا

توجد عالقة طردیة بین حجم التداوالت لبورصة فلسطین وبین الناتج المحلي .4

  .االجمالي

توجد عالقة طردیة بین حجم التعویضات الممنوحة من شركات التأمین وبین الناتج .5

  .المحلي االجمالي الفلسطیني

تمانیة الممنوحة قبل القطاع توجد عالقة طردیة بین حجم الودائع والتسھیالت االئ.6

  ).2014- 2008(المصرفي الفلسطیني خالل الفترة 

  :منھجیة الدراسة

اعتمد المنھج الوصفي التحلیلي من أجل توضیح أثر أنشطة الوساطة المالیة على 

باإلضافة إلى المنھج القیاسي من خالل استخدام نموذج ، الناتج المحلي اإلجمالي

القات بین المتغیرات ومدى تفسیر ھذه المتغیرات المستقلة انحدار متعدد لتوضیح الع

  .للتغیرات التي تحدث في الناتج المحلي اإلجمالي كمتغیر تابع

  :متغیرات الدراسة 

النمو االقتصادي الفلسطیني ویقاس بالناتج المحلي االجمالي الحقیقي : المتغیر التابع

جمیع السلع والخدمات النھائیة وھو مؤشر یقیس القیمة السوقیة ل (GDP)الفلسطیني 

  . المنتجة في الدولة خالل فترة زمنیة محددة غالبا ما تكون سنة كاملة
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  : المتغیرات المستقلة

أنشطة الوساطة المالیة في فلسطین متمثلة في أربعة  أنشطة ھي حجم التسھیالت 

سوقیة والقیمة ال) SF(وحجم التسھیالت من مؤسسات االقراض الصغیر) BF(البنكیة 

في بورصة فلسطین  إضافة إلى حجم التعویضات الممنوحة )  SM(لألسھم المتداولة

من خالل النموذج ) GDP(على الناتج المحلي االجمالي ) W(من شركات التأمین 

  :التالي

 
  :الدراسات السابقة

  :الدراسات المحلیة: أوال 

ناولت نشاط الوساطة ھناك العدید من الدراسات ورسائل الماجستیر المحلیة التي ت

حیث ال تبحث ھذه الدراسات في نشاط ، المالیة دون أن تكون معنونھ بالوساطة المالیة

وإنما ینظر إلى  أثر أحد ، الوساطة المالیة بشكل متكامل یجمع جمیع مؤسساتھا

  :مؤسسات الوساطة على النشاط االقتصادي ومن أھم ھذه الدراسات

أثر االدخار واالستثمار على الناتج "عنوان ب، )2010.(محمد، دراسة نصار -1

رسالة ماجستیر غیر " 2008-1995دراسة تطبیقیة . المحلي االجمالي الفلسطیني

  .جامعة األزھر، فلسطین، غزة، منشورة

ھدفتالدراسة أثر كل من االدخار واالستثمار على الناتج المحلي الفلسطیني في الفترة 

لك بحث العوامل التي تؤثر على كل من الناتج وكذ، )2008-1995(ما بین األعوام 

المحلي واالدخار واالستثمار وإیجاد الوسائل واآللیات التي تنمي كل من الناتج المحلي 

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردیة بین . واالدخار واالستثمار في فلسطین

  .لى واالدخاربینما عدم وجود عالقة بین الناتج المح، الناتج المحلي واالستثمار

وأوصت الدراسة بتحدید السیاسات واألدوات التي تساھم في تنمیة كل من االدخار  

كما أوصت بتوفیر بیئة قانونیة وتشریعیة . واالستثمار والناتج المحلي في فلسطین

وإیجاد وسائل وآلیات لتحفیز االدخار . تھدف إلى تنمیة االدخارات واالستثمارات

  .روتوجیھھ نحو االستثما

شركات الوساطة وأثرھا على تنمیة "بعنوان ) 2007.(ھاني، دراسة صالحة -2

، فلسطین، غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة" سوق فلسطین لألوراق المالیة

  .الجامعة االسالمیة

ھدفت الرسالة إلى التعرف على شركات الوساطة وأثرھا على تنمیة سوق فلسطین 

مستثمر وتوصلت 250استبانة على عینة شملت وقد تم توزیع ، لألوراق المالیة

الدراسة إلى قبول الفرضیة الرئیسیة التي تقول بأن الخدمات التي تقدمھا شركات 
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تم اطالق اسم (الوساطة تساھم في تنمیة وتطویر سوق فلسطین لألوراق المالیة 

وأن شركات الوساطة لھا دور ایجابي في ). بورصة فلسطین بعد الدراسة بسنوات

وأن ، جیع المستثمرین المحلیین واألجانب على االستثمار في بورصة فلسطینتش

الخدمات التي تقدمھا تؤدي إلى تخفیض تكالیف البحث والتحلیل لدى المستثمر وتوفر 

وأوصت الدراسة . وقتھ وجھده وأن موظفي شركات الوساطة بحاجة لتطویر مھاراتھم

وإعطاء أھمیة أكبر لتدریب وتطویر  شركات الوساطة بتطویر الخدمات التي تقدمھا

موظفیھا للحصول على كادر من المتخصصین القادرین على إجراء التحلیل األساسي 

  .والفني وتقدیم االستشارة على أسس علمیة

  :الدراسات العربیة: ثانیا

الوساطة المالیة ودورھا في تحفیز "بعنوان ، )2013. (قدور، دراسة المكي -1

رسالة " وكالة تقرت BEAیدانیة بنك الجزائر الخارجي االستثمار دراسة م

  الجزائر، ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح ، ماجستیر غیر منشورة 

، ھدفت الدراسة إلى معرفة دور الوساطة المالیة في تمویل المشاریع االستثماریة

وكذلك البنوك ودورھا وھل اإلصالحات التي ، إضافة لتوضیح مفھوم الوساطة المالیة

ست الجھاز المصرفي أدت إلى  تحسین أدائھ؟ كما ھدفت لتوضیح مفھوم االستثمار م

وإیضاح كیف تتم عملیة تمویل المشاریع االستثماریة ؟ وكیف ، وأھدافھ ومحدداتھ

  تساھم البنوك في تمویلھا؟

لدراسة السوق المحلیة لتحدید فرص  التسویقي الجید أوصت دراسة البنوك بالتخطیط

كثر فعالیةفي االقتصاد كما أوصت باعتماد الشفافیة والنزاھةمع كل االستثمار األ

تجزئةالقروض على أقساط، ومنح القسط األول في بدایة مدة ، المشاریع االستثماریة

الدراسة الخاصة بالقروض الستثمار الوقت قبل المال،حتى ولوكان ھناك مخاطرفھي 

دور البنوك كوسیط مالي لتخفیف  وتفعیل.نسبیة أمام تعطیل المشاریع، أوحتى رفضھا

  .حجم المخاطر التي قد یتعرض لھا المشروع االستثماري

دور الوساطة المالیة في "بعنوان  ) 2012. (عبد الرحمن، دراسة بن عزوز -2

  " تنشیط سوق األوراق المالیة مع اإلشارة لحالة بورصة تونس

ة المالیة لتنشیط وتطویر ھدفت الدراسة لمعرفة الدور الذي یمكن أن تلعبھ الوساط

و إلى  ابراز الدور الذي یقوم بھ الوسطاء ، المعامالت المالیة في سوق األوراق المالیة

اُستخدم المنھج الوصفي التحلیلي وتوصل إلى النتائج . المالیون في تنشیط ھذه السوق

ءة في تعتبر سوق األوراق المالیة من اآللیات التي تستخدم في تحقیق الكفا: التالیة

وھو ما ینتج عنھ نمو وازدھار ، توجیھ الموارد إلى  االستثمارات األكثر ربحیة

كما أنھا تحد من معدالت التضخم وذلك یرجع لوظیفتھا األساسیة في ، االقتصاد ككل

كما توصلت الدراسة إلى  أنھ یقع على عاتق مؤسسات الوساطة . جذب المدخرات
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المحلي واألجنبي لالستثمار في سوق األوراق  المالیة دور رئیسي في جذب المستثمر

. المالیة باعتبار ھذه المؤسسات المدخل األول للمستثمرین خاصة في عملیات االكتتاب

وأن وجود مؤسسات الوساطة المالیة في السوق المالي أحد مقومات نجاح ھذه السوق 

الثقة بین لكونھا تعمل على توعیة المجتمع بأھمیة االستثمار وتعمل على بناء 

  .المستثمرین والسوق

الوساطة المالیة في المصارف "بعنوان ، )2011.(سھیل، دراسة حوامدة -3

  " اإلسالمیة

ھدفت الدراسة إلى  معرفة الدور الذي تلعبھ المصارف اإلسالمیة في عملیة الوساطة 

، ملیةوإمكانیة تطویر المصارف اإلسالمیة لتلعب دور أكبر أھمیة في ھذه الع، المالیة 

فالمصرف اإلسالمي من الناحیة النظریة یقوم على جمع األموال وتوظیفھا ویستند في 

كلتا الحالتین على الصیغ اإلسالمیة المعروفة من مشاركة ومضاربة بما یعزز 

كذلك للتفریق بین الوساطة المالیة القائمة في المصارف . الوساطة المالیة ودورھا

  . اإلسالمیة والمصارف التقلیدیة

توصلت الدراسة إلى  أن الوساطة المالیة في المصارف االسالمیة القائمة على أساس 

ودفعھا إلى  وحدات ، تعبئة المدخرات من وحدات الفائض بناء على عقد المضاربة

العجز ، كما وتوصلت الدراسة إلى أن أھمیة الوساطة المالیة المصرفیة تتمثل في أنھا 

، لوحدات اإلنتاجیة المحتاجة الحصول على حاجتھاحلقة الوصل التي تیسر على ا

وتبین أن . من خالل عملیتي اإلیداع اإلقراض، وعلى وحدات الفائض تنمیة فوائضھا

ھناك تعارض بین طبیعة العمل المصرفي اإلسالمي وبین القوانین الخاصة بالبنوك 

بتغییره  لكن ھذا التعارض ال یمنع من المطالبة، خصوصا في عقود توظیف األموال

  .لیتناسب مع أصول الشریعة

الوساطة المالیة في ظل مناخ "بعنوان ، )2007.(خیرة، دراسة فاندي -4

  جامعة أبو بكر بلقاید، الجزائر، تلمسان، رسالةماجستیر غیر منشورة" االستثمار

، ھدفت الدراسة لتوضیح مفھوم الوساطة المالیة ودورھا في تفعیل وتنشیط السوق

التي تقدمھا للرفع من عملیة االستثمار وما ھي الفوائد التي تعود على واالمتیازات 

السوق والتنمیة االقتصادیة بشكل عام من نشاط الوساطة المالیة مستخدمة في ذلك 

  .المنھج الوصفي

توصلت الدراسة إلى  أن االقتصاد یعتبر مجموعة من القطاعات المتداخلة فیما بینھا 

لمصرفي أن یكون الممول الوحید لالقتصاد وانما ھناك ومن ھنا ال یمكن للنظام ا

مساعدة من األسواق المالیة خصوصا في الدول المتمیزة بسوق منفتح وھذا ما حاولت 

الجزائر القیام بھ لكنھا لم تفلح ألن سوقھا المالي یعاني من عدة عراقیل اقتصادیة 

شاط الوساطة المالیة كما أن القطاع المالي الجزائري یتمیز بضعف في ن. وسیاسیة
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خاصة في جمع المدخرات واالعتماد على موارد االقراض الخارجي وأیضا ضعفھ 

  .في جذب المستثمرین

خدمات الوساطة المالیة "بعنوان ) 2007(إبراھیم ووردة علي ، دراسة العمر -5

دراسة  – المصرفیة في االقتصادالمصري وقدرتھا التأثیریة في النموا القتصادي

  ." مع االقتصاد السعودي مقارنة

عمدت الدراسة الى إجراء مقارنة بین خدمات الوساطة المصرفیة في االقتصاد  

حیث . المصري وقدرتھا التأثیریة في النمو االقتصادي مقارنة مع االقتصاد السعودي

ھدفت الدراسة إلى مراجعة أھم اإلسھامات في أدبیات الفكر االقتصادي حیال العالقة 

كما ھدفت ، الوساطة المالیة في الجھاز المصرفي وبین التنمیة االقتصادیة بین خدمات

إلى دراسة العالقة بین خدمات الوساطة المالیة وعالقتھا بالنمو االقتصادي في كل من 

  2004-1970مصر والسعودیة خالل القترة 

توصلت الدراسة إلى ضعف العالقة الشدید بین خدمات الوساطة المالیة والنمو 

ألن نظام الوساطة المالیة ، قتصادي في كل من مصر والسعودیة خالل فترة الدراسةاال

أوصت . فیھما لم ینتج خدمات مالیة ذات كفاءة عالیة تسھم في التنمیة االقتصادیة

الدراسة بعمل المزید من البحث والدراسة والتمحیص عن السبل الكفیلة بإعادة ھیكلة 

الدول المعنیة ورفع كفاءتھ لتحقق  تھ في اقتصادیاقطاع الوساطة المالیة بغرض دمج

 .لھ المساھمة القطاعیة المنشودة

  :الدراسات األجنبیة: ثالثا

الوساطة المالیة وتحلیل "بعنوان  (Woodford, M. 2010 )دراسة  -1

  ".االقتصاد الكلي

ھدفت الدراسة إلى  البحث في أھمیة إدراج متغیرات متعلقة بالوساطة المالیة في 

النماذج القیاسیة المستخدمة في دراسة االقتصاد الكلي وتوصلت الدراسة إلى أن نماذج 

االقتصاد الكلي المجردة من الوساطة المالیة لم تنجح في تفسیر وفھم األزمة المالیة 

العالمیة األخیرة وأوصت الدراسة برسم العناصر األساسیة للنھج الذي یسمح للوساطة 

  .لى أن تندمج في التحلیل االقتصادي الكلي بشكل مباشرالمالیة واالئتمانیة إ

اختبارات الوساطة المالیة "بعنوان  (Albert &Kaja, 1999 )دراسة  -2

  .واالصالح المصرفي في الصین

جاءت الدراسة لتختبر وضع الوساطة المالیة وعالقتھا باإلصالح المصرفي في  

ل بشكل إقلیمي في جمیع بنوك وتوصلت الدراسة أن البنوك تستغل األموا. الصین

وأوصت الدراسة أن توجھ . الدولة وأھمھا البنك الزراعي والتعاونیات الزراعیة

األموال إلى أفضل المشاریع بغض النظر عن منشأ ھذه األموال االقلیمي وتحسین أداء 
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والى التقلیل من ربط الوساطة المالیة بالوضع . البنوك على أسس اقتصادیة سلیمة

  .وكذلك التوسع في مجال االقراض خاصة للمشاریع الصناعیة، يالسیاس

تنمیة سوق األسھم والنمو "بعنوان  (Levine & Zervos .1996)دراسة  -3

  ".االقتصادي في المدى الطویل

اُستخدم  في ھذه الدراسة مقیاس معدل تمویل القطاع الخاص بواسطة الجھاز 

را لنمو قطاع الوساطة المالیة وباستخدام المصرفي بالنسبة لمجمل التمویل لیكون مؤش

باستخدام نموذج  1993-  1976دولة للفترة   41سالسل زمنیة بمستوى مقطعي ل

Cross-country time-series regression  حیث كان المتغیر التابع ھو

المتوسط السنوي لنمو نصیب الفرد من الناتج المحلي االجمالي أما المتغیرات المستقلة 

ت فیمعدل االلتحاق بالمدارس الثانوي و االنفاق الحكومي نسبة من الناتج المحلي فتمثل

و التضخم و سعر الصرف في السوق السوداء العمق المالي أو عرض النقود و القیمة 

  .السوقیة إلجمالي االسھم  كمؤشر عن تنمیة اسواق المالي

ات اثر سالب على واظھرت الدراسة ان االنفاق الحكومي والتضخم وسعر الصرف ذ

نمو نصیب الفرد من الناتجو ان معدل االلتحاق بالمدارس الثانوي و القیمة السوقیة 

  .لألسھم ذات اثر موجب

  :عنصر الحداثة في ھذه الدراسة

تتمیز ھذه الدراسة بكونھا األولى محلیا في قدرتھا على جمع مجمل نشاط الوساطة 

  .ى الناتج المحلي االجمالي الفلسطینيالمالیة بأشكالھ المختلفة  وقیاس اثره عل

  الفلسطینیة مؤسسات الوساطة المالیة: المبحث الثاني

متمثال في  وھي البنك المركزي) البنوك(مؤسسات الوساطة المالیة النقدیة  : اوال 

والتي مھمتھا تلقي الودائع الجاریة من األفراد  البنوك التجاریةسلطة النقد و

وتقوم بمنح القروض بشتى أنواعھا وھذا ما ، اء نقود الودائعوالمؤسسات وبالتالي إنش

  :یمكن التعرف علیھا فلسطینیا كالتالي. أكسبھا وصف المؤسسات المالیة النقدیة

 :سلطة النقد الفلسطینیة-

سلطة النقد إطار االستعداد لمواجھة األزمات واستمراریة العمل، الذي تّوجتھ عززت 

ولفت ، ي األخیر على غزةلي خالل العدواناإلسرائیبضمان استقرار النظام المصرف

توسعت بشكل كبیر في أدوات سیاسة ، التقریر إلى أن سلطة النقد، ولمواجھة المخاطر

لمواجھة التقلبات  )1(السالمة االحترازیة الكلیة، بما في ذلك مصدات رأس المال

                                                           
1
المصدات الرأسمالیة عبارة عن  ھوامش راس مال إضافیة في صورتین مختلفتین تتمثالن في ، مصّد ات رأسمالیة - 

 Countercyclical) صّد ات رأسمالیة للتقلبات االقتصادیة، وم(Conservation Capital Buffer) تحوطیة
Capital Buffer)،   
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نسب الرفع ، والمضافة الدوریة، والمخصصات المرنة، ونسبة القرض إلى القیمة

  .)1(كما أنھا استمرت في تحسین منھجیة اختبارات التحمل، المالي الدینامیكیة

  :البنوك التجاریة الفلسطینیة  -

یتكون القطاع المصرفي الفلسطیني بشكل أساسي من المصارف التجاریة التي 

تستقطب الجانب األكبر من المدخرات الفلسطینیة وھي بالتالي صاحبة الدور األكبر 

، 2014، فروانة. (توجیھ ھذه المدخرات نحو األنشطة االقتصادیة المختلفة في

والصادر عن سلطة النقد  2010لسنة ) 9(وحسب قانون المصارف رقم ) 88ص

  :الفلسطینیة فإن البنوك العاملة في فلسطین تصنف إلى أربع تصنیفات ھي

وحسب  )5(صصالمصرف المتخو )4()األجنبي(الوافد ، )3(، إسالمي)2(مصرف محلي- 

فإن البنوك العاملة  2014تصنیفات سلطة النقد الفلسطینیة وفي تقریرھا السنوي لعام 

سلطة النقد ()6(:بنك ما بین بنوك المحلیة البنوك الوافدة 17في فلسطین ھي 

  )الموقع االلكتروني ، الفلسطینیة

عني أنھا ال كونھا غیر نقدیة ال ی :مؤسسات الوساطة المالیة غیر النقدیة:  ثانیا 

تستعمل النقود ولكن لكون طبیعة مواردھا ال تسمح لھا بخلق النقود وھي تقوم 

مثل شركات التأمین ، باستخدام أموالھا الخاصة في تنفیذ استثمارات مختلفة الحجم

ومؤسسات االقراض ، 2014ملیون دوالر عام  108.1والتي بلغ حجم تعویضاتھا 

، 2014ملیون دوالر عام  110.15ممنوحة منھا الصغیر والتي بلغت التسھیالت ال

  :یمكن التعرف علیھا فلسطینیا كالتالي. وشركات الوساطة في تداول األسھم 

  بورصة فلسطین وشركات الوساطة العاملة فیھا-

تعتبر البورصة أو سوق األوراق المالیة في أي بلد مكون أساسي في عملیة تعبئة 

كما ، عملیة التنمیة االقتصادیة في كافة القطاعات المدخرات واعادة توظیفھا بما یخدم

حیث تعتبر البورصة ، أن قوة السوق المالي تعتبر دلیل على القوة االقتصادیة للدولة

كما تعتبر مرآة ، أحد أھم المكونات االقتصادیة العاملة في نشاط الوساطة المالیة

  .لثقة في ھذا االقتصادوا، االقتصاد في الدولة والتي تعكس حجم النشاط االقتصادي
                                                           

  http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=198930على الرابط  30/05/2015تاریخ النشر 1 -

  نون مصرف محلي بأنھ المصرف الذي یكون مركزه الرئیس في فلسطینویعرفھ القا -2
ویعرفھ القانون مصرف إسالمي بأنھالمصرف الذي یرخص لھ بممارسة األعمال المصرفیة وفقاً ألحكام الشریعة  -3

  .اإلسالمیة ومبادئھا، وأیة أعمال أخرى ال تتعارض مع أحكام ھذا القانون
فد بأنھ المصرف الذي یكون مركزه الرئیس خارج فلسطین ورخص لھ بممارسة العمل ویعرفھ القانون المصرف الوا -4

 .المصرفي في فلسطین وفقاً ألحكام ھذا القانون
ویعرفھ القانون المصرف المتخصص بأنھ المصرف الذي یقدم خدمات مصرفیة متخصصة وفق ما تقرره سلطة النقد  -5

  . بموجب تعلیمات
القاھرة عمان ،بنك األردن،بنك االسكان للتجارة والتمویل، البنك األھلي األردني،البنك  البنك العربي، بنك:وھي 6 -

  للشرق  HSBCالعقاري المصري العربي ، البنك التجاري األردني، البنك األردني الكویتي ، بنك االتحاد، بنك 
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-م 2008یبین أھم البیانات المتعلقة بالتداول لبورصة فلسطین للفترة من ) 1(الجدول 

  .م2014
  أھم البیانات المتعلقة بالتداول في بورصة فلسطین للفترة ) 1(الجدول 

  م2014-م 2008من 
  2008  2009  22010  2011 2012  2013  2014  

عدد األسھم المتداولة 

  )ھمملیون س(
339.2  238.6  230.5  184.5  147.3  192.3  181.5  

قیمة األسھم المتداولة 

  )ملیون دوالر(
1185.2  500.8  451.2  365.6  273.4  308.9  303  

  245  241  258  248  251  246  244  عدد جلسات التداول

  41257  41875  41442  61937  82625  88838  152319  عدد الصفقات

القیمة السوقیة لألسھم 

  )ملیون دوالر(ولة المتدا
3355.3  2845.1  2948.8  3071  3076.1  3151.5  3014.2  

  2014–2008البیانات تجمیع من التقاریر السنویة لسلطة النقد 

لوحظ مدى تأثیر استقرار الوضع السیاسي واألمني في فلسطین على بیانات الجدول 

سوقیة في العام حیث انخفض كل من عدد األسھم المتداولة وقیمتھا االسمیة وال) 1(

بسبب تداعیات الحرب التي شنتھا اسرائیل على قطاع غزة في أواخر العام  2009

وتكررت ھذه . والدمار الذي خلفتھ ھذه الحرب 2009ومطلع العام  2008

  .لنفس السبب 2014والعام  2012االنخفاضات وإن كانت بنسب مختلفة في العام 

ستثمارات األجنبیة إلى فلسطین أما بخصوص نجاح بورصة فلسطین في جذب اال

ورفع ثقة المستثمر األجنبي في االقتصاد الفلسطیني فقد سجلت البورصة في ھذا 

، المجال نجاحات متتالیة بالرغم من العراقیل االسرائیلیة وعدم االستقرار في المنطقة

م 2014توضیح لنسبة االستثمار األجنبي في بورصة فلسطین للعام ) 2(وفي الجدول 

  .نسبتھ إلى  اجمالي االستثماراتو

  2014نسبة االستثمار المحلي إلى  األجنبي في بورصة فلسطین للعام ): 2(الجدول 
  شراء  بیع  

  الجنسیة

عدد 

األسھم 

  بالملیون

%  

قیمة 

األسھم 

بالملیون 

  دوالر

%  

عدد 

األسھم 

  بالملیون

%  

قیمة 

األسھم 

بالملیون 

  دوالر

%  

استثمار 

  فلسطیني
126.9  73.9%  241.4  72.7%  119.9  69.8%  233.7  70.4%  

استثمار 

  أجنبي
44.8  26.1%  90.8  27.3%  51.9%  30.2%  98.5  29.6%  

  %100  332.2  %100  171.7  %100  332.2  %100  171.7  المجموع

  )2014(التقریر السنوي لبورصة فلسطین : المصدر 
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مر األجنبي توضح مدى الثقة التي یولیھا المستث) 2(والنسب الموضحة في الجدول 

للبورصة الفلسطینیة وقوانینھا الصارمة في مجال الحفاظ على حقوق المستثمرین 

وبفضل حمالت الدعایة التي قامت بھا السوق إلغراء األجانب ، وحمایة أموالھم

  .لالستثمار في ھذه البورصة الواعدة

  :شركات الوساطة العاملة في بورصة فلسطین -

فلسطین الدخول إلى  البورصة إال من خالل إحدى ال یستطیع المستثمر في بورصة 

شركات الوساطة في األوراق المالیة حسب قوانین ھیئة رأس المال الفلسطیني 

وعلى ھذه الشركات استكمال التراخیص الالزمة لممارسة عملھا ، وبورصة فلسطین

 وتقوم ھذه الشركات بتنفیذ أوامر البیع، وأن تحصل على عضویة في بورصة فلسطین

عن كل صفقة غیر شاملة  %0.72والشراء الخاصة بالعمالء مقابل عمولة تبلغ 

وتحصل  %0.47للضریبة وتوزع ھذه العمولة بحیث تحصل شركة الوساطة على 

من  %0.05وتحصل ھیئة سوق رأس المال على  %0.20بورصة فلسطین على 

قة طردیة بین وتجدر االشارة إلى  وجود عال، قیمة الصفقة سواء كانت بیع أو شراء

عدد شركات الوساطة وفروعھا من ناحیة وبین مستوى نشاط البورصة وحجم التداول 

ویبلغ عدد شركات الوساطة المرخصة واألعضاء في )51ص، 2007، صالحة. (فیھا

  .)1(بورصة فلسطین ثمانیة شركات

  مؤسسات االقراض الصغیر في فلسطین -

الصغیر بأھمیتھا البالغة في توفیر فرص في العالم الثالث تمتاز مؤسسات االقراض 

تمویل المشاریع الصغیرة ومنح فرص عمل ذاتیة للفقراء والشباب العاطل عن العمل 

وتظھر أھمیة ھذا الدور بشكل أكبر في مجتمع مثل المجتمع الفلسطیني ، بشكل خاص

فة باإلضا، حیث تظھر بوضوح نسب البطالة العالیة خاصة بین الشباب وانتشار الفقر

وممارسات ، إلى  اآلثار المدمرة على االقتصاد الفلسطیني التي خلفتھا سنوات الحصار

  .االحتالل االسرائیلي الھادفة إلى  اعاقة أي نمو اقتصادي 

                                                           
  شركات الوساطة المرخصة واألعضاء في بورصة فلسطین -1
: شركة سھم لالستثمار واألوراق المالیة. م1997حصلت على عضویة البورصة عام : المالیةشركة المتحدة األوراق  

الذي یرسل یومیا عبر الھاتف النقال  SMSبرنامج المستثمر  2004أطلقت الشركة في عام ، م1999تأسست عام 
 وكان لھا ثالثة فروع في مقرھا الرئیسي في مدینة رام هللا، رسالة نصیة للعمالء بأسعار االغالق في بورصة فلسطین

حصلت على : شركة الھدف األردن فلسطین لألوراق المالیة. م2012الخلیل و خانیونس وغزة ولكنھا أغلقتھم في العام 
مقرھا الرئیسي ، م1997حصلت على عضویة البورصة عام : الوطنیة لألوراق المالیة. م2012عضویة البورصة عام 

، م1997حصلت على عضویة البورصة عام : العالمیة لألوراق المالیة. ي مدینة غزةفي مدینة رام هللا ولھا فرع ف
حصلت على عضویة البورصة عام : لوتس لالستثمارات المالیة. مقرھا الرئیسي في مدینة نابلس ولیس لدیھا فروع

صلت على عضویة ح: شركة الوساطة لألوراق المالیة. مقرھا الرئیسي في مدینة البیرة ولیس لدیھا فروع، 2005
مقرھا الرئیسي ، م2009حصلت على عضویة البورصة عام : شركة العربي جروب لالستثمار. م2007البورصة عام 

  .في مدینة ولیس لدیھا فروع
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  :االقراض الصغیر في فلسطین -1

والصادر عن سلطة النقد الفلسطینیة  2010لسنة ) 9(حسب قانون المصارف رقم 

كل مؤسسة أو ھیئة اعتباریة من : ھو راض المتخصصةمؤسسات اإلقفإن تعریف 

ھیئات المجتمع المدني مسجلة ومرخصة في فلسطین ونشاطھا الرئیس منح القروض 

ھذا وتخضع مؤسسات االقراض .ةألغراض خاصة وفقاً لنظام یصدر لھذه الغای

بموجب القرار ، م2011المتخصصة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطینیة منذ عام 

الذي خول سلطة النقد سلطة ترخیص وتنظیم أعمال مؤسسات االقراض  132قم ر

بھدف المحافظة على سالمة أعمالھا وكفاءتھا وفعالیتھا وتحقیق ، المتخصصة

وفي ھذا ، وضمان مساھمتھا في التنمیة االقتصادیة المستدامة، االستقرار المالي

یمات التي تنظم أعمال ھذه م اصدار العدید من التعل2014السیاق تم خالل العام 

المؤسسات مثل تعلیمات تنظیم قروض االسكان وتمویل العقارات استنادا للمعیار 

كما تم اعداد ، وتعلیمات تصنیف القروض والتمویالت وتكوین المخصصات، المرن

بلغ عدد مؤسسات  2014ومع نھایة عام . نموذج موحد للبیانات المالیة واالحصائیة

ة خمس مؤسسات وتشیر البیانات التشغیلیة الخاصة بھذه االقراض المتخصص

فرعا ال تشمل المقرات  58المؤسسات إلى  أن ھذه المؤسسات تعمل من خالل 

، شخص 45152الرئیسیة وبلغ عدد العمالء المنتفعین من قروض ھذه المؤسسات 

دوالر للقرض  2148.3بمتوسط ، ملیون دوالر 97وبلغ حجم القروض 

م على 2014وتوزعت القروض لعام 2014،یر السنوي لسلطة النقدالتقر.(الواحد

مختلف األنشطة والقطاعات االقتصادیة ذات العالقة بطبیعة عمل وأھداف ھذه 

من قیمة القروض یلیھ قطاع % 30.1حیث سیطر قطاع العقارات على ، المؤسسات

ة وقطاع االستھالك بنسب% 14ثم قطاع الزراعة بنسبة % 22التجارة بنسبة 

% 9.5وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة % 10.9وقطاع الصناعة % 12.9

  .)1(وكما ھو موضح في الشكل% 6وأخیرا قطاع السیاحة بنسبة 

النسب المئویة للقطاعات المستفیدة من قروض مؤسسات االقراض ) 1(شكل 

  2014الصغیر في فلسطین للعام 
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  :خصائص مؤسسات االقراض في فلسطین -

تتمیز مؤسسات االقراض العاملة في األراضي الفلسطینیة بعدة خصائص تمنحھا 

حیث تبرز ھذه ، تتالءم مع وظائفھا وخصوصیة الوضع في فلسطین، صبغة خاصة

  )20ص، 2012، والدماغ، أبو جامع: (الخصائص فیما یلي

 .یغلب علیھا األسلوب التجاري في نشاطھا االقراضي- 

 .یأتي المال الالزم لتأسیسھا واستمراریتھا غالبا من الجھات المانحة- 

 .بعض ھذه المؤسسات دولي ومركزھا الرئیسي خارج فلسطین- 

غالبیة أنشطة ھذه المؤسسات ال تصل إلى  عدد كبیر من المشاریع بالغة الصغر لسد - 

 .في ھذا المجال الفراغ المصرفي

وتھدف للتنمیة وسد تمول ھذه ، ال تھدف ھذه المؤسسات إلى  الربح بشكل أساسي- 

 .المؤسسات المشاریع االنتاجیة التي تتوقع نجاحھا وقدرتھا على سداد القرض وخدماتھ

 .تركز أغلب ھذه المؤسسات على فئات محددة وبعضھا مخصص للمشاریع النسویة- 

  :سات االقراض الصغیر في فلسطینالمشاكل التي تواجھ مؤس-

یواجھ عمل مؤسسات االقراض الصغیر في فلسطین بعض المشاكل والمعیقات یمكن 

  )111ص، 2008، الدماغ: (تلخیصھا على النحو التالي

  .ارتفاع الفائدة المحصلة من المقترضین التي تفوق أحیانا الفائدة في البنوك -1

نوع من االقراض بما یخدم التنمیة عدم وجود خطط وطنیة لتوجیھ ھذا ال -2

  .االقتصادیة

شعور بعض المقترضین أن مصدر ھذه األموال ھو منح وھبات لذا یماطلون في  -3

  .السداد

عن ) دینار أو دوالر(اختالف العملة المقدم بھا القرض والتي تسدد بھا األقساط  -4

  ).الشیكل(العملة المتداولة بین المقترضین والتجار 

  .ؤسسات االقراض تعمل ضمن مؤسسات دولیة وال تتبع سلطة النقدبعض م -5

  .ارتفاع المصاریف التشغیلیة لھذه المؤسسات قد یفقدھا القدرة على التمویل الذاتي -6

  :مؤسسات االقراض الصغیر العاملة في فلسطین -

تعمل حالیا وحسب احصائیات سلطة النقد تسعة مؤسسات في مجال االقراض الصغیر 

  .)1(سساتتسع مؤ

                                                           
1

،المؤسسة )أصالة(المؤسسات الفلسطینیة العاملة في مجال االقراض الصغیر، الجمعیة الفلسطینیة لصاحبات األعمال 
،صندوق التنمیة الفلسطیني، االغاثة االسالمیة، المركز العربي للتطویر الزراعي )فاتن(اض والتنمیة الفلسطینیة لإلقر

  .األونروا ، فیتاس فلسطین لإلقراض الصغیر، ریف للتمویل_ ، االغاثة الدولیة، دائرة التمویل الصغیر )أكاد(
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  2014و  2013نمو مؤسسات االقراض الصغیر  للعامین ) 3(الجدول 

  السنة
عدد 

  الفروع

حجم القروض  

  دوالر /ملیون

عدد 

  المقترضین

المتوسط للقرض 

  دوالر/الواحد

2013  61  84  54000  1934.2  

2014  67  97  45152  2148.3  

  2013،2014البیانات تجمیع من التقریر السنوي لسلطة النقد 

ازدیاد عدد فروع مؤسسات االقراض الصغیر في العام ) 3(نالحظ من الجدول 

عن عامھ السابق وھذا أمر طبیعي في ظل سیاسة التفرع واالنتشار التي  2014

ولكن مع  %15.5كما نالحظ زیادة حجم القروض بقرابة ، تنتھجھا ھذه المؤسسات

ھا ھذه المؤسسات من أجل تناقص عدد المقترضین وھذا بسبب اإلجراءات التي تمارس

سالمة الضمانات والتقلیل قدر المستطاع من القروض المتعثرة واالھتمام بنوعیة 

مقارنة حجم التسھیالت التي ) 4(ویمكننا بالنظر إلى  الجدول .القروض ولیس بعددھا

قدمتھا مؤسسات االقراض الصغیر مع حجم التسھیالت التي قدمتھا البنوك ومعرفة 

  ض الصغیر من حجم التسھیالت الكليساھمت فیھا مؤسسات االقراالنسبة التي 

  

مقارنة تسھیالت المصارف مع تسھیالت مؤسسات االقراض للفترة ): 4(الجدول 

  بالملیون دوالر) 2008-2014(
  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

التسھیالت الممنوحة من 

  المصارف

1828.2  2234.2  2885.9  3550.7  4199.3  4480.1  4891.6  

التسھیالت الممنوحة من 

  مؤسسات االقراض

41.81  53.43  60.63  71.30  73.07  91.14  110.15  

نسبة تسھیالت 

مؤسسات االقراض من 

  تسھیالت المصارف

2.29%  2.39%  2.10%  2%  1.74%  2.03%  2.25%  

  2014-2008البیانات تجمیع  من تقاریر سلطة النقد السنویة 

لتسھیالت التي تقدمھا مؤسسات االقراض الصغیر تبدو صغیرة وبالرغم من أن نسبة ا

مقارنة مع تسھیالت المصارف وھذا ألن الفئة التي تقدم لھا ھذه المؤسسات تسھیالتھا 

ھي جھات ال تھتم البنوك للتعامل معھا بسبب عدم امتالك معظمھا لحسابات مصرفیة 

، انات التي تطلبھا المصارفولقلة الضمانات التي تقدمھا ھذه الفئات مقارنة بالضم

وكون المصارف ال تھتم لھذا النوع الصغیر من االقراض الذي یستھدف فئات معدمة 

كما أن مؤسسات االقراض الصغیر تقدم األھداف التنمویة على الربحیة في ، أو فقیرة

  .وكل ھذا ال ینفي أن ھذه النسبة ھي في تزاید في السنوات الثالثة األخیرة، قروضھا
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  )1(كات التأمین في فلسطینشر -

یعتبر قطاع التأمین من القطاعات الھامة والحیویة في الحیاة االقتصادیة ألي دولة 

فإضافة إلى  دوره االیجابي في توفیر عنصر األمان واالستقرار المادي واالجتماعي 

للطرف المؤمن وتقلیلھ وحمایتھ للشركات واألفراد من األخطار التي قد یتعرضون 

فان ھذا القطاع یساھم بشكل فعال في عملیة الوساطة المالیة فھو یحشد المدخرات ، لھا

وتقوم ، من خالل أقساط التأمین التي تتحصل علیھا شركات التأمین من عمالئھا

باستثمار ھذه األموال المجمعة وھي بھذا الدور تتشابھ مع باقي مؤسسات الوساطة مثل 

بالرغم من .الیة ومؤسسات االقراض الصغیرالبنوك بكافة أنواعھا واألسواق الم

المساھمة المتدنیة لقطاع التأمین في الناتج االجمالي وكذلك حجم التداوالت المنخفض 

لھذا القطاع في سوق فلسطین مقارنة بالقطاعات األخرى إال أن ھذا القطاع یعتبر 

ربیة ودول واعدا ویمكن االضافة علیھ وزیادة نسبة مساھمتھ أسوة ببقیة الدول الع

  .العالم

م وأصبحت الجھة 2004أن تأسست ھیئة سوق رأس المال الفلسطیني عام  منذ

ویعتبر . وباشرت العمل للنھوض بھذا القطاع، المخولة لإلشراف على قطاع التأمین

لسنة ) 20(وقانون التأمین رقم  2004لسنة ) 13(قانون ھیئة سوق المال رقم 

، 2009، قزعاط. (ركات التأمین الفلسطینیةھما المرجعیة القانونیة لش 2005

االتحاد الفلسطیني لشركات التأمین،  كما وشكلتشركات التأمین الفلسطینیة) 36ص

، وھو ذو شخصیة اعتباریة مستقلة 2005لسنة ) 20(بموجب قانون التأمین رقم 

ویختارون مما بینھم ، وبحیث تكون جمیع شركات التأمین في فلسطین أعضاء فیھ

ویعتبر ، 2014شركات تأمین في  10ویضم االتحاد في عضویتھ ، ادارةمجلس 

االتحاد الممثل القانوني لشركات التأمین لدى الجھات الرسمیة وغیر الرسمیة فیما 

  .یتعلق بقضایا التأمین

  :المشاكل التي تواجھ شركاتالتأمین في فلسطین -3

أھم المشاكل التي تواجھ یعتبر غیاب الوعي التأمیني لدي الجمھور الفلسطیني من 

وأھم المشاكل التي ، وھذا بدوره زاد العرض عن الطلب، قطاع التأمین في فلسطین

  )3ص،2009،الریماوي: (تواجھ ھذا القطاع ھي

  

                                                           
: م، شركة فلسطین للتأمین1994تأسست سنة : م،  شركة ترست للتأمین1992تأسست سنة : شركة المشرق للتأمین -1

: م، شركة العرب للتأمین على الحوادث1994تأسست سنة : م، شركة المجموعة األھلیة للتأمین1994تأسست سنة 
م، شركة التكافل الفلسطینیة 1996تأسست سنة ): ألیكو(م، الشركة األمریكیة للتأمین على الحیاة 1995تأسست سنة 

: تأسست سنة، الشركة العالمیة المتحدة للتأمین: م، شركة فلسطین لتأمین الرھن العقاري2008 تأسست سنة: للتأمین
  .م2010تأسست سنة 
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 .نظرة الجمھور الفلسطیني للتأمین على أنھ من الكمالیات- 

 .ضعف الرقابة الحكومیة على التأمین من طرف الشركات والمركبات واألفراد- 

كثرة عملیات التزویر ومحاولة التضررین تضخیم خسائرھم للحصول على تأمین - 

 .مستغلین التسھیالت التي یعطیھا القانون خاصة لمتضرري حوادث الطرق، أكبر

العدید من شركات التأمین تعاني من ضائقة مادیة مما یدفعھا للمماطلة في دفع - 

 .التعویضات

 .أمیننقص المقررات الجامعیة الخاصة بالت- 

 .ھناك أزمة ثقة بین المؤمنین وشركات التأمین- 

 .عدم ربط بین الترخیص والتأمین من حیث المدة- 

  :المساھمة االقتصادیة لقطاع التأمین.4

م ممازاد 2014 م وحتى عام1992 لوحظ التزاید في عدد شركات التأمین من عام

ه الشركات مایعود انتشار ھذه الشركات وفروعھا والذیادىالىرفع درجة التنافسیة لھذ

یبین البیانات العامة لشركات التأمین في   )5( الجدول رقم  .بالنفع على الجمھور

و عدد فروعھا و موظفیھا   عدد الشركاتمتمثلة في 2014-2008 فلسطین للفترة

أن نشاط شركات التأمین .ووكالئھا و حجم اقساط التامین و التعویضات المدفوعھ

ر ونمو مضطرد رغم تدنى حجم أقساط التأمین كوسیط مالیفي تطور مستم

والتعویضات المدفوعة وضعف مساھمة ھذا القطاع في االقتصاد الفلسطیني للفترة 

2008 -2014 .  

  

  2014-2008البیانات المالیة لشركات التأمین في فلسطین للفترة ): 5(الجدول 
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  البیان

  10  10  10  10  10  10  9  عدد الشركات

  111  114  111  99  103  88  79  عدد الفروع

  1175  1075  1035  1028  1007  857  795  فینظعدد المو

  215  225  229  239  165  225  220  عدد الوكالء

اجمالي أقساط 

  )$ملیون( التامین

94.3  104.3  125.8  150.5  144.5  158.7  171  

التعویضات 

  )$ملیون(المدفوعة 

51.3  56.2  66.4  75.6  88.4  88.7  108.1  

  2014-2008البیانات تجمیع من التقاریر المالیة السنویة للشركات للفترة 
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  الدراســة القیاسیة 
  :بیانات ومتغیرات الدراسة - 1

تشمل الدراسة على مجموعة من البیانات الحقیقیة التي تم الحصول علیھا من 

ل سالسل زمنیة ربعیة خالل مصادرھا الرسمیة، یتم دراستھا في ھذه الدراسة على شك

مشاھدة لكل متغیر من ) 28(م، وھي توفر للدراسة ) 2014-2008(الفترة 

إلجراء التقدیرات اإلحصائیة ) Eviwes V.8(المتغیرات، واعتمد على برنامج 

  .والقیاسیة الالزمة لقیاس تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع

زمنیة ربعیة لكل من الناتج المحلي اإلجمالي توفرت البیانات على شكل سالسل 

والتسھیالت االئتمانیة البنكیة بشكل كامل، بینما لباقي المتغیرات توفرت البیانات بشكل 

وبشكل سنوي للسنوات السابقة، وبناًء على ذلك تم ) 2010(ربعي لما بعد العام 

  . یانات ربعیةلتحویل البیانات السنویة لب) Quadratic method(استخدام طریقة 

  :متغیرات الدراسة

  :المتغیر التابع

  )  (GDPو یرمز لھ) Gross Domestic Product(الناتج المحلي اإلجمالي 

  :المتغیرات المستقلة

) Market value of shares traded(القیمة السوقیة لألسھم المتداولة  -1

  )  (SMویرمز لھا

  (BF)ویرمز لھا Bank Facilities., )(التسھیالت البنكیة  -2

)  Micro Lending Facilities(تسھیالت مؤسسات اإلقراض الصغیرة  -3

  (MF)ویرمز لھا

  (W)ویرمز لھا  Insurance Compensation (تعویضات التأمین  -4

  عنھایوضح متغیرات الدراسة والرموز المعبرة ): 7(جدول 

  المتغیر
الرمز المستخدم في 

  النموذج
  یرنوع المتغ  وحدة القیاس

  تابع  ملیون دوالر GDP  الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي

  مستقل  ملیون دوالر SM  القیمة السوقیة لألسھم

  مستقل  ملیون دوالر BF  التسھیالت البنكیة

 مستقل  ملیون دوالر SF  تسھیالت اإلقراض الصغیرة

  مستقل  ملیون دوالر W  تعویضات التأمین

  الجدول اعداد ذاتي     
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  :اء الریاضي لنموذج الدراسةالبن -2

القیمة السوقیة (یھدف نموذج الدراسة لقیاس أثر المتغیرات المستقلة المتمثلة في 

لألسھم، تعویضات التأمین، التسھیالت االئتمانیة البنكیة، وتسھیالت مؤسسات 

، ولتحقیق )الناتج المحلي اإلجمالي(على المتغیر التابع المتمثل ) اإلقراض الصغیرة

الغرض تم بناء نموذج قیاسي یعبر عن العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر ھذا 

التابع وتم إجراء تحویلة الى اللوغاریتم الطبیعي لجمیع المتغیرات وذلك بغرض 

ضمان العالقة الخطیة بین المتغیرات وتقلیل التباین في البیانات والحصول على 

  :یة، والنموذج یأخذ الشكل االتيمعامالت انحدار على شكل مرونات اقتصاد

  
  : حیث

GDP :الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي.  

SM:القیمة السوقیة لألسھم المتداولة.  

BF:التسھیالت البنكیة.  

SF: تسھیالت مؤسسات اإلقراض الصغیرة.  

W :تعویضات التأمین.  

B0: الحد الثابت.  

B1: في القیمة السوقیة لألسھم استجابة الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي للتغیر.  

B2: استجابة الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي للتغیر في التسھیالت البنكیة  

B3: استجابة الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي للتغیر في تسھیالت اإلقراض الصغیرة.  

B4: استجابة الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي للتغیر في تعویضات التأمین.  

  .حد الخطأ العشوائي: 

ولبناء نموذج تصحیح الخطأ یتم تقدیر النموذج السابق ومن ثم الحصول على بواقي 

وبعد ذلك یتم إعادة تقدیر النموذج من خالل إدخال متغیرات الدراسة ) ei(النموذج 

بعد إجراء الفروق األولى لھا ومن ثم إضافة حد الخطأ العشوائي مبطأ لفترة زمنیة 

  :وبناء علیھ یصبح نموذج تصحیح الخطأ للدراسة على النحو االتيواحدة 
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  :منھجیة التحلیل واألسالیب اإلحصائیة -3

أثیر المتغیرات المستقلة على تستخدم في ھذه الدراسة المنھج القیاسي بھدف قیاس اُ 

المتغیر التابع في الدراسة، وإلجراء ذلك تم االستعانة ببرنامج التحلیل القیاسي 

)Evie's( حیث تم االستعانة بمجموعة من االدوات واالسالیب اإلحصائیة والقیاسیة ،

  .المتقدمة وأسالیب تحلیل السالسل الزمنیة ونمذجتھا على صورة معادالت ریاضیة

  :سكون السالسل الزمنیة -4

ان استقرار السالسل الزمنیة احصائیاً یختلف عن استقرارھا اقتصادیاً، وتعتبر السلسلة 

لزمنیة ساكنة ومستقرة عندما تكون بیاناتھا مستقرة حول نفسھا، أي أنھا تتذبذب حول ا

، 2004منشد، (وسط حسابي ثابت مستقل عن الزمن وتباین ثابت مستقل عن الزمن 

وألن طبیعیة السالسل الزمنیة للمتغیرات االقتصادیة تتصف بعدم السكون ). 126ص

بعضھا البعض سیقود لنتائج غیر حقیقیة أو ما فإن استخدامھا في قیاس العالقات بین 

  ).Spurious Regression(یعرف بظاھرة االنحدار الزائف 

ولكي نستطیع تطبیق اختبارات التكامل المشترك على بیانات السالسل الزمنیة یجب 

 Unit(التأكد أوال من سكون السالسل الزمنیة وھذا یتم من خالل اختبار جذر الوحدة 

Root Test (ي السلسلة الزمنیة بواسطة اختبار ف)Augmented Dickey 

Fuller-ADF ( أو اختبارPhillips Perron )Gujarati,2003,p818.(  

یقدم طریقة أخرى الختبار سكون السالسل ) PP(ولكن تجدر اإلشارة ھنا الن اختبار 

ألن األخیر قائم على فرضیة أن ) ADF test(الزمنیة ویعتبر أفضل من اختبار 

 Autoregressive(لسلسة الزمنیة متولدة بواسطة عملیة االنحدار الذاتي ا

process ( بینما اختبار)PP test ( قائم على افتراض أكثر عمومیة، وھو أن

 ARIMA-Autoregressive(السلسة الزمنیة متولدة بواسطة عملیة 

Integrated Moving Average ( جنكیز  –التي تنسب منھجیتھا إلى بوكس

)Box -Jenkins.( 

وفي ھذه الدراسة استخدم كال االختبارین الختبار سكون السالسل الزمنیة وتحدید رتبة 

  .سكون كل متغیر من متغیرات الدراسة

  :التكامل المشترك -5

یفترض عند تحلیل بیانات السالسل الزمنیة لسلسلتین زمنیتین أو أكثر التأكد من سكون 

لتأكد من وجود تكامل مشترك بین السالسل الزمنیة كل سلسة زمنیة على حدا ومن ثم ا

معاً، ویقال أن ھناك تكامل مشترك بین متغیرین أو أكثر إذا اشتركا باالتجاه نفسھ، أي 

إذا كانت لھما عالقة توازنیة طویلة األجل، ویقدم األدب القیاسي العدید من طرق 

ة انحداریة بینھا، ومن اختبار التكامل المشترك بین المتغیرات المراد دراسة عالق

وطریقة جوھانسون ) Engle-Granger(أشھر ھذه الطرق طریقة انجل وغرانجر 
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)Johnson(استخدام الطریقة االولى في حالة النماذج البسیطة التي تحتوي  ، ویمكن

 Johansen and(على متغیرین فقط، أما الطریقة الثانیة والتي تنسب إلى

Juselius ,1990 ( المعتمدة واالدق في اختبار التكامل المشترك في  فھي الطریقة

جمیع النماذج سواء أكانت بسیطة أم متعددة ،حیث تقدم أسلوب أخر الختبار التكامل 

المشترك فھي تعتبر طریقة أعم وأشمل من الطریقة السابقة ویمكن استخدمھا 

فكرة اختبار  واالعتماد على نتائجھا في حالة النماذج البسیطة والمتعددة، حیث تتمثل

جوھانسون في  معرفة عدد متجھات التكامل المشترك بین المتغیرات اعتماداً على 

 Trace(وإحصاء األثر ) Max-Eigen Statistic(إحصاء القیمة العظمى الممیزة 

Statistic) (Brooks,2008: P351 .( وفي ھذه الدراسة استخدمت طریقة

  .تغیرات الدراسةجوھانسون الختبار التكامل المشترك بین م

  :نموذج تصحیح الخطأ -6

في بعض األحیان یكون من المھم فھم السلوك قصیر المدى بین المتغیرات االقتصادیة 

على نحو قد یكون من المستحیل استخدام نموذج االنحدار الكالسیكي ألنھ یعطي نتائج 

 Error(زائفة ومضللة، وفي ھذه الحاالت یستخدم نموذج تصحیح الخطأ 

correction Model-ECM .( وتقول نظریة جرانجر أنھ إذا كان ھناك تكامل

مشترك بین المتغیرات فإنھ یمكن التعبیر عن العالقة بینھا من خالل نموذج تصحیح 

الخطأ، ونموذج تصحیح الخطأ معروف في االقتصاد القیاسي الخاص ببیانات السالسل 

  ).Koop, 2005: P171(الزمنیة منذ عھد بعید 

یز نموذج تصحیح الخطأ بخواص طویلة وقصیرة المدى، وخواص كثیرة ترتبط ویتم

بصورة وثیقة بمفاھیم التوزان االقتصادي، وكذلك یتمیز بخواص إحصائیة جیدة األمر 

الذي یدعو لعدم االنزعاج من مشكلة االنحدار الزائف، والقضیة الجدیدة التي تبرز في 

ذج االنحدار الكالسیكي مبطأة لفترة زمنیة نموذج تصحیح الخطأ ھو إدراج بواقي نمو

واحدة في نموذج المتغیرات التي بینما تكامل مشترك بعد إجراء الفروق األولى لھا 

)Koop, 2005: P172.( 

 ):OLS(طریقة المربعات الصغرى العادیة  -7

نموذج االنحدار الخطي ) معامالت(من الطرق شائعة االستخدام في تقدیر معلمات 

والبسیط، طریقة المربعات الصغرى العادیة ومن خصائص ھذه الطریقة أنھا المتعدد 

تدني مجموع مربعات انحرافات القیم المقدرة عن القیم المشاھدة للمتغیر التابع 

وتستخدم طریقة المربعات الصغرى أیضاً لتقدیر نموذج  ).256، ص2005عطیة،(

  .تصحیح الخطأ
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افتراضات أساسیة یجب أن تتوفر في أي  ولطریقة المربعات الصغرى العادیة عدة

نموذج انحدار تم تقدیره باستخدام ھذه الطریقة، لكي یتم االعتماد على نتائج التقدیر 

  : والوثوق فیھا وھذه االفتراضات ھي

وللتحقق من ھذا الشرط تم  تتبع التوزیع الطبیعي) البواقي(االخطاء العشوائیة  -1

تبر ھذا الشرط متحقق إذا تم قبول الفرضیة ویع )JarqeBera(استخدام اختبار 

أكبر من ) القیمة االحتمالیة(العدمیة من خالل مالحظة أن مستوى داللة االختبار 

المتوسط الحسابي لبواقي النموذج یساوي صفراً وللتحقق من ھذا ، 0.05مستوى 

ویعتبر ھذا الشرط متحقق إذا ) One sample T-test(الشرط تم استخدام اختبار 

القیمة (تم قبول الفرضیة العدمیة من خالل مالحظة أن مستوى داللة االختبار 

  .0.05أكبر من مستوى ) االحتمالیة

حدود الخطأ متجانسة بمعنى ثبات تباین حد الخطأ وللتحقق من ھذا الشرط تم  -2

، ویعتبر ھذا الشرط متحقق إذا )Breusch-Pagan-Godfrey(استخدام اختبار 

من خالل ) ثابت(ة العدمیة التي تفترض أن تباین البواقي متجانس تم قبول الفرضی

  .0.05مالحظة أن مستوى داللة االختبار أكبر من مستوى 

حدود الخطأ مستقلة عن بعضھا البعض بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي في حدود  -3

 ویتحقق، )LM(واختبار ) DW(الخطأ وللتحقق من ھذا الشرط تم استخدام اختبار 

الشرط إذا تم قبول الفرضیة العدمیة التي تفترض استقالل حدود الخطأ العشوائي  ھذا

  .0.05من خالل مالحظة أن مستوى داللة االختبار أكبر من مستوى ) البواقي(

وأخیراً استقالل المتغیرات المستقلة عن بعضھا البعض في نماذج االنحدار  -4

دواج الخطي في النموذج المتعددة واختالل ھذا الشرط یسبب مشكلة االز

)Gujarati,2003: P63-P65( والختبار ھذا الشرط تم استخدام معامل تضخم ،

، وعادة ما یستدل على وجود )Variance Inflation Factors - VIF(التباین 

لكل متغیر ومن خالل ) VIF(مشكلة االزدواج الخطي في النموذج من خالل قیم 

ذج، وتعتبر المشكلة غیر موجودة إذا كانت قیم لمتغیرات النمو) VIF(متوسط قیم 

)VIF ( 10أقل من القیمة. 

  :نتائج التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة -8

أدناه یوضح أھم المقاییس اإلحصائیة لمتغیرات الدراسة، حیث یشمل ) 8(الجدول رقم 

غیر الجدول على الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وأقل قیمة وأكبر قیمة لكل مت

  .من متغیرات الدراسة
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ووحدة القیاس ) البیانات الربعیة(أھم المقاییس اإلحصائیة الوصفیة لمتغیرات الدراسة ): 8(جدول 

  ملیون دوالر

الوسط   متغیرات الدراسة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  أكبر قیمة  أقل قیمة

 GDP 1699.42 224.90 1171.7 1934.9الناتج المحلي اإلجمالي

 SM 123.98 84.54 31.10 354.90. مة السوقیة لألسھمالقی

 BF 3291.41 1079.88 1746.7 4902.6. التسھیالت البنكیة

 SF 71.45 21.32 39.9 107.0. تسھیالت اإلقراض الصغیرة

 W 59.45 27.13 15.70 115.50. تعویضات التأمین

  )Eviwes V.8(برنامج الجدول من مخرجات       

أن الوسط الحسابي لسلسة البیانات الربعیة للناتج المحلي  )8(لجدول یتضح من خالل ا

ملیون دوالر بانحراف معیاري ) 1699.42(اإلجمالي خالل فترة الدراسة 

ملیون دوالر، كما وبلغ الوسط الحسابي لسلسة البیانات الربعیة للقیمة ) 224.90(

دوالر، وكذلك بلغ ) 84.54(دوالر بانحراف معیاري ) 123.98(السوقیة لألسھم 

ملیون ) 3291.41(الوسط الحسابي لسلسة للبیانات الربعیة لمتغیر التسھیالت البنكیة 

ملیون دوالر، أما تسھیالت مؤسسات ) 1079.88(دوالر بانحراف معیاري 

ملیون ) 71.45(اإلقراض الصغیرة فقد بلغ الوسط الحسابي لسلسة البیانات الربعیة 

ملیون دوالر، وفیما یتعلق بتعویضات العاملین فقد ) 21.23(دوالر بانحراف معیاري 

) 59.45(بلغ الوسط الحسابي لسلسة البیانات الربعیة الخاصة بتعویضات العاملین 

  .ملیون دوالر) 27.13(ملیون دوالر بانحراف معیاري 

  ):2014- 2008(الفترة  نتائج معامل االرتباط الخطي البسیط -9

عامالت االرتباط الخطیة البسیطة بین المتغیر التابع وكل أدناه یوضح م )9(الجدول 

متغیر من المتغیرات المستقلة، حیث یالحظ من خالل الجدول أن جمیع المتغیرات 

بالمتغیر التابع، كما كان  0.05المستقلة ترتبط ارتباط ذو داللة إحصائیة عند مستوى 

اط طردي باستثناء متغیر القیمة ارتباط جمیع المتغیرات المستقلة بالمتغیر التابع ارتب

السوقیة لألسھم فقد كان ارتباطھ بالمتغیر التابع عكسي، حیث یالحظ أن قیمة معامل 

ویشیر ذلك ) 0.81(االرتباط بین التسھیالت البنكیة والناتج المحلي اإلجمالي تبلغ 

الت لوجود عالقة طردیة قویة وكذلك الحال بالنسبة لقیمة معامل االرتباط بین تسھی

، بینما قیمة )0.78(مؤسسات اإلقراض الصغیرة والناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغت 

) 0.48(معامل االرتباط بین تعویضات العاملین والناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغت 

ویشیر ذلك لوجود عالقة طردیة متوسطة، أما معامل االرتباط بین القیمة السوقیة 

ویشیر ذلك للعالقة العكسیة ) 0.83-(إلجمالي فقد بلغت لألسھم وبین الناتج المحلي ا

  .القویة بین المتغیرین
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معامالت االرتباط الخطیة البسیطة بین المتغیر التابع والمتغیرات ): 9(جدول 

  المستقلة

  المتغیرات المستقلة

  المتغیر التابع

  )الناتج المحلي اإلجمالي(

  مستوى الداللة  معامل االرتباط

  0.000 0.83-  قیة لألسھمالقیمة السو

  0.000  0.81  التسھیالت البنكیة

  0.000  0.78  تسھیالت اإلقراض الصغیرة

  0.009  0.48  تعویضات العاملین

  )Eviwes V.8(برنامج الجدول من مخرجات       

  :اختبار سكون السالسل الزمنیة -10

ة على أساس الختبار سكون السالسل الزمنی) PP(واختبار ) ADF(أُستخدم اختبار 

، والجدول رقم )1st Difference(وعلى أساس الفرق األول ) Level(المستوى 

حیث یتضح من خالل الجدول . یوضح نتائج االختبار لجمیع متغیرات الدراسة) 10(

أن جمیع متغیرات الدراسة وصلت لمرحلة السكون عند ) ADF(وحسب اختبار 

باستثناء متغیر تعویضات العاملین،  بعد أخذ الفروق االولى لھا% 5مستوى داللة 

یتضح أن جمیع المتغیرات الدراسة كانت ساكنة عند ) PP(ولكن حسب اختبار 

، ونستنتج من ذلك أن السالسل الزمنیة متكاملة من الدرجة األولى %5مستوى داللة 

).(  

  راسةلمتغیرات الد) Unit Root Test(نتائج اختبار جذر الوحدة ) 10(جدول 

PP ADF المتغیرات  

  المستوى  الفرق األول  المستوى  الفرق األول

-5.87*  -3.20*  -5.87*  -2.67 GDP 

-7.52* -1.08 -7.46* -3.03* BF 

-11.18* -0.92 -5.44* -2.04 SF 

-11.59* -3.22* -5.36* -3.29*  SM 

-10.20* -4.82* -2.27 -2.56  W  
 )Eviwes V.8(برنامج الجدول من مخرجات       

  :اختبار التكامل المشترك لمتغیرات الدراسة -11

في  ةیوضح نتائج اختبارات جوھانسون للتكامل المشترك والمتمثل) 11(الجدول رقم 

، حیث تشیر النتائج )Maximum(واختبار القیمة العظمى ) Trace(اختبار االثر 

حیث أن نتیجة اختبار  إلى توافق نتیجة كل من اختبار األثر واختبار القیمة العظمة،
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معنویة عند ) (الفرضیة التي تنص على ان عدد متجھات التكامل یساوي صفر

وبالتالي نرفض الفرضیة العدمیة ونستنج وجود أكثر من صفر متجھ % 1مستوى 

، وأیضا نفس النتیجة كانت الختبار الفرضیة العدمیة التي تفترض )(للتكامل 

حیث تم رفض ھذه الفرضیة وقبول ) (متجھ تكامل وحید على االكثر وجود 

، وبعد ذلك توقف )(الفرضیة البدیلة التي تشیر لوجود أكثر من متجھ تكامل 

اختبار القیمة العظمى عند الفرضیة التي تنص على وجود متجھین للتكامل على االكثر 

وبالتالي قبول الفرضیة العدمیة % 5ار غیر معنویة عند فقط حیث كانت نتیجة االختب

في بیانات ) (التي تفترض وجود متجھین للتكامل المشترك على األكثر 

  . النموذج المراد تقدیره

األثر والقیمة  )جوھانسون(نتائج اختبار التكامل المشترك بطریقة ): 11(جدول 

  العظمى
  Traceاختبار االثر 

  عدمفرض ال

عدد متجھات التكامل 

  المشترك

  القیمة الحرجة  الفرضیة البدیلة

Critical value 

  معدل االمكانیة

Likelihood Ratio 

5%  

   
69.82 91.02 

   
47.86 50.93 

   
29.80 22.51 

    
15.49 8.94 

  
3.84 1.47 

Trace test indicates 2 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level  

  Maximumاختبار القیمة العظمي 

   
33.88 40.10 

   
27.52 28.42 

   
21.13 13.57 

    
14.26 7.47 

  
3.84 1.47 

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level  
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  :تقدیر نموذج تصحیح الخطأ -12

رك والتي أشارت لوجود عالقة توازنیة طویلة استناداً لنتائج اختبارات التكامل المشت

المدى بین المتغیرات المستقلة والمتغیر والتابع، وذلك من خالل اشتراك المتغیرات 

المستقلة مع المتغیر التابع في تكوین مزیج خطي مشترك یصف العالقة بینھما، فإن 

كثر مالئمة األدب القیاسي الحدیث یفترض تقدیر نموذج تصحیح الخطأ الذي یعتبر أ

لوصف العالقة التوازنیة قصیرة وطویلة المدى بین المتغیرات المستقلة والمتغیر 

التابع، وفیما یلي خطوات تقدیر نموذج تصحیح الخطأ التي تمت خالل مرحلتین 

متتالیتین، حیث یتم في المرحلة األولى تقدیر النموذج الخطي بین متغیرات الدراسة 

ج واستخدامھا كمتغیر مستقل مبطأ لفترة واحدة في ومن ثم حساب بواقي النموذ

الخطوة الثانیة من التقدیر بعد إجراء الفروق األولى للمتغیرات المستقلة والمتغیر التابع 

  .ادناه یوضح نتائج ذلك) 12(وإعادة التقدیر للنموذج، والجدول رقم 

  )جوھانسون(نتائج اختبار التكامل المشترك بطریقة ) 12(جدول 

VIF 
  لقیمة االحتمالیةا

"P-Value"  

قیمة اختبار 

"t"  

الخطأ 

  المعیاري

S.E 

  المعامالت المقدرة

Coefficients  

المتغیرات 

  المستقلة

- 0.0000 14.95 0.395  5.904* C 

2.3 0.0078 -2.91 0.018 -0.051* Ln(SM) 

23.5 0.3860 0.88 0.078 0.069 Ln(BF) 

9.8 0.0020 3.48 0.062 0.216* Ln(SF) 

8.2 0.0015 3.59 0.021 0.074* Ln(W) 

Goodness of fit: R-square = 0.815,   Adjusted R-square = 0.782,    DW 

= 0.76 

F statistics = 25.34, Prob. = 0.0000 

  نموذج تصحیح الخطأ

1.1 0.0000 -6.67 0.005 -0.034* ∆Ln(SM) 

1.1 0.0450 2.13 0.152 0.324* ∆Ln(BF) 

1.8 0.0202 2.51 0.099 0.251* ∆Ln(SF) 

1.7 0.0213 2.49 0.022 0.054* ∆Ln(W) 

1.2 0.0000 -6.71 0.057 -0.384* ECT 

- 0.1476 -1.50 0.005 -0.008 C 

Goodness of fit: R-square = 0.404,     Adjusted R-square = 0.263,    

DW = 2.17 

F statistics = 2.85 Prob. = 0.0406 

  )Eviwes V.8(برنامج الجدول من مخرجات       
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أھمیة نموذج تصحیح الخطأ في تقدیر نموذج )12(حیث یالحظ من خالل الجدول 

الدراسة، وذلك یتضح جلیاً من خالل التخلص من مشكلة االرتباط الذاتي في النموذج 

وأصبحت في ) 0.76(في النموذج الكالسیكي ) DW(الكالسیكي حیث كانت قیمة 

وھذا یشیر لتخلص من المشكلة، باإلضافة ألن ) 2.17(تصحیح الخطأ نموذج 

النموذج أیضاً تغلب على مشكلة االزدواج الخطي بین المتغیرات حیث كانت معامالت 

تضخم التباین في النموذج الكالسیكي مرتفعة بینما في نموذج تصحیح الخطأ أصبحت 

وذج تصحیح الخطأ ومالئمتھ وھذا مؤشر إضافة على فعالیة نم) 2(جمیعھا أقل من 

  .لمتغیرات الدراسة

، وكذلك معنویة 0.05وبشكل عام یالحظ معنویة جمیع متغیرات الدراسة عند مستوى 

 0.05بمستوى داللة أقل من ) F=2.85(النموذج ككل حیث بلغت قیمة اختبار 

ویمكن صیاغة معادلة . وھذا مؤشر على معنویة نموذج تصحیح الخطأ) 0.0406(

  :االنحدار الخطي المتعدد كما یلي  نموذج

  
  :تقییم نموذج الدراسة -13

أدناه یبین نتائج تقییم جودة نموذج تصحیح الخطأ الذي یدرس تأثیر ) 13(الجدول رقم 

المتغیرات المستقلة على الناتج المحلي اإلجمالي، حیث یتضح من خالل نتیجة اختبار 

)One sample t-test (حسوب یساوي أن مستوى الداللة الم)وھو أكبر ) 1.000

وھذا یدعم قبول الفرضیة العدمیة التي تنص على أن متوسط بواقي  0.05من مستوى 

  .النموذج یساوي صفراً 

كما یتضح من خالل الجدول أن بواقي النموذج المقدر تحقق شرط التوزیع الطبیعي 

 0.05 أكبر من) 0.4652(بمستوى داللة ) JB = 1.531(حیث أن قیمة اختبار 

وھذا یؤكد قبول الفرضیة العدمیة التي تفترض أن بواقي النموذج تتبع التوزیع 

  .الطبیعي

 0.05وھو أكبر من مستوى ) 0.6874(تساوي ) LM(كما أن مستوى داللة اختبار 

وھذا یدعم قبول الفرضیة العدمیة التي تنص على استقالل بواقي النموذج وعلیھ عدم 

) BP-Godfrey(وكذلك یتضح أن مستوى داللة اختبار وجود مشكلة ارتباط ذاتي، 

وھذا یدعم قبول الفرضیة العدمیة  0.05وھي أكبر من مستوى ) 0.7926(تساوي 

التي تنص على تجانس أو ثبات تباین بواقي النموذج وعلیھ خلو النموذج من مشكلة 

این وأیضاً یالحظ من خالل الجدول أن متوسط معامالت تضخم التب. عدم التجانس

)VIF ( تساوي)ویشیر ھذا لخلو )10(وھي قیمة أقل من الحد األقصى ) 1.4 ،
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النموذج من مشكلة االزدواج الخطي وعدم وجود ترابط متعدد قوي بین متغیرات 

  .النموذج

ومستوى ) F=2.85(وفیما یتعلق بمعنویة النموذج المقدر نالحظ أن قیمة اختبار 

لمعنویة النموذج المقدر وجودتھ ومالئتھ وھذا یشیر ) 0.0406(داللة االختبار 

وتعتبر ھذه القیمة جیدة ) 0.40(للبیانات، باإلضافة ألن قیمة معامل التحدید التي بلغت 

من تباین متغیر الناتج المحلي % 40حیث أنھا تعني أن المتغیرات المستقلة تفسیر 

  .اإلجمالي

المتغیرات المستقلة على  نتائج تقییم نموذج الدراسة الذي یقیس تأثیر) 13(جدول 

  الناتج المحلي اإلجمالي

  قیمة االختبار  االختبار
مستوى 

  الداللة
  النتیجة

  t(  0.000T = 1.0000(اختبار متوسط البواقي 
متوسط البواقي یساوي 

  صفر

  البواقي طبیعیة التوزیع JB=1.531 0.4652  التوزیع الطبیعي

  ال یوجد ارتباط ذاتي  LM(  Chi2= 0.750 0.6874(اختبار االرتباط الذاتي

-BP(اختبار تجانس التباین

Godfrey(  
Chi2 = 2.393 0.7926  تباین البواقي متجانس  

متوسط معامالت تضخم التباین 

)VIF(  
  ال یوجد ازدواج خطي  1.4

  R-square(  0.404(معامل التحدید

  النموذج معنوي  F = 2.85 0.0406  معنویة النموذج

  )Eviwes V.8(برنامج ت الجدول من مخرجا      

  :تفسیر نتائج نموذج الدراسة -14

أن قیمة معامل التحدید لنموذج تصحیح خطأ تبلغ ) 13(یتضح من خالل الجدول 

من % 40.4وھذا یعني أن المتغیرات المستقلة المدرجة بالنموذج تفسیر ) 0.404(

الل النتائج أن تأثیر التغیر أو من التباین في الناتج المحلي اإلجمالي، كما یالحظ من خ

، 0.05جمیع المتغیرات المستقلة المدرجة بالنموذج ذو داللة إحصائیة عند مستوى 

  :وجاءت التأثیرات على النحو االتي

بالنسبة لمتغیر القیمة السوقیة لسعر األسھم، بلغ معامل االنحدار الذي یعبر  - 14-1

عیف جداً للقیمة السوقیة وھذا یدل على وجود تأثیر عكسي ض) 0.034-(عن المرونة 

% 1لألسھم والناتج المحلي اإلجمالي ویعني ذلك أن تغیر القیمة السوقیة للسھم بنسبة 

في االتجاه المعاكس، وذلك .%) 034(سیؤدي لتغیر الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

  .في ظل ثبات تأثیر باقي المتغیرات األخرى
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ئتمانیة المقدمة من مؤسسات اإلقراض وبالنسبة لمتغیر حجم التسھیالت اال - 14-2

وھذا یشیر للتأثیر االیجابي على الناتج ) 0.251(الصغیرة فقد بلغ معامل االنحدار لھ 

المحلي اإلجمالي، ویمكن تفسیر معامل االنحدار بلغة المرونة االقتصادیة بمعنى أن 

نفس سیؤدي إلى تغیر ب% 1تغیر حجم تسھیالت مؤسسات اإلقراض الصغیرة بنسبة 

وذلك في ظل ثبات تأثیر باقي %) 0.251(االتجاه في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

  .المتغیرات األخرى

وبالنسبة لمتغیر حجم التسھیالت االئتمانیة المقدمة من البنوك بلغ معامل  - 14-3

وھذا یشیر للتأثیر اإلیجابي على الناتج المحلي اإلجمالي، ) 0.324(االنحدار لھ 

سیر معامل االنحدار بلغة المرونة االقتصادیة بمعنى أن تغیر حجم التسھیالت ویمكن تف

سیؤدي إلى تغیر بنفس االتجاه في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة % 1البنكیة بنسبة 

  .وذلك في ظل ثبات تأثیر باقي المتغیرات األخرى%) 0.324(

وھذا ) 0.054(االنحدار  أما فیما یتعلق بمتغیر تعویضات التأمین  بلغ معامل - 14-4

یشیر لوجود لتأثیره الضعیف على الناتج المحلي اإلجمالي، ویعني ذلك أن تغیر 

سیؤدي لتغیر بنفس االتجاه في الناتج المحلي اإلجمالي % 1تعویضات العاملین بنسبة 

  .وذلك في ظل ثبات تأثیر المتغیرات األخرى%) 0.054(بنسبة 

یح الخطأ الذي یقیس التأثیر في المدى القصیر، وأخیراً بالنسبة لحد تصح - 14-5

وھذا یعني ) 0.384-(یالحظ أن معامل االنحدار لھ أو ما یعرف معامل التكیف بلغ 

%) 38(أن االنحراف الفعلي للناتج المحلي عن التوزان یصحح كل ربع بمقدار 

 ربع للوصول للتوازن بعد أي صدمة) 2.6(بمعنى ان الناتج المحلي یحتاج إلى 

  .اقتصادیة والقیمة السالبة تعني التراجع إلى القیمة التوازنیة
  :النتائج والتوصیات

ھدفت ھذه الدراسة إلى  معرفة أثر الوساطة المالیة في فلسطین على الناتج المحلي 

وذلك بقیاس أثر مجمل ھذا النشاط على الناتج ) 2014-2008(االجمالي للفترة 

ن من مكونات ھذا النشاط المتمثلین في كل من ثم من خالل قیاس كل مكو، المحلي

والقیمة ، وحجم تسھیالت مؤسسات االقراض الصغیر، حجم التسھیالت المصرفیة

وحجم التعویضات الممنوحة من ، السوقیة لألسھم المتداولة في بورصة فلسطین

وفیما یلي تلخیص ألھم ، وقد خلصت الدراسة إلى  عدة عوامل ھامة، شركات التأمین

  .تائج التي توصلت إلیھا الدراسة في جانبھا النظري والقیاسيالن

  :أھم نتائج الدراسة الوصفیة

  .وجود عالقة طردیة بین حجم الودائع في البنوك وحجم التسھیالت االئتمانیة -1

وجود عالقة طردیة بین عدد  مؤسسات االقراض الصغیر وفروعھا وبین حجم  -2

  .التسھیالت
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حمالت التوعیة بأھمیة  االستثمار في بورصة فلسطین والتي وجود أثر ایجابي ل -3

تقوم بھا كل من ادارة البورصة وھیئة رأس المال الفلسطینیة وسلطة النقد الفلسطینیة 

  .وذلك على المستوى المحلي واألجنبي

وجود عالقة طردیة بین عدد البنوك وفروعھا وبین حجم الودائع لدى الجھاز  -4

  .المصرفي

  .وعي لدى الجمھور الفلسطیني بأھمیة نشاط التأمینضعف ال -5

  :نتائج الدراسة القیاسیة

وجود عالقة طردیة بین مجمل أنشطة الوساطة المالیة في فلسطین وبین الناتج  -1

المحلي االجمالي حیث أثبتت الدراسة أن كل زیادة في مجمل ھذه األنشطة بنسبة 

وحیث كانت جمیع % 40.4بنسبة تزید من حجم الناتج المحلي االجمالي % 100

جاءت  0.05المتغیرات المستقلة المدرجة بالنموذج ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

  .ومع النظریة االقتصادیة) 1(ھذه النتیجة متوافقة مع فرضیة 

وجود عالقة طردیة بین حجم التسھیالت المقدمة من البنوك العاملة في فلسطین  -2

الي حیث أثبتت الدراسة أن كل زیادة في حجم ھذه التسھیالت وبین الناتج المحلي االجم

في ظل ثبات % 32.4تزید من حجم الناتج المحلي االجمالي بنسبة % 100بنسبة 

ومع النظریة ) 2(وجاءت ھذه النتیجة متوافقة مع فرضیة . العوامل األخرى

  .االقتصادیة

ات االقراض الصغیر وجود عالقة طردیة بین حجم التسھیالت المقدمة من مؤسس -3

في فلسطین وبین الناتج المحلي االجمالي حیث أثبتت الدراسة أن كل زیادة في حجم 

% 25.1تزید من حجم الناتج المحلي االجمالي بنسبة % 100ھذه التسھیالت بنسبة 

ومع ) 3(وجاءت ھذه النتیجة متوافقة مع فرضیة . في ظل ثبات العوامل األخرى

  .النظریة االقتصادیة

وجود عالقة طردیة بین حجم التعویضات المقدمة من شركات التأمین في فلسطین  -4

وبین الناتج المحلي االجمالي حیث أثبتت الدراسة أن كل زیادة في حجم ھذه 

في % 5.4تزید من حجم الناتج المحلي االجمالي بنسبة % 100التعویضات بنسبة 

ومع النظریة ) 5(افقة مع فرضیة وجاءت ھذه النتیجة متو. ظل ثبات العوامل األخرى

  .االقتصادیة

وجود عالقة عكسیة بین القیمة السوقیة لألسھم المتداولة في بورصة فلسطین وبین  -5

الناتج المحلي االجمالي حیث أثبتت الدراسة أن كل زیادة في القیمة السوقیة لألسھم 

% 3.4الي بنسبة تؤثر سلبا على قیمة الناتج المحلي االجم% 100المتداولة بنسبة 

، حیث افترض أن ھذه العالقة طردیة) 4(وقد جاءت ھذه النتیجة مخالفة لفرضیة رقم 

حیث یرتبط الوضع ، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بسبب خصوصیة الوضع الفلسطیني
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ففي حاالت الحصار واالغالق وتعذر السبل ، االقتصادي باألوضاع األمنیة والسیاسیة

ستثمار في التجارة من خالل االستیراد والتصدیر أو انشاء أمام رؤوس األموال باال

المشاریع االنتاجیة الجدیدة فإن أصحاب ھذه األموال یلجئون إلى  البورصة لتوظیف 

أموالھم في بیع وشراء أسھم شركات قائمة مما یضخم القیمة السوقیة لھذه األسھم دون 

تم سحب ھذه األموال الستخدامھا وعند استقرار األوضاع ی، اضافة قیم حقیقیة للناتج

حیث تعتبر عملیة التداول في السوق الثانوي عملیة نقل ملكیة ، في استثمارات حقیقیة

  .لألسھم وتوظیف لألموال

  : التوصـــــــــیات
في ضوء النتائج السابقة یمكن اقتراح التوصیات التالیة لعلھا تفید في دفع مساھمة 

  :محلي االجماليالوساطة المالیة في الناتج ال

على الحكومة الفلسطینیة بتعزیز كافة األنشطة المتعلقة بالوساطة المالیة والعمل  -1

  .على تنمیتھا وتطویرھا

یتوجب على بورصة فلسطین بتوجیھ االستثمارات نحو القطاعات االنتاجیة  -2

اول بحیث ال تقتصر عملیة التد، وخاصة المشاریع الجدیدة وتوسعة المشاریع القائمة

على نقل ملكیة أسھم الشركات القائمة بالفعل وادخال أدوات استثماریة جدیدة إلى  

وتحفیز الشركات ، السوق كالسندات الحكومیة والخاصة وتعزیز دور السوق األولي

  .على التوسع من خالل عملیات اكتتاب جدیدة تخلق فرص عمل واستثمارات جدیدة

االھتمام بنشر الوعي المصرفي لدى الجمھور  ال بد من  سلطة النقد ان تزید من -3

ألن كل زیادة ، وحث البنوك على التفرع واالنتشار لتغطیة كافة المناطق الفلسطینیة

  .في حجم الودائع یقابلھا زیادة في حجم التسھیالت المقدمة من الجھاز المصرفي

لجزء األكبر وتوجیھ ا، یوصي الباحث البنوك الفلسطینیة بتیسیر عملیات االئتمان -4

  .من االئتمان المصرفي نحو القطاعات االنتاجیة على حساب القروض االستھالكیة

ومحاولة رفع عدد ، على مؤسسات االقراض الصغیر القیام بمزید من التفرع -5

القروض المقدمة وخاصة للمشاریع االنتاجیة للشباب واألسر الفقیرة ووضع برامج 

وتقدیم ، ن استخدامھ بالشكل الذي منح من أجلھمتابعة للقرض بعد منحھ للتأكد م

  .االستشارات للمقترضین للمساعدة نجاح مشاریعھم

قیام شركات التأمین في فلسطین واالتحاد الخاص بھا بالعمل على نشر ثقافة  -6

لتوضیح أھمیة التأمین كعنصر ، التأمین من خالل االعالنات والندوات وورش العمل

  .ن أنشطة الوساطة المالیةأمان للمشاریع وكنشاط م
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 الملخص
واقع األداء اإلداري لمدیري مدارس التعلیم الثانوي ب�إدارة  التعرف إلى ھدفت الدراسة

تبوك التعلیمیة في ضوء م�دخل القی�ادة التحویلی�ة، وتع�رف دالل�ة الف�روق ف�ي تق�دیرات 

معلم�ي وإداري التعل��یم الث�انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی�ة لواق��ع ممارس�ة م��دیري م��دارس 

س��نوات الخب��رة، والجنس��یة، (ی��ة ُتع��زى لمتغی��رالتعل��یم الث��انوي لم��دخل القی��ادة التحویل

أن مدیري :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزھا)والجنس، وطبیعة العمل

مدارس التعلیم الثانوي بإدارة تبوك التعلیمیة یمارسون م�دخل القی�ادة التحویلی�ة بدرج�ة 

تحویلی�ة ف�ي مح�ور كبیرة وبنسب متفاوتة، حیث بلغت درجة الممارسة لمدخل القیادة ال

) االعتب��ارات الفردی��ة(وف��ي مح��ور )2.52(درج��ة كبی��رة بمتوس��ط حس��ابي ) الجاذبی��ة(

وف�ي ) 2.50(بمتوسط حسابي ) تمكین العاملین(وفي محور ) 2.50(بمتوسط حسابي 

) االس��تثارة الفكری��ة(وف��ي مح��ور ) 2.48(بمتوس��ط حس��ابي ) التحفی��ز الفك��ري(مح��ور 

س�نوات (فروق ذات داللة إحصائیة ُتع�زى لمتغی�ر  وال توجد) 2.46(بمتوسط حسابي 

الجاذبی���ة، االعتب���ارات (ف���ي مح���اور ) الخب���رة، والجنس���یة، والج���نس، وطبیع���ة العم���ل

بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة ُتعزى )الفردیة، تمكین العاملین االستثارة الفكریة

قیادة التحویلی�ة، األداء ال:الكلمات المفتاحیة)التحفیز الفكري(في محور ) الجنس(لمتغیر 

 .اإلداري
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Abstract 

The study aimed to: Identify the reality of the transformational 

leadership the administrative performance of the directors of 

secondary schools in Tabuk’s directorate of Education, and to 

know the significance of differences in estimates’ teachers and 

directors of secondary education in Tabuk’s directorate of 

education with reality of the practice of secondary education 

schools directors to the introduction of transformational leadership 

due to the variable (experience, nationality, sex, and the nature of 

the work) The Study Recommended a Number of Results 

Including: secondary education schools’ directors in Tabuk’s 

directorate of education practice the introduction of 

transformational leadership significantly and in varying degrees, 

where the degree of practice for the introduction of  

transformational leadership at  (gravity) a large degree with a 

mean (2.52) and in the center of (individual considerations) with a 

mean (2.50) and the axis (enabling workers) with a mean (2.50) 

and in the center of (intellectual stimulation) with a mean (2.48) 

and axis (intellectual stimulation) with a mean (2.46). While there 

are no statistically significant differences due to the variable 

(experience, nationality, sex, and the nature of work) in the axes 

(gravity, individual considerations, allow workers to intellectual 

arousal) while there are relevant differences statistically 

significant due to the variable (sex) in the axis (intellectual 

stimulation) keywords: transformational leadership, administrative 

Performance. 
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  األداء اإلداري ملديري مدارس التعليم الثانوي بإدارة تبوك التعليمية

  .يف ضوء مدخل القيادة التحويلية

أص��بحت التربی��ة ف��ي عص��رنا الحاض��ر عملی��ة منظم��ة وھادف��ة وأداة فاعل��ة ف��ي إع��داد 

اإلنس��ان المؤھ��ل للحی��اة، وذل��ك م��ن خ��الل تنمیتھ��ا لشخص��یة الف��رد ف��ي جمی��ع جوانبھ��ا 

یحقق خدمة الفرد وسعادتھ، واإلسھام ف�ي تط�ویر المجتم�ع وتقدم�ھ،  وتعدیل سلوكھ بما

فالتربی��ة بھ��ذا المعن��ى تع��د نش��اطاً إنس��انیاً م��ؤثراً یعم��ل عل��ى تحقی��ق التط��ور لألف��راد 

والمجتمعات معاً، ویرتقي بھم�ا نح�و األفض�ل، فھ�ي وس�یلة بقائ�ھ واس�تمراره، ب�ل ھ�ي 

والتطور أن یكون عمی�ق الج�ذور متأص�الً وسیلة تقدمھ وتطوره إذا ما أُرید بھذا التقدم 

  .في حیاة األفراد

عصراً یتسم بالعدید من التطورات المتس�ارعة والتغی�رات   -الیوم  –وحیث إننا نعیش 

المتالحق��ة، والت��ي انعكس��ت آثارھ��ا بش��كل ملح��وظ عل��ى ش��تى من��احي الحی��اة اإلنس��انیة 

ھ��ا االس��تجابة لمطال��ب عام��ة، والمنظم��ات التعلیمی��ة خاص��ة، وال��ذي أص��بح لزام��اً علی

العصر والتفاع�ل معھ�ا، مم�ا اس�تدعى ض�رورة إص�الحھا وتطویرھ�ا، وھ�ذا اإلص�الح 

  .والتطویر یتطلب إعداد كوادر قادرة على التجدید والتطویر

ومع تطور الحیاة في المجتمعات لم تعد إدارة أي جماعة تتم بش�كل عش�وائي، ب�ل الب�د 

ق الرفاھیة لإلنسان في مجتمع یتس�م ب�التغیرات من تنظیم العمل فیھا، حیث إنھ لن تتحق

الس��ریعة والتط��ورات العظیم��ة م��ا ل��م یك��ن ھن��اك إدارة تس��ھم ف��ي مختل��ف المج��االت 

بالتخطیط والتنظیم بما یحق�ق النج�اح ف�ي تل�ك المجتمع�ات، ب�ذلك یتض�ح لن�ا أن اإلدارة 

ت��نظم بمثاب��ة القل��ب ال��ذي یم��د جمی��ع ش��رائح المجتم��ع بالحیوی��ة؛ فھ��ي الت��ي تخط��ط و

المؤسسات الموجودة في المجتمعات التي تق�وم بتق�دیم خ�دماتھا لجمی�ع األف�راد، وتعم�ل 

اإلدارة على استغالل جمیع موارد المؤسسة وفقاً لسیاسة عامة، وفلسفة تربویة تض�عھا 

العم���ایرة، (الدول���ة رغب���ة ف���ي إع���داد ال���نشء بم���ا یتف���ق، وأھ���داف المجتم���ع والدول���ة 

  ).18:ھـ1428

قت��ھ اإلدارة ف��ي الوص��ول إل��ى م��ا یص��بوا إلی��ھ الف��رد م��ن أھ��داف وت��ذلیل ونظ��راً لم��ا حق

العقبات أمامھ، فقد أصبحت اإلدارة عملیة ھامة في المجتمعات الحدیثة، بل إن أھمیتھ�ا 

تزداد باستمرار بزیادة مجال المناشط البشریة واتساعھا، ومن ث�م ظھ�رت الحاج�ة إل�ى 

م��ال، واإلدارة العام��ة، واإلدارة التعلیمی��ة، أن��واع عدی��دة م��ن اإلدارات مث��ل إدارة األع

واإلدارة المدرسیة، والتي وضعت ُنْصَب أعینھا تس�خیر اإلمكان�ات والطاق�ات البش�ریة 

عل��ى أفض��ل وج��ھ وبأفض��ل الط��رق م��ن أج��ل رق��ي المجتم��ع وتقدم��ھ وتحقی��ق الكف��اءة 

  ).28: 2006حسین،(والتمیز 
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أھداف ینعكس تأثیرھا على المجتم�ع، تحقق ما یسعى إلیھ الفرد من  واإلدارة المدرسیة

ال��ة ومبدع��ة، وھ��ي فیجوھرھ��ا  ولھ��ا دوركبی��ر عل��ى المجتمع��ات ف��ي بن��اء شخص��یات َفعَّ

عملی��ة قی��ادة بالمق��ام األول، وق��درة عل��ى الت��أثیر ف��ي اآلخ��رین وحف��زھم إلنج��از أھ��داف 

المؤسس��ة التربوی��ة وأولیاتھ��ا والس��عي ال��دائم لتطویرھ��ا، واالس��ھام ف��ي دف��ع المؤسس��ة 

التربویة إلى اإلمام، السیما ونحن في عصر ثورة المعلومات وتكنولوجیا االتص�االت، 

ولإلدارة الید الطولي في تقدیر األمور وتصریف شؤون الحیاة وتحقی�ق األھ�داف الت�ي 

  ).9: ھـ1424الدوسري،(یطمع أي مجتمع في الوصول إلیھا 

قدرة قائدھا على إحداث التطویر ویعتمد نجاح إدارة المدرسة الثانویة العامة على كیفیة 

فیھا، والذي ُیعد أھم  التحدیات التي تواجھ قادة المدارس الثانوی�ة ف�ي الوق�ت الحاض�ر، 

ال یتطلب أسلوباً قیادیاً مناسباً، ومن ھن�ا أص�بح القائ�د  فالقدرة على التطویر بأسلوب َفعَّ

اً للمنظم��ات التح��ویلي مح��ور اھتم��ام الب��احثین، وال��ذي أض��حى یش��كل عنص��راً أساس��ی

والتي تسعى إلرضاء المتعاملین معھا وإش�باع   -ومنھا المدرسة الثانویة   -المعاصرة 

  .رغباتھم

ونظراً لما تتمیز بھ القیادة اإلداریة التحویلیة من تأثیر كبیر ف�ي عملی�ات التغیی�ر داخ�ل 

غی�رات المدرسة الثانویة أصبح التطویر وإدارتھ إحدى الوسائل الفاعل�ة ف�ي مواجھ�ة الت

البیئی��ة الداخلی��ة والخارجی��ة المتزای��دة، وب��النظر إل��ى األداء اإلداري لم��دیري م��دارس 

غیاب  -:التعلیم الثانوي ُوِجد أنھ یعانى العدید من المشكالت وأوجھ القصور، من أھمھا

الثقاف��ة التنظیمی���ة نح��و التغیی���ر والتجدی��د والتط���ویر، وأن اإلدارة المدرس��یة ال تمتل���ك 

دة التغییری���ة وع��دم اس���تخدام األس���الیب اإلداری��ة الحدیث���ة ف���ي المدرس���ة مھ��ارات القی���ا

مم���ا اس���تدعى ض���رورة تط���ویره ) 53:2005العمی���ان،(و ) 136:ه1428المنی���ع،(

  .وتحسینھ من خالل استخدام أسلوب القیادة التحویلیة

إل��ى أن ھن��اك مجموع��ة م��ن التح��دیات الت��ي ) ٢٠٠١(وف��ي ھ��ذا الس��یاق یش��یر ج��وھر 

دات ف��ي المنظم��ات التعلیمی��ة والتربوی��ة بس��بب زی��ادة س��رعة التغیی��ر م��ن تواجھھ��ا القی��ا

ض��عف اس��تیعاب القی��ادات التعلیمی��ة لمتطلب��ات التغیی��ر، وانتش��ار بع��ض أنم��اط : أھمھ��ا

السلوك الت�ي تع�وق مس�ارات التغیی�ر والتط�ویر، ونق�ص المرون�ة الالزم�ة للتكی�ف م�ع 

تواجھ م�دیري م�دارس التعل�یم  ومن أھم التحدیات التي) ٤٠٣: 2001جوھر،(التغییر 

الرضا المبالغ فیھ عن الوضع الح�الي، وح�دوث ن�وع م�ن التراخ�ي، وغی�اب  -:الثانوي

التحالف القوي بین اإلدارة واألفراد، وافتقاد الرؤیة وضعف توصیلھا، والبیروقراطیة، 

والق�����وى المعارض������ة للتغیی������ر، وض������عف وص�����ول التغیی������ر إل������ى ج������ذور ثقاف������ة 

  .)139: ه1428وصوص،الجوارنة، (المنظمة

وم���ا یش���ھده الع���الم الی���وم م���ن تغی���رات وتح���دیات كثی���رة، عالمی���ة ومحلی���ة، سیاس���یة، 

واقتص��ادیة، وثقافی��ة، وعلمی��ة، وتكنولوجی��ة، تتع��اظم الی��وم ال��دعوة إل��ى تط��ویر ال��نظم 
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وق��د دفع��ت ھ��ذه ) 68: 2007: كحی��ل(التعلیمی��ة والتربوی��ة لمواجھ��ة ھ��ذه التح��دیات 

درس��یة إل��ى مواجھتھ��ا بش��كل یمكنھ��ا م��ن البق��اء والمنافس��ة وأداء التح��دیات اإلدارة الم

رسالتھا، ونظًرا لما أكدتھ الدراسات السابقة من أھمیة وفعالیة نمط القیادة التحویلیة في 

: العملی���ة التعلیمی���ة ودوره األساس���ي ف���ي تط���ویر المؤسس���ة التربوی���ة، ومنھ���ا دراس���ة

: ودراس�ة) 2006العازمي،( :ودراسة) 2004العمري،: (ودراسة) 2002مصطفى،(

: ودراس�ة Twigg,2003) (:دراس�ةو) Skeese,2005:(ودراسة) 2012الدیب،(

  .وھذا ما حدا بالباحث إلى إجراء مثل ھذه الدراسة) 2003أفولیو،(

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتھا

: دراس����ة: اتض����ح للباح����ث م����ن خ����الل اطالع����ھ عل����ى الدراس����ات الس����ابقة، ومنھ����ا

) ه1428المنیع،: (ودراسة) ه١٤3٣الغامدي،عبد الجواد،: (سةودرا) ه1435:العنزي(

أبرز التحدیات والمش�كالت الت�ي یواجھھ�ا م�دیري م�دارس ) 2005العمیان،: (ودراسة

التعلیم الثانوي في المملكة العربیة السعودیة وت�دعوھا إل�ى التغیی�ر والتط�ویر كم�ا ج�اء 

أن التغی�ر والتح�ول الص�ناعي  -):ه١٤33(في الخطة العشریة ل�وزارة التربی�ة والتعل�یم

والتقني سیؤدي إلى التحول ف�ي احتیاج�ات المجتم�ع، وبالت�الي الزی�ادة ف�ي الطل�ب عل�ى 

التعلیم، ومن ثم الحاجة إل�ى التجدی�د واإلص�الح ف�ي ض�وء الحاج�ات المس�تقبلیة وتن�وع 

  ).٤: ه١٤33وزارة التربیة والتعلیم،(أنماطھا 

مملك��ة العربی��ة الس��عودیة بتط��ویر أداء م��دیري وعل��ى ال��رغم م��ن تزای��د االھتم��ام ف��ي ال

مدارس التعلیم الثانوي في المملكة العربیة الس�عودیة، إال أن مس�توى اإلدارة المدرس�یة 

ال یزال دون المستوى المأمول، ویؤكد ذلك ما أشار إلیھ الغامدي، وعبد الجواد م�ن أن 

انوي ف��ي المملك��ة ھن��اك مجموع��ة م��ن المش��كالت یواجھھ��ا م��دیري م��دارس التعل��یم الث��

مركزی��ة األنظم��ة اإلداری��ة التعلیمی��ة، وتض��خم الجھ��از  -:العربی��ة الس��عودي م��ن أھمھ��ا

اإلداري، وقلة القیادات اإلداریة المؤھل�ة، وض�عف التقنی�ة اإلداری�ة، وض�عف االھتم�ام 

  ).٨٣ - ٨١: ه١٤3٣الغامدي، عبد الجواد،(بالبحث العلمي لتطویر الجوانب اإلداریة 

عن عدم ت�وافر بع�ض عناص�ر التط�ویر التنظیم�ي ) ه١٤٢٨(اسة المنیع كما كشفت در

غم�وض واجب�ات األف�راد  -:في مجال البناء التنظیمي في مدارس التعل�یم الث�انوي منھ�ا

ومسؤولیاتھم المنوطة بھ�م، وع�دم دق�ة التوص�یف ال�وظیفي للوظ�ائف واألقس�ام، وع�دم 

رة المدرس�یة، إض�افة إل�ى ض�عف تحدید الكفای�ات األساس�یة المطلوب�ة لك�ل وظیف�ةباإلدا

العم��ل ب��روح الفری��ق الواح��د، وض��عف دافعی��ة الع��املین نح��و رف��ع مس��تواھم المعرف��ي 

ض�عف مس�توى : والمھارى، كما أن ھناك بعض عناصر المناخ التنظیمي الس�لبي مث�ل

انتم����اء الع����املین إلداراتھ����م، وتق����دیم المص����الح الشخص����یة عل����ى المص����لحة العام����ة 

  ).١٦٨ - ١٦٦: ه1428المنیع،(
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ومن ھنا تتأكد حاجة إدارة م�دارس التعل�یم الث�انوي ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة إل�ى 

وجود قیادات قادرة على التكیف مع الظ�روف والتغی�رات، وذل�ك م�ن خ�الل ممارس�تھا 

ألدوار جدیدة تمكنھا من مواكبة متطلب�ات التط�ویر وإدارت�ھ بش�كل یس�اعد عل�ى وج�ود 

  .جة عالیة من الكفاءة والفاعلیةمؤسسات تعلیمیة تتصف بدر

إن اإلدارة المدرس��یة الملتزم���ة باألص���ول والمب��ادئ والمس���ارات الواض���حة والس���اعیة 

لتحقی���ق األھ���داف المنش���ودة،وھي الح���افز األساس���ي للجھ���ود اإلنس���انیة، وھ���ي تعم���ل 

باس��تمرار عل��ى تحس��ین مكانتھ��ا وتق��دیم األفض��ل للمجتم��ع، فالمجتمع��ات الحدیث��ة تعتم��د 

اإلدارة في تنظ�یم مختل�ف المج�االت وح�ل المش�كالت الت�ي تواج�ھ مؤسس�اتھا  على علم

ف���اإلدارة ھ���ي )13: 1999الع��الق، (الزراعی��ة، والص���ناعیة، والتجاری��ة، والتربوی���ة 

األساس لنجاح أي عمل یسعى لتحقیق أھداف مشتركة، وھي المدیرة للعناصر الالزمة 

وبن�اًء عل�ى م�ا س�بق ) 7: 2000عالق�ي،(لإلنت�اج م�ن م�واد وأم�وال وعناص�ر بش�ریة 

إدارة المدرس��ة الثانوی��ة ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة بحاج��ة إل��ى تط��ویر : یتض��ح أن

أدائھا في ض�وء م�دخل القی�ادة التحویلی�ة، وم�ن ث�م ك�ان الباع�ث إلج�راء ھ�ذه الدراس�ة، 

  -:وتكمن إشكالیة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي

مدارس التعلیم الثانوي بإدارة تبوك التعلیمی�ة ف�ي ض�وء ماواقع األداء اإلداري لمدیري 

 -:مدخل القیادة التحویلیة؟ویتفرع من التساؤل الرئیس، التساؤالت األخرى التالیة

م��ا درج��ة تق��دیر معلم��ي وإداري م��دارس التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة لواق��ع 

 ة ؟األداء اإلداري لمدیریھا في ضوء مدخل القیادة التحویلی

ھ��ل توج���د ف��روق ذات دالل���ة إحص��ائیةلواقع األداء اإلداري لم���دیري م��دارس التعل���یم 

الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة ف��ي ض��وء م��دخل القی��ادة التحویلی��ة ف��ي تق��دیراتمعلمي 

سنوات الخبرة، والجنسیة، (وإداري التعلیم الثانوي بإدارة تبوك التعلیمیة ُتعزى لمتغیر 

  ؟)والجنس، وطبیعة العمل

  :فروض الدراسة

معلم��ي  ف��ي تق��دیرات) a≤0.05(ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى 

وإداري التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة لواق��ع األداء اإلداري لم��دیري م��دارس 

التعلیم الثانوي بإدارة تبوك التعلیمی�ة ف�ي ض�وء م�دخل القی�ادة التحویلی�ة ُتع�زى لمتغی�ر 

 ).سنوات الخبرة(

ف��ي تق��دیرات معلم��ي ) a≤0.05(ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى 

وإداري التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة لواق��ع األداء اإلداري لم��دیري م��دارس 

  ).الجنسیة(التعلیم الثانوي ُتعزى لمتغیر 
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ف��ي تق��دیرات معلم��ي ) a≤0.05(ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى 

وإداري التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة لواق��ع األداء اإلداري لم��دیري م��دارس 

  ).الجنس(التعلیم الثانوي ُتعزى لمتغیر 

ف��ي تق��دیرات معلم��ي ) a≤0.05(ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى 

م��دارس  وإداري التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة لواق��ع األداء اإلداري لم��دیري

  ).العمل(التعلیم الثانوي ُتعزى لمتغیر طبیعة 

التع�رف إل�ى  -:ویمكن لھذه الدراسة أن تسھم في تحقی�ق األم�ور التالی�ة:أھداف الدراسة

تق���دیر معلم���ي وإداري م���دارس التعل���یم الث���انوي ب���إدارة تب���وك التعلیمی���ة لواق���ع األداء 

كشف عما إذا كانت ھن�اكفروق وال، اإلداري لمدیریھا في ضوء مدخل القیادة التحویلیة

ذات داللة إحصائیة لواقع األداء اإلداري لمدیري مدارس التعل�یم الث�انوي ب�إدارة تب�وك 

التعلیمیة في ضوء مدخل القیادة التحویلیة في تق�دیرات معلم�ي وإداري التعل�یم الث�انوي 

بیع��ة ، وطس��نوات الخب��رة، والجنس��یة، والج��نس(ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة ُتع��زى لمتغی��ر 

  ).العمل
أنھ�ا تسعىلدراس�ة  -:تكتسب ھذه الدراس�ة أھمیتھ�ا م�ن خ�الل م�ا یل�ي :أھمیة الدراسة

نمط جدید من أنماط القیادة، وھو نمط القیادة التحویلیة وأثرھا الفاعل في تطویر األداء 

اإلداري لم��دیري م��دارس التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة، ق��د یس��تفید م��ن ھ��ذه 

لمشرفون التربوی�ون عل�ى العملی�ة التعلیمی�ة، والع�املون عل�ى تطویرھ�ا، وق�د الدراسة ا

مل الباحث أن تفید نتائج ھذا  یستفید منھا أیضاً الباحثون في مجال اإلدارة التربویة، وُیًؤّ

خالل تع�رفھم واق�ع ممارس�تھم البحث مدیري المدارس الثانویة في تطویر أدائھم من 

  .للقیادة التحویلیة

اقتصرت الدارس�ة الحالی�ة عل�ى األداء اإلداري :الحد الموضوعي :راسةحدود الد

لم��دیري م��دارس التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة ف��ي ض��وء م��دخل القی��ادة 

  التحویلیة،

اقتص��رت الدراس��ة عل��ى معلم��ي وإداري م��دارس التعل��یم الث��انوي :الح��د البش��ري 

  بإدارة تبوكالتعلیمیة،

الفص��ل الدراس��ي األول للع��ام الدراس��ي :ك، الح��دالزمانيمدین��ة تب��و:الح��د المك��اني 

  .م2016/ 2015

یشمل موضوع الدراسة عدًدا م�ن المص�طلحات، ت�م ع�رض :مصطلحات الدراسة

كل منھا من خالل التعاریف الواردة ف�ي الموس�وعات والمع�اجم والمراج�ع، وت�ال 
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ذل���ك التوص���ل إل���ى تعری���ف إجرائ���ي تتبن���اه الدراس���ة ف���ي ك���ل خطواتھ���ا، وم���ن 

  -:المصطلحات التي تناولتھا الدراسة

جع����ل حركت����ھ وف����ق م����نھج لمن����ع ح����دوث : أي) قی����د(م����ن الفع����ل :لغ����ة:القی����ادة

وإذا رجعن��ا إل��ى الفك��ر الق��دیم لتحدی��د معن��ى القی��ادة  ) 33: 2007الخف��اف،(الخط��أ

یق��وم بمھم�ة م��ا : أي) یفع�ل(مش��تقة م�ن الفع��ل Leadership)(لوج�دنا أن كلم�ة 

ال��ذي ج��اءت ): Lead(الفع��ل ) Oxford(موس وف��ي ق��ا)86: 2009كنع��ان، (

یق�������ود ویرش�������د ویھ�������دي ویوج�������ھ وی�������دیر : من�������ھ كلم�������ة القی�������ادة یعن�������ي

)Oxford,2005:358.( 

مھمة رسمیة لتنظیم، وتنس�یق جھ�ود، وأنش�طة المرؤوس�ین :ویعرفھا السلمي بأنھا

: بأنھ�ا) Field(ویعرفھا ) 154: 1699السلمي،(قات في مختلف المستویات، واألو

لھ��دف م��ن خ��الل اإلش��راف والتوجیھ،القائ��د ھ��و الش��خص الق��ادر عل��ى تحقی��ق إنج��از ا

  ).Field, 2002:15(غایات مرغوبة من قبل معاونیھ 

عملیةالتأثیر في سلوك الجماعات وتوجیھھم نحو تحقیق : بأنھا)  Robbins(وُیعرفھا 

عملی��ة تتمی��ز : بأنھ��ا(Yukl)ویعرفھ��ا Robbins,2003,p:67)(األھ��داف المنش��ودة 

لقدرة على التأثیر في اتجاھات الت�ابعین وق�یمھم مم�ا یسھالألنش�طة ویحس�ن العالق�ات با

ف���ن الت���أثیر عل���ى أداء : التعری���ف اإلجرائ���ي للقی���ادة)Yukl,2006:123(فیم���ا بی���نھم 

اآلخرین إلى أقصى حد إلنجاز غای�ة، أو ھ�دف بكف�اءة عالی�ةیرغب القائ�د ف�ي تحقیق�ھ، 

  .اد المجموعة التي یقودھا في تحقیق أھدافھاویكون مسئوالً عن تنسیق نشاطات أفر

ل، أي: التحویل لغة:القیادة التحویلیة : بصیر بتحوی�ل األم�ور، وتح�ول ع�ن الش�يء: حوَّ

زال عنھ إلى غیره وتحول من موض�ع إل�ى موض�ع، وح�ال الش�يء نفس�ھ یح�ول ح�والً 

  ).1900:225ابن منظور،(یكون تغییراً، ویكون تحوالً : بمعنیین

القی�ادة الت�ي تعم�ل عل�ى توس�یع اھتمام�ات وحاج�ات : بأنھا) Bass(یعرفھا: اصطالحاً 

المرؤوسین إلى ما ھو أبعد من اھتماماتھم الشخصیة من أجل  تحقیق مصلحة المنظمة 

)Bass,1994:34( ویعرفھا)ذلك النمط الذي ُینمي في األفراد القدرة :بأنھا ) السلمي

��ال : لك��ي یص��بحوا ق��ادة أي الس��لمي، (یق��ود األف��راد لك��ي یق��ودوا أنفس��ھم أن القائ��د الَفعَّ

القیادة التي تبني فیھا عالقة التبادل عل�ى : بأنھا) Cardona(ویعرفھا) 372: 1996

أس��اس العم��ل ویش��جع القائ��د مرؤوس��یھ عل��ى االتس��اق والتوح��د م��ع المنظم��ة بإعط��اء 

  .)78: 2006عیاصرة،: في(المكافآت معتمداً على الدافعیة الحقیقة للمرؤوسین 

االستعداد المسبق من خالل توفیر المھارات الفنی�ة والس�لوكیة : ویعرفھا العطیات بأنھا 

بكف�اءة ) بشریة، قانونیة، مادیة، زمنیة(واإلداریة واإلدراكیة الستخدام الموارد المتاحة 

وفعالیة للتحول من الواقع الحالي إلى الواقع المستقبلي المنشود خالل فترة مح�ددة بأق�ل 
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مكن����ة عل����ى األف����راد والمؤسس����ات بأقص����ر وق����ت وأق����ل جھ����د وتكلف����ة س����لبیات م

أس�لوب قی�ادي یمارس�ھ م�دیري الم�دارس :التعری�ف اإلجرائ�ي) 95: 2006العطیات،(

الثانویةیس�عون م�ن خالل��ھ إل�ى زی�ادة وع��ي مرؤوس�یھم باحتیاج�اتھم، وإدراك حاج��اتھم 

قناع��اتھم الظ��اھرة والكامن��ة والعم��ل عل��ى إش��باعھا، م��ن أج��ل رف��ع درج��ة رض��اھم و

  .ووالئھم، واستثمار أقصى طاقاتھم بھدف تحقیق تغییر مقصود

تع��ددت المف��اھیم الت��ي وص��فت األداء ، ومنھ��ا عل��ى س��بیل : Performanceاألداء 

ما یص�در ع�ن الف�رد م�ن س�لوك لفظ�ي أو مھ�اري، : یعرفھ اللقاني والجمل بأنھ-:المثال

األداء یك�ون ع�ادة عل�ى مس�توى وھو یستند إلى خلفیة معرفی�ة ووجدانی�ة معین�ة، وھ�ذا 

اللق�����اني، (مع�����ین، یظھ�����ر من�����ھ قدرت�����ھ، أو ع�����دم قدرت�����ھ عل�����ى أداء عم�����ل م�����ا 

وق��د رك��ز ھ��ذا التعری��ف عل��ى أن األداء ھ��و ك��ل م��ا یص��در ع��ن ) 2003:23والجم��ل،

الفرد من سلوك یدل على قدرتھ على أداء العمل، وأغفل جانباً ھاماً ھو أن یكون األداء 

  .حظة وفق معاییر مقننةقابالً للقیاس والمال

وق��د أك��د ھ��ذا ) 11: 1999: ص��الح(م��ا ُیق��اس م��ن الس��لوك : ویعرف��ھ ص��الح عل��ى أن��ھ

التعری��ف عل��ى أن األداء ھ��و اإلنج��از الفعل��ي القاب��ل للقی��اس، ولكن��ھ أغف��ل كیفی��ة قی��اس 

م�ا یفعل�ھ، أو یق�وم ب�ھ الم�دیر ف�ي : على أن�ھ) Anhony J(األداء ومالحظتھ، ویعرفھ 

:  م��ا یس��تطیع عمل��ھ، وی��رتبط أداء الم��دیر بالعدی��د م��ن المتغی��رات مث��لعمل��ھ بالفع��ل ال

كفاءتھ، وقدرتھ على تطبیق كفایاتھ في وقت معین، وفي موقف معین، أو س�یاق مع�ین 

)Anhony J, 1995: 6 .(  

الممارسات واألعمال التي یقوم بھ�ا م�دیر المدرس�ة الثانوی�ة، :التعریف اإلجرائي لألداء

أو فنی��ة، أو ممارس��ات وأعم��ال اجتماعی��ة اس��تجابة لمھم��ة معین��ة  س��واء كان��ت إداری��ة،

فُِرضت علیھ وفقاً لمجموع�ة م�ن القواع�د والق�وانین المنظم�ة، أو ق�ام بھ�ا م�ن ذات�ھ م�ن 

  .أجل إنجاح العملیة التعلیمیة بالمدرسة

  اإلطار النظري للدراسة

التربوی�ة مم�ا یجع�ل وُیعد مدیر المدرسة الماھر من أھم العناصر األساسیة ف�ي العملی�ة 

تق��دم المدرس��ة ی��رتبط ارتباط��اً وثیق��اً بالمھ��ارات الت��ي یمتلكھ��ا م��دیرھا، وإتقان��ھ لعمل��ھ، 

وینظر كثیرون إل�ى م�دیر المدرس�ة عل�ى أن�ھ شخص�یة م�ؤثرة م�ن منطل�ق أھمی�ة أدائ�ھ 

الفاعل ومسؤولیتھ نحو إرشاد المعلم�ین ونم�وھم المھن�ي، ویتوق�ف نج�اح المدرس�ة ف�ي 

على كفایة مدیرھا إداریاً وفنیاً، ولكي تحقق اإلدارة التربویة أھدافھا ینبغي  المقام األول

وتتجل�ى أھمی��ة اإلدارة المدرس�یة ف��ي ) ل�إلدارة المدرس��یة(االھتم�ام بالمس�توى التنفی��ذي 

  .قیادة وتوجیھ الجھود والقوى التي تعمل لتحقیق األھداف المرجوة منھا

لعاملین فیھا، والسیما المدیرین لكونھم یش�كلون إن نجاح اإلدارة المدرسیة یعتمد على ا

العنصر القیادي في العملیة اإلداریة؛ فمسؤولیاتھم لم تع�د مقتص�رة عل�ى تس�ییر ش�ؤون 
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المدرسة تسییراً روتینیاً أو مجرد المحافظة على النظام فیھا أو حصر حضور الطالب 

ن�ات العملی�ة التربوی�ة وغیابھم، بل أصبح دورھم یتعدى ذلك إلى اإلسھام في قی�ادة مكو

في مدارسھم تخطیط�اً وتوجیھ�اً وتنس�یقاً ومراقب�ة فض�الً ع�ن إحك�ام العالق�ات المنظم�ة 

لھذه المكونات؛ إذ یعمل الجمیع من خالل ذلك بتعاون وانسجام وتكامل، بمعنى آخر لم 

  ).32: 1423الجبر، (تعد اإلدارة إدارة تسییر بقدر ما ھي إدارة تطویر وإنماء 

لتعلیم عامة، والتعل�یم الث�انوي خاص�ًة تحت�ل موقع�اً ھام�اً عل�ى س�لم األولوی�ات وقضیة ا

المطروحة في المملكة العربیة السعودیة والتعلیم الثانوي ھو البدایات الطبیعیة إلحداث 

التط��ورات اإلیجابی��ة، وت��أمین المجتم��ع وتحقی��ق طموحات��ھ، وأح��د الم��داخل الرئیس��یة 

التط��ور والتنمی��ة المجتمعی��ة الش��املة، ب��ل ھ��و وس��یلة والھام��ة، وأس��اس لعملی��ة الرق��ي و

للتكی��ف م��ع التغی��ر التكنول��وجي، ومتطلب��ات العم��ل، وش��مل اإلط��ار النظ��ري مح��اور 

ال��دواعي واألس��باب الت��ي دفع��ت الباح��ث وش��جعتھ عل��ى القی��ام بھ���ذه  -:عدی��دة، منھ��ا

  -:الدراسات، والقیادة التحویلیة، وتم عرضھا كتالي

  .القیام بھذه الدراسةدواعي وأسباب : أوالً 

  -:من الدواعي واألسباب التي دفعت الباحث وشجعتھ على القیام بھذه الدراسة ما یلي

فقد برز في اآلونة األخیرة مفاھیم جدیدة تسعى نحو االھتم�ام ب�اإلدارة المدرس�ة، وم�ن 

أو  تلك المفاھیم مفھوم القیادة التحویلیة، وھي تل�ك اإلدارة الت�ي تس�عى إل�ى نق�ل التعل�یم

أنھ�����ا إدارة إص�����الح وإدارة تط�����ویر : مؤسس�����اتھ م�����ن ح�����ال إل�����ى ح�����ال آخ�����ر، أي

 ).45: 2005حجي،(

أنھ في ظ�ل الث�ورة المعرفی�ة المتس�ارعة، وتط�ور وس�ائل االتص�ال والتكنولوجی�ا، وم�ا 

یترتب علیھا من ظ�واھر ومش�كالت تب�رز الحاج�ة إل�ى االھتمامب�اإلدارة المدرس�یة ف�ي 

ث إن اإلدارة المدرسیة كعمل قی�ادي وإداري وفن�ي تح�رص مرحلة التعلیم الثانوي، حی

على استیعاب المستجدات والمتغیرات لتغدو المدرسة في بیئتھا بؤرة دینامیكی�ة للنش�اط 

 .والتغییر اإلیجابي والبناء نحو األفضل

شھدت السنوات األخیرة تحوالً في مفھوم اإلدارة المدرسیة، فلم تعد وظیفتھ�ا تص�ریف 

تصریفاً روتینیاً، بل أصبح من أھم وظائفھا تحس�ین العملی�ة التعلیمی�ة،  شؤون المدرسة

واالرتقاء بمستوى األداء م�ن خ�الل توعی�ة وتبص�یر الع�املین بمس�ؤولیاتھم وواجب�اتھم 

 ).3: 2007الشریف، (وتوجیھھم التوجیھ التربوي السلیم 

 ف�ي طویرھا،والتوس�عوت المدرسیة باإلدارة السعودیة والتعلیم وزارةالتربیة اھتمام رغم

 حدالتص��ریح عن��د وق��ف أن��ذلك التنفیذی��ة،إال للقی��ادات االس��تراتیجیة إعطاءالمس��ؤولیات

 مرحلة في المدرسیة إلدارةا لعمل واضحة رؤیة إلیجاد الفعلي التنفیذ إلى بعد والتلمیح،

 أوالھیاك��ل واالختصاص��ات والمھ��ام المس��ؤولیات مس��توى س��واءعلى الث��انوي التعل��یم
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لتطویرأدائھ��ا  الخط��ط واقعھاووض��ع تش��خیص م��ن تمكینھ��ا خ��الل م��ن ،وذلكالتنظیمی��ة

 ).7: ه1435-ه1434والتعلیم،  التربیة وزارة(

ك��ذلك الح��ظ الباح��ث أن اإلدارة المدرس��یة ف��ي م��دارس التعل��یم الث��انوي تواج��ھ بع��ض  

 االھتم�ام الزائ�د ب�النواحي الش�كلیة للعملی�ة التعلیمی�ة عل�ى -:المعوقات والمشكالت منھ�ا

حساب المضمون، وض�عف ب�رامج إع�داد وت�دریب القی�ادات المدرس�یة حی�ث إن م�دتھا 

غیر كافیة إلعداد قائد تربوي واٍع ومدرك ألبع�اد مھام�ھ وأدواره، كم�ا ال یوج�د إع�داد 

 .قبل تولي المدیر عملھ في اإلدارة المدرسیة

ر مقنن��ة تب��ین للباح��ث م��ن خ��الل اطالع��ھ عل��ى التع��امیم والق��وانین ض��عف ت��وافر مع��ایی

وس��نوات ) التخص��ص الترب��وي واإلداري(الختی��ار م��دیر المدرس��ة كالكف��اءة العلمی��ة 

الخبرة الكافیة في التدریس وخضوعھ إلى دورات تدریبیة كافیة قب�ل التعی�ین، ف�اإلدارة 

المدرسیة تحتاج إلى أفراد لدیھم القدرة على قیادة الجھاز اإلداري حتى یكون�وا ق�ادرین 

تھم بفطنة ودرایة وكفاءة وإخالص حیث إن إدارة التنظیمات اإلداریة على القیام بواجبا

  .في ھذا العصر أحوج إلى أن ُتقاد ال أن ُتدار

وبما أن إدارة مدرسة التعلیم الثانوي العام في المملكة العربیة السعودیة في حاجة ماسة 

قی��ادة الفعالی��ات إل��ى االھتم��ام،  ذل��ك أن ال��دور ال��ذي تق��وم ب��ھ إدارة التعل��یم الث��انوي ف��ي 

المختلفة م�ن تخط�یط وتوجی�ھ وتنظ�یم ومتابع�ة وتق�ویم یعتب�ر ركن�اً أساس�یاً ف�ي تط�ویر 

وتحسین التعلیم الثانوي، فكفاءة اإلدارة وحسن استخدامھا من الخص�ائص المھم�ة الت�ي 

تمیزت بھ�ا المجتمع�ات المتقدم�ة عل�ى المجتمع�ات النامی�ة، وھ�ي إح�دى الث�روات غی�ر 

  ).11: 2003اللوزي، (جتمع من المجتمعات الملموسة ألي م

  .القیادة التحویلیة: ثانیاً 

ُیعد مفھوم القیادة التحویلیة م�ن المف�اھیم الحدیث�ة ف�ي الفك�ر اإلداري ال�ذي أف�رزه التق�دم 

العلمي والتطور التقن�ي، وال�ذي یتمی�ز بقدرت�ھ العالی�ة عل�ى قی�ادة المنظم�ة ف�ي مواجھ�ة 

خ��الل الت��أثیر ف��ي س��لوكیات المرؤوس��ین وتنمی��ة  التح��دیات والتط��ورات الحدیث��ة م��ن

ق��دارتھم اإلبداعی��ة ع��ن طری��ق ف��تح المج��ال لھ��م وتش��جیعھم عل��ى مواجھ��ة المش��اكل 

والصعوبات التي تواجھ منظماتھم، والقیادة التحویلیة ھي أكثر األنماط التي تعمل على 

مرؤوس�ین نح�و بناء نوع من الثقة بین القیادة والمرؤوسین، وھ�ذا م�ا ی�ؤدي إل�ى دف�ع ال

إنتاجی��ة أكث��ر، ویؤك��د عل��ى تط��ویر الم��رؤوس وتحس��ین أدائھ��م، فالقائ��د التح��ویلي یق��در 

الطاق���ة الكامن���ة داخ���ل المرؤوس���ین بحی���ث یزی���د ق���درتھم إلنج���از االلتزام���ات الحالی���ة 

  .والمستقبلیة المطلوبة منھم

ات م�ن الق�رن واھتم الباحثون في مجال اإلدارة والقیادة ف�ي فت�رة الثمانینی�ات والتس�عینی

وبعث حیاة جدیدة ، العشرین بالطرق واألسالیب التي تساعد القائد على تطویر المنظمة

وق����د كان����ت نقط����ة االنط����الق لتحقی����ق ذل����ك ل����دى العدی����د م����نھم ھ����ي أعم����ال ، فیھ����ا
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)MacgregorBurns ( وظھ����ر أول مفھ����وم للقی����ادة التحویلی����ة عل����ى یدی����ھ ع����ام

ي قدمنظریتھ المش�ھورة ف�ي القی�ادة الذ  (Bass,1985)ثم تطورت على ید )1978(

 Bass and(التحویلیة، باإلضافة إلى المقاییس الخاصة بالعوامل الجوھریة للنظری�ة

Avolio (والمرتبطة بسلوك القیادة.  

وت��ال ذل��ك تط��ویر للنظری��ة وأدواتھ��ا، وق��د توال��ت األبح��اث والدراس��ات تباع��اً، ویع��ود 

التي امتدت م�ن )  Sergiovanni(أعمال  الفضل في القیادة التحویلیة في التربیة إلى

التغییر ف�ي دور م�دیر المدرس�ة ) (Hallingerوقد وصف ) 1990(وحتى ) 1984(

بأنھ یقوم بدفع مرؤوسیھ وتشجیعھم لتحقیق أھداف المؤسسة، والوصول بھم إلى مرتبة 

  . (Gurr,1996:134)القادة 

فعال�ة، والت�ي رك�زت عل�ى وظھر نمط القیادة التعلیمي كمی�زة م�ن ممی�زات الم�دارس ال

نوعی�ة التعل�یم والتوقع�ات العالی�ة لتحص�یل وتق�دم الطلب�ة، ث�م تط�ور ھ�ذا ال�نمط إل��ى أن 

أص��بح القائ��د یعم��ل بش��كل أق��ل توجیھ��اً وأكث��ر تعاون��اً م��ع المعلم��ین، وھ��ذا م��ا دع��اه 

)Macgregor Burns ( بالقیادة التحویلیة، والتي أثبتت الدراسات أن ھذا النوع م�ن

یزید من دافعیة ووالء المعلمین لعملھم، ولھ فعالیة أكثر في توفیر البیئة المناسبة  القیادة

 ,Hughes & Zachariah(للتط�ویر واإلب�داع واس�تخدام التكنولوجی�ا ف�ي التعل�یم 

2001:75.(  

والقادة التحویلیون یتمتعون باإلدراك الحدسي الذي یمكنھم من معرفة متى یتحتم علیھم 

ئ��د، كم��ا أن ل��دیھم الش��جاعة الت��ي تمك��نھم م��ن أن یطلب��وا م��ن اآلخ��رین نب��ذ النم��وذج البا

التخلي عن السبل القدیمة وإتباعھم في مسارات تحویلیة جدیدة؟ فھم رواد یعرفون متى 

م�ن أكث�ر النظری�ات القیادی�ة ش�ھرة  -الی�وم  -وكیف یقودون؟ والقی�ادة التحویلی�ة تعتب�ر 

لیوم ذات التغیر المتسارع، فھي تقوم على لتطویر المنظمات، والذي تحتاجھ منظمات ا

إح��داث تغیی��رات جذری��ة ع��ن طری��ق إقن��اع المرؤوس��ین للنظ��ر إل��ى م��ا ھ��و أبع��د م��ن 

مصالحھم الذاتیة من أجل الصالح العام للمنظمة، وتوس�یع اھتمام�اتھم وتعمی�ق مس�توى 

  .إدراكھم وقبولھم لرؤیة وأھداف المنظمة

نماذج البارزة ف�ي النظری�ات الجدی�دة، والت�ي احتل�ت وُتعد نظریة القیادة التحویلیة من ال

مكانة رئیس�یة ف�ي العق�دین األخی�رین م�ن الق�رن العش�رین وبدای�ة الق�رن الح�الي، حی�ث 

ُتعتب��ر عملی��ة تط��ویر المرؤوس��ین وتحس��ین أدائھ��م م��ن المخرج��ات األساس��یة للقی��ادة 

ن ویعم�ل عل�ى زی�ادة التحویلیة، فالقائد التح�ویلي ُیق�در الطاق�ة الكامن�ة داخ�ل المرؤوس�ی

 ,Avolio, J.& Bass, S(قدرتھم إلنجاز ما ُیطلب منھم من أعمال حالیة ومستقبلیة 

2002:65.(  

والقائد التحویلي یرك�ز عل�ى مواءم�ة الوس�ائل م�ع الغای�ات، وإع�ادة تش�كیل المؤسس�ات 

لتحقیق أغراض إنسانیة عظیمة وتطلعات أخالقیة، وإدراك الحاجات الظاھرة والكامنة 
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مرؤوسین، والعم�ل عل�ى إش�باع تل�ك الحاج�ات واس�تثمار أقص�ى طاق�ات المرؤوس�ین لل

بھ��دف تحقی��ق تغیی��ر مقص��ود،فالقیادة التحویلی��ة تعن��ي م��دى س��عي القائ��د إل��ى االرتق��اء 

بمس��توى مرؤوس��یھ م��ن أج��ل اإلنج��از والتط��ویر ال��ذاتي والعم��ل عل��ى تنمی��ة وتط��ویر 

القی��ادة التحویلی��ة قی��ادة الجھ��د وج��وھر )56: 2012ال��دیب،(الجماع��ات والمنظم��ة كك��ل

المخطط والمنظم للوصول إلى تحقی�ق األھ�داف المنش�ودة للتغیی�ر م�ن خ�الل التوظی�ف 

العلم��ي الس��لیم للم��وارد البش��ریة والمادی��ة والفنی��ة المتاح��ة للمؤسس��ة التعلیمی��ة، فالقی��ادة 

  .التحویلیة تعمل لخدمة التغییر

معاییر لألداء المؤسس�ي لتك�ون ق�ادرة عل�ى وضع  -:وتتجلى أھمیة القیادة التحویلیة في

مواكبة المتغیرات الداخلیة والخارجیة، تضمن أسالیب إداریة تعمل رفع مستوى األداء 

المؤسس��ي، واالس��تجابة للتغی��رات الت��ي تح��دث ف��ي من��اخ عم��ل المنظم��ات، ومراع��اة 

األزم�ات،  حاجات العاملین المتجددة، وزیادة دافعیتھم لتحقیق األداء المتمیز، ومواجھة

ع��الوة عل��ى تص��میم ) 9: 2010الش��ریفي، والت��نح،(والق��درة عل��ى الت��دریب والتعل��یم 

الھیك��ل ال��ذي یلب��ي حاج��ات البیئ��ة ویس��مح للمنظم��ة تحقی��ق مھمتھ��ا بفاعلی��ة، وإح��داث 

التغییر في المنظم�ة بش�كل دائ�م، وض�ع رؤی�ة واض�حة للمؤسس�ات، وتمك�ین الع�املین، 

وت��م تن��اول ) 19: 2001الھالل��ي،(دة وانتم��ائھم لھ��ا وزی��ادة ثق��تھم بالمؤسس��ة، وبالقی��ا

  -:عناصر محور القیادة التحویلیة كالتالي

ھناك أھداف جوھری�ة للقی�ادة التحویلی�ة ینبغ�ي : أھداف القیادة التحویلیة المدرسیة: أوالً 

 :Leithwood,K, and Othersعلى إدارة المدرسة الثانویة أن تسعى في تحقیقھا

  -:لنحو التاليوھي على ا)(1992:72

مس����اعدة المعلم����ین عل����ى ح����ل مش����اكلھم بطریق����ة أكث����ر : ح����ل مش����اكل المعلم����ین

فاعلیة،فالمش��اركة ب��ین المعلم��ین والم��دیرین یمك��ن أن ت��ؤدي إل��ى تفس��یر المش��كلة م��ن 

وجھ��ات نظ��ر عدی��دة ورؤى مختلف��ة، ووض��ع الحل��ول البدیل��ة، وتجن��ب االلت��زام بحل��ول 

 .محددة مسبقاً 

م��ن خ��الل تبن��یھم لمجموع��ة م��ن أھ��داف النم��و المھن��ي، :للمعل��م تعزی��ز التنمی��ة المھنی��ة

وإعط��ائھم دور إیج��ابي ف��ي ح��ل مش��اكل المدرس��ة بھ��دف تحقی��ق اإلص��الح والتغیی��ر 

 .المدرسي

مس��اعدة فری��ق العم��ل عل��ى تحقی��ق ثقاف��ة مھنی��ة متعاون��ة، : تحقی��ق التط��ویر والتغیی��ر

الس�لطة لفری�ق عم�ل مع�ین واستخدام آلیات ووس�ائل لتأیی�د التغیی�رات، وذل�ك بتف�ویض 

 .بالمدرسة قادر على التحسین والتطویر

وھ�و م�ن أھ�داف القی�ادة التحویلی�ة م�ن خ�الل تبن�ي نم�وذج :اإلرشاد المنھجي للمؤسس�ة

جدید یدفعھا ألن تص�بح مدعوم�ة م�ن داخ�ل ذاتھ�ا ویطب�ق أفرادھ�ا التغیی�ر ویمارس�ونھ 
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ي المدرسة، ویش�مل ك�ل ف�رد بإرادتھم، فالتغییر الناجح یحدث عندما یضرب بجذوره ف

 .فیھا في تفكیره وسلوكھ
إث��ارة اھتم��ام المرؤوس��ین : أن مالم��ح القی��ادة التحویلی��ة تظھ��ر ف��ي: یتض��ح مم��ا س��بق

لیعرضوا أعمالھم بصورة جدیدة، إیجاد یقظًة أو وعیاً برسالة أو رؤیة المدرسة وفریق 

ال، تحفی���ز العم���ل، تط���ویر الق���درات والق���وى الكامن���ة للمرؤوس���ین إل���ى مس���توى ع���

المرؤوس���ین للنظ���ر إل���ى م���ا وراء مص���الحھم واھتمام���اتھم الخاص���ة، كم���ا أن الق���ادة 

التحویلین یحفزون اآلخرین للعمل بطریق�ة تتع�دى م�ا ھ�و متوق�ع م�نھم أن یعمل�وه، ب�ل 

  .غالباً یتجاوز ما یعتقدون بأنھ ممكن، فھم یجعلون توقعات العمل تتحدى قدراتھم

لك��ي یس��تطیع القائ��د التغیی��ر تحوی��ل مدرس��تھ نح��و : یليخص��ائص القائ��د التح��و: ثانی��اً 

) 442: 2002مص���طفى،:(األفض���ل، فإن���ھ ینبغ���ي أن یتحل���ى بع���دد م���ن الخص���ائص

 -:وھي كالتالي) 31: 2006العازمي،: (ودراسة) 33: 2004العمري،: (ودراسة

یق�دم رؤی�ة مش�وقة ومثی�رة للم�دى المث�الي ال�ذي یج�ب أن تبلغ�ھ اإلدارة : صاحب رؤی�ة

سیة مستقبالً، وكیف تبلغھ؟ ویستطیع إیصال رس�الة المنظم�ة ورؤیتھ�ا المس�تقبلیة المدر

بوض��وح للت��ابعین وتحفی��زھم م��ن خ��الل إظھ��ار س��لوكیات أخالقی��ة عالی��ة وبن��اء ثق��ة 

 .)Murphy,2005:131(واحترام بین الطرفین لتحقیق أھداف المنظمة 

ھر في م�دى إس�ھامھ ف�ي إح�داث الوظیفة الحقیقیة للقائد التحویلي تظ: قادر على التغییر

 .التغییر، وإقناع األفراد بضرورة إحداث التغییر، ومواجھة مقاومة التغییر

لدی��ھ ق��دره عل��ى مخاطب��ة المرؤوس��ین وفق��اً لخص��ائص ك��ل ف��رد :م��تمكن ف��ي االتص��ال

وخلفیتھ الثقافیة، ویتمتع بقدرتھ على االتصال وإیصال المعنى لآلخرین مستنداً في ذلك 

 .الواضحة لما یرید أن یفعلھعلى الرؤیة 

إیمان التابعین بنزاھتھ واستقامتھ، ومساعدتھم على إیجاد الش�جاعة والق�درة : مصداقیتھ

 .على مواجھة الصعوبات

فھ�و مص�در للطاق�ة والتف�اعالت الطیب�ة م�ع تابعی�ھ، واالس�تجابة لحاج�اتھم : طاقة كبیرة

 .واھتماماتھم

 .ة مشاكلھم، ویقدم لھم الحلول المناسبةحیث یشارك العاملین فیالمدرس: حضور واضح

یس�عى القائ�د التح�ویلي للوص�ول بمرؤوس�یھ إل�ى تحقی�ق إنتاجی�ة : تحقیق إنتاجیة عالیة 

عالیة تفوق األھداف، وتفوق ما ھو متوقع منھم وم�ن المؤسس�ة التعلیمی�ة،فالقیاد ت�ؤدي 

ارة اإلب���داع دوًرا مھم���اً ف���ي إیج���اد البیئ���ة اإلداری���ة المالئم���ة الت���ي تمك���ن م���ن اس���تث

  . (Garcia-Marloes, 2008: 231)وتأصیلھ

یؤمن القائد التحویلي بأن الفعل أبلغ من القول، وأن انسجام األقوال مع : ثقة ذاتیة عالیة

األفعال یولد الثقة والوالء عند اآلخرین، بل إن كثی�راً م�ن جھ�ود التغیی�ر تض�یع بس�بب 

 .عدم ثقة المرؤوسین بالقائد
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لدیھ القدرة على إظھ�ار مجموع�ة م�ن الق�یم الجوھری�ة الت�ي ت�تالءم م�ع  :االھتمام بالقیم

قیمھووظائفھ، والتي یعمل بموجبھا، فضالً عن ذلك فإنھ یعمل على إیجاد درج�ة عالی�ة 

 .من االنسجام والتعاون بین األفراد والجماعة ورفع الروح المعنویة بین أعضائھا

بمجموع�ة م�ن الخص�ائص تمی�زھم ع�ن  أن القادة التحویلیین یتصفون: یتضح مما سبق

القادة التقلیدیین حیث إنھم محركین لجھود التغییر والتطویر في المدرسة، ولدیھم حسن 

التعام��ل م��ع المواق��ف المعق��دة المتنوع��ة، والتكی��ف م��ع الظ��روف المختلف��ة، ومعالج��ة 

المش��كالت بص��ورة منظم��ة، كم��ا أن ل��دیھم الق��درة عل��ى التخی��ل والحلم،وترجم��ة ھ��ذه 

رؤى واألحالم إلى خطط إجرائیة یش�اركون اآلخ�رین ف�ي تحقیقھ�ا، إض�افة إل�ى تفھ�م ال

  .كیفیة تأثیرأقوالھم وأفعالھم على اآلخرین، وعلى إثارة دافعیتھم وحماسھم لالقتداء بھم

تش��تمل س�لوكیات القی��ادة التحویلی�ة عل��ى أربعةعناص��ر :عناص��ر القی�ادة التحویلی��ة: ثالث�اً 

) 31: 2006الع��������ازمي، (و Skeese,2005:19)(و) 66-2012:65ال��������دیب،(

  -:وھي كالتالي)78-74: 2003أفولیو،(و Twigg,2003:21)(و

التأثیر الكرزم�اتیكي (ویطلق علیھا أیًضا ): Idealized Influence(التأثیر المثالي 

ویسلك القادة التحویلیون نموذًجا یحاكی�ھ اآلخ�رون، ویض�عون ف�ي ) أو الجاذبیة القیادیة

اجات اآلخرین وإیثارھا على حاجاتھم الفردیة، وھم على استعداد للتضحیة اعتبارھم ح

بالمكاس�ب الشخص�یة لص�الح اآلخ�رین، ومش��اركة األخط�ار الت�ي یتعرض�ون لھ��ا، وأن 

یكون���وا مت���وافقین ولیس���وا متس���لطین ف���ي تص���رفاتھم، ویتمس���كوا بالمع���اییر األخالقی���ة 

م�ل الت�ابعون عل�ى محاكاتھا،یتض�ح والسلوكیات المعنویة العالیة، ومع مرور الوق�ت یع

القائد التحویلي یتمتع بوافر كبیر من الثقة واالحترام من مرؤوس�یھ، فھ�و : مما سبق أن

مثال للسلوكیات الجیدة التي یحب أن یتبعھا المرؤوسون إلعجابھم بھ�ا ول�یس لفرض�ھا 

 .علیھم

ل���دفع ا(ویطل���ق علیھ���ا أیًض���ا ):Inspirational Motivation(الحف���ز اإللھ���امي  

ویتصرف القادة التحویلیین وفق ھذه الخاصیة بطرقتعمل على تحفیز وإلھ�ام ) اإللھامي

أولئك المحیطین بھ�م، وذل�ك بإعط�اء المعن�ى والتح�دي لم�ا یق�وم ب�ھ مرؤوس�یھموتغلیب 

 .روح الجماعة، وإظھار الحماس والتفاؤل

التش��جیع (یطل��ق علی��ھ أیًض��ا ):  Intellectual simulation(اس��تثارة التفكی��ر  -ج

وھن�ا یتص�رف الق�ادة بطریق�ة تجعلھ�م یحرك�ون جھ�ود أتب�اعھم لك�ي یكون�وا ) اإلبداعي

مجددین ومبتكرین، وذلك بزیادة وعي التابعین بحج�م التح�دیات وتش�جیعھم عل�ى تبن�ي 

وخلق مداخل وطرق جدیدة لح�ل المش�اكل، وتن�اول المواق�ف القدیم�ة بط�رق ووجھ�ات 

ادة التحویلیین یستحثون األعضاء عل�ى تق�دیم أفك�ار الق: نظر جدیدة،یتضح مما سبق أن

جدیدة وتجریب مناھج جدیدة وال یعرضون أفكارھم للنقد أب�ًدا، ویش�جعون المرؤوس�ین 
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على عملیة االبتكار واإلبداع في ش�تى المواض�یع، وبع�رض ھ�ذه االبتك�ارات واألفك�ار 

  .بكل حریة

یطل���ق علیھ���ا أیًض���ا : )Individualized Consideration(االھتم��ام ب���الفرد  -د

ووفًق���ا لھ��ذه الس��مة یعط���ي القائ��د التح��ویلي اھتماًماخاًص���ا ) مراع��اة مش��اعر األف��راد(

بحاج��ات ك��ل ف��رد لتط��ویره واالرتق��اء بمس��توى أداءه ونم��وه، فیعم��ل كم��درب وناص��ح 

وصدیقوموجھ ویھتم بالنواحي الشخصیة لكل منھم، ویخلق ف�رص جدی�دة لتعل�یمھم م�ع 

لفروق الفردیة فیما بینھم بالنس�بة لحاج�اتھم ورغب�اتھم، یتض�ح مم�ا األخذ في االعتبار ا

القائد التحویلي ھو القائد الملھم الذي یستخدم إبداعاتھ وإلھام�ھ ف�ي الت�أثیر ف�ي : سبق أن

تابعیھ، فھو یتحدث للتابعین حول كیفیة األداء ویث�ق بھ�م ویس�تخدم الكثی�ر م�ن الوس�ائل 

  .ي یزخر باألخطاء محاًوال تغییره من خاللھمغیر االعتباریة لتجاوز الواقع الذ

للقائ����د التح����ویلي وظ����ائف تمی����زه ع����ن غی����ره : وظ����ائف القائ����د التح����ویلي: رابع����اً 

وھ��ي )30-29: 2010ك��ریم، وخل��ف،) (1: 2006الس��ویدان،) (71: 2001س��مث،(

  -:كالتالي

ل�ى عن طری�ق إدارة العملی�ات المتعلق�ة بأنش�طة المنظم�ة، وتنمیةالق�درة ع:یدیر التنافس

 .استخدامھا لزیادة المیزة التنافسیة

م��ن خ��الل ق��درة القائ��د عل��ى إقن��اع اآلخ��رین بالحاج��ة إل��ى : غیی��ریش��رف عل��ى إدارة الت

التغییر، واستثارة عق�ول الع�املین لتجدی�د أھ�دافھم وتط�ویر احتیاج�اتھم، وبالت�الي قب�ول 

 .أفكار التغییر ودعمھا

تقبلیةوتحدید رس�الة المنظم�ة، وتغیی�ر حیث یقوم القائد بوضعرؤیة مس�: تكییف المنظمة

 .نسق القیم والقناعات والسلوكیات لتتالءم مع متطلبات التغییر

یجب على القائد أن یشكل فرق قادرة على تحقیق التواصاللعالمي : یدیر الفرق العالمیة

المطل���وب بحی���ث تمث���ل كاف���ة التخصص���ات والمس���تویات اإلداری���ة وض���رورة ت���وفر 

 .الزمة إلنجاح تعامل المنظمة مع المنظمات العالمیةالمھارات اللغویة ال

یعمل القائد التحویلي على تنمیة قدراتھ ومھاراتھ للتعامل مع المفاجآت : إدارة المفاجآت

  .المتكررة التخاذ القرارات خاصة في ظل األوضاع غیر المستقرة

تواج���ھ  تتطل���ب كث���رة المفاج���آت والتغیی���رات الت���ي: ی���دیر التعل���یم والت���دریب المس���تمر

 .المنظمات قدرة القائد ومھارتھالعالیة للتعامل معھا

على القائ�د التح�ویلي أن یوض�ح لألتب�اع الھ�دف النھ�ائي ال�ذي : تحدید الرؤیة المستقبلیة

یسعى لتحقیقھ، ویبث فیھم روح التفاؤل،ویحدد الرؤیة بمشاركتھم معھ حتى یتم تحقیقھا 

ث�ل الق�وى الت�ي ت�وفر معن�ى وغای�ة للعم�ل بحماس، إذ تتطلب القیادة رؤی�ة، والرؤی�ة تم

 .الذي یقوم بھ القائد
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القائ��د التح��ویلي داعی��ة تغیی��ر فھ��و یق��وم بإقن��اع الن��اس بح��اجتھم :إدراك الحاج��ة للتغیی��ر

 .للتغییر من خالل بناء شبكة فكریة مع أشخاص فاعلین ومؤثرین

ئ�م لمنظمت�ھ م�ن ب�ین یختار القائد التح�ویلي نم�وذج التغیی�ر المال: اختیار نموذج التغییر

النماذج المتاحة التي یتوقع أن تثبت فاعلیتھا تحت ظ�روف معین�ة بحی�ث تك�ون مالئم�ة 

 .للواقع العملي

یق���وم القائ���د التح���ویلي بتكیی���ف األنم���اط والس���لوك : إع���ادة تش���كیل ثقاف���ة المنظم���ة.10

ألنھ ال یمكن والعادات والقیم والمشاعر السائدة بین العاملین بما یالئم البرنامج الجدید، 

 .أن یتم التغییر في ظل الثقافة التنظیمیة السائدة

وتمثل أصعب مھام القائ�د التح�ویلي، ألنھ�ا تتطل�ب ال�تخلص :إدارة الفترة االنتقالیة .11

 .والتعامل مع كل مشكلة تظھر بسبب التغییر باستراتیجیة مناسبة، من القدیم والوھم

: التحویلي في المرحلة األخیرة بتنفیذ التغییر، أي یقوم القائد: تنفیذ التغییر ومتابعتھ.12

ویتض�ح ، وضع أجندة التغییر موضع التنفیذ والعنایة بالقلقین والمتأرجحین والمترددین

وض�ع رؤی�ة : أھم وظائف القائ�د التح�ویلي إلح�داث التغیی�ر المنش�ود ھ�ي: مما سبق أن

الس��تراتیجیات المناس��بة متكامل��ة ح��ول ماھی��ة التحوی��ل ومبررات��ھ ونواتج��ھ المتوقع��ة وا

لتحقیقھا، وذلك بمشاركة العاملین، وحثھم على بذل الجھ�ود المطلوب�ة م�ن أج�ل تحقی�ق 

  .أھداف المؤسسة ورؤیتھا

عم���اد (تنقس���م أبع���اد القی���ادة التحویلی���ة س���بعة أبع���اد :أبع���اد القی���ادة التربوی���ة: خامس���اً 

 ,Leithwood& others, 1992:95 ((Barnett,K) (30: 2003ال��دین،

  -:وھي كالتالي(1999:13

یقوم القائد ببث ھذه الرؤیة لدى العاملین معھ، ویثیر لدیھم : تطویر رؤیة عامة مشتركة

الدافعی��ة للتغیی��ر والتط��ویر، ویقص��د بھ��ذا البع��د، إل��ى أي درج��ة یس��تطیع القائ��د خل��ق 

الحم��اس ل��دى الع��املین مع��ھ للتغیی��ر، وجعلھ��م ی��دركون الغای��ات الرئیس��یة الت��ي تس��عى 

سسة إلى تحقیقھا؟ وحث العاملین على اإلخ�الص وتك�ریس جھ�ودھم للتغیی�ر، مم�ا المؤ

أھ��م الس��لوكیات الت��ي یمارس��ھا القائ��د التح��ویلي بخص��وص الرؤی��ة : س��بق یتض��ح أن

یحف��ز الع��املین مع��ھ عل��ى مش��اركتھ ف��ي وض��ع رؤی��ة مس��تقبلیة،  -:المش��تركة م��ا یل��ي

مؤسس�ةإلى تحقیقھ�ا، ویغ�رس ویساعدھم عل�ى إدراك األھ�داف والغای�ات الت�ي تس�عى ال

 .الشعور بالفخر واالعتزاز بالمؤسسة واحترام القواعد السائدة فیھا

یش��مل ھ��ذا المج��ال س��لوك القائ��د ال��ذي یتمث��ل ف��ي كون��ھ : تق��دیم نم��وذج س��لوكي یحت��ذي

یضرب مثاالً حیاً للعاملین لكییحذوا حذوه ویتبعوه، بحیث یعكس ھذا المث�ال الق�یم الت�ي 

یتمثلھا في سلوكھ،مما یجعلھ رمزاً للعاملین معھ، عالوة على قدرتھ على یتبناھا القائد و

كس��ب ثق��ة وإعج��اب واحت��رام وتق��دیر الت��ابعین، واعتب��اره المث��ل األعل��ى بحی��ث یق��وم 

ویالح�ظ مم�ا Barbuto,2006:56)(التابعون بتقلیده واالنصیاع برغبة لك�ل مطالب�ھ 
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م وإحساسھم بقدرتھمعلى إحداث التأثیر ھذا البعد یعزز إیمان العاملین بطاقاتھ: سبق أن

: والتغییر والتطویر، لذلك یجب توفر سلوكیات محددة للمدیر لیك�ون ق�دوةللعاملین مث�ل

  .أن یحترم العاملین ویثق بآرائھم ویشاركھم في مختلف النشاطاتوالفعالیات

تھیئ�ة  یتض�من ھ�ذا البع�د الس�لوكیات والممارس�ات القیادی�ة الھادف�ة إل�ى: ھیكلیة التغیی�ر

البنی��ة التحتی��ة المناس��بة ل��دعم المب��ادرات التجدیدی��ة والتطویری��ة، وتحس��ین بیئ��ة العم��ل 

وظروفھ بما یتیح فرصاً حقیقیة للعاملین للمساھمة في التخطیط وصنع القرارات، ومن 

إتاح��ة الحری��ة للع��املین مع��ھ لإلف��ادة م��ن خب��راتھم  -:الس��لوكیات المرتبط��ة بھ��ذا البع��د

قص��ى ح��د ممك��ن، وحف��زھم لب��ذل أقص��ى طاق��اتھم لتطبی��ق أس��الیب واس��تثمارھا إل��ى أ

وممارسات جدی�دة ف�ي مج�ال عملھ�م، وإظھ�ار مش�اعر االحت�رام للع�املین، وبن�اء الثق�ة 

الغالبي، ومحمد، (المتبادلة بما یعكس قدرة القائد على تحقیق أھداف المنظمة ورسالتھا 

ام��ل م��ع المواق��ف الغامض��ة ویمتل��ك القائ��د التح��ویلي الق��درة عل��ى التع) 184: 2010

 .والتي یصعب التنبؤ بھا

یظھ��ر ھ��ذا البع��د م��ن أبع��اد القی��ادة التحویلی��ة : توق��ع مس��تویات أداء علی��ا م��ن الع��املین

السلوك القیادي المرتبط بتوقعات القائد لدرجة التمیز واألداء النوعي العالي الجودة من 

التح��دي للع��املین إلنج��از قب��ل الع��املین، وتتض��من ھ��ذه التوقع��ات عناص��ر التحفی��ز و

األھداف المتفق علیھا، كما توض�ح ھ�ذه التوقع�ات الف�رق ب�ین م�ا تص�بو المؤسس�ة إل�ى 

عملی�ات االتص�ال والتواص�ل  -:تحقیقھ وبین ما أنجز فعالً، وتشمل األسالیب التحفیزی�ة

المس���تمر والتس���امح ف���ي ح���االت الفش���ل أو التقص���یر، واإلص���غاء للع���املین واالھتم���ام 

وتش��جیعھم عل��ى االبتك��ار واإلب��داع والتن��وع والتط��ویر المس��تمر واالعت��راف برغب��اتھم 

واإلش��ادة بإنج��ازاتھم المتمی��زة، وإلھ��ام الع��املین ودفعھ��م لتح��دي الص��عوبات والس��عي 

 .المستمر إلیجاد معنى لما یقومون بھ من إنجازات وأعمال

ویلي بإیض��اح ھ��ذا البع��د یش��یر إل��ى أي درج��ة یق��وم القائ��د التح��: ویالح��ظ مم��ا س��بق أن

األمور فیما یتعلق بما یج�ب أن ینج�زه الع�املون م�ن أج�ل أن ی�تم مكاف�أتھم، ویق�دم لھ�م 

الحوافز والمكافآت المناس�بة ف�ي ح�ال قی�امھم ب�أداء أعم�الھم بتمی�ز، وھ�ذا م�ا یزی�د م�ن 

  .دافعیتھم نحو تطویر المؤسسة

القی�ادي ال�ذي یتح�دى یتض�من ھ�ذا البع�د الس�لوك : التحفیز الذھني أو االستثارة الفكری�ة

الع��املین ف��ي المؤسس��ة إلع��ادة النظ��ر ف��ي عملھ��م ومراجعت��ھ وتقویم��ھ، والتفكی��ر الج��اد 

العملي في كیفیة أدائھ بشكل أفض�ل، وتنمی�ة روح التن�افس اإلیج�ابي واالخ�تالف البن�اء 

فیما بینھم مما یسھم في ابتكار بدائل وأس�الیب جدی�دة ومتط�ورة ألداء العم�ل، وحف�زھم 

رائھ��م ومقترح��اتھم بمب��ررات وجیھ��ة ومنطقی��ة، والعم��ل عل��ى تط��ویر ق��دراتھم ل��دعم آ

 .وكفایاتھم الخاصة
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ویتض�من : تحدید أھدافالمؤسس�ة وأولویاتھ�ا حس�ب حاجاتھ�ا وحاج�ات المجتم�ع المحل�ي

ھذا ا لمج�ال الس�لوك القی�ادي الھ�ادف إل�ى تش�جیع التع�اون ب�ین الع�املین ف�ي المؤسس�ة 

صیاغة أھداف مشتركة، واض�حة، قابل�ة للتحقی�ق مالئم�ة  وجعلھم یعملون معاً من أجل

لحاج��اتھم وللمجتم��ع المحل��ي المح��یط بھ��م، وتتض��من تح��دیاً حقیقی��اً لھ��م لك��ي یس��عوا 

إلنجازھ��ا، ویش��مل ھ��ذا البع��د تط��ویر وس��ائل وآلی��ات مناس��بة لتحدی��د مھ��ام الع��املین 

 .وواجباتھم

س�لوكیات القیادی�ة الھادف�ة إل�ى یتض�من ھ�ذا البع�د ال: بناء ثقافة مشتركة داخل المؤسس�ة

بن�اء الثقاف�ة المؤسس�یة المش�تركة الت�ي تش��مل القواع�د الس�لوكیة والق�یم والقناع�ات الت��ي 

یشترك فیھا كافة األعضاء في المؤسس�ة، وع�ادة م�ا تس�ھم الثقاف�ة المؤسس�یة المش�تركة 

جاعة في دعم المبادرات التطویریة واإلصالح المؤسس�ي، ویتس�م القائ�د التح�ویلي بالش�

وتحمل المخاطرة، فالش�جاعة ھن�ا تعن�ي أن یك�ون للش�خص موق�ف واض�ح یتحم�ل م�ن 

أجلھ المخاطرة المحسوبة وی�رفض الوض�ع الق�ائم غی�ر المالئ�م، وال یمك�ن فص�ل أبع�اد 

القی��ادة التحویلی��ة ع��ن بعض��ھا ال��بعض، وإنم��ا تت��داخل مع��اً لتش��كل بمجموعھ��ا المالم��ح 

نمط��اً قیادی��اً یتض��من الرؤی��ة المس��تقبلیة للمؤسس��ة  الب��ارزة للقی��ادة التحویلی��ة باعتبارھ��ا

التعلیمیة، ویعطي إحساساً بالھدف والمعنى لمن یشاركون في بناء ھذه الرؤیة وتبنیھ�ا، 

كم���ا یرس���خ االلت���زام، وی���زرع الحم���اس والدافعی���ة ل���دى الع���املین فیالمؤسس���ة للتغیی���ر 

  .والتطویر

تجل��ى مظاھرھ��ا ف��ي دورة حی��اة وبم��ا أن��التطویر أم��ر حتم��ي، ومب��دأ طبیع��ي، وحقیق��ة ت

المخلوقات وعلى رأسھا اإلنسان، ولقد آن األوان أن ندرك أن التغیی�ر أص�بح ض�رورة 

ملح��ة ف��ي جمی��ع جوان��ب حی��اة اإلنس��ان، حی��ث ازدادت الحاج��ة إلی��ھ باعتب��اره الوس��یلة 

الوحی��دة لتط��ور األف��راد والمجتمع��ات وتق��دمھا ف��ي ع��الم أص��بح التغی��ر الس��ریع أب��رز 

لتغییر م�ن األش�یاء الثابت�ة ف�ي حی�اة البش�ر من�ذ بدای�ة الخلیق�ة، وذل�ك ألس�باب سماتھ، وا

التحدي والتن�افس المس�تمرین، ونج�اح اإلدارة ف�ي ھ�ذا العص�ر یتطل�ب م�ن المؤسس�ات 

والعاملین بھا أن یتبنوا اتجاھات وممارسات إیجابیة حیال ھذه التغیی�رات للحف�اظ عل�ى 

  .وضع مریح لألفراد والمؤسسات

التطویر عل�ى تحوی�ل المؤسس�ة م�ن واقعھ�ا الحالی�إلى واق�ع منش�ود أكث�ر كف�اءة ویركز 

وفاعلیة في فترة زمنیة معینة، ولن یتم ذل�ك إال م�ن خ�الل إتب�اع مفھ�وم س�لیم وواض�ح 

  .یسترشد بھ من یقوم على عملیات التطویر ووفق أھداف محددة وواضحة

افرھ�ا ل�دى الق�ائمین ھن�اك مجموع�ة م�ن الخص�ائص المطل�وب تو: یتضح مما س�بق أن

ت��وافر إرادة ج��ادة تس��عى إلح��داث  -:عل��ى تط��ویر إدارة المدرس��ة الثانوی��ة م��ن أھمھ��ا

التطویر من منطل�ق اس�تیعاب القی�ادة الواعی�ة لمعطی�ات الحاض�ر واقتناعھ�ا بض�رورتھ 
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ومسوغاتھ، وامتالك القدرة على المب�ادأة واإلب�داع واالبتك�ار إلح�داث التغییروالتط�ویر 

  .اصر اإلدارة المدرسیة، والقدرة على توفیر المناخ المالئم للتطویرفي جمیع عن

وال س��بیل لتحقی��ق اآلم��ال فیم��ا یتعل��ق بطموح��ات تغیی��ر وتط��ویر الواق��ع إال إذا ت��وفرت 

توافر اإلمكانات البشریة القادرة على نقل األفكار والمقترحات -:متطلبات أساسیة، منھا

انات المادیة التي تمكن من تحقیق التغییر المنشود، إلى حیز التنفیذ الكفء، توافر اإلمك

تعزیز مشاركة العاملین في التغییر ومناقشتھم في المشاریع والخطط التطویریة، توافر 

البیان��������ات والمعلوم��������ات الكمی��������ة والنوعی��������ة الت��������ي تل��������زم التخ��������اذ ق��������رارات 

  ).45: 2003الطراونة،(التغییر

  الدراسات السابقة

لى العدی�د م�ن الدراس�ات الت�ي تناول�ت القی�ادة التحویلی�ة، وت�م اطلعت الدراسة الحالیة ع

��مت إل���ى  ع��رض أھ��م الدراس��ات ذات الص��لة بموض���وع الدراس��ة الحالی��ة، والت��ي قُسِّ

   -:محورین، وھي كالتالي

ھن���اك الكثی���ر م���ن الدراس���ات العربی���ةالتي تناول���ت القی���ادة :الدراس���ات العربی���ة: أوال

  -:التحویلیة، ومنھا على سبیل المثال

تحدی��د مفھ��وم القی��ادة التحویلی��ة وعناص��ر القی��ادة : ھ��دفت الدراس��ة إل��ى) 2014(ألھ��م 

التحویلیة التربوی�ة، وتع�رف طبیع�ة األداء اإلداري لم�دیري م�دارس التعل�یم األساس�ي، 

والكشف عن واقع ممارسة مدیري مدارس الحلقة األولى من التعلیم األساسي ألس�لوب 

اس�تبانة، : الوصفي التحلیل�ي، وكان�ت أداة الدراس�ة:المنھجالقیادة التحویلیة، واستخدمت 

موج���ھ إل����ى م����دیري ومعلم����ي م����دارس الحلق����ة األول����ى م����ن التعل����یم األساس����ي ف����ي 

یمارس���مدیري م���دارس التعل���یم   -:مصر،وتوص���لت الدراس���ة إل���ى نت���ائج عدی���دة منھ���ا

أن  األساس�ي القی��ادة التحویلی��ة بدرج��ة كبی��رة م�ن وجھ��ة نظ��رھم، بینم��ا ی��رى المعلم��ون

الم���دیرین یمارس���ون القی���ادة التحویلی���ة بدرج���ة متوس���طة، ووج���ود ف���روق ذات دالل���ة 

حول المحاور الخاصة ) المدیرین(إحصائیة بین استجابات المدیرین والمعلمین لصالح 

تحدی��د االتجاھ��ات، وتنمی��ة وتط��ویر أعض��اء المدرس��ة، (بممارس��ات القی��ادة التحویلی��ة 

وھذا قد ) المدرسة، وإدارة البرنامج التعلیمي بالمدرسةوإعادة تشكیل الثقافة التنظیمیة ب

یشیر إلى تحیز المدیر ألدائھ في العمل ومحاول�ة ظھ�وره بش�كل مث�الي وعل�ى أن�ھ قائ�د 

 .تحویلي

تع��رف م��دى ممارس��ة القی��ادات اإلداری��ة : ھ��دفت الدراس��ة إل��ى)2012(ال��دیب : دراس��ة

م���ن وجھ���ة نظ���ر أعض���اء ھیئ���ة  األكادیمی���ة بالجامع���ات الفلس���طینیة للقی���ادة التحویلی���ة

الوصفي : التدریس، وتعرف الصعوبات التي تواجھ ھذه الممارسات،واستخدمت المنھج

عض�و ھیئ�ة ) 248(استبانة، ُطبق�ت عل�ى عین�ة قوامھ�ا : التحلیلي، وكانت أداة الدراسة

أن ال�وزن النس�بي لدرج�ة ممارس�ة   -:تدریس،وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدی�دة منھ�ا
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وبلغ��ت نت��ائج ال��وزن %) 52.8(اإلداری��ة األكادیمی��ة للقی��ادة التحویلی��ة بل��غ القی��ادات 

%) 73.6(وبلغت نتائج ال�وزن النس�بي لس�بل التط�ویر %) 73.9(النسبي للصعوبات 

وال توج���د ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائًیة عن���د مس���توىالھیئة التدریس���یة تبًع���ا لمتغی���رات 

 ).الجنس، الكلیة، سنوات الخدمة، الدرجة العلمیة(

تعرف دور القیادة التحویلیة في تطویر : ھدفت الدراسة إلى)2011(أبو ھداف : دراسة

: فعالیة المعلمین التدریسیة بمدارس وكالة الغوث الدولیة بمحافظات غ�زة، واس�تخدمت

اس��تبانة، ُطبق��ت عل��ى عین��ة قوامھ��ا : الم��نھج الوص��في التحلیل��ي، وكان��ت أداة الدراس��ة

لم�ي المرحل�ة اإلعدادی�ة بم�دارس وكال�ة الغ�وث الدولی�ة ، معلًما ومعلمة من مع) 421(

وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین   -:وتوص��لت الدراس��ة إل��ى نت��ائج عدی��دة منھ��ا

متوسطات درجات أفراد العینة حول دور القیادة التحویلیة في تطویر فعالیة المدرس�ین 

لص���الح  وكان���ت الف���روق) الج���نس(ف���ي م���دارس وكال���ة الغ���وث تع���زى إل���ى متغی���ر 

وكان��ت ) س��نوات الخب��رة(اإلن��اث،وجود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة تع��زى إل��ى متغی��ر

س��نوات،وعدم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین )5(الف��روق لص��الح األق��ل م��ن 

متوسطات درجات أفراد العینة ح�ول دور القی�ادة التحویلی�ة فیتط�ویر فعالی�ة المدرس�ین 

 ).المؤھل العلمي(ر في مدارس وكالة الغوث تعزى إلى متغی

ھن��اك الكثی��ر م��ن الدراس��ات األجنبی��ة الت��ي تناول��ت القی��ادة : الدراس��ات األجنبی��ة: ثانی��اً 

  -:التحویلیة، ومنھا على سبیل المثال

تعرف أثر سلوكیات القادة التحویلیین على :وھدفت إلى) Tasi, Etal,2009(دراسة 

بي ب��ین القی��ادة التحویلی��ة ونت��ائج أداء الع��املین، واختب��ار ال��دور الوس��یط للم��زاج اإلیج��ا

اس��تبانة، وبلغ��ت عین��ة : المنھجالوص��في، وكان��ت أداة الدراس��ة :الع��املین، واس��تخدمت

 -:مؤسسات، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدیدة منھ�ا) ١٠(عامالً في ) ٢٨٢(الدراسة 

أن القی��ادة التحویلی��ة ت��ؤثر وبش��كل مباش��ر عل��ى تط��ویر أداء الع��املین، وتس��اعد فری��ق 

العمل على التعاون فیما بی�نھم إلنج�از العم�ل بكف�اءة وفاعلی�ة عالی�ة، باإلض�افة إل�ى أن 

ھناك تأثیراً غیر مباشر للقیادة التحویلیة على نتائج العاملین من خالل المزاج اإلیجابي 

 .لھم

تع���رف طبیع���ة العالق���ة ب���ین القی���ادة : ھ���دفت الدراس���ة إل���ى) John,2oo8(دراس���ة 

: ظیفي، وب��ین ت��رك العم��ل واالس��تغناء ع��ن العم��ل، واس��تخدمتالتحویلی��ة والرض��ا ال��و

س�لوكیات القی�ادة التحویلی�ة، والرض�ا ( اس�تبانة : المنھج الوصفي، وكان�ت أداة الدراس�ة

أن الق�ادة  -:وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدی�دة منھ�ا) الوظیفي، والمیل إلى ترك العمل

المقارنة بس�لوكیات القی�ادة التبادلی�ة، یمارسون سلوكیات القیادة التحویلیة بشكل مرتفع ب

ووجود عالقة إیجابیة بین ممارسات القی�ادة التحویلی�ة وب�ین مس�توى الرض�ا ال�وظیفي، 
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ووج�ود عالق��ة ارتب��اط إیجابی��ة ب��ین الرض��ا ال��وظیفي وال��نمط القی��ادي الم��درك م��ن قب��ل 

 .العاملین

الھیكلی�ة  تعرف أثر: ھدفت الدراسة إلى)Bruch, H & Walter, F,2007(دراسة 

: التنظیمیة على سلوكیات القادة التح�ویلیین والرض�ا ال�وظیفي م�ن خ�الل األبع�اد التالی�ة

) التأثیر المثالي، والحفز اإللھامي، والمحاكاة الفكریة، واالھتمام بالت�ابعین واحت�رامھم(

اس���تبانة،وبلغت عین��ة الدراس���ة : الم���نھج الوص��في، وكان���ت أداة الدراس��ة: واس��تخدمت

داً م�ن المس�تویات اإلداری�ة الوس�طى وال�دنیا، وتوص�لت الدراس�ة إل�ى نت�ائج قائ) ٤٤٨(

) بالتأثیر المثالي والحفز اإللھامي(تتمركز غالبیة سلوكیات القادة المتعلقة  -:عدیدة منھا

في المستویات اإلداریة العلیا، ویؤثر كل من الت�أثیر اإللھ�امي والمحاك�اة الفكری�ة عل�ى 

المس��تویات اإلداری��ة العلی��ا أكث��ر مم��ا ھ��و ل��دى المس��تویات  زی��ادة الرض��ا ال��وظیفي ف��ي

 .اإلداریة الوسطى

استخلصت الدراسة العدید م�ن المؤش�رات وال�دالئل م�ن :التعلیق على الدراسات السابقة

أوج�ھ الش�بھ واالخ�تالف ب�ین الدراس�ات : أوالً -:الدراسات السابقة، وتم عرضھا كالتالي

ول أوج��ھ الش��بھ واالخ��تالف ب��ین الدراس��ات الس��ابقة الس��ابقة والدراس��ة الحالی��ة، ت��م تن��ا

  -:والدراسة الحالیة، كالتالي
تباین���ت الدراس���ات الس���ابقة ف���ي مك���ان إجرائھ���ا، منھ���ا : م���ن حی���ث الموق���ع الجغراف���ي

: دراس������ة: أُج������ري بعض������ھا بجمھوری������ة مص������ر العربی������ة، مث������ل: دراس������اتعربیة

: ات أجنبی�ة، مث�لومنھ�ا دراس�)2012ال�دیب،: (دراس�ة: وفلس�طین، مث�ل)2014ألھ�م،(

  ).John,2oo8: (ودراسة)Tasi, Etal,2009: (دراسة

وھ�و تط�ویر األداء اإلداري لم�دیري م�دارس التعل�یم : من حیث اختیار الموضوع) ب 

الثانوي بإدارة تبوك التعلیمیة في ضوء م�دخاللقیادة التحویلی�ة، ال توج�د دراس�ة واح�دة 

المض��مون، ب��ل تش��ابھت بع��ض  بھ��ذا العن��وان أو-عل��ى ح��د عل��م الباح��ث  -ص��ریحة 

  ).2014ألھم،:(دراسة: الدراسات، مثل

اتفقت الدراسة الحالیة معھا في استخدام المنھج الوص�في، :من حیث منھج الدراسة) ج 

  .واالستبانة والمقابلة الشخصیة كأداة من أدوات البحث العلمي
س�ات الس�ابقة م�ن تباینت العین�ة الن�ي ت�م اختیارھ�ا ف�ي الدرا:من حیث عینة الدراسة) د 

حی��ث ع��دد المس��تبینین، ون��وعیتھم، حی��ث ت��م تطبی��ق معظمھ��ا عل��ى الق��ادة والم��دیرین 

: والمعلم������ین ُطب������ق بعض������ھا عل������ى أعض������اء ھیئ������ة الت������دریس بالجامع������ة، مث������ل

  ). 2012الدیب،:(دراسة
أس�فرت الدراس�ات الس�ابقة ع�ن : أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسات الس�ابقة: ثانیاً 

أن م�دیري م�دارس التعل�یم األساسییمارس�ون القی�ادة التحویلی�ة  -:نت�ائج، منھ�اعدد من ال

بدرجة كبی�رة م�ن وجھ�ة نظ�رھم، بینم�ا ی�رى المعلم�ون أن الم�دیرین یمارس�ون القی�ادة 
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التحویلیة بدرجة متوسطة، وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة ب�ین متوس�طات درج�ات 

تط����������ویر فعالی����������ة أف����������راد العین����������ة ح����������ول دور القی����������ادة التحویلی����������ة ف����������ي 

المدرسین،وتحیزالمدیرألدائھفیالعملومحاولةظھورھبشكلمثالیوعلىأنھقائدتحویلي،وتؤثرال

قیادة التحویلیة على تطویر أداء العاملین، وتساعد فریق العمل على التعاون فیما بی�نھم 

  .إلنجاز العمل بكفاءة وفاعلیة عالیة

اس�تفادت الدراس�ة الحالی�ة م�ا :الس�ابقةمدى استفادة الدراسة الحالیة م�ن الدراس�ات : ثالثا

تحدید مشكلة البحث الحالیة، وأھدافھ، ومنھجھ، واالس�تعانة بھ�ا ف�ي بن�اء اإلط�ار -: یلي

النظري للدراسة الحالیة، عالوة على أنھا استخدمت عدداً من عناصر القیادة التحویلی�ة 

  .التي استفاد منھا الباحث في بناء، وإعداد مقیاس الدراسة الحالیة
اإلج�راءات الت�ي تص�ف مجتم�ع الدراس�ة، وعین�ة  -:وتشمل:إجراءات الدراسة المیدانیة

الدراسة، وأداة الدراسة، وكیفیة التحقق من صدقھا وثباتھا ومتغیرات الدراسة والتحلیل 

  -:اإلحصائي المستخدم للوصول لنتائج، وتم عرضھا كالتالي
األداء اإلداري لم�دیري م�دارس التعل�یم (ة تم إعداد وبناء أداة الدراس:أداة الدراسة: أوالً 

ف�ي ض�وء الدراس�ات ) الثانوي بإدارة تبوك التعلیمیة في ض�وء م�دخل القی�ادة التحویلی�ة

السابقة التي تناولت القیادة التحویلی�ة، وخب�رة الباح�ث المیدانی�ة، والجان�ب النظ�ري ف�ي 

  .الدراسات السابقة، وخاصة األدبیات ذات الصلة بموضوع الدراسة

تك�ون مجتم�ع الدراس�ة م�ن معلم�ي وم�دیري ووك�الء الم�دارس : مجتم�ع الدراس�ة: ثانیاً 

بمدینة تبوك العاملین بإدارة التربیة والتعلیم بمدینة تب�وك للفص�ل ) بنین وبنات(الثانویة 

م��دیراً ) 60(والب��الغ ع��ددھم ) ھ��ـ1437ه1436(الدراس��ي األول م��ن الع��ام الدراس��ي

معلم��اً ومعلم��ة، وذل��ك وف��ق اإلحص��اءات ) 1458(و وك��یالً ووكیل��ة) 120(وم�دیرة، و

  .الرسمیة إلدارة التربیة والتعلیم بمدینة تبوك

إحص�����ائیة بإجم�����الي ع�����دد الع�����املین بمدین�����ة تب�����وك للع�����ام الدراس�����ي ) 1(ج�����دول 

  ھـ1437/ھـ1436
ع����������������������دد  النوع

 المدارس
إجم���������������������الي  وكیل مدیر

 اإلداریین
 اإلجمالي معلم

 804 717 87 58 29 29 بنین
 834 741 93 62 31 31 بنات
 1638 1458 180 120 60 60 إجمالي

  

  .ھـ، إدارة تبوك التعلیمیة1437/ھـ1436إحصائیة شؤن العاملین، للعام الدراسي: المصدر

إجم��الي ع��دد الع��املین بم��دارس البن��ین بمدین��ة تب��وك : یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق أن

لیص��بح إجم��الي ع��دد ) 834(بینم��ا إجم��الي ع��دد الع��امالت بم��دارس البن��ات ) 804(

  ).1638(العاملین بمدارس البنین والبنات 
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وق�ع اختی�ار عین�ة الدراس�ة عل�ى م�دیري ووك�الء ومعلم�ي م�دارس :عینة الدراسة: ثالثاً 

م�ن ) 433(التعلیم الثانوي العام بمدینة تبوك، وت�م تطبی�ق الدراس�ة عل�ى عین�ة قوامھ�ا 

وفیم��ا یل��ي %) 26(بنس��بة ) 1638(المجتم��ع األص��لي وال��ذي یبل��غ ع��دد الع��املین فی��ھ 

الجنس�یة، س�نوات : (وصف مجتمع الدراسة حسب متغیرات الدراس�ة والت�ي تمثل�ت ف�ي

  ).الخبرة، الجنس، طبیعة العمل

الجنس��یة، س��نوات (توزی��ع أف��راد عین��ة الدراس��ة وفق��اً لمتغی��رات الدراس��ة) 2(ج��دول 

  ).الخبرة، الجنس، طبیعة العمل

أكث�ر ) غی�ر الس�عودیین(إجم�الي ع�دد المعلم�ین : یتضح من الجدول السابق ویتضح أن

م��ن  غی��ر الس��عودیین:وق��د یرج��ع ذل��ك إل��ى أن)الس��عودیین(م��ن إجم��الي ع��دد المعلم��ین 

المعلمین یحتل�ون مكان�ة كبی�رة ف�ي وزارة التربی�ة والتعل�یم الس�عودیة، بینم�ا ك�ان ھن�اك 

تقارب في إجمالي عدد اإلداریین السعودیین وغیر السعودیین، فعدد اإلداری�ین ف�ي ك�ل 

، مدرسة ع�دد مح�دود یس�تطیع بع�ض الس�عودیین أن یقوم�وا باألعم�ال اإلداری�ة بمھ�ارة

أكث��ر م��ن إجم��الي ع��دد ) أكث��ر م��ن عش��ر س��نوات(علم��ین ویتض��ح أن إجم��الي ع��دد الم

وذل�ك ألن�وزارة التعل�یم الس�عودیة تس�تقطب المعلم�ین ) أقل من عشر س�نوات(المعلمین 

  .من ذوي الكفاءات والخبرة التدریسیة العالیة

أكث�ر م�ن إجم�الي ع�دد ) ذك�ر(ویتضح أن إجم�الي ع�دد المعلم�ین طبق�اً لمتغی�ر الج�نس 

لصعوبة تطبیق الدراسة المیدانیة في مدارس اإلناث، حیث إن�ھ ال وذلك) أنثي(المعلمین 

یوجد اختالط في وزارة التربیة والتعلیم السعودیة، ب�ل وف�ي ك�ل ال�وزارات، علم�اً ب�أن 

عدد مدارس اإلن�اث أكث�ر م�ن ع�دد م�دارس ال�ذكور، ومعظ�م المعلم�ین واإلداری�ین ف�ي 

  موعالمج  الوظیفة  متغیرات الدراسة
  النسبة  إداري  معلم

  92  %36.7  23  69  سعودي  الجنسیة
  341  %63.3  68  273  غیر سعودي

  433  %100  109  324  المجموع
س�����نوات 

  الخبرة
أق������ل م������ن عش������ر 

  سنوات
157  44  44.0%  201  

أكث�����ر م�����ن عش�����ر 
  سنوات

178  54  56.0%  232  

  433  %100  98  335  المجموع
  233  %61.0  38  195  ذكر  الجنس

  200  %39.0  53  147  أنثي
  433  %100  91  342  المجموع
طبیع�������ة 

  العمل
  354  %69.3  354  معلم

  79  %30.7  79  إداري
  433  %100  433  المجموع
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غیر السعودیین یعمل ف�ي م�دارس مدارس اإلناث من السعودیین باستثناء عدد قلیل من 

أكثر من إجمالي )  طبیعة العمل(اإلناث،ویتضح أن إجمالي عدد المعلمین طبقاً لمتغیر 

عدد اإلداریین، وذلكألن العملیة التعلیمیة تعتمد معظم األعمال فیھا على المعلمین أكثر 

ی�ة أق�ل حی�ث من اإلداریین، ویالحظ أن أعداد المعلم�ین واإلداری�ین ف�ي الم�دارس األھل

یسعى أصحاب المدارس الخاصة إلى تحمیل أكبر عدد من ساعات العمل على من بھ�ا 

  .من اإلداریین والمعلمین لتقلیل النفقات

وتمث��ل ص��دق مق��اییس تط��ویر األداء اإلداري لم��دیري م��دارس  :ص��دق األداة: رابع��اً 

 -: ویلی�ة، فیم�ا یل�يالتعلیم الثانوي في إدارة تبوك التعلیمیة في ضوء مدخل القی�ادة التح

أس�تاذاً م�ن أس�اتذة قس�م أص�ول التربی�ة، واإلدارة، ) أحد عش�ر(ثم عرض  القائمة على 

والمن�اھج، بكلی�ة التربی��ة بجامعةالس�ویس وتب��وك واألزھ�ر والق�اھرة والفی��وم، حی�ث ت��م 

الحكم على مدى مالئمة الفقرات للمجال ال�ذي تقیس�ھ، وم�دى مالئم�ة الص�یاغة اللغوی�ة 

لقائم��ة، وت��م إج��راء التع��دیالت الت��ي أس��فر عنھ��ا التحك��یم س��واء بالح��ذف أو لمف��ردات ا

فق�رة بع�د ) 25(اإلضافة أو التعدیل، وذلك في ضوء مرئیاتھم حتى وصل ع�ددھا إل�ى 

  .فقرة) 43(أن كان عددھا 

ُیعد مفھوم الثبات م�ن المف�اھیم الھام�ة ف�ي القی�اس، وھ�و یمث�ل م�ع : ثبات األداة: خامساً 

ن ال بد من توافرھما في األداة حتى تص�بح ص�الحة لالس�تخدام، ویقص�د الصدق معیارا

كم یتحقق فیھا من الدقة عند تكرار المقیاس على الفرد نفسھ؟ والمتوسط الحس�ابي، : بھ

) Cornbrash Alpha(وتم اس�تخراج معام�ل الثب�ات، طبق�اً لمعادل�ة ك�رو نب�اخ ألف�ا 

ولالستبانة كلل، والجدول التالي یوضح لالتساق الداخلیلكل محور من محاور االستبانة 

  -:ذلك

ك��رو نب��اخ (مع��امالت ثب��ات أداة الدراس��ة بطریق��ة التج��انس ال��داخلي ) 3(ج��دول رق��م 

  .وفقاً لمحاور االستبانة)ألفا

  

 معامل الثبات محاور الدراسة  م
 0.86 ).التأثیر المثالي(مجال الجاذبیة : المحور االول  1
 0.78 )التحفیز الفكري(زامي الحفز اإلل: المحور الثاني  2
 0.79  .تمكین العاملین: المحور الثالث  3
 0.83  .االعتبارات الفردیة: المحور الرابع  4
 0.85  .االستثارة الفكریة: المحور الخامس  5

 0.89  . مجموع محاور االستبانة

ة بل�غ إن معام�ل الثب�ات الكل�ي لالس�تبان: تشیر البیانات الواردة ف�ي الج�دول الس�ابق إل�ى

 – 0.79(في ح�ین كان�ت مع�امالت الثب�ات لمح�اور االس�تبانة  تت�راوح  ب�ین ) 0.89(
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وتعتبر مثل ھذه الق�یم مقبول�ة ألغ�راض الدراس�ة، وأن االس�تبانة تتمت�ع بدرج�ة ) 0.85

  . عالیة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبیقھا على عینة الدراسة

م األس�الیب التالی�ة ف�ي الدراس�ة الحالی�ة، ت�م اس�تخدا: أسالیب التحلیل اإلحص�ائي: سادساً 

المتوسط الحسابي لك�ل مف�ردة م�ن مف�ردات االس�تبانة، والنس�بة المئوی�ة  -:وھي كالتالي

للمتوس��ط م��ن الدرج��ة الكلی��ة، وترتی��ب ھ��ذه المتوس��طات، واس��تخدام برن��امج الح��زم 

 وذل��ك للوص��ول إل��ى نت��ائج الدراس��ة وتحلیلھ��ا، واس��تخدام أس��لوب) Spss(اإلحص��ائیة

اإلربعیات لمعرفة اإلرباع األعلى، واإلرباع األدن�ى لك�ل مح�ور م�ن مح�اور االس�تبانة 

لدراس�ة الف�روق ب�ین تك�رارات )Chi-Square Tests( 2واالختب�ار اإلحص�ائي ك�ا

  ).الجنسیة، سنوات الخبرة، الجنس، طبیعة العمل(استجابات عینة الدراسة لمتغیراتھا 

ت�م تن�اول نت�ائج الدراس�ة  -:ومناقش�تھا، وتحلی�ل النت�ائجنتائج الدراس�ة المیدانی�ة، : سابعاً 

وتحلیلھا وفقاً لتساؤالت الدراسة، وتم عرض نتائج تكرارات كل ج�دول عل�ى ح�دة، ث�م 

   -: بیان وتفسیر ھذه النتائج كالتالي

ما واقع األداءاإلداري لمدیري مدارس التعلیم الثانوي بإدارة تبوك : نتائج السؤال األول

ي ض�وء م��دخل القی�ادة التحویلی�ة؟ ولإلجاب�ة عل��ى ھ�ذا الس�ؤال، ت�م اس��تخدام التعلیمی�ة ف�

لدراسة الفروق بین  تكرارات ) 2كا(االختبار اإلحصائي  -:األسالیب اإلحصائیة التالیة

الجنس�یة، س�نوات الخب�رة، الج�نس، طبیع�ة : (استجابات عین�ة الدراس�ة طبق�اً لمتغیراتھ�ا

من مفردات االس�تبانة، واالنحراف�ات المعیاری�ة،  والمتوسط الحسابي لكل مفردة) العمل

 .وترتیبھا تنازلیاً، والجدول التالي یوضح ذلك

المتوس�طات الحس�ابیة واالنحراف�ات المعیاری�ة لواق�ع ممارس�ة م�دیري ) 7(ج�دول رق�م 

، طبق�اً لمح�اور ب�إدارة تب�وك التعلیمی�ة لم�دخل القی�ادة التحویلی�ة مدارس التعل�یم الث�انوي

  االستبانة الخمسة

ترتیب 
 المحور

 نص المحور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

  ترتیب المحور
  حسب القوة

المحور 
 األول

مجال الجاذبیة 
 ).التأثیر المثالي(

 األول  كبیرة  34. 2.52

ور المح
  الثالث

 الثاني كبیرة 40. 2.50  .تمكین العاملین

المحور 
  الرابع

 الثاني مكرر كبیرة 41. 2.50  .االعتبارات الفردیة

المحور 
  الثاني

الحفز اإللھامي 
  ).التحفیز الفكري(

  الثالث كبیرة 39. 2.48

المحور 
 الخامس

 الرابع كبیرة 43. 2.46  .االستثارة الفكریة

  كبیرة  31. 2.49  االستبانة ككل
درجة الممارسة 

  كبیرة
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دیري مدارس التعل�یم الث�انوي أنواقع األداءاإلداري لم:یتضح من الجدول السابق ما یلي

) 2.46 – 2.52(ت�راوح ب�ین  بإدارة تبوك التعلیمیة في ضوء مدخل القی�ادة التحویلی�ة

وھ���ذا یعن���ي ) 2.49(حی���ث بل���غ المتوس���ط الع���ام لجمی���ع مح���اور القی���ادة التحویلی���ة 

) 2012ال��دیب،(أنھمیمارس��ون القی��ادة التحویلی��ة بدرج��ة كبی��رة، واتفق��ت م��ع دراس��ة 

المتوس��ط الحس��ابي لجمی��ع عناص��ر القی��ادة التحویلی��ة ج��اء بنس��ب  أن: ونص��ت عل��ى

الم�دیرین یتمتع�ون : ونص�ت عل�ى أن) 2002الع�امري،(،واختلفت م�ع دراس�ة متقاربة

اإلرب��اع األعل��ى لمح��اور الدراس��ة وفیما یلیبمس��توى أق��ل م��ن س��مات القی��ادة التحویلی��ة،

  -:مرتبة ترتیباً تنازلیاً، وتفسیرھا كالتالي

: بمتوس��ط حس��ابي)الثالث��ة(المرتب��ة  )]الت��أثیر المث��الي(مج��ال الجاذبی��ة [: احت��ل مح��ور

: وقد یرجع سبب ذل�ك إل�ى أن)المحور األول(درجة، وترتیبھ في أداة الدراسة) 2.52(

ق��ادة مدارس��ھم یتص��دون للمص��اعب الت��ي تواج��ھ العم��ل بش��جاعة، وھ��م أھ��ل لالحت��رام 

) 2012ال��دیب،(واتفق��ت م��ع دراس��ة والثق��ة، ویح��اكون س��لوكیاتھم الجی��دة إعجاب��اً بھ��ا، 

 یق یشعرون باالنتماء لھ وألفكارهأن القائد یعمل على جعل أفراد الفر: ونصت على

درج��ة، ) 2.50: (بمتوس��ط حس��ابي)الثانی��ة(المرتب��ة )تمك��ین الع��املین: (واحت��ل مح��ور

ة القیادة التحویلی� :وقد یرجع سبب ذلك إلى أن)المحور الثالث(وترتیبھ في أداة الدراسة 

مدخل معاصر یلھم القائد من خالل�ھ الع�املین لتج�اوز ق�دراتھم وزی�ادة أدائھ�م ویم�نحھم 

ونص�ت  )2004العم�ري،: (الثقة بالنفس لتق�دیم أفض�ل أداء ل�دیھم، واتفق�ت م�ع دراس�ة

أن القادة التحولیین یمكنون العاملین من اتخ�اذ الق�رار وم�نحھم الص�الحیات الت�ي : على

 .تمكنھم من إنجاز العمل

) 2.50: (بمتوسط حسابي) الثانیة مكرر(المرتبة ) االعتبارات الفردیة: (احتل محورو

القائ�د :وق�د یرج�ع س�بب ذل�ك إل�ى أن) الراب�عالمح�ور (درجة، وترتیبھ في أداة الدراسة 

) 2012ال��دیب،(التح��ویلي یھ��تم باالحتیاج��ات الشخص��یة للع��املین، واتفق��ت م��ع دراس��ة 

جاتنا الشخصیة في أعلى س�لم أولویات�ھ، واختلف�ت م�ع اھتمام القائد باحتیا: ونصت على

ونص�ت ) Christopher Chapman and Alma Harris,2004: (دراس�ة

 .تھیئة مناخ تعلیمي جید یھتم بأفراده ویطور أداءھم: على

: بمتوس�ط حس�ابي) الثالث�ة(المرتب�ة )] التحفی�ز الفك�ري(الحفز اإللھامي : [واحتل محور

وق�د یرج�ع س�بب ذل�ك إل�ى ) الث�انيالمح�ور (ي أداة الدراس�ة درجة، وترتیبھ ف) 2.48(

القائد التحویلي یعمل على إذكاء الحماس وروح الفریق  ب�ین الع�املین، واتفق�ت م�ع :أن

القائ��د یعطین��ا معن��ى للعم��ل م��ن خ��الل : ونص��ت عل��ى أن) 2011أب��و ھ��داف،(دراس��ة 

 .تحفیزه وتشجیعھ لنا
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درجة، ) 2.46: (بمتوسط حسابي) ةالرابع(ة المرتب) االستثارة الفكریة: (واحتل محور

القائد التحویلي :وقد یرجع سبب ذلك إلى أن) الخامسالمحور (وترتیبھ في أداة الدراسة 

یعم����ل عل����ى اس����تثارة تفكی����ر الع����املین لح����ل المش����كالت، واختلف����ت م����ع دراس����ة 

 وللوقوف، استثارة روح اإلبداع واالبتكار لدى العاملین: ونصت على) 2012الدیب،(

بصورة تفصیلیة على واقع أداء مدیري مدارس التعل�یم الث�انوي ب�إدارة تب�وك التعلیمی�ة 

 -:في ضوء مدخاللقیادة التحویلیة تم تناولھا حسب محاور االس�تبانة عل�ى النح�و الت�الي

 .والجدول التالي یوضح ذلك) التأثیر المثالي(مجال الجاذبیة : المحور األول

واالنحراف�ات المعیاری�ة لواق�ع األداءاإلداري لم�دیري  المتوسطات الحسابیة) 8(جدول 

م��دارس التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة ف��ي ض��وء م��دخل القی��ادة التحویلی��ة ف��ي 

  .)التأثیر المثالي(مجال الجاذبیة :المحور األول

  
رقم 
  الفقرة

  نص العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

  ترتیب المحور
  حسب القوة

1  
یتسم بقوة الشخصیة 

  .واللیاقة المھنیة
 األولى  كبیرة 49. 2.73

2  
یحظى باحترام وتقدیر 

  .مرؤوسیھ
 الثانیة كبیرة 55. 2.60

5  
ُیمثل نموذجاً قیادیاً ُیحتذى 

  .بھ
 الثالثة كبیرة 63. 2.54

4 
ینأى بنفسھ عن استغالل 
نفوذه لتحقیق مصالح 

  .شخصیة
 بعةالرا كبیرة 68. 2.44

 الخامسة كبیرة 70. 2.30  .یمتلك رؤیة ثاقبة  3
مجموع المتوسط الحسابي 
واالنحراف المعیاري لمحور 

  ).التأثیر المثالي(الجاذبیة 
 كبیرة 34. 2.52

درجة الممارسة 
  كبیرة

أن واق��ع األداءاإلداري لم��دیري م��دارس التعل��یم -:یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق م��ا یل��ي

مج�ال :علیمیة في ضوء مدخل القی�ادة التحویلی�ةفي المح�وراألولالثانوي بإدارة تبوك الت

مرتبة تنازلی�اً طبق�اً لل�وزن النس�بي لك�ل فق�رة، فعل�ى المس�توى )التأثیر المثالي(الجاذبیة 

وب��انحراف معی��اري ) 2.52(الكل��ي ج��اء بدرج��ة كبی��رة حی��ث بل��غ  المتوس��ط الحس��ابي 

یحظ�ى بثق�ة واحت�رام الع�املین،  القائ�د التح�ویلي:وقد یرجع سبب ذل�ك إل�ى أن )0.34(

ویتص��������رف بش��������كل نم��������وذجي یس��������عى الع��������املون لمحاكت��������ھ، واتفق��������ت م��������ع 

  .قدرة القائد على قیادة مرؤوسیھ: ونصت علىBass,1994):(دراسة

بمتوسط حسابي ) األولى(المرتبة ) یتسم بقوة الشخصیة واللیاقة المھنیة(واحتلت العبارة

وق��د یرج��ع س��بب ذل��ك إل��ى )األول(لمح��ور ف��ي ا) األول��ى(وترتیبھ��ا العب��ارة ) 2.73(
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: القائد التحویلي یتصدى للمصاعب التي تواجھ العمل بشجاعة، واختلفت مع دراسة:أن

 .حازم في اتخاذ القرارات: ونصت على أنھ) 2010كریم، وخلف،(

بمتوس�ط حس�ابي ) الثانی�ة(المرتب�ة ) یحظى ب�احترام وتق�دیر مرؤوس�یھ(واحتلت العبارة

وق��د یرج��ع س��بب ذل��ك إل��ى ) األول(ف��ي المح��ور ) الثانی��ة(العب��ارة  وترتیبھ��ا) 2.60(

: القائد التحویلي یحوز على احترام الع�املین وثق�تھم وإعج�ابھم، واتفق�ت م�ع دراس�ة:أن

 .تعامل القائد الحسن معنا یفرض علینا احترامھ: ونصت على أن) 2012الدیب،(

بمتوس��ط حس��ابي ) الثالث��ة(لمرتب��ة ا) ُیمث��ل نموذج��اً قیادی��اً ُیحت��ذى ب��ھ(واحتل��ت العب��ارة 

وق��د یرج��ع س��بب ذل��ك إل��ى ) األول(ف��ي المح��ور ) الخامس��ة(وترتیبھ�ا العب��ارة ) 2.54(

ك�ریم، : (القائد التحویلي یتمتع بمھ�ارات قیادی�ة ُتع�زز الثق�ة ب�ھ، واتفق�ت م�ع دراس�ة:أن

 .یلتزم بالقیم المثلى في سلوكھ: ونصت على) 2010وخلف،

المرتب��ة ) نفس��ھ ع��ن اس��تغالل نف��وذه لتحقی��ق مص��الح شخص��یةین��أى ب(واحتل��ت العب��ارة 

وقد ) األول(في المحور ) الرابعة(وترتیبھا العبارة ) 2.44(بمتوسط حسابي ) الرابعة(

القائ��د التح��ویلي یق��دم احتیاج��ات مرؤوس��یھ عل��ى احتیاجات��ھ، :یرج��ع س��بب ذل��ك إل��ى أن

ق مكاس��ب شخص��یة، ویتحل��ى بق��یم وقناع��ات واض��حة تمنع��ھ م��ن اس��تغالل نف��وذه لتحقی��

ینأى القائد بنفسھ عن تحقیق مكاسب : ونصت على) 2012الدیب،: (واتفقت مع دراسة

 .شخصیة

وترتیبھا ) 2.30(بمتوسط حسابي ) الثالثة(المرتبة ) یمتلك رؤیة ثاقبة(واحتلت العبارة 

ره القائد التحویلي أفكا:وقد یرجع سبب ذلك إلى أن) األول(في المحور ) الثالثة(العبارة 

ونصت ) 2010كریم، وخلف،: (متجددة، ویطمح دائماً إلى التغییر، واتفقت مع دراسة

الحف�ز اإللھ�امي : للمحور الث�انيیمتلك رؤیة واضحة للمستقبل، وانتقلت الدراسة : على

 .والجدول التالي یوضح ذلك) التحفیز الفكري(

داءاإلداري لم�دیري المتوسطات الحسابیة واالنحراف�ات المعیاری�ة لواق�ع األ) 9(جدول 

م��دارس التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة ف��ي ض��وء م��دخل القی��ادة التحویلی��ة ف��ي 

 ).الحفز اإللھامي:(المحور الثاني
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رقم 
  الفقرة

المتوسط   نص العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
  الممارسة

ترتیب 
 العبارة

1 
ُیش��جع المرؤوس���ین عل��ى ح���ل 

  .ةالمشكالت بطرق مبتكر
 األولى  كبیرة  57. 2.56

3 
ُیحف���ز المعلم���ین عل���ى تحقی���ق 

  .المزید من اإلنجاز
 الثانیة كبیرة  59. 2.51

5 
ُیراع��ي وض��ع أھ��داف واض��حة 

  .وقابلة للتحقیق
 الثالثة كبیرة 64. 2.50

 الرابعة كبیرة 62. 2.43  .یتحدث عن المستقبل بتفاؤل 2

4 
ُیظھر حماس�اً حقیقی�اً ف�ي أدائ�ھ 

  .ادیةلمھامھ القی
 الخامسة كبیرة 68. 2.42

مجم��وع المتوس��ط الحس��ابي واالنح��راف 
المعی�����اري لمح�����ور الحف�����ز اإللھ�����امي 

 ).التحفیز الفكري(
 

  كبیرة  39. 2.48
درجة 

الممارسة 
  كبیرة

واق��ع األداءاإلداري لم��دیري م��دارس التعل��یم أن -:یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق م��ا یل��ي

م��دخل القی��ادة التحویلی��ةفي المح��ور الث��اني  الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة ف��ي ض��وء

مرتب�ة تنازلی�اً طبق�اً لل�وزن النس�بي لك�ل فق�رة، )التحفی�ز الفك�ري(الحفز اإللھامي :مجال

) 2.56(فعل���ى المس���توى الكل���ي ج���اء بدرج���ة كبی���رة حی���ث بل���غ  المتوس���ط الحس���ابي 

حف�ز یس�عى لالقائ�د التح�ویلي :وقد یرجع سبب ذلك إلى أن )0.57(وبانحراف معیاري 

: واتفق�ت م�ع دراس�ة مرؤوسیھ ودعم آرائھم ومقترحاتھم، وتط�ویر ق�دراتھم وكفای�اتھم،

  .یعمل القائد على دعم روح الفریق الواحد: ونصت على أن )2010كریم، وخلف،(

المرتب���ة ) ُیش��جع المرؤوس���ین عل��ى ح���ل المش��كالت بط���رق مبتك��رة(واحتل��ت العب���ارة

وق�د ) الثاني(في المحور ) األولى(لعبارة وترتیبھا ا) 2.56(بمتوسط حسابي ) األولى(

یبحث ع�ن الحل�ول الجدی�دة الت�ي ق�د تنش�أ أثن�اء القائد التحویلي :یرجع سبب ذلك إلى أن

تش�جیع الع�املین عل�ى تق�دیم : ونصت على) 2010الرقب،: (العمل، واتفقت مع دراسة

 .األفكار واآلراء المبدعة لحل المشكالت

) الثانی��ة(المرتب��ة ) ن عل��ى تحقی��ق المزی��د م��ن اإلنج��ازُیحف��ز المعلم��ی(واحتل��ت العب��ارة 

وق��د یرج��ع ) الث��اني(ف��ي المح��ور ) الثالث��ة(وترتیبھ��ا العب��ارة ) 2.51(بمتوس��ط حس��ابي 

یس�تثیر روح التح�دي ب�ین مرؤوس�یھ، واختلف�ت م�ع القائ�د التح�ویلي :سبب ذل�ك إل�ى أن

م��ا ك��انوا أش��جع الع��املین لتحقی��ق أكث��ر م: ونص��ت عل��ى) 2012الغزال��ي،: (دراس��ة

 .یتوقعون

) الثالث��ة(المرتب��ة ) ُیراع��ي وض��ع أھ��داف واض��حة وقابل��ة للتحقی��ق(واحتل��ت العب��ارة 

وق�د یرج�ع ) الث�اني(ف�ي المح�ور ) الخامسة(وترتیبھا العبارة ) 2.50(بمتوسط حسابي 
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یھ��تم بوض��ع أھ��داف المدرس��ة وأولویاتھ��ا حس��ب القائ��د التح��ویلي :س��بب ذل��ك إل��ى أن

ونص��ت ) 2012الغزال��ي،: (واتفق��ت م��ع دراس��ةم��ع المحل��ي، حاجاتھ��ا وحاج��ات المجت

 .أھتم بتحفیز العاملین لتحقیق أھداف ورؤیة المؤسسة: على

بمتوس��ط حس��ابي ) الرابع��ة(المرتب��ة ) یتح��دث ع��ن المس��تقبل بتف��اؤل(واحتل��ت العب��ارة 

وق��د یرج��ع س��بب ذل��ك إل��ى ) الث��اني(ف��ي المح��ور ) الثانی��ة(وترتیبھ��ا العب��ارة ) 2.43(

لدی��ھ الق��درة عل��ى تحوی��ل ال��رؤى إل��ى واق��ع ملم��وس، واتفق��ت م��ع  ئ��د التح��ویليالقا:أن

تثی�ر روح المجازف�ة حماس�ي لتق�دیم : ونص�ت عل�ى) 2010الغ�البي، ومحم�د،: (دراسة

 .آراء جدیدة

) الخامس��ة(المرتب��ة ) ُیظھ��ر حماس��اً حقیقی��اً ف��ي أدائ��ھ لمھام��ھ القیادی��ة(واحتل��ت العب��ارة 

وق�د یرج�ع ) الث�اني(ف�ي المح�ور ) الرابع�ة(ا العب�ارة وترتیبھ) 2.42(بمتوسط حسابي 

یتس�م بق�وة الشخص�یة وإظھ�ار الحم�اس والحیوی�ة ف�ي القائ�د التحویلی: سبب ذل�ك إل�ى أن

أنج�ز م�ا یس�ند إل�ي : ونصت على) 2008نعساني،: (تأدیتھ لمھامھ، واتفقت مع دراسة

والج�دول ) الع�املینتمكین : (من أعمال بأسلوب متجدد،وانتقلت الدراسة للمحور الثالث

 .التالي یوضح ذلك

واقع األداءاإلداري لمدیري المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل) 10(جدول 

في م��دارس التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة ف��ي ض��وء م��دخل القی��ادة التحویلی��ة

  )تمكین العاملین:(المحور الثالث

رقم 
  الفقرة

المتوسط   نص الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
  الممارسة

ترتیب 
 العبارة

ُیركز على إنجاز العمل بروح   2
 األولى  كبیرة 57. 2.59  .الفریق والعمل الجماعي

ُیفوض بعض صالحیاتھ  4
 الثانیة كبیرة 59. 2.58  .واختصاصاتھ للمرؤوسین

ُیؤمن بمشاركة المعلمین في صنع  1
 لثةالثا كبیرة 62. 2.54  .واتخاذ القرار

یھتم بتدریب وتنمیة قدرات  5
 الرابعة كبیرة  65. 2.42  .المعلمین

یزرع الثقة في المعلمین من خالل  3
 الخامسة كبیرة 72. 2.39  .ممارستھ التمكین بشكل واسع

مجموع المتوسط الحسابي واالنحراف 
  .المعیاري لمحور تمكین العاملین

  
  درجة الممارسة كبیرة 40. 2.50
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أن واقع أداء مدیري م�دارس التعل�یم الث�انوي ب�إدارة -:ول السابق ما یليیتضح من الجد

مرتبة تنازلیاً طبقاً ) تمكین العاملین(:في المحور الثالثتبوك التعلیمیة للقیادة التحویلیة  

للوزن النسبي لكل فقرة، فعلى المستوى الكلي ج�اء بدرج�ة كبی�رة حی�ث بل�غ  المتوس�ط 

القائ��د :وق��د یرج��ع س��بب ذل��ك إل��ى أن )0.40(ی��اري وب��انحراف مع) 2.50(الحس��ابي 

ُیمكِّن مرؤوسیھ من التعامل بكفاءة مع أي مشكلة تتطلب حالً فوری�اً، ویس�مح التحویلي 

: لھ�������م باتخ�������اذ أي ق�������رار یض�������من انج�������از أعم�������الھم، واختلف�������ت م�������ع دراس�������ة

)Emerson,2008 (غی��اب أس��لوب التمك��ین ل��دى القائ��د، وض��عف : ونص��ت عل��ى

  .للتمكینإدراك العاملین 

المرتب��ة ) ُیرك��ز عل��ى إنج��از العم��ل ب��روح الفری��ق والعم��ل الجم��اعي(واحتل��ت العب��ارة 

وق�د ) الثال�ث(في المحور ) الثانیة(وترتیبھا العبارة ) 2.59(بمتوسط حسابي ) األولى(

یق�در مرؤوس�یھعندما ینج�زون عم�الً متمی�زاً، القائ�د التح�ویلي :یرجع سبب ذل�ك إل�ى أن

أن��اقش م��ع الع��املین متطلب��ات : ونص��ت عل��ى) 2012الغزال��ي،(: واختلف��ت م��ع دراس��ة

 ,Catherine.K.L.Levng: (إنج��ازھم ألدوارھ��م الوظیفی��ة، واتفق��ت م��ع دراس��ة

 .یستطیع قیادة فریق العمل، ویشجیعھ: ونصت على) 2005

) الثانی�ة(المرتبة ) ُیفوض بعض صالحیاتھ واختصاصاتھ للمرؤوسین(واحتلت العبارة 

وق�د یرج�ع ) الثال�ث(ف�ي المح�ور ) الرابع�ة(وترتیبھا العب�ارة ) 2.58(بمتوسط حسابي 

یف��وض بع��ض ص��الحیتھ بن��اء عل��ى أس��س علمی��ة، القائ��د التح��ویلي :س��بب ذل��ك إل��ى أن

یح�رص القائ�د عل�ى تك�افؤ : ونصت عل�ى) 2010الغالبي، ومحمد: (واتفقت مع دراسة

 .السلطة مع المسؤولیة عند تفویضھ لبعض صالحیاتھ

) الثالث�ة(المرتب�ة ) ُیؤمن بمش�اركة المعلم�ین ف�ي ص�نع واتخ�اذ الق�رار(ارة واحتلت العب

وق�د یرج�ع ) الثال�ث(ف�ي المح�ور ) األول�ي(وترتیبھ�ا العب�ارة ) 2.54(بمتوسط حسابي 

یسمح لمرؤوسیھ باتخاذ أي قرار یضمن أداء أعمالھم القائد التحویلي :سبب ذلك إلى أن

یش�اور : ونص�ت عل�ى) 2008عیس�ى،: (ة، واتفقت مع دراس�بمستوى عال من الجودة

 .المدیر العاملین في شؤن المدرسة

بمتوس��ط ) الرابع��ة(المرتب��ة ) یھ��تم بت��دریب وتنمی��ة ق��درات المعلم��ین(واحتل��ت العب��ارة 

وقد یرجع سبب ذلك ) الثالث(في المحور ) الخامسة(وترتیبھا العبارة ) 2.42(حسابي 

ع ل���دى مدرس���یھ وتزوی���دھم بالمعرف���ة یس���عى لتنمی���ة اإلب���داالقائ���د التح���ویلي :إل���ى أن

یت�ابع تحقی�ق : ونصت على) 2008عیسى،: (والمعلومات المناسبة، واتفقت مع دراسة

 .األھداف المرتبطة بالنمو المھني التربوي للمعلمین

) یزرع الثق�ة ف�ي المعلم�ین م�ن خ�الل ممارس�تھ التمك�ین بش�كل واس�ع(واحتلت العبارة 

ف��ي المح��ور ) الثالث��ة(وترتیبھ��ا العب��ارة ) 2.39( بمتوس��ط حس��ابي) الخامس��ة(المرتب��ة 

یشجعمرؤوس��یھ عل��ى تق��دیم القائ��د التح��ویلي :وق��د یرج��ع س��بب ذل��ك إل��ى أن) الثال��ث(
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 )2010ك��ریم، وخل��ف،: (واتفق��ت م��ع دراس��ة مقترح��اتھم، وبن��اء الثق��ة المتبادل��ة بی��نھم،

: یث���ق ف���ي ق���درات مرؤوس���یھ بش���كل كبی���ر، واختلف���ت م���ع دراس���ة: ونص���ت عل���ى

)(Laine,Elaine Frances Harold J,2000 أھمی�ة بن�اء الثق�ة : ونص�ت عل�ى

) االعتب�ارات الفردی�ة: (وانتقل�ت الدراس�ة للمح�ور الراب�عوالمصداقیة م�ع المرؤوس�ین، 

  .والجدول التالي یوضح ذلك

واقع األداءاإلداري لمدیري المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل) 11(جدول 

ف��ي  انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة ف��ي ض��وء م��دخل القی��ادة التحویلی��ةم��دارس التعل��یم الث��

  ).االعتبارات الفردیة: (المحور الرابع

رقم 
  الفقرة

المتوسط   نص الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الممارسة

ترتیب 
  العبارة

یسعى إلى تقدیر المعلمین  1
  .وتعزیزھم

 األولى كبیرة 52. 2.69

المعلمین  یعترف بإنجازات 2
  .وُیشید بھا

 الثانیة كبیرة 58. 2.52

 الثالثة كبیرة 66. 2.46  .ُیراعي مشاعر العاملین معھ  4
یھتم بكل المرؤوسین دون تحیز  5

  .أو استثناء
 الرابعة كبیرة 71. 2.43

یضع احتیاجات ورغبات  3
المرؤوسین في أعلى سلم 

  .أولویاتھ

 الخامسة كبیرة 67. 2.41

الحسابي واالنحراف  مجموع المتوسط
  .المعیاري لمحور االعتبارات الفردیة

درجة الممارسة  41. 2.50
  كبیرة

واق��ع األداءاإلداري لم��دیري م��دارس التعل��یم أن -:یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق م��ا یل��ي

مج�ال :الثانوي بإدارة تبوك التعلیمیة في ضوء مدخل القیادة التحویلیةفي المحور الرابع

تنازلی�اً طبق�اً لل�وزن النس�بي لك�ل فق�رة، فعل�ى المس�توى الكل�ي ج�اء ، مرتبة االعتبارات

وق�د  )0.41(وب�انحراف معی�اري ) 2.50(بدرجة كبیرة حیث بلغ  المتوسط الحس�ابي 

یح��رص عل��ى تحقی��ق رغب��ات واحتیاج��ات القائ��د التح��ویلي :یرج��ع س��بب ذل��ك إل��ى أن

) 2008یس��ى،ع: (مرؤوس��یھ، ویراع��ي الف��روق الفردی��ة بی��نھم، واتفق��ت م��ع دراس��ة

یؤك��د م��دیر المدرس��ة عل��ى العالق��ات اإلنس��انیة والتعاونی��ة واالحت��رام : ونص��ت عل��ى

  .المتبادل بین العاملین

بمتوس��ط ) األول��ى(المرتب��ة ) یس��عى إل��ى تق��دیر المعلم��ین وتعزی��زھم(واحتل��ت العب��ارة 

وق�د یرج�ع س�بب ذل�ك ) الرابع(في المحور ) األولى(وترتیبھا العبارة ) 2.69(حسابي 

: القائد التحویلي یحوز احترام مرؤوسیھ وثقتھم وإعجابھم، واتفق�ت م�ع دراس�ة: ى أنإل
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ُیقدر مجھودات اآلخرین ویعترف بھا، واختلفت  :ونصت على )2010كریم، وخلف،(

 .یسعى لتعزیز أدائھم: ونصت) 2010دیاب، وكمال،: (مع دراسة

بمتوس��ط ) الثانی��ة(رتب��ة الم) یعت��رف بإنج��ازات المعلم��ین وُیش��ید بھ��ا(واحتل��ت العب��ارة 

وق�د یرج�ع س�بب ذل�ك ) الراب�ع(في المح�ور ) الثانیة(وترتیبھا العبارة ) 2.52(حسابي 

القائد التحویلي یحرص على تعرف األداء الجید لمرؤوسیھ لتعزیزھم، واتفق�ت : إلى أن

یعب�ر ع�ن تق�دیره لمرؤوس�یھ ع�ن أدائھ�م : ونص�ت عل�ى) 2008نعس�اني،: (مع دراسة

 .الجید للعمل

بمتوس��ط حس��ابي ) الثانی��ة(المرتب��ة ) ُیراع��ي مش��اعر الع��املین مع��ھ(واحتل��ت العب��ارة 

: وقد یرجع سبب ذل�ك إل�ى أن) الرابع(في المحور ) الرابعة(وترتیبھا العبارة ) 2.46(

القائد التحویلي یسعى إلىاالھتمام بالروح المعنویة لمرؤوسیھوالتي ُتعد الوق�ود المح�رك 

ُیراعي القائ�د مش�اعر الع�املین : ونصت على) 2012الدیب،(: لھم، واتفقت مع دراسة

 .معھ

بمتوسط ) الثانیة(المرتبة ) یھتم بكل المرؤوسین دون تحیز أو استثناء(واحتلت العبارة 

وقد یرجع سبب ذلك ) الرابع(في المحور ) الخامسة(وترتیبھا العبارة ) 2.43(حسابي 

: مرؤوس����یھ، واتفق����ت م����ع دراس����ةالقائ����د التح����ویلي یق����دم ال����دعم الف����ردي ل:إل����ى أن

 .یھتم بكل المرؤوسین دون تحیز أو استثناء: ونصت على) 2010الرقب،(

المرتب�ة ) یضع احتیاجات ورغبات المرؤوسین في أعلى سلم أولویاتھ(واحتلت العبارة 

وق�د ) الراب�ع(ف�ي المح�ور ) الثالثة(وترتیبھا العبارة ) 2.41(بمتوسط حسابي ) الثانیة(

القائ���د التحویلییھتمبحاج��ات ك��ل ف���رد لتط��ویره واالرتق���اء : ك إل��ى أنیرج��ع س��بب ذل���

یح��رص  :ونص��ت عل��ى )2010ك��ریم، وخل��ف،: (بمس��توى أدائ��ھ واختلف��ت م��ع دراس��ة

: وانتقل���ت الدراس���ة للمح���ور الخ���امسعل���ى تحقی���ق احتیاج���ات ورغب���ات مرؤوس���یھ، 

  .والجدول التالي یوضح ذلك) االستثارة الفكریة(

واق�ع األداءاإلداري لم�دیري الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتوسطات ) 12(جدول 

في م��دارس التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة ف��ي ض��وء م��دخل القی��ادة التحویلی��ة

  ).االستثارة الفكریة: (المحور الخامس
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م أن واق��ع األداءاإلداري لم��دیري م��دارس التعل��ی-:یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق م��ا یل��ي

الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة ف��ي ض��وء م��دخل القی��ادة التحویلی��ةفي المح��ور الخ��امس 

مرتبة تنازلیاً طبقاً للوزن النسبي لك�ل فق�رة، فعل�ى المس�توى  )االستثارة الفكریة:(مجال

وب��انحراف معی��اري ) 2.46(الكل��ي ج��اء بدرج��ة كبی��رة حی��ث بل��غ  المتوس��ط الحس��ابي 

یس��تثیر ف��ي مرؤوس��یھ روح القائ��د التح��ویلي :ى أنوق��د یرج��ع س��بب ذل��ك إل�� )0.43(

ونص��ت ) 2012ال��دیب،: (التح��دي واالبتك��ار ویث��ق ف��ي ق��دراتھم ، واتفق��ت م��ع دراس��ة

  .یشجع القائد على استخدام أسالیب جدیدة للعمل: على

) األول�ى(المرتب�ة ) یستثیر روح التح�دي وإنج�از األداء ل�دى الع�املین(واحتلت العبارة 

وق�د یرج�ع ) الخ�امس(في المحور ) األولى(وترتیبھا العبارة ) 2.54(بمتوسط حسابي 

القائد التحویلي یستخدم أس�الیب جدی�دة ثی�ر حماس�ھم للعم�ل، واتفق�ت : سبب ذلك إلى أن

یعم��ل عل��ى اس��تثارة روح التح��دي ب��ین : ونص��ت عل��ى) 2010الرق��ب،: (م��ع دراس��ة

 .العاملین

بمتوس��ط ) الثانی��ة(المرتب��ة ) لیةُیش��جع مرؤوس��یھ عل��ى تحم��ل المس��ئو(واحتل��ت العب��ارة 

وقد یرجع سبب ذلك ) الخامس(في المحور ) الرابعة(وترتیبھا العبارة ) 2.49(حسابي 

 القائد التحویلي یعمل على دعم روح الفریق ف�ي التعام�ل م�ع مش�كالت العم�ل،: إلى أن

یش�جع عل�ى ح�ل المش�كالت  :ونصت عل�ى )2010كریم، وخلف،: (مع دراسةواتفقت 

 .كرهبطرق مبت

رقم 

  العبارة

المتوسط   نص العبارة

 الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الممارسة

ترتیب 

  قرةالف

1 
یس�����تثیر روح التح�����دي وإنج�����از 

  .األداء لدى العاملین
 األولى كبیرة  60. 2.54

4 
ُیش����جع مرؤوس����یھ عل����ى تحم����ل 

  .المسئولیة
 الثانیة كبیرة  64. 2.49

5 
یتمتع بمھارات قیادیة ُتعزز الثق�ة 

  .بھ
 الثالثة كبیرة  70. 2.47

2 
ُی��وفر مناخ��اً مدرس��یاً ٌیحف��ز عل��ى 

  .التغییر والتطویر
 الرابعة كبیرة  64. 2.41

3 
ُیرح����ب بالنق����د البن����اء ویس����تمع 

  .آلراء المعارضین
 الخامسة كبیرة  71. 2.40

مجموع المتوسط الحسابي واالنحراف 

  .المعیاري لمحور االستثارة الفكریة
  درجة الممارسة كبیرة 43. 2.46
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بمتوسط حسابي ) الثالثة(المرتبة ) یتمتع بمھارات قیادیة ُتعزز الثقة بھ(واحتلت العبارة 

وق�د یرج�ع س�بب ذل�ك إل�ى ) الخامس(في المحور ) الخامسة(وترتیبھا العبارة ) 2.47(

تنسجم أفعالھ مع أقوالھ، وینأى بنفسھ عن تحقیق مكاسب شخص�یة،  القائد التحویلي: أن

یث�ق ف�ي ق�درات مرؤوس�یھ : ونص�ت عل�ى )2010كریم، وخل�ف،: (مع دراسةواتفقت 

 .بشكل كبیر

) الرابع�ة(المرتب�ة ) ُیوفر مناخاً مدرسیاً ٌیحف�ز عل�ى التغیی�ر والتط�ویر(واحتلت العبارة 

وق�د یرج�ع ) الخ�امس(ف�ي المح�ور ) الثانیة(وترتیبھا العبارة ) 2.41(بمتوسط حسابي 

بتحفی��ز وتش��جیع مرؤوس��یھ عل��ى التغیی��ر،  یھ��تم القائ��د التح��ویلي: س��بب ذل��ك إل��ى أن

ونصت  )2012الدیب،: (واتفقت مع دراسة) 2010عبد الغفار، :(واختلفت مع دراسة

 .یستثیر القائد فینا روح اإلبداع واالبتكار :على

) الخامس��ة(المرتب��ة ) ُیرح��ب بالنق��د البن�اء ویس��تمع آلراء المعارض��ین(واحتل�ت العب��ارة 

وق�د یرج�ع ) الخ�امس(ف�ي المح�ور ) الثالثة(یبھا العبارة وترت) 2.40(بمتوسط حسابي 

م��ع یتس��م بالش��جاعة ومواجھ��ة الص��عاب، واختلف��ت القائ��د التحویلی: س��بب ذل��ك إل��ى أن

یش�جع القائ�د عل�ى التعبی�ر ع�ن األفك�ار : ونصت عل�ى )2010كریم، وخلف،: (دراسة

 .حتى لو تعارضت مع أفكاره

وجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مس�توى ال ت:نتائج السؤال الثاني، والذي نص على

)a≤0.05 (األداءاإلداري لم���دیري م���دارس التعل���یم عین���ة الدراس���ة لواق���ع ف���ي تقدیرات

ُتعزى لمتغی���رات الث��انوي ب���إدارة تب���وك التعلیمی��ة ف���ي ض���وء م��دخل القی���ادة التحویلی���ة

) ت (الدراسة، تم استخدام األس�الیب اإلحص�ائیة الس�ابقة، ع�الوة عل�ى اس�تخدام اختب�ار

وت�م تناولھ�ا (Independent sample Ttest)للمقارن�ة ب�ین متوس�طین مس�تقلین 

  -:كالتالي

ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة عن�د مس�توى : وینص على: متغیر سنوات الخبرة

)a≤0.05 (األداءاإلداري لم���دیري م���دارس التعل���یم عین���ة الدراس���ة لواق���ع ف���ي تقدیرات

س�نوات (ُتع�زى لمتغی�ر  في ضوء مدخل القیادة التحویلیةالثانوي بإدارة تبوك التعلیمیة 

  .والجدول التالي یوضح ذلك)الخبرة

للف����روق ب����ین اس����تجابات عین����ة الدراس����ة لواق����ع ) ت(نت����ائج اختب����ار) 13(ج����دول 

رة تبوك التعلیمیة ف�ي ض�وء م�دخل 4األداءاإلداري لمدیري مدارس التعلیم الثانوي بإدا

  .)سنوات الخبرة(وفقاً لمتغیر  القیادة التحویلیة
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321  
  الخبرة سنوات متغیر

 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري

 درجة

  الحریة

 قیمة

  )ت(

 مستوى

  الداللة

 مجال

 الجاذبیة

 37. 2.50  سنوات عشر من أقل
216  0.727 0.468  

 32. 2.54  سنوات عشر من أكثر

 الحفز

  اإللھامي
 40. 2.44  سنوات عشر من أقل

216 1.368 0.173  
 38. 2.52  سنوات عشر من أكثر

 تمكین

  .العاملین

 44. 2.48  سنوات عشر من أقل
216 0.758 0.449  

  37. 2.52  سنوات عشر من أكثر

 االعتبارات

  .الفردیة

 43. 2.46  سنوات عشر من أقل
216 1.337 0.183  

 39. 2.53  سنوات عشر من أكثر

 االستثارة

  .الفكریة
 47. 2.44  سنوات عشر من أقل

216 0.704  0.482  
 39. 2.48  أكثر من عشر سنوات

مجموع 

محاور 

  .االستبانة

 33. 2.47  أقل من عشر سنوات

216 1.221  0.217  
 29. 2.54  أكثر من عشر سنوات

عدم وجود فروق دالة إحصائیاً بین درجة استجابات -:یتضح من الجدول السابق ما یلي

األداءاإلداري لم��دیري انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة لواق��ع معلم��ي وإداري التعل��یم الث��

ُتعزى إلى مدارس التعلیم الثانوي بإدارة تبوك التعلیمیة في ضوء مدخل القیادة التحویلیة

) 2.52(بمتوس�ط حس�ابي )  1.221" (ت"حی�ث بلغ�ت قیم�ة ) س�نوات الخب�رة(متغیر 

وإداري التعل�یم الث�انوي معلم�ي :وقد یرجع سبب ذلك إلى أن.) 29(وانحراف معیاري 

واقع ممارسة مدیري مدارس التعل�یم ال یختلفون في آرائھم حول  بإدارة تبوك التعلیمیة

حی��ث وص��لت خب��رتھم  لدرج��ة م��ن النض��ج خ��الل الث��انوي لم��دخل القی��ادة التحویلی��ة 

  ).2012الدیب،: (ودراسة) 2010الرقب،: (مسیرتھم المھنیة، واتفقت مع دراسة

ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائیة عن���د مس���توى : نص عل���ىوی���:متغی���ر الجنس���یة

)a≤0.05 ( األداءاإلداري لم�دیري م�دارس التعل�یم في استجابات عین�ة الدراس�ة لواق�ع

) الجنسیة(ُتعزى لمتغیر  الثانوي بإدارة تبوك التعلیمیة في ضوء مدخل القیادة التحویلیة

  .والجدول التالي یوضح ذلك

للف����روق ب����ین اس����تجابات عین����ة الدراس����ة لواق����ع ) ت(نت����ائج اختب����ار) 14(ج����دول 

األداءاإلداري لمدیري مدارس التعلیم الث�انوي ب�إدارة تب�وك التعلیمی�ة ف�ي ض�وء م�دخل 

  ).الجنسیة(وفقاً لمتغیر  القیادة التحویلیة
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محاور 

  االستبانة
  متغیر الجنسیة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الحریة

قیمة 

  "ت"

مستوى 

  اللةالد

 مجال الجاذبیة

 

 35. 2.49  سعودي
216 1.611 0.109  

 32. 2.57  غیر سعودي

  الحفز اإللھامي
 41. 2.44  سعودي

216 2.273 0.024*  
 34. 2.56  غیر سعودي

  .تمكین العاملین
 42. 2.50  سعودي

216 0.360 0.719  
 38. 2.52  غیر سعودي

االعتبارات 

  .الفردیة

 42. 2.48  سعودي
216 1.265 0.207  

 39. 2.55  غیر سعودي

االستثارة 

  .الفكریة

 44. 2.43  سعودي
216 1.299  0.195  

 40. 2.51  غیر سعودي

مجموع محاور 

  .االستبانة

 32. 2.47  سعودي
216 1.700  0.090  

 29. 2.54  غیر سعودي

ب�ین درج�ة ب�ین  عدم وجود فروق دالة إحصائیاً ب�ین-:یتضح من الجدول السابق ما یلي

األداءاإلداري لم��دیري م��دارس التعل��یم الث��انوي ب��إدارة اس��تجابات عین��ة الدراس��ة لواق��ع 

حیث بلغت ) الجنسیة(ُتعزى إلى متغیر تبوك التعلیمیة في ضوء مدخل القیادة التحویلیة

وھ�ي غی�ر .) 29(وانحراف معی�اري ) 2.54(بمتوسط حسابي )  1.700" (ت"قیمة 

غی��ر (و ) س�عودي( یعن��ي ع�دم وج��ود ف�روق ب��ین متغی�ري الجنس��یةدال�ة إحص��ائیاً مم�ا 

بینما تبین وجود فروق دال�ة إحص�ائیاً ب�ین ب�ین درج�ة ب�ین اس�تجابات معلم�ي ) سعودي

وإداري التعل��یم الث��انوي ب��إدارة تب��وك التعلیمی��ة لواق��ع ممارس��ة القی��ادة التحویلی��ة ف��ي 

ى إل�ى الجنس�یة حی�ث بلغ�ت قیم�ة ُتع�ز) التحفیز الفكري(المحور الثاني الحفز اإللھامي 

القائ���د : وق���د یرج���ع س���بب ذل���ك إل���ى أن) غی���ر الس���عودیین(ولص���الح ) 2.273" (ت"

التح���ویلي ص���احب ق���یم وقناع���ات واض���حة وقوی���ة وح���ازم ف���ي اتخ���اذ الق���رارات م���ع 

  .السعودیین وغیر السعودیین األمر الذي یؤثر إیجابیاً على أدائھم

ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى ال توج��د : وی��نص عل��ى:متغی��ر الج��نس) ج��ـ

)a≤0.05 ( األداءاإلداري لم��دیري م��دارس التعل��یم ف��ي تق��دیرات عین��ة الدراس��ة لواق��ع

) الج�نس(ُتعزى لمتغی�ر الثانوي بإدارة تبوك التعلیمیة في ضوء مدخل القی�ادة التحویلی�ة

  .والجدول التالي یوضح ذلك

عین����ة الدراس����ة لواق����ع ت للف����روق ب����ین اس����تجابا) ت(نت����ائج اختب����ار) 15(ج����دول 

األداءاإلداري لمدیري مدارس التعلیم الث�انوي ب�إدارة تب�وك التعلیمی�ة ف�ي ض�وء م�دخل 

  ).الجنس(القیادة التحویلیة وفقاً لمتغیر 
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محاور 

  االستبانة

متغیر 

  الجنسیة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الحریة

قیمة 

  "ت"

مستوى 

  الداللة

مجال 

 الجاذبیة

  0.542 0.610 216 34. 2.51  ذكر

 34. 2.54  أنثى

الحفز 

  اإللھامي

  0.223 1.221 216 41. 2.46  ذكر

 35. 2.52  أنثى

تمكین 

  .العاملین

  0.138 1.490 216 43. 2.47  ذكر

 35. 2.56  أنثى

االعتبارات 

  .الفردیة

  0.227 1.212 216 42. 2.48  ذكر

 38. 2.54  أنثى

االستثارة 

  .فكریةال

  0.213  1.250 216 45. 2.43  ذكر

 39. 2.51  أنثى

مجموع 

محاور 

  .االستبانة

  0.139  1.485 216  34. 2.47  ذكر

 26. 2.53  أنثى

عدم وجود فروق دالة إحصائیاً ب�ین ب�ین درج�ة ب�ین -:یتضح من الجدول السابق ما یلي

س التعل��یم الث��انوي ب��إدارة األداءاإلداري لم��دیري م��داراس��تجابات عین��ة الدراس��ة لواق��ع 

حی�ث بلغ�ت ) الج�نس(ُتعزى إلى متغیر تبوك التعلیمیة في ضوء مدخل القیادة التحویلیة

وق�د یرج�ع .) 26(وانحراف معیاري ) 2.53(بمتوسط حسابي )  1.485" (ت"قیمة 

ال ف�رق ب�ین الجنس�ین ف�ي الق�درة عل�ى التعام�ل م�ع المواق�ف القیادی�ة :سبب ذلك إلى أن

وى جید من األداءیشترك في ذلك كالً من القادة ذك�وراً وإناث�اً، واتفق�ت م�ع مستلتحقیق 

الش�ریفي، (:واختلفت مع دراس�ة)  Lucks,2002: (ودراسة) 2012الدیب،: (دراسة

توج��د ف��روق ذات دالل��ة : ونص��ت عل��ى) 2007الج��ارودي،:(ودراس��ة) 2010والت��نح،

  .رات القیادة التحویلیةإحصائیة لصالح اإلناث في اتجاھھم نحو التدریب على مھا

ال توجد فروق ذات داللة إحص�ائیة عن�د مس�توى : وینص على: متغیر طبیعة العمل) د

)a≤0.05 ( األداءاإلداري لم��دیري م��دارس التعل��یم ف��ي تق��دیرات عین��ة الدراس��ة لواق��ع

طبیع�ة (ُتعزى لمتغی�ر الثانوي بإدارة تبوك التعلیمی�ة ف�ي ض�وء م�دخل القی�ادة التحویلی�ة

  .الجدول التالي یوضح ذلكو)العمل

عین����ة الدراس����ة لواق����ع للف����روق ب����ین اس����تجابات ) ت(نت����ائج اختب����ار) 16(ج����دول 

األداءاإلداري لمدیري مدارس التعلیم الث�انوي ب�إدارة تب�وك التعلیمی�ة ف�ي ض�وء م�دخل 

  ).طبیعة العمل(القیادة التحویلیة وفقاً لمتغیر 
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عدم وجود فروق دالة إحصائیاً ب�ین ب�ین درج�ة ب�ین -:ضح من الجدول السابق ما یليیت

األداءاإلداري لم��دیري م��دارس التعل��یم الث��انوي ب��إدارة اس��تجابات عین��ة الدراس��ة لواق��ع 

حی�ث ) طبیع�ة العم�ل(ُتعزى إلى متغیر تبوك التعلیمیة في ضوء مدخل القیادة التحویلیة

وق�د .) 25(وانح�راف معی�اري ) 2.50(سط حس�ابي بمتو)  1.164" (ت"بلغت قیمة 

كالً من اإلداریین والمعلم�ین ی�رون ت�وافر ص�فات وخص�ائص :یرجع سبب ذلك إلى أن

في م�دراء مدارس�ھم، ومنھ�ا غ�رس الحم�اس وااللت�زام ف�یھم، ومراع�اة القادة التحویلین 

: راس��ةالف��روق الفردی��ة بی��نھم، وتق��دیر مجھ��وداتھم، وتحقی��ق طموح��اتھم، واتفق��ت م��ع د

وج��ود ف��روق : ونص��ت عل��ى) 2010الرق��ب،:(واختلف��ت م��ع دراس��ة) 2008عیس��ى،(

  ).طبیعة العمل(فردیة بین استجابات أفراد العینة تعزى لمتغیر 

في ضوء ما أسفرت عن�ھ نت�ائج الدراس�ة، تع�رض الدراس�ة فیم�ا : توصیات الدراسة

نوی�ة واالرتق��اء یل�ي أھ�م التوص�یات الت��ي تھ�دف إل�ى تط�ویر أداء م��دیري الم�دارس الثا

   -:بأدائھم

اختیار القیادات الكفؤة التي تتوافر فیھا القدرة على إیجاد رؤیة مستقبلیة واضحة وذات 

 .شخصیة إلھامیھ قادرة على استثارة أفكار العاملین وتشجیعھم على االبتكار والتطویر

انوي أن تق��وم الجھ��ات المس��ئولة ع��ن التنمی��ة المس��تدامة لم��دیري م��دارس التعل��یم الث��

بتدریبھم على مدخل القیادة التحویلیة لمساعدتھم على استبدال أسالیبھم القیادی�ة القدیم�ة 

 .بأسالیب أكثر تطوراً وأكثر مرونة

متغیر   محاور االستبانة
  الجنسیة

المتوسط 
  ابيالحس

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

قیمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

مجال الجاذبیة 
 ).التأثیر المثالي(

  0.760 0.305 216 36. 2.53  معلم
 31. 2.51  إداري

الحفز اإللھامي 
  ).التحفیز الفكري(

  0.806 0.246 216 40. 2.49  معلم
 36. 2.47  إداري

  0.246 1.164 216 42. 2.48  معلم  .تمكین العاملین
 35. 2.55  إداري

االعتبارات 
  .الفردیة

  0.672 0.424 216 43. 2.49  معلم
 34. 2.52  إداري

  0.668  0.430 216 45. 2.47  معلم  .االستثارة الفكریة
 38. 2.44  إداري

مجموع محاور 
  .االستبانة

  0.870  0.164 216 34. 2.49  معلم
 25. 2.50  إداري
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االھتم��ام ب��الكوادر مم��ن یت��وافر ف��یھم االس��تعداد الم��تالك خص��ائص وس��مات القی��ادة 

 .التحویلیة واكتشافھم والعنایة بھم ورعایتھم

ات م�دیري م�دارس التعل�یم الث�انوي، وتش�جیعھم عل�ى تق�دیم أفك�ار زیادة االھتمام بحاج�

 .إبداعیھ لحل المشكالت التي تواجھھم

االھتم��ام باختی��ار القی��ادات التربوی��ة، وت��وفیر إمكان��ات الدراس��ة التخصص��یة ف��ي مج��ال 

 . اإلدارة التربویة وفقاً لطبیعة العمل ومتطلباتھ

 

  

  ـــعالـــمــــراجـــــــــــــــــــــــــ

 بیروت) الحادي عشر(لسان العرب، المجلد ):1900(ابن منظور. 

 دور القی��ادة التحویلی��ة ف��ي تط��ویر فعالی��ة المعلم��ین التدریس��یة ): 2011(أب��و ھ��داف، س��امي

بم��دارس وكال��ة الغ��وث الدولی��ة بمحافظ��ات غ��زة، رس��الة ماجس��تیر غی��ر منش��ورة، جامع��ة 

 .األزھر، غزة، فلسطین

عب�د الحك�م الخزام�ي، : نمیة القی�ادة، بن�اء الق�وى الحیوی�ة، ترجم�ةت): 2003(أفولیو، بروس

 .دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة

دور القی��ادة التحویلی��ة ف��ي تحس��ین األداء اإلداري لم��دیري ): 2014(ھب��ة هللا أحم��د ، ألھ��م

مدارس التعلیم األساسي بجمھوریة مص�ر العربی�ة، رس�الة ماجس�تیر، كلی�ة التربی�ة، جامع�ة 

 .لفیوم، مصرا

 الج�زء الث�اني، المعج�م الوس�یط، مجم�ع اللغ�ة العربی�ة، ): 1972(أنیس، إب�راھیم، وآخ�رون

  .القاھرة، دار المعارف، 3ط

 إع���داد القی���ادات التحویلی���ة ف���ي الجامع���ات ): ه١٤٢٧(الج���ارودي، ماج���دة بن���ت إب���راھیم

لمل��ك س��عود، الس��عودیة، برن��امج ت��دریبي مقت��رح، رس��الة دكت��وراه، غی��ر منش��ورة، جامع��ة ا

 .الریاض

 اإلدارة المدرسیة الحدیثة من منظور علم النظم، مكتبة الفالح للنش�ر ): 2002(الجبر،زینب

 .والتوزیع، الكویت

 درج�ة ص�عوبة ): ه١٤٢٨( الجوارنة، المعتص�م ب�ا� س�لیمان، وص�وص، دیم�ة بن�ت محم�د

لتعل��یم التابع��ة إلقل��یم ممارس��ة إدارة التغیی��ر ل��دى الق��ادة اإلداری��ین ف��ي م��دیریات التربی��ة وا

 .218-191: ص ص) 11(الشمال في األردن، مجلة حولیة كلیة المعلمین بأبھا، العدد 

 أسالیب وتقنیات اإلدارة التربویة في ضوء ثورة االتص�االت ):2001(جوھر، صالح الدین

 .والمعلومات، دار الفكر العربي، القاھرة

 ة واإلدارة المدرس��یة، دار الفك��ر العرب��ي، اإلدارة التعلیمی��): 2005(حج��ي، أحم��د اس��ماعیل

 .القاھرة
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 دار : اإلدارة الذاتی�ة وال مركزی�ة التعل�یم، اإلس�كندریة): 2006(حسین، سالمة عب�د العظ�یم

 .الوفاء للطباعة والنشر

مب��ادئ اإلدارة الحدیث��ة، منھجی��ة حدیث��ة لتنمی��ة الم��وارد ): 2009(الخف��اف، عب��د المعط��ي

 . عمان، األردنالبشریة، دار دجلة للنشر، 

 دراس�ة وص�فیة ألب�رز مش�كالت اإلدارة المدرس�یة، ): ھ�ـ1424(الدوسري، محمد بن عاب�د

الت��ي تواج��ھ م��دیري وم��دیرات الم��دارس، المتوس��طة والثانوی��ة النھاری��ة بمح��افظي وادي 

الدواس��ر، والس��لیل م��ن وجھ��ة نظ��رھم، مرك��ز البح��وث التربوی��ة والنفس��یة، مك��ة المكرم��ة، 

 .جامعة أم القرى

 متطلبات تطویر اإلدارة المدرس�یة ): 2010(دیاب، عبد الباسط محمد، كمال، حنان البدري

للتعلیم الثانوي العام في مصر، باستخدام مدخل اإلدارة اإللكترونیة، المجل�ة التربوی�ة، الع�دد 

 .٥١١ -٤٤١: كلیة التربیة، جامعة سوھاج، مصر، ص ص)26(

 ارس�ة القی�ادات اإلداری�ة األكادیمی�ة بالجامع�ات م�دى مم): 2012(الدیب، سامر كمال حامد

الفلس��طینیة للقی��ادة التحویلی��ة وص��عوباتھا وس��بل تنمیتھ��ا، رس��الة ماجس��تیر، كلی��ة التربی��ة، 

 .جامعة األزھر، غزة

 عالقة القیادة التحویلیة بتمكین العاملین في الجامع�ات ): 2010(الرقب، أحمد صادق محمد

اجس�تیر، كلی�ة االقتص�اد وإدارة األعم�ال، جامع�ة األزھ�ر، الفلسطینیة بقطاع غزة، رس�الة م

 .غزة

 إدارة السلوك اإلنساني، دار غریب للنشر والتوزیع، القاھرة): 1996(السلمي، على. 

 إدارة التغییر، مكتبة الشرقاوي، الریاض): 2001(سمث، ستب. 

 نظریات القیادة، دار ابن حزم، بیروت): 2006(السویدان، طارق. 

،تق���ویم أداء اإلدارة المدرس���یة ف��ي مرحل���ة التعل���یم ): 2007(أس���امة عب���د الغف��ار  الش��ریف

األساسي في ضوء االتجاھ�ات العالمی�ة المعاص�رة، رس�الة ماجس�تیر، غی�ر منش�ورة، معھ�د 

 .الدراسات التربویة، جامعة القاھرة

 درج�ة ممارس�ة م�دیري ): 2010(الشریفي، عباس عبد مھدي، والتنح، منال محمود محم�د

لمدارس الثانویة الخاص�ة ف�ي دول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة للقی�ادة التحویلی�ة م�ن وجھ�ة ا

 .91-73:األردن، ص ص ) 7(السنة ) 45(نظر معلمیھم، مجلة علوم إنسانیة، العدد 

 نظری��ات ال��تعلم، دار النھض��ة المص��ریة للطباع��ة والنش��ر، ): 1999(ص��الح، أحم��د ذك��ي

 .القاھرة

 التص���ور التط���ویري، دار الش���رق للنش���ر والتوزی���ع، عم���ان، ): 2003(الطراون���ة، خلی���ف

 .األردن

 القیادة و التحویلیة وعالقتھ�ا باإلب�داع اإلداري، رس�الة ماجس�تیر، ):2006(العازمي، محمد

 .غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ،الریاض
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 المواطن�ة التنظیمی�ة ف�ي الس�لوك القی�ادي التح�ویلي وس�لوك ): 2002(العامري، أحم�د س�الم

ص ) 1(الع��دد ) 9(األجھ��زة الحكومی��ة الس��عودیة، المجل��ة العربی��ة للعل��وم اإلداری��ة، المجل��د 

 .39-19:ص

 تطویر اإلدارة المدرسیة ب�التعلیم الث�انوي الفن�ي التج�اري ): 2010(عبد الغفار، السید أحمد

) 1(الج�زء ) 72(لع�دد في ضوء ضمان الج�ودة الش�املة، مجل�ة كلی�ة التربی�ة بالمنص�ورة، ا

 .98 -61: ص ص

 إدارة التغیی��ر والتح��دیات العص��ریة للم��دیر، دار الحام��د ): 2006(العطی��ات، محم��د یوس��ف

 .للنشر والتوزیع، عمان، األردن

 أسس اإلدارة الحدیثة، دار الیزوري العلمیة، عمان): 1999(العالق، بشیر. 

 9لوظ��ائف والق��رارات اإلداری��ة، طاإلدارة المدرس��یة، وتحلی��ل ا): 2000(عالق��ي، م��دني ،

 .مكتبة دار جدة، جدة

 تقویم فاعلیة برن�امج تط�ویر اإلدارة المدرس�یة ف�ي إع�داد م�دیر ): 2003(عماد الدین، منى

المدرس��ة ف��ي األردن لقی��ادة التغیی��ر، رس��الة دكت��وراه، منش��ورة، مرك��ز الكت��اب األك��ادیمي، 

 .عمان

 دار وائ�ل 2نظیم�ي ف�ي منظم�ات األعم�ال، طالس�لوك الت): ه1428(العمایرة، محمد حسن ،

 .للنشر والتوزیع، عمان

 العالقة ب�ین خص�ائص القی�ادة التحویلی�ة وم�دى ت�وفر ): 2004(العمري، مشھور بن ناصر

 .مبادئ إدارة الجودة الشاملة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الملك سعود، الریاض

 دار وائ�ل 3نظیم�ي ف�ي منظم�ات األعم�ال، طالسلوك الت): ٢٠٠٥(العمیان، سلمان محمود ،

 .للنشر والتوزیع، األردن

 تط�ویر أداء اإلدارة المدرس�یة بالمرحل�ة ): ه1435(العنزي، س�لطان ف�ایز محم�د الط�ویلعي

الثانویة بمدینة تبوك في ضوء خبرات بعض الدول، رسالة ماجستیر، كلی�ة التربی�ة، جامع�ة 

 .تبوك

 الدافعی����ة ف����ي اإلدارة التربوی����ة، دار الحام����د للنش����ر القی����ادة و): 2006(عیاص����رة، عل����ي

 .والتوزیع، رسالة ماجستیر، منشورة، عمان

 دور القی���ادة التحویلی���ة ف���ي تط���ویر أداء م���دیري ): 2008(عیس���ى، س���ناء محم���د عیس���ى

المدارس الثانویة في محافظة غ�زة، رس�الة ماجس�تیر، غی�ر منش�ورة،كلیة التربی�ة، الجامع�ة 

 .اإلسالمیة، غزة

س�لوكیات القی�ادة التحویلی�ة وأثرھ�ا ): 2010(البي، ط�اھر محس�ن، ومحم�د، الس�ید وائ�ل الغ

ص ) 6(الع�دد ) 3(مجل�ة دراس�ات إداری�ة، المجل�د ) دراس�ة تطبیقی�ة(في اإلب�داع التنظیم�ي 

 .183-150:ص

 تطور نظام التعلیم ف�ي المملك�ة العربی�ة ): ه١٤٢٢(الغامدي، أحمد، وعبد الجواد، نور الدین

 .یة، مطبعة مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الریاضالسعود
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 أث��ر القی��ادة التحویلی��ة عل��ى فاعلی��ة اتخ��اذ الق��رار ف��ي ): 2012(الغزال��ي، ح��افظ عب��د الك��ریم

 .شركات التأمین األردنیة، رسالة ماجستیر، كلیة األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن

 الس�لوك التنظیم�ي ف�ي إدارة المؤسس�ات ):2005(فلیھ، فاروق، وعب�د المجی�د، الس�ید محم�د

 .التعلیمیة، دار المیسرة، عمان

 اس��تراتیجیة مقترح��ة لتط��ویر إدارة م��دارس مرحل��ة التعل��یم ): 2007(كحی��ل، أم��ل عثم��ان

األساس��ي ف��ي ض��وء متطلب��ات مدرس��ة المس��تقبل، رس��الة دكت��وراه، غی��ر منش��ورة، معھ��د 

 .الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاھرة

عالقة القیادة التحویلی�ة باإلب�داع اإلداري ل�دى ): 2010(یم، محمد، وخلف، حسني سعید كر

رؤساء األقسام األك�ادیمیین ف�ي الجامع�ة اإلس�المیة بغ�زة، رس�الة ماجس�تیر، غی�ر منش�ورة، 

  .الجامعة اإلسالمیة، غزة

 لقاھرةمعجم المصطلحات التربویة، عالم الكتب، ا): 2003(اللقاني، أحمد، والجمل، على. 

 دار وائ��ل  3التط��ویر التنظیم��ي، أساس��یات ومف��اھیم حدیث��ھ، ط): ٢٠٠٣(الل��وزي، موس��ى

 .للنشر والتوزیع، األردن

 أس���لوب القی���ادة التحویلی��ة لتحس���ین أداء م���دیر ): 2002(مص��طفى، یوس���ف عب���د المعط��ي

) س�ابعال(المدرسة في مص�ر، الجمعی�ة المص�ریة للتربی�ة المقارن�ة واإلدارة التعلیمی�ة، الع�دد 

 .202 -139:،ص ص2002یولیو) الخامسة(السنة 

 التط��ویر التنظیم��ي إلدارات التربی��ة والتعل��یم بالمملك��ة ): ه١٤٢٨(المنی��ع، حم��د ب��ن إب��راھیم

 .العربیة السعودیة، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، جامعة الملك سعود، الریاض

 ویلی��ة ف��ي اإلب��داع اإلداري، اختی��ار أث��ر أبع��اد القی��ادة التح): 2008(نعس��اني، عب��د المحس��ن

دراس���ة تطبیقی���ة عل���ى المؤسس���ات التعلیمی���ة ف���ي س���وریا، مجل���ة جامع���ة تش���رین للبح���وث 

 .95 – 67: سوریا، ص ص) 1: (العدد) 30: (والدراسات العلمیة، المجلد

 اس�تخدام نظریت�ي القی�ادة التحویلی�ة والقی�ادة اإلجرائی�ة ): 2001(الھاللي، الشربیني الھاللي

مجلة مستقبل التربی�ة العربی�ة، الق�اھرة، المجل�د ) دراسة تحلیلیة(كلیات الجامعیة في بعض ال

 .120-95: إبریل، ص ص) 21(العدد ) 7(

 بت�اریخ  ١٧/ 11تعمیم معالي وزیر التربیة والتعلیم، رقم ): ه١٤٣3(وزارة التربیة والتعلیم

 .ه، وكالة التخطیط والتطویر، الریاض1/1433/ ٣

برنامج تطویر المدارس، الدلیل التنظیمي لم�دارس التعل�یم ): 1435(لتعلیم وزارة التربیة وا

ه اإلصدار الثاني، مشروع المل�ك عب�د هللا ب�ن عب�د العزی�ز لتط�ویر 1435–ه 1434العام، 

 .التعلیم العام
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  ملخص البحث
وتشتمل ) یر اإلشاري الباطن بین القبول والردالتفس: (موضوع ھذه الدراسة بعنوان

  .ھذه الدراسة على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة

معنى التفسیر اإلشاري الباطن وأصل نشأتھ، وتناول : تناول الباحثان في المبحث األول

حكم التفسیر اإلشاري وشروط قبولھ، وأقوال العلماء فیھ، وتناول : في المبحث الثاني

أھم المؤلفات في التفسیر اإلشاري، ونماذج من المقبول منھ : الثفي المبحث الث

  .والمردود، وكل ذلك في إطار دراسة قرآنیة تفسیریة

  .وقد ختم الباحثان بحثھما بأھم النتائج التي توصال إلیھا وعدد من التوصیات

ABSTRACT 

 

The subject of this study entitled: (Interpretation indicative 

subcontract between acceptance and response) This study includes 

three sections and a conclusion. 

The researcher in the first section: it speaks about interpretation 

indicative subcontractors and the origin of its inception, the 

second topic speaks about the rule of interpretation indicative and 

conditions of acceptance, and the openion of scholars in it, the 

third topic speaks about the most important Authors in the 

interpretation of the indicative, and models of accepted it and 

yield, all under study Quranic explanatory. 

The researcher seal his research of the most important findings 

and a number of recommendations. 
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:مقدمة  

الحمد � وحده وأصلي وأسلم على من ال نبي بعده وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على 

  :أما بعد... ھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین 

فیھا ھدى ونور وشفاء لما في  ھو معجزة هللا الخالدة أیَّد بھا النبي فإنَّ القرآن الكریم 

  .الصدور

أنزلھ ، وھو كالم هللا ربِّ العالمین ونور هللا القویم، والقرآن الكریم كتاب ھدایة وإرشاد

ولیكون نبراًسا لنا ودستورنا حتى یرث هللا ، وتطمئن بھ قلوبنا، إلینا لتسعد بھ نفوسنا

  .ھااألرض ومن علی

معلًنا سبحانھ ، وأمرنا بتدبره والعمل بھ، تعبدنا هللا بتالوتھ، كما أن القرآن الكریم كتاب

ُروَن : [وذلك في قولھ تعالى، وتعالى أنھ دستور خال من التناقض واالختالف أََفَال َیَتَدبَّ

، وعلوم } 82:النساء{] َكثِیًراالقُْرآََن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر هللاِ لََوَجُدوا فِیِھ اْختَِالًفا 

ولقد ، ومن ضمن ھذه العلوم تفسیر القرآن وبیان معناه، القرآن كثیرة وروافده متعددة

وتنافس في میادین التفسیر كثیر من العلماء بغیة ، ظھرت جھود كثیرة في ھذا المجال

ْیُرُكْم َمْن خَ : (الحصول على الخیریة في تعلم القرآن وتعلیمھ انطالًقا من قول النبي 

  .)1() َتَعلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمھُ 

ابتداء من اإلمام ، حملوا لواء التفسیر -قدیًما وحدیًثا  -وبرز عدد من علماء المسلمین 

، حیث تعددت أنواع التفسیر وألوانھ، الطبري وانتھاء بعلماء التفسیر في ھذا العصر

وھو ما یسمى بالتفسیر ، ن البحث والتألیفلكنَّ نوًعا من التفسیر لم ینل الحظ األوفر م

، والذي ھدانا هللا سبحانھ للكتابة فیھ والحدیث عنھ خالل صفحات ھذا البحث، اإلشاري

ذلك أن العلماء قد اختلفت وتفاوتت أفھامھم للقرآن؛ فمنھم من فسر القرآن تفسیًرا 

، ومنھم من فسر ظاھرًیا مكتفًیا بالمعنى اإلشاري الظاھر   ولم یلتفت إلى الباطن

القرآن تفسیًرا إشارًیا باطًنا دون االلتفات إلى ظاھره، ومنھم من اھتم بالتفسیر الظاھر 

وھذا البحث ركز على التفسیر ، وجعل لكل جانب منھما في تفسیره نصیًبا، والباطن

فكان ، مع بیان حكمھ وشروطھ ونماذج منھ، اإلشاري الباطن وموقف العلماء منھ

، وذلك في إطار "التفسیر اإلشاري الباطن بین القبول والرد: "م بــــالبحث الموسو

  .دراسة تفسیریة محكمة

  :أھداف البحث

  :للبحث أھداف عدیدة أذكر أھمھا

وذلك من خالل البحث حول نوع من أنواع تفسیر ، ابتغاء مرضاة هللا وطلب ثوابھ-1

 .القرآن الكریم
                                                           

)
1

  ).5027رقم / 192/ 6(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) 
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 .بیان أصل نشأة التفسیر اإلشاري الباطن-2

 .راز حكم التفسیر اإلشاري الباطن وشروط قبولھإب-3

 .بیان أھم المؤلفات في التفسیر اإلشاري الباطن ونماذج من تفسیراتھم-4

وذلك بجمع مفرداتھ من ، إعداد بحث علمي محكم یتحدث عن ھذا النوع من التفسیر-5

 .بطون الكتب

، باطنةإظھار مدى االنحراف الذي وصل إلیھ أصحاب ھذه التفاسیر اإلشاریة ال-6

 .وذلك من خالل عرض تفسیرات ال یقبلھا العقل وال یقرھا الشرع

وتحقیًقا لألھداف السابقة فقد وضعنا خطًة تشتمل على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة 

  :وھي كاآلتي

  المبحث األول

  معنى التفسیر اإلشاري الباطن وأصل نشأتھ

  : وفیھ مطلبان

  .باطنمعنى التفسیر اإلشاري ال :المطلب األول

  .أصل نشأة التفسیر اإلشاري الباطن :المطلب الثاني

  المبحث الثاني

  حكم التفسیر اإلشاري الباطن وشروط قبولھ وأقوال العلماء فیھ

  :وفیھ مطلبان

  .حكم التفسیر اإلشاري الباطن وشروط قبولھ :المطلب األول

  .أقوال العلماء في التفسیر اإلشاري الباطن :المطلب الثاني

  

  الثالث المبحث

  أھم المؤلفات في التفسیر اإلشاري الباطن ونماذج منھ

  : وفیھ مطلبان

  .أھم المؤلفات في التفسیر اإلشاري الباطن :المطلب األول

  .نماذج من التفسیر اإلشاري الباطن :المطلب الثاني

  .وقد اشتملت على أھم النتائج والتوصیات :الخاتمة

  المبحث األول

  لباطن وأصل نشأتھمعنى التفسیر اإلشاري ا

  :وفیھ مطلبان

  :معنى التفسیر اإلشاري الباطن: المطلب األول

قبل بیان أقوال العلماء في معنى التفسیر اإلشاري الباطن یحسن بیان معنى التفسیر لغة 

  .واصطالًحا
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  :معنى التفسیر لغةً : أوالً 

شتقاقي لكلمة التفسیر في اللغة بمعنى البیان واإلیضاح والكشف عن المبھم واألصل اال

  .وَسَفرَ  –وتْفِسرة  -َفَسرَ : تفسیر ثالث كلمات ھي

: بمعنى اإلبانة وكشف المراد عن اللفظ المشكل في النص ومنھ قولھ تعالى :فالَفْسرُ -1

، أي أحسن } 33:الفرقان{] َوَال َیأُْتوَنَك بَِمَثٍل إِالَّ ِجْئَناَك بِالَحقِّ َوأَْحَسَن َتْفِسیًرا[

 .ا وتفصیًال توضیًحا وبیانً 

ھي اسم یطلق على العینة التي تؤخذ من المریض لیستطیع الطبیب عن  :والَتْفسرة-2

طریقھا تشخیص المرض، وكما أن الطبیب یشخص المرض من التفسرة فإن المفسر 

 .وتفسیر الكالم وبیان معناه تفسرتھ، یوضح المعنى المراد من األلفاظ القرآنیة

نة، فنقول أَْسَفر الصبح إذا انكشف وأضاء، وَسَفَرت بمعنى الكشف واإلبا :والَسْفرُ -3

المرأة إذا ألقت خمارھا عن وجھھا ویقال امرأة سافرة، وبذلك یتضح التقارب بین 

كلمتي َفَسَر وَسَفَر لكن َفَسَر أكثر استعمالھا في الكشف عن المعانـــي وأمـــا َسَفَر 

 فتستخدم لبیـــان المشاھدات واألشیاء

 .)1(المحسوسة 

فمن خالل ما سبق یتبین للباحثین أن التفسیر في اللغة بمعنى البیان واإلیضاح والكشف 

  .عن المبھم والمراد من اللفظ الُمْشِكل

  :التفسیر اصطالًحا: ثانًیا

  :تباینت معاني التفسیر اصطالًحا عند العلماء وذلك على النحو اآلتي

ا وأقاصیصھا واإلشارات ھو علم نزول اآلیة وسورتھ: "عرفھ الزركشي بقولھ-1

النازلة فیھا ثم ترتیب مكیھا ومدنیھا ومحكمھا ومتشابھھا وناسخھا ومنسوخھا وحاللھا 

 .)2(..." وحرامھا

علم یبحث فیھ عن القرآن الكریم من حیث داللتھ على : "وعرفھ الزرقاني بقولھ-2

 .)3(" مراد هللا تعالى بقدر الطاقة البشریة

ھو علم یبحث فیھ عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن : "قولھوعرفھ أبو حیان األندلسي ب-3

الكریم ومدلوالتھا وأحكامھا اإلفرادیة والتركیبیة ومعانیھا التي تحمل علیھا حالة 

 .)1(" التركیب وتتمات ذلك

ویرى الباحثان أن أنسب التعریفات السابقة وأضبطھا ھو تفسیر اإلمام الزرقاني وذلك 

  :لسببین

  
                                                           

)
1

 .1095، ص4لسان العرب، البن منظور، ج: انظر) 
)

2
 .146، ص2البرھان في علوم القرآن، ج) 

)
3

 .4ص ،2مناھل العرفان، ج) 
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ول من التعریف ینسجم مع المعاني اللغویة للتفسیر وھي الكشف الشق األ :األول

وھذا بمعنى البحث والداللة على مراد هللا الوارد في التعریف ، والبیان واإلیضاح

  .االصطالحي

قول ضابط في التعریف لكونھ یخرج ما استأثر هللا ، قولھ بقدر الطاقة البشریة :الثاني

  .وبالتالي یخرج من دائرة التفسیر، شربعلمھ والذي ال یدخل تحت طوق الب

  لفظ اإلشاري لغًة واصطالًحا: ثالًثا

الشین والواو والراء أصالن مطردان، األول ) شور: "(قال ابن فارس: اإلشاري لغةً -

] الدابة[شرت : فاألول قولھم، منھما إبداء شيء وإظھاره وعرضھ، واآلخر أخذ شيء

: قولھم: والثاني، فیھ الدواب ھو المشوار والمكان الذي یعرض. شوًرا، إذا عرضتھا

عرض الشيء : الشور"، )2("أشرت العسل: وقد أجاز ناس. شرت العسل أشوره

وُشْرُت العسَل واشترتھا، . وأَشاَر علیھ بالرأي. أومأ: وأَشاَر إلیھ بالید"، )3("وإظھاره

 .)4("أي اجتنیتھا

  . بمعنى الَعالَّمة واإلیماء: فاإلشارة لغة 

  :ري اصطالًحااإلشا

فھا الكاشاني   . )5("إخبار الغیر عن المراد بغیر عبارة اللسان: "عرَّ

ما یخفى عن المتكلم كشفھ : "وجاء تعریفھا في موسوعة المصطلحات الصوفیة

  .)6("بالعبارة

  :معنى التفسیر اإلشاري الباطن: رابًعا

  :ى النحو اآلتيتقاربت أقوال العلماء حول معنى التفسیر اإلشاري الباطن وذلك عل

ھو تأویل القرآن بغیر ظاھره إلشارة خفیة تظھر : "یعرفھ اإلمام الزرقاني بقولھ-1

 .)7(" ألرباب السلوك والتصوف ویمكن الجمع بینھا وبین الظاھر والمراد أیضاً 

ھو تأویل آیات القرآن الكریم على خالف ما یظھر : "ویعرفھ اإلمام الذھبي بقولھ-2

یة تظھر ألرباب السلوك ویمكن التطبیق بینھا وبین الظواھر منھا بمقتضى إشارات خف

 .)8("المرادة

ھو تأویل القرآن على خالف ظاھره : "ویعرفھ الشیخ محمد الصابوني بقولھ-3

إلشارات خفیة تظھر لبعض أولي العلم، أو تظھر للعارفین با� من أرباب السلوك 
                                                                                                                                                      

)
1

 .14، 13، ص1البحر المحیط، ألبي حیان، ج) 
  )226/ 3(مقاییس اللغة (2) 
  . 254، ص 12محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، ج، تاج العروس من جواھر القاموس(3) 
  .704، ص 2الجوھري ج، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة(4) 
  .م2005أحمد فرید المزیدي، الطبعة األولی، : لرزاق الكاشاني، تحقیقكشف الوجوه الغّر لمعاني نظم الدر، عبد ا(5) 
  62:موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، ص(6) 

 .56، ص2مناھل العرفان، ج) 7(
 .381، ص2التفسیر والمفسرون، ج) 8(
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أو انقدحت في ، ار القرآن العظیموالمجاھدة للنفس ممن نور هللا بصائرھم فأدركوا أسر

أذھانھم بعض المعاني الدقیقة بواسطة اإللھام اإللھي أو الفتح الرباني مع إمكان الجمع 

 . )1(" بینھا وبین الظاھر المراد من اآلیات الكریمة

وھو أن المفسر ، ویالحظ الباحثان أن جمیع التعریفات السابقة تلتقي حول معنى واحد

، باطنًیا یرى معنى آخر غیر المعنى الظاھر قد تحتملھ اآلیة الكریمةتفسیًرا إشارًیا 

وإنما یظھر لخاصتھم ممن فتح هللا قلبھ وأنار ، ولكنھ ال یظھر للعامة من الناس

بصیرتھ وسلكھ ضمن عباده الصالحین الذین منحھم هللا الفھم واإلدراك، كما ویظھر 

لعلم لیس من العلم الكسبي الذي ُینال من خالل التعریفات السابقة أن ھذا النوع من ا

، إنما ھو من العلم الذي یھبھ هللا لعباده بعد تقوى واستقامة وصالح، بالبحث والمذاكرة

قُوا هللاَ َوُیَعلُِّمُكُم هللاُ َوهللاُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیمٌ : [ویصدق ذلك في قولھ تعالى ] َواتَّ

  .} 282:البقرة{

التعریفات السابقة ھو تعریف اإلمام الزرقاني، فھو  ویرى الباحثان أن أدق وأضبط

باإلضافة إلى أن التعریف اشترط الجمع بین المعنى الباطن والمعنى ، أوجز التعریفات

  .الظاھر المراد

  :التفسیر الصوفي اإلشاري الفیضي: خامساً 

ھو تأویالت آیات القرآن الكریم على خالف ما یظھر منھا بمقتضى إشارات خفیة 

  .ر ألرباب السلوك ویمكن تطبیق بینھا وبین الظواھر المرادةتظھ

وعلى ھذا فإن الفرق بین التفسیر الصوفي اإلشاري الفیضي والتفسیر الصوفي 

  :النظري من وجھین

أن التفسیر النظري الصوفي ینبني على مقدمات علمیة تنقدح في ذھن الصوفي : األول

ما التفسیر اإلشاري الفیضي فال یرتكز على أوالً، ثم ینزل القرآن علیھا بعد ذلك، أ

مقدمات علمیة، بل یرتكز على ریاضة روحیة یأخذ بھا الصوفي نفسھ حتى یصل إلى 

درجة تنكشف لھ ھذه اإلشارات القدسیة، وتنھل على قلبھ من سحب الغیب ما تحملھ 

  .اآلیات من المعارف السبحانیة

أنھ كل ما تحتملھ اآلیة من المعاني،  أن التفسیر الصوفي النظري یرى صاحبھ: الثاني

ولیس وراءه معنى آخر یمكن أن ُتحمل اآلیة علیھ، أما التفسیر اإلشاري الفیضي فال 

یرى الصوفي أنھ كل ما یراد من اآلیة، بل یرى أن ھناك معنًى آخر تحتملھ اآلیة، 

الذھن قبل ویراد منھا أوالً وقبل كل شيء، وذلك ھو المعنى الظاھر الذي ینساق إلیھ 

  .غیره
                                                           

)
1

 .191التبیان في علوم القرآن، ص: انظر) 
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فمن خالل ما سبق یتبین للباحثین أن التفسیر الصوفي النظري لیس لھ عالقة بموضوع 

البحث، وأما الذي یتعلق بالبحث ویخص ھذه الدراسة ھو التفسیر اإلشاري الفیضي 

  .)1(الذي یقول أصحابھ بأن لآلیة القرآنیة معنًى باطناً غیر المعنى الظاھر 

  :ة التفسیر اإلشاري الباطن وبدایاتھنشأ: المطلب الثاني

لم یكن التفسیر اإلشاري الباطن أمًرا جدیًدا في إبراز معاني القرآن الكریم كما یظن 

البعض بأن ظھوُره وأمره قد جدَّ بعد ظھور المتصوفة، وذیوع طریقھم، بل ھو أمر 

یم ونبھ حیث أشار إلیھ القرآن الكر، معروف من لدن نزول القرآن على رسول هللا 

  .)2(وعرفھ الصحابة رضوان هللا علیھم وقالوا بھ  إلیھ النبي 

  :أصل التفسیر اإلشاري الباطن من القرآن: أوالً 

َئٌة ... : [قولھ تعالى-1 َوإِْن ُتِصْبُھْم َحَسَنٌة َیقُولُوا َھِذِه ِمْن ِعْنِد هللاِ َوإِْن ُتِصْبُھْم َسیِّ

] لٌّ ِمْن ِعْنِد هللاِ َفَماِل َھُؤَالِء الَقْوِم َال َیَكاُدوَن َیْفَقُھوَن َحِدیًثاَیقُولُوا َھِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُلْ كُ 

ُروَن القُْرآََن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر هللاِ لََوَجُدوا : [، وقولھ تعالى} 78:النساء{ أََفَال َیَتَدبَّ

ُروَن القُْرآََن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَفَ : [، وقولھ تعالى}82:النساء{] فِیِھ اْختَِالًفا َكثِیًرا َال َیَتَدبَّ

وذلك ألن ، ، فھذه اآلیات كلھا تشیر إلى أن القرآن لھ ظھر وبطن}24:محمد{] أَْقَفالَُھا

ینعى على الكفار أنھم ال یكادون یفھمون القرآن وال یفقھون معناه؛  -تعالى  –هللا 

لكنھ سبحانھ أرادھم أن یتدبروا في ، ةفالعرب األقحاح یعرفونھ بسلیقتھم ولغتھم العربی

وذلك ھو المعنى الباطن الذي تشیر إلیھ ، آیاتھ حتى یقفوا على مقصود هللا ومراده

ولم یصلوا إلیھ بمحض ، والذي جھلوه ولم یصلوا إلیھ من نظراتھم إلى ظاھره، اآلیات

 .)3(سماعھم لھ دون تدبر 

  :أصل التفسیر اإلشاري الباطن من السنة: ثانیاً 

في  من األحادیث التي تعد أصل التفسیر اإلشاري في السنة ما نبھ إلیھ النبي 

ما : "أنھ قال الحدیث الذي أخرجھ الفریابي من روایة الحسن مرسًال عن رسول هللا 

  .)4(" في كتاب هللا آیة إال ولھا ظھر وبطن ولكل حد مطلع

بن عوف مرفوًعا إلى     وفي الحدیث الذي أخرجھ الدیلمي من روایة عبد الرحمن 

ثالث تحت العرش یوم القیامة، القرآن یحاج العباد یوم : " أنھ قال رسول هللا 

  القیامــة لـــھ ظھـــر 

  .)5(" وبطن، والرحم تنادي أال من وصلني وصلھ هللا ومن قطعني قطعھ هللا، واألمانة
                                                           

)
1

 .381، ص 2التفسیر والمفسرون، للذھبي، ج: انظر) 
)

2
 .382، ص2التفسیر والمفسرون، للذھبي، ج: انظر) 

)
3

 .382، ص2، التفسیر والمفسرون، للذھبي، ج383، 382، ص3الموافقات، ألبي إسحق الشاطبي، ج: انظر) 
 ).93رقم / 23ص(أخرجھ ابن المبارك في الزھد ) 4(
ولكننا ، علماء الحدیث الحدیثان ضعفھما). 28رقم / 71ص(أخرجھ البرتي في مسند عبد الرحمن بن عوف ) 5(

 .أوردناھما ضمن شروط روایة الحدیث الضعیف والعمل بھ
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لماء اختلفوا في تحدید ففي ھذین الحدیثین دلیل على أن القرآن لھ ظھر وبطن ولكن الع

  :معنى الظھر والبطن على أقوال

 .لفظھا وباطنھا تأویلھا–قیل ظھرھا أي اآلیة -1

وقیل أن ظھرھا ما ظھر من معانیھا ألھل العلم، وبطنھا ما تضمنتھ من األسرار -2

 .التي أطلع هللا علیھا أھل الحقائق

اآلخرین وقیل ظاھر اآلیات قصص األولین وأخبار ھالكھم، وباطنھا وعظ -3

 .وتحذیرھم لئال یفعلوا فعلھم فیحل بھم مثل ما حل بھم

وما ، إن القصص التي قصھا هللا تعالى عن األمم الماضیة: "وفي ذلك یقول أبو عبیدة

وباطنھا وعظ ، ظاھرھا اإلخبار بھالك األولین وحدیث حدث بھ عن قوم، عاقبھم بھ

ولكن ھذا خاص ، ما حلَّ بھم اآلخرین وتحذیرھم أن یفعلوا كفعلھم؛ فیحل بھم مثل

بالقصص والحدیث یعم كل آیة من آیات القرآن على رأي القائلین بالتفسیر اإلشاري 

  .)1(والمجیزین لھ 

أما الظھر والبطن ففي معناه : "ویضیف الزرقاني إلى ھذه المعاني معاني أخرى فیقول

  ": أوجھ

  .على معناھا أنك إذا بحثت عن باطنھا وقستھ على ظاھرھا وقفت :أحدھا

ما من آیة إال عمل بھا قوم حسب ظاھرھا، وأما باطنھا فما من آیة إال لھا قوم  :الثاني

  .)2(سیعملون بھا 

أي منتھي فیما أراد هللا من " ولكل حرف حد: "ومعنى قولھ: ویقول اإلمام السیوطي

 أي لكل غامض من المعاني واألحكام مطلع یتوصل" ولكل حد مطلع"معناه، ومعنى 

  .)3(بھ إلى معرفتھ، ویوقف على المراد بھ 

ویؤید ذلك ، فمن خالل ما سبق یتبین لنا أن اآلیة قد تحتمل معنى ظاھًرا ومعنى باطًنا

حین فھم المعنى الظاھر من قولھ ، وعدي بن حاتم من الواقع ما حدث بین النبي 

َن لَُكُم الَخْیطُ : [تعالى ] األَْبَیُض ِمَن الَخْیِط األَْسَوِد ِمَن الَفْجرِ  َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َیَتَبیَّ

َوُكلُوا [نزلت : ، فقد أخرج البخاري ومسلم عن سھل بن سعد قال} 187:البقرة{

َن لَُكُم الَخْیُط األَْبَیُض ِمَن الَخْیِط األَْسَوِد ِمَن الَفْجرِ  وكان رجال إذا ] َواْشَرُبوا َحتَّى َیَتَبیَّ

دھم في رجلیھ الخیط األبیض والخیط األسود وال یزال یأكل أرادوا الصوم ربط أح

فعلموا أنھ إنما یعني بذلك ) من الفجر(ویشرب حتى یتبین لھ رؤیتھما فأنزل هللا بعده 

  .)4(بیاض النھار 
                                                           

)
1

 .487، ص4، االتقان في علوم القرآن، للسیوطي، ج383، ص2التفسیر والمفسرون، ج: انظر) 
)

2
 .58، 57، ص2مناھل العرفان، ج: انظر) 

)
3

 .487، ص4االتقان في علوم القرآن، للسیوطي، ج: انظر) 
 ).4511رقم / 6/26(لبخاري في صحیحھ أخرجھ ا) 4(
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ما الخیط األبیض من الخیط األسود أھما : قلت یا رسول هللا: وعن عدي بن حاتم قال

ال بل ھو سواد اللیل : ا إن أبصرت الخیطین ثم قالإنك لعریض القف: (الخیطان؟ قال

  .)1() وبیاض النھار

أشار إلى التفسیر اإلشاري الذي یتعدى  فمن خالل ھذین الحدیثین نستدل أن النبي 

  .التفسیر الظاھر إلى الباطن

  :أصل التفسیر اإلشاري الباطن عند الصحابة: ثالثاً 

شاري الباطن فأكدوا أن القرآن لھ ظاھر عرف الصحابة رضوان هللا علیھم التفسیر اإل

  :وفسر بعضھم لبعض اآلیات بالتفسیر اإلشاري فمن أقوال الصحابة في ذلك، وباطن

إن القرآن ذو شجون وفنون وظھور وبطون،         : "عن الضحاك عن ابن عباس أنھ قال-1

عنف ال تنقضي عجائبھ وال تبلغ غایتھ فمن أوغل فیھ برفق نجا، ومن أوغل فیھ ب

ھوى، أخبار وأمثال، وحالل وحرام، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابھ وظھر وبطن، 

 .)2(" فظھره التالوة وبطنھ التأویل فجالسوا بھ العلماء وجانبوا بھ السفھاء

َال َیْفَقُھ ُكلَّ اْلِفْقِھ َحتَّى َیَرى لِْلقُْرآِن ُوُجوًھا : ""وما روي عن أبي الدرداء أنھ قال-2

 .)3("" َكِثیَرةً 

ر: "وما روي عن ابن مسعود أنھ قال-3 القرآن فإن فیھ علم  )4(من أراد العلم فلیثوِّ

 .)5(" األولین واآلخرین

فھذه األخبار التي نقلت عن الصحابة رضوان هللا علیھم تدل على انھم عرفوا التفسیر 

بمجرد وھذا الذي قالوه ال یحصل : "اإلشاري وقالوا بھ، یقول اإلمام الذھبي رحمھ هللا

  .)6(" تفسیر الظاھر

ما رواه البخاري عن ابن ، وأما الروایات الدالة على أنھم فسروا القرآن تفسیًرا إشارًیا

كان عمر یدخلني مع أشیاخ بدر، فكأن بعضھم : "عباس رضي هللا تعالى عنھما أنھ قال

یث علمتم إنھ من ح: وَجَد في نفسھ؛ فقال لم تدخل ھذا معنا ولنا أبناء مثلھ؟ فقال عمر

ما تقولون في : فدعاه ذات یوم فأدخلھ معھم فما رأیت أنھ دعاني یومئذ إال لیریھم، قال

اًبا ...إَِذا َجاَء َنْصُر هللاِ َوالَفْتحُ : [قولھ تعالى ، فقال بعضھم أمرنا أن }3-1:النَّصر{] َتوَّ

: ًئا فقال لينحمد هللا تعالى ونستغفره إذا نصرنا وفتح علینا، وسكت بعضھم فلم یقل شی

ھـــو أجـــل رســــول هللا : ال قال فما تقول؟ قلــت: أكذلك تقول یا ابن عباس؟ فقلت"
                                                           

)
1

 .104، 103، ص3، ج"تفسیر سورة البقرة"أخرجھ البخاري في التفسیر ) 
 ).459/ 3(الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ) 2(
 ).30163رقم / 6/142(أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ ) 3(
)

4
النھایة في غریب الحدیث واألثر، البن : وقراءتھ، انظر أي لینقرِّ عنھ ویفكر في معانیھ وتفسیره: فلیثور القرآن) 

 .229، ص1األثیر، ج
)

5
،          ح 135، ص 9، وأخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر، ج)157ص (أخرجھ أحمد بن حنبل، الزھد ) 

)8664.( 
)

6
 .383، ص2التفسیر والمفسرون، ج) 
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 فسبح "، وذلــك عالمة أجلك، "إذا جاء نصــر هللا والفتح: "أعلمـــھ لـــھ، قـــال

  .)1(" ، فقال عمر ما أعلم منھا إال ما تقول"بحمد ربك واستغفره إنھ كان توابا

صحابة لم یفھم من السورة أكثر من معناھا الظاھر أما ابن عباس وعمر فقد فبعض ال

فھما معنى آخر وراء الظاھر ھو المعنى الباطن الذي تدل علیھ السورة بطریق 

،    ومن الروایات التي تدل على أن الصحابة رضوان هللا علیھم قد فسروا )2(اإلشارة 

الَیْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدیَنُكْم : [أنھ لما نزل قولھ تعالىالقرآن تفسیًرا إشارًیا       ما ورد من 

، فرح الصحابة وبكى } 3:المائدة{] َوأَْتَمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم    اإلِْسَالَم ِدیًنا

ما بعد الكمال إال النقص، مستشعًرا نعیھ علیھ الصالة والسالم فقد : "وقال عمر 

ما  لما نزلت اآلیة بكى فقال النبي  أن عمر : "في صحیحھأخرج البخاري 

أبكاني أنا كنا في زیادة من دیننا فأما إذا كمل فإنھ لم یكمل شيء قط إال : یبكیك؟ قال

أدرك المعنى اإلشاري  ، فعمر )3() صدقت: (نقص، فقال علیھ الصالة والسالم

ه النبي  الباطن لآلیة وھو نعي رسول هللا  على فھمھ ھذا، وأما باقي  وأقرَّ

  .الصحابة فقد فرحوا بنزول اآلیة ألنھم لم یفھموا أكثر من المعنى الظاھر منھا

ھذه األدلة مجتمعة تعطینا أن القرآن الكریم لھ ظھر وبطن، ظھر : "یقول اإلمام الذھبي

غیر ، یفھمھ كل من یعرف اللسان العربي، ویفھمھ أصحاب الموھبة وأرباب البصائر

بل ھي ، معاني الباطنة للقرآن ال تقف عند الحد الذي تصل إلیھ مداركنا القاصرةأن ال

  .)1(أمر فوق ما نظن وأعظم مما نتصور 

وأن ھذا ، وبھذا یتبین لنا أن نشأة التفسیر اإلشاري نشأة متقدمة بدأت مع بدایة التنزیل

  . علیھمالنوع من التفسیر لھ أصل من القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضوان هللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

)
1

 .179، ص6صحیح البخاري، باب التفسیر، ج) 
)

2
 .384، ص2التفسیر والمفسرون، ج :انظر) 

)
3

 .179، ص6صحیح البخاري، باب التفسیر، ج) 
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  المبحث الثاني

  حكم التفسیر اإلشاري الباطن وشروطھ وأقوال العلماء فیھ

  :وفیھ مطلبان

  :حكم التفسیر اإلشاري الباطن وشروط قبولھ: المطلب األول

من أثبت التفسیر اإلشاري الباطن لآلیات ونفى في ذات الوقت التفسیر الظاھري لھا 

الف في ذلك بین العلماء، وأما من أثبت التفسیر اإلشاري فقد كفر وألحد وارتد وال خ

الباطن لآلیات ولم ینف التفسیر الظاھري فقد اختلف العلماء في ھذه الحالة في حكم 

  :التفسیر اإلشاري الباطن لآلیات إلى أقوال

 .ذھب بعض العلماء إلى تحریمھ ومنعھ بالكلیة ألنھ إحالة لكالم هللا تعالى-1

 .ء إلى جوازه ولم یضعوا لھذا الجواز ضوابط وشروطوذھب بعض العلما-2

 :وذھب علماء آخرون إلى جوازه وقبولھ بشروط معینة وھي-3

  .أال یناقض التفسیر اإلشاري الباطن المعنى الظاھر لآلیة :أوًال 

لھ شاھد شرعي ، أن یكون التفسیر اإلشاري الباطن معنى صحیًحا في نفسھ :ثانًیا

  .أو عقلي یؤیده ولیس لھ معارض شرعي

  .أن یكون في اللفظ إشعار بھ :ثالًثا

  .أن یكون بین التفسیر اإلشاري الباطن ومعنى اآلیة ارتباط وتالزم :رابًعا

  .أال یدعي أن التفسیر اإلشاري الباطن ھو المراد وحده دون المعنى الظاھر :خامًسا

رج عن مراد هللا أال یكون التفسیر اإلشاري الباطن تأویًال بعیًدا سخیًفا یخ :سادًسا

  .)2(والمعنى الحقیقي لآلیة 

ھذه ھي الشروط التي إذا توفرت في التفسیر اإلشاري الباطن كان : "یقول الذھبي

أما عدم رفضھ؛ فألنھ ، عدم رفضھ ال وجوب األخذ بھ: ومعنى كونھ مقبوًال ، مقبوًال 

ھ من األدلة، وال بالغ مبلغ التعسف ولیس لھ ما ینافیھ أو یعارض، غیر مناف للظاھر

وأما عدم وجوب األخذ بھ؛ فألنھ من قبیل الوجدانیات، والوجدانیات ال تقوم على دلیل 

وسر بینھ وبین ربھ فلھ ، وال تستند إلى برھان، وإنما ھي أمر یجده الصوفي من نفسھ

  .)3(" أن یأخذ بھ ویعمل على مقتضاه دون أن یلزم بھ أحًدا من الناس سواه

وبطن، وإن ظاھر القرآن وھو المنزل بلسان عربي مبین ھو إن القرآن لھ ظھر "

المفھوم العربي المجرد وباطنھ ھو مراد هللا وغرضھ الذي یقصد إلیھ من وراء األلفاظ 

إذا فال یشترط في فھم ظاھر القرآن زیادة على الجریان على اللسان ، والتراكیب

بل ال بد ، للسان العربي وحدهالعربي، أما المعنى الباطن فال یكفي فیھ الجریان على ا
                                                                                                                                                      

)
1

 .385، ص2التفسیر والمفسرون، للذھبي، ج: انظر) 
)

2
 .58، ص2مناھل العرفان في علوم القرآن، ج: انظر) 

)
3

  .378، ص2التفسیر والمفسرون، ج) 
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فیھ مع ذلك من نور یقذفھ هللا تعالى في قلب اإلنسان یصیر بھ نافذ البصر سلیم 

، أن التفسیر الباطن لیس أمًرا خارًجا عن مدلول اللفظ القرآني: ومعنى ھذا، التفكیر

  :ولھذا اشترطوا لصحة المعنى الباطن شرطین أساسیین

بحیث یجري على المقاصد ، قرر في لسان العربأن یصح على مقتضى الظاھر الم-1

أنھ لو كان لھ فھم ال یقتضیھ كالم ، فظاھر من قاعدة كون القرآن عربًیا، العربیة

العرب لم یوصف بكون عربًیا بإطالق، وألنھ مفھوم یلصق بالقرآن ولیس في ألفاظھ 

 وعند ذلك وال في معانیھ ما یدل علیھ، وما كان كذلك فال یصح أن ینسب إلیھ أصًال 

 .یدخل قائلھ تحت إثم من قال في كتاب هللا بغیر علم

أن یكون لھ شاھد نًصا أو ظاھًرا في محل آخر یشھد : وأما الشرط الثاني فھو-2

أو كان ولھ ، لصحتھ من غیر معارض، ألنھ إن لم یكن لھ شاھد في محل آخر

عى على القرآن ، معارض  .)1(صار من جملة الدعاوي التي تدَّ

وافر ھذان الشرطان في معنى من المعاني الباطنة قُِبل؛ ألنھ معنى باطن صحیح إذا ت

ل على هللا بالھوى   .وإال رفض رفًضا باًتا؛ ألنھ معنى باطن فاسد وتقوُّ

  :آراء العلماء في التفسیر اإلشاري الباطن: المطلب الثاني

نالحظ أن العلماء ، نإذا رجعنا إلى أقوال العلماء التي قیلت في التفسیر اإلشاري الباط

والثاني رفضھا ، األول قُبِل منھم ذلك وأحسن الظن بھم: ینقسمون في ذلك إلى فریقین

  .لمخالفتھا ظاھر النص القرآني وھذه بعض النماذج

  .نماذج من العلماء ممن أحسن الظن بھم وقبل تفسیراتھم: الفریق األول

: كالم الصوفیة في القرآن قال ابن الصالح في فتاواه وقد سئل عن: ابن الصالح-1

صنف أبو : وجدت عن اإلمام أبي الحسن الواحدي المفسر رحمھ هللا تعالى أنھ قال"

فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسیر فقد كفر ثم یقول " حقائق التفسیر"عبد الرحمن السلمي 

ھ لم الظن بمن یوثق بھ منھم أنھ إذا قال شیًئا من أمثال ذلك أن: ابن الصالح وأنا أقول

یذكره تفسیًرا، وال ذھب بھ مذھب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظیم، فإنھ لو 

كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنیة، وإنما ذلك ذكر منھم لنظیر ما ورد بھ 

َھا الَِّذیَن : [القرآن، فإن النظیر یذكر بالنظیر، ومن ذلك قتال النفس في قولھ تعالى َیا أَیُّ

أمرنا بقتال النفس : ، فكأنھ قال} 123:التوبة{] ا َقاتِلُوا الَِّذیَن َیلُوَنُكْم ِمَن الُكفَّارِ آََمُنو

ومن یلینا من الكفار، ومع ذلك فیا لیتھم لم یتساھلوا في مثل ذلك لما فیھ من اإلبھام 

، فمن خالل ذلك یتبین لنا أن ابن الصالح ال یرفض التفسیر اإلشاري )2(" واإللباس

ویعتبر أن ھذا النوع من التفسیر من باب تفسیر ، بل یحسن الظن بقائلھ، طن بالكلیةالبا

 .ولكنھ ال ینصح التساھل فیھ لما فیھ من اإلبھام واإللباس، الشيء بنظیره
                                                           

)
1

 .394، ص3الموافقات، للشاطبي، ج: انظر) 
)

2
 .29صالح، ألبي عمر بن الصالح، صفتاوى ابن ال) 
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": العقائد"علق التفتازاني على قول النسفي في كتابھ : سعد الدین التفتازاني-2

وقال ، معان یدعیھا أھل الباطن إلحادوالنصوص على ظواھرھا، فالعدول عنھا إلى 

وا الباطنیة الدعائھم أن النصوص لیست على ظواھرھا بل لھا معان : "رحمھ هللا وسمُّ

وأما ما یذھب : "ثم قال" باطنة ال یعرفھا إال المعلم وقصدھم بذلك نفي الشریعة بالكلیة

یھا ومع ذلك؛ فف، إلیھ بعض المحققین من أن النصوص محمولة على ظواھرھا

ویمكن التطبیق بینھا وبین ، إشارات خفیة إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك

، وھذا یدل على أن اإلمام )1("فھو من كمال اإلیمان ومحض العرفان، الظواھر المرادة

التفتازاني یرفض االقتصار على المعاني الباطنة على حساب المعاني الظاھرة؛ ألن 

التفسیر اإلشاري الباطن إذا توافق وتطابق مع المعاني  ذلك یذھب بالشریعة ولكنھ یؤید

 .الظاھرة وحمل علیھا

فاإلنصاف كل اإلنصاف : "یقول األلوسي في مقدمة تفسیره: رأي اإلمام األلوسي-3

التسلیم للسادة الصوفیة الذین ھم مركز الدائرة المحمدیة ما ھم علیھ، واتھام ذھنك 

وإذا لم تر الھالل فسلم ألناس رأوه : ثم قال، یھالسقیم فیما لم یصل لكثرة العوائق إل

  )2(باألبصار

ویقول األلوسي أیًضا معلًقا على ما ذكره ابن عربي في تفسیره سورة الفاتحة تفسیًرا 

وھذا وأمثالھ محمول على معنى صحیح یعرفھ أھل الذوق وال ینافي ما وردت : "باطًنا

علیھ، وكلما وجدت مثل ھذا ألحد من بھ القواطع، وإیاك أن تقول بظاھره مع ما أنت 

ال بالمعنى ، أھل هللا تعالى فسلمھ لھم بالمعنى الذي أرادوه مما ال تعلمھ أنت وال أنا

 .)3(" الذي ینقدح في عقلك المشوب باألوھام فاألمر وهللا وراء ذلك

یقولون إنھم یدركون بعض المعاني بعین : "یقول: رأي الشیخ مال كاتب حلبي-4

ا من شأنھ أن یدرك بعین الیقین ال یمكن أن یدرك بعلم الیقین، إذن البد لمن وم، الیقین

یرید أن یحكم على القوم حكمــًا صحیحــًا أن یجتھـــد فـــي الوصـــول إلــى ما وصلوا 

إلیھ بالعیان دون أن یطلبھ عن طریق البیان، فإنھ طور وراء طور العقل، والشاعر 

ولیس یعرفھ من لیس  إال أخو فطنة بالحق معروفرفھعلم التصوف علم لیس یع:یقول

  )4(وكیف یشھد ضوء الشمس مكفوف یشھده 

، ولیس البرھان والدلیل بنافع في ھذه الطریق رًدا وقبوًال : "یقول: رأي ابن خلدون-5

 .)5(" إذ ھي من قبیل الوجدانیات
                                                           

)
1

 .142العقائد النسفیة وشرحھا، لسعد الدین التفتازاني، ص) 
)

2
 .8، ص1روح المعاني، ج: انظر) 

)
3

 .143، 142، ص1روح المعاني، ج) 
)

4
 .222، ص1كشف الظنون، ج: انظر) 

)
5

 .525مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، ص) 
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نى الباطن المعنى وأھمھا أن یوافق المع، القابلون لھا مع توفر الشروط :الفریق الثاني

بحیث لو خالف المعنى اإلشاري الباطن المعنى الظاھر فھي مردودة عندھم ، الظاھر

  :ومن ھؤالء العلماء

یقول اإلمام السیوطي وھو یتحدث عن شروط قبول التفسیر : رأي اإلمام السیوطي-1

ال یدعى أن التفسیر اإلشاري ھو المراد وحده دون الظاھر، بل البد أن : "اإلشاري

ومن ، إذ ال یطمع الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاھر، نعترف بالمعنى الظاھر أوًال 

ادعى فھم أسرار القرآن ولم یحكم التفسیر الظاھر فھو كمن ادعى البلوغ إلى صدر 

، وھذا یدل على أن اإلمام السیوطي ال یرفض التفسیر )1("البیت قبل أن یجاوز الباب

ما یقبلھ فقط إذا وافق المعنى الباطن ظاھر النص، وإال فھو اإلشاري الباطن بالكلیة وإن

 .مردود ومرفوض عنده

، یذكر اإلمام الزرقاني شروًطا لقبول التفسیر اإلشاري الباطن: رأي اإلمام الزرقاني-2

ثم إن ھذه شروط لقبولھ بمعنى عدم رفضھ فحسب، ولیست شروًطا : "وبعد ذلك یقول

ھ ال یتنافى وظاھر القرآن، ثم إن لھ شاھًدا یعضده من لوجوب اتباعھ واألخذ بھ ذلك ألن

الشرع وكل ما كان كذلك ال یرفض وإنما لم یجب األخذ بھ؛ ألن النظم الكریم لم 

بل ھو من قبیل اإللھامات التي تلوح ألصحابھا غیر منضبطة ، یوضع للداللة علیھ

 .)2(" بلغة وال مقیدة بقوانین

والخالصة أن مثل ھذه التفاسیر الغریبة : "یقول: رأي األستاذ محمد حسین الذھبي-3

ولیتھم احتفظوا بھا عند أنفسھم ولم ، للقرآن مزلة قدم لمن لم یعرف مقاصد القوم

إذن ألراحونا من ، یذیعوھا على الناس فیوقعوھم في حیرة واختالف، ولیتھم فعلوا ذلك

بالكفر واإللحاد في  ھذه الحیرة وأراحوا أنفسھم من كالم الناس فیھم وقذف البعض لھم

، وھذا الرأي للذھبي قالھ بعد سرد عدد من نماذج التفسیر اإلشاري الباطن )3("آیات هللا

، الذي فسر أصحابھ القرآن تفسیًرا باطًنا غریًبا بعیًدا عن مراد هللا ومخالًفا لظاھر اآلیة

ھذه : قالأما رأیھ الثاني؛ فقد سطره بعد ذكر شروط القبول بالتفسیر اإلشاري حیث 

 .)1(ھي الشروط التي إذا توفرت في التفسیر اإلشاري كان مقبوًال 

ومن خالل ما سبق یرى الباحثان أن الشروط التي وضعھا العلماء : رأي الباحثان-4

، للقبول بالتفسیر اإلشاري كفیلة بقبولھ خاصة إذا وافق المعنى الباطن المعنى الظاھر

، وغریبة عن ظاھر النص فھذا مما ال یقبل بحال أما إذا كانت المعاني الباطنة بعیدة

 خاصة إذا نظرنا إلى أصل نشأة التفسیر اإلشاري لوجدنا لھ أصوًال في عھد النبي 

ولكن وفق الشروط المذكورة وبعیًدا عن المعاني ، وعھد الصحابة رضوان هللا علیھم
                                                           

)
1

 .184، ص2القرآن، ج اإلتقان في علوم: انظر) 
)

2
 .59، ص2مناھل العرفان في علوم القرآن، ج) 

)
3

 .408، ص2التفسیر والمفسرون، ج) 
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تي ال یقبلھا عقل الغریبة التي انحرف إلیھا بعض مفسري التفسیر اإلشاري الباطن وال

 .وال شرع

  المبحث الثالث

  أھم المؤلفات في التفسیر اإلشاري الباطن ونماذج من تفسیراتھم

، من العلماء من وجھ ھمتھ إلى التفسیر الظاھر ولم یتعرض للتفسیر اإلشاري

كالطبري وابن كثیر وابن عطیة والبیضاوي والزمخشري وغیرھم، ومنھم من جعل 

كتفسیر النیسابوري ، الظاھر وتعرض للتفسیر اإلشاري بقدر غالب ھمھ في التفسیر

ومع ذلك؛ فھو أحیاًنا ، ومنھم من غلبت علیھ ناحیة التفسیر اإلشاري الباطن، واأللوسي

  .یتعرض للتفسیر الظاھر كما فعل سھل التستري

  .)2(ومنھم من وجھ ھمتھ كلھا للتفسیر اإلشاري الباطن ولم یحم حول المعاني الظاھرة 

یكفي ھنا أن نتكلم عن أھم الكتب التي وجھ أصحابھا غالبیة عنایتھم نحو التفسیر و

  :اإلشاري الباطن وھذه أھم المؤلفات ونماذج منھا

  أھم المؤلفات في التفسیر اإلشاري الباطن: المطلب األول

ألبي محمد سھل بن عبد هللا بن یونس بن عیسى بن عبد هللا ) تفسیر القرآن العظیم(-1

من ) سنة إحدى ومائتین(من الھجرة وقیل ) سنة مائتین( )3(ي المولود بُتستر التستر

ثالث (الھجرة، كان من كبار العارفین، أقام بالبصرة زمًنا طویًال وتوفي بھا سنة 

، وھذا التفسیر مطبوع في مجلد صغیر الحجم ولم یتعرض فیھ )4()وثمانین ومائتین

عن آیات محدودة ومتفرقة من كل سورة، ویظھر مؤلفھ لتفسیر القرآن آیة آیة بل تكلم 

أن سھًال التستري لم یؤلف ھذا الكتاب وإنما ھي أقوال قالھا مشافھة وقام بجمعھا أحد 

تالمیذه، ویالحظ أیًضا أن صاحب ھذا التفسیر لم یقتصر في تفسیره على المعاني 

أحیاًنا على  اإلشاریة، وقد یقتصر أحیاًنا على المعنى اإلشاري وحده، كما یقتصر

 .)5(المعنى الظاھري دون أن یعرج على باطن اآلیة 

ألبي عبد الرحمن محمد الحسین بن موسى األزدي السلمي المولود ) حقائق التفسیر(-2

، كان شیخ الصوفیة وعالمھم بخراسان، ولھ ید )ثالثین وثالثمائة من الھجرة(سنة 

، اقتصر )6(ائة من الھجرة طولى في التصوف، كانت وفاتھ سنة اثنتي عشرة وأربعم

في تفسیره على المعاني اإلشاریة الباطنیة واإلعراض عن المعاني الظاھرة مما ترك 

للعلماء مجاالً للطعن في ھذا التفسیر وفي صاحبھ، فجالل الدین السیوطي رحمھ هللا 
                                                                                                                                                      

)
1

 .409، ص2التفسیر والمفسرون، ج) 
)

2
 .411، ص2التفسیر والمفسرون، ج: انظر) 

)
3

 .بضم التاء األولى وتسكین السین، وفتح التاء الثانیة: ُتْسَتر) 
)

4
 .389، ص1البن خلكان، جوفیات األعیان، : انظر) 

)
5

 .7تفسیر القرآن العظیم، للتستري، ص: انظر) 
)

6
 .31طبقات المفسرین، جالل الدین السیوطي، ص: انظر) 
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یذكر أبا عبد الرحمن السلمي في كتابھ ضمن من صنف في التفسیر من المبتدعة 

، ویقــول اإلمام )1(" إنما أوردتھ في ھذا القسم ألن تفسیره غیــر محمـــود: "ویقول

 ولھ كتاب یقال عنھ حقائق: "... الذھبي عن السلمي

.                                                                 )2(" ولیتھ لم یصنفھ فإنھ تحریف وقرمطة ودونك الكتاب فسترى العجب، التفسیر

ألبي محمد روزبھان بن أبي النصر الشیرازي ) عرائس البیان في حقائق القرآن(-3

، وقد جرى مؤلف ھذا )3(من الھجرة ) ستة وستون وستمائة(الصوفي المتوفى سنة 

ولم یتعرض للتفسیر الظاھر ، التفسیر على نمط واحد وھو التفسیر اإلشاري الباطن

ولما وجدت أن كالمھ األزلي ال نھایة لھ في : "ك قولھ في المقدمةیدل على ذل، بحال

الظاھر والباطن ولم یبلغ أحد إلى كمالھ وغایة معانیھ؛ ألن تحت كل حرف من حروفھ 

 .)4(" ونھًرا من أنھار األنوار، بحًرا من بحار األسرار

لتفسیر ألفھ نجم لنجم الدین دایة، وعالء الدولة السمناني، فھذا ا) التأویالت النجمیة(-4

وبھذا یكون كل ، الدین دایة ومات قبل أن یتمھ، فأكملھ من بعده عالء الدولة السمناني

أما ، منھما قد شارك في ھذا التفسیر؛ وبالتالي یلزم الكالم عن حیاة كل منھما على حدة

فھو أبو بكر بن عبد هللا بن عبد هللا بن محمد بن شاھادر األسدي ): نجم الدین دایة(

كان ) أربع وخمسون وستمائة من الھجرة(المتوفى سنة " دایة"الرازي المعروف بـ 

، وأما )5(ویقال  بأنھ مدفون ببغداد ، من خیار الصوفیة، استشھد في حروب جنكیزخان

فھو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السمناني الملقب بعالء ) عالء الدولة السمناني(

طلب الحدیث على كثیر من شیوخ ، )سین وستمائةتسع وخم(الدولة والمولود سنة 

عصره حتى برع في العلم، وذكر أن مصنفاتھ تزید على ثالثمائة، وكان عالًما مرشًدا 

) ست وثالثین وسبعمائة من الھجرة(ولھ تصانیف في التصوف والتفسیر، توفي سنة 
والسمناني یلحظ ، والذي ینظر في ھذا التفسیر ویقارن بین ما كتبھ نجم الدین دایة )6(

أن ھناك فرًقا بین التفسیرین، فالجانب الذي كتبھ نجم الدین یتعرض فیھ أحیاًنا للتفسیر 

وما ، واإلشارة فیھ إلى كذا وكذا: "ثم یعقبھ بالتفسیر اإلشاري الباطن قائًال ، الظاھر

ة یذكره من التفسیر اإلشاري سھل المآخذ؛ ألنھ ال یقوم على قواعد من الفلسفة الصوفی

كما أنھ یربط بین اآلیات، أما الجانب الذي كتبھ السمناني فال یعرج فیھ على المعاني 

والسر في ذلك أنھ بناه على قواعد فلسفیة صوفیة، ، الظاھرة، وھو تفسیر معقد مغلق

 إن كـــل آیـــة لھا سبعة أبطن كل بطن یخالف اآلخر، فالمعنى الذي: فمثًال نراه یقــول
                                                           

)
1

 .31طبقات المفسرین، للسیوطي، ص) 
)

2
 .27، ص2التفسیر والمفسرون، ج) 

)
3

 .21، ص2كشف الظنون، مال كاتب حلبي، ج: انظر) 
)

4
 .2، ص1لقرآن، جعرائس البیان في حقائق ا) 

)
5

 .491طبقات المفسرین، للداوودي، ص: انظر) 
)

6
 .28، طبقات المفسرین، للداوودي، ص252-250، ص1الدرر الكامنة، ج: انظر) 
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 .)1(بطن یغایر المعنى الذي یجري على البطن اآلخر یجري على ھذا ال

التفسیر المنسوب البن عربي وھو أبو بكر محي الدین محمد بن علي بن أحمد بن -5

كما اصطلح  -بدون أداة التعریف  -عبد هللا الطائي األندلسي المعروف بابن عربي

احب أحكام على ذلك أھل المشرق للتفریق بینھ وبین القاضي أبي بكر بن العربي ص

، تلقى العلم على كثیر من الشیوخ حتى )ستین وخمسمائة من الھجرة(القرآن، ولد سنة 

ظھر نجمھ وعال ذكره، طوف في الكثیر من البالد فدخل الشام ومصر والموصل 

) ثمان وثالثین وستمائة(ومكة حتى ألقى عصاه واستقر في دمشق وتوفي بھا سنة 

نب التصوف بالكثیر من العلوم فكان عارًفا باآلثار ودفن فیھا، برع ابن عربي إلى جا

لھ مؤلفات عدیدة وكان ، وكان شاعًرا وأدیًبا وبلغ مبلغ االجتھاد واالستنباط، والسنن

حیث ، وھو من أصحاب مذھب وحدة الوجود، متبحًرا في العلوم الظاھرة والباطنة

ال ، لھ بوحدة األدیانیرى الوجود حقیقة واحدة، وقد أداه قولھ بوحدة الوجود إلى قو

إذ الكل یعبدون اإللھ الواحد المتجلي في صدورھم ، فرق بین سماویھا وغیر سماویھا

وصدور جمیع المعبودات والغایة الحقیقیة من عبادة العبد لربھ ھو التحقق من وحدتھ 

وإنما الباطل من العبادة أن یقصر العبد ربھ على مجلى واحد دون غیره ، الذاتیة معھ

 .)2(یھ إلًھا ویسم

وقد ظھر ذلك جلًیا ، لقد كفَّر العلماء ابن عربي لقولھ بوحدة الوجود والحلول واالتحاد

 . في تفسیره

فھذه لمحة سریعة عن بعض المفسرین الذین سلكوا مسلك التفسیر اإلشاري الباطن مع 

  .نبذة مختصرة عن تفاسیرھم

  :طننماذج وأمثلة للتفسیر اإلشاري البا: المطلب الثاني

المعاني التي یشتمل علیھا التفسیر الباطن تفاوت في إدراكھا أصحاب ھذا النوع من 

حیث أصابوا في ، التفسیر، ولم یكونوا جمیًعا مصیبین فیما وصلوا إلیھ منھا وأدركوه

بعض فیھا وأخطأوا في بعض آخر، وما أخطأوا فیھ كان بعضھ عن جھل وبعضھ عن 

ة مع قولھم بالظاھر على ما بھ قالوا بالباطن أیًضا، تعمد خبیث ونیة سیئة؛ فاإلمامی

وأما الباطنیة فلم ، ولكنھم تعمدوا أن یفسروا الباطن على ما یتفق وعقائدھم الفاسدة

ولكنھم أیًضا تعمدوا أن یفسروا الباطن ، یعترفوا بظاھر القرآن واعترفوا بالباطن فقط

  .ضال مبتدععلى ما یتفق ونوایاھم السیئة وكال الفریقین      

، أما الصوفیة أھل الحقیقة وأصحاب اإلشارة؛ فقد اعترفوا بظاھر القرآن ولم یجحدوه

كما اعترفوا بباطنھ ولكنھم حین فسروا المعاني الباطنة خلطوا عمًال صالًحا وآخر 
                                                           

)
1

 .238، ص1كشف الظنون، ج: انظر) 
)

2
، 1، دائرة المعارف للبستاني، بطرس البستاني، ج191، ص5شذرات الذھب، عبد الحي بن العماد، ج: انظر) 

 .599ص
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سیًئا، فبینما تجد لھم أفھاًما مقبولة سائغة تجد لھم بجوارھا أفھاًما ال یمكن أن یقبلھا 

  .)1(و یرضى بھا الشرعالعقل أ

ولھذا أرى من اإلنصاف أن أعرض بعض التفسیرات الباطنة التي یقبلھا العقل وال 

تخالف الشرع أشار إلیھا بعض العلماء، ثم أتبعھا بالتفسیرات اإلشاریة الباطنة 

  .المردودة

  نماذج من التفسیر اإلشاري الباطن المقبول: أوالً 

أن تكون من قبیل المقبول ما جاء في تفسیر قولھ  من التفسیرات الباطنة والتي یمكن-1

، یقول سھل التستري في } 22:البقرة{] َفَال َتْجَعلُوا �ِ أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ : [تعالى

أي أضداًدا فأكبر األضداد النفس ]  َفَال َتْجَعلُوا �ِ أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ : [تفسیرھا

: ، یقول الذھبي)2(" وء، المتطلعة إلى حظوظھا ومناھا بغیر ھدى من هللاألمارة بالس

فھذا القول من سھل یشیر إلى أن النفس األمارة داخلة تحت عموم األنداد حتى لو 

فال تجعلوا � أنداًدا ال صنًما وال شیطاًنا وال النفس وال كذا وال : فصل لكان المعنى

ن سیاق اآلیة وما یتعلق بھا من قرائن یدل على وھذا مشكل من حیث الظاھر؛ أل، كذا

أما النفس ، أن األنداد مراد بھا كل ما یعبد من دون هللا سواء أكان صنًما أم غیر صنم

ومع ھذا فیمكن أن ، فلم تكن معبودة لھم ولم یعرف أنھم اتخذوھا أرباًبا من دون هللا

اآلیة یالحظ أن سھًال  أن الناظر في باطن: یكون ھذا التفسیر صحیًحا وبیان ذلك

وذلك ألن ، التستري حین قال في اآلیة ما قال أتى بما ھو ند في االعتبار الشرعي

حقیقة الند أنھ المضاد لنده الجاري على مناقضتھ والنفس األمارة ھذا شأنھا ألنھا تأمر 

وھذا ھو الذي ، صاحبھا بمراعاة حظوظھا، الھیًة أو صادة عن مراعاة حقوق خالقھا

ي بھ الند بالنسبة لنده، ألن األصنام نصبوھا لھذا المعنى فال غبار على قول سھل یعن

َخُذوا أَْحَباَرُھْم َوُرْھَباَنُھْم أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن هللاِ : [، ویشھد لذلك بقولھ تعالى)3(في اآلیة  اتَّ

ا َوالَمِسیَح اْبَن َمْرَیَم َوَما أُِمُروا إِالَّ لَِیْعُبُدوا إِلًَھا وَ  اِحًدا َال إِلََھ إِالَّ ُھَو ُسْبَحاَنُھ َعمَّ

، وظاھر اآلیة أنھم لم یعبدوھم من دون هللا ولكنھم ائتمروا } 31:التوبة{] ُیْشِرُكونَ 

وفاتھم ، بأوامرھم وانتھوا عما نھوھم، فما حرموا علیھم حرموه، وما أباحوا لھم حللوه

 .)1(المتبع لھوى نفسھ وھذا بعینھ ھو شأن ، أن المحلل والمحرم ھو هللا

َوَال َتْقَرَبا : [ومن التفسیرات اإلشاریة الباطنة المقبولة ما جاء في تفسیر قولھ تعالى-2

الِِمینَ  َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ ، حیث یقول سھل التستري في } 35:البقرة{] َھِذِه الشَّ

ساكنة الھمة لشيء ھو لم یرد هللا معنى األكل في الحقیقة وإنما أراد معنى م: "تفسیرھا

لم یعصم من الھمة والفعل في  فآدم : غیره، أي ال تھتم بشيء ھو غیري، قال
                                                           

)
1

 .386، 385، ص2التفسیر والمفسرون، للذھبي، ج: انظر) 
)

2
 .14تفسیر القرآن العظیم، ص) 

)
3

 .389، ص2التفسیر والمفسرون، ج: انظر) 
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وكذلك كل من ادعى ما لیس لھ وساكنھ قلبھ : من أجل ذلك قال، الجنة فلحقھ ما لحقھ

إال أن یرحمھ هللا ، مع ما جبلت علیھ نفسھ ناظًرا إلى ھوى نفسھ لحقھ الترك من هللا 

، وبالنظر في كالم سھل نرى أنھ )2("تدبیره وینصره على عدوه وعلیھا فیعصمھ من

ال عن ، ادعى في اآلیة خالف ما ذكره المفسرون من أن المراد النھي عن نفس األكل

لكن یمكن أن یكون لھذا الكالم ، سكون الھمة لغیر هللا وإن كان ھذا منھًیا عنھ أیًضا

النھي في اآلیة    ال یصح جملة على نفس وذلك أن ، الذي قالھ سھل وجھ یجري علیھ

القرب مجرًدا إذ ال مناسبة فیھ ظاھرة، وإنما النھي عن معنى في القرب وھو إما 

التناول واألكل، وإما غیره وھو شيء ینشأ األكل عنھ وذلك مساكنة الھمة،    وال شك 

سیر لھ وجھ في أن السكون لغیر هللا لجلب منفعة أو دفع مفسدة منھي عنھ، فھذا التف

لم یقع النھي عن مجرد األكل من حیث ھو أكل بل عما ینشأ عن : ظاھر فكأنھ یقول

إذ لو انتھى عما نھى هللا عنھ لكان ساكًنا � وحده، فلما لم ، األكل من السكون لغیر هللا

ه بھ الشیطان وھو الخلود في الجنة أضاف هللا ، یفعل وسكن إلى أمر في الشجرة غرَّ

ُھ َفَغَوى: [لعصیان فقالإلیھ لفظ ا ُھ َفَتاَب َعلَْیِھ َوَھَدى*  َوَعَصى آََدُم َربَّ ] ُثمَّ اْجَتَباهُ َربُّ

، فمثل ھذا ال نعدم لھ وجًھا یحمل علیھ حتى یكون تفسیًرا صحیًحا } 122-121:طھ{

، ولكن ھناك أقوال لھم في التفسیر اإلشاري یقف أمامھا العقل حائًرا )3(مقبوًال 

وھذا ما ، عن تلمس محمل لھا تحمل علیھ حتى تبدو صحیحة وتصبح مقبولة وعاجًزا

 :سأورد لھ أمثلة فیما یأتي

  :نماذج من التفسیر اإلشاري المردود: ثانیاً 

حیث فسروا ھذه الحروف المقطعة : تفسیرھم للحروف المقطعة في أوائل السور-1

فیھ معان وصفات  م هللا الم اس: بتفسیرات باطنة غریبة منھا ما فسره التستري بقولھ

ا ھذه الحروف إذا  یعرفھا أھل الفھم بھ، غیر أن ألھل الظاھر فیھ معان كثیرة، فأمَّ

ألف األشیاء كما شاء، والالم لطفھ القدیم، والمیم مجده  انفردت، فاأللف تألیف هللا 

سور ألنھا لكل كتاب أنزلھ هللا تعالى سر، وسر القرآن فواتح ال: ، وقال أیضاً )4(العظیم 

، )حم، عسق(و) كھیعص(و) المر(و) الر(، و)المص: (أسماء وصفات مثل قولھ

فإذا جمعت ھذه الحروف بعضھا إلى بعض كانت اسم هللا األعظم، أي إذا أخذ ) طسم(و

: من كل سورة حرف على الوالء، أي على ما أنزلت السورة وما بعدھا على النسق

معناه أنا ) الم: (قال ابن عباس والضحاك: یضاً معناه الرحمن، ویقول أ) الم، حم، ن(

، قیل عن )الم: (، ویقول أبوعبد الرحمن السلمي في تفسیر قولھ تعالى)5(هللا أعلم 
                                                                                                                                                      

)
1

 .389، ص2المرجع السابق، ج: انظر) 
)

2
 .17، 16تفسیر القرآن العظیم، ص) 

)
3

 .391، 390التفسیر والمفسرون، ص: انظر) 
)

4
 .12-9ن العظیم، صتفسیر القرآ: انظر) 

)
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 .12-9المرجع السابق، ص: انظر) 
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من وجدني على : األلف ألف الوحدانیة والالم الم اللطف والمیم میم الملك، ومعناه

لعبودیة إلى المأل الحقیقة بإسقاط العالئق واألغراض تلطفت بھ، فأخرجتھ من رقِّ ا

معنى ) الم(األعلى وھو االتصال بمالك الملك دون االشتغال بشيء من الملك، وقیل 

األلف أي أفرد سرك، والالم لیت جوارحك لعبادي، والمیم أقم معي لمحو رسومك 

، فھذا الذي قالھ )1(" وصفاتك أزینك بصفات األنس بي والمشاھدة إیاك والقرب مني

قالھ أبو عبد الرحمن السلمي مشكل حیث ادعوا أن ھذه الحروف  سھل التستري والذي

وإذا جمعت ھذه الحروف على طریقة ، ترمز إلى أسرار غیبیة ومعان مكنیة

عون أحیاًنا أن ھذه الحروف ھي أصل العلوم  مخصوصة كان المعنى كذا وكذا، بل ویدَّ

نھ مراد هللا تعالى في وینسبون ذلك إلى أ، ومنبع المكاشفات من أحوال الدنیا واآلخرة

وھذه كلھا دعاوى یدعونھا على القرآن لم یستندوا فیھا إلى دلیل ، خطابھ للعرب

 .)2(برھاني أو إقناعي 

َوُھَو الَِّذي َمدَّ : [ومن أمثلة التفسیر اإلشاري الباطن المردود تفسیرھم لقولھ تعالى-2

ل أبو عبد الرحمن السلمي في ، حیث یقو} 3:الرعد{] األَْرَض َوَجَعلَ فِیَھا َرَواِسيَ 

المعنى ھو الذي بسط األرض وجعل فیھا أوتاًدا من أولیائھ وسادة من : "تفسیرھا

ومن كان ، فإلیھم الملجأ وبھم النجاة، فمن ضرب في األرض یقصدھم فاز ونجا، عبیده

 .)3("بغیتھ لغیرھم خاب وخسر

الَِّذي َخلََقنِي َفُھَو [ :ومن أمثلة ذلك تفسیرھم لقولھ تعالى حكایة عن إبراھیم -3

َوالَِّذي *  َوإَِذا َمِرْضُت َفُھَو َیْشفِینِ *  َوالَِّذي ُھَو ُیْطِعُمنِي َوَیْسقِینِ *          َیْھِدینِ 

الذي : "، یقول سھل التستري في تفسیرھا} 81-78:الشعراء{] ُیِمیُتنِي ُثمَّ ُیْحیِینِ 

والذي ھو یطعمني "ھدیني إلى قربھ، أي الذي خلقني لعبودیتھ ی" خلقني فھو یھدین

وإذا مرضت فھو "یطعمني لذة اإلیمان ویسقیني شراب التوكل والكفایة، : قال" ویسقین

یعني إذا تحركت بغیره لغیره عصمني، وإذا ملت إلى شھوة من الدنیا : قال" یشفین

 .)4(" منعھا على

أَلَْم َتَر أَنَّ هللاَ أَْنَزلَ : [ىومن أمثلة التفسیرات اإلشاریة المردودة تفسیرھم لقولھ تعال-4

ًة إِنَّ هللاَ لَِطیٌف َخبِیرٌ  َماِء َماًء َفُتْصبُِح األَْرُض ُمْخَضرَّ ، والمعنى } 63:الحج{] ِمَن السَّ

أنزل میاه الرحمة من سحائب القربة، وفتح إلى قلوب عباده عیوًنا من : "حسب قولھم

 .)5(" أثمرت اإلیمان وأینعت التوحیدماء الرحمة فأنبتت فاخضرت بزینة المعرفة و
                                                           

)
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 .9حقائق التفسیر، ص) 
)

2
 .394، ص2التفسیر والمفسرون، للذھبي، ج: انظر) 

)
3

 .49حقائق التفسیر، ص) 
)

4
 .106تفسیر القرآن العظیم، ص) 

)
5

 .212حقائق التفسیر، للسلمي، ص) 
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ْخلُ َذاُت األَْكَمامِ : [ویفسر السلمي أیًضا قولھ تعالى-5 حمن{] فِیَھا َفاِكَھٌة َوالنَّ } 11:الرَّ

جعل الحق في قلـــوب أولیائـــھ ریــــاض أنســـھ، فغـــرس فیھــــا أشجار : بقولھ

فھم یجنون ثمار األنس في كل ... أسرارھم أصولھـــــا ثابتــــــة فـــــي ، المعرفـــــــة

 .)1(" أوان

لَْیَس َعلَى : [ومن التفسیرات اإلشاریة المردودة تفسیر الشیرازي لقولھ تعالى-6

َعَفاِء َوَال َعلَى الَمْرَضى َوَال َعلَى الَِّذیَن َال َیِجُدوَن َما ُیْنفِقُوَن َحَرجٌ  ، } 91:التوبة{] الضُّ

ة أھل المراقبات ومجالس المحاضرات، والھائمین في وصف هللا زمر: "حیث یقول

الذین أنحلوا جسومھم بالمجاھدات ، المستغرقین في بحار األزلیات، المشاھدات

وأمرضوا نفوسھم بالریاضات، وأذابوا قلوبھم بدوام الذكر وجوالنھا في الفكر، 

ع عنھم بفضلھ وخرجوا بعقائدھم الصافیة عن الدنیا الفانیة بمشاھدتھ الباقیة، بأن رف

 .)2("حرج االمتحان وأبقاھم في مجالس األنس وریاض اإلیقان

ْیَر َفَقالَ َما لَِي َال أََرى الُھْدُھَد أَْم : [ویقول الشیرازي في تفسیر قولھ تعالى-7 َوَتَفقََّد الطَّ

ُھ أَوْ *  َكاَن ِمَن الَغائِبِینَ  ُھ َعَذاًبا َشِدیًدا أَْو َألَْذَبَحنَّ َبنَّ ] لََیأْتَِینِّي بُِسْلَطاٍن ُمبِینٍ  َألَُعذِّ

فتفقده ساعة وكان قلبھ غائباً ، إن طیر الحقیقة لسلیمان طیر قلبھ"، } 21-20:النمل{

فتفقده وما وجده فتعجب من شأنھ أي قلبھ ، في غیب الحق مشغوًال بالمذكور عن الذكر

شأن غیبة أھل وھذا ، وكان في الحق غائًبا، إن لم یكن معھ؟ فظن أنھ غائب عن الحق

، وھذا من كمال استغراقھم في هللا، الحضور من العارفین ساعات ال یعرفون أین ھم

ألعذبنھ بالصبر على " ألعذبنھ عذاًبا شدیًدا أو ألذبحنھ أو لیأتیني بسلطان مبین: "فقال

أو أذبحنھ بسیف المحبة أو بسیف العشق أو لیأتیني من ... دوام المراقبة والرعایة 

 .)3(" واطع أنوار أسرار األزلالغیب بس

ا َفَصلَ : [ومن التفسیرات اإلشاریة المردودة تفسیر نجم الدین دایة لقولھ تعالى-8 َفلَمَّ

َطالُوُت بِالُجُنوِد َقالَ إِنَّ هللاَ ُمْبَتلِیُكْم بَِنَھٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُھ َفلَْیَس ِمنِّي َوَمْن لَْم َیْطَعْمُھ 

ُھ ِمنِّي إِالَّ  واإلشارة فیھا أن هللا : ، یقول} 249:البقرة{]  َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة بَِیِدهِ َفإِنَّ

تعالى ابتلى الخلق بنھر الدنیا وماء زینتھا للخلق فیھا لیظھر المحسن من المسيء 

فمن شرب منھ : "ولیمیز الخبیث من الطیب والمقبول من المردود امتحنھم هللا فقال لھم

یعني من أولیائھ ومحبي وطالبي، ولھ اختصاص " فإنھ منيفلیس مني ومن لم یطعمھ 

" إال من اغترف غرفة بیده: "بقربي قبولي والتخلق بأخالقي ونیل الكرامة مني، وقولھ
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 .344حقائق التفسیر، للسلمي، ص) 
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یعني من قنع من متاع الدنیا على ما البد منھ من المأكول والمشروب والملبوس 

 .)1(" والمسكن وصحبة الخلق

َھا الَِّذیَن آََمُنوا َقاتِلُوا الَِّذیَن َیلُوَنُكْم ِمَن الُكفَّاِر یَ : [ویقول في تفسیر قولھ تعالى-9 ا أَیُّ

أي جاھدوا كفار النفس : "، یقول المعنى} 123:التوبة{] ...َوْلَیِجُدوا فِیُكْم ِغْلَظًة 

وصفاتھا بمخالفة ھواھا وتبدیلھا وحملھا على طاعة هللا والمجاھدة في سبیلھ، فإنھا 

أي عزیمة صادقة في فنائھا بترك شھواتھا " ولیجدوا فیكم غلظة" تحجبك عن هللا،

 .)2(" ولذاتھا ومتحسناتھا، ومنازعتھا في ھواھا وحملھا على المتابعة في طلب الحق

َوَضَرَب هللاُ َمَثًال : [ومن التأویالت اإلشاریة المردودة تأویل السمناني لقولھ تعالى-10

نِي ِمْن لِلَِّذیَن آََمُنوا ِاْمَرأََة فِْرعَ  ِة َوَنجِّ ْوَن إِْذ َقالَْت َربِّ اْبِن لِي ِعْنَدَك َبْیًتا فِي الَجنَّ

الِِمینَ  نِي ِمَن الَقْوِم الظَّ وضرب هللا مثًال : "، یقول} 11:التَّحریم{] فِْرَعْوَن َوَعَملِِھ َوَنجِّ

القوة یعني " امرأة فرعون"یعني القوى المؤمنة من قوى النفس اللوامة " للذین آمنوا

الصالحة القابلة تحت القوة الفاسدة الفاعلة المستكبرة ما ضرھا كفر القوة الفاعلة 

نِي [الفاسدة إذا كانت ھي صالحة بنفسھا  ِة َوَنجِّ إِْذ َقالَْت َربِّ اْبِن لِي ِعْنَدَك َبْیًتا فِي الَجنَّ

الِِمینَ  نِي ِمَن الَقْوِم الظَّ یعني إذ قالت اللطیفة الصالحة القابلة ] ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَملِِھ َوَنجِّ

: وقالت أیًضا في مناجاتھا، في مناجاتھا مع ربھا ابن لي بیًتا في أخص أطوار القلب

 .)3(" نجني من ھذه القوة الفاسدة وعملھا ونجني من أنوائھا وقواھا الظالمة

الَ َوإِْذ قَ : [ومن التفسیرات اإلشاریة المردودة تفسیر ابن عربي لقولھ تعالى-11

َمَراِت َمْن آََمَن ِمْنُھْم بِا�ِ َوالَیْومِ   إِْبَراِھیُم َربِّ اْجَعلْ َھَذا َبلًَدا آَِمًنا َواْرُزْق أَْھلَُھ ِمَن الثَّ

اِر َوبِْئَس الَمِصیُر  هُ إِلَى َعَذاِب النَّ ُعُھ َقلِیًال ُثمَّ أَْضَطرُّ ] اآلَِخِر َقالَ َوَمْن َكَفَر َفأَُمتِّ

وإذ قال إبراھیم رب اجعل ھذا الصدر الذي ھو حرم : "، یقول ما نصھ }126:البقرة{

القلب بلًدا آمًنا من استیالء صفات النفس واغتیال العدو اللعین وتخطف حسن القوى 

َمْن آََمَن ِمْنُھْم [وارزق أھلھ من ثمرات معارف الروح أو حكمھ أو أنواره ، البدنیة لھ

أي ومن احتجب ] َقالَ َوَمْن َكَفرَ [وحدَّ هللا منھم وعلم المعاد، من ] بِا�ِ َوالَیْوِم اآلَِخرِ 

ه بالترقي إلى مقام العین الحتجابھم بالعلم  من هللا الذین سكنوا الصدر وال یجاوزون حدَّ

فأمتعھ قلیًال من المعاني العقلیة والمعلومات الكلیة النازلة إلیھم ، الذي وعاؤه الصدر

ثم اضطره إلى عذاب نار الحرمان والحجاب ، تعیشوا بھمن عالم الروح على قدر ما 

 .)1("وبئس المصیر مصیرھم لتعذبھم بنقصانھم وتأملھم بحرمانھم

َوى ُیْخِرُج الَحيَّ : [ویقول ابن عربي في تفسیر قولھ تعالى-12 إِنَّ هللاَ َفالُِق الَحبِّ َوالنَّ

إن هللا "، } 95:األنعام{] هللاُ َفأَنَّى ُتْؤَفُكونَ  ِمَن الَمیِِّت َوُمْخِرُج الَمیِِّت ِمَن الَحيِّ َذلُِكمُ 
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فالق حبة القلب بنور الروح عن العلوم والمعارف، ونور النفس بنور القلب عن 

األخالق والمكارم، ویخرج حي القلب من میت النفس تارة باستیالء نور الروح علیھا 

الھوى وصفات النفس  ومخرج میت النفس عن حي القلب أخرى بإقبالھ علیھا واستیالء

علیھ ذلكم هللا القادر على تقلیب أحوالكم وتقلیبكم في أطواركم فأنى تصرفون عنھ إلى 

 .)2(" غیره

والتي نالحظ من خاللھا أنھا       ، فھذه بعض النماذج للتفسیر اإلشاري الباطن المردود

اھر مخالفة وھي مردودة وباطلة لمخالفتھا المعنى الظ، ال تتوافق مع عقل وال شرع

  .شدیدة، بل    وال ینطبق علیھا شروط قبول التفسیر اإلشاري والتي سبق الحدیث عنھا

  

  النتائج والتوصیات

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، نحمده ونشكره على توفیقھ في البدء والختام، 

  .ونصلي ونسلم على خیر األنام نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ الكرام

 الذي أعاننا على إتمام ھذا البحث، ونسألھ أن یكتب لھ الَقُبول في الدنیا فالحمد �

واآلخرة، وأن یجعلھ من األعمال الُمبلِّغة إلى دار السالم، والموجبة للفوز بُحسن 

  .الختام، وفیما یلي نضع بین یدي القارئ الكریم ما توصلنا إلیھ من نتائج وتوصیات

  :النتائج: أوالً 

: إلمام الزرقاني أدق وأضبط تعریف للتفسیر اإلشاري الباطن وھوُیعد تعریف ا-1

 .تأویل القرآن بغیر ظاھره إلشارة خفیة تظھر ألرباب السلوك والتصوف

التعریف اإلشاري الباطن لھ أصل من القرآن الكریم والسنة النبویة وأقوال -2

 .الصحابة

ه أثناء نزول القرآن تعد نشأة التفسیر اإلشاري الباطن نشأة قدیمة حیث بدأ ظھور-3

 .على النبي

من خالل البحث یتبین أن فریًقا من العلماء ذھب إلى أن للقرآن ظھر وبطن، ظھر -4

 .یفھمھ كل من یعرف اللسان العربي، وبطن یفھمھ أصحاب الموھبة وأرباب البصائر

من أثبت التفسیر اإلشاري الباطن لآلیات ونفى في ذات الوقت الظاھري لھا فقد -5

رتد وال خالف في ذلك بین العلماء ألن ذلك یضیع معاني القرآن الكریمة كفر وا

 .ویذھب بھدایاتھ

یقبل التفسیر اإلشاري الباطن بشروط أھمھا وأولھا موافقتھ للمعنى الظاھر للنص -6

 .القرآني
                                                                                                                                                      

)
1

 .57، ص1تفسیر ابن عربي، ج) 
)

2
 .215، ص1تفسیر ابن عربي، ج) 
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ال یقبل التفسیر اإلشاري الباطن إذا كان تأویًال یخرج عن مراد هللا والمعنى الحقیقي -7

 .آنیةلآلیة القر

من العلماء من قبل التفسیرات اإلشاریة الباطنة وأحسن الظن بقائلھا منھم ابن -8

الصالح وسعد الدین التفتازاني واإلمام األلوسي والشیخ مال كاتب الحلبي وابن خلدون 

ومنھم من رفضھا لمخالفتھا ظاھر النص كاإلمام السیوطي والزرقاني ومحمد حسن 

 .الذھبي

تفسیر اإلشاري الباطن تبین للباحثین أن بعضھا تجمع بین بالنظر في مؤلفات ال-9

المعنى الباطن والظاھر للنص القرآني وبعضھا تھتم بالتفسیر الباطن على حساب 

 .التفسیر الظاھر

من خالل النظر بالتفسیرات الباطنة تبین للباحثین أن ھذه التفسیرات قد انحرفت -10

راد هللا ال یقرھا عقل وال یقبلھا بأصحابھا عن الصواب إلى تفسیرات بعیدة عن م

 .شرع

  :التوصیات: ثانیاً 

نوصي طالب وطالبات الدراسات العلیا باالھتمام بالتفسیر اإلشاري حیث إن ھذا -1

 .النوع من التفسیر لم یحظ بدراسات علمیة محكمة

نوصي العلماء وأھل االختصاص بعقد حلقات علمیة عبر وسائل اإلعالم المرئیة -2

مكتوبة لتنبیھ الناس إلى ھذا النوع من التفسیر وبیان المقبول منھ والمسموعة وال

 .والمردود

ندعو الدعاة إلى هللا باالھتمام بالتفسیر اإلشاري لتبصیر الناس وتعلیمیھم وتحذیرھم -3

 .من التفسیرات اإلشاریة الباطنة خاصة المتعلقة بالعقائد والعبادات

ب العالمینوآخر دعوانا أن الحمد � ر
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  ملخص

  .األداء، االشراف التربوي، معاییر الجودة: المفتاحیة الكلمات

ھدف الدراسة التعرف على الى واقع أداء المشرفین التربویین للمرحلة األساسیة 

ي المھنیة، االدائیة، اإلنتاجیة، معاییر الجودة الشاملة من النواحبشمال غزة في ضوء 

وتحقیقاً ألھداف الدراسة، قام الباحثان باستخدام المنھج الوصفي . واإلداریة، االجتماعیة

التحلیلي، واستخدم الباحثان االستبانة لقیاس تأثیر واقع أداء المشرفین التربویین للمرحلة 

ل غزة والبالغ األساسیة، وتكونت عینة الدراسة مشرفي مدارس الحكومة بشما

من مجموع المشرفین والمشرفات، %) 100(مشرفا ومشرفة بواقع ) 36(عددھم

وجاءت  ،spasوعولجت أسئلة الدراسة باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

أن مستوى المعیار المھني لدى مشرفي المرحلة : نتائج الدراسة على النحو التالي

، والمعیار االجتماعي %82.666نسبة األساسیة بشمال غزة حاز على 

، والمعیار اإلداري %79.814، والمعیار األدائي نسبتھ%80.834نسبتھ

 وفق معاییر الجودة الشاملة،% 79.074، والمعیار اإلنتاجي نسبتھ%79.778نسبتھ

 0.05(انھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  كما اظھرت نتائج الدراسة

≤ α (ات استجابات المبحوثین تعزى لمتغیر للجنس، سنوات الخدمة، بین متوسط

وفي ضوء تلك النتائج خرجت الدراسة بعدة توصیات . المؤھل العلمي، التخصص

تعزیز األداء المھني واألدائي واإلنتاجي واإلداري واالجتماعي لدى المشرفین : أھمھا

وبمستوى أرقى وفقاً  وتوفیر ما یلزمھم حتى یستطیعوا النھوض بأدائھم بشكل أفضل

وفق معاییر  للمعاییر المھنیة المعاصرة، حتى ینعكس انتاجھم على المعلمین والطلبة

  .الجودة الشاملة وتحقیق األھداف المنشودة
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Abstract 

Key words: Performance, Educational Supervision, Quality 

Standards 

This study aimed to identify the educational supervisors in 

the primary stage in North Gaza Governorate in the light of 

total quality standards from the vocational, performance, 

productive, administrative and social aspects. To achieve 

the aims of the study, the researchers used the analytical 

descriptive method. The researchers used the questionnaire 

to measure the effect of educational supervisors in the 

primary stage. The sample of the study consisted of all 

educational supervisors in North Gaza Governorate which 

are (36) supervisors by 100% of the total number of 

supervisors, the questions of the study were treated by 

using the (SPSS). The results of the study stated that the 

level of vocational standard for educational supervisors in 

the primary stage in North Gaza Governorate got a 

percentage of (82.666%), the social standard with a 

percentage of (80,834%), the performance standard with a 

percentage of (79,814%), the administrative standard with a 

percentage of (79,778%) and the productive standard with a 

percentage of (79,074%) according to the total quality 

standards. The results also showed that there are no 

statistically significant gender, years of experience, 

qualification and specialization variables. In the light of 

these results, the study recommended the following: 

enhancing the vocational, performance, productive, 

administrative and social performance of the educational 

supervisors and support them to improve their performance 

better in order to reflect their experience on teachers and 

students.  
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  :مقدمة

یعد اإلشراف التربوي یعد من أھم عناصر إعداد المعلم إن لم یكن أھمھا جمیعاً حیث 

یكتسب اإلشراف التربوي من كونھ عمل تعاوني یركز بمفھومھ الشامل على تنمیة 

العملیة التعلیمیة والتربویة بكافة عناصرھا وعلى رأسھا المعلم الذي یمثل العنصر 

رف التربوي راعي تلك التنمیة، ألنھ المعایش الحقیقي للعمل البشري الفاعل فیھا والمش

التربوي المیداني المالحظ لجمیع العناصر المتصلة بالعملیة التربویة المدرك لدور كل 

عنصر في مساعدة المعلم والمتعلم كالمقررات الدراسیة والوسائل التعلیمیة، وأسالیب 

  . التقویم ولذلك تم االھتمام باألشراف التربوي

یحتاج في بعض األحیان إلى اإلشراف، وال سیما " المتمیز في أدائھ "وحتى المعلم 

عند تطبیق أفكار جدیدة، حیث یرحب دائماً بمقترحات المشرف وبزیاراتھ الصفیة، 

ویستطیع المشرف التربوي استغالل كفاءة المعلم المتمیز عن طریق تكلیفھ إعطاء 

راء عملي أمام المعلمین األقل اقتداراً أو ، أو توضیح إج)نموذجي(درس توضیحي 

خبرة، حیث یسر ھذا المعلم عادة بھذا التكلیف الذي یھیئ لھ الفرصة إلظھار مقدرتھ 

وفعالیتھ، ویؤدي درسھ بمتعة تظھر آثارھا في تعاونھ مع المشرف ومع أقرانھ 

 ).12: 2008الحالق، (، المعلمین

ء ممارستھ للتعلیم مسبقاً وقیامھ بزیارة والمشرف التربوي رجل اكتسب خبره في أثنا

ولدیھ القدرة في أن یتنبأ بالصعوبات التي قد . معلمین ووقوفھ على أسالیب تدریسھم

تواجھ المعلم الجدید عند مزاولتھ التدریس باإلضافة إلى أن المشرف التربوي یتمیز 

ب التي تؤدي بقوة مالحظتھ وقدرتھ على أن یستشف روح التالمیذ، وأن یدرك األسالی

إلى إحراج المعلم، وإزعاجھ، وقلقھ وخلق المتاعب لھ، وھنا تأتي مھمة المشرف 

التربوي في التنبؤ بالصعوبات والعراقیل، وأن یعمل على تالفیھا والتقلیل من أثارھا 

الضارة وأن یأخذ بید المعلم ویساعده على تقویم نفسھ ومواجھة ھذه الصعوبات 

  (Hirsh, s. 2004:24 ). والتغلب علیھا ذاتیاً 

والمشرف التربوي المبدع ھو الذي یعمل على اكتشاف قدرات المعلمین واستخراج 

جھودھم ومساعدتھم على تحقیق األھداف المنشودة وفق معاییر الجودة الشاملة، 

ویعمل على ترقیة أعمالھم ویعد نفسھ واحداً منھم ال متصدرا لھم دائماً، كما أن 

في المعلمین نشاطھم اإلبداعي والقدرة على قیادة أنفسھم  المشرف المبدع یغذي

على قدراتھم وإمكاناتھم الذاتیة، ویساعدھم على النمو  بأنفسھم، ویأخذ بأیدیھم لالعتماد

 ).7: 2011العساف،( ،المھني والشخصي

عطفاً على ما سبق فالمشرف التربوي خبیر فني، وظیفتھ الرئیسة مساعدة المعلمین 

لمھني، وحل المشكالت التعلیمیة التي تواجھھم، باإلضافة إلى تقدیم على النمو ا

. الخدمات الفنیة، لتحسین أسالیب التدریس، وتوجیھ العملیة التربویة الوجھة الصحیحة
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مما یتطلب أن یكون المشرف قائداَ تربویاَ یتمتع بكفاءة عالیة وثقافة واسعة وقدر كبیر 

 . NCRTECیة التي تؤھلھ لمھمة القیادةمن الخبرة التربویة والصفات الشخص

2005:11)   .(  

ورغم ما شھده اإلشراف التربوي في فلسطین بشكل عام واألسالیب اإلشرافیة بصفة 

خاصة من تجدیدات انعكست آثارھا في تطویر الكثیر من الممارسات اإلشرافیة 

فة عناصر واتساع نطاق االشراف التربوي وشمولیة أھدافھ وتعدد وظائفھ لتشمل كا

الموقف التعلیمي وجمیع جوانب العملیة التعلیمیة التعلمیة التربویة إال أن الواقع 

االشرافي وسبل تطویره وفق المعاییر المھنیة المعاصرة كشف عدم التنوع في أسالیب 

لذلك جاءت أھمیة . االشراف التربوي واالقتصار في أغلبھ على الزیارات الصفیة

أداء المشرفین على العملیة التعلیمیة التعلمیة وفق معاییر  الدراسة إلیجاد لتحسین

  .الجودة الشاملة لتحقیق األھداف المنشودة

 :مشكلة الدراسة

في ضوء التجدد المستمر والتغیر الثقافي والمعرفي المتزاید تزداد الحاجة إلى إعداد 

عاییر ولعل اإلشراف المعلم جیدا ً وفق معاییر الجودة الشاملة والتزام المعلمین بھذه الم

التربوي ھو الخطوة األولى في خطوات اإلعداد والجزء األھم في حیاتھ ألنھا المجال 

الذي یتیح الفرصة للمعلم بتطبیق معارفھ النظریة باإلضافة إلى تمكنھ من معرفة نقاط 

القوة والضعف لدیھ، بحیث تؤدي الى مخرجات تتصف بالجودة الشاملة وتعمل على 

  . اجات المتعلمینتلبیة احتی

  : تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئیس التالي

معاییر  التربویین للمرحلة األساسیة بشمال غزة في ضوء ما واقع أداء المشرفین

  الجودة الشاملة؟

  :االسئلة الفرعیة التالیةالسؤال الرئیس ویتفرع عن  

المھني، االدائي، اإلنتاجي، األداري، (ھم ما درجة تقدیر المشرفین التربویین لواقع أدائ

 معاییر الجودة الشاملة؟ في ضوء) االجتماعي

بین متوسطات استجابات ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

المبحوثین حول واقع أداء المشرفین التربویین للمرحلة األساسیة بشمال غزة في ضوء 

متغیر للجنس، سنوات الخدمة، المؤھل العلمي، معاییر الجودة الشاملة تعزى ل

  .التخصص
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  :أھداف الدراسة

تھدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على واقع أداء المشرفین التربویین للمرحلة  

  األساسیة بشمال غزة وفق معاییر الجودة الشاملة؟

واالجتماعیة التي  التعرف على واقع المعاییر المھنیة، واالدائیة، واالنتاجیة، واالداریة،

 .یتصف بھا المشرف التربوي بمحافظة شمال غزة

متوسطات استجابات المبحوثین حول واقع أداء المشرفین التربویین التعرف على واقع 

  .للمرحلة األساسیة تعزى لمتغیر للجنس، سنوات الخدمة، المؤھل العلمي، التخصص

  :أھمیة الدراسة

  :لتالیةتكمن أھمیة الدراسة في الجوانب ا 

كونھا تعالج موضوعاً في غایة األھمیة وھو واقع أداء المشرفین التربویین للمرحلة 

 .معاییر الجودة الشاملة في ضوءبشمال غزة   األساسیة 

إن دراسة دور اإلشراف التربوي في تحقیق الجودة یعد نقطة االنطالق لتطبیق الجودة 

 .علیمیةالتعلیم العام ومن ثم تحسین العملیة الت  في 

یمكن للدراسة الحالیة أن تفید العاملین في مجال اإلشراف التربوي لتطویر أدائھم 

 .بالمھام الموكلة إلیھم والتي تتناسب مع معاییر الجودة وتعریفھم 

إبراز دور المشرفین التربویین كقادة لھم أعمال تؤثر في جودة التعلیم العام 

 .ومخرجاتھ

  :حدود الدراسة

المشرفین والمشرفات الذین یشرفون على مدارس المرحلة األساسیة  :الحد المكاني

 .شمال غزة بمحافظة 

 .م2015-2014: الحد الزماني

واقع أداء المشرفین التربویین اقتصرت الدراسة التعرف على  :الحد الموضوع

 .معاییر الجودة الشاملةفي ضوء  األساسیة بشمال غزة للمرحلة 

 :مصطلحات الدراسة

ھي مرحلة التعلیم األساسي وھي مرحلة الزامیة تبدأ من الصف  :األساسیة المرحلة

االساسي حتى الصف العاشر االساسي في فلسطین وتضم المرحلة االساسیة  االول 

الصف الرابع والمرحلة االساسیة العلیا من الصف الخامس حتى الصف  الدنیا حتى 

 .13:2015) وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة،(. العاشر

ھي مرحلة التعلیم األساسیة وااللزامیة والتي تبدأ من : التعریف االجرائي للباحثان

 .األول وحتى الصف العاشر في المدارس التابعة للسلطة الفلسطینیة الصف 
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خدمة فنیة تعاونیة تھدف إلى دراسة الظروف التي تؤثر في : اإلشراف التربوي

على تحسین ھذه الظروف بالطریقة التي تكفل لكل عملیتي التربیة والتعلیم، والعمل 

  ).9: 2007الخطیب، (معلم النمو المطرد وفق ما تھدف إلیھ التربیة المنشودة 

عملیة تھدف إلى تحسین المواقف التعلیمیة عن طریق  :التعریف االجرائي للباحثان

سھل الطرق تخطیط المناھج او الطرق التعلیمیة التي تساعد المعلمین على التعلیم بأ

  .وأفضلھا بحیث تتفق وحاجاتھم وفق ما تھدف إلیھ التربیة

ھو القیاس أو المحك الذي یمكن الرجوع ألیھ أو استخدامھ أساساً للمقارنة أو  :المعیار

 .13:2015) ،مجمع اللغة العربیة(التقدیر 

  .محك یمكن على أساسھ المقارنة بین األشیاء: التعریف االجرائي

تلك المواصفات والشروط التي ینبغي توافرھا في : الشاملة في التعلیممعاییر الجودة 

سیاسة القبول، / البرامج التعلیمیة/جودة المعلمین/التعلیم، والتي تتمثل في جودة اإلدارة 

بحیث تؤدي الى مخرجات تتصف بالجودة وتعمل على تلبیة احتیاجات المتعلمین 

 .)9: 2008الحبالني،(

على أسس صحیحة، وال تكون  واقع جودة التربیة قائمة :لباحثانالتعریف االجرائي ل

صحیحة إال إذا كانت أھدافھا منسجمة مع حقائق الواقع المجتمعي، وقضیة األھداف 

قضیة تفكیر منطقي، حیث یمكن تحقیق األھداف والوصول للجودة بوضع الشخص 

 .المناسب في المكان

مؤسسة التعلیمیة بإنجاز معاییر ومؤشرات ھي التزام ال :الجودة الشاملة في التعلیم

حقیقیة متعارف علیھا مثل معدالت الترفیع والكفاءة الداخلیة الكمیة ومعدالت تكلفة 

 .)62: 2007الخطیب، (التعلیم 

أسلوب استراتیجي یقوم على التعاون المشترك  :التعریف االجرائي للباحثان

عمال، وفق معایر ومبادئ تؤدي الى واإلحساس بالمسئولیة بین العاملین في أداء اإل

تحقیق تمیز وتفوق عال في عناصر النظام التعلیمي مع االستمراریة في التطویر 

والتحسین بمرونة وفاعلیة تحقیقاً لحاجات ورغبات المستفیدین، واعتماداً على تقیمیھم 

   .لمعرفة مدى التحسن في األداء

 الخلفیة النظریة للدراسة

اف التربوي بدور كبیر في تحسین وتطویر العملیة التعلیمیة ، فعلیھ یسھم اإلشر        

تتوقف ممارسات المعلمین داخل الصفوف ،ومن خاللھ یمكن إعادة النظر في المناھج 

لذا یعد .الدراسیة، وتحسین أداء اإلدارة المدرسیة، وضمان االرتقاء بمستوى الطالب 

انب العملیة التعلیمیة، ولما كان ھناك اإلشراف التربوي عملیة شمولیة تغطى جمیع جو

حاجة إلى االرتقاء بالعملیة التعلیمیة وذلك من خالل تطبیق مفھوم إدارة الجودة في 
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التعلیم العام بمحافظة شمال غزة ، فمن الخطوات الھامة في تحقیق ذلك تفعیل دور 

  . اإلشراف التربوي كمحور رئیس في تحقیق الجودة

  وممیزاتھ واھمیتھ مفھوم اإلشراف التربوي

تكمن أھمیة اإلشراف التربوي من أھمیة ما یشرف علیھ المشرف وھم المعلمون إذ 

یعتبر المعلمون من أھم المدخالت األساسیة للعملیة التعلیمیة التعلمیة، حیث أن لھم 

الدور الرئیس في تحدید نوعیة الخریجین ، فالمعلم القدیر یمكن أن یحدث أثراً ملموساً 

ي حال ضعف المدخالت األخرى كالمناھج واألبنیة المدرسیة واألموال التي حتى ف

تنفق ، ولذلك فقد أھتمت الدول المتقدمة بإعداده إعداداً تربویاً سلیماً ، وعنیت بإشباع 

خذ كل ما ترید واصنع لنا إنساناً : حاجاتھ األساسیة عنایة فائقة ، ولسان حالھم یقول 

ثت التربیة عندھم نھضات صناعیة وزراعیة وتجاریة سلیماً منتمیاً وھكذا أحد

وعسكریة ، فأصبحوا أعزاء في بالدھم ، یأكلون مما یزرعون ویلبسون مما یصنعون 

  .)7: 2006ربیع، (

واإلشراف عملیة فنیة تعاونیة، تتم بین المشرف والمعلم ویقصد بھا تطویر وتحسین 

 یمكن أن تثمر إال بتعاون بین المشرف العملیة التعلیمیة، وكونھا تعاونیة یعنى أنھا ال

  .والمعلم

ونظراً لشمول وتعدد مھام المشرف التربوي، ویعرف اإلشراف بأنھ المجھود الذي 

یبذل الستثارة وتنسیق وتوجیھ النمو المستمر للمعلمین في المدرسة، فرادى 

ة، وجماعات، لكي یفھموا وظائف التعلیم فھما أحسن، ویؤدوھا بصورة أكثر فاعلی

حتى یصبحوا أكثر قدرة على استثارة وتوجیھ النمو المستمر لكل تلمیذ نحو المشاركة 

  .)13: 2008الحبالني،(الذكیة والعمیقة في بناء المجتمع الدیموقراطي الحدیث 

ویجمع التربویون على أن عملیة اإلشراف التربوي، ھي خدمة فنیة متخصصة یقدمھا 

مین الذین یعملون معھ، بقصد تحسین عملیة التعلم المشرف التربوي المختص إلى المعل

والتعلیم، وتعمل الخدمة اإلشرافیة على تمكین المعلم من المعرفة العلمیة المطلوبة 

والمھارات األدائیة الالزمة، على أن تقدم بطریقة إنسانیة تكسب ثقة المعلمین وتزید 

  .)15: 2004عطوي، (من تقبلھم وتحسن من اتجاھاتھم 

 :اإلشراف التربويأھداف 

یھدف اإلشراف التربوي إلى تحسین العملیة التربویة والتعلیمیة بكافة عناصرھا وقد 

  :ذكر بعض التربویین عدداً غیر قلیل من أھداف اإلشراف التربوي وھي كما یلي

تحسین مواقف التعلیم لصالح التلمیذ، والبد أن یكون التحسین مبنیا على أساس من        . 1 

  .یط والتقویم والمتابعة السلیمةالتخط

  .إثارة اھتمام المعلمین بالعملیة التعلیمیة وتحسینھا. 2

  .االھتمام بمساعدة أفراد التالمیذ على التعلم في حدود إمكانات كل منھم. 3
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تحقیق التعاون بین المشرف والمعلم وإدارة المدرسة وكل من لھ عالقة بتعلیم . 4

  .التالمیذ

  .ن على عملیة التقویم الذاتيتدریب المعلمی. 5

  .توجیھ المعلم إلى ما لدیھ من قدرات ومھارات تقیده في تجدید تدریسھ. 6

مساعدة المعلمین على تتبع البحوث النفسیة والتربویة ونتائجھا ودراستھا معھم، . 7

  .ومعرفة أسالیب التدریس الجدیدة ووضع خطة لتحقیق ھذه األھداف

  .لتعاون فیما بینھم لتذلیل الصعوبات المھنیةمساعدة المعلمین على ا. 8

تشجیع المعلمین على القیام بالتجریب الناقد البناء في أسالیبھم التي تناسب . 9

  .تالمیذھم

إقناع المعلمین بان ما یعلمونھ داخل الصف ھو مكمل لما یقوم بھ تالمیذھم خارج . 10

  ).14: 2007الخطیب، (الصف 

  :ملیة التعلیمیةدور المشرف التربوي في الع

لیس من السھل إبراز تحدید واضح لمھمات المشرف التربوي ومسئولیاتھ، وحصرھا 

على نقاط معینة، وذلك ألن نوعیة ھذه المھمات تعتمد على مفھوم اإلشراف التربوي، 

وفلسفتھ، وأھدافھ التي یتطلع ألي تحقیقھا، وبما أن ھذه الفلسفة وتلك األھداف والمفاھیم 

مجتمع إلى آخر فلیس من الغریب أن تكون عملیة تحدید تلك المھمات غیر تختلف من 

 ,Alger ).أننا ال نستطیع أن نحدد تلك المھام بشكل عام) بالطبع(سھلة، وھذا ال یعني 

C. ; &Chizhik, A. 2006:47)   

  : وأھم ھذه المھمات والمسؤولیات

  ). تخطیطیة وإداریة(مسؤولیة عامة .1

  . ومنھا) فنیة(مسؤولیة خاصة . 2

  . مسؤولیة تتعلق بالمناھج الدراسیة والكتب وطرق التدریس. 3

  .مھام تتعلق بالتدریب.4

  . مھام تتعلق باألنشطة المدرسي. 5 

  ).71: 2000دیاب، (مھام تتعلق باالختبارات . 6

  :جودة اإلشراف التربوي

تلف تعریف ینطوي األدب التربوي على العدید من المفاھیم لإلشراف التربوي ویخ

المربین لإلشراف حسب نظرتھم إلیھ وفھمھم لھ وإلمامھم بجوانبھ وتحلیلھم إلطاره 

وتقدیر ، ومضمونھ، فمنھم من جعلھ یقتصر على مباشرة التعلیم داخل حجرة الدراسة

ومنھم من جعلھ یمد المدرس بما یحتاج إلیھ من مساعدة، وھناك من ، عمل المعلمین

ي یستھدف تزوید الطالب في جمیع المراحل بمستوى أفضل رأى أنھ ذلك المجھود الذ

من الخدمات التربویة، ویعود ھذا االختالف إلى اختالف الفلسفات التي تنطلق منھا 
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. ھذه المفاھیم وتبعاً الختالف الرؤى والتصورات لإلشراف التربوي والھدف منھ

.(Song, H.; Koszalka,. 2005:12)  

ن یأخذھا المشرف بعین االعتبار لتحقیق الجودة قیم واتجاھات أساسیة یجب أ 

  :الشاملة في التعلیم المدرسي

الصدق مع الذات ومع • الثقة بالنفس وبالعاملین وخبراتھم   • النظرة إلى اإلنسان   • 

إعادة االعتبار للخبرات    • احترام الذات واحترام اآلخرین   • التواضع   • اآلخرین 

• تقبل آراء اآلخرین• إعادة االعتبار للتأمل الذاتي   • یر   إعادة االعتبار للتفك• 

النمو المھني • روح الفریق• التشارك في المسؤولیة    • التشارك في ثقافة المدرسة

اإلیمان بحق كل تلمیذ في • الدعم والمساندة بدالً من التوبیخ واإلحباط   • المستمر 

  ).78: 2011العساف، (ستوى التوقعات رفع م• اإلیمان بقدرات كل تلمیذ • التعلم 

  :الدراسات السابقة

یشھد عصرنا الحالي تطوراً كبیراً في كافة المجاالت التربویة والثقافیة ولكي نستطیع 

بلوغ ما وصلت إلیھ الدول المتقدمة من نھضة ورقي في المجال التربوي علینا أن 

ل المنطلق الصحیح لھذه نحشد الطاقات لالستفادة من الخبرات التربویة التي تشك

النھضة، وقد تنوعت دراسات المتخصصین في اإلشراف التربوي وفي الطرق 

   .األنسب لعملیة اإلشراف ومنھا

اكدت في دراستھا التعرف إلى درجة تطبیق معاییر  ):2014یامین،(دراسة -1

 الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي في المدارس الحكومیة في الضفة الغربیة من

وجھة نظر المشرفین التربویین فیھا، باإلضافة إلى تحدید دور متغیرات كل من 

وقد . الجنس، والمؤھل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة، والمنطقة التعلیمیة

لمعاییر الجودة الشاملة  وجود درجة تطبیق عالیة: توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة

ومیة في الضفة الغربیة من وجھة نظر في اإلشراف التربوي في المدارس الحك

فروق ذات داللة إحصائیة عند   ال توجد. المشرفین التربویین في جمیع المجاالت

تطبیق معاییر الجودة الشاملة لدى المشرفین  في درجة) α=0.05(مستوى داللة 

الجنس، (في محافظات الضفة الغربیة تبعاً لمتغیر   التربویین في المدارس الحكومیة

وفي ضوء نتائج . ھل العلمي، سنوات الخبرة، التخصص، المنطقة التعلیمیةالمؤ

اعتماد وزارة التربیة والتعلیم : الدراسة أوصت الباحثة بعدة توصیات كان من أھمھا

العالي استراتیجیة عامة لتطبیق معاییر الجودة الشاملة في المدارس الحكومیة في 

  . الضفة الغربیة

في الحالیة التعرف على المعوقات التي تعیق تطبیق ): 2011الزھراني، (وقام -2

الجودة الشاملة في االشراف التربوي من وجھة نظر المشرفین التربویین والمشرفات 

التربویات بمحافظة المخواه التعلیمیة، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي 
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طبیق االشراف واستخدمت الدراسة استبانة للكشف عن المعوقات التي تعیق ت

جاءت المعوقات االداریة التي تعیق ترتیب : التربوي، وكان أھم نتائج الدراسة ما یلي

الجودة الشاملة من وجھة نظر المشرفیین التربویین بمحافظة المخواه في التربیب 

جاءت المعوقات الشخصیة التي تعیق ترتیب الجودة الشاملة من وجھة نظر . االول

وكان من اھم توصیات . ن بمحافظة المخواه في التربیب الثانيالمشرفیین التربویی

الدراسة تطویر االشراف التربوي واالرتقاء بھ من كافة الجوانب وصوالً للجودة 

  .والتمیز

في دراستھ التعرف على درجة ممارسة المشرف التربوي  ):2011العقیلي،(واكد -3

دم الباحث المنھج الوصفي واستخ. لمبادئ الجودة الشاملة في االشراف التربوي

وكان . المسحي حیث یتناسب ھذا المنھج مع اھداف الدراسة من خالل الواقع والظاھرة

إن الدرجة الكلیة لممارسة المشرف التربوي لمبادئ : من اھم نتائج الدراسة ما یلي

وجود فروق ذات داللة . الجودة الشاملة في االشراف التربوي كانت بدرجة متوسطة

بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول درجة ممارسة المشرفیین  احصائیة

عقد : وكان من توصیاتھا .التربویین في محافظة حفر الباطن تعزى لسنوات الخبرة

دورات تدریبیة للمشرفین التربویین لتعریفھم بالجودة الشاملة ومبادئھا ودورھا في 

 . تطویر العملیة التربویة

تصور مقترح لمواجھة معوقات (في دراستھ التعرف على  ):2007المدلل،(واكد -4 

، وتكونت عینة )اإلشراف التربوي في محافظات غزة في ضوء االتجاھات المعاصرة

مشرفاً ومشرفة، وتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج كان من ) 141(الدراسة من 

لمعوق االقتصادي أن أكثر المعوقات من وجھة نظر المشرفین التربویین ھي ا: أھما

وكان من  .یلیھ المعوق اإلداري، ومن ثم المعوق المھني، والمعوق االجتماعي

من الضروري أن تكون الجودة على رأس قائمة العمل في أجندة : توصیاتھا

ومن اھم توصیات الدراسة تطویر االشراف  .المؤسسات التعلیمیة والعاملین فیھا

 .انب وصوالً للجودة والتمیزالتربوي واالرتقاء بھ من كافة الجو

تحسین دور المشرف التربوي في "في دراستھ التعرف الى  ):2007صالح،(وقام --5

ومعرفة مدى ممارسة المشرف ". مدارس محافظة غزة في ضوء مفھوم الجودة

لألدوار المطلوبة منھ من وجھة نظر المعلمین والمدراء وقد استخدمت الباحثة المنھج 

إن المشرف التربوي یمارس جمیع : ت الدراسة إلى النتائج التالیةوقد توصل. الوصفي

خرجت الدراسة بتصور مقترح لتحسین دور . مجاالت دوره المھني بدرجة كبیرة

المشرف التربوي في مدارس محافظات غزة في ضوء مفھوم الجودة من وجھة نظر 

الدراسة حول  المعلمین والمدراء، ال توجد فروق في متوسط استجابات أفراد عینة

. درجة ممارسة المشرف لألدوار االشرافیة المطلوبة منھ تعزى لمتغیرات الدراسة
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من الضروري أن تكون الجودة على رأس قائمة العمل في أجندة : وكان من توصیاتھا

  .المؤسسات التعلیمیة والعاملین فیھا

شرافیة التعرف الى واقع الممارسات اإلفي دراستھ ): 2006المقید،(واكد -6

للمشرفین التربویین بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل 

وقد توصلت الدارسة إلى . وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي. تطویره

احتل مبدأ . مستوى الممارسات اإلشرافیة للمشرفین التربویین كان عالیاً : النتائج التالیة

المرتبة األولى بینما احتل التركیز على جودة أداء المعلمین  التحسین المستمر والتمیز

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط . المرتبة الخامسة في تقدیرات أفراد العینة

تقدیرات كل المشرفین والمدیرین في مستوى الممارسات اإلشرافیة للمشرفین 

ضرورة تبني نظم : اتھاوكان من توصی. التربویین لصالح المشرفین في االستبانة

عقد دورات تدریبیة للمشرفین التربویین . الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي

 . لتعریفھم بالجودة الشاملة ومبادئھا ودورھا في تطویر العملیة التربویة

التعرف في دراستھ  ): "(Bulach and other,1999وآخرون  ،واكد بولش-7

. یة على المناخ اإلشرافي الموجود في المدرسةلمعرفة تأثیر الممارسات اإلشراف

معلماً بالوالیات ) 208(ومعرفة كل متغیر الجنس والمرحلة على ذلك وشملت العینة 

بنداً لبیان ) 52(المتحدة األمریكیة واستخدم الباحثون استبانة كأداة للدراسة من 

: لى النتائج التالیةوقد توصلت الدراسة إ. تقدیرات المعلمین حول الممارسات اإلشرافیة

المناخ التعلیمي في المدرسة كان أكثر إیجابیة وأكثر مما ھو متوقع ولكن بقي ھناك 

لم یلعب . الممارسات في مجال الثقة كانت أكثر إیجابیة. متسع لمزید من التحسینات

إن المدیرات حصلن على . الجنس دوراً على كل من الجنسین في المناخ اإلشرافي

عمل ورشة عمل : وكان من توصیاتھا. المدیرین في مجال القیادة نسبة أحسن من

لمدراء المدارس لتدریبھم على اإلشراف السلیم على المناخ المدرسي الذي یمكنھم من 

  .إزالة العقبات التي تعترضھم

معرفة سلوك المشرفین : وھدفت الدراسة إلى  :) (Oblade,1992وقام اوبلید  -8

أستخدم الباحثة أداة االستبانة . معلمون في المدارس الثانویةفي نیجیریا كما یراه ال

للدراسة وھي من إعداده، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي لدراسة واقع 

أن : وتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج كان أھمھا. ھذا السلوك اإلشرافي

، نتعالى، یبحث عن المعلمین ینظرون إلى المشرف التربوي على أنھ دیكتاتور

وصف المعلمون العالقات بینھم وبین المشرف بأنھ ھناك انعدام للثقة وأن . األخطاء

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین . االتصال بینھما من النمط المغلق

  . ترجع إلى الخبرة أو الجنس أو العم
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تعرف على األسباب ال: وھدفت الدراسة إلى ):,Sandal  (1992دراسة ساندل-9

اإلحباط الذي یصیب المعلمین وأثر العملیة النمو المھني للمعلمین كجانب من جوانب 

معلماً في ) 42(وتكونت عینة الدراسة من . عمل المشرف التربوي في معالجة ذلك

واستخدمت . المدارس االبتدائیة، حیث أخضعوا لست مراحل من عملیة النمو المھني

تبیان للكشف عن أھداف الدراسة كما استخدمت الدراسة المنھج الدراسة أداة االس

الدراسة على العدید من النتائج كان من أھمھا أن أھمیة المشرف . الوصفي التحلیلي

  .التربوي في تحسین النمو المھني للمعلمین وتعزیز انتمائھم لمھنتھم

 ھدفت :وھدفت الدراسة إلى): Lunsford, 1990(دراسة النس فورد -10

تم . الدراسة إلى معرفة تصورات المعلمین والمشرفین والعالقة بینھم في جورجیا

معلماً ) 18(مشرفین و) 7(تطبیق الدراسة على عینة من المسرفین بلغت قوامھا 

ھناك رضا وارتباط من : ومعلمة وتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج كأن أھمھا

طلب المساعدة إذا كانوا یثقون بھم وبخبرتھم قبل المعلمین عند اتصالھم بالمشرفین ل

أشار المعلمون إلى . تنفیذ البرامج لم یعیق العالقة بین المشرف والمعلم. ومعارفھم

ضیق وقت المشرفین لھ . احتیاجھم للرعایة واالھتمام من قبل المدیرین والمشرفین

  .تأثیره على العالقات بین المشرف والمعلم

 والدراسات السابقة الحالیة الدراسةأوجھ الشبة بین 

  :التقت الدراسات السابقة مع البحث الحالي فیما یلي

 .تناولت واقع مشرفي ومشرفات المرحلة االساسیة وفق معاییر الجودة الشاملة

  .تتناول المشرفي والمشرفات في بعض الدراسات

  .دارت حول األشراف التربوي ومعاییر الجودة الشاملة

  :والدراسات السابقة فیما یلي لدراسة الحالیةاأوجھ االختالف بین 

  .عنصر الحداثة

 .البحث الحالي تناول واقع االشراف التربوي للمرحلة االساسیة بمحافظة شمال غزة

تمیزت في أنھا تبحث في مجال واقع األشراف المرحلة االساسیة وفق معاییر الجودة 

 .الشاملة

معینة وھي المرحلة األساسیة كما تمیزت في كونھا تخصصیة تبحث في مرحلة 

  .بمحافظة شمال غزة

 :وقد استفاد الباحثان في ھذه الدراسة من الدراسات السابقة فیما یلي

  .تحدید منھج الدراسة

  .بناء أداة الدراسة

توفیر إطار مرجعي لدى الباحثان حول ماھیة اإلشراف التربوي الحدیث وأھمیتھ 

  .االساسیة وفق معاییر الجودة الشاملة ومعوقاتھ وواقع مشرفي ومشرفات المرحلة
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 . التعرف على بعض المقاییس واالستبیانات المستخدمة وأھمیتھا

 .بناء اإلطار النظري للدراسة

  :التعقیب على الدراسات السابقة

بعد االطالع على الدراسات السابقة تبین للباحثتین أن غالبیة الدراسات السابقة اھتمت 

ي باإلضافة إلى الكشف عن العوائق الفنیة واإلداریة والمادیة بمعوقات اإلشراف التربو

، )2007(، والمدلل )2011(، والزھراني)2014(وغیرھا مثل دراسة یامین 

  ).Lunsford, 1990(، و)2006(، والمقید )2007(وصالح

أظھرت الدراسات السابقة أن معاییر التقویم المشرف أو المعلم تقلیدیة وسطحیة وغیر 

  ).,Sandal  (1992ل دراسة ساندلواضحة مث

بینت الدراسات السابقة أن ھناك عدم ثقة بین بعض المعلمین وبعض المشرفین 

التربویین والمدراء أو عدم الرعایة واالھتمام والتقدیر أو عدم وجود تعاون بین 

، ودراسة بولش )(Oblade,1992المشرفین والمعلمین ودراسة اوبلید 

، ودراسة )2011(ودراسة الزھراني) (Bulach and other,1999وآخرون

 ).2007(المدلل 

  إجـــــراءات الدراســــــة

یتناول ھـذا الجزء اإلجــراءات والخطـوات المنھجیــة التي تمت في مجـال الدراسة 

المیدانیة، حیث یتناول منھـج الدراسـة، ومجتمـع الدراســة، والعینـة التي طبقت علیھـا 

ة إلى توضیـح األدوات المستخدمـة في الدراسـة وخطواتھـا، الدراسـة، إضـافـ

واألسالیب اإلحصائیـة التي استخدمت في تحلیـل البیانـات للتوصـل إلى النتائج ومن ثم 

  :وفیما یلي تفاصیـل مـا تقـدم. تحقیق أھداف الدراسة

جابة على اتبع الباحثان المنھج الوصفي التحلیلي الذي یحاول اإل :منھــج الدراســـة

ویشمل ذلك . السؤال األساسي في العلم وماھیــة وطبیعة الظاھرة موضوع البحث

  ).6، 2008،الكیالني، واخرون. (تحلیل الظاھرة، وبیئتھا، وبیان العالقة بین مكوناتھا

یشمل مجتمع الدراسة جمیع المشرفین والمشرفات في وزارة  :مجتمــع الدراسـة

مال غزة والذین یشرفون على مدارس المرحلة االساسیة التربیة والتعلیم بمحافظة ش

  .مشرف) 26(مشرفة، و) 10(مشرف ومشرفة منھم ) 36(والبالغ عددھم

قام الباحثان باختیار عینة الدراسة بطریقة قصدیة من مجتمع الدراسة،  :عینة الدراسة

مال مشرف ومشرفة في وزارة التربیة والتعلیم بمحافظة ش) 36(حیث شملت الدراسة 

من أفراد % 27.8أي أن ما نسبتھ ) 10(غزة، وتبین من خالل البیانات األولیة ان 

  .من أفراد العینة ذكور% 72.8أي ما نسبتھ ) 26(العینة إناث، وأن 
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تم إعداد استبانة لقیاس ما واقع أداء المشرفین التربویین للمرحلة : أدوات الدراســــة

ودة الشاملة، وقد طبقت االستبانة على المشرفین األساسیة بشمال غزة وفق معاییر الج

والمشرفات الذین یشرفون على مدارس المرحلة االساسیة التابعة لوزارة التعلیم 

  . بمحافظة شمال غزة

 K-S –Kolmogorov-Smirnovتم استخدام اختبار  :اختبار التوزیع الطبیعي

Test بیعي، حیث إن القیمة لتحدید نوع البیانات، وتبین أنھا تتبع التوزیع الط

ولذلك ) α≥  (0.05االحتمالیة لجمیع مجاالت الدراسة كانت أكبر من مستوى داللة 

  .تم استخدام االختبارات المعملیة لإلجابة على فرضیات الدراسة

  :م التحقق من صدق األداة بطریقتین وھــمات: صــــدق األداة

ذا النوع من الصدق وھ : Internal consistencyصدق االتساق الداخلي-1

كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجموعة الكلیة للبعد الذي تنتمي  یقیس مدى اتساق

لھ ھذه الفقرة، وتم ذلك من خالل فحص ارتباط كل عبارة في المجموعة مع المجموع 

الكلى لنفس المجموعة، وذلك باستخدام معامل ارتباط بیرسون حیث اتضح بان جمیع 

 (0.05عة للخمس معاییر تنتمي للمجموع الكلي لنفس المحور حیث كانتالفقرات التاب

 ≤α.(  

یوضح معامل االرتباط بین درجة كل سؤال من أسئلة االستبانة والدرجة  )1(جدول 

  .الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیھ

ال
سؤ

 ال
قم

ر

ارتباط 

 بیرسون

مستوى 

 .الداللة

ال
سؤ

 ال
قم

ر
 

ارتباط 

 بیرسون

مستوى 

 الداللة

م ا
رق

ال
سؤ

ل
 

ارتباط 

 بیرسون

مستوى 

 الداللة

 المعیار االنتاجي المعیار االدائي المعیار المھني

1. 
.784** 0.000 

1. 
.756** 0.000 1. .652** 0.000 

2. 
.822** 0.000 

2. 
.811** 0.000 2. .697** 0.000 

3. 
.765** 0.000 

3. 
.584** 0.000 3. .608** 0.000 

4. 
.787** 0.000 

4. 
.781** 0.000 4. .724** 0.000 

5. 
.732** 0.000 

5. 
.782** 0.000 5. .896** 0.000 

6. 
.824** 0.000 

6. 
.697** 0.000 6. .808**  0.000 

7. 
.845** 0.000  

7. 
.835** 0.000 7 .756**  0.000 
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ل
ؤا

س
 ال

قم
ر

ارتباط 

 بیرسون

مستوى 

 .الداللة

ل
ؤا

س
 ال

قم
ر

 

ارتباط 

 بیرسون

مستوى 

 الداللة

م ا
رق

ل
ؤا

س
ل

 

ارتباط 

 بیرسون

مستوى 

 الداللة

8. 
.639** 0.000  

8. 
.687** 0.000 8 .835**  0.000 

9. 
.718** 0.000  

9. 
.753** 0.000 9 .845**  0.000 

10. 
.850** 0.000  

10. 
.639** 0.000 10 .578**  0.000 

 المعیار االجتماعي المعیار االداري 

 االرتباط دال إحصائیاً -

 ≥0.05αعند مستوى داللة

1.  
.810** 0.000 

1. 
.821** 0.000 

 
.702** 0.000 

2. 
.870** 0.000 

 
.804** 0.000 

3. 
.797** 0.000 

2. 
.597** 0.000 

4. 
.723** 0.000 

3. 
.810** 0.000 

5. 
.693** 0.000 

4. 
.872** 0.000 

6. 
.731** 0.000 

5. 
.739** 0.000 

7. 
.826** 0.000 

6. 
.926** 0.000 

8. 
.777** 0.000 

7. 
.885** 0.000 

9. 
.706** 0.000 

8. 
.783** 0.000 

10. 
.832** 0.000 

  

 ≥0.05αاالرتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة

بان كل الفقرات تنتمي للمحور الخاص بھا حیث أن مستوى ) 1(یتضح من جدول رقم 

  .ذا یؤكد االتساق الداخلي لالستبانةوھ ≥0.05αالداللة 

یقصد بثبات االستبانة أن تعطي نفس النتیجة لو تم إعادة توزیعھا : ثبـات االستبانة-2

أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، وباستخدام معامل ألفا 

وھي درجة  ،)0.85= (تبین أن ثبات المقیاس )  (Cranach's Alphaكرونباخ

، حیث إنھ كلما كان المعامل أعلى فإن أداة القیاس أفضل، وبذلك عالیة من الموثوقیة

  :بطریقتین وھما كالتالي. یكون النموذج قد تم اختباره والتحقق من مدى الموثوقیة بھ
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) 36(بعد تطبیق االستبانة على عینة قوامھا  :Alphaكرونباخ  –الثبات بطریقة ألفا 

دارس المرحلة االساسیة بمحافظة من المشرفین والمشرفات الذین یشرفون على م

شمال غزة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم، تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقیاس 

، وھذا دلیل 0.83الثبات، حیث وجد أن قیمة ألفا كرونباخ لالستبانة الكلیة یساوي 

كافي على أن االستبانة تتمتع بمعامل ثبات عالي ومرتفع، والجدول التالي یوضح 

 .امل ألفا كرونباخ لالستبانة الكلیة باإلضافة لقیمة ھذا المعامل لمجاالت االستبانةمع

وتبین مما سبق للباحثین ان جمیع فقرات االستبانة ومجاالتھا الخمسة توضح معامل 

بین درجة كل سؤال من أسئلة  )α≥  (0.05االرتباط دال احصائیا عند مستوى داللھ 

  .مجال الذي تنتمي إلیھ في ضوء معاییر الجودة الشاملةاالستبانة والدرجة الكلیة لل

  نتائج مجاالت الدراسة

تم في ھذا المبحث تحلیل ومناقشة أسئلة الدراسة التي تم صیاغتھا من خالل استبیان تم 

تصمیمھ وقد تم توزیع االستبانة على عینة الدراسة وتم استردادھا لیتم تحلیلھا في ھذا 

  .المبحث

  :عن السؤال األول من أسئلة الدراسةاإلجابة : أوالً 

التربویین  ما واقع أداء المشرفین: نص السؤال األول من أسئلة الدراسة على

  للمرحلة األساسیة بشمال غزة في ضوء معاییر الجودة الشاملة؟

ولإلجابة عن ھذا السؤال قام الباحثان باستخدام المتوسطات والتكرارات والنسب 

) 3(، حیث كان المتوسط االفتراضي )One sample T.test(المئویة، واختبار 

 :، والجدول التالي یوضح ذلك%)60(وھي تعادل 

لكل سؤال من مجال ) sig(المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال  )2(جدول رقم 

  المعیار المھني

 الرتبة

القیمة 

 االحتمالیة

)sig(  

قیمة 

االختبار 

T  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

%النسبي  

 المتوسط

 الحسابي
 م الفقرات

1 0.000* 45.042 .60684 91.112 4.5556 
یلم المشرف باألھداف العامة 

 والخاصة لتدریس المواد الدراسیة
1.

2 0.000* 36.590 .70147 85.556 4.2778 
یوضح المشرف أھمیة المواد 

 الدراسیة للمعلمین
2.

10 0.000* 30.521 .76997 78.334 3.9167 

ن أھمیة یوضح المشرف للمعلمی

المواد الدراسیة فیظل المتغیرات 

 العالمیة

3.

8 0.000* 31.220 .77408 80.556 4.0278 
یوضح المشرف للمعلم عالقة 

 الریاضیات بفروع العلوم األخرى
4.
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 الرتبة

القیمة 

 االحتمالیة

)sig(  

قیمة 

االختبار 

T  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

%النسبي  

 المتوسط

 الحسابي
 م الفقرات

3 0.000* 43.642 .57666 83.888 4.1944 
ینمي المشرف االتجاه اإلیجابي 

 نحو التعلیم لجمیع المعلمین
5.

4 0.000* 38.188 .65465 83.334 4.1667 

یركز المشرف على المفاھیم 
والتعمیمات والقوانین والنظریات 

 والقواعد

6.

6 0.000* 36.115 .67377 81.112 4.0556 

یضع المشرف مجموعة من 
األسئلة التي تناسب جمیع 

 المعلمین

7.

9 0.000* 44.524 .53154 78.888 3.9444 

یقدم المشرف بعض النماذج 
ح المفاھیم التمثیلیة لتوضی

 .المجردة

8.

5 0.000* 41.881 .59295 82.778 4.1389 

یعرض المشرف موضوعات 
المحتوى بشكل منطقي 

 وسیكولوجي

9.

6 0.000* 32.280 .75383 81.112 4.0556 
یھتم المشرف بمصطلحات المواد 

 .الدراسیة الحدیثة
10.

 0.000* 47.804 .51879 82.666 4.1333 جمیع أسئلة المجال معاً 

  

 ).α≥   (0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیاً عند مستوى داللة* 

  :یمكن استنتاج ما یلي) 2(من الجدول رقم 

یلم المشرف " الذي حاز على المرتبة األولى ) 1(المتوسط الحسابي للسؤال رقم 

بوزن نسبي  4.5556)(یساوي " باألھداف العامة والخاصة لتدریس المواد الدراسیة 

≥  (0.05ذلك یعتبر ھذا السؤال دال إحصائیاً عند مستوى داللة ، ل%)91.112(

α( مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لھذا السؤال قد زاد عن درجة الموافقة ،

  .، وھذا یعني أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة)3(المتوسطة وھي 

المشرف  یوضح" الذي حاز على المرتبة األخیرة ) 3(المتوسط الحسابي للسؤال رقم 

) 3.9167(یساوي " المواد الدراسیة في ظل المتغیرات العالمیة  للمعلمین أھمیة

المتوسط ، مما یدل على أن T (30.521)، قیمة اختبار %) (78.334بوزن نسبي 

متوسط درجة االستجابة لھذا ).α≥   (0.05الحسابي دال إحصائیاً عند مستوى داللة

، وھذا یعني أن ھناك موافقة )3(لمتوسطة وھي المجال قد زاد عن درجة الموافقة ا

  .بدرجة كبیرة

وبشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجمیع أسئلة المجال یساوي 

، مما یدل على )47.804( T، قیمة اختبار %)82.666(بوزن نسبي ) 4.1333(
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وھي أن متوسط درجة االستجابة لھذا المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة 

، وھذا یعني أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة من قبل أفراد العینة، ویعزى ذلك إلى  )3(

القدرة المھنیة العالیة التي یتمتع بھا المشرفین والسعي المستمر نحو تطویر قدراتھم 

 .المھنیة

، )2011(، والزھراني)2014(وھذا ما اتفق معھ الباحثان مع كل من دراسة یامین 

، ودراسة اوبلید ),Sandal\ (1992، ودراسة ساندل)2006( ودراسة المقید

Oblade,1992)(،  وھذه الدراسات تؤدي الى مخرجات تتصف بالجودة الشاملة

وتعمل على تلبیة احتیاجات المشرفیین المھنیة لتحقیق األھداف المنشودة وانجاح 

 . العملیة التعلیمیة في ضوء معاییر الجودة

   )3(جدول رقم 

 الرتبة

لقیمة ا

 االحتمالیة

)sig( 

قیمة 

االختبار 

T 

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

%النسبي  

المتوسط 

 الحسابي
 م الفقرات

2 0.000* 47.208 .52251 82.222 4.1111 
یثیر المشرف المعلمین 

 في بدایة التدریب
1.

8 0.000* 33.970 .69179 78.334 3.9167 
ینمي التفكیر االبداعي 

 لدى المعلمین
2.

5 0.000* 33.466 .71714 80 4.0000 
یستخدم المشرف 

التغذیة الراجعة 

 للمعلمین
3.

4 0.000* 38.628 .62994 81.112 4.0556 
یعطي المشرف 

الفرصة للتفكیر أثناء 

 التدریب للمعلمین
4.

10 0.000* 33.294 .68080 75.556 3.7778 
یشجع المشرف التعلیم 

التعاوني داخل قاعة 

 التدریب
5.

7 0.000* 47.073 .50631 79.444 3.9722 
یستخدم المشرف 

المدخل المنظومي 

 داخل قاعة التدریب
6.

9 0.000* 35.133 .65465 76.666 3.8333 
ینظم المشرف وقت 

إضافي للمعلمین حسب 

 قدراتھم
7.

2 0.000* 42.929 .57459 82.222 4.1111 
یثیر المشرف المعلمین 

بأسالیب مختلفة 

 إلظھار قدراتھم
8.
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  لكل سؤال من مجال المعیار االدائي) sig(الحتمال المتوسط الحسابي وقیمة ا

  :یمكن استنتاج ما یلي) 3(من الجدول رقم 

یستخدم المشرف " الذي حاز على المرتبة األولى ) 9(المتوسط الحسابي للفقرة رقم 

، %)85(بوزن نسبي  4.2500)(یساوي " نتائج التقییم في تحسین أداء المعلمین 

، مما یدل على )α≥  (0.05ل إحصائیاً عند مستوى داللة لذلك یعتبر ھذا السؤال دا

أن متوسط درجة االستجابة لھذا السؤال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وھي 

  .، وھذا یعني أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة)3(

یشجع المشرف " الذي حاز على المرتبة األخیرة ) 5(المتوسط الحسابي للفقرة رقم 

 (75.556بوزن نسبي ) 3.7778(یساوي " ي داخل قاعة التدریب التعلیم التعاون

، مما یدل )α≥  (0.05، لذلك یعتبر ھذا السؤال دال إحصائیاً عند مستوى داللة %)

، وھذا )3(على أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وھي 

  .یعني أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة

ول بأن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي وبشكل عام یمكن الق

، مما یدل على )49.374( T، قیمة اختبار %)79.814(بوزن نسبي ) 3.9907(

أن متوسط درجة االستجابة لھذا المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وھي 

ذلك إلى ، وھذا یعني أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة من قبل أفراد العینة، ویعزى )3(

ان المشرفین یجب ان یكون مستوى ادائھم عالي حتى یستطیعوا القیام بمھامھم على 

  .أكمل وجھ

، )2007(، والمدلل )2011(وھذا ما اتفق معھ الباحثان مع كل من دراسة الزھراني

، ودراسة بولش )(Oblade,1992، ودراسة اوبلید )2006(ودراسة المقید 

وھذه الدراسات تؤدي الى مخرجات  ).)(Bulach and other,1999وآخرون 

تتصف بالجودة الشاملة وتعمل على تلبیة احتیاجات المشرفیین االدائیة لتحقیق األھداف 

  . وانجاح العملیة التعلیمیة في ضوء معاییر الجودة

  

  

1 0.000* 31.629 .80623 85 4.2500 
یستخدم المشرف نتائج 

التقییم في تحسین أداء 

 المعلمین
9.

5 0.000* 33.466 .71714 80 4.0000 

یشجع المشرف 

المعلمین على تطبیق 

ما یتعلموه في 

 المواقف الحیاتیة

10

 0.000* 49.374 .48496 79.814 3.9907 
جمیع أسئلة المجال 

 معاً 
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لكل سؤال من مجال ) sig(المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال  )4(جدول رقم 

  المعیار االنتاجي

بة
رت

 ال

القیمة 

 االحتمالیة

)sig(  

قیمة 

االختبار 

T  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

%النسبي  

المتوسط 

 الحسابي
 م الفقرات

4 0.000* 42.567 .55990 79.444 3.9722 
یحث المشرف المعلمین 

استخدام أسالیب 

 التدریس الحدیثة
1. 

6 0.000* 31.395 .75383 78.888 3.9444 
یقارن المشرف بین 

معلمین مستوى اداء ال

 فردیاً وجماعیاً 
2. 

10 0.000* 37.739 .60945 76.666 3.8333 
یحث المشرف المعلمین 

لتوظیف أسالیب التقویم 

 الحدیثة
3. 

8 0.000* 29.732 .78478 77.778 3.8889 

یطلب المشرف من 

المعلمین أنشطة ال 

صفیة تخص المواد 

 الدراسیة

4. 

10 0.000* 28.373 .81064 76.666 3.8333 
لمشرف یشجع ا

الزیارات التعلیمیة 

 .المتبادلة بین المعلمین
5. 

1 0.000* 35.872 .69693 83.334 4.1667 
یوظف المشرف 

للمعلمین التكنولوجیا 

 الحدیثة في التدریس
6. 

4 0.000* 29.418 .81015 79.444 3.9722 
یحث المشرف المعلمین 

على مراعاة الفروق 

 الفردیة بین الطلبة
7. 

8 0.000* 35.000 .66667 77.778 3.8889 
یشجع المشرف 

المعلمین على حب 

 االستطالع
8. 

2 0.000* 28.610 .84468 80.556 4.0278 
ینمي المشرف دافعیة 

المعلمین في العدید من 

 المجاالت
9. 

2 0.000* 39.696 .60880 80.556 4.0278 
یحث المشرف المعلمین 

على اعطاء دروس 

 اثرائیة للمتفوقین
10. 

 جمیع أسئلة المجال معاً  3.9537 79.074 52680. 45.031 *0.000 

 ).α≥   (0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیاً عند مستوى داللة* 
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  :یمكن استنتاج ما یلي) 4(من الجدول رقم 

 یوظف المشرف" الذي حاز على المرتبة األولى ) 6(المتوسط الحسابي للسؤال رقم 

بوزن نسبي  4.1667)(یساوي  "للمعلمین التكنولوجیا الحدیثة في التدریس 

≥  (0.05، لذلك یعتبر ھذا السؤال دال إحصائیاً عند مستوى داللة %)83.334(

α( مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لھذا السؤال قد زاد عن درجة الموافقة ،

  .، وھذا یعني أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة)3(المتوسطة وھي 

یشجع المشرف " الذي حاز على المرتبة األخیرة ) 5(المتوسط الحسابي للسؤال رقم 

بوزن نسبي ) 3.8333(یساوي " الزیارات التعلیمیة المتبادلة بین المعلمین 

≥  (0.05، لذلك یعتبر ھذا السؤال دال إحصائیاً عند مستوى داللة %)(76.666

α(ة ، ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسط

  .وھذا یعني أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة

وبشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجمیع أسئلة المجال یساوي 

، مما یدل على )45.031( T، قیمة اختبار %)79.074(بوزن نسبي ) 3.9537(

أن متوسط درجة االستجابة لھذا المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وھي 

یعني أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة من قبل أفراد العینة، ویعزى ذلك إلى  ، وھذا)3(

  .ان المشرفین یجب ان تكون انتاجیتھم عالیة

، )2011(، والزھراني)2014(وھذا ما اتفق معھ الباحثان مع كل من دراسة یامین 

ودراسة ). Lunsford, 1990( النس فورد ، ودراسة)2006(ودراسة المقید 

وھذه الدراسات تؤدي الى مخرجات تتصف بالجودة ،  ),Sandal  (1992ساندل

الشاملة وتعمل على تلبیة احتیاجات المشرفیین االنتاجیة لتحقیق األھداف المنشودة 

  .وانجاح العملیة التعلیمیة في ضوء معاییر الجودة الشاملة
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من مجال المعیار لكل سؤال ) sig(المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال )5( جدول رقم

  االداري

 الرتبة

القیمة 

 االحتمالیة

)sig(  

قیمة 

االختبار 

T  

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

%النسبي  

المتوسط 

 الحسابي
 م الفقرات

10 0.000* 35.133 .65465 76.666 3.8333 
یوضح المشرف اھمیة 

السجالت والملفات التعلیمیة 

 في المدرسة للمعلمین

1. 

7 0.000* 39.148 .60880 79.444 3.9722 
یوضح المشرف للمعلمین 

كیفیة ادارة وضبط النظام في 

 المدرسة

2. 

9 0.000* 27.800 .83333 77.222 3.8611 
یوضح المشرف للمعلمین 

ادوارھم االداریة في ھیكلیة 

 المدرسة

3. 

8 0.000* 25.929 .90633 78.334 3.9167 

یوضح المشرف للمعلمین 

قواعد وقوانین النظام 

السائد في  التعظیمي

 المدرسة

4. 

1  0.000* 31.107 .79831 82.778 4.1389 
یوضح المشرف للمعلمین 

االدوار الحدیثة في ادارة 

 الصف

5. 

3  0.000* 29.830 .81015 80.556 4.0278 
یوظف المشرف التخطیط 

الجید لعملیات التعلیم والتعلم 

 لدى المعلمین

6. 

3  0.000* 31.220 .77408 80.556 4.0278 
لمشرف المناخ یوفر ا

 الدیمقراطي والیاتھ للمعلمین
7. 

2  0.000* 34.829 .70823 82.222 4.1111 
یھتم المشرف بمشكالت 

 التالمیذ النفسیة والتحصیلیة
8. 

5  0.000*  30.271 .79282 80 4.0000 
یوضح المشرف للمعلمین 

طرق التقویم واسالیبھ في 

 العملیة التعلیمیة

9. 

5  0.000*  37.947 .63246 80 4.0000 

یوضح المشرف للمعلمین 

اسالیب التغذیة الراجعة التي 

تسھم في انجاح تحقیق 

 االھداف

10. 

 جمیع أسئلة المجال معاً  3.9889 79.778 59463. 40.249  *0.000  

 ).α≥   (0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیاً عند مستوى داللة* 

  :یمكن استنتاج ما یلي) 5(من الجدول رقم 
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یوضح المشرف  "الذي حاز على المرتبة األولى ) 5(ي للفقرة رقم المتوسط الحساب

بوزن نسبي  4.1389)(یساوي " للمعلمین االدوار الحدیثة في ادارة الصف 

، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لھذا السؤال قد زاد عن %)82.778(

  .كبیرة ، وھذا یعني أن ھناك موافقة بدرجة)3(درجة الموافقة المتوسطة وھي 

یوضح المشرف " الذي حاز على المرتبة األخیرة ) 1(المتوسط الحسابي للفقرة رقم 

بوزن نسبي ) 3.8333(یساوي " اھمیة السجالت التعلیمیة في المدرسة للمعلمین 

، لذلك یعتبر ھذا السؤال دال إحصائیاً T (35.133)، قیمة اختبار %) (76.666

یدل على أن متوسط درجة االستجابة لھذا ، مما )α≥  (0.05عند مستوى داللة 

، وھذا یعني أن ھناك موافقة )3(المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وھي 

  .بدرجة كبیرة

وبشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي 

، وأن القیمة )40.249( T، قیمة اختبار %)79.778(بوزن نسبي ) 3.9889(

، لذلك یعتبر ھذا المجال دال إحصائیاً عند مستوى )0.000( تساوي (sig)الحتمالیة ا

، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لھذا المجال قد زاد عن )α≥(0.05داللة 

، وھذا یعني أن ھناك موافقة بدرجة كبیرة من قبل )3(درجة الموافقة المتوسطة وھي 

المشرفین یجب ان یكون مستوى أدائھم اإلداري  أفراد العینة، ویعزى ذلك إلى ان

  .عالي حیث بدونھ وباي تقصیر فیھ یؤثر على باقي المعاییر

، )2011(، والزھراني)2014(وھذا ما اتفق معھ الباحثان مع كل من دراسة یامین 

ودراسة ). Lunsford, 1990( النس فورد ، ودراسة)2007(والمدلل 

دراسات تؤدي الى مخرجات تتصف بالجودة وھذه ال ).,Sandal  (1992ساندل

الشاملة وتعمل على تلبیة احتیاجات المشرفیین االداریة لتحقیق األھداف المنشودة 

  .وانجاح العملیة التعلیمیة في ضوء معاییر الجودة الشاملة
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لكل سؤال من مجال المعیار ) sig(المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال )6(جدول رقم 

  ماعياالجت

بة
رت

 ال

القیمة 

 االحتمالیة

)sig( 

قیمة 

االختبار 

T 

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

%النسبي  

المتوسط 

 الحسابي
 م الفقرات

5 0.000* 34.704 .69636 80.556 4.0278 
یشجع المشرف الترابط 

االجتماعي بین المعلم 

 .وأولیاء األمور

1. 

5 0.000* 31.220 .77408 80.556 4.0278 
العمل یشجع المشرف 

االجتماعي في المدرسة 

 .وخارجھا

2. 

3 0.000* 31.819 .76997 81.666 4.0833 
یحث المشرف مشاركة 

المعلم في المھمات اإلداریة 

 داخل المدرسة

3. 

1 0.000* 35.110 .72155 84.444 4.2222 
یحث المشرف على 

مشاركة المعلم في األنشطة 

 الال صفیة

4. 

7  0.000* 32.371 .73625 79.444 3.9722 

ینمي المشرف االتجاه 

اإلیجابي نحو المواد 

الدراسیة ألولیاء االمور 

  .والمعلمین

5. 

7  0.000* 30.789 .77408 79.444 3.9722 
یشجع المشرف الزیارات 

االجتماعیة المتبادلة بین 

 .المعلمین

6. 

2  0.000* 36.383 .68255 82.778 4.1389 
ینمي المشرف لدى 

المعلمین كیفیة التعامل 

 ود بین الطلبةبال

7. 

3  0.000* 44.207 .55420 81.666 4.0833 
ینمي المشرف لدى 

المعلمین الیات التواصل 

 االیجابي بین اولیاء االمور

8. 

7  0.000*  28.216 .84468 79.444 3.9722 
ینمي المشرف لدى 

المعلمین الیات ترسیخ 

 روح التعاون بین الطلبة

9. 

10  0.000*  33.970 .69179 78.334 3.9167 

ینمي المشرف لدى 

المعلمین احترام اراء 

الطلبة ومشاركتھم في 

 االنشطة الصفیة

10. 

 جمیع أسئلة المجال معاً  4.0417 80.834 56233. 43.124  *0.000  
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 ).α≥   (0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیاً عند مستوى داللة* 

  :یمكن استنتاج ما یلي) 6(من الجدول رقم 

یحث المشرف على " الذي حاز على المرتبة األولى ) 1(رقم  المتوسط الحسابي للفقرة

بوزن نسبي  4.2222)(یساوي " مشاركة المعلم في األنشطة الالصفیة 

، لذلك یعتبر ھذا السؤال دال إحصائیاً )،35.110)( T، قیمة اختبار %)84.444(

لسؤال ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لھذا ا)α≥ (0.05عند مستوى داللة 

، وھذا یعني أن ھناك موافقة بدرجة )3(قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وھي 

  .كبیرة

الذي حاز على المرتبة األخیرة ینمي المشرف ) 10(المتوسط الحسابي للسؤال رقم 

، %) (80.834بوزن نسبي ) 3.9167(لدى المعلمین احترام اراء الطلبة یساوي 

یعتبر ھذا السؤال دال إحصائیاً عند مستوى داللة  ، لذلكT (33.970)قیمة اختبار 

0.05)  ≤α( مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لھذا المجال ، وھذا یعني أن ،

  .ھناك موافقة بدرجة كبیرة

وبشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي 

، لذلك یعتبر ھذا )43.124( T، قیمة اختبار %)80.834(بوزن نسبي ) 4.0417(

، مما یدل على أن متوسط درجة )α≥(0.05المجال دال إحصائیاً عند مستوى داللة 

، وھذا یعني أن )3(االستجابة لھذا المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وھي 

ھناك موافقة بدرجة كبیرة من قبل أفراد العینة، ویعزى ذلك إلى ان المعیار االجتماعي 

 یقل عن باقي المعاییر فمجتمعنا الفلسطیني الذي یمتاز بالترابط االجتماعي ینعكس ال

  .بدوره على العمل في المجال المدرسي

، )2007(، والمدلل )2011(وھذا ما اتفق معھ الباحثان مع كل من دراسة الزھراني

ودراسة ). Lunsford, 1990( النس فورد ، ودراسة)2006(ودراسة المقید 

وھذه الدراسات  (Oblade,1992)ودراسة اوبلید ). ,Sandal (1992ساندل

تؤدي الى مخرجات تتصف بالجودة الشاملة وتعمل على تلبیة احتیاجات المشرفیین 

االجتماعیة لتحقیق األھداف المنشودة وانجاح العملیة التعلیمیة في ضوء معاییر الجودة 

  .الشاملة واالجتماعیة للمشرفیین
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  لكل المعاییر مجتمعة) sig(المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال )7(جدول رقم 

 الرتبة

القیمة 

 االحتمالیة

)sig(  

قیمة 

  Tاالختبار 

االنحراف 

 المعیاري

الوزن 

%النسبي  

المتوسط 

 الحسابي
 م المعاییر

 .1 متوسط المعیار المھني 4.1333 82.666 51879. 47.804 *0.000 1

 .2 متوسط المعیار األدائي 3.9907 79.814 48496. 49.374 *0.000 3

5 0.000* 45.031 .52680 79.074 3.9537 
متوسط المعیار 

 اإلنتاجي
3. 

 .4 متوسط المعیار اإلداري 3.9889 79.778 59463. 40.249 *0.000 4

2  0.000* 43.124 .56233 80.834 4.0417 
متوسط المعیار 

 االجتماعي
5. 

یع المعاییرجم 4.0217 80.434 50165. 48.102  *0.000    

 ).α≥   (0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیاً عند مستوى داللة* 

  :یمكن استنتاج ما یلي) 7(من الجدول رقم 

والمعیار  82.666أن المعیار المھني قد حاز على المرتبة األولى بوزن نسبي

، والمعیار األدائي حاز 80.834االجتماعي حاز على المرتبة الثانیة بوزن نسبي 

بوزن نسبي والمعیار اإلداري حاز على المعیار  79.814 المرتبة الثالثة، على

، بوزن نسبي المعیار اإلنتاجي حاز على المرتبة الخامسة بوزن 79.778الرابع

  .79.074نسبي

اإلجابة عن السؤال الرئیس الثاني ویتم من خالل اإلجابة علیھ اختبار الفرضیة 

بین ) α ≥ 0.05(داللة إحصائیة عند مستوى ھل توجد فروق ذات . الرئیس للدراسة

التربویین للمرحلة األساسیة  متوسطات استجابات المبحوثین حول واقع أداء المشرفین

ت الخدمة، تعزى لمتغیر للجنس، سنوا معاییر الجودة الشاملةفي ضوء بشمال غزة 

  المؤھل العلمي، التخصص

  .قیاس الفروق تبعاَ لمتغیر الجنس: اوالً 

  )8(م جدول رق

 للفروق بین متوسطات إجابات المبحوثین حول واقع أداء المشرفین tنتائج اختبار 

تعزى معاییر الجودة الشاملة  في ضوءالتربویین للمرحلة األساسیة بشمال غزة 

  لمتغیر للجنس
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  العدد  الجنس  المحور
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة 

F  

قیمة 

 الداللة

مستوى 

  الداللة

ع جمی

  المحاور

 54215. 3.9694 3.9694  ذكر
.187 .668 

غیر 

 36575. 4.1576 4.1576 أنثى جوھري

الختبار الفروق بین متوسطات إجابات  (t)الختبار ھذه الفرضیة تم استخدام اختبار 

أن قیمة ) 8(المبحوثین حول موضوع الدارسة تعزى للجنس، ویتبین من جدول رقم 

، مما )(0.05وھي أكبر من ) 668.(تساوي " اور الدراسةمستوى الداللة لجمیع مح

یعني عدم وجود فروق بین أفراد العینة حول تلك المحاور یعزى للجنس، وبناًء علیھ 

نرفض الفرضیة البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة أنھ ال یوجد عالقة، وقد یعزو 

حول واقع أداء  الباحثان ذلك إلى أن كال الجنسین ینظر بنفس المنطق والموضوعیة

 .المشرفین التربویین للمرحلة األساسیة بشمال غزة في ضوء معاییر الجودة الشاملة

، )2011(، والزھراني)2014(وھذا ما اتفق معھ الباحثان مع كل من دراسة یامین 

، مما یعني عدم وجود بین متوسطات إجابات ),Sandal  (1992ودراسة ساندل

شرفین للمرحلة األساسیة بشمال غزة في ضوء معاییر المبحوثین حول واقع أداء الم

  .الجودة الشاملة تعزى لمتغیر للجنس

  .قیاس الفروق تبعاً لمتغیر سنوات الخدمة: ثانیاً 

بین إجابات ) (One Way ANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي )9(جدول رقم 

  المبحوثین حول

معاییر  في ضوءبشمال غزة التربویین للمرحلة األساسیة  واقع أداء المشرفین 

  تعزى لسنوات الخدمةالجودة الشاملة 

 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

قیمة 

"F" 

قیمة 

 "الداللة"

مستوى 

 الداللة

جمیع 

 المحاور

 295. 2 591.  بین المجموعات

1.186 .318 
غیر 

 جوھریة

داخل 

  المجموعات
8.217 33 .249 

  35 8.808 المجموع

الختبار ھذه الفرضیة تم استخدام تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق بین 

متوسطات إجابات المبحوثین حول موضوع الدراسة تعزى لسنوات الخدمة، وتبین من 

، وھي )318.(تساوي " أن قیمة مستوى الداللة لجمیع محاور الدارسة) 9(جدول رقم 

روق بین أفراد العینة حول واقع أداء مما یعني عدم وجود ف) 0.05(أكبر من 

معاییر الجودة الشاملة  في ضوءالتربویین للمرحلة األساسیة بشمال غزة  المشرفین

. یعزى لسنوات الخدمة، وبناء علیھ نرفض الفرضیة البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة
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سة ، ودرا)2007(، والمدلل )2011(وھذا ما اتفق معھ الباحثان مع كل من الزھراني

مما یعني ) (Bulach and other,1999، ودراسة بولش وآخرون )2007(صالح

واقع أداء المشرفین التربویین بین متوسطات إجابات المبحوثین حول عدم وجود 

للمرحلة األساسیة بشمال غزة في ضوء معاییر الجودة الشاملة تعزى لمتغیر لسنوات 

 .الخدمة

  .مؤھل العلميقیاس الفروق تبعاً لمتغیر ال: ثالثاً 

بین ) (One Way ANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي )10(جدول رقم 

  إجابات المبحوثین حول

معاییر  في ضوءالتربویین للمرحلة األساسیة بشمال غزة  واقع أداء المشرفین

  .العلميتعزى للمؤھل الجودة الشاملة 

 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

قیمة 

"F" 

ة قیم

 "الداللة"

مستوى 

 الداللة

جمیع 

 المحاور

بین 

  المجموعات
.002 1 .002 

.006 

 

 

.939 
غیر 

 جوھریة
داخل 

  المجموعات
8.806 34 .259 

  35 8.808 المجموع

الختبار ھذه الفرضیة تم استخدام تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق بین 

دراسة تعزى للمؤھل العلمي، وتبین من متوسطات إجابات المبحوثین حول موضوع ال

، )939.(تساوي " أن قیمة مستوى الداللة لجمیع محاور الدارسة) 10(جدول رقم 

مما یعني عدم وجود فروق بین أفراد العینة حول واقع أداء ) 0.05(وھي أكبر من 

 ضوء معاییر الجودة الشاملة فيالتربویین للمرحلة األساسیة بشمال غزة  المشرفین

 .زى للمؤھل العلمي، وبناء علیھ نرفض الفرضیة البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریةیع

، ودراسة )2014(وھذا ما اتفق معھ الباحثان مع كل من دراسة یامین  

 ,Lunsford( النس فورد ، ودراسة)2006(، ودراسة المقید )2007(صالح

متوسطات بین مما یعني عدم وجود  ،),Sandal  (1992ودراسة ساندل). 1990

واقع أداء المشرفین التربویین للمرحلة األساسیة بشمال غزة إجابات المبحوثین حول 

  .في ضوء معاییر الجودة تعزى لمتغیر للمؤھل العلمي
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  قیاس الفروق تبعاً لمتغیر التخصص: رابعاً 

بین ) (One Way ANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي  )11(جدول رقم 

  حول إجابات المبحوثین

التربویین للمرحلة األساسیة بشمال غزة في ضوء معاییر  واقع أداء المشرفین

  تعزى للتخصصالجودة الشاملة

 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

قیمة 

"F" 

قیمة 

 "الداللة"

مستوى 

 الداللة

جمیع 

 المحاور

بین 

  المجموعات
.573 2 .287 

1.149 

 
.329 

غیر 

 جوھریة
داخل 

  جموعاتالم
8.235 33 .250 

  35 8.808 المجموع

الختبار ھذه الفرضیة تم استخدام تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق بین 

متوسطات إجابات المبحوثین حول موضوع الدراسة تعزى للتخصص، وتبین من 

، )329.(تساوي " أن قیمة مستوى الداللة لجمیع محاور الدارسة) 11(جدول رقم 

بین أفراد العینة حول واقع أداء مما یعني عدم وجود فروق ) 0.05(وھي أكبر من 

المشرفین التربویین للمرحلة األساسیة بشمال غزة في ضوء معاییر الجودة الشاملة 

  .یعزى للتخصص، وبناء علیھ نرفض الفرضیة البدیلة ونقبل الفرضیة الصفریة

، )2011(، والزھراني)2014(یامین  وھذا ما اتفق معھ الباحثان مع كل من دراسة

، ) (Oblade,1992، ودراسة اوبلید )2006(، ودراسة المقید )2007(والمدلل 

بین مما یعني عدم وجود ، )(Bulach and other,1999ودراسة بولش وآخرون 

واقع أداء المشرفین التربویین للمرحلة األساسیة متوسطات إجابات المبحوثین حول 

  .ء معاییر الجودة الشاملة تعزى لمتغیر للمؤھل للتخصصبشمال غزة في ضو

 توصي الدراسة

  :في ضوء النتائج التي توصل الیھا الباحثان

بمستوى أرقى  أداؤھمتعزیز األداء األدائي لدى المشرفین وتوفیر ما یلزمھم حتى یكون 

  .وحتى ینعكس على المدرسین ومخرجات العملیة التعلیمیة
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 الً العربیة أو قائمة المراجع

 التعرف على أثر برنامج تدریبي مقترح في ضوء بعض  ):2012(الحبالني، مرزوق

  .معاییر الجودة على أداء معلمي العلوم في المرحلة المتوسطة، حفر الباطن، السعودیة

 متطلبات تطویر اإلشراف التربوي في المرحلة الثانویة بمحافظة " ):2008(الحالق، دینا

  .، رسالة ماجستیر، جامعة األزھر، غزة"تجاھات المعاصرةغزة في ضوء اال

 مدخل لتطبیق معاییر نظم الجودة الشاملة، في المؤسسات  ):2007(الخطیب، محمد

التعلیمیة، ورقة عمل مقدمة الى اللقاء السنوي الرابع عشر للعلوم التربویة والنفسیة جستن، 

ربیع االخر 28،29،عودیة، القصیم ، المملكة العربیة الس)الجودة في التعلیم العام(

 ).م16/5/2007- 15(ه1428

 اإلشراف التربوي المتنوع، الطبعة األولى، الریاض، مكتبة  ):2005(العبد الكریم، راشد

  .الملك فھد

 الریاض، مكتبة 4المدخل الى البحث في العلوم السلوكیة، ط  ):2011(العساف،  صالح ،

 .العبیكان

جامعة منشورات والتعلم، التعلم في والتقویم القیاس ):2008( رونالكیالني،  عبد هللا وآخ 

 .األردن :عمان السماق، أم القدس المفتوحة،

 تصور مقترح لمواجھة معوقات اإلشراف التربوي ففي محافظات  ):2007(المدلل، نعیمة

 .غزة في ضوء االتجاھات المعاصرة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة

 ،واقع الممارسات اإلشرافیة للمشرفین التربویین بوكالة الغوث        " ):2006(عاھد المقید

، رسالة ماجستي، الجامعة اإلسالمیة، "بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطویره

 .غزة

 دار النھضة، القاھرة. اإلشراف الفني في التربیة والتعلیم ):2000(دیاب، سعد. 

 اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي الحدیث، الطبعة األولى،  ):2006(ربیع، ھادي

 .عمان، األردن، مكتبة المجتمع العربي

المعوقات التي تعیق تطبیق الجودة الشاملة في االشراف التربوي  ):2011(سعید، الزھراني

 .من وجھة نظر المشرفین التربویین والمشرفات التربویات بمحافظة المخواه التعلیمیة

تحسین دور المشرف التربوي في مدارس محافظات غزة في " ):2007(، نجوى صالح

 ، كتاب مؤتمر الجودة بالجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة "ضوء مفھوم الجودة

درجة ممارسة المشرف التربوي لمبادئ الجودة الشاملة في  ):2011(عبد هللا، العقیلي

 . االشراف التربوي محافظة حفر الباطن

المعاییر المھنیة للمعلمین، وزارة التربیة والتعلیم العالي، رام  ):2015(لغة العربیة مجمع ال

  .هللا، فلسطین

تحسین دور المشرف التربوي في مدارس محافظة غزة في ضوء " ):2007(محمد، صالح

 ". مفھوم الجودة
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ر المھنیة ھیئة تطویر مھنة التعلیم، المعایی ):2015(وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة

 .للمعلمین، رام هللا، فلسطین

درجة تطبیق معاییر الجودة الشاملة في االشراف التربوي في  ):2014(امین، سھىی

المدارس الحكومیة في محافظات الضفة الغربیة من وجھة نظر المشرفین التربویین، جامعة 
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Abstract 

Arabic Rhetoric and Its Impact on the Quality of 

Translation of Literary Texts: English-Arabic 

Rhetoric is part of a good quality speech. Arabic rhetoric in 

particular is contributing with other figures of speech to the 

quality of translated texts into Arabic providing text with 

clarity and metaphorical force. Methods of translating 

figures of speech vary from one language to another 

depending on the purpose of translation and linguistic and 

cultural norms prevailing in society. 

The study highlights literary values pertaining to simile, 

metaphor and metonymy. It also discusses strategies of 

translating these images , difficulties encountering the 

translator and methods used in overcoming these 

difficulties. The study is provided with practical, illustrative 

translations in English and Arabic.  

*Keywords:Rhetoric,Translation,Texts,English, Arabic. 

 

 ملخص الدراسة

في جودة ترجمة النص األدبي من اإلنجلیزیة إلى  جمالیات البالغة العربّیة وأثرھا

  العربّیة

�د، وتس��ھم البالغ��ة العربی��ة بجمالیاتھ�ا ف��ي  ج��ودة ال��نص  تع�د البالغ��ُة ف��نُّ الخط��اب الجیِّ

مة المترجم إلى العربیة، إذ یھدف علم البیان إلى الوضوح والتأثیر، وتتعدد طرائق ترج

نظ�راً الس�تخدامھا  من لغة إلى أخرى، تبع�ا لفلس�فة الترجم�ة ومقص�دھا، ھذه الجمالیات

  . الشائع وارتباطھا باألحوال اللغویة والثقافیة للمجتمع

تجلّ��ي الدراس��ة قیم��ة فن��ون التش��بیھ واالس��تعارة والكنای��ة، ف��ي ال��ّنص األدب��ي، وتتن��اول 

الخی��ارات المقترح��ة م��ن منظ��ري اس��تراتیجیات ترجمتھ��ا، وإش��كاالت ھ��ذه الترجم��ة، و

الترجمة األدبیة لتجاوز تلك اإلشكاالت، مع تطبیقات نصیة مترجمة من اإلنجلیزیة إلى 

  .العربیة
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  .جمالّیات، بالغة، ترجمة، اإلنجلیزیة، العربیة: كلمات مفتاحّیة*

  تقدیم

ھ�ا، لك�ي تتعدد طرائق التعبیر ع�ن المعن�ى ف�ي العربی�ة، وت�أتي البالغ�ة بعلومھ�ا وأدوات

تضبَط نص�وَع المعن�ى، وتجلی�ھ وتبین�ھ وتص�ونھ م�ن االنح�راف أو الفس�اد، ول�ذا ت�ذخر 

البالغ��ة العربی��ة ب��أدوات وجمالّی��ات تص��بُّ ف��ي بی��ان المعن��ى ووض��وحھ وقدرت��ھ عل��ى 

  .التأثیر في المتلقي

ھ ف�" فالبالغُة فنُّ الخطاب الجیِّد وھي ُتھ على التوجُّ ي إنت�اج نظاٌم ِمن القواعد، تقوم مھمَّ

النَّص األدبي، وھي نظاٌم یَتحقَّق في النص، تؤثِّر عل�ى الق�ارئ بإقناع�ھ، أو ت�ؤثِّر عل�ى 

  ).2009:22شبل، عزة ("دبيالمتلقِّي في عملیَّة االتِّصال األ

، ب�ل ال یعد المج�از بدالالت�ھ الواس�عة والخص�بة حاش�یة أو طارئ�اً عل�ى المعن�ى العرب�ي

جمالی�ات ودالالت باب�اً أص�یالً م�ن أب�واب الّدالل�ة ف�ي یكّون المج�از بم�ا یكم�ن فی�ھ م�ن 

العربی��ة، وق��د عرف��ت الع��رب المج��از وتداولت��ھ ف��ي كالمھ��ا، فالمج��از عن��دھم ض��رورة 

جمالیة یقتضیھا السیاق، ویبرر وجودھا الحاجة التعبیریة التي ال یمك�ن الوص�ول إلیھ�ا 

ش�اعت حت�ى نس�ي ویرى ابن جني أن اكثر اللغ�ة ف�ي األص�ل مج�ازات كث�رت وإال بھ،

  ).(1988:2/447"اعلم أن أكثر اللغة مع تأملھ مجاز ال حقیقة"أصلھا المجازي

ویقوم المجاز بدور رئیس في تأسیس جمالیة الخطاب اللساني من خالل تلك التنویعات 

ف��إّن اللفظ��ة توض��ع لموض��وع واح��د، "اللغوی��ة الت��ي یح��دثھا عب��ر االنزیاح��ات اللغوی��ة، 

على تحریك ھذا الموضع، من منزلة إلى منازل أخرى كم�ا أّن�ھ  ولكّن الفكر قادر دائماً 

قادر، على تغییر شحنات األلفاظ وذل�ك بوض�عھا ف�ي س�یاقات متج�ددة غی�ر مألوف�ة ف�ي 

  ).220:1994عبدالمطلب، محمد" (االستعمال

وتصوغ البالغة العالقة بین النص والمتلقي، وتولي أھمیة كبیرة بسیاق المتلقي وحالھ، 

ولذا فإنَّ العالق�ة ب�ین البالغ�ة وعل�م التأثیر فیھ،  خطابھا الجمالي للتبیین لھوبل تؤسس 

راس�ة  �ا للدِّ م إط�اًرا عاّمً ة؛ ألّنعل�م ال�نصِّ ُیمك�ن أن یق�دِّ �ة مس�تمرَّ ال�نصِّ ھ�ي عالق�ٌة تفاعلیَّ

دة لألدوات البالغیَّة في االتِّصال، كما یمكن للبالغة وأدواتھا وجمالیاتھا أن تسھم  المجدِّ

 .بدور كبیر في صیاغة نظریة اتصال فاعلة بین النص والمتلقي

وب�ین المتلق�ي،  -بثنائیت�ھ اللغوی�ة  -في حیز االتصال بین النص تندرج الترجمة األدبیة

وھي من أھم أنواع الترجم�ة االختصاص�یة الت�ي تغط�ي مختل�ف األجن�اس األدبی�ة مث�ل 

والیمك�ن النظ�ر ، )7:2004م�دانظر، عناني، مح(الشعر والقصة والمسرح، وما إلیھا 

إلیھا من زاویة كونھا فناً قائما بذاتھ؛ ألنھا أكثر من ذلك بكثیر حیث أن الروائع األدبیة 

  .تضم مثال جمالیة وتعبیریة

تأتي مھمة البالغة العربیة وجمالیاتھا في  جودة النص المترجم إلى العربی�ة، إذ یھ�دف 

جمالی��ات البالغ��ة كالتش��بیھ واالس��تعارة عل��م البی��ان إل��ى الوض��وح والت��أثیر، فتوظی��ف 
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إن المتلق�ي ال یكتف�ي "والكنایة یسھم بدور فعال في تجلی�ة ال�نص وتقریب�ھ م�ن األفھ�ام، 

بمجرد الفھم؛ بل ینتقل إلى محاولة التعرف العقلیة والوجدانیة، من خالل معایشة النص 

  ).237:سابقعبدالمطلب، ( "األدبي بما فیھ من أحاسیس وأفكار ومواقف واتجاھات

، وكنای����ة ) metaphor( ، واس����تعارة ) simile( وتتع����دد الجمالی����ات م����ن تش����بیھ 

)Metonymy  ( وغیرھ���ا، وق���د ح���رص العدی���د م���ن الب���احثین عل���ى دراس���ة ھ���ذه

المعنى ف�ي ) 52:  2002(الجمالیات، ومعرفة أثرھا الداللي والمجازي ، فقسم دیكنز 

وإل��ى معن��ى مج��ازي ) (Denotative Meaningاإلنجلیزی��ة إل��ى معن��ى معجم��ي  

)Connotative Meaning( مؤك���داً أن المعن���ى المج���ازي یش���كل ص���عوبة ل���دى،

المت��رجم أكث��ر م��ن المعن��ى المباش��ر؛ الرتب��اط المعن��ى المج��ازي بالم��دخالت الثقافی��ة 

)  Lady( المختلف��ة، فف��ي المث��ال الت��الي للش��اعر ن��زار قب��اني اس��تخدم المت��رجم كلم��ة 

وذل��ك لنق��ل )  Female( دالً م��ن المعن��ى المعجم��ي للكلم��ة ب��" أنث��ى"كم��رادف لكلم��ة 

  .معاني الحب واالحترام الذي أراد الشاعر أن یعبر عنھا

  یا أنثاي من بین مالیین النساء... آي یا بیروت 

 " Oh , Beiruit , my lady among  

ل��ذا س��نتناول ف��ي ھ��ذه الورق��ة إش��كاالً م��ن إش��كاالت الترجم��ة األدبی��ة، وھ��ي النص��وص 

متض��منة ص��وراً بالغی��ًة وانزیاح��اً جمالی��اً، وطریق��ة الترجم��ة للمج��ازات، الت��ي تش��كل ال

  . ابتكاراً في الصیاغة وخرقاً للمألوف اللغوي

  المبحث األول

  وطرق ترجمتھ جمالیة التشبیھ

أقواھ�ا ت�أثیراً،  اًو الّتشبیھ أحد أبواب البالغ�ة الجمالی�ة، وأكث�ر الّص�ور األدبی�ة حض�ور

، وأكثر الفنون دوراناً في كالم العرب؛ لحاجتھم إلیھ في بی�ان مع�انیھم وأرغبھا للنفوس

): " ھ�ـ  286ت ( وإفصاحھم عن مرادھم، وفي ذلك یق�ول اإلم�ام أب�و العّب�اس المب�ّرد 

ھ��و أكث��ر كالمھ��م، ل��م ُیبع��د : الّتش��بیھ ج��اٍر كثی��ٌر ف��ي ك��الم الع��رب، حّت��ى ل��و ق��ال قائ��لٌ 

بیھ عن��د األوائ��ل، فق��د عرف��ھ أب��و الحس��ن م��دلول التش�� ، وق��د تع��دد)1993:2/996"(

الّتشبیھ ھو العقد على أّن أحد الشیئین یسّد مسّد اآلخر في : " بقولھ)  382ت (الّرماني 

  ).1976:80"(حّس أو عقل، وال یخلو التشبیھ من أن یكون في القول أو النفس

المقولة ، وھذه "یسد مسّد اآلخر"التعریف نفیس فیھ أثر من صنعة النحو، في قولھ 

تبین أن التشبیھ یقوم على المقاربة والمناوبة ال على المطابقة والكینونة، ویكون منھ 

الحسي والعقلي، ومنھ ما یكون واضحاً بّیناً في الكالم، ومنھ ما یكون خفیاً في النفس 

 . یحتاج إلى إعمال فكر

ن ینوب مناب الوصف بأّن أحد الموصوفی: الّتشبیھ: "وحّده أبو ھالل العسكري بقولھ

 .239:2006)"(اآلخر بأداة الّتشبیھ
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: حد التشبیھ بعبارة أوضح ممن سبقھبقولھ) ھـ  463ت (   بّین ابن رشیق القیرواني

صفة الّشيء بما قاربھ وشاكلھ، ومن جھة واحدة أو جھات كثیرة ال من جمیع : الّتشبیھ"

  ).1981:1/286" (جھاتھ، ألّنھ لو ناسبھ مناسبًة كلّیًة لكان إّیاه

وھذا شرُط التشبیھ ال�ذي ال  ،یؤكد ابن رشیق على قیام التشبیھ على المقاربة والمشاكلة

  .یصُح إال بھ، ألّنھ لو خالفھ كل المخالفة امتنع التشبیھ، ولو ناسبھ مناسبًة كلّیة لكان إّیاه

تباین�ت آراء البالغی�ین ف��ي ت�ردد البالغ��ة ب�ین الحقیق��ة والمج�از ، وجلّھ��م ذھ�ب إل��ى أن 

  ).236:2007انظر، مطلوب، أحمد (التشبیھ  حقیقة 

ما یعنینا فضل التشبیھ في بیان المعنى وتجلیتھ وصونھ من الفساد، وھذا ما وقف عنده 

المختاُر عندنا كونھ معدوداً في علوم البالغة؛لَِما فیھ من الدقة واللطافة، : "العلوي بقولھ

ى إخراج الخفي الى الجلي وإدنائ�ھ م�ن ولَِما یكتسب من الرونق والرشاقة، الشتمالھ عل

یق�ول أب�و ھ�الل ،فالقیمة البیانیة كامنة ف�ي التش�بیھ، (2001:1/208)البعید من القریب

الّتش�بیھ یزی�د المعن�ى ُوض�وحا، وُیكِس�ُبھ تأكی�داً، :"العسكري في وظیف�ة التش�بیھ الداللی�ة

ح����ٌد ولھ����ذا أطب����ق جمی����ع المتكلّم����ین م����ن الع����رب والعج����م علی����ھ، ول����م یس����تغن أ

  )2006:216("عنھ

التش�بیھ إذاً یجم�ع ص�فاٍت " "بی�ان المعن�ى"ویرى األثیر م�ن فوائ�د التش�بیھ وخصائص�ھ 

  (1995:1/378)"  المبالغة، والبیان، واإلیجاز: ثالثة، ھي

أن الوظیف�������ة األساس�������یة للتش�������بیھ ھ�������ي التص�������ویر : وی�������رى ش�������وقي ض�������یف

مف������رد وتتع������دد أش������كال التش������بیھ وص������وره ومن������ھ ال(2002:171)"والتوض������یح

  .والبلیغ والضمني والحسي والعقلي) التمثیلي(والمركب

  :تأمل معي فرق الداللة في قولنا المنفق ریاء ال أجر لھ، وبین قول هللا تعالى

�اسِ (  َھا الَِّذیَن آَمُنوا َال ُتْبِطلُوا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنِّ َواْألََذٰى َكالَِّذي ُیْنِفُق َمالَُھ ِرَئاَء النَّ  َوَال َیا أَیُّ

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر ۖ َفَمَثلُُھ َكَمَثِل َصْفَواٍن َعلَْیِھ ُتَراٌب َفأََصاَبُھ َواِبٌل َفَتَرَك�ُھ َص�ْلدً  ا ۖ َال ُیْؤِمُن ِبا�َّ

ُ َال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرینَ  ا َكَسُبوا ۗ َوهللاَّ   ]264:البقرة[)   يبَیْقِدُروَن َعلَٰى َشْيٍء ِممَّ

 أص�ابھ أمل�س حج�ر عل�ى تراب یذھب كما، هللا  عند حل وتضم تذھب لمرائینا أعمال

 بالخیب��ة إال یب��وء ل��ن بعطائ��ھ،  وی��ؤذیھم، الن��اس عل��ى ال��ذي یم��نّ  ش��دید، ف��المنفق مط��ر

 فترك�ھ، الش�دید  المط�ر أص�ابھ، تراب علیھ أملس كحجر ھذه حالھ في فھو  ،والخذالن

  .شيء أيّ  من خالًیا أجرد

  year-: (2/245دیوانھ(يوتأمل قول المتنب

الال  ومْنیُك ذا فٍم مرٍّ مریٍض      َیجْد ُمّراً بھ الماَء الزُّ

إّن الجاھ�ل الفاس�د الطب�ع یتص��ّور : "ل�و ك�ان س�لك ب��المعنى الظ�اھر م�ن العب�ارة كقول��ك

المعنى بغیر صورتھ، وُیخیَّل إلیھ في الصواب أنھ خط�أ، ھ�ل كن�ت تج�د ھ�ذه الَروع�ة، 

ْقم الجاھل وَوْقذه، وقمعھ وَرْدعھ والتھجین لھ والكشف عن َنْقصھ، وھل كان یبلغ من وَ 



  2016 يونيو الثاني  العدد –الد السادس  –جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات 
 

148  
 

الجرج�����اني، عب�����د (" م�����ا َبل�����غ التمثی�����ُل ف�����ي البی�����ت، وینتھ�����ي إل�����ى حی�����ث انتھ�����ى

  ).119:1991القاھر

وإذا تتبعنا جملة من النصوص األدبیة المترجمة، لنرى كیف تعامل المترجم األدبي مع 

  : قیمة التشبیھ في النص

، حیث شبھ الوجھ بالمالئكة للتعبیر عن الصفاء " وجھ مالئكي" angelic faceمثل 

حی�ث ش�بھ المتاع�ب أو " بحر من المتاع�ب والمش�اكل "a sea of trouble"والنقاء 

  .المشاكل بالبحر تعبیراً عن الكثرة والغزارة

أّن موق�ف )  2010:54( وحول ترجمة  التشبیھ ف�ي ال�نص األدب�ي، أك�د عل�ي مھ�دي 

من النص، باإلضافة إلى ھدف ترجمة العمل األدبي، یقوم كالھمابدورمھم في المترجم 

اختی��ار االس��تراتیجیة المناس��بة، ف��ي الترجم��ة التالی��ة إلح��دى قص��ائد شكس��بیر اح��تفظ 

  . المترجم بالمعنى المجازي للصورة في لغة المصدر

?  a summer's dayShall I compare thee to  

Thou art more lovely and more temperate :  

Rough winds do shake the darling buds of May ,  

And Summer's lease hath all too short a date :  

 منذا یقارن حسنك المغري بصیف قد تجلى 

 وفنون سحرك قد بدت في ناظري أسمى وأغلى ؟ 

  تجنى الریاح العاتیات على البراعم وھي جذلى 

  عقده المحدود ولّى والصیف یمضي مسرعاً إذ 

 a" ف��ي الترجم��ة الس��ابقة، اح��تفظ المت��رجم ب��المعنى المج��ازي للص��ورة البالغی��ة 

summer day  " إّن ) 1982:50( ویؤكد نیومارك " صیف " وذلك بترجمتھا إلى

االحتف��اظ بالص��ورة المجازی��ة یھ��دف م��ن وراءه المت��رجم تس��لیط الض��وء عل��ى ثقاف��ة 

ارئ على أن الصیف ھ�و رم�ز للجم�ال والس�عادة المصدر، وإعطاء صورة واضحة للق

في بریطانیا على عك�س ال�بالد العربی�ة،التي یرم�ز الص�یف فیھ�ا إل�ى الح�رارة الش�دیدة 

والتذمر من حرارة الطقس، وخاصة في المناطق التي ترتفع فیھ�ا ح�رارة الص�یف إل�ى 

  . مستویات عالیة كدول الخلیج العربي

جم التشبیھ بتشبیھ آخر قید االستعمال في لغة الھ�دف، وفي الترجمة التالیة استبدل المتر

لم��ا یتمت��ع ب��ھ م��ن اعت��دال ف��ي درج��ة الح��رارة " ب��الربیع " " الص��یف " حی��ث اس��تبدل 

  . باإلضافة إلى جمال الطبیعة في البالد العربیة عموماً 

  وطباعك األحنى وحسنك كامل                أأقول أشبھت الربیع طباعاً 

  فربیع ذي الدنیا قصیر زائل          الغصون سراعاً تذوب البراعم و



ة وأثرها 
ّ
ة مجاليات البالغة العربي

ّ
يف جودة ترمجة النص األدبي من اإلجنليزية إىل العربي  

  

 

149 
 

یح��اول المت��رجم أن یتمث��ل المعن��ى الش��عري ویؤدی��ھ م��ع الح��د األدن��ى م��ن التب��دیل أو 

  ).32:2004عناني، محمد(التفسیر، بما یالئم ثقافة الھدف 

  المبحث الثاني

  جمالیة االستعارة وطرق ترجمتھا

" طرفی�ھ لفظ�اً وتق�دیراًعلى طریق�ة المبالغ�ةتشبیھ حذف أحد .: "عرف علماء االستعارة

استعمال الكلمة في غی�ر م�ا وض�عت ل�ھ لعالق�ة "أو ) 7/49:1432hانظر، النویري(،

  ).2004:193أبو موسى، محمد("المشابھة

المبالغ��ة تعن��ي ادع��اء معن��ى الحقیق��ة ف��ي الش��يء للمبالغ��ة ف��ي التش��بیھ، فھ��ي أرق��ى م��ن 

إدراك لقیم��ة العالق��ة ب��ین المس��تعار ل��ھ " ش��ابھةلعالق��ة الم"وقولنا التش��بیھ ف��ي الص��نعة

والمستعار منھ، وھو أصل في المجاز، وأساس في إفراغ األلفاظ من دالالتھا األص�لیة 

إلى دالالتھا المجازیة، وحیئنذ  یفقد التعبیر قیمتھ، أو تلحق األلفاظ باألصوات المطلق�ة 

في علمھ، لُمح إل�ى العالق�ة  وأنت ترید رجال غزیرا" رأیت بحرا: "غیر الدالة،  فقولك

بین غزارة العلم عند الرجل وكثرة الماء في البحر، ولو قلت رأی�ت ج�داراً أو جم�الً أو 

طعاماً وأنت ترید رجالً غزیر العلم، ل�م یك�ن ش�یئاً ول�م یعل�م المتلق�ي م�رادك، ول�ذا نب�ھ 

لمنق�ول ع�ن اعلم أّن في إطالق المجاز على اللفظ ا:"الجرجاني إلى خطر العالقة، فقال

أص�����لھ، ش�����رطاً وھ�����و أن یق�����ع نقل�����ھ عل�����ى وج�����ھ ال یع�����رى مع�����ھ م�����ن مالحظ�����ة 

  ):317سابق"(األصل

، )المش���بھ ب���ھ(، والمس���تعار من���ھ )المش���بھ(المس���تعار ل���ھ : ولالس���تعارة ثالث���ة أرك���ان

  ).وجھ الشبھ(والمستعار 

  )422:الّضبي، الُمَفضل(ففي قول أبي ذؤیب الھذلي

  ألفیَت كلّ تمیمة ال تنفعُ  وإذا المنیُة أنشبْت أظفارھا  

ش��بھ المنی��ة بالس��بع ف��ي اغتی��ال النف��وس، وح��ذف المش��بھ وأبق��ى ش��یئاً م��ن لوازم��ھ وھ��و 

الوحش�یة ف�ي " فالمنیة المستعار لھ والسبع المس�تعار من�ھ والمس�تعار " نشوب األظافر"

  ".اغتیال النفوس

واألص����لیة منھ����ا التص����ریحیة والمكنی����ة والتمثیلی����ة والض����دیة : واالس����تعارة أقس����ام

  ).87: انظر، مطلوب، سابق( وغیرھا...والتبعیة

الش�اھد عل�ى أّن لالس�تعارة المص�یبة : "یقول أبو ھالل العسكري ف�ي فض�ل االس�تعارة 

أبلغ وأحسن وأدخل " یوم یكشف عن ساق:من الموقع ما لیس للحقیقة أّن قول هللا تعالى

"  إن ك�ان المعنی�ان واح�دای�وم یكش�ف ع�ن ش�دة األم�ر، و: مما قصد لھ من قولھ لو ق�ال

)240:2006.(  
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  1977:209)دیوانھ(وقول البحتري

 م������ن ال������ـُحْسِن حّت������ى ك������اَد أن یتكلَّم������ا  أت������اَك الربی������ُع الّطل������ُق یخت������الُ ض������احًكا

انظر كیف نھض الربیع الصامت إنس�اناً حّی�اَ، یح�ّث الخط�ى إلی�ك متبخت�را بزینت�ھ م�ن 

كعزی�ز ینتظ�ره أھل�ھ بف�ارغ الص�بر الحسن والروعة، یفیض وجھ�ھ بالبش�ر والوض�اءة 

فھو یقبل ویقبل معھ البشر والسعادة، في حقیقتھا عن بروح ھادئة منشرحة ، عند غیبتھ

 .مقبلة على الحیاة

فضل ھذه االستعارة وما شاكلھا على الحقیقة أنھ�ا تفع�ل ف�ي نف�س الس�امع م�ا ال تفع�ل "

  )2006:241العسكري" (الحقیقة

من أكثر أجزاء الكالم اس�تخداماً ف�ي األدب،بص�ورة  ھي)  metaphor( واالستعارة 

عامة وفي الشعر خاصة، وھي تشترك مع التشبیھ في المقارنة بین شیئین بینھما قواسم 

  : مثل  likeأو  asمشتركة دون استخدام أداة التشبیھ 

1.He is as brave as a lion.  

2. I saw a lion fighting in the battle .  

( ، أم�ا الجمل�ة الثانی�ة " ھو ش�جاع كاألس�د"تشبیھ )  as brave as( ولى فالجملة األ

… fighting as a lion  ( داللة على " رأیت أسداً یقاتل في المعركة"فھي استعارة

 .الشجاعة

  لالستعارة ھدفین ، الھدف األول إنّ ) 1988:104(ویقول نیومارك 

 Referential purpose م أو ش�خص أو ھ�دف وھو وصف حالة ذھنیة أو مفھو

  بصورة أكثر وضوحاً من الوصف الحرفي ، وأما الھدف الثاني 

pragmatic purpose فھو إضفاء نوعاً من الجمال والوضوح والمتعة، مثل :  

1- Obama  slams  Netanyahu.  

2- Obama harshly criticizes Netanyahu.  

أكث�ر بالغ�ة  )إل�ى نتنی�اھو وج�ھ أوبام�ا ض�ربة( slamsفاالستعارة ف�ي الجمل�ة األول�ى

وج�ھ أوبام�ا انتق�اداً الذع�اً إل�ى (   harshly criticizes ووضوحاً من الجملة الثانی�ة

 ) .نتنیاھو 

  Types of Metaphorsأقسام االستعارة  

  االستعارة إلى قسمین رئیسین ھما ) 2002:147( قسم دیكنز 

lexicalized Metaphors  وNon-Lexicalized metaphors   

ھ��ي ن��وع م��ن االس��تعارة لھ��ا معن��ى  lexicalized Metaphorsفالقس��م األول  

 John is a rat" مجازي واضح وثابت، یمكن الرجوع إلیھ في المعاجم األدبیة مثل 

 "ج�ون مث�ل الف�أرة"وھ�ي تختل�ف ع�ن المعن�ى الحرف�ي "  جون رج�ل خ�ائن " وھي " 

ل�یس لھ�ا معن�ى  Non-lexicalized Metaphors والنوع الثاني م�ن االس�تعارة
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"  A man is a tree" مجازي ثابت ، بل یختلف معناھ�ا م�ن س�یاق إل�ى آخ�ر مث�ل 

  . في معناھا الثاني " والرجل مثل الشجرة"في معناھا األول " الرجل غامض

  إلى ثالثة أقسام  Lexicalized M) المرجع السابق ( قسم دیكنز 

dead metaphors  مثلA talented" man  "وھوب رجل م "،  

 stock metaphors  وھي كالمصطلحات" idioms "  

  و" یلقى ضوءاً جدیداً على"  Throw a new light on ""مثل  

recent metaphors  وھي ألفاظ جدیدة تم استحداثھا مث�ل"head – hunting "

  ) توظیف العقول ( 

عل�������ى قس�������مین   MetaphorsNon–lexicalizedویحت�������وي الن�������وع الث�������اني

conventional metaphors مثل  

 ""He redeployed his troops  ترتیب األوضاع من جدید " وتعني بالعربیة "

انظ��ر (  "Jonh is a tree"مث��ل  .original metaphorsوالنــ�ـوع الثانــ�ـي 

  ).  األمثلة السابقة 

  : ترجمة االستعارة 

نظ���راً اختل���ف منظ���رو الترجم���ة ح���ول الط���رق المس���تخدمة ف���ي ترجم���ة االس���تعارة؛ 

( الستخدامھا الشائع وارتباطھ�ا ب�األحوال اللغوی�ة والثقافی�ة للمجتم�ع، ویق�ول نیوم�ارك 

إّنترجم���ة االس���تعارة ھ���ي إح���دى اإلش���كاالت الخاص���ة الت���ي یواجھھ���ا )  1988:104

أن االس��تعارة تش�كل ص��عوبة ف��ي الترجم��ة ) 2002:146(المترجم�ون، وی��رى دیكن��ز 

ي یوج���د بھ���ا فروق���اً ثقافی���ة ولغوی���ة كالعربی���ة ب���ین اللغ���ات عموم���اً، وب���ین اللغ���ات الت���

  . واإلنجلیزیة ،على سبیل المثال

أن االستعارة معلومة جدی�دة وابتك�ار جدی�د )  (1980:24وینقلداجوتعنبازنیت میجور 

  .  Target Languageال یمكن أن نجد لھا مكافئاً في اللغة الھدف 

الش��عر ال یس��تطاع أن :"ق��د تق��دم رأي طری��ف للج��احظ ف��ي ترجم��ة الش��عر، یق��ول فی��ھ

یت��رجم، وال یج��وز علی��ھ النق��ل، ومت��ى ح��ّول تقّط��ع نظم��ھ وبط��ل وزن��ھ، وذھ��ب حس��نھ 

، ول��ذا ی��نھج المترجم��ون أس��الیب ع��دة ف��ي )2003:1/52" (وس��قط موض��ع التعج��ب

عن بعض ھذه األسالیب )  (1988:108ترجمة االنزیاحات الجمالیة، تحدث نیومارك

  : ومنھا 

  في اللغة الھدف مع االحتفاظ بأداة االستعارةاالحتفاظ باالستعارة )1

 Never before had such thoughts ( possessed ) him. 

 علیھ مثل ھذه األفكار )استولت(لم یسبق لھا أن 

Ever Since it had been hit by the light of subdued lamps – 

before the (invasion ) of electricity .  
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  .الكھرباء) غزو ( بأنوار القنادیل الخافتة قبل منذ أن كانت تضاء 

باس�تعارة أخ�رى )  Source language( اس�تبدال االس�تعارة ف�ي لغ�ة المص�در )2

تحم��ل أداة مختلف��ة، كم��ا ھ��و موض��ح ف��ي )  target language(ف��ي اللغ��ة الھ��دف

 : المثالین التالیین 

a.He managed to find out where she lived & began to ( hang 

around ) outside her house constantly . 

 .حولھ باستمرار) یحوم ( تمكن من معرفة مكان منزلھا، ثم أخذ فیما بعد 

b.Some contemporary literature still refers to the period of 

religious tension & ensuring vengeance ( the flames of 

which have not yet died out ). 

( ال بعض األدب المعاصر یتذكر فترات اإلثارة الدینیة والث�ارات المبیت�ة الت�ي ل�م ما ز

 . نارھا حتى اآلن) تبرد 

 :تحویل االستعارة إلى تشبیھ)3

The other side of the river appeared fractured ( as if clothed 

in ) fear & sadness.  

 .زن ووجلح) یكسوه ( الطرف اآلخر من النھر بدا منكسراً 

الج����دیر بال����دكر ب����أن تحوی����ل االس����تعارة إل����ى تش����بیھ ال یخل����و م����ن خس����ارة ف����ي 

ب�أن   ( 56 :2010)، یقول عبد الصاحب مھ�دي عل�ي )(translation lossالمعنى

تحویل االستعارة إلى تشبیھ ینطوي علي خسارة في المعنى وال یلجأ الیھ�ا المت�رجم اال 

  .إذا تطلب السیاق ذلك

  ة كلیاً واستبدال المعنى الحقیقي بالمجازي حذف االستعار) 4

Mohammed had lived for ( many) years in small town . 

 في مدینة صغیرة ) عدیدة ( عاش محمد أعواماً 

 )  Translation by addition(استخدم أسلوب الترجمة باإلضافة )5

It is no coincidence that we see the student musicians & 

singer demonstrate the utmost sensitivity ) 

) یبلغ�ون ذروة ( لیس من قبیل الصدفة أن نالحظ أن العازفین والمغنی�ین م�ن الط�الب 

 . اإلحساس بالتعبیر

لنق�ل المعن�ى  demonstrateو  utmostفي المثال السابق أضاف المت�رجم كلمت�ي 

  . وإیصال الصورة البالغیة بوضوح 

على ضرورة أن یراعي المترجم ع�دة ش�روط عن�د ) جع السابقالمر(یؤكد مھدي علي 

  :ترجمة االستعارة
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الخصائص اللغویة التي تمی�ز االس�تعارة ع�ن غیرھ�ا م�ن الص�ورة البالغی�ة األخ�رى . أ

  .كالتشبیھ

 .وغیرھا original metaphorأو Dead metaphor نوع االستعارة . ب

 .وظیفة االستعارة وأھمیتھا للسیاق.ت

 Target language(س���تعارة ف���ي لغ���ة المص���در بثقاف���ة الھ���دفعالق���ة اال. ث

Culture.( 

 . موقف المترجم من النص باإلضافة إلى الھدف الرئیس وراء ترجمة العمل األدبي. ج

  .ومما یلحق بترجمة االستعارة ترجمة التعابیر االصطالحیة أو المجازیة

  التعابیر االصطالحیة *

طالحیة على أنھا تعابیر خاصة وخیوط من التعابیر االص) (1994:492یعرف تبیرغ

وھ�ي "  الكلمات ال یمكن الوصول إلى المعنى اعتماداً على الكلمات الت�ي تتك�ون منھ�ا 

تقابل في العربیة االستعارة التمثیلیة،  وھي استعارة مركبة إذ تشبھ صورة بصورة، ثم 

ب ك��ال ، وی��ذھ) 194:عب��اس، فض��ل(تح��ذف الص��ورة األول��ى وتب��رز الص��ورة الثانی��ة

في ھذا السیاق ، إلى أن طبیعة التعابیر االصطالحیة الت�ي تب�دو )  (2001:68كزبرغ

كأنھا غیر منطقیة، ھي ما تمیز ھ�ذه المص�طلحات ع�ن الكلم�ات الفردی�ة؛ وذل�ك بس�بب 

غیاب الترابط بین المعاني الحرفیة لمكون�ات المص�طلح، ومعن�ى التعبی�ر االص�طالحي 

 spillتخداماً في األدبیات الحدیثة ھو التعبیر اإلنجلیزي كوحدة كلیة والمثال األكثر اس

the beans  بمعناه الحرفي الذي ال یم�ت إل�ى كش�ف الس�ر) اسكب الفاصولیا ( أي-

بصلة، فما یوحى بھ ھ�ذا التعبی�ر االص�طالحي م�ن معن�ى غی�ر  -وھو المعنى المقصود

  .حرفي ھو ما یجعلھ ممیزاً وبعیداً كل البعد عن المعنى المباشر

أن الش�خص ال�ذي یس�مع )  (2007:78أما ما تتمیز بھ من  غموض، فیرى جاكسون 

، ق�د ینص�رف )یضرب حصاناً میت�اً (  beat a dead horseالتعبیر االصطالحي 

) اضرب حصاناً میتاً (إلى ذھنھ، في بادئ األمر، المعنى الحرفي للمصطلح ، أال وھو 

دة ، أو ق�د ینص�رف ذھن�ھ ف�ي س�یاق الذي یمكن أن یقص�د ف�ي بع�ض المج�االت المض�ا

إھ�دار الوق�ت ف�ي مناقش�ة ال (آخر، وھو األكثر شیوعاً، إلى المعنى المج�ازي أال وھ�و 

إّن�ھ ب�الرغم م�ن )  (2013:170، ویق�ول ناص�ر والقن�اعي)نھایة لھا أوالً جدوى منھا 

لی��د إمكانی��ة تخی��ل مواق��ف ق��د تس��تدعي تفس��یراً حرفی��اً للتع��ابیر االص��طالحیة ، إال إن ا

ف���ي عملی���ة  )  Metaphorical meaning( الط���ولى تبق���ى للمع���اني المجازی���ة 

  . التواصل في سیاقاتھا المختلفة 

في ضوء ما سبق یتض�ح أن التع�ابیر االص�طالحیة لیس�ت مجموع�ة م�ن الكلم�ات الت�ي 

یمكن أن نفھم معانیھا بطریقة الترجمة الحرفی�ة للكم�ات، ب�ل ھ�ي تع�ابیر ف�ي غای�ة م�ن 

التعقید تستلزم حرصاً ش�دیداً م�ن المت�رجم إلیص�ال المعن�ى المقص�ود، وف�ي الصعوبة و
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أن المش���اكل الرئیس���یة الت���ي تس���ببھا التع���ابیر ) (1992:65ھ���ذا الس���یاق تب���ین بیك���ر 

( المجازیة، في الترجمة تكمن في عدم الق�درة عل�ى التع�رف علیھ�ا ف�ي اللغ�ة المص�در 

Source language (وصول إلى ترجمة مناسبة في من جھة، وعدم القدرة على ال

م�ن جھ�ة أخ�رى، وتش�یر بیك�ر إل�ى أّن ھن�اك )   target language( اللغة الھ�دف 

ح���االت عدی���دة یس���یئ فیھ���ا متعلم���و اللغ���ة والمترجم���ون فھ���م التع���ابیر االص���طالحیة، 

فیخطئ��ون ف��ي ترجمتھ��ا إذ إّنھ��م یفھم��ون المعن��ى الحرف��ي لل��نص بمن��أى ع��ن المعن��ى 

  .أدى إلى وجود أكثر من ترجمة للمصطلح الواحد قید التداول المنشود مجازیاً، مما

وتقترحف��ي نق��ل المعن��ى المقص��ود للتع��ابیر االص��طالحیة، إیج��اد التعبی��ر االص��طالحي 

  .القریب في اللغة الھدف، مع شرح المعنى المنشود بتزوید القارئ بنبذة عنھ 

  

  المبحث الثالث

  واستراتیجیة ترجمتھاجمالیة الكنایة

وغای�ة ال َیِص�ل إلیھ�ا إال م�ن لَط�ف طبُع�ة وَص�فت ، ة َمْظَھر م�ن مظ�اھر البالغ�ةالكنای

لف�ظ أری�د ب�ھ : "والكنایة نتاج من االنزیاح البالغي وقد عرفھا القزویني، بقول�ھ،قریحتھ

والكنایة ذات تكثی�ف معن�وي )  1975:456"(الزم معناه، مع جواز إرادة معناه حینئذ

" رّب كنایة َتْربي على إفصاح:" الحقیقة، یقول الجاحظ وذات تأثیر جمالي نفسي یفوق 

  ).ه1423: 2/38(

والسُر في بالغتھا ل�یس ف�ي زی�ادة المعن�ى، ب�ل ف�ي طریق�ة إثب�ات المعنى،فھ�ي ُتعِطی�َك 

ل�یس المعن�ى :" والقضیة وفي َطیھا ُبْرَھاُنھا، یقول الجرجاني، الحقیقة مصحوبة بدلیلھا

التص�ریح، أّن�ك لم�ا كنی�ت ع�ن المعن�ى زدت ف�ي ذات�ھ؛ ب�ل إّن الكنایة أبل�غ م�ن : إذا قلنا

  ).71:سابق"(المعنى أنك زدت في إثباتھ، فجعلتھ أبلغ وآكد وأشد

  1994) :40دیوانھ(یقول األعشى الكبیر

  كلیني لھم یا أمیمة ناصب      ولیل أقاسیھ بطيء الكواكبِ 

  تقاعس حتى قلت لیس بمنقض   ولیس الذي یرعى النجوم بآیبِ 

ح كنایة أقامھ مقام الراعي الذي یغدو باإلبل، وتباعد الزمن ال یلغي القیمة الداللیة الصب

وقولنا كثیر الرماد وطوی�ل النج�اد، فق�د ال یك�ون :"والجمالیة للكنایة، یقول فضل عباس

عب����اس، "(رم����اد وال نج����اد ولك����ن تبق����ى للف����ظ قیمت����ھ التعبیری����ة وأس����لوبھ البی����اني

  ):2451996فضل

بع���دة تعریف���ات، فأش���ار (Metonymy)  غربی���ون الكنای���ةع���رف الدارس���ون ال

Yule)2006:108  ( إلى أن الكنایة شكٌل من أش�كال العالق�ة المبنی�ة، عل�ى االرتب�اط

  :الوثیق بین شیئین بحیث تشیر الكلمة المستخدمة الى شيء آخر، ففي المثال التالي

  



ة وأثرها 
ّ
ة مجاليات البالغة العربي

ّ
يف جودة ترمجة النص األدبي من اإلجنليزية إىل العربي  

  

 

155 
 

She drank the whole bottle. 

 Intended)(ال��ى محت���وي الزجاج��ة  "the whole bottle"تش��یر  عب��ارة 

meaning  ولیس الي الزجاجة)container (نفسھا. 

  :وفي المثال التالي

The White House decided to impose sanctions on Iran.                     

 .الى الحكومة األمریكیة ولیس إلى المبنى ذاتھ The White Houseتشیر عبارة 

 Fromkin, Rodaman and Hyamsو)  Crystal )2004:291وع��رف 

شیئا ما بإح�دى الص�فات   substitutionالكنایة بأنھا عملیة استبدال) 184 :2003(

التي یرمز لھا ھذا الشيء والتي توجد بینھما عالقة أو ارتب�اط، وھ�ذا أق�رب التعریف�ات 

  .لداللتھا في العربیة

ي للكلم��ة بھ��دف خل��ق الكنای��ة باالس��تخدام المج��از Warren  )(1995:17ویص��ف 

) (Leech1974: 216-219عالقة واضحة بین الكلمة والمعنى المراد، بینما یؤك�د 

أن انتقال المعنى من س�یاق ال�ى آخ�ر، یس�اعد ف�ي ال�تخلص م�ن الغم�وض ال�ذي یكتن�ف 

  .معني الكلمة أحیاناً 

) 2002: 48-9( Lobnerو) Hartman and Stork )1972:141ویؤك��د 

، فف��ي  semantic changeم��ن التغی��ر ف��ي معن��ى الكلم��ة عل��ى أن الكنای��ة ن��وع 

، ف�ي المث��ال األول إل�ى مبن��ى  The university المث�الین الس�ابقین، أش��ارت كلم�ة

  .الجامعة؛ بینما أشارت إلى إدارة الجامعة في المثال الثاني

  :الكنایة الى عدة أقسام Johnson) (1980:38-39 و Lakoffوقسم 

11.The part-for-the-whole: 

2. We don't hire longhairs. 

3. She's just a pretty face. 

ھي صفات ألش�خاص ل�دیھم a pretty face و   Longhairsفي المثالین السابقین 

  . ھده الخصائص

22.The producer-for-the-product: 

3.He bought a Ford. 

4.I like to read Shakespeare. 

ركة الت�ي تص�نع س�یارات ف�ورد وف�ى الجمل�ة الثانی�ة ھ�ي الش� Fordفي الجملة االولي 

 .الي أعمالھ االدبیة Shakespeareتشیر كلمة

33.The object-used-for-the user: 

5.The gun he hired wanted fifty grand. 

6. The buses are on strike. 
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 الي The buses تشیر الي الشخص الذي یطلق النار بینما تشیر  The gun كلمة 

  .سائقي الحافالت

44.The controller-for-controlled 

7. Napoleon lost at Waterloo. 

 .تشیر الى الجیش الفرنسي Napoleonكلمة 

55.The institution-for- the people responsible: 

8.You'll never get the University to agree to that.  

9.The Army wants to reinstitute the draft. 

ال�ى المؤسس�ة  The Armyالى ادارة الجامعة بینم�ا تش�یر the University  تشیر 

 .العسكریة

66.The place-for-institution: 

10.Wall Street is in panic. 

11.Hollywood isn't what it used to be. 

إل�ى المؤسس�ة  Hollywoodالي البورصة العالمی�ة بینم�ا تش�یر Wall Street تشیر

  .عالمیة للسینماال

77.The place- for-event 

12.Pearl Harbor still has an effect on foreign policy. 

13.Watergate changed our politics. 

الي المعركة التاریخیة بین الوالی�ات المتح�دة Pearl Harbor في المثال االول تشیر 

ال�ي  Watergate لمث�ال الث�اني تش�یروالیابان أثناء الحرب العالمیة الثانیة، بینما في ا

الفض��یحة المالی��ة الت��ي ت��ورط فیھ��ا بع��ض السیاس��یین األم��ریكیین ف��ي عھ��د ال��رئیس 

 .األمریكي  ریتشارد نیكسون

88.More-form-for-more-content 

14.He ran and ran. 

  .الي المسافة الكبیرة التي قطعھا الشخص ranحیث یدل تكرار الفعل 

  :الوظائف التالیة  للكنایة) Rubba )2006:11وذكرت 

  .إیضاح و كشف ھویة الشخص المراد.1

*The saxophone has the flue. 

 . الي عازف ھذه االلة الموسیقیة The saxophoneتشیر 

  .االختصار و االیجاز. 2

         * I love Shakespeare.  

  .إلى أعمال شكسبیر االدبیةShakespeareتشیر 
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  الضوء التركیز وتسلیط. 3

today. new wheels*.I've bought   

 .إلى السیارةnew wheelsتشیر

  .الكنایة وسیلة للتعبیر عن المواقف الشخصیة. 4

*Her comes our brains. 

إلى الشخص الذكي، ویعبر المتحدث ع�ن ارتیاح�ھ برؤی�ة الش�خص our brainsترمز

  .القادم؛ لكي یقدم لھ المساعدة 

  .ي األصلي الي معني جدیدالكنایة انتقال المعن. 5

*Bill has buttered his toast. 

 " . یدھن الزبدة"وھي اسم إلى فعل    butterفي المثال انتقل المعني األصلي للكلمة  

  .شيء ما، بإحدى الصفات التي یرمز إلیھا  substitutionالكنایة استبدال.6

I saw the muscles from Brussels in a movie yesterday.   

 Jean Claude Vanإل�ى الممث�ل البلجیك�ي muscles from Brusselsتش�یر

Damme.  

  The translation of metonymy.ترجمة الكنایة

بعض االس�تراتیجیات Zheng (34-31 :2014) و) 9-161 :2010(ذكر ھیاجنھ 

  : التي یمكن للمترجم استخدامھا في نقل المعنى المقصود للكنایة

بكنای�ة مكافئ�ة ف�ي اللغ�ة  Source language)(المصدر اللغةترجمة الكنایة في 1.

  ):target language(الھدف

    1. Life is a battle from the cradle to the grave. 

  .الحیاة صراع من المھد الى اللحد

   2.She has a sharp tongue. 

  .لدیھا لسان سلیط

    3. We need more hands. 

 ).نحتاج إلى أیٍد أخرى(والترجمة الحرفیة  نحتاج مساعدین آخرین،

الكنایة في اللغة المصدر بكنایة مكافئة في اللغة الھدف، ترجمة مباش�رة  -ھھنا-ترجمت

إن العدی�د م�ن ) ::Al-Salem)592008 الشتراك اللغتین في ھذه التعبی�رات، تق�ول 

م ال�ى اس�تخدام الفاظ الكنایة موجودة في كثیر من لغ�ات الع�الم مم�ا یب�رر لج�وء المت�رج

  . الترجمة الحرفیة

 Pearl Harbor still has an effect on their.4:تفسیر الكنایة وشرحھا. 2

foreign policy. 



  2016 يونيو الثاني  العدد –الد السادس  –جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات 
 

158  
 

اعتداء الیابان على میناء بیر ھاربر أثن�اء الح�رب العالمی�ة الثانی�ة، الزال یلق�ي بظالل�ھ 

 . على السیاسة الخارجیة االمریكیة

  .شرح؛ لكي یستطیع القارئ العربي فھمھاخضعت الكنایة للتفسیر وال

4. He is a wise old owl. 

  .رجل حكیمھو 

نظراً للم�دلوالت الثقافی�ة فھ�ي ترجم�ة خاطئ�ة، )ھو حكیم كالبومة(الترجمة الحرفیة أما 

في اللغتین، حیث ترمز البوم�ة ال�ي الحكم�ة ف�ي االنجلیزی�ة، بینم�ا   owlالمختلفة لكلمة 

ف��ي حال��ة ع��دم ت��وفر ) س��ابق(ش��اؤم ف��ي العربی��ة، ویرىنیوم��ارك تعتب��ر البوم��ة رم��زاً للت

مك��افئ للكنای��ة ف��ي اللغ��ة الھ��دف، یلج��أ المت��رجم ال��ى الترجم��ة غی��ر المباش��رة واختی��ار 

  .لفظاینقل الكنایة بصورة مقبولة، كالمثال السابق

 :حذف الكنایة.3

ما ال أن بعض علماء الترجم�ة یؤی�دون ح�ذف الكنای�ة عن�د) 2010:161(ذكر ھیاجنھ 

ی��ؤثر ح��ذفھا عل��ى الس��یاق، بینم��ا عارض��ھ فریق��آخر؛ ألّن األلف��اظ الت��ي یختارھ��ا كات��ب 

ال��نص تك��ون ع��ن قص��د وغای��ة، فالكنای��ة ل��یس وس��یلة جمالی��ة  فحس��ب؛ ب��ل ذات قیم��ة 

عناني، (داللیة؛ لذاینبغي الحفاظ على األثر الكبیر الذي تحدثھ الكنایة في النص، ویقول

مترجم األدبي عل�ى روح ال�نص، وھ�ذه ال�روح م�ا نس�میھ یجب أن یحافظ ال):73:محمد

  .ویسمى روح األسلوب toneأحیانا بالنغمة 

  

  النتائج 

 وت�أتي البالغ�ة )العربی�ة واالنجلیزی�ة(تتعدد طرائق التعبیر عن المعنى في اللغت�ین ،

تضبط نصوع المعنى وتجلیھ وتبینھ وتصونھ من االنح�راف أو بعلومھا وأدواتھا، لكي 

  .الفساد

 ًم�ن أب�واب التعبی�ر اللغ�وي، بم�ا یعد المجاز بدالالتھ الواس�عة والخص�بة باب�اً أص�یال

  . ینطوي علیھ من شیوع وتداول وجمالیة عالیة

 وبین المتلقي،  -بثنائیتھ اللغویة  -تندرج الترجمة األدبیةفي حیز االتصال بین النص

جن�اس األدبی�ة مث�ل وھي من أھم أنواع الترجم�ة االختصاص�یة الت�ي تغط�ي مختل�ف األ

 .الشعر والقصة والمسرح،  وتضم الروائع األدبیة قیماً جمالیة وتعبیریة

 للترجمة األدبیة فلسفات ومنطلق�ات مختلف�ة، ال س�یما للنص�وص األدبی�ة الت�ي تزخ�ر

  . باالنزیاحات الجمالیة والتعبیریة

م��ا یم��أل ی��ؤدي التش��بیھ بجمی��ع تجلیات��ھ قیم��ة داللی��ة ف��ي وض��وح المعن��ى وتأكی��ده ، ك

 .الملتقي شعوراً جمالیاً 

 تتع�دد اس�تراتیجیات ترجم�ة التش�بیھ م��ن اإلنجلیزی�ة إل�ى العربی�ة، كاحتف�اظ المت��رجم
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ب���المعنى المج���ازي للتش���بیھ وتھ���دف ھ���ذه االس���تراتیجیة تس���لیط الض���وء عل���ى ثقاف���ة 

المص��در،التي ربم��ا تختل��ف ع��ن ثقاف��ة الھ��دف، أو اس��تبدال التش��بیھ بتش��بیھ آخ��ر قی��د 

ال ف�ي اللغ�ة الھ�دف، إذ تخض�ع الص�ورة المجازی�ة للتب�دیل والتفس�یر بم�ا یالئ�م االستعم

  .ثقافة الھدف

 ،لالس��تعارة أقس��ام متع��ددة، یمك��ن لقس��م منھ��ا أن نق��ف ل��ھ عل��ى دالل��ة مجازی��ة ثابت��ة

 .وبعضھا ذو داللة مجازیة متحركة وفقاً لسیاق االستعارة

ترجم�ة االس�تعارة، ب�ل تع�ددت لم یتفق منظرو الترجمة األدبیة عل�ى طریق�ة واح�دة ل

أس���الیبھم وط���رقھم، مث���ل االحتف���اظ باالس���تعارة ف���ي لغ���ة الھ���دف م���ع االحتف���اظ ب���أداة 

)  Source language(االس���تعارة، أو اس���تبدال االس���تعارة ف���ي لغ���ة المص���در 

تحمل أداة مختلفة، أو تحویل   target language)(باستعارة أخرى في اللغة الھدف

،حذف االس��تعارة كلی��اً واس��تبدال المعن��ى الحقیق��ي بالمج��ازي،أو االس��تعارة إل��ى تش��بیھ

 ).  Translation by addition(أسلوب الترجمة باإلضافة 

    یلحق بترجم�ة االس�تعارة ترجم�ة التع�ابیر االص�طالحیة، إذ إّن ھن�اك العدی�د م�ن

االس��تراتیجیات الت��ي یمك��ن للمت��رجم اس��تخدامھا ف��ي نق��ل المعن��ى المقص��ود للتع��ابیر 

صطالحیة، منھ�ا إیج�اد التعبی�ر االص�طالحي ال�ذي یحم�ل المعن�ى الموج�ود ف�ي لغ�ة اال

  .المصدر، واللجوء إلى شرح المعنى المنشود مع المقاربة بتزوید القارئ بنبذة عنھ

 الكنایة نتاج من االنزیاح البالغي،والسُر في بالغتھا لیس في زیادة المعن�ى، ب�ل ف�ي

 .الحقیقة مصحوبة بدلیلھا طریقة إثبات المعنى،فھي ُتعِطیكَ 

 ذكر  منظرو الترجمة بعض االستراتیجیات التي یمكن للمت�رجم اس�تخدامھا ف�ي نق�ل

 Source)(ترجم���ة الكنای���ة ف���ي اللغ���ة المص���در: المعن���ى المقص���ود للكنای���ة، منھ���ا

language بكنای�ة مكافئ�ة ف�ي اللغ�ة الھ�دف)target language(تفس�یر : ، ومنھ�ا

حذف الكنایة، إذ ال یؤثر ذلك سلبا على السیاق، بینما عارض�ھ :الكنایة وشرحھا، ومنھا

بعضھم اآلخر، ألن للكنایة قیمًة جمالیة وداللیًة، فیجب المحافظة على روح الكنایة ف�ي 

 .النص األدبي

  التوصیات

 عدم التركیز على الترجمة الحرفیة في ترجمة التش�بیھ واالس�تعارة الكنای�ة، م�ن اللغ�ة

نظ����راً لالخ����تالف اللغ����وي والثق����افي ب����ین ) TL(غ����ة الھ����دفإل����ى الل) SL(المص����در

  ). االنجلیزیة والعربیة(اللغتین

 یمثل العامل الثقافي دوراًمھم�اً ف�ي فھ�م التش�بیھ واالس�تعارة والكنای�ة نظ�راً لالخ�تالف

، فینبغ��ي عل��ى المت��رجم اإللم��ام بثقاف��ة المص��در )االنجلیزیةوالعربی��ة(الثق��افي بین��اللغتین

  .وثقافة الھدف

إللمام بالخص�ائص اللغوی�ة الت�ي تمی�ز االس�تعارة ع�ن غیرھ�ا م�ن الص�ورة البالغی�ة ا
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 .األخرى كالتشبیھ، ونوع االستعارة ووظیفتھا في السیاق

 یج��ب أن تخض��ع ترجم��ة التع��ابیر االص��طالحیة، للدالل��ة المجازی��ة الواس��عة، ول��یس

 .للداللة الحرفیة، فالمعنى المجازي ھو المنشود

ف الص��ورة المجازی��ة، وذل��ك ألن األلف��اظ الت��ي یختارھ��ا كات��ب ع��دم اللج��وء إل��ى ح��ذ

النص تكون عن قصد، وال یكون ذلك إال في أضیق التطبیق�ات، عن�دما ال ی�ؤثر ح�ذفھا 

 .على السیاق الداللي، كما أكد على ھذا منظرو الترجمة

 یج��ب أن یح��افظ المت��رجم األدب��ي عل��ى روح ال��نص، وھ��ذه ال��روح تس��مى بالنغم��ة

tone األسلوبأو روح. 
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 التعابیراالصطالحیةبینالفھموالترجمة،): 2013(ناصر، محمد،والقناعي،شمالن .25

 .مؤسسة السیاب للطباعة والنشر والترجمة، لندن

نھای�ة األرب ف�ي فن�ون ): ه1423(النویري، شھاب الدین أحمد ب�ن عب�د الوّھ�اب .26

 .األدب، دار الكتب والوثائق القومیة، القاھرة
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  الملخص

ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن درجة تطبیق مدیري المدارس الحكومیة في 

محافظة رام هللا والبیرة للقیادة التحویلیة من وجھة نظر معلمیھم، كما ھدفت الكشف 

رجات تقدیر أفراد العینة عما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات د

لتطبیق مدیري المدارس الحكومیة في محافظة رام هللا والبیرة للقیادة التحویلیة تعزى 

في ) الجنس، والمؤھل العلمي، وسنوات الخدمة، وعدد الدورات(إلى المتغیرات 

استجابات المعلمین والمعلمات نحو درجة تطبیق مدیري المدارس الحكومیة للقیادة 

ولتحقیق أھداف الدراسة والتحقق من صحة فرضیاتھا،  استخدم الباحث . ةالتحویلی

فقرة ) 56(ولجمع البیانات أعد الباحث استبانھ مكونة من . المنھج الوصفي التحلیلي 

االنضباط الوظیفي، والتحفیز واإللھام، وتمكین العاملین، : أبعاد ھي) 5(مقّسمة إلى 

واختار الباحث عینة عشوائیة .  تمع المحليواالعتبار الشخصي، والعالقة مع المج

. معلمة) 200(معلماً و) 119(من مجتمع الدراسة أي %) 10(طبقیة مكونة من 

وأظھرت النتائج أن درجة ممارسة مدیري المدارس للقیادة التحویلیة في مدارس 

محافظة رام هللا والبیرة كانت مرتفعة على الدرجة الكلیة، وكان بعد العالقة مع 

، وبعد االنضباط الوظیفي أدناھا وبنسبة %)75.5(مجتمع المحلي أعالھا وبنسبة ال

، وتبّین عدم وجود فروق في استجابة المعلمین لممارسة المدیرین للقیادة %)72.8(

) الجنس، المؤھل العلمي، سنوات الخدمة، عدد الدورات(التحویلیة تعزى لمتغیرات 

نضباط الوظیفي المتعلق بالمؤھل العلمي فكانت على الدرجة الكلیة، باستثناء بعد اال

الفروق لصالح من ھم فوق البكالوریوس، وبعد االعتبار الشخصي وكانت الفروق 

سنوات، وفي بعد العالقة مع المجتمع المحلي  لصالح ) 10-5(لصالح من خبرتھم بین 

لمدیرین دورات، وأوصت الدراسة بضرورة إعداد ا) 5(المعلمین الذین تلقوا أكثر من 

لیكونوا قادة تحویلیین، وبضرورة تخفیف األعباء الملقاة على عاتق المدیرین، كما 

  .أوصت بضرورة إجراء دراسات أخرى على أبعاد جدیدة لم تتضمنھا الدراسة

  .القیادة التحویلیة، المدارس الحكومیة، مدیري المدارس: الكلمات المفتاحیة
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Abstract  
This study aims to investigate the degree of implementation of public 

school principals in Ramallah and Al Bireh for the purpose of  

transformational leadership from the viewpoint of their teachers ,also 

the study  aims to identify the impact of variables (sex, educational 

qualification, years of experience, and the number of training courses) 

in the degree of implementation for the  public school principals of  

leadership transformation.. 

      The researcher used the descriptive and analytical approach, in 

order to achieve the objectives of the study, the researcher developed 

a questionnaire which consists on (56) paragraphs which are divided 

into (5), dimensions which are considered as follow: Career discipline. 

The motivation, inspiration, and to employees stabilization,  and 

account profile  and the relationship with the local community.  

The researcher has selected a random sample which consists on 

(10%) of the study community (119) male teachers and (200) female 

teacher.  

       The study has reached a number of findings, which include: that 

the degree of the principals of the qualities of transformational 

leadership in schools in Ramallah and Al-Bireh was high on the total 

score, and it was after the relationship with the local community, so 

the highest rate reaches on (75.5%) After the career discipline control 

the low degree reaches the level of(72.8%), the study shows no 

differences in the practice of characteristic transformational principal 

of leadership the study followed the variables of (sex, educational 

qualification, years of experience, the number of training courses) the 

total score, except the career discipline control accompanied with the 

educational qualification for the benefit of those who are above the 

bachelor, after a personal account it was for the benefit of their 

experience between 5-10 years, and after the relationship with the 

local community for the benefit of teachers who have received more 

than (5) training courses, the study recommended the need to prepare 

principals to be transformational leaders, also the study recommended 

for practicing further studies on new dimensions not included in this 

study. 

Keywords:  transformational leadership, public school, school 

principals 
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  : مقدمة

جدید، یمتاز عصرنا بالتطور المتسارع وال یكاد یخلو یوم من ابتكار تكنولوجي 

. مالمساً حاجات الناس، مما یعني أن أي مجتمع ال یواكب ھذا التطور سیبقى متخلفاً 

وكون المدرسة ھي البناء األساس في المجتمعات، الذي یزود الطفل بالمھارات 

الالزمة لمواكبة ھذا التطور، كان لزاماً على أصحاب القرار التربوي النھوض 

وتحقیقاً لذلك كان االھتمام .  لتواكب التغییر المأمول بالمدرسة علمیاً وثقافیاً وبیئیاً 

بمدیر المدرسة بما یتناسب مع الدور الموكل لھ، من خالل مساعدتھ على فھم الدور 

  .التربوي الحقیقي لھ، ورسم الخطوات العملیة ألداء مھامھ بأفضل الطرق واألسالیب

یفیة إدارة ھذا التغییر ومع تسارع عملیات التغییر وتنوع مجاالتھ، ظھرت ضرورة ك

بما یحقق البقاء واالستمراریة، وبرزت العدید من النظریات والنماذج في القیادة 

إلى أن القیادة ) 1996(التربویة وأھمھا نظریة القیادة التحویلیة، حیث أشار الھواري 

 التحویلیة ھي النمط الجدید والمستقبلي في المنظمات التي تسعى لالرتقاء بالمرؤوسین

وأنھ . من أجل اإلنجاز والتطور الذاتي والعمل على تنمیة الجماعات والمنظمة ككل

لیس من السھل االنتقال فجأة باإلدارات المدرسیة من إدارات تقلیدیة إلى إدارات تغییر 

تتبنى الفكر التحویلي، حیث یتمّسك العدید من مدیري المدارس بنمط القیادة التقلیدي، 

مانھم بثقافة التغییر ومقاومتھم لھا، وتعتمد القیادة التحویلیة على ال لشيء إال لعدم إی

إقناع المرؤوسین للنظر إلى ما ھو أبعد من مصالحھم الذاتیة، وتعمیق مستوى اإلدراك 

لدیھم وتنمیة روح االنتماء، والعمل بروح الفریق الواحد، وضرورة النھوض بالعملیة 

ى نمط القیادة التربویة في فلسطین، وتحویلھا إلى التربویة بما یتطلب تغییراً شامالً عل

أن ) Kirkland, 2011:55(ویرى كركالند . قیادة تحویلیة قادرة على إدارة التغیر

القیادة التحویلیة تتجاوز الحوافز مقابل األداء المرغوب إلى تطویر وتشجیع 

أساسیاً من الرسالة  وتحویل اھتماماتھم الذاتیة لتكون جزءاً ، المرؤوسین فكریاً وإبداعیاً 

وتمتاز بأنھا عملیة مستمرة یقوم من خاللھا القائد بالتغییر في قیم ، العلیا للمنظمة

) 2004(ویرى نصر . ودوافعھم الحالیة وتحویلھا لصالح المنظمة العام، المرؤوسین

، وذلك لصیاغة الرؤیة، أن للقیادة التحویلیة دوراً یتمثل في عملیة قیادة التغییر

ویرى . واالتصـال وااللتزام والتحفیز واإللھـــام وتمكین العاملین، ستراتیجیةواإل

أن القائد التحویلي یتحدث عن قیمھ  )(Kirkland 2011:171كركالند أیضا 

ومعتقداتھ، ویزرع االعتزاز في اآلخرین الرتباطھم بھ، إضافة إلى أنھ یذھب إلى أبعد 

ة، ویتصرف بطرق تؤدي إلى احترام من مصالحھ الذاتیة من أجل مصلحة الجماع

اآلخرین لھ، ویأخذ بالحسبان النتائج األخالقیة والمھنیة للقرارات التي یصدرھا، 

ویظھر حساً بالقوة والثقة بالنفس، فالقائد یضع المعنى من خالل الفھم والتواصل مع 
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تقبل اآلخرین، كما أنھ یمتلك مقدرة عالیة على اإلقناع ویطرح رؤى وأفكاراً عن مس

  .المنظمة

فإن الدراسة الحالیة تھدف وبشكل رئیس إلى قیاس درجة تطبیق ، وفي ضوء ما سبق

القیادة التحویلیة عند مدیري المدارس في فلسطین عموماً وفي محافظة رام هللا والبیرة 

  .خصوصاً من وجھة نظر معلمیھم

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتھا

ل الدول إعادة النظر في طریقة إدارة تفرض متطلبات العصر المتسارعة على ك

مؤسساتھا التعلیمیة، حیث عانت ھذه المؤسسات وبخاصة المدارس الحكومیة في 

فلسطین من قیادة تربویة تقلیدیة ال تتماشى مع سمات العالم المعاصر، وخاصة في ظل 

فكر االحتالل الذي عانى، ویعاني منھ الشعب الفلسطیني، مما أبرز الحاجة الماسة إلى 

إداري متكامل یھتم بتحدیث المؤسسات التربویة وتغییرھا إلى األفضل، وھذا كلھ 

  .یرتكز على التطویر الفاعل في النظم التربویة بشكل عام وإداراتھا بشكل خاص

ومسئولین مباشرین عن ، ونظراً ألھمیة مدیري المدارس باعتبارھم قادة في مدارسھم

وتحویل مدارسھم من مدارس تقلیدیة إلى مدارس ، ةوتحقیق األھداف التربوی، المعلمین

حدیثة تتبنى الفكر التغییري المتمثل بنظریة القیادة التحویلیة، تظھر أھمیة مقدرة مدیر 

المدرسة على ترجمة نمط القیادة التحویلیة إلى مھارات وممارسات إداریة مع مراعاة 

، وتنمو وتتطور باالطالع أن الممارسات العملیة تبنى على قاعدتي المعرفة والفھم

، 2014وزارة التربیة والتعلیم،. (الواسع وتبادل الخبرات والتجریب والممارسة

  )9ص

التعرف : فقد جاءت ھذه الدراسة لتجیب عن التساؤل الرئیس اآلتي، وبناء على ما تقدم

  . إلى درجات تقدیر المعلمین لدرجة تطبیق مدیریھم للقیادة التحویلیة

  :ساؤل الرئیس التساؤل الفرعي اآلتيویتفرع عن الت

بین متوسطات   )α≥0.05(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

استجابات أفراد العینة حول تطبیق القیادة التحویلیة في مدارس محافظة رام 

الجنس، المؤھل العلمي، عدد الدورات، سنوات (هللا والبیرة تعزى لمتغیرات 

 ).الخدمة

  :اسةفرضیات الدر

  :یتفرع من التساؤل الفرعي الفرضیات التالیة

في استجابات المعلمین ) α≥0.05(ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى -1

والمعلمات نحو درجة تطبیق مدیري المدارس الحكومیة للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیر 

 ).معلمة، معلم(الجنس
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في استجابات المعلمین ) α≥0.05(ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى-2

والمعلمات نحو درجة تطبیق مدیري المدارس الحكومیة للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیر 

 .)أعلى من بكالوریوس، بكالوریوس فأقل(المؤھل العلمي

في استجابات المعلمین ) α≥0.05( ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى-3

یري المدارس الحكومیة للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیر والمعلمات نحو درجة تطبیق مد

 .)دورات 5أكثر من ، دورات 5-3، دورات 3أقل من (عدد الدورات

في استجابات المعلمین ) α≥0.05( ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى-4

 والمعلمات نحو درجة تطبیق مدیري المدارس الحكومیة للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیر

 15، سنة 15اقل من- 10، سنوات 10اقل من - 5، سنوات 5أقل من (سنوات الخدمة 

  ).سنة فأكثر

  : أھداف الدراسة

  :سعت الدراسة إلى تحقیق األھداف اآلتیة

التعّرف إلى درجة تطبیق مدیري المدارس الحكومیة في محافظة رام هللا والبیرة  -1

 . للقیادة التحویلیة من وجھة نظر معلمیھم

الجنس، المؤھل العلمي، عدد الدورات، سنوات (ف إلى دور متغیرات الدراسة التعرّ -2

في استجابات المعلمین والمعلمات نحو درجة تطبیق مدیري المدارس ) الخدمة

 . الحكومیة للقیادة التحویلیة

  : أھمیة الدراسة

جھود تستمد الدراسة أھمیتھا من الدور الجدید الذي یناط بمدیر المدرسة، حیث تبذل ال

من أجل االنتقال بالمدرسة من مدرسة تقلیدیة تتمركز القیادة فیھا حول المدیر فحسب، 

إلى مدرسة حدیثة یقود المدیر فیھا التغییر نحو العمل بروح الفریق الواحد، وصیاغة 

الرؤیة المشتركة، وتحفیز العاملین وتمكینھم، وبالتالي الوقوف على الجھود التي تبذلھا 

ة والتعلیم لتحویل مدیري المدارس لتبني الفكر القیادي التحویلي، حیث وزارة التربی

تتوافق ھذه الدراسة مع النظرة المستقبلیة لمدیر المدرسة المبدع في فلسطین في تبنیھا 

مفھوم القیادة التحویلیة، وھو مفھوم جدید لقیادة التغییر التربوي في فلسطین، حیث 

ن مبدعین ینظرون إلى ثقافة التغییر نظرة إیجابیة، حاجة المدارس الحكومیة إلى مدیری

وأخذ ذلك بعین االعتبار عند تعیین المدیرین الجدد، والعمل على تطویر من ھم على 

رأس عملھم من مدیري المدارس، وتنبع أھمیتھا أیضاً من كونھا الدراسة األولى في 

كما ،  والبیرةحدود علم الباحث التي تجرى على مدیري ومدیرات محافظة رام هللا

یأمل الباحث أن تسلط الدراسة الضوء على ممارسة مدیري المدارس في محافظة رام 

ومدى مالئمة الممارسات لطبیعة عملھم في مجال القیادة ، هللا والبیرة للقیادة التحویلیة

 .التحویلیة
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  : حدود الدراسة

المدارس  التعرف إلى درجة تقدیر المعلمین والمعلمات في: الحد الموضوعي- 

 .الحكومیة لتطبیق مدیریھم القیادة التحویلیة

و ، معلماً ) 119(اقتصرت عینة الدراسة على عینة طبقیة ممثلة من : الحد البشري- 

 . معلمة) 200(

 . محافظة رام هللا والبیرة فقط:  الحد المكاني- 

 .المدارس الحكومیة في محافظة رام هللا والبیرة: الحد المؤسسي- 

تم تطبیق ھذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام  :الحد الزماني- 

2015/2016. 

 : مصطلحات الدراسة

القیادة التحویلیة : 

نمط قیادي یتیح التغییر المستمر إلى األفضل واالرتقاء باألفراد والمنظمة إلى أفضل 

وضع وبأقصر وقت وأقل جھد، من خالل التوظیف الفعال ألبعاد القیادة التحویلیة 

)Bass & Avolio,2004(  

القیادة التحویلیة إجرائیا : 

ویعرف الباحث القیادة التحویلیة إجرائیا بأنھا مقدرة مدیر المدرسة على إقناع العاملین 

مما یسھم ، وقدرتھ على خلق جو من التعاون معھم، معھ للعمل بروح الفریق الواحد

 .ت اإلبداعیة لدیھمفي توفیر فرص النمو المھني لدى معلمیھ وتفجیر الطاقا

المدارس الحكومیة: 

  . ھي المدارس التابعة لوزارة التربیة والتعلیم في أراضي السلطة الوطنیة الفلسطینیة

مدیر المدرسة : 

ھو المسؤول األول عن كل ما یجري داخل المدرسة، ومھمتھ تیسیر العمل التربوي 

یة األولى للعاملین كافة والتعلیمي واالجتماعي واإلداري واإلبداعي، ویعد المرجع

  .والطلبة وأولیاء األمور، ویناط بھ مجموعة من المھام والمسؤولیات

  :الخلفیة النظریة للدراسة

تسعى المجتمعات اإلنسانیة عموما إلى تحسین نوعیة التعلیم ، وتبذل لذلك الجھد 

یذ ویشغل مدیر المدرسة جل االھتمام كونھ تقع على عاتقھ مسؤولیة تنف، والمال 

الرؤى واإلستراتیجیات المتمثلة في قیادة التغییر نحو بناء مدرسة حدیثة تؤمن بأن 

المعرفة متعددة المصادر وأن الكتاب المدرسي لم یعد مصدر المعرفة الوحید في 

  .عصر التقدم العلمي واالنفجار المعرفي الھائل
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مفھوم القیادة التربویة  : 

ادة التربویة تكمن في مدى تأثیر القادة على أن القی) Draft , 2008( یرى درافت 

أتباعھم للتخطیط من أجل إحداث تغییر حقیقي، إذ ینعكس من حیث نتائجھ على تحقیق 

األھداف التي وضعت بالشراكة بینھم لخدمة المؤسسة، كما ترى وزارة التربیة 

یة التعلیمیة والتعلیم الفلسطینیة ضرورة إعداد قادة تربویین قادرین على النھوض بالعمل

  :لتواكب متطلبات العصر وضرورة أن یكونوا قادرین على

ویعني تنمیة رؤیة مستقبلیة ووضع اإلستراتیجیات المطلوبة إلنجاز :تحدید االتجاه-1

 . ھذه الرؤیة

ویعني االتصال باألشخاص من خالل الكلمة والفعل لكل :توجیھ العناصر البشریة-2

 . جل إیجاد روح الفریق بین المجموعاتأولئك المطلوب تعاونھم للتأثیر من أ

 . وتعني تزوید الفریق بالقوة للتغلب على التحدیات: التحفیز واإللھام-3

وزارة (. تحقیق تغییرات جوھریة ومفیدة لتجعل المؤسسة قادرة على التنافس-4

 )12ص، 2014التربیة والتعلیم، 

  :نظریات القیادة التربویة

راً ملحوظاً نتیجة الھتمام الباحثین بالقیادة لما لھا شھدت نظریات القیادة التربویة تطو

من دور فاعل في التأثیر على موقف التابعین وإقناعھم بتغییر مواقفھم طواعیة، ومن 

  :ھذه النظریات

حیث أورد ، تعد نظریة السمات من أھم نظریات القیادة التقلیدیة: النظریات التقلیدیة-1

ح القائد یعتمد على توافر مجموعة سمات أھم خصائصھا حیث نجا) 2010(السبیعي 

، جسمیة: وقد قسمت ھذه السمات إلى، وخصائص فطریة مكتسبة في شخصیتھ

ویوّجھ إلى ھذه النظریات انتقادات بصعوبة توافر ، واجتماعیة، ووظیفیة، وشخصیة

، واختالف الباحثین في تحدید ھذه السمات، جمیع السمات المنشودة في شخص واحد

 .لنظریة األھمیة النسبیة للسمات المختلفة في التأثیر على القائد ونجاحھولم تبین ا

جاءت رداً على إغفال نظریة السمات لعامل التفاعل بین القائد : النظریات السلوكیة-2

ومرؤوسیھ، وأكدت أن القیادة سلوك مكتسب أكثر منھا كونھا سمات موروثة، وأن 

 . الھتمام بالعمل ودرجة االھتمام بالعاملیندرجة ا: سلوك القائد یتحكم فیھ بعدان ھما

ورّكزت على بعد القائد والتابعین والموقف، وترى أن القیادة : النظریة الموقفیة-3

تتوقف على العالقة بین القائد ومرؤوسیھ ، وھیكلیة المھام ، ودرجة وضوحھا ، وقوة 

 . القائد

ة في النظریات السابقة ، و وتمثل خالصة الجوانب اإلیجابی: نظریة القیادة التحویلیة-4

یحاول منظروھا الجمع بین عوامل النجاح في النظریات التقلیدیة التي ترّكز على 

سمات القائد وشخصیتھ، والنظریات السلوكیة التي ترّكز على التفاعل بین القائد 
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أنھا تعمل على تغییر وضع المنظمة والعاملین ) 2007(والعاملین، ویراھا الجارودي 

بر رؤیة مستقبلیة للمنظمة، وعبر التوظیف العادل للموارد البشریة والمادیة فیھا ع

المتاحة، وتطویر قدرات العاملین بتنمیة معارفھم ومھاراتھم، وتحفیزھم، وتحویل 

 .اھتمامھم من العمل لمصالحھم الشخصیة إلى مصلحة الجماعة

نظم العالقة بین أنھا نوع من التفاعالت التي ت) 2012(ویعّرفھا جیب وسوینسون 

كما تعمل على تحفیز العاملین وتعزیز ، المدیر وأتباعھ، وتدیر عملیة التغییر

اإلجراءات والتطلعات األخالقیة، وھو أسلوب قیادي یسعى إلحداث تحوالت إیجابیة 

  . وتحقیق تغییرات واستراتیجیات جدیدة للمنظمة

لتي تركز على الفرد والمجموعة فیعرفانھا بأنھا القیادة ا) 2010( وأما وانغ، وھاول 

، وتھدف إلى تمكین األفراد من أجل تطویر إمكاناتھم وتعزیز قدراتھم وتحسین 

الفاعلیة الذاتیة، والعمل على تطویر القیم والمعتقدات المشتركة على مستوى 

  . المجموعة للوصول إلى أھداف الفریق

ة عن طریق إحداث ضرورة إحداث ثورة في أنماط القیاد) 2012(ویؤكد سمول 

تغییر دراماتیكي في شخصیة المدیر، حیث تصبح شخصیتھ محوریة، تتجاوز 

ویمتاز فیھا مدیر المدرسة التحویلي بامتالكھ ، مصالحھ الشخصیة إلى مصالح الجماعة

  : العدید من الخصائص والمیزات أھمھا

اإلدارة  صاحب رؤیة مستقبلیة مشّوقة ومثیرة للمدى المثالي الذي یجب أن تبلغھ- 

 . المدرسیة مستقبالً 

لدیھ قدرة على مخاطبة المرؤوسین والعاملین وأولیاء األمور على قدر عقولھم وفقاً - 

 . لخصائص كل فرد وخلفیتھ الثقافیة

 . یؤمن المرؤوسین بنزاھتھ واستقامتھ- 

ویساعدھم على النجاح بوضع معاییر ، یشعر العاملین معھ بالقدرة والثقة بالنفس- 

 . اسبة تكون بمثابة صورة إلدراك الذاتأدائیة من

 .ھو مصدر للطاقة للعاملین ویستجیب لحاجاتھم واھتماماتھم- 

ویرى الباحث أن القیادة التحویلیة تھدف إلى مساعدة فریق العمل على تطویر ثقافة 

مھنیة، قادرة على  مساعدة المعلمین على حل مشكالتھم بطریقة أكثر فاعلیة ، 

، عملیة التغییر، والعمل معھم كفریق واحد، وأن یكون قدوة لھم وتشجیعھم  على تفھم

عادالً في تقییمھم، مثاالً في االنضباط، قادراً على خلق عالقة ممیزة ، مفجراً لطاقاتھم

  .مع محیطھ من العاملین والمجتمع الخارجي

  :أبعاد القیادة التحویلیة

منھم من یراھا ترتكز على الجاذبیة ف، اختلف الباحثون في تحدید أبعاد القیادة التحویلیة

والتأثیر المثالي، والحافز اإللھامي، واالعتبار الفردي، ومنھم من یراھا تتركز في ستة 
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القدرة على التركیز، وتحمل المخاطرة، : وھي) 2001(عناصر كما أوردھا العامري 

  .باآلخرینوالثقة بالنفس واآلخرین، واحترام الذات، والقدرة على االتصال واإلحساس 

مقدار االستقاللیة التي تتمتع بھا : وتعتمد القیادة التحویلیة على ثالثة عوامل ھي

ومھارة القیادة وااللتزام بتطبیق أنماط ، المؤسسة التربویة لتحدید مصیرھا فعلیاً 

بحیث یكون ، ومستوى عمق ثقافة المؤسسة التربویة، السلوك التحویلي بشكل متسق

  ).Anis, 2011, p49(القیام بھذه الممارسات القائد مقتدراً على 

  :وأورد الدیب في دراستھ مجموعة من األبعاد للقیادة التحویلیة ھي

ویقصد بھ إجرائیاً مجموعة الممارسات التي یقوم بھا المدیرین والتي  :التأثیر المثالي- 

من ومن أھم ھذه الممارسات إظھار مستویات عالیة ، تجعلھ قدوة ونموذجاً یحتذى بھ

وتجنب ، ووضوح رؤیتھ وأھدافھ، وااللتزام بھ، السلوك األخالقي والقیمي والمعنوي

وتحمل ، واالھتمام بحاجات اآلخرین، استخدام السلطة لتحقیق مكاسب شخصیة

 .واالعتماد علیھم في فعل الصواب، المسؤولیة

دفع ویقصد بھا الممارسات السلوكیة التي یقوم بھا المدیرین ل :الحفز اإللھامي- 

وإظھار المعاني والتحدي في األعمال التي یقومون بأدائھا ، المرؤوسین وحفزھم

وإذكاء الحماس وروح الفریق ودفع المرؤوسین وإثارتھم نحو المشاركة في رسم رؤیة 

 .مستقبلیة جذابة ینبغي تحقیقھا والعمل على وضع أھداف واضحة وعالیة المستوى

لذي یقوم بھ المدیرین لحفز جھود العاملین معھ ویقصد بھ السلوك ا :التحفیز الذھني- 

 .لتكون مبتكرة وإبداعیة

ویقصد بھ مجموعة الممارسات التي یبدي فیھا المدیرین اھتماماً  :االعتبار الفردي- 

  ).2012، الدیب(، كبیراً باحتیاجات كل فرد لإلنجاز والنمو

یسھم في بناء بیئة  ویرى الباحث أن ممارسة نمط القیادة التحویلیة في مدارسنا سوف

تعلیمیة قادرة على استیعاب التطویر المضطرد في عصرنا، وخلق رؤیة مشتركة 

لمدارس المستقبل، وتعزیز االستقاللیة والثقة بالنفس عند األفراد والجماعة، وعدم 

  .حصر النجاح في زیادة التحصیل برغم أھمیتھ

  : أھداف القیادة التحویلیة

على مدیري المدارس وتأھیلھم لیكونوا قادة التغییر في  لیس عبثاً التركیز حالیاً 

مدارسھم، بل جاء ذلك ضمن رؤیة وتخطیط استراتیجي یتبناه القائمون على التعلیم في 

  :یھدفون من وراء ذلك إلى تحقیق اآلتي، فلسطین

مساعدة فریق العمل على تطویر وتحقیق ثقافة مھنیة ومعاونة مدرسیھ، من خالل - 

وني تسعى المدرسة إلى تحقیقھ، وتقلیل عزلة المدرسة، واستخدام وضع ھدف تعا

آلیات روتینیة لتأیید التغیرات الثقافیة، واالتصال بفاعلیة بالقیم والمعتقدات والمعاییر 

 . الثقافیة بالمدرسة
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إذ تؤدي المشاركة بین : مساعدة المعلمین على حل مشاكلھم بطریقة أكثر فاعلیة- 

ووضع ، لى تفسیر المشكلة من وجھات نظر عدیدة ورؤى مختلفةالعاملین والمدیرین إ

، الحلول البدیلة بناًء على وجھات نظر المجموعة، وتجنب االلتزام بحلول محددة مسبقاً 

 .ورؤى االعتبارات الشخصیة

إذ تعزز دافعیة المدرسین لتنمیتھم من خالل تبنیھم لمجموعة من : تعزیز تنمیة المعلم- 

لنمو المھني، و تسھل ھذه العملیة حینما یرتبطون ارتباطاً وثیقاً بھا، األھداف الداخلیة ل

، وزارة التربیة والتعلیم. (ومنھج المدرسة، ویشعرون أنھم ملتزمون بھا بشكل قوي

 )6ص، 2012

  :الدراسات السابقة

باستعراض األدب التربوي السابق وجد الباحث العدید من الدراسات التي تناولت 

  :لیة ومدى ممارستھا في المؤسسات التربویة ومن ھذه الدراساتالقیادة التحوی

  الدراسات العربیة: أوال

ھدفت إلى معرفة درجة ممارسة مدیري المدارس ) 2015(دراسة أجراھا الشریف 

الثانویة بمحافظة الطائف في المملكة العربیة السعودیة للقیادة التحویلیة وعالقتھا 

ن مجتمع الدراسة من معلمي المدارس الحكومیة بالرضا الوظیفي للمعلمین، تكوّ 

اختیرت عینة منھم بأسلوب العینة العشوائیة ) 1244(بمحافظة الطائف وعددھم 

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة مدیري المدارس ، %30الطبقیة تكّونت من 

 ودرجة ممارسة، الثانویة للقیادة التحویلیة بمحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة

مدیري المدارس  للقیادة التحویلیة في تحقیق الرضا الوظیفي لدى المعلمین كانت 

وكانت ھناك فروق بین القیادة التحویلیة والرضا الوظیفي ، بدرجة متوسطة أیضاً 

  . یعزى لمتغیرات المؤھل العلمي وسنوات الخدمة

یري في دراستھما إلى معرفة درجة ممارسة مد) 2014(وھدفا سمیرات ومقابلة 

المدارس الثانویة الخاصة في عمان في المملكة األردنیة للقیادة التحویلیة وعالقتھا 

معلماً ومعلمة، ) 1620(بدافعیة المعلمین نحو عملھم، وتكّون مجتمع الدراسة من 

معلماً ومعلمة، ولتحقیق ھدف ) 324(بلغت %  20وأخذت عینة من المجتمع بنسبة 

أداتي الدراسة، وتوصلت إلى أن درجة ممارسة مدیري الدراسة قام الباحثان بتطویر 

المدارس الثانویة الخاصة في عمان للقیادة التحویلیة من وجھة نظر معلمیھم كانت 

وأن مستوى دافعیة المعلمین نحو عملھم في المدارس الخاصة كانت ، متوسطة

ویة متوسطة أیضاً، ووجدت عالقة موجبة بین درجة ممارسة مدیري المدارس الثان

الخاصة للقیادة التحویلیة ومستوى دافعیة المعلمین، وأن ال عالقة للجنس والمؤھل 

العلمي والخبرة التعلیمیة وبین درجة ممارسة المدیرین للقیادة التحویلیة و دافعیتھم 

  .للعمل
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في دراستھا إلى معرفة درجة توافر سمات القیادة التحویلیة ) 2014(وھدفت كنعان 

رس الحكومیة الثانویة وعالقتھا باالنتماء المھني للمعلمین من وجھة لدى مدیري المدا

نظر المعلمین في المحافظات الشمالیة في فلسطین ، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع 

المعلمین والمعلمات في مدیریات التربیة والتعلیم في محافظات شمال الضفة الغربیة 

ارت منھم عینة عشوائیة تّكونت من معلماً ومعلمة، اخت) 12575(والبالغ عددھم 

فقرة، وتوّصلت الباحثة ) 123(واستخدمت استبانة مكونة من. معلماً ومعلمة) 565(

إلى أن درجة توافر سمات القیادة التحویلیة لدى مدیري المدارس الحكومیة عالیة 

، وأن ھناك فروقاً دالة إحصائیاً في تقدیرات العینة لدرجة توافر )3.9(وبمتوسط 

مات القیادة التحویلیة لدى مدیري المدارس تعزى لمتغیر الجنس ولصالح الذكور، س

ولمتغیر المؤھل العلمي في مجال العالقات االجتماعیة ولصالح درجة أعلى من 

  .بكالوریوس

فقد ھدف في دراستھ إلى معرفة مدى ممارسة مدیري مدارس ) 2013(وأما الغامدي 

بمحافظة المخواة، وتّكون مجتمع الدراسة من جمیع  التعلیم العام للقیادة التحویلیة

مدیري مدارس التعلیم العام بمحافظة المخواة بالمملكة العربیة السعودیة، وبلغ 

مدیراً، واعتمدت عینة مسحیة شاملة لصغر حجم المجتمع، وأظھرت ) 810(عددھم

ة التحویلیة من النتائج أن ممارسة مدیري مدارس التعلیم العام بمحافظة المخواة للقیاد

كما بّینت أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة ، وجھة نظرھم كانت بدرجة منخفضة

تعزى لمتغیر المؤھل العلمي في ممارسة مدیري المدارس للقیادة التحویلیة لصالح 

حاملي البكالوریوس، وكذلك لصالح التخصص التربوي ولمن خبرتھم عشر سنوات 

  . فأكثر

فقد ھدف في دراستھ إلى معرفة العالقة بین القیادة التحویلیة ) 2013(أما الصالحي 

والتعاملیة لدى مدیري مدارس التعلیم العام في منطقة القصیم السعودیة ومستوى 

معلماً من مختلف ) 3175(الروح المعنویة لدى المعلمین، وتّكونت عینة الدراسة من 

لقیاس أثر القیادة التحویلیة على  المراحل التعلیمیة، واستخدم ألغراض الدراسة استبانة

الروح المعنویة لدى المعلمین، وتوّصلت إلى أن مدیري المدارس یمارسون نمط 

القیادة التحویلیة بدرجة كبیرة، وأن مدیري المدارس یمارسون نمط القیادة التعاملیة 

بدرجة كبیرة، وأكدت الدراسة إلى وجود عالقة إیجابیة بین ممارسة نمط القیادة 

لتحویلیة والتعاملیة والروح المعنویة لدى المعلمین، كما وجدت عالقة سالبة بین ا

  . الخبرة، والدورات التدریبیة، ونمط القیادة التحویلیة: متغیرات المرحلة 

في دراستھ إلى معرفة العالقة بین القیادة التحویلیة وتفویض ) 2012(وسعى عواد 

الغربیة من وجھات نظر المعلمین  السلطة في مدارس وكالة الغوث في الضفة

والمعلمات فیھا، وتّكون مجتمع الدراسة من جمیع المعلمین والمعلمات في مدارس 
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معلماً ومعلمة، اختار الباحث ) 1941(وكالة الغوث الدولیة في الضفة الغربیة وعددھم

ة معلماً ومعلمة، ولتحقیق أھداف الدراس) 795(منھم عینة طبقیة عشوائیة مكونة من 

استخدمت االستبانة لجمع البیانات الالزمة، وتوّصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة 

القیادة التحویلیة، وتفویض السلطة في مدارس وكالة الغوث كانت عالیة، وأن ال فروق 

ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس في نظرة المعلمین والمعلمات إلى القیادة 

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق تعزى للمنطقة التحویلیة وتفویض السلطة، 

  . التعلیمیة في وجھات نظر المعلمین والمعلمات لصالح منطقة نابلس

دراسة عالقة القیادة التحویلیة بالمناخ التنظیمي في ) 2012(كما حاولت طاھر

المدارس الحكومیة الثانویة في فلسطین من وجھة نظر المدیرین فیھا، وتّكون مجتمع 

دراسة من مدیري المدارس الحكومیة الثانویة في شمال الضفة الغربیة والبالغ عددھم ال

مدیراً، ) 288(مدیراً، واختیرت عینة بطریقة عشوائیة طبقیة وتكونت من ) 652(

وأعدت ألغراض الدراسة استبانة قامت الباحثة بتطویرھا، وتوّصلت الدراسة إلى أن 

التحویلیة والمناخ التنظیمي في المدارس الحكومیة الثانویة ھناك واقعاً عالیاً جداً للقیادة 

من وجھات نظر المدیرین، كما انعدمت الفروق في وجھات نظر المدیرین في مجاالت 

واقع القیادة التحویلیة والمناخ یعزى لمتغیر الجنس ما عدا مجال رؤیة المدرسة، 

بة للمؤھل العلمي فال یوجد وأھداف الجماعة، وأداء المعلمین ولصالح الذكور، وبالنس

فروق في جمیع المجاالت ما عدا مجال أھداف الجماعة ولصالح حملة الماجستیر 

فأعلى، وكذلك بالنسبة لسنوات الخدمة فقد كانت الفروق معدومة ما عدا مجال رؤیة 

  . المدرسة وأھداف الجماعة ولصالح أصحاب الخبرة األكبر

عرفة مستوى ممارسة مدیري المدارس إلى م) 2012(وحاولت دواني والشریف 

الثانویة في محافظة عمان لعملیة صنع القرار التحویلي وعالقتھ بمستوى دافعیتھم 

مدیر ومدیرة في المدارس الثانویة ) 100(وقد تّكونت عینة الدراسة من ، للعمل

یر األولى استبانة التقد: اختیرت من مجتمع الدراسة، واستخدمت أداتان لجمیع البیانات

وأظھرت النتائج أن ، الذاتي لصنع القرار، والثانیة استبانة دافعیة المدیرین للعمل

مستوى ممارسة مدیري المدارس الثانویة لعملیة صنع القرار التحویلي كان متوسطاً، 

وكان مستوى الدافعیة للعمل لدى المدیرین مرتفعاً، وكانت ھناك عالقة إیجابیة بین 

  . لعملیة صنع القرار التحویلي ومستوى دافعیتھم للعملمستوى ممارسة المدیرین 

دراسة ھدفت إلى معرفة عالقة القیادة التحویلیة باإلبداع لدى ) 2010(وأجرى خلف 

رؤساء األقسام األكادیمیین في الجامعة اإلسالمیة بغزة، وتّكون مجتمع الدراسة من 

والبالغ  2009/2010ام رؤساء األقسام األكادیمیین بالجامعة اإلسالمیة بغزة للع

) 45(رئیس قسم أكادیمي، واستخدم عینة المسح الشامل حیث استرد ) 50(عددھم 

وتوّصلت الدراسة إلى أن رؤساء األقسام یمارسون ، استبیان من االستبیانات الموزعة
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وأن عنصر الجاذبیة حاز على أعلى %)  80.6(القیادة التحویلیة بنسبة عالیة بلغت 

كما حازت بقیة العناصر على نسب عالیة، وأن ال فروق تعزى ، متوسط حسابي

لمتغیرات العمر، وسنوات الخدمة، والمؤھل العلمي في إجابات المبحوثین حول عالقة 

  .القیادة التحویلیة باإلبداع اإلداري

في دراستھ إلى معرفة العالقة بین القیادة التحویلیة وتمكین ) 2010(كما ھدف الرقب 

الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة، تّكون مجتمع الدراسة من العاملین في العاملین في 

) 666(الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة، وعینة الدراسة مسحیة شاملة تكونت من 

إداري وأكادیمي، واستخدمت استبانة معدة لھذا الغرض، وتوّصلت الدراسة إلى توفر 

سلوكیات التأثیر المثالي والحفز  عناصر التمكین في الجامعات الفلسطینیة، وأن

اإللھامي، والحفز الفكري واالعتبارات الفردیة متوفرة في الجامعات الفلسطینیة، وأن 

  .العالقة بین القیادة التحویلیة بأبعادھا إیجابیة مع تمكین العاملین

في دراستھما التعرف إلى درجة ممارسة مدیري ) 2010(وحاول الشریف والنتج 

انویة الخاصة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة للقیادة التحویلیة من المدارس الث

معلماً ومعلمة، اختیروا ) 690(وجھة نظر معلمیھم، وقد تكونت عینة البحث من 

واستخدمت . بالطریقة الطبقیة العشوائیة من جمیع المناطق التعلیمیة في دولة اإلمارات

رجة ممارسة القیادة التحویلیة وتوصل لقیاس د) MLQ(استبانة القیادة المتعددة 

الباحثان إلى أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة الخاصة في اإلمارات للقیادة 

  .التحویلیة بشكل عام كانت مرتفعة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات

في دراستھا دور القیادة التحویلیة في تطویر أداء مدیري ) 2008(وتناولت عیسى 

الثانویة في محافظات غزة، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع مدیري  المدارس

مدیراً ومدیرة وبلغت ) 117(المدارس الثانویة في محافظات غزة والبالغ عددھم 

مدیراً ومدیرة، واستخدمت الباحثة استبانة معدة لھذا الغرض، وتوصلت ) 110(العینة 

ویر أداء مدیري المدارس الثانویة في النتائج إلى وجود ممارسة للقیادة التحویلیة في تط

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر % 60محافظات غزة وبنسبة 

  .الجنس، وسنوات الخدمة، والمؤھل العلمي والتخصص

  الدراسات األجنبیة: ثانیا

دراسة مقارنة بین القیادة التبادلیة ) Smith & Bell, 2014(أجرى سمیث وبیل 

تكون مجتمع الدراسة من مدیري المدارس ، تحویلیة والتحدیات التي تواجھھاوالقیادة ال

، استخدم الباحث أسلوبي االستبانة والمقابلة في دراستھ، الحكومیة في شمال انجلترا

وأظھرت النتائج أن أثر القیادة التحویلیة في إحداث التغییر المطلوب لتطویر المدارس 

أثیراً في ذلك ھي الضغوط الخارجیة التي تمارس وأن أكثر العوامل ت، كان ضعیفاً 

  .على مدیري المدارس
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دراسة ھدفت إلى معرفة دور القیادة التحویلیة ) Sadeghi, 2012(أجرى صدیقي 

تكون مجتمع الدراسة ، وتأثیرھا المتوقع على نجاح المؤسسات األكادیمیة في مالیزیا

استخدم الباحث استبانھ ، ةمحاضراً جامعیاً من ثالث جامعات مالیزی) 298(من 

أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك ، لتحقیق أھداف الدراسة) MLQ(متعددة العوامل 

، تأثیراً واضحاً لدور القیادة التحویلیة في التشجیع والتحفیز األكادیمي لدى المحاضرین

  .ةكما أظھرت النتائج أن المكافآت غیر المتوقعة لھا تأثیر ھام على الفعالیة القیادی

ھدفت إلى معرفة أثر )  Lale & Arzo, 2009(وفي دراسة أجراھا لیل وأرزو 

القیادة التحویلیة في القدرة على االبتكار في الشركات التركیة، حیث أجریت الدراسة 

شركة تھتم بتطویر تكنولوجیا المیكرو، واستخدم  الباحثان نموذج ) 43(على 

)R&D (سة إلى أن تأثیر القیادة على اإلبداع كان للقیادة التحویلیة، وتوّصلت الدرا

وأن أثر القیادة ، كبیراً على األفراد والجماعات في تطویر البرمجیات البالغة الصغر

  .التحویلیة كان واضحاً في التمكین النفسي لدى العاملین في الشركات

الكشف عن تصورات ) Aku & Balci,2009(وفي دراستھما حاوال أكو وبالسي 

مرحلة الثانویة حول مستوى الوالء التنظیمي وحول سلوكیات القیادة التحویلیة معلمي ال

معلماً من معلمي المرحلة ) 330(لدى مدیر المدرسة، وتّكونت عینة الدراسة من 

مدارس ثانویة في المقاطعات الغربیة من والیة نیو ھامشیر ) 9(الثانویة، اختیروا من 

وأشارت الدراسة إلى عدم وجود أثر ، ة للدارسةاألمریكیة، واستخدمت االستبانة أدا

  . بین القیادة التحویلیة ومستوى الوالء التنظیمي لدى المعلمین

الكشف عن آراء المعلمین حول ) John & Peter, 2006(وحاوال جون وبیتر 

قدرة القیادة التحویلیة عند مدیري المدارس على زیادة فاعلیتھم وكفاءتھم، وتّكون 

مدرسة ابتدائیة تابعة إلى ) 218(معلماً ومعلمة في ) 3074(سة من مجتمع الدرا

مدارس الصلیب األحمر في كندا، واستخدمت ألغراض الدراسة نموذجاً خاصاً 

)Model B (وتوّصلت إلى أن للقیادة التحویلیة أثراً ، لقیاس قدرة القیادة التحویلیة

راكات المجتمعیة وزیادة النمو وشعور المعلمین بالش، كبیراً في رفع كفاءة المعلمین

  .المھني لدیھم

إلى معرفة مدى تأثیر القیادة ) Bruce et.al, 2004(وسعى بروس وآخرون 

من ) 520(وتّكونت العینة من ، التحویلیة على موظفي إحدى المستشفیات العامة

وتوّصلت الدراسة إلى أن ، الممرضین والممرضات العاملین بالمستشفى في سنغافورة

القیادة التحویلیة كان كبیراً في التمكین النفسي لدى الممرضین والممرضات ،  اثر

  .وزیادة االلتزام التنظیمي

دراسة ھدفت إلى معرفة أثر ) Shung & Zhou, 2003(وأجرى شونج وزو 

موظفاً ) 290(القیادة التحویلیة على اإلبداع في شركات كوریة، تّكونت العینة من 
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، وتوّصلت الدراسة إلى أن استخدام القیادة التحویلیة أدى إلى شركة) 46(اختیروا من 

زیادة اإلبداع لدى الموظفین في الشركات ، وإلى زیادة التحفیز الداخلي ، وكذلك زیادة 

  .التفاعل بین الموظفین

في دراستھ العالقة بین القیادة التحویلیة في المدارس ) Lucks,2002(وبحث لوكس 

ویورك وبین دافعیة المعلمین األصلیین في تلك المدارس، وتكونت الثانویة في مدینة نی

مدرسة، واستخدمت أداة القیادة ) 1080(عینة الدراسة من المعلمین األصلیین في 

واإلدارة في المدارس ، وتوصلت الدراسة إلى أن ال دلیل على أن القیادة التحویلیة 

أن ال اختالف بین القائد التحویلي ذات أثر على دافعیة المعلمین في مدارس المدینة، و

  .واآلخرون الذین یستخدمون أنماطاً أخرى من القیادة

  : التعقیب على الدراسات السابقة

بعد استعراض الدراسات السابقة، واألدب التربوي المتعلق بالقیادة التحویلیة، ودرجة 

عتمد كثیراً على ممارسة المدیرین لھا من وجھة نظر معلمیھم تبین أن فعالیة التعلیم ت

وأن ممارسة القیادة التحویلیة من قبل مدیري المدارس ، كفاءة مدیر المدرسة وفاعلیتھ

  .یسھم في زیادة فاعلیة المؤسسة

ومن العرض السابق للدراسات یّتضح تنوع المجاالت التي تناولھا الباحثون في القیادة 

، ودراسة شونج )2010(اإلبداع حیث تناولتھ دراسة عیسى: التحویلیة ومنھا

والمناخ السائد وتناولتھا دراسات طاھر ، )2014(، ودراسة خلف) 2003(وزو

، )2014(واالنتماء المھني وتناولتھا دراسة كنعان، )2015(، الشریفي)2012(

وتمكین العاملین وتناولتھا دراسة ، )2012(وتفویض السلطة وتناولتھا دراسة عواد

، )2002(ودراسة لوك) 2012(ا دراسة الشریفوالدافعیة وتناولتھ، )2010(الرقب

، )2014(وتناولت دراسات أخرى درجة تطبیق القیادة التحویلیة ومنھا كنعان

واتفقت الدراسة الحالیة مع العدید من ، )2010(الشریفي والنتج ) 2015(الشریف

الدراسات السابقة حول توفر درجة تطبیق القیادة التحویلیة عند مدیري المدارس 

واستفاد الباحث من خالصة نتائج الدراسات السابقة في تحدید أبعاد . ات متفاوتةبدرج

وضرورة تبني مفھوم القیادة التحویلیة لقیادة عملیة ، القیادة التحویلیة في دراستھ

التغییر في فلسطین، حیث تم تدریب مدیري المدارس على ھذا المفھوم منذ عام 

كما استفاد الباحث من الدراسات ،یة والتعلیمكما تفید أدبیات وزارة الترب) 2006(

السابقة في تحدید منھج الدراسة وإجراءاتھا ، وتشابھت الدراسة الحالیة مع جمیع 

الدراسات السابقة باستخدام االستبانة مع مالحظة أن بعض الدراسات استخدمت 

ة في استبانتین ، وتمیزت الدراسة أنھا أجریت في مدارس محافظة رام هللا والبیر

  .فلسطین
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  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

یتناول ھذا الجزء وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبعھا الباحث في تنفیذ دراستھ على 

  :النحو  اآلتي

  :منھج الدراسة

  .استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي نظراً لمالءمتھ أغراض الدراسة

  :مجتمع الدراسة

معلماً ومعلمة یعملون في المدارس الحكومیة في ) 3190(تّكون مجتمع الدراسة من 

وتّكون . محافظة رام هللا والبیرة حسب إحصائیات مدیریة التربیة والتعلیم في المحافظة

من %) 37.3(معلماً، ونسبتھم ) 1190(مجتمع الدراسة من المعلمین الذكور 

من %) 62.7( معلمة، ونسبتھن ) 2000(المجتمع األصلي، ومن المعلمات اإلناث 

  . المجتمع األصلي

  :عینة الدراسة

من مجتمعي الذكور واإلناث حیث % 10قام الباحث بأخذ عینة طبقیة عشوائیة بنسبة 

معلمة، ) 200(معلماً و ) 119(معلماً ومعلمة منھم ) 319(بلغت عینة الدراسة 

  . یبین خصائص أفراد عینة الدراسة) 1(والجدول رقم 

  

  

  أفراد عینة الدراسة خصائص) 1(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  مستوى المتغیر  المتغیر

  الجنس

  % 37.3  119  ذكر

  % 62.7  200  أنثى

  %100  319  المجموع

  المؤھل العلمي

  % 92.5  295  بكالوریوس فأقل

  % 7.5  24  أعلى من بكالوریوس

  %100  319  المجموع

   

  سنوات الخدمة

  % 20.4  65  سنوات 5أقل من 

  % 21.6  69  سنوات 10اقل من -5

  % 28.5  91  سنة 15اقل من-10

  % 29.5  94  سنة فأكثر 15

  %100  319  المجموع
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  النسبة المئویة  التكرار  مستوى المتغیر  المتغیر

  عدد الدورات أثناء الخدمة 

  % 23.5  75  دورات 3أقل من 

  % 47.6  152  دورات 3-5

  % 28.8  92  دورات 5أكثر من 

  %100  319  المجموع

  : أداة الدراسة

ر أداة لقیاس درجة تطبیق مدیري المدارس الحكومیة للقیادة التحویلیة قام الباحث بتطوی

من وجھة نظر معلمیھم في محافظة رام هللا والبیرة، وذلك من خالل خبرة الباحث في 

المجال األكادیمي، حیث عمل كمدیر مدرسة لسنوات، كما عمل في تطویر اإلدارات 

الرجوع إلى األدب التربوي وخاصة فیما التربویة في وزارة التربیة والتعلیم، وكذلك ب

، والدلیل )2014(یتعلق بالمعاییر المھنیة لمدیر المدرسة وزارة التربیة والتعلیم

اإلجرائي لمدیر المدرسة، وأدبیات تطویر المیدان، وإلى الدراسات السابقة ذات الصلة 

وجون ) 2008(، وعیسى)2013(، والغامدي)2014(وخاصة دراسة كنعان 

فقرة وقسمت االستبانة إلى ) 56(فتّكونت في صورتھا النھائیة من ، )2006(وبیتر

) 11(خمسة أبعاد، یتعلق البعد األول باالنضباط الوظیفي لمدیر المدرسة واشتمل على 

فقرة، والبعد الثالث ) 15(فقرة، والبعد الثاني یتعلق بالتحفیز واإللھام واشتمل على 

فقرات، والبعد الرابع ویتعلق باالعتبار ) 10(ى یتعلق بتمكین العاملین واشتمل عل

فقرات والبعد الخامس والمتعلق بالعالقة ) 10(الشخصي لمدیر المدرسة واشتمل على 

  .فقرات) 10(مع المجتمع المحلي واشتمل على 

  :صدق األداة

من المحكمین المتخصصین في ) 7(تأكد الباحث من صدق أداة الدراسة بعرضھا على 

كما تم عرضھا على مجموعة من ، م التربویة في الجامعات الفلسطینیةكلیات العلو

) 5(حیث أكد المحكمون أن األداة صادقة بعد حذف ، العاملین في أقسام تطویر المیدان

وفقرتان في البعد الرابع ) االنضباط الوظیفي(منھا فقرتان في البعد األول ، فقرات

وبعد ، )العالقة مع المجتمع المحلي(امس وفقرة واحدة في البعد الخ) البعد الشخصي(

تكونت ، تعدیل عدد من الفقرات من حیث الصیاغة كون بعضھا فقرات مركبة

  .فقرة موزعة على أبعاد الدراسة الخمسة) 56(االستبانة في صورتھا النھائیة من

  :ثبات األداة

إذ بلغ ، الفالقد احتسب معامل ثبات األداة باستخدام معامل االتساق الداخلي كرونباخ 

یوضح ) 2(والجدول رقم ، والذي یعد ثباتاً عالیاً لمثل ھذه الدراسات، %)96(ثباتھا 

  ).كرونباخ الفا(معامالت الثبات بطریقة االتساق الداخلي 
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  معامالت الثبات لألداة ككل ومجاالتھا باستخدام معامل كرونباخ الفا): 2(الجدول رقم

  معامالت الثبات  المجاالت

  0.88  ط الوظیفياالنضبا

  0.79  التحفیز واإللھام

  0.86  تمكین العاملین

  0.93  االعتبار الشخصي

  0.89  العالقة مع المجتمع المحلي

  0.96  األداة ككل

  : المعالجة اإلحصائیة

استخدم الباحث طرقاً إحصائیة وصفیة، وتحلیلیة ، وتمّثلت الطرق اإلحصائیة الوصفیة 

نحرافات المعیاریة، والنسب المئویة التي استخدمت في بالمتوسطات الحسابیة، واال

تحلیل نتائج السؤال األول، ومعامل كرونباخ ألفا الستخراج معامل ثبات االستبانة، 

والذي استخدم في تحلیل ) t_test(وتمثلت الطرق اإلحصائیة التحلیلیة باختبارات 

لقیاس الفروق ) LSD(و ) ANOVA(نتائج السؤال الثاني، وتحلیل التباین األحادي 

  .البعدیة

:نتائج الدراسة ومناقشتھا  

: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئیس :أوالً   

ما درجة تطبیق مدیري المدارس الحكومیة للقیادة التحویلیة من وجھة نظر معلمي 

 محافظة رام هللا والبیرة؟

اآلتی��ة المعتم���دة  ولتفس��یر النت��ائج اعتم��دت النس��ب المئوی��ة للمتوس��طات الحس��ابیة    

والتي تعتم�د عل�ى مقی�اس لیك�رت الخماس�ي ، إحصائیا والخاصة باإلجابة على الفقرات

ولتحدی��د ط��ول فت��رة مقی��اس لیك��رت ) كبی��رة ج��داً ، كبی��رة، متوس��طة، قلیل��ة، قلیل��ة ج��داً (

) 4=1-5(المس��تخدم ف��ي مج��االت الدراس��ة ت��م حس��اب الم��دى ) الح��دود ال��دنیا والعلی��ا(

) 0.8=4/5(فت�رات المقی�اس الخمس�ة للحص�ول عل�ى ط�ول الفت�رة وتقسیمھ على عدد 

وذل�ك لتحدی�د الح�د األعل�ى ، وبعد ذلك تم إضافة ھذه القیم�ة إل�ى اق�ل قیم�ة  ف�ي القی�اس

  .یبین معیار الحكم على نتائج الدراسة) 3(والجدول ، ..وھكذا ، للفترة األولى

  

  درجة التوافر

  طول الخلیة  الوزن النسبي المقابل لھ

  1.80اقل من  – 1 %36أقل من  -% 20 جة قلیلة جداً در

 2.60اقل من  – 1.80 %52أقل من  -% 36 بدرجة قلیلة

 3.40أقل من  – 1.60 %68أقل من  -% 52 بدرجة متوسطة

 4.20أقل من  – 3.40 %84أقل من  -% 68 بدرجة كبیرة

 5.0 – 4.20 %100 -% 84  بدرجة كبیرة جداً 
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لرئیس استخرجت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ولإلجابة عن السؤال ا

والنسب المئویة الستجابة المعلمین لدرجة تطبیق مدیري المدارس الحكومیة للقیادة 

.یوضح ذلك) 4(والجدول، التحویلیة  
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة التطبیق لألبعاد ): 4(الجدول

یة لفقرات درجة تطبیق مدیري المدارس للقیادة التحویلیة من الخمسة والدرجة الكل

 وجھة نظر معلمي محافظة رام هللا والبیرة

 الترتیب درجة التطبیقالنسبة متوسط االنحراف  األبعاد

  الخامس كبیرة %72.8 3.64 0.60: البعد األول

  الثالث كبیرة %74.6 3.73 0.69: البعد الثاني

  الثاني كبیرة %74.7 3.73 0.74: البعد الثالث

  الرابع كبیرة %73.6 3.68 0.59: البعد الرابع

  األول كبیرة %75.5 3.78 0.65: البعد الخامس

  كبیرة %74.2 3.71 0.51 الدرجة الكلیة

أن درج�ة تطبی�ق م�دیري الم�دارس الحكومی�ة للقی�ادة ) 4(یتّضح من خ�الل الج�دول    

التحویلیة من وجھة نظر معلمي محافظة رام هللا والبیرة كانت كبیرة  لألبعاد الخمس�ة، 

، %)72.8 -%75.5(وعل��ى الدرج��ة الكلّی��ة لجمی��ع الفق��رات، حی��ث تراوح��ت ب��ین 

القة م�ع المجتم�ع المحل�ي ج�اء ف�ي المرتب�ة األول�ى وبنس�بة والبعد الخامس المتعلق بالع

، ویع���زى ذل���ك إل���ى تبن���ي وزارة التربی���ة والتعل���یم  لفك���رة المدرس���ة %75.5مئوی���ة 

المجتمعی��ة الت��ي تبن��ى أساس��اً عل��ى العالق��ة م��ع المجتم��ع المحل��ي، وأقلھ��ا البع��د األول 

ستیعاب لنمط القیادة ، وھذا یدل أن ھناك ا%72.8وبنسبة مئویة " االنضباط الوظیفي"

التحویلیة من قبل مدیري المدارس، وأن ثمار الجھود المبذولة في ھذا اإلطار لم تض�ع 

حیث ) 2014(وبذلك اّتفقت الدراسة مع دراسة كنعان . سدى، لكنھا تحتاج إلى تحسین

، وكانت درجة التطبیق فیھ�ا كبی�رة، )2013(جاءت درجة التطبیق عالیة، والصالحي 

حیث كانت درجة تطبیق المدرسة الحكومیة ) 2012(، وطاھر) 2012(دودراسة عوا

حی��ث ج��اءت درج��ة ) 2015(واختلف��ت م��ع دراس��ة الش��ریف. ف��ي فلس��طین عالی��ًة ج��داً 

حی�ث ج�اءت درج�ة التطبی�ق متوس�طة ) 2014(التطبیق متوس�طة، ودراس�ة س�میرات 

ث ج��اءت ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة حی��) 2013(أیض��اً، وك��ذلك دراس��ة الغام��دي 

  .درجة التطبیق منخفضة
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  :وفیما یلي النتائج المتعلقة باألبعاد الخمسة

 :بعد االنضباط الوظیفي. أ

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة التطبیق لفقرات ) 5(والجدول

  البعد االول االنضباط الوظیفي 

 النسبة المتوسط االنحراف الفقرة
درجة 

  التطبیق
  الترتیب

  األول  كبیرة %78.2 3.91 0.89  لتزم بمواعید الدوام المدرسيی

  الثالث  كبیرة %76.2 3.81 0.96  . یحرص على استثمار الوقت

الرابع   كبیرة %75.8 3.79 0.98  . یلتزم بموعد بدء الفعالیات الصباحیة

یلتزم بمواعید الدورات   م

  .واالجتماعیات

الرابع   كبیرة 75.8% 3.79 0.89

  العاشر  متوسطة %65.0 3.25 1.10  .یتابع التزام المعلمین بالدوامیراقب و  م

یضع آلیات ضبط ومتابعة دوام 

  . الطلبة

  الخامس  كبیرة 74.6% 3.73 0.95

  التاسع  متوسطة %65.6 3.28 1.11  .یعقد اجتماعات دوریة مع المعلمین

  الثامن  متوسطة %66.4 3.32 1.10  .یھتم بالعمل الجماعي

  السابع  كبیرة %72.8 3.64 1.02  . آراء المعلمین یحرص على أخد

  الثاني  كبیرة %77.4 3.87 1.00  . یتابع قضایا المعلمین

  السادس  كبیرة %73.8 3.69 1.00  یحرص على متابعة الطلبة وتوجیھھم

  كبیرة  %72.8 3.64 0.60 المجموع الكلي
  

لبع�د االنض�باط ال�وظیفي أن ممارسة مدیري المدارس الحكومیة ) 5(یبّین الجدول رقم 

، وتراوح��ت النس��بة المئوی��ة لفق��رات ھ��ذا البع��د ب��ین %)72.8(ك��ان كبی��راً، وبنس��بة 

لفق��رة % 65لفق��رة االلت��زام بمواعی��د ال��دوام المدرس��ي وھ��ي نس��بة كبی��رة،  و% 78.2

مراقبة مدیر المدرسة  لدوام المعلمین وھي نسبة متوسطة، ویعزوالباح�ث ذل�ك إل�ى أن 

التربیة والتعلیم في استخدام آلیات الحضور واالنصراف الحدیث�ة ك�ان إجراءات وزارة 

لھ���ا أث���ر إیج���ابي، وفیم���ا یتعل���ق ب���الفقرات المتعلق���ة بمتابع���ة الت���زام المعلم���ین بال���دوام 

واھتمامھم بالعمل الجماعي فقد جاءت بنسبة متوس�طة، وق�د یع�زى ذل�ك لكث�رة األعب�اء 

ولق��د ت��داركت وزارة ،م��ن متابع��ة معلمی��ھالملق��اة عل��ى ع��اتق م��دیر المدرس��ة، مم��ا یقل��ل 

% . 70التربیة والتعلیم ذلك بأن خفض�ت أعب�اء ن�واب الم�دیرین بنس�ب ق�د تص�ل إل�ى 

، وط���اھر )2012(، وع���واد)2014(، وكنع���ان )2010(وب���ذلك اّتفق���ت م���ع خل���ف 

، )2015(، واختلف���ت م���ع الش���ریف )2008(، وال���رزو)2010(، والنت���یج)2012(

  ).2013(والغامدي 
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  : عد التحفییز واإللھامب .ب 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة التطبیق لفقرات ) 6(الجدول

  التحفیز واإللھام

درجة  النسبة المتوسط االنحراف الفقرة

 التطبیق

  الترتیب

  التاسع م كبیرة %73.8 3.69 0.99  . یشجع المعلمین على اإلبداع

  الحادي عشر كبیرة %70.4 3.52 1.02  .منفتح نحو آراء وأفكار اآلخرین

  األول م كبیرة %76.4 3.82 0.90  . یشجع المعلمین على نقل رؤیة التغییر

  الثامن م كبیرة %74.4 3.72 0.96  . یبذل قصارى جھده لتعزیز المعلمین

  الثاني كبیرة %76.2 3.81 0.93  .لدیھ طاقة كبیرة للعمل

  األول م كبیرة %76.4 3.82 0.90  . یكون صادقاً في معتقداتھ

  الرابع كبیرة %75.4 3.77 0.91  .یقدم رؤیة مستقبلیة لتطویر مدرستھ

  العاشر كبیرة %73.0 3.65 1.06  . یعمل على تطویر العاملین في المدرسة

  الثامن م كبیرة %74.4 3.72 0.92  . یعترف باألخطاء عند اكتشافھا

یتعامل مع المواقف المختلفة بأسلوب 

  .إنساني

  التاسع م كبیرة 73.8% 3.69 0.90

یحول األفكار النظریة إلى  واقع 

  . ملموس

  الخامس كبیرة 75.2% 3.76 0.86

  السادس كبیرة %75.0 3.75 0.90  .تنسجم أقوالھ مع أفعالھ

  السابع كبیرة %74.8 3.74 0.82  . یشجع حل المشكالت بطرق مبتكرة

  التاسع م كبیرة %73.8 3.69 0.87  . یعمل على دعم روح الفریق الواحد

یعبر عن تقدیره للعاملین عند أدائھم 

  . الجید للعمل

  الثالث كبیرة 75.8% 3.79 0.93

   كبیرة %74.6 3.73 0.69 المجموع

أن درج�ة تطبی�ق م�دیري الم�دارس لبع�د التحفی�ز واإللھ�ام ) 6(ویتبین من الجدول رقم 

لفق�رة تش�جیع %) 76.4(ة ب�ین كانت كبیرة بشكل ع�ام، حی�ث تراوح�ت النس�ب المئوی�

المعلمین على نقل رؤیة التغییر، حیث یعزو الباحث ذلك إلى إشراك م�دیري الم�دارس 

في دورات القیادة التربوی�ة وحص�ول ع�دد كبی�ر م�نھم عل�ى دبل�وم القی�ادة بالتع�اون م�ع 

لفقرة انفتاح م�دیر المدرس�ة عل�ى أفك�ار إبداعی�ة، وب�الرغم م�ن أن % 70اإلمیدإیست و

النسب تعتبر كبیرة إالّ أن الباحث یرى ضرورة تقّبل مدیر المدرسة آلراء زمالئ�ھ ھذه 

واّتفق�ت ھ�ذه النتیج�ة م��ع معظ�م الدراس�ات الس�ابقة مث��ل . والعم�ل ب�روح الفری�ق الواح��د

بمتوس�ط ) 2014(، وكنع�ان%80حی�ث بلغ�ت درج�ة التطبی�ق ) 2010(دراسة خلف 

) 2010(والش����ریف) 2002(ول����وكس) 2010(، والرق����ب )2012(وع����واد ) 3,9(

حی������ث كان������ت درج������ة التطبی������ق متوس������طة، )2014(واختلف������ت م������ع س������میرات 

  .حیث كانت درجة التطبیق منخفضة) 2013(والغامدي
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:بعد تمكین العاملین .ج  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة تطبیق لفقرات ) 7(الجدول

  تمكین العاملین

 الفقرة
 النسبة المتوسط االنحراف

درجة 

 التطبیق
  الترتیب

  الرابع م كبیرة %74.8 3.74 0.96  . یفّوض جزءاً من مسؤولیاتھ

  الثاني كبیرة %77.2 3.86 0.98  . یشجع المعلمین على طرح أفكار إبداعیة

یخلق مناخاً یساعد على اتخاذ القرارات 

  . الصائبة
  األول كبیرة 78.4% 3.92 0.85

  الثالث كبیرة %75.4 3.77 0.98  . مینیعزز السلوك اإللھامي لدى المعل

  السابع كبیرة %72.6 3.63 1.01  . یعزز الفاعلیة الذاتیة عند المعلمین

  الخامس م كبیرة %73.0 3.65 0.97  . عادل في تقییمھ لمعلمیھ 

  الرابع م كبیرة %74.8 3.74 0.89  . یوفر فرص النمو المھني لمعلمیھ

للعملیة یعمل على توفیر بیئة صحیة وآمنة 

  .التعلیمیة
  الرابع م كبیرة 74.8% 3.74 0.85

یوّظف التكنولوجیا في إدارة العملیة 

  . التعلیمیة
  السادس كبیرة 72.8% 3.64 1.03

  الخامس م كبیرة %73.0 3.65 0.99  . یقّدر قیمة األعمال اإلبداعیة

   كبیرة %74.7 3.73 0.74 المجموع

ك�ان ) تمك�ین الع�املین(ق مدیري المدارس لبع�د أن درجة تطبی) 7(ویتبین من الجدول 

كبی��راً، وی��رى الباح��ث أن ك��ون معظ��م م��دیري الم��دارس ھ��م معلم��ون س��ابقون ی��نعكس 

بشكل إیجابي على ممارسة الم�دیر لمھام�ھ، وخاص�ة دع�م وتمك�ین الع�املین مع�ھ، وأن 

 المب��ادرات المدرس��یة العدی��دة للمعلم��ین ف��ي م��دارس المحافظ��ة ك��ان لم��دیري الم��دارس

وتعد فقرة خلق مناخ یساعد على اتخاذ القرارات الصائبة ھي األعل�ى ، . دوركبیر فیھا

وھن�ا ، %72.8وفقرة توظیف التكنولوجیا ھي األقل، وبنس�بة % 78.4وبنسبة مئویة 

تنبع ضرورة تشجیع مدیري المدارس عل�ى توظی�ف التكنولوجی�ا، لم�ا ل�ذلك م�ن أھمی�ة 

مدارس���ھم، حی���ث ھن���اك تقص���یر ف���ي اس���تخدام  ف���ي تبّن���ي نم���ط القی���ادة التحویلی���ة ف���ي

ك�ونھم یتبن�ون ، التكنولوجیا ألسباب تتعلق بالمدیرین، منھا رفضھم للفك�رة م�ن أساس�ھا

وأخ��رى خارج��ة ع��ن إرادتھ��م  تتعل��ق بض��عف البنی��ة التحتی��ة ، أنم��اط القی��ادة التقلیدی��ة

 وب���ذلك تتف���ق نتیج���ة ھ���ذه الدراس���ة م���ع نتیج���ة دراس���ة. للتكنولوجی���ا ف���ي مدارس���ھم

والعدی��د م��ن ) 2010(والرق��ب ) 2012(، وع��واد )2014(، وكنع��ان )2010(خل��ف

  ).2008(، وعیسى )2013(وتختلف مع الغامدي. الدراسات األخرى
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  :بعد االعتبار الشخصي. د

االعتبار المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة تطبیق لفقرات ) 8(الجدول

  الشخصي

 النسبة المتوسط االنحراف الفقرة
درجة 

 التطبیق
  الترتیب

  الخامس كبیرة %74.0 3.70 0.83  .یراعي الفروق الفردیة بین المعلمین

  الثامن كبیرة %72.2 3.61 0.85  .یقدر مجھودات اآلخرین ویعترف بھا

  السابع كبیرة %72.8 3.64 0.96  .یستمع جیداً لمن یتحدث إلیھ

  الثالث م كبیرة %74.4 3.72 0.96  .یركز على التعلیم الذاتي المستمر

  األول كبیرة %75.2 3.76 1.06  .یؤمن بمشاركة المعلمین في عملیة التغبیر

یشجع المعلمین على المشاركة في اتخاذ 

  .القرار
  الثاني كبیرة 74.6% 3.73 1.03

  السادس كبیرة %73.0 3.65 0.99  .یحرص على بناء الثقة مع المعلمین

روریة یوفر الموارد والمصادر الض

  .للمساعدة في التعلیم
  التاسع كبیرة 70.6% 3.53 1.02

  الرابع كبیرة %74.2 3.71 0.91  یھتم بحاجات المعلمین الشخصیة ومشاعرھم

  الثالث م كبیرة %74.4 3.72 0.96  .یكن االحترام للمعلمین بصفاتھم الشخصیة

   كبیرة %73.6 3.68 0.59 المجموع

ممارسة مدیري المدارس لبعد االعتبار الشخصي  أن درجة) 8(ویبین الجدول رقم 

ویعزو ، %)75.2(كان كبیراً، وأن اھتمام المدیرین لعملیة التغیر كانت عالیة وبنسبة 

الباحث ذلك إلى تقبل مدیري المدارس لنمط القیادة التحویلیة وقد یعود ذلك إلى 

في التعلیم بنسبة وجاءت فقرة توفیر المصادر المساعدة ، الدورات التي حصلوا علیھا

ویرى الباحث أن تأھیل مدیري المداس قد ، وھي أقل الفقرات في ھذا البعد%) 70.6(

وصل مرحلة متقدمة في تغییر نظرتھم التقلیدیة إلى اإلدارة المدرسیة وأن جزءاً من 

، )2009(ممارسات القیادة التقلیدیة أصبح من الماضي، وبذلك تتفق مع ارزو 

، )2012(، وتختلف مع دواني )2013(لحي ، والصا)2004(وبروس

  ).2014(وسمیرات
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  :بعد العالقة مع المجتمع المحلي. ھـ

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة تطبیق لفقرات ) 9(الجدول

  العالقة مع المجتمع المحلي

 النسبة المتوسط االنحراف الفقرة
درجة 

 التطبیق
  الترتیب

  األول كبیرة %78.2 3.91 0.86  .لمحلي في أنشطة المدرسةیشرك المجتمع ا

یشرك أولیاء األمور في أمور أبنائھم في 

  .المدرسة
  الثاني كبیرة 78.0% 3.90 0.84

  الثالث كبیرة %77.8 3.89 0.87  .یسھم في حل مشاكل المجتمع المحلي

یحفز المجتمع المحلي لتقدیم الدعم لتحسین 

  .العملیة التعلیمیة
 كبیرة 74.2% 3.71 0.96

السابع 

  م

یتیح المجال للمجتمع المحلي لالستفادة من 

  مرافق المدرسة
 كبیرة 74.2% 3.71 0.92

السابع 

  م

یزّود أولیاء األمور بتقاریر دوریة عن 

  .مستوى أبنائھم الدراسي والسلوكي
 كبیرة 73.6% 3.68 0.94

الثامن 

  م

 كبیرة %73.6 3.68 0.89  .یكرم أولیاء األمور المتعاونین مع المدرسة
الثامن 

  م

یحث معلمیھ وطلبتھ على مشاركة المجتمع 

  .المحلي في أنشطتھ المختلفة
  الرابع كبیرة 76.2% 3.81 0.86

ینظم ورش عمل تھدف إلى الحد من 

  .المظاھر السلبیة في المجتمع
  السادس كبیرة 74.4% 3.72 0.85

یشجع الطلبة على العمل التطوعي بما یعمق 

  .صلة بین المدرسة والمجتمعال
  الخامس كبیرة 75.4% 3.77 0.82

   كبیرة %75.5 3.78 0.65 المجموع

أن درجة تطبیق القیادة التحویلیة في المدارس الحكومیة ) 9(وتبین من الجدول 

كانت كبیرة وبمتوسطات تصل إلى ) العالقة مع المجتمع المحلي( والمتعلقة بالبعد

المحلي في أنشطة المدرسة، وجاءت الفقرة المتعلقة  في إشراك المجتمع%) 78(

، وھي األقل بین الفقرات%) 73.6(بتزوید أولیاء االمور بالتقاریر الدوریة بنسبة 

دأبت على تحویل ) 2006(وھنا یرى الباحث أن وزارة التربیة والتعلیم ومنذ 

أثر متبادل  مدارسھا من مدارس تقلیدیة إلى مدارس مجتمعیة، یكون للمجتمع المحلي

مع المدرسة حیث تشارك المدرسة المجتمع المحلي في نشاطاتھ، ویقدم المجتمع 

المحلي الدعم المعنوي والمادي للمدرسة، وبذلك تّتفق نتیجة ھذه الدراسة مع 

، وتختلف مع )2010(والرقب ) 2012(، وعواد)2014(، وكنعان)2010(خلف

 ). 2008(، وعیسى)2013(، والغامدي )2015(الشریف 
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ھل یوجد اختالف في استجابات المعلمین لدرجة تطبیق : السؤال الثاني

الجنس، المؤھل العلمي، عدد (المدیرین للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیرات 

 ).الدورات، سنوات الخدمة

  :ولإلجابة عن ھذا السؤال تم التحقق من الفرضیات التالیة

فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى یوجد ال  :النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى

)α≥0.05 ( في استجابات المعلمین والمعلمات نحو درجة تطبیق مدیري المدارس

 . الحكومیة للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیر الجنس 

) Independent t-test) (ت(لفح���ص الفرض���یة اس���تخدم الباح���ث اختب���ار     

خمسة وعلى الدرجة الكلیة لجمی�ع فق�رات لمجموعتین مستقلتین لداللة الفروق لألبعاد ال

  :التالي) 10(كما یوّضحھ الجدول . األداة تبعا لمتغیر الجنس

لمجموعتین مستقلتین ) Independent t-test) (ت(اختبار  )10(الجدول 

  الجنسلقیاس المتوسطات تبعا لمتغیر 

 األبعاد

 أنثى ذكر

)ت(  

 

*الداللة  

 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

يالمعیار  

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

 0.43 0.80 0.61 3.62 0.58 3.68  االنضباط الوظیفي:البعد األول
التحفیز واإللھام: البعد الثاني  3.82 0.69 3.67 0.69 1.84 0.07 
تمكین العاملین: البعد الثالث  3.80 0.70 3.69 0.77 1.33 0.19 
االعتبار : البعد الرابع

 الشخصي
3.67 0.57 3.68 0.60 -0.10 0.92 

العالقة مع : البعد الخامس

 المجتمع المحلي
3.76 0.72 3.79 0.61 -0.46 0.65 

 0.29 1.07 0.51 3.69 0.51 3.75 الدرجة الكلیة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالل�ة ) 10(یّتضح من الجدول    

)α  ≥0.05 ( الحكومی��ة للقی��ادة التحویلی��ة م��ن وجھ��ة لدرج��ة تطبی��ق م��دیري الم��دارس

نظر معلمي محافظة رام هللا والبیرة لألبعاد الخمسة وعلى الدرجة الكلّیة لجمیع فقرات 

األداة تبع��اً لمتغی��ر الج��نس، ویع��زو الباح��ث ذل��ك إل��ى أن ال��دعم ال��ذي یتلق��اه م��دیري 

ق�دة یش�ارك المدارس  ال یمیز بین مدیري ومدیرات الم�دارس ، كم�ا أن ال�دورات المنع

، وع�واد )2010(وبذلك اتفقت نتیجة ھذه الدراسة مع خلف ، فیھا المدیرین والمدیرات

واختلف�ت نتیجتھ�ا ). 2014(ومقابلة) 2008(،  وعیسى )2012(، والطاھر)2012(

  . حیث كانت الفروق لصالح الذكور) 2014(مع كنعان 
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لة إحصائیة عند مستوى یوجد فروق ذات دالال : النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة

)α≥0.05 ( في استجابات المعلمین والمعلمات نحو درجة تطبیق مدیري المدارس

 . الحكومیة للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیر المؤھل العلمي

) Independent t-test) (ت(لفح���ص الفرض���یة اس���تخدم الباح���ث اختب���ار     

وعلى الدرجة الكلیة لجمی�ع فق�رات لمجموعتین مستقلتین لداللة الفروق لإلبعاد الخمسة 

  :التالي) 11(كما یوّضحھ الجدول . األداة تبعا لمتغیر المؤھل العلمي

لمجموعتین مستقلتین ) Independent t-test) (ت(ختبار اال) 11(الجدول 

  لقیاس المتوسطات تبعا لمتغیر المؤھل العلمي

 األبعاد

)ت( بكالوریوس فأعلى أقل من بكالوریوس  

 

*الداللة  

 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
  

االنضباط الوظیفي:األول  3.62 0.60 3.88 0.54 -2.06 0.04 

التحفیز واإللھام: الثاني  3.72 0.69 3.88 0.68 -1.14 0.26 

تمكین العاملین: الثالث  3.72 0.75 3.86 0.70 -0.86 0.39 

بار الشخصياالعت: الرابع  3.67 0.60 3.73 0.40 -0.48 0.63 

العالقة مع المجتمع : الخامس

 المحلي
3.79 0.66 3.62 0.62 1.25 0.21 

 0.36 0.92- 0.38 3.80 0.52 3.70 الدرجة الكلیة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالل�ة ) 11(یّتضح من الجدول    

)α  ≥0.05 (الم��دارس الحكومی��ة للقی��ادة التحویلی��ة م��ن وجھ��ة  لدرج��ة تطبی��ق م��دیري

التحفی��ز و، االنض��باط ال��وظیفي(نظ��ر معلم��ي محافظ��ة رام هللا والبی��رة لألبع��اد الخمس��ة 

وعل�ى ) واإللھام، وتمكین العاملین، واالعتبار الشخصي، والعالقة مع المجتمع المحل�ي

  . لميالدرجة الكلّیة لجمیع فقرات األداة تبعاً لمتغیر المؤھل الع

 α(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن�د مس�توى الدالل�ة ) 11(كما یّتضح من الجدول

لدرجة تطبیق مدیري المدارس الحكومی�ة للقی�ادة التحویلی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر ) 0.05≤ 

معلمي محافظة رام هللا والبیرة لبع�د االنض�باط ال�وظیفي  وذل�ك لص�الح ال�ذین یحمل�ون 

  .مؤھل بكالوریوس فأعلى

الباحث أن حملة دبلوم التربیة بعد البكالوریوس أو حملة الماجستیرھم المعلمون ویرى 

وب�ذلك . األكثر قدرة على قی�اس درج�ة تطبی�ق م�دیریھم للقی�ادة التحویلی�ة ف�ي مدارس�ھم

، واختلف�ت نتیجتھ�ا ) 2012(، وعواد) 2014(اتفقت نتیجة ھذه الدراسة مع سمیرات 
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حیث كانت الفروق لصالح درجة أعل�ى م�ن  )2014(، وكنعان ) 2015(مع الشریدة 

  .وكانت الفروق لصالح حملة البكالوریوس ) 2013(بكالوریوس، والغامدي  

ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة

)α≥0.05 ( في استجابات المعلمین والمعلمات نحو درجة تطبیق مدیري المدارس  

 .للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیر سنوات الخدمة الحكومیة

لفحص الفرضیة استخدم الباح�ث المتوس�طات الحس�ابّیة للدرج�ة الكلی�ة لألبع�اد الخمس�ة 

وعل��ى الدرج��ة الكلّی��ة لجمی��ع فق��رات األداة لدرج��ة تطبی��ق م��دیري الم��دارس الحكومی��ة 

بع�ا لس�نوات الخدم�ة، للقیادة التحویلیة من وجھة نظر معلمي محافظ�ة رام هللا والبی�رة ت

  .یبین المتوسطات الحسابیة تبعاً لمتغیر سنوات الخدمة) 12(الجدول 

المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة لألبعاد الخمسة والمعدل العام ): 12(الجدول 

 تبعاً لمتغیر سنوات الخدمة

 األبعاد
سنوات  5

 فما دون

 5من أكثر 

اقل من  -سنوات

سنوات10  

من أكثر 

أقل -10

سنة 15من  

سنة  15

 فأكثر

االنضباط الوظیفي:البعد األول  3.71 3.68 3.67 3.54 

التحفیز واإللھام: البعد الثاني  3.79 3.81 3.68 3.67 

تمكین العاملین: البعد الثالث  3.82 3.85 3.70 3.61 

االعتبار : البعد الرابع

 الشخصي

3.71 3.91 3.61 3.55 

العالقة مع : البعد الخامس

المحلي المجتمع  

3.71 3.95 3.76 3.72 

 3.62 3.68 3.84 3.75 الدرجة الكلیة

الستخراج داللة الف�روق للدرج�ة ) ANOVA(استخدم أیضاً تحلیل التباین األحادي    

الكلی��ة لألبع��اد الخمس��ة وعل��ى الدرج��ة الكلّی��ة لجمی��ع فق��رات األداة تبع��اً لمتغی��ر س��نوات 

  .لكیبین ذ) 12(والجدول. الخدمة عند العینة
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لألبعاد الخمسة والمعدل ) ANOVA(نتائج تحلیل التباین األحادي ): 13(الجدول 

  العام تبعاً لمتغیر سنوات الخدمة 

 األبعاد
مصدر 

 التباین

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

*الداللة  

االنضباط الوظیفي:األول  

بین 

 المجموعات
1.38 3 0.46 

1.29 

 

0.28 

داخل  

 المجموعات

112.31 315 
0.36 

 318 113.69 المجموع

التحفیز واإللھام: الثاني  

بین 

 المجموعات

1.26 3 0.42 
0.88 

 

0.45 

 
داخل 

 المجموعات

150.93 315 
0.48 

 318 152.19 المجموع

تمكین العاملین: الثالث  

بین 

 المجموعات

2.91 3 0.97 
1.76 

 

0.16 

 
داخل 

لمجموعاتا  

173.34 315 
0.55 

 318 176.25 المجموع

االعتبار الشخصي: الرابع  

 5.74 3 1.91 

0.33 

 

5.79 

 

0.00 

 
 104.11 315 

 109.85 318 

العالقة مع المجتمع : الخامس

 المحلي

 2.78 3 0.93 

0.42 

 

2.19 

 

0.09 

 
 133.10 315 

 135.88 318 

 جمیع الفقرات

ین ب

 المجموعات

1.98 3 0.66 
2.58 

 

0.05 

 
داخل 

 المجموعات

80.65 315 0.26 

 318 82.63 المجموع 

  

 α(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 13(یّتضح من الجدول 

لدرجة تطبیق مدیري المدارس الحكومی�ة للقی�ادة التحویلی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر ) 0.05≤ 

االنضباط الوظیفي، والتحفیز واإللھام، (رام هللا والبیرة لألبعاد األربعة  معلمي محافظة

   .تبعاً لمتغیر سنوات الخدمة) وتمكین العاملین، والعالقة مع المجتمع المحلي

أما بالنسبة لبعد االعتبار الشخصي وعلى الدرجة الكلیة لجمیع فقرات األداة  فإنھ یوجد 

لدرج��ة تطبی�ق م��دیري ) α  ≥0.05(توى الدالل�ة ف�روق ذات دالل�ة إحص��ائیة عن�د مس��

المدارس الحكومیة للقیادة التحویلیة من وجھة نظر معلمي محافظة رام هللا والبیرة تبعاً 

ولمعرف�ة معنوی�ة ف�روق المتوس�طات الحس�ابیة لص�الح م�ن تك�ون ھ�ذه .لسنوات الخدم�ة



  2016 يونيو الثاني  العدد –الد السادس  –جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات 
 

194  
 

وض���حھ ؛ كم���ا ی)  LSD( الف���روق ق���ام الباح���ث بفح���ص الفرض���یة باس���تخدام اختب���ار

  )12،13(الجدولین

  

الفروق بین المتوسطات الحسابیة تبعاً لمتغیر سنوات الخدمة لبعد ) : 14(جدول  

  االعتبار الشخصي

 ):14(یتبین من الجدول

 10وأقل من  5وجود فروق ذات داللة معنویة بین سنوات الخدمة أكثر من *   

.سنوات 10وأقل من  5سنوات فما دون لصالح أكثر من  5سنوات و   

سنوات  10وأقل من  5ق ذات داللة معنویة بین سنوات الخدمة  أكثر من وجود فرو* 

سنوات 10وأقل من  5سنة لصالح أكثر من  15سنوات وأقل من  10و   

سنوات  10وأقل من  5وجود فروق ذات داللة معنویة بین سنوات الخدمة أكثر من *

.سنوات 10وأقل من  5سنة فأكثر لصالح أكثر من  15و   

 لفروق بین المتوسطات الحسابیة تبعاً لمتغیر سنوات الخدمة للدرجةا): 15(جدول 

 الكلیة لجمیع فقرات األداة

 ):15(یتبین من الجدول

سنوات  10وأقل من  5وجود فروق ذات داللة معنویة بین سنوات الخدمة أكثر من *

.سنوات 10وأقل من  5سنة فأكثر لصالح أكثر من  15و   

الحكومی��ة للقی��ادة التحویلی��ة م��ن  وی��رى الباح��ث أن درج��ة تطبی��ق م��دیري الم��دارس   

وأق�ل م�ن  5وجھة نظر معلمي محافظ�ة رام هللا والبی�رة وال�ذین ل�دیھم خب�رة أكث�ر م�ن 

سنوات  5 سنوات الخدمة

 فما دون

وأقل  5أكثر من 

سنوات10من     

وأقل من  10

سنة 15  

سنة  15

 فأكثر

سنوات فما دون 5   -0.21* 0.09 0.16 

سنوات10وأقل من  5أكثر من   0.21*  0.30* 0.36* 

سنة 15وأقل من  10  -0.09 -0.30*  0.06 

سنة فأكثر 15  -0.16 -0.36* -0.06  

سنوات  5 سنوات الخدمة

 فما دون

وأقل  5أكثر من 

سنوات 10من     

وأقل من  10

سنة 15  

سنة  15

 فأكثر

سنوات فما دون 5   -0.09 0.06 0.13 

سنوات10وأقل من  5اكثر من   0.09  0.15 0.21* 

سنة 15وأقل من  10  -0.06 -0.06  -0.15 

سنة فأكثر 15  

 

-0.13 -0.21* 0.06  
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سنوات إیجابیاً أكث�ر لبع�د االعتب�ار الشخص�ي وعل�ى الدرج�ة الكلی�ة لجمی�ع فق�رات  10

  .األداة من باقي فئات سنوات الخدمة

س�نوات عل�ى تحدی�د ) 10-5(ب�رتھم م�ن وھنا یمكن القول إن مق�درة المعلم�ین ال�ذین خ

فالمعلم الجدی�د ل�یس لدی�ھ ، درجة تطبیق القیادة التحویلیة لدى مدیریھم لم تأت من فراغ

س�نة تق�ل ) 15(الخبرة الكافیة للقیام بعملیة القیاس، وكذلك فإن من زادت خب�رتھم ع�ن 

نتیجة ھذه الدراسة  وبذلك اتفقت. لدیھم الدافعیة في تحدید درجة تطبیق القیادة التحویلیة

حی�ث ، )2013(واختلف�ت م�ع الغام�دي ، )2014(وس�میرات ، )2015(مع الش�ریف 

حی�ث كان�ت ، )2013(والص�الحي ، س�نوات ف�أكثر) 10(كانت الف�روق لم�ن خب�رتھم  

  .العالقة سالبة بین القیادة التحویلیة وسنوات الخدمة

اللة إحصائیة عند مستوى ال یوجد فروق ذات د: النتائج المتعلقة بالفرضیة الرابعة

)α≥0.05 ( في استجابات المعلمین والمعلمات نحو درجة تطبیق مدیري المدارس

 .الحكومیة للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیر عدد الدورات أثناء الخدمة

لفحص الفرضیة استخدم الباح�ث المتوس�طات الحس�ابّیة للدرج�ة الكلی�ة لألبع�اد الخمس�ة 

ی��ع فق��رات األداة لدرج��ة تطبی��ق م��دیري الم��دارس الحكومی��ة وعل��ى الدرج��ة الكلّی��ة لجم

للقیادة التحویلیة من وجھة نظر معلمي محافظة رام هللا والبیرة تبعا لعدد الدورات أثناء 

یب��ین المتوس��طات الحس��ابیة تبع��اً لمتغی��ر ع��دد ال��دورات أثن��اء ) 16(الخدم��ة، الج��دول 

  .الخدمة

الكلیة لألبعاد الخمسة والمعدل العام تبعاً المتوسطات الحسابیة للدرجة  )16(الجدول 

 لمتغیر عدد الدورات أثناء الخدمة

 األبعاد
 3أقل من 

 دورات
دورات 3-5  

 5أكثر من 

 دورات

االنضباط الوظیفي  :البعد األول  3.73 3.63 3.59 

التحفیز واإللھام: البعد الثاني  3.80 3.71 3.70 

تمكین العاملین: البعد الثالث  3.83 3.70 3.70 

االعتبار الشخصي: البعد الرابع  3.71 3.59 3.80 

العالقة مع المجتمع : البعد الخامس

 المحلي

3.69 3.71 3.95 

 3.74 3.67 3.76 الدرجة الكلیة

الستخراج داللة الفروق للدرجة ) ANOVA(واستخدم أیضاً تحلیل التباین األحادي    

لجمی��ع فق��رات األداة تبع��اً لمتغی��ر ع��دد  الكلی��ة لألبع��اد الخمس��ة وعل��ى الدرج��ة الكلّی��ة

  .یبین ذلك) 17(والجدول. الدورات أثناء الخدمة عند العینة
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لألبعاد الخمسة والمعدل ) ANOVA(نتائج تحلیل التباین األحادي ): 17(الجدول 

  العام تبعاً لمتغیر عدد الدورات أثناء الخدمة

 مصدر التباین المجاالت
مجموع 

 المربعات

درجات 

ةالحری  

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

*الداللة  

:البعد األول  

االنضباط 

 الوظیفي  

 0.45 2 0.91 بین المجموعات
1.27 

 

0.28 

 
 0.36 316 112.78 داخل المجموعات

 318 113.68 المجموع 

: البعد الثاني

 التحفیز واإللھام
 0.28 2 0.55 بین المجموعات

0.57 

 

0.57 

 
 0.48 316 151.64 داخل المجموعات

 318 152.19 المجموع 

: البعد الثالث

 تمكین العاملین
 0.51 2 1.03 بین المجموعات

0.93 

 

0.40 

 
 0.55 316 175.22 داخل المجموعات

 318 176.24 المجموع 

: البعد الرابع

االعتبار 

 الشخصي

 1.40 2 2.79 بین المجموعات

0.34 

 

4.12 

 

0.02 

 
اتداخل المجموع  107.05 316 

 318 109.84 المجموع

: البعد الخامس

العالقة مع 

 المجتمع المحلي

 2.02 2 4.04 بین المجموعات

0.42 

 

4.84 

 

0.01 

 
 316 131.84 داخل المجموعات

 318 135.88 المجموع

 0.24 2 0.48 بین المجموعات جمیع الفقرات

0.26 

 

0.91 

 

0.40 

 
 316 82.16 داخل المجموعات

 318 82.64 المجموع

 α(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 17(یتضح من الجدول 

لدرجة تطبیق مدیري المدارس الحكومی�ة للقی�ادة التحویلی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر ) 0.05≤ 

االنض���باط ال���وظیفي، والتحفی���ز (معلم���ي محافظ���ة رام هللا والبی���رة لألبع���اد الخمس���ة 

وعل�ى الدرج�ة الكلّی�ة لجمی�ع ) والعالقة مع المجتمع المحلي، واإللھام،و تمكین العاملین

  .فقرات األداة تبعاً لمتغیر عدد الدورات أثناء الخدمة

أما بالنسبة لبعد االعتبار الشخصي والعالقة مع المجتمع المحلي  فإنھ یوجد فروق ذات 

ألث���ر تطبی���ق م���دیري الم���دارس ) α  ≥0.05(دالل���ة إحص���ائیة عن���د مس���توى الدالل���ة 

الحكومیة للقیادة التحویلیة من وجھة نظر معلم�ي محافظ�ة رام هللا والبی�رة تبع�اً لمتغی�ر 

  .عدد الدورات أثناء الخدمة



  درجة تطبيق مديري املدارس احلكومية للقيادة التحويلية يف حمافظة رام اهللا والبرية
  

 

197 
 

ولمعرفة معنویة فروق المتوسطات الحسابیة لصالح من تكون ھذه الفروق قام الباحث 

  )19، 18(كما یوضحھ الجدولین ؛)  LSD( بفحص الفرضیة باستخدام اختبار

الفروق بین المتوسطات الحسابیة تبعاً لمتغیر سنوات الخدمة لبعد عدد ): 18(جدول 

  الدورات أثناء الخدمة لبعد االعتبار الشخصي

  

 ):18(یتبین من الجدول

دورات أثناء  5دورات  وأكثر من  5-3وجود فروق ذات داللة معنویة بین من *   

. دورات 5الخدمة وذلك لصالح من التحق بأكثر من   

عدد  الفروق بین المتوسطات الحسابیة تبعاً لمتغیر سنوات الخدمة لبعد): 19(جدول 

  الدورات أثناء الخدمة لبعد العالقة مع المجتمع المحلي 

  ):19(یتبین من الجدول

دورات وذل�ك  3دورات وأق�ل م�ن  5اللة معنویة بین أكثر من وجود فروق ذات د*   

  .دورات 5لصالح أكثر من 

دورات وذل�ك  5-3دورات وم�ن  5وجود فروق ذات داللة معنوی�ة ب�ین أكث�ر م�ن *   

  .دورات 5لصالح أكثر من 

ویرى الباحث أن درجة تطبیق مدیري المدارس الحكومیة للقیادة التحویلیة م�ن وجھ�ة  

دورات ك��ان أكث��ر  5حافظ��ة رام هللا والبی��رة، وال��ذین ل��دیھم أكث��ر م��ن نظ��ر معلم��ي م

إیجابی��ة لبع��دي االعتب��ار الشخص��ي والعالق��ة م��ع المجتم��ع المحل��ي م��ن ب��اقي الفئ��ات 

دورات أثناء خدمتھ، كم�ا ی�رى الباح�ث األث�ر اإلیج�ابي  5األخرى الذین لدیھم أقل من 

وم��اً وم��دارس محافظ��ة رام هللا لل��دورات الت��ي تعق��د للمعلم��ین ف��ي م��دارس فلس��طین عم

حی�ث وج�دت ، )2013(وب�ذلك اختلف�ت نتیج�ة ھ�ذه الدراس�ة م�ع الص�الحي . خصوصاً 

 عدد الدورات أثناء الخدمة
دورات 3أقل من  دورات 5-3من    

 5أكثر من 

 دورات

دورات 3أقل من    0.13 -0.09 

دورات 5- 3من   -0.13  -0.22* 

دورات 5أكثر من   0.09 0.22*  

دورات 3أقل من  عدد الدورات أثناء الخدمة دورات 5-3من    5أكثر من  

دورات 3أقل من  دورات   -0.02 -0.26* 

دورات 5- 3من   0.02  -0.24* 

دورات 5أكثر من   0.26*  0.24*  
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مع اإلشارة أن ھذه الدراسة الوحیدة ، العالقة سالبة بین عدد الدورات والقیادة التحویلیة

  .التي كان عدد الدورات من بین متغیراتھا

  

  : التوصیات

م بتعزی��ز اس��تخدام نم��ط القی��ادة التحویلی��ة ف��ي مدارس��ھا قی��ام وزارة التربی��ة والتعل��ی-1

 . وتعزیز ممارستھا العملیة

زی��ادة اھتم��ام م��دیري الم��دارس بالعم��ل الجم��اعي وإش��راك المعلم��ین ف��ي الخط��ط -2

 .وتنفیذھا

التقلی��ل م��ن األعب��اء الملق��اة عل��ى ع��اتق م��دیري الم��دارس لیتس��نى لھ��م متابع��ة دوام -3

 .معلمیھم وطلبتھم

یبیة للمعلمین من أجل إعدادھم لیكونوا مدیرین یتبنون الفكر القیادي عقد دورات تدر-4

 . التحویلي ویمارسوه عملیاً عند تّقلدھم إدارات المدارس

إجراء دراسات أخرى على أبعاد أخرى تحدد مدى جدیة تطبیق القیادة التحویلیة في - 5

 .مدارسنا
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  : المراجع

  ویلیة في الجامعات السعودیةإعداد القیادات التح). 2007(الجارودي، ماجدة ،

 . السعودیة ، جامعة الملك سعود، الریاض ، رسالة دكتوراه غیر منشورة

  تقویم مدى فعالیة برنامج اإلدارة العلیا ). 1998(الخطیب،أحمد وآخرون

المركز الوطني لتنمیة الموارد ، للقیادات التربویة في وزارة التربیة والتعلیم

 . البشریة، عمان، األردن

  عالقة القیادة التحویلیة باإلبداع اإلداري لدى رؤساء ). 2010(خلف، محمد

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، األقسام األكادیمیین في الجامعة اإلسالمیة بغزة

 . غزة، فلسطین، الجامعة اإلسالمیة 

  مستوى ممارسة مدیري المدارس ). 2012(دواني، كمال، والشریفي، عباس

فظة عمان لعملیة صنع القرار التحویلي وعالقتھ بمستوى الثانویة في محا

 جامعة ، 2عدد، 8مجلد ، دافعیتھم للعمل، المجلة األردنیة في العلوم التربویة

 ).103-93( ص ص ،األردن الیرموك،

 مدى ممارسة القیادات اإلداریة األكادیمیة بالجامعات ). 2012(سامر ، الدیب
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  ملخص البحث

ھدفت الدراسة التعرف إلى درجات تقدیر المختصین الترب�ویین بوكال�ة الغ�وث الدولی�ة 

  .للمعوقات التي تواجھھم لممارسة اإلشراف اإلبداعي

باستبانة كأداة لبحثھ وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي في ھذا البحث مستعیناً         

معوق��ات مادی��ة، معوق��ات إداری��ة، (اش��تملت ھ��ذه االس��تبانة عل��ى أربع��ة مح��اور ھ��ي 

، وقد مثل�ت عین�ة البح�ث مجتم�ع )معوقات فنیة، معوقات التواصل والعالقات اإلنسانیة

مختصاً ومختصًة بمدارس وكالة الغ�وث الدولی�ة بغ�زة،  65البحث ككل والبالغ عددھا 

  :عالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتائج التالیةوبعد إجراء الم

أن درج��ة المعوق��ات المادی��ة والت��ي تح��ول دون تطبی��ق المخ��تص الترب��وي للممارس��ات 

، وأن درجة المعوق�ات اإلداری�ة الت�ي % )55.3 – 88.0( اإلشرافیة قد تراوحت بین

 – 85.0 (تحول دون تطبیق المختص التربوي للممارسات اإلشرافیة قد تراوحت بین 

، وأن درج��ة المعوق��ات الفنی��ة الت��ي تح��ول دون تطبی��ق المخ��تص الترب��وي % )65.0

أم�ا فیم�ا یتعل�ق بدرج�ة % ). 60.7 – 76.0( للممارسات اإلشرافیة قد تراوحت بین 

معوقات التواصل والعالقات اإلنسانیة فقد أثبتت نتائج الدراسة أن درجة ھذه المعوقات 

  قد تراوحت بین 

م��ن وجھ��ة نظ��ر المختص��ین الترب��ویین أنفس��ھم، وق��د ج��اءت % ) 59.7 – 80.3( 

، فیم�ا %)75.3(المعوقات المادیة في أعلى الدرجات من حی�ث األھمی�ة ب�وزن نس�بي 

حص��لت معوق��ات التواص��ل والعالق��ات اإلنس��انیة عل��ى أدن��ى ال��درجات ب��وزن نس��بي 

)65.6.(%  

أي بدرجة %) 71.7(نسبي وقد بلغت التقدیرات الكلیة للمختصین التربویین بوزن     

  .كبیرة وفقاً لمعیار الحكم في ھذه الدراسة

ض���رورة ابتع���اث ع���دد م���ن : وق���د أوص���ى البح���ث بالعدی���د م���ن التوص���یات أھمھ���ا    

المختصین التربویین للخارج من خالل حضور المؤتمرات التربوی�ة والعلمی�ة، وك�ذلك 

اف��ة اإلمكانی��ات المادی��ة ح��ث أص��حاب الق��رار ف��ي دائ��رة التربی��ة والتعل��یم عل��ى ت��وفیر ك

الالزمة من أج�ل إیج�اد ج�و تعلیم�ي یك�ون مھیئ�اً لت�وفیر مختص�اً تربوی�اً مب�دعاً وال�ذي 

  .بدوره یكون قادراً على إعداد معلمین مبدعین 
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Abstract 

The study aimed to identify the ratings of educators specialist at  

international relief agency of the obstacles they face to practice 

creative supervision. 

The researchrs has used the descriptive method and a 

questionnaire that included four axes ( physical , administrative , 

technical , human and communications obstacles   . (  

The research sample represented the whole research community 

which is 65 supervisor for UNRWA in Gaza  .  

After statistical proceduces the results were : The physical 

obstacles degree that prevent the supervisior to practise his 

supervisory ranged from ( 88.0 % - 55.3 % ) , administrative 

obstacles ranged ( 85.0 % - 65.0  . ( %  

Technical obstacles ranged ( 76.0 % - 60.7  . ( %  

The human relation and communications degree ranged ( 59.7 % - 

80.3 % ) from the point of view for supervisors. 

The physical obstacles were the highest in importance ( 75.3 ) . %  

The lowest were human relation ( 65.6 ) .  %  

The whole total fo educators specialists relative estimated about 

(71.7%) which significantly according to the standard rule in this 

study. 

Research recommendation as follow : Sending supervisors abroad 

to attend scientific  and educational conferences  .  

Makers decision must provide all material possibilities to create 

the educational atmosphere which create superisor who is able to 

prepare the creative teachers   .  
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  :مقدمة

مسیرة العملیة التعلیمیة یجد أنھا تمر بتطورات كبیرة في كافة جوانبھا، إن المتابع ل    

سواًء فیما یخص المنھج أو المعلم أو اإلدارة المدرس�یة أو اإلش�راف الترب�وي، ل�ذا فق�د 

  .أصبح كل منھم مكمالً لدور اآلخر

ولعل من أھم جوانب ھذه المسیرة اإلشراف التربوي إذ یتمتع بقدر واس�ع م�ن األھمی�ة 

لما یشكل من محور أساس في خدم�ة مس�یرتنا التعلیمی�ة فھ�و یحظ�ى باھتم�ام كبی�ر م�ن 

قبل المسؤولین والباحثین، لما لھ من أثر كبیر في تحسین العملیة التربویة، حیث یحتاج 

العاملون في مجال التربیة والتعلیم كغیره من مجاالت الحیاة إلى من ی�وجھھم ویش�رف 

حو األفضل ومواكبة كل ما ھو جدید وحتى یرتفع مستوى علیھم حتى تتطور أعمالھم ن

  .الخدمة التي یؤدونھا وحتى یتزاید إنتاجھم وتعلو قیمتھ

أن المعلم یحتاج إل�ى م�ن یوجھ�ھ ویرش�ده " حیث ذكر) 1990(وقد أكد ذلك األفندي   

حتى یتقن أسالیب التعامل م�ع التالمی�ذ وی�زداد خب�رة بمھن�ة الت�دریس ویحق�ق األھ�داف 

  ).17: 1990األفندي، "( بویةالتر

وتزداد أھمیة اإلش�راف الترب�وي ف�ي ھ�ذا الوق�ت بال�ذات نتیج�ة التغی�رات المتس�ارعة   

التي یش�ھدھا الع�الم ف�ي جمی�ع من�احي الحی�اة والتط�ورات المعرفی�ة والتكنولوجی�ة الت�ي 

  .یتعرض لھا میدان التربیة والتعلیم

مم والشعوب لإلصالح والتق�دم وأن أن التربیة ھي سبیل األ) "2004(ویوضح طافش 

اإلشراف الترب�وي یلع�ب دوراً أساس�یاً ف�ي تط�ویر م�دخالت العملی�ة التربوی�ة وتحس�ین 

مخرجاتھا من خالل تفاعلھ مع جمیع مجاالت ھذه العملیة وتواص�لھ بجمی�ع عناص�رھا 

 وھذا یبرز دور اإلشراف التربوي من�ذ أن ك�ان تفتیش�اً یتص�ید األخط�اء وتوجیھ�اً قائم�اً 

عل��ى نزع��ة فوقی��ة إل��ى أن أص��بح إش��رافاً تعاونی��اً یس��مح للمش��رف والم��دیر أن یقوم��ا 

، فاإلش�راف الترب�وي ھ�و عملی�ة فنی�ة ش�وریة )11: 2004ط�افش،"(بدورھما القی�ادي

قیادیة إنسانیة شاملة غایتھا تقویم وتطویر العملی�ة التعلیمی�ة والتربوی�ة بكاف�ة محاورھ�ا 

ف�ي ) 2005(الترب�وي كم�ا ذك�ره عط�اري وآخ�رون ویتمثل الھدف الرئیس لإلش�راف 

تحسین عملیتي التعل�یم وال�تعلم، وتحس�ین بیئتھم�ا م�ن خ�الل االرتق�اء بجمی�ع العوام�ل "

المؤثرة فیھما ومعالجة الصعوبات التي تواجھھا، وتط�ویر العملی�ة التعلیمی�ة ف�ي ض�وء 

  ).377: 2005عطاري وآخرون، " (األھداف التي تضمنھا سیاسة التعلیم

وتنب��ع أھمی��ة اإلش��راف الترب��وي م��ن واق��ع الحاج��ة الملموس��ة إل��ى جھ��از دائ��م لتط��ویر 

العملیة التربویة، وتفعیلھ�ا ف�ي می�دان ترب�وي كم�ا تح�دده األھ�داف التربوی�ة المرس�ومة 

أن اإلش�راف "مسبقاً وال یكون ذلك إال من خالل مدیر أو مخ�تص ترب�وي ن�اجح حی�ث 

عملیة التربویة والبد من تطویر جوانبھ المختلفة یعد حلقة الوصل بین جمیع مدخالت ال
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كي تحقق التربیة ھدفھا األسمى وھو بناء اإلنسان انطالق�ا م�ن الموق�ع الھ�ام لإلش�راف 

  ).30: 2002الزایدي، "(التربوي في العملیة التعلیمیة

ومما ھو جدیر بالذكر أن اإلشراف التربوي ھو برنامج متكامل یھدف إلى تقدیم العون 

العاملین في مجال التربیة والتعل�یم، وھ�ذا یتطل�ب وج�ود أس�الیب تس�تخدم ل�ذلك،  لجمیع

وتتن��وع ھ��ذه األس��الیب وتتع��دد تص��نیفاتھا إال أن معظ��م المھتم��ین باإلش��راف الترب��وي 

أسالیب فردی�ة وأس�الیب جماعی�ة، وم�نھم الب�دري ال�ذي ذك�ر : یتفقون على تصنیفھا إلى

درس��ة، الزی��ارة الص��فیة، المقابل��ة الفردی��ة بع��د زی��ارة الم(م��ن األس��الیب الفردی��ة " أن

الزی���ارات المتبادل���ة ب���ین (، وم���ن األس���الیب الجماعی���ة )الزی���ارة، الق���راءات الموجھ���ة

المعلم���ین، االجتم���اع بالھیئ���ة التدریس���یة، ال���دروس التدریبی���ة، ال���ورش، الم���ؤتمرات 

ألس�الیب ، ولك�ل م�ن ا)والندوات والمحاض�رات، البح�وث التربوی�ة، النش�رات التربوی�ة

الفردیة والجماعیة أھمیة خاص�ة م�ن الص�عب الفص�ل بینھ�ا إذ ق�د یح�دث م�ع األس�الیب 

الجماعیة أو تنتج عنھا أسالیب فردیة كما أن بعض األسالیب یمكن اس�تخدامھا بص�ورة 

أھمی��ة ھ��ذه ) 2003(، وق��د بین��ت الس��قاف )19: 2002الب��دري، "(فردی��ة أو جماعی��ة 

م المعلم�ین لإلب�داع واالبتك�ار وم�ا ین�تج ع�ن الح�وار حی�ث تف�تح المج�ال أم�ا" األسالیب

السقاف، "(وتفاعل األفكار من مبادرات أو حلول للمشاكل التي تعترض عملیة التدریس

2003 :37.(  

وتنفیذ ھ�ذه األس�الیب یس�تدعي أن یك�ون ل�دى المش�رف الترب�وي كم�ا لم�دیر المدرس�ة "

وج���ھ وم���ن ھ���ذه  مھ���ارات خاص���ة حت���ى ی���تمكن م���ن القی���ام بوظائف���ھ عل���ى أكم���ل

الحساس��یة، المھ��ارات التحلیلی��ة، مھ��ارات االتص��ال، الخب��رة ف��ي الت��دریس (المھ��ارات

الخطی���ب وآخ���رون، )"(والمنھج،مھ���ارات العالق���ات اإلنسانیة،المس���ؤولیة االجتماعی���ة

2000 :135،136 .(  

وج��ود ذات إیج��ابي، (بع��ض المھ��ارات مث��ل ) إیزابی��ل فیف��ر وحس��ین دن��الب(وأض��اف 

عل��ى مش��اركة اآلخ��رین ع��واطفھم وانفع��االتھم مھ��ارتي إرس��ال الك��الم  ال��وعي والق��درة

واالستماع إلیھ، اإللمام بالمعرف�ة المتعلق�ة ب�التعلیم وال�تعلم، الق�درة عل�ى تیس�یر الوق�ت، 

  ). 135،136: 1997فیفر ودنالب،)(التعامل مع الصراع، التغلب على التوتر

لة و المرون�ة والطالق�ة والحساس�یة أن القدرات اإلبداعی�ة تش�مل األص�ا" وجدیر بالذكر

: 2004ط�افش، "(للمشكالت واالحتفاظ باالتجاه والحریة والت�ألیف والخی�ال واإلفاض�ة

23.(  

ودینن��ا اإلس��المي الحنی��ف ق��د  تح��دث ع��ن اإلب��داع فك��ان قول��ھ ج��ل ف��ي ع��اله ف��ي كتاب��ھ 

��َماَواِت َواألَْرِض، َوإَِذا َقَض��ى أَْم��راً َفإِنَّ :  "العزی��ز "( َم��ا َیقُ��وُل لَ��ُھ ُك��ن َفَیُك��وُن َب��ِدیُع السَّ

  ).117البقرة، 
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وم��ن خ��الل م��ا س��بق ی��رى الباح��ث أن المخ��تص الترب��وي المب��دع ال��ذي یمتل��ك ق��درات 

إبداعی��ة متمی��زة یعم��ل عل��ى تحری��ر العق��ل و اإلرادة و إط��الق الطاق��ة عن��د المعلم��ین 

تربویة، وھ�ذا الستثمار قدراتھم ومواھبھم إلى أقصى مدى ممكن في تحقیق األھداف ال

ما ینبغي على أصحاب القرار في جھاز التربیة والتعل�یم أن یس�عوا إلی�ھ وذل�ك بتش�جیع 

  .جمیع المشرفین التربویین على اإلبداع 

ھذا وباإلضافة إلى خبرة الباحث واطالعھ على الدراسات السابقة وحسب علمھ لم یجد 

تص�ین الترب�ویین م�ن خ�الل دراسات تناولت الممارسات اإلشرافیة اإلبداعی�ة ل�دى المخ

أسالیبھم اإلشرافیة، لذا جاءت ھذه الدراسة بثوبھا الجدید لتبین أھمی�ة ام�تالك المخ�تص 

الترب��وي للق��درات اإلبداعی��ة م��ن خ��الل ممارس��اتھ اإلش��رافیة اإلبداعی��ة لم��ا یعك��س م��ن 

  .صورة إیجابیة على كل من المعلم والطالب

یب�ین الحاج�ة الملح�ة لوج�ود مخ�تص ترب�وي لذا فق�د أراد الباح�ث م�ن ھ�ذه الدراس�ة أن 

مبدع یك�ون ق�ادراً عل�ى مواكب�ة التغی�رات المتس�ارعة ف�ي عالمن�ا المعاص�ر وال�ذي م�ن 

خاللھ یتم إعداد المعلم المبدع الذي ینعكس بدوره الفعال على إیجاد طالب مب�دع ، ف�إذا 

ح فیھ�ا ف�إن كان الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة والمعل�م ھ�و محركھ�ا وباع�ث ال�رو

  .المشرف التربوي ھو رائد وقائد العملیة التعلیمیة التعلمیة

وم��ن ھن��ا نبع��ت الحاج��ة لدراس��ة  المعوق��ات الت��ي تواج��ھ المختص��ین الترب��ویین عن��د 

  .تطبیقھم للممارسات اإلبداعیة في اإلشراف من وجھة نظر المختصین التربویین

  :مشكلة الدراسة

درس�ة وھ�و كمش�رف مق�یم  لع�دة  أع�وام، وم�ن من خالل واق�ع عم�ل الباح�ث كم�دیر م

خالل عالقاتھ مع المختصین التربویین، بعد االطالع على العدید من الدراسات المحلیة 

فقد وجد الباحث أن ھن�اك الكثی�ر م�ن المعوق�ات الت�ي تواج�ھ المختص�ین الترب�ویین ف�ي 

العملی��ة  ممارس��تھم للعملی��ة اإلش��رافیة وم��ا لإلش��راف الترب��وي م��ن أھمی��ة كبی��رة ف��ي

التربوی��ة، وم��ا لإلش��راف اإلب��داعي بالتحدی��د م��ن أھمی��ة ف��ي ھ��ذا العص��ر ال��ذي یتس��م 

ب��التغیرات المتس��ارعة ف��ي جمی��ع من��احي الحی��اة عام��ة، و العملی��ة التربوی��ة خاص��ًة م��ا 

یس��تلزم وج��ود المخ��تص المب��دع ال��ذي یعتب��ر قائ��د العملی��ة التربوی��ة لیص��ل بھ��ا إل��ى ب��ر 

  .األمان

لتربوي في مدارس�نا م�ا زال یقتص�ر عل�ى الممارس�ات اإلش�رافیة وحیث إن اإلشراف ا

التقلیدی��ة بعی��داً ع��ن روح اإلب��داع واالبتك��ار فق��د نش��أت فك��رة ھ��ذه الدراس��ة كمحاول��ة 

للتع��رف عل���ى المعوق���ات الت���ي تعت���رض المخ��تص الترب���وي لك���ي یم���ارس اإلش���راف 

وما یشملھا من معوقات  اإلبداعي الذي یعتبر أحد أھم األنماط الحدیثة للعملیة اإلشرافیة

  .مادیة وإداریة وفنیة وعالقات إنسانیة
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  :وعلیھ فان مشكلة الدراسة تتحدد في اإلجابة عن األسئلة التالیة

ما المعوقات التي تعترض المختص التربوي لكي یكون مبدعاً في ممارساتھ اإلشرافیة 

  من وجھة نظر المختصین التربویین؟

ترب��ویین لمعوق��ات ممارس��ة اإلش��راف اإلب��داعي ل��دیھم م��ا درج��ة تق��دیر المختص��ین ال

  ؟)المادیة، اإلداریة، الفنیة، التواصل والعالقات اإلنسانیة(

ما درجة تقدیر المختصین التربویین لمجاالت معوقات اإلشراف اإلب�داعي م�ن وجھ�ة  

  نظر المختصین أنفسھم؟ 

  -: تي یمكن تحدید أھداف ھذه الدراسة على النحو اآل: أھداف الدراسة

التعرف إلى المعوقات التي تعترض المختص التربوي لكي یكون مبدعاً في ممارس�اتھ 

  .اإلشرافیة من وجھة نظر المختصین التربویین

التعرف إلى درجة تق�دیر المختص�ین الترب�ویین لمعوق�ات ممارس�ة اإلش�راف اإلب�داعي 

  ).یةالمادیة، اإلداریة، الفنیة، التواصل والعالقات اإلنسان(لدیھم 

التعرف إلى درجة تق�دیر المختص�ین الترب�ویین لمج�االت معوق�ات اإلش�راف اإلب�داعي 

  . من وجھة نظر المختصین أنفسھم

  : أھمیة الدراسة

  :تظھر أھمیة ھذه الدراسة في اآلتي 

لفت أنظار المعنیین والباحثین في المیدان التربوي إلى ضرورة الوعي بقیمة الشخص  

  .قدراتھ و طاقاتھ و استثمارھا المبدع و أھمیة اكتشاف

تزوی�د المھتم�ین وأص�حاب الق�رار ب�أبرز المعوق�ات الت�ي تواج�ھ المختص�ین الترب��ویین 

  .  أثناء تطبیقھم لإلشراف اإلبداعي والعمل على حلھا

تحقیق الفائدة لكل من جمیع المدیرین و المختصین التربویین و كافة المھتمین بالعملی�ة 

  .التربویة

  :ةحدود الدراس

التع���رف إل���ى درج���ات تق���دیر المختص���ین الترب���ویین لمعوق���ات : الح���د الموض���وعي.1

  . ممارسة اإلشراف اإلبداعي لدیھم

  .المختصون التربویون بوكالة الغوث الدولیة : الحد البشري.2

  .غزة -وكالة الغوث الدولیة: الحد المؤسساتي. 3

  .محافظات غزة: الحد المكاني.4

  .2015/2016الدراسي األول  الفصل: الحد الزماني.5

  : مصطلحات الدراسة

عملی����ة تعاونی����ة قیادی����ة :"بأن����ھ ): 2005(یعرف����ھ الطع����اني : االختص����اص الترب����وي

دیمقراطی��ة منظم��ة ، تعن��ي ب��الموقف التعلیم��ي التعلم��ي بجمی��ع عناص��ره م��ن من��اھج 



 2016العدد الثاني يونيو  –الد السادس  –جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات 

210  

 

في ووسائل وأسالیب وبیئة ومعلم وطالب وإدارة ، وتھدف إلى دراسة العوامل المؤثرة 

ذلك الموقف وتقییمھ�ا للعم�ل عل�ى تحس�ینھا وتنظیمھ�ا م�ن أج�ل تحقی�ق أھ�داف العملی�ة 

  ).19: 2005الطعاني، "(التعلیمیة التعلمیة 

تلك العملیة المخططة المنظمة الھادفة إلى مس�اعدة : " بأنھ ) 2005(ویعرفھ أبو عابد 

ی��ؤدي إل��ى تحقی��ق  الع�املین الترب��ویین عل��ى ام��تالك مھ�ارات تنظ��یم تعل��م الطلب��ة بش�كل

األھ��داف التعلیمی��ة و التربوی���ة وتك��ون عل���ى ھیئ��ة نظ���ام ل��ھ م���ن مدخالت��ھ وعملیات���ھ 

  ).14: 2005أبو عابد، "(ومخرجاتھ 

ھ�و عملی�ة منظم�ة و مخطط�ة تھ�دف إل�ى تحس�ین الن�اتج : ویعرفھ الباحث إجرائی�اً بأن�ھ

مدارس وكالة الغوث التعلیمي من خالل تقدیم الخبرات المناسبة للمعلمین والعاملین في 

الدولی��ة والعم���ل عل��ى إط���الق طاق��اتھم وق���دراتھم بش��كل أكث���ر إب��داعاً و ك���ذلك تھیئ���ة 

اإلمكانات والظروف المناسبة للتدریس الجی�د ال�ذي ی�ؤدي إل�ى تنمی�ة الطال�ب تحص�یلیاً 

  .وفكریاً وعلمیاً واجتماعیاً 

  : اإلشراف اإلبداعي 

أن اإلش��راف " ملك��ة العربی��ة الس��عودیة ذك��رت اإلدارة العام��ة لإلش��راف الترب��وي بالم

اإلبداعي یعتمد على النشاط الجمعي وھو نوع نادر التنفیذ ، حیث ال یقتصر على إنتاج 

األحسن ، بل یتطلب من المشرف أن یشحذ الھمة ویح�رك م�ا عن�ده م�ن ق�درات خالق�ة 

ن ، إلخراج أحسن م�ا یمك�ن إخراج�ھ ف�ي مج�ال العالق�ات اإلنس�انیة بین�ھ وب�ین المعلم�ی

وبی��نھم وب��ین األق��ران مع��اً ، واإلش��راف اإلب��داعي یعم��ل عل��ى تحری��ر العق��ل واإلرادة 

وإطالق الطاقة عند المعلمین الستثمار قدراتھم وم�واھبھم إل�ى أقص�ى م�دى ممك�ن ف�ي 

  ) . 47: 1998وزارة التربیة والتعلیم السعودیة، "(تحقیق األھداف التربویة 

ال��ذي یق��وم ب��ھ المخ��تص الترب��وي وال��ذي یمتل��ك  بأن��ھ ھ��و ذل��ك ال��نمط: ویعرف��ھ الباح��ث

قدرات إبداعیة خاصة م�ن طالق�ة ومرون�ة وأص�الة وحساس�یة للمش�كالت وإفاض�ة م�ن 

خ�الل ممارس��تھ ل�بعض األس��الیب اإلش��رافیة، وذل�ك م��ن أج��ل إط�الق ق��درات المعلم��ین 

  .وطاقاتھم واستثمارھا من أجل تحقیق األھداف التربویة المنشودة 

الموظف المكلف بمتابعة عمل : بأنھ)1997(یعرفھ العاجز و خلیفة : المختص التربوي

المعلم��ین و المعلم��ات ف��ي إط��ار تخصص��ھ العلم��ي م��ن أج��ل تحقی��ق األھ��داف التربوی��ة 

المنشودة و تحسین العملیة التعلیمیة سواء كان ذلك ف�ي وزارة التربی�ة و التعل�یم أو ف�ي 

  . )4: 1997العاجز وخلیفة، (وكالة الغوث الدولیة

: حیث یتبنى الباحث تعریف وكالة الغوث الدولیة للمختص التربوي، والذي ینص على

أنھ الموظف الذي یعمل في دائ�رة التربی�ة و التعل�یم بوكال�ة الغ�وث الدولی�ة و یش�رف " 

عل��ى المعلم��ین و المعلم��ات م��ن تخصص��ھ ، و یھ��دف إل��ى تحس��ین عناص��ر العملی��ة 

رف��ع كفای��ة المعلم��ین مھنی��اً ، تحس��ین ( و تش��مل التعلیمی��ة التعلمی��ة م��ن جمی��ع جوانبھ��ا 
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تحصیل الطالب ، إغناء المنھاج ، تحسین البیئة التعلیمیة بالمدرسة ، و تحس�ین عالق�ة 

  .من أجل تحقیق األھداف العامة لإلشراف) المدرسة بالمجتمع المحلي 

، )1995( حی��ث یتبن��ى الباح��ث تعری��ف وكال��ة الغ��وث الدولی��ة : وكال��ة الغ��وث الدولی��ة

والذي یشیر إلى أنھا وكالة من وكاالت ھیئة األمم المتحدة متخصصة بإغاثة و تش�غیل 

الالجئین الفلسطینیین وتم إنشاؤھا بعد موافقة الجمعیة العامة لألمم المتحدة ف�ي قرراھ�ا 

م لتق�دیم خ�دماتھا التعلیمی�ة و 1949الصادر في الثامن من كانون أول لسنة  302رقم 

  ).5: 1995وكالة الغوث الدولیة، (لالجئین الفلسطینیینالصحیة و الغذائیة 

  الخلفیة النظریة للدراسة

  اإلشراف التربوي اإلبداعي

  : مفھوم اإلشراف التربوي اإلبداعي .1

یعتبر اإلبداع حق�اً مش�اعاً ألي مج�ال م�ن المج�االت، ول�یس وقف�اً عل�ى مج�ال مع�ین، " 

س�تطاع المش�رفون التربوی�ون توعی�ة ویدخل اإلبداع في مج�ال اإلش�راف الترب�وي إذا ا

المعلمین بما حولھم وفتحوا مجال الحوار والنقاش لھم، وعرفوا المبدعین منھم وق�دموا 

لھ��م زاداً معرفی��اً ومھاری��اً ثری��اً، واس��تثاروا ل��دیھم أنم��اط التفكی��ر المن��تج والمب��دع ال��ذي 

  ).25: 2000الشیخي، "(یلھب خیالھم 

اإلشراف اإلبداعي یعتمد على النش�اط الجمع�ي وھ�و  : "أن ) 2009(وقد بینت باداود 

نوع نادر التنفیذ، حیث ال یقتصر على إنتاج األحسن،بل یتطلب من المشرف أن یشحذ 

الھمة ویحرك ما عنده من ق�درات خالق�ة إلخ�راج أحس�ن م�ا یمك�ن إخراج�ھ ف�ي مج�ال 

واإلش�راف اإلب�داعي العالقات اإلنسانیة بینھ وبین المعلمین، وبینھم وبین األقران معاً، 

یعم��ل عل��ى تحری��ر العق��ل واإلرادة وإط��الق الطاق��ة عن��د المعلم��ین الس��تثمار ق��دراتھم 

  ).26: 2009باداود، "(ومواھبھم إلى أقصى مدى ممكن في تحقیق األھداف التربویة

إن ھ��ذا ھ��و ال��نمط الممی��ز ال��ذي نن��ادي ب��ھ ون��دعو إلی��ھ، ): " 2004(ویض��یف ط��افش 

ن على أن یتبنوه نھجاً واضحاً بناءاً مثمراً لكونھ یفجر الطاقات ونحث زمالءنا التربویی

ویحفز الھم�م، ویحس�ن تق�دیر أھمی�ة العالق�ات الس�امیة ب�ین جماع�ة المعلم�ین، ویس�تغل 

طاقاتھم وقدراتھم ومواھبھم في تحقیق األھداف من خالل العمل ب�روح الفری�ق الواح�د 

  ).68: 2004طافش، "(

اإلشراف التربوي الحدیث ینبغي أن یتمیز بمرون�ة العم�ل أن ) 1996(ویرى السلمي  

والبع��د ع��ن القی��ود الروتینی��ة، وتقب��ل التج��ارب العلمی��ة واس��تیعاب النت��ائج المبتك��رة، 

ومعالجة القضایا على أساس من الوعي والفھم الصحیح والرغبة الصادقة في مس�اعدة 

  ).59، 47: 1996السلمي، (اآلخرین

التربوي اإلبداعي ھو عملیة منظمة و مخططة تھدف إلى  ویرى الباحث أن اإلشراف 

تحس��ین الن��اتج التعلیم��ي م��ن خ��الل تق��دیم الخب��رات المناس��بة للمعلم��ین والع��املین ف��ي 
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مدارس وكالة الغوث الدولیة والعمل على إطالق طاقاتھم وق�دراتھم بش�كل أكث�ر إب�داعاً 

ال��ذي ی��ؤدي إل��ى تنمی��ة  و ك��ذلك تھیئ��ة اإلمكان��ات والظ��روف المناس��بة للت��دریس الجی��د

  .الطالب تحصیلیاً وفكریاً وعلمیاً واجتماعیاً 

  :أھداف اإلشراف التربوي اإلبداعي.2

م��ن خ��الل اس��تعراض الباح��ث ألھ��داف اإلش��راف الترب��وي فق��د  وج��د أن اإلش��راف 

  : اإلبداعي یھدف إلى تحقیق عدد من األھداف من أھمھا

  .ق تنمیة مھاراتھم وقدراتھمتھیئة فرص النمو المھني لكل معلم عن طری•

تطویر برنامج اإلشراف بناء على جھد تعاوني باس�تخدام نت�ائج البح�ث العلم�ي ب�ذكاء •

  .متمیز

تھیئة أذھان المعلمین لتقبل التغییر ع�ن طری�ق إش�عارھم بالحاج�ة إلی�ھ وإش�راكھم ف�ي •

  .التفكیر بھ والتخطیط لھ

لتعلیمی��ة وج��ودة مخرجاتھ��ا، وتعزی��ز المس��اھمة ف��ي تحقی��ق ج��ودة العملی��ة التربوی��ة ا•

  . ورعایة استمرارھا

مس��اعدة الھیئ��ة التعلیمی��ة بكاف��ة عناص��رھا  ف��ي ب��رامج النم��و المھني،وتیس��یر تنفی��ذھا •

  .وتحقیق أھدافھا في الواقع المدرسي والصفي

  : سمات اإلشراف التربوي اإلبداعي .3

لمواجھ�ة التح�دیات المعاص�رة بم�ا  یعد االھتمام باإلشراف اإلبداعي الوسیلة المثل�ى    

أن اإلش���راف ) 2002(ف���ي ذل���ك  العولم���ة وانص���ھار الثقاف���ات، وق���د ذك���رت الجعی���د 

  : اإلبداعي یجب أن یتسم بعدة سمات منھا

  .إشرافاً إبداعیاً ال تربیة للذاكرة•. إشرافاً تغییریاً متجدداً ال تدویمیاً •

  .إشرافاً شوریاً ال تسلطیاً •      .     إشرافاً حواریاً ال تلقینیاً •

  .إشرافاً تقنیاً ال یدویاً •          .إشرافاً انفتاحیاً ال انغالقیاً •

  .إشرافاً مستمراً ال وقتیاً •      .      إشرافاً تعاونیاً ال فردیاً •

  .مسلّماً  إشرافاً علمیاً عقالنیاً ال ناقالً •. إشرافاً تكاملي المنظومة ال جزئیاً ضیقاً •

  ).9: 2002الجعید، . ( إشرافاً توقعیاً ال عشوائیاً •

وی��رى الباح��ث أن م��ن أھ��م س��مات اإلش��راف اإلب��داعي ھ��و مواكب��ة عملی��ة اإلش��راف 

التربوي لكل ما ھو جدید من خالل التواصل اإللكتروني بما یحقق تبادل الخبرات ب�ین 

كوناتھ�ا م�ن مختص�ین ترب�ویین الدول ما یزید من إب�داعات المؤسس�ة التعلیمی�ة بكاف�ة م

وم�دیرین ومعلم��ین والت��ي م�ن خاللھ��ا یع��ود ب�النفع عل��ى مح��ور العملی�ة التعلیمی��ة وھ��و 

  .الطالب
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  : المختص التربوي المبدع.4

ھو الذي یعمل على اكتش�اف ق�درات المعلم�ین واس�تخراج جھ�ودھم ومس�اعدتھم عل�ى "

ویع��د نفس��ھ واح��داً م��نھم ال تحقی��ق األھ��داف المنش��ودة، ویعم��ل عل��ى ترقی��ة أعم��الھم 

متصدراً لھم دائماً، ویغذي في المعلم�ین نش�اطھم اإلب�داعي والق�درة عل�ى قی�ادة أنفس�ھم 

بأنفسھم، ویأخ�ذ بأی�دیھم لالعتم�اد بع�د هللا عل�ى ق�دراتھم وإمكان�اتھم الذاتی�ة، ویس�اعدھم 

  ).52: 2009باداود، "(على النمو الشخصي المھني

المشرف المبدع ھو الذي یحصل م�ا یحص�ل ع�ن طری�ق ): " 1990(كما قال األفندي 

الجماعة التي ینتسب إلیھا وتنسب إلیھ، وھو الذي یعمل بالن�اس وم�ع الن�اس، یس�تخرج 

األفن��دي، "(جھ��ودھم الخالق��ة ویس��اعدھم ف��ي توجیھھ��ا إل��ى تحقی��ق أھداف��ھ المرس��ومة

1990 :66 .(  

  : أن المشرف المبدع یعتقد أن المعلمین) 1992(ویرى حمدان 

یختلف��ون ع��ن بعض��ھم ف��ي المی��ول والق��درات والحاج��ات وعلی��ھ ف��إن إنج��ازھم یك��ون •

  . مختلفاً ومن ثم یجب أن یتسم اإلشراف علیھم بالتنوع والفردیة

  . یستطیعون ذاتیاً إنتاج آراء وأفكار وإنجازات فذة متنوعة في صیغھا وجوھرھا•

  .ربوي أو إداري واحدیصابون بخیبة األمل عند تحدیھم بأسلوب أو اقتراح ت•

المن�تج والمس�ئول ذاتی�اً، والمس�ئول ذاتی�اً، المفك�ر : لذلك فھو یھدف إلى تطویر اإلنس�ان

: 1992حم�دان، . (المجدد، المستقل في رأیھ ومیولھ وقراراتھ، المفید لنفسھ ولمجتمعھ

50.(  

ة ویرى الباحث أن المختص التربوي المبدع ھو الذي یھدف إلى تحسین عناصر العملی

رف��ع كفای��ة المعلم��ین مھنی��اً ، تحس��ین ( التعلیمی��ة التعلمی��ة م��ن جمی��ع جوانبھ��ا و تش��مل 

تحصیل الطالب ، إغناء المنھاج ، تحسین البیئة التعلیمیة بالمدرسة ، و تحس�ین عالق�ة 

  .من أجل تحقیق األھداف العامة لإلشراف) المدرسة بالمجتمع المحلي 

  :سمات المختص التربوي .5

الصبر، اللیاق�ة، مرون�ة : الصفات الشخصیة التالیة) " 2000(یب وآخرون أورد الخط

التفكیر، الثقة بقدرتھ المھنیة، الرغبة في ال�تعلم م�ن اآلخ�رین واالس�تفادة م�ن خب�راتھم، 

  ). 256: 2000الخطیب وآخرون، "(فھم الناس واإلیمان بقدراتھم 

ی�ة العالی�ة، الثقاف�ة المتنوع�ة الكف�اءة العلم" الس�مات التالی�ة ) 2004(كذلك ذكر ط�افش 

الواس���عة، ال���ذكاء وبع���د النظ���ر، الثق���ة ب���النفس وبالق���درات، التواض���ع واللباق���ة وحس���ن 

، وأض�اف بع�د )195، 86: 2004ط�افش، "(التصرف، الصبر والقدرة على التحمل 

القدرة على تحسس المشكالت التربویة، الرغبة في التطویر والتجدید، الح�زم ف�ي : ذلك

" ة العزیمة، المیل للمغامرة، تعدد االھتمامات، التفاؤل والمرح، نبذ التعص�بالرأي، قو

.  
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وی��رى الباح��ث ف��ي أن یمك��ن إجم��ال ھ��ذه الس��مات ف��ي ق��ول رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ 

  .المؤمن كیس فطن: وسلم

  : المبادئ التي یسعى المختص المبدع لتطبیقھا مع المعلمین .6

  : بوي المبدع یسعى إلى ما یلي أن المختص التر) 2004(ذكر طافش 

  .تھیئة وإعداد المعلم المبدع القادر على بناء التلمیذ المبدع•

  . استثارة أفكار المعلمین•

  . استثمار القدرات واالستعدادات المتوفرة لدى المعلمین•

  . تحفیز ھممھم للمعرفة والبحث•

  .إرساء  منھجیة التحلیل والنقد في عقولھم•

  .ازع الفطرة إلى البذل والعطاءإطالق نو•

. إكس��ابھم الق��درة عل��ى التع��ایش م��ع اآلخ��رین والقب��ول ب��التنوع والش��ورى والح��وار•

  ).193: 2004طافش، (

  : ما یلي ) 2004(وأضاف المنیف 

  .استخدام األسالیب العلمیة في تحدید االحتیاجات التدریبیة للمعلمین•

  .دیم الحلول لمعالجتھاتشخیص مشكالت المعلمین ومناقشتھا وتق•

االستفادة من برامج وأسالیب اإلشراف المتطورة لتطویر ممارستھ اإلشرافیة وبالتالي •

  . تطویر أداء المعلمین، وابتكار أسالیب إشرافیة تبعث الحیویة والنشاط لدى المعلمین

  .االستفادة من نتائج تقویم المعلمین في تطویر أدائھم•

  .ریعة بینھ وبین المعلمینإیجاد قنوات اتصال س•

اتخ�اذ ق�رارات إداری�ة وتربوی�ة، : إیجاد قاعدة بیانات عن المعلمین لالستفادة منھا في •

  . تطویر الممارسات اإلشرافیة وأداء المعلمین

تشجیع المعلمین على االط�الع الكتس�اب المعرف�ة والمھ�ارات لتس�اعدھم عل�ى تط�ویر •

  .أدائھم

  .ذاتي للمعلمینإثارة دافعیة التعلم ال•

االھتمام بالتجدید واالبتكار في الطرق واألسالیب التي یمارسھا المعلمون م�ع طالبھ�م •

  ).112: 2004المنیف، . (

  : ما یلي) 1992(وأضاف حمدان 

  . منح تابعیھ حریة معالجة مشاكلھم واختیار الحلول لھا أو تطویرھا•

  .ة بحاجة تابعیھ ورغباتھم الفردیةتوفیر بیئة تربویة واقعیة ومرنة متصلة مباشر•

مش��اركة تابعی��ھ ب��اآلراء واألس��الیب والمقترح��ات الخاص��ة بالت��دریس واإلش��راف دون •

  .إلزامھم بھا أو فرضھا علیھم

  .توفیر جو تربوي عملي متمیز باالستقصاء والتجریب وتبادل اآلراء واألفكار•
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ھ�ا وكیفھ�ا لیخت�ار منھ�ا تابعی�ھ توفیر أنشطة ومھام ومسئولیات متنوعة في نوعھا وكم•

  ). 51: 1992حمدان، (ما یناسب خصائصھم وقدراتھم الفردیة 

  :ولعل من أھم المبادئ التي یوردھا الباحث فیما یلي

تحفیز المختصین التربویین للمعلمین ف�ي االط�الع عل�ى ك�ل م�ا ھ�و جدی�د م�ن خ�الل  -

  .شبكات اإلنترنت التي جعلت من العالم قریة صغیرة

  .فیر بیئة آمنة یمارس المعلم فیھا إبداعاتھتو -

  :معوقات اإلشراف التربوي في فلسطین 

یواجھ اإلشراف التربوي في فلسطین بعض المعوقات ومن خالل اطالع الباح�ث عل�ى 

، وت��یم )2009(العدی��د م��ن الدراس��ات المحلی��ة الت��ي أبرزھ��ا دراس��ة ك��ل م��ن الحل��و 

ق�ات یلخص�ھا ف�ي أن المخ�تص الترب�وي حیث یذكر الباحث الكثیر م�ن المعو) 2009(

في فلسطین یواجھ مشكلة القیام ب�أدوار إض�افیة غی�ر المس�ندة إلی�ھ ، ویك�ون ذل�ك عل�ى 

حساب واجباتھ األساسیة ، مما یؤدي إلى اختفاء أو ضعف دوره ، كما أن الدورات أو 

د یوم العم�ل اللقاءات التربویة قد تتم في وقت القیلولة أو الراحة أو الوقت الذي یأتي بع

بع��د المك��ان ، وع��دم وج��ود : مباش��رة ، وی��تم عق��دھا ف��ي ظ��روف غی��ر مناس��بة مث��ل 

مواص���الت عمومی���ة تربط���ھ بأغل���ب المش���اركین ف���ي اللق���اء ، وع���دم ت���وفر القاع���ات 

الض��روریة ف��ي الم��دارس إلقام��ة ورش��ات العم��ل التعلیمی��ة إلنت��اج الوس��ائل التعلیمی��ة 

رش��حین لوظیف��ة المش��رف الترب��وي أو وغی��اب معی��ار موض��وعي الختی��ار أنس��ب الم

وظیفة مدیر المدرسة ، حیث أن تدخل الذاتیة و المحسوبیة تقود إلى توظی�ف أش�خاص 

أقل كفاءة ، كما أن عملیة اإلشراف التربوي قلیلة الفعالیة نظراً لضبابیة االختصاصات 

ن وتداخل األدوار ، مما یوج�د ثغ�رة ف�ي اإلش�راف الترب�وي عل�ى المرحل�ة الوس�طى م�

التعلیم األساس�ي لوقوعھ�ا ف�ي ب�رزخ مس�ئولیة المش�رف المخ�تص ومس�ئولیة المخ�تص 

اإلداري ، أیض��ا قل��ة ال��دورات التدریبی��ة لإلش��راف الترب��وي لمواص��لة االط��الع عل��ى 

  .االتجاھات التربویة الحدیثة

أن أكث��ر معوق��ات العم��ل اإلش��رافي ف��ي ) 2002(وق��د أظھ��رت نت��ائج دراس��ة الم��دلل 

المع���وق االقتص���ادي : وجھ���ة نظ���ر المختص���ین الترب���ویین ھ���ي  محافظ���ات غ���زة م���ن

، ث�م المع�وق %) 67(، یلی�ھ المع�وق المھن�ي %) 70(، یلیھ المعوق اإلداري%)71(

  %).65(االجتماعي 

فقد ح�ددا معوق�ات اإلش�راف الترب�وي ف�ي ) 77،79:  2002أبو ملوح والعمري ،(أما

  :محافظات غزة اآلتي

  :ر المختصین التربویین أھم المعوقات من وجھة نظ-أ 

ثقل العبء اإلداري على المشرف وعدم اھتمام أصحاب الق�رار بتوص�یات المش�رف، •

  .وتكلیف المشرف باإلشراف الفني واإلداري معاً 
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عدم رضا مدیري المدارس عن ترك معلمیھم لمدارسھم أثناء الیوم الدراسي لاللتحاق •

  . لفةبلقاءات تربویة ودورات تدریبیة وأنشطة مخت

نقص كفاءة المعلمین تربوی�اً رغ�م ت�أھیلھم الترب�وي الج�امعي وع�دم االھتم�ام بنم�وھم •

  . الفني

  . غیاب التعاون والتنسیق بین الموجھ وإدارة المدرسة•

  .قلة توفر الدعم المادي الذي یتناسب وجھود المختص الكبیرة•

ھم ف���ي التغیی���ر، ع���دم تقب���ل المعلم���ین إلرش���ادات الموج���ھ وع���دم رغب���ة ال���بعض م���ن•

  .وكراھیتھم للزیارة الصفیة وعدم قناعة بعضھم بتوجیھات المشرف

  :أھم المعوقات من وجھة نظر المدیرین ومساعدیھم -ب 

  . الزیارات المفاجئة للمدرسة دون مراعاة لظروف العمل فیھا•

  .التناقض في تقویم المعلم بین المختص ومدیر المدرسة•

ج المدرسي حتى یقوم المختص بالزی�ارة الص�فیة إذا ك�ان المعل�م الطلب بتغییر البرنام•

  .ینوي زیارتھ مستریحاً، وأن ذلك یربك عمل المدرسة

الممارسة السطحیة للعملیة اإلشرافیة، دون التركی�ز عل�ى فھ�م المش�رف لرس�التھ بك�ل •

  .جوانبھا

معوق��ات العم��ل ف��ي الم��دارس الت��ي تس��یر بنظ��ام الفت��رتین وم��ا یترت��ب عل��ى ذل��ك م��ن •

  .ومشاحنات

  :معوقات اإلشراف التربوي من وجھة نظر المعلمین منھا - ج 

ضعف الوعي بمسئولیة العمل لدى بعض المشرفین التربویین وخاصة الذي لم یمروا •

  .  في خبرة اإلدارة المدرسیة 

  . عدم مشاركة المعلمین في التخطیط التربوي لعملیة التعلیم والتعلم•

  . خاصة في المرحلة الثانویة بأنھم أكثر كفاءة من بعض المشرفین نظرة المعلمین•

  .ضعف العالقة االجتماعیة بین المشرف والمعلم•

و أب�و ) 2009(وما عرضھ الحل�و ) 2002(من خالل العرض السابق لدراسة المدلل 

، وم���ن خ���الل عم���ل الباح���ث كم���دیر مدرس���ة واحتكاك���ھ بالمختص���ین )2002(مل���وح 

م��ین یتف��ق الباح��ث م��ع م��ا ت��م ذك��ره ف��ي أن اإلش��راف الترب��وي یواج��ھ الترب��ویین والمعل

العدید من المعوقات والتي تحد من  فعالیة ھذا النظام وتحقیقھ ألھدافھ، ومن أبرزھا ما 

  : یلي

  . العبء الثقیل اإلداري والفني الملقى على عاتق المختص التربوي•

  .التربوي عدم توفر الدعم المادي الذي یتناسب وجود المختص•

  .كثرة المعلمین الذین یشرف علیھم المختص التربوي وعدد المدارس•

  . قلة توفر المواصالت•
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  .قلة القاعات الضروریة في المدارس إلقامة ورشات العمل التعلیمیة•

  .ندرة  توفر مراكز تدریب مناسبة •

  .قلة الوسائل واألجھزة المناسبة لورش العمل والدورات  •

المعوق���ات المادی��ة، المعوق���ات : الباح���ث ھ��ذه المعوق���ات إل��ى أربع���ة ھ��يوق��د ص��نف 

  .اإلداریة، المعوقات الفنیة، ومعوقات التواصل والعالقات اإلنسانیة

  الدراسات السابقة

الت�ي ھ�دفت التع�رف إل�ى واق�ع الممارس�ات اإلش�رافیة ل�دى ) 2009ت�یم ، ( دراس�ة -1

  وجھة نظر المعلمین والمعلمات المشرف التربوي في محافظات شمال فلسطین من 

معلم�اً ومعلم�ة م�وزعین عل�ى أرب�ع محافظ�ات )  391( وقد تكونت عینة الدراس�ة م�ن

  ھي نابلس طولكرم، قلقیلیة ، جنین، وصممت استبانة خاصة بالممارسات اإلشرافیة، 

وأس��فرت نت��ائج الدراس��ة أن واق��ع الممارس��ات اإلش��رافیة ل��دى المش��رف الترب��وي ف��ي 

حكومیة في محافظات شمال فلسطین من وجھة نظر المعلمین كانت ضعیفة المدارس ال

  .وأن واقع الممارسات اإلشرافیة یختلف باختالف المؤھل العلمي والمرحلة التعلیمیة

الت��ي ھ��دفت التع���رف إل��ى درج��ة ممارس��ة المش���رفین )  2009الحل��و ، ( دراس��ة -2

ي فلسطین وكذلك تحدید الفروق في التربویین لألنماط اإلشرافیة في المدارس الثانویة ف

درجة ممارسة المشرفین لألنماط اإلشرافیة تبعاً لمتغیرات الن�وع االجتم�اعي والمؤھ�ل 

  . العلمي وسنوات الخبرة لدى المعلمین 

معلم�اً ومعلم�ة، وت�م اس�تخدام الم�نھج الوص�في ) 565(وق�د تكون�ت عین�ة الدراس�ة م�ن 

والمتوس��طات الحس��ابیة ) ت(ب��ر اختب��ار التحلیل��ي واألس��لوب اإلحص��ائي المس��تخدم ع

  .واختبار تحلیل التباین األحادي 

وتوص���لت الدراس���ة إل���ى مجموع���ة م���ن النت���ائج أھمھ���ا أن درج���ة ممارس���ة المش���رفین 

وك��ذلك وج��ود . الترب��ویین العام��ة لألنم��اط اإلش��رافیة ل��دى أف��راد العین��ة كان��ت متوس��طة

افیة لص�الح ذوي التخصص�ات فروق ذات داللة إحص�ائیة ب�ین مج�االت األنم�اط اإلش�ر

العلمیة، وأن ھناك العدید من المعوق�ات الت�ي تواج�ھ ممارس�ة المش�رفین الترب�ویین ف�ي 

  .عملیة اإلشراف التربوي منھا ما ھو مادي ومنھا ما ھو بشري

الت���ي ھ���دفت التع���رف إل���ى واق���ع ممارس���ة المش���رفات ) 2009ب���اداود ، ( دراس���ة -3

جھ�ة نظ�ر معلم�ات المرحل��ة الثانوی�ة بمدین�ة مك��ة التربوی�ات لإلش�راف اإلب�داعي م��ن و

  .المكرمة

معلم�ة ، ) 182( وقد استخدمت الباحثة المنھج الوص�في ، وتكون�ت عین�ة الدراس�ة م�ن

التكرارات، النس�ب المئوی�ة، : واستخدمت لمعالجة البیانات األسالیب اإلحصائیة التالیة 

  .حلیل التباین األحاديالمتوسطات الحسابیة، االنحرافات المعیاریة، اختبار ت
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وأسفرت نتائج الدراسة إلى ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة ب�ین إجاب�ات عین�ة 

، ) المؤھل العلمي ، التخص�ص ، س�نوات الخب�رة ف�ي الت�دریس ( الدراسة والمتغیرات 

كما أوضحت ھذه الدراسة أنھ في أسلوب المداولة اإلشرافیة كانت درجة ت�وفر ق�درات 

ال والمرون��ة والطالق��ة واألص��الة واإلفاض��ة كان��ت متوس��طة فیم��ا كان��ت الحری��ة والخی��

ق��درات االحتف��اظ باالتج��اه والحساس��یة للمش��كالت ض��عیفة ، أم��ا ف��ي أس��لوب البح��وث 

اإلجرائی��ة فق��د كان��ت ق��درات المرون��ة واألص��الة والخی��ال متوس��طة فیم��ا كان��ت ق��درات 

  .الحریة والطالقة واإلفاضة والحساسیة للمشكالت ضعیفة 

الت��ي ھ��دفت التع��رف إل��ى واق��ع الممارس��ات اإلش��رافیة ) 2006المقی��د ، ( دراس��ة -4

للمشرفین التربویین بوكالة الغوث الدولیة بغزة في ضوء مبادئ الجودة الش�املة وس�بل 

  .تطویره

وق�د ) 245(حیث اتبع الباحث المنھج الوص�في التحلیل�ي، وتكون�ت عین�ة الدراس�ة م�ن 

  %. 85.6استجاب منھم 

رت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الممارسات اإلشرافیة للمشرفین التربویین ك�ان وأسف

عالیاً، واحتل مبدأ التحسین المستمر والتمیز المرتبة األولى ، بینما احت�ل مب�دأ التركی�ز 

  .على درجة أداء المعلمین المرتبة الخامسة في تقدیرات أفراد العینة 

إلى بیان واق�ع اإلش�راف الترب�وي ومتطلب�ات  التي ھدفت) 2004الدیب ، ( دراسة -5

التغیی��ر ف��ي ض��وء المن��اھج الفلس��طینیة الجدی��دة م��ن وجھ��ة نظ��ر المش��رفین الترب��ویین 

والمعلمین بمحافظة غزة ، وتمثلت حدود الدراسة بالمنھاج الفلسطیني الجدید في جمی�ع 

التحلیل�ي ،  التخصصات ولجمیع المراحل التعلیمیة ، وقد اتبع الباحث الم�نھج الوص�في

كما استخدم الباحث استبانة لكل من المعلمین والمشرفین والتربویین في محافظتي غزة 

فق��رة ویتمث��ل ف��ي مھ��ام المش��رف ) 70(األول یش��مل : وش��مالھا تكون��ت م��ن ج��زأین 

التربوي ، والثاني یتضمن الصعوبات التي تحد من فاعلیة اإلش�راف الترب�وي ویتك�ون 

  .فقرة ) 25(من 

  :تائج الدراسة علىوأسفرت ن

أن اس��تجابة المش��رفین الترب��ویین ف��ي النم��و المھن��ي والعالق��ات اإلنس��انیة ومكون��ات •

  .المنھج أعلى قلیالً مقارنة باستجابة المعلمین

أن أھ��م الص��عوبات الت��ي تح��د م��ن فاعلی��ة اإلش��راف الترب��وي تتمث��ل ف��ي انخف��اض •

حصول المشرف التربوي عل�ى المستوى األكادیمي لبعض المشرفین التربویین، وعدم 

مؤھل ترب�وي الیمكن�ھ م�ن القی�ام بعمل�ھ، وع�دم انتظ�ام المش�رف الترب�وي ف�ي حض�ور 

  .الدورات التدریبیة

وكذلك أظھرت وجود فروق بین المعلمین والمشرفین التربویین، وال توجد فروق بین •

سنوات الخبرة المعلمین ألھمیة مھام اإلشراف التربوي وفقاً لكل من المؤھل التربوي و



  اإلبداعي لإلشراف الدولية لغوثا بوكالة الرتبويني املختصني ممارسة معوقات

 

219 
 

في التدریس، وال توجد فروق بین المشرفین التربویین ألھمیة مھام المش�رف الترب�وي 

  .وفقاً للمؤھل التربوي ، ووجود فروق وفقاً لسنوات الخبرة لصالح الخبرة المتوسطة 

الت�ي ھ�دفت  التع�رف إل�ى معوق�ات اإلش�راف الترب�وي ) 2001مساعدة ، ( دراسة -6

التربوی��ون بم��دیریات التربی��ة والتعل��یم ف��ي محافظ��ات الش��مال ،  كم��ا یراھ��ا المش��رفون

ومعرفة أثر كل م�ن الج�نس والخب�رة والمؤھ�ل العلم�ي والتفاع�ل بینھم�ا عل�ى معوق�ات 

) 155(اإلشراف الترب�وي الت�ي یواجھھ�ا المش�رفون ، وق�د تكون�ت عین�ة الدراس�ة م�ن 

رة وزع�ت عل�ى ث�الث فق�) 63(مشرفا ومشرفة ، واستخدم الباحث اس�تبانة تألف�ت م�ن 

  .مجاالت

وأسفرت نتائج الدراسة أنھا قد بینت أن درج�ة وج�ود معوق�ات اإلش�راف الترب�وي كم�ا 

یراھا المش�رفون التربوی�ون كان�ت بدرج�ة كبی�رة ، كم�ا بین�ت أن�ھ ال توج�د ف�روق ذات 

داللة إحصائیة في درجة إحساس المشرفین للمعوقات تعود لمتغیرات الجنس ، المؤھل 

  . سنوات الخبرة والتفاعل بینھما  العلمي ،

التي ھدفت التعرف إلى واقع اإلشراف الترب�وي للمرحل�ة ) 2000زامل ، ( دراسة -7

األساسیة في مدارس وكالة الغوث الدولیة في محافظات الضفة الغربیة من وجھة نظر 

المدیرین والمشرفین الترب�ویین ، كم�ا ھ�دفت إل�ى التع�رف عل�ى دور متغی�رات الج�نس 

المؤھل العلمي وطبیعة العمل وسنوات الخبرة داخل الوظیفة ، وتكونت عینة الدراسة و

م��ن جمی��ع المش��رفین الترب��ویین وم��دیري وم��دیرات الم��دارس األساس��یة لوكال��ة الغ��وث 

مدیراً ) 96(مشرفا ومشرفة ) 19(الدولیة في محافظات الضفة الغربیة والبالغ عددھم 

  .القدس ،الخلیل ، ونابلس: لیمیة ھيومدیرة موزعین على ثالث مناطق تع

   -: وأسفرت نتائج الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا 

أن ھن��اك درج��ة عالی��ة لمج��ال م��دخالت نظ��ام اإلش��راف الترب��وي ، ودرج��ة متوس��طة •

لمجال عملیات نظام اإلش�راف الترب�وي ، بینم�ا مج�ال المخرج�ات ف�ي نظ�ام اإلش�راف 

لدرجة الكلی�ة لواق�ع اإلش�راف الترب�وي م�ن حی�ث مدخالت�ھ التربوي بدرجة عالیة، أما ا

  . وعملیاتھ ومخرجاتھ كانت عالیة

وجود اختالف في استجابة أفراد المجتم�ع عل�ى اس�تبانة واق�ع اإلش�راف الترب�وي ب�ین •

وحمل�ة ) أق�ل بك�الوریوس(الذكور واإلناث یعزى لص�الح اإلن�اث، وب�ین حمل�ة الش�ھادة 

وب�ین ) أق�ل م�ن بك�الوریوس(یعزى لصالح حملة الش�ھادة  )بكالوریوس فأعلى(الشھادة 

المشرف التربوي ومدیر المدرسة یعزى لصالح المشرف التربوي، وبین األف�راد ذوي 

أكثر من (وذوي الخبرة ) سنوات 10-6من (وذوي الخبرة ) سنوات 6أقل من (الخبرة 

  ). سنوات 6أقل من (یعزى لصالح األفراد ذوي الخبرة ) سنوات 10
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  الطریقة واإلجراءات

  .استخدم الباحث في دراستھ المنھج الوصفي: منھج الدراسة

تك��ون مجتم��ع الدراس��ة م��ن مجتم��ع المختص��ین الترب��ویین : مجتم��ع الدراس��ة وعینتھ��ا

مختصاً ومختصة ،وق�د مثل�ت ) 65( بمدارس وكالة الغوث الدولیة بغزة والبالغ عددھم

یبین أفراد عینة الدراسة ف�ي ض�وء )  1(ول العینة جمیع أفراد مجتمع الدراسة ، والجد

  . متغیرات الدراسة 

  

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  كلیات
  63.07  41  أدبیة

 36.92    24  علمیة

  

  : أداة الدراسة

ت��م بن��اء أداة الدراس��ة اعتم��اداً عل��ى األدب النظ��ري ،والدراس��ات الس��ابقة ف��ي موض��وع 

ین الترب�ویین ،ث�م عرض�ھا عل�ى تس�عة عش�ر معوقات اإلشراف اإلبداعي لدى المختص�

محكماً من أعضاء ھیئة التدریس بجامع�ات األزھ�ر والق�دس المفتوح�ة واألقص�ى ،وت�م 

األخذ بمالحظاتھم من حی�ث التع�دیل أو اإلض�افة ل�بعض الفق�رات ،وك�ذلك م�دى انتم�اء 

 الفق��رات المج��االت المح��ددة حی��ث اش��تملت األدال��ة ف��ي ص��ورتھا األولی��ة ف��ي مجاالتھ��ا

عب�ارة، ومعوق�ات ) 15(عبارة، ومعوق�ات إداری�ة ) 13(معوقات مادیة : األربعة على

  .عبارة) 15(عبارة، ومعوقات التواصل والعالقات اإلنسانیة ) 15(فنیة 

وبعد أن عقد الباحث عدة لق�اءات م�ع بع�ض المحكم�ین ولالستفس�ار م�نھم ح�ول بع�ض 

من المحكم�ین عل�ى % 85ع علیھا العبارات وبعد إعادة المحكمین لالستبانات وقد أجم

ظروفھا أو تعدیلھا وذلك للتعرف على معوقات اإلشراف اإلبداعي ف�ي أربع�ة مج�االت 

عب��ارة ومعوق��ات ) 13( معوق��ات مادی��ة : بحی��ث أص��بحت ف��ي ص��ورتھا النھائی��ة ھ��ي 

عبارة ومعوقات تتعلق بالتواض�ل والعالق�ات ) 14(عبارة ومعوقات فنیة ) 15(إداریة 

معوق�ات (عبارة ، علماً بأنھ تم حذف عبارة واح�دة م�ن المج�ال الثال�ث ) 14(اإلنسانیة 

  ).معوقات التواصل والعالقات اإلنسانیة(، وكذلك عبارة واحدة من المجال الرابع )فنیة

وق��د اعتم��د الباح��ث مقیاس��اً خماس��یاً وفق��اً لت��درج لیك��رت لقی��اس تص��ورات المختص��ین 

كبیرة ج�داً ، كبی�رة ،متوس�طة ، (بداعي وھو التربویین في درجة معوقات اإلشراف اإل

عل�ى الت�والي وللتأك�د م�ن ) 1،2،3،4،5(وأعطیت لھ األوزان التالی�ة ) قلیلة ،قلیلة جداً 

ثبات األداة قام الباحث بتطبیقھا على عدد من المختصین خارج عینة الدراسة ،بطریقة 

والث�اني ق�د ت�م اس�تخدام التجزئة النصفیة مع األخ�ذ بع�ین االعتب�ار ب�أن المج�الین األول 

معادلة جیتمان براون ،أم�ا المج�االن الثال�ث والراب�ع فق�د ت�م اس�تخدام معادل�ة س�بیرمان 
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براون ،حیث كانت معامالت الثبات بھذه الطریقة على درجة عالی�ة م�ن الثب�ات ول�ذلك 

  .عامل الثبات الكلي 

حتس��اب معام��ل وت��م اس��تخراج مع��امالت االرتب��اط لك��ل عب��ارة م��ن عب��ارات األداة ث��م ا

وھ��و مقب��ول لغای��ات إج��راء ) 0.934(وبص��ورة عام��ة فق��د بل��غ  0.934ألفاكروین��اخ 

  .الدراسة

  :المعالجات اإلحصائیة 

لإلجاب���ة ع���ن أس���ئلة البح���ث ق���ام الباح���ث باس���تخدام المتوس���ط  الحس���ابي واالنح���راف 

المعی��اري وال��وزن النس��بي الس��تجابات أف��راد العین��ة عل��ى اس��تبانة معوق��ات اإلش��راف 

  .إلبداعي لدى المختصین التربویینا

  

  نتائج الدراسة

یتضمن ھذا الفصل النتائج التي تم التوصل إلیھ�ا ف�ي ھ�ذه الدراس�ة، وذل�ك بع�د اإلجاب�ة 

عن األسئلة والتحقق من الفرضیات باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة لك�ل منھ�ا، 

ص�ل إلیھ�ا ف�ي ض�وء اإلط�ار كما سیقوم الباح�ث بتفس�یر ومناقش�ة النت�ائج الت�ي ی�تم التو

  :النظري والدراسات السابقة

  :نتائج السؤال األول 

ما المعوقات التي تعترض المختص التربوي لكي یكون مبدعاً في ممارساتھ اإلشرافیة 

  من وجھة نظر المختصین التربویین؟

  .حیث تمت اإلجابة عن ھذا السؤال من خالل الخلفیة النظریة للدراسة

  :لثانينتائج السؤال ا

م��ا درج��ة تق��دیر المختص��ین الترب��ویین لمعوق��ات ممارس��ة اإلش��راف اإلب��داعي ل��دیھم 

  ؟)المادیة، اإلداریة، الفنیة، التواصل والعالقات اإلنسانیة(

لإلجابة عن ھذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسط الحس�ابي واالنح�راف المعی�اري 

تبیان معوق�ات الممارس�ات اإلبداعی�ة والوزن النس�بي الس�تجابات أف�راد العین�ة عل�ى اس�

  :للمشرف التربوي من وجھة نظر المشرفین أنفسھم، ویتفرع عنھ األسئلة التالیة

ما درجة المعوقات المادیة في ممارسة المختصین التربویین لإلشراف اإلب�داعي . 1.6

  من وجھة نظر المختصین أنفسھم ؟

اري وال�وزن النس�بي الس�تجابات المتوس�ط الحس�ابي واالنح�راف المعی�) :   2( جدول 

أفراد العینة على فق�رات مج�ال المعوق�ات المادی�ة للممارس�ات اإلش�رافیة اإلبداعی�ة م�ن 

  وجھة نظر المختصین التربویین
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 العبارات  م

  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 المعیاري

الوزن 
النسبي 

%  
  الترتیب

غیاب التعزیز المادي المخصص  13
  .التربويألبحاث خاصة باإلشراف 

4.40  0.848  88.0  1 

قلة الحوافز المالیة المخصصة  6
 .للمختص التربوي

4.27 0.800 85.3 2 

عدم وجود مكتبة الكترونیة مركزیة  7
 .خاصة باإلشراف التربوي 

4.25 0.795 85.0 3 

 4 83.7 0.770 4.18 .عدم توافر حوافز مالیة للمعلمین  5

میزین إھمال المختصین التربویین المت 12
 .من حیث تخصیص منح دراسیة لھم 

4.18 0.854 83.7 
5  

  

ضعف میزانیة اإلشراف التربوي  11
 .مقارنًة مع الواقع التربوي والتعلیمي 

3.88 0.825 77.7 6 

قلة مصادر الدعم الخارجي المخصص  10
 لتأھیل المختصین التربویین

3.77 1.015 75.3 7 

نفیذ قلة المخصصات المالیة الالزمة لت 4
 .بعض الوسائل اإلشرافیة 

3.65 0.917 73.0 8 

ندرة الوسائل الالزمة لرصد نشاطات  8
  .الزیارات الصفیة 

3.47 0.999 69.3 9 

9 
قلة توافر األماكن المالئمة في 

المدارس لعقد االجتماعات وورش 
  .العمل والمشاغل التعلیمیة 

3.43 0.963 68.7 10 

الحدیثة  محدودیة التجھیزات والمعدات  1
  .داخل المدارس 

3.42  0.829 68.3 11 

قلة توافر المصادر والمراجع في  3
 .المكتبات المدرسیة  

3.30 1.046 66.0 12 

صعوبة تأمین المواصالت لتنقل  2
 .المختص التربوي بین المدارس 

2.77 1.454 55.3 13 

ة تت��راوح ب��ین یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق أن المعوق��ات المادی��ة للممارس��ات اإلش��رافی

  .من وجھة نظر المختصین التربویین%) 55.3 – 88.0(

  :وكانت أكثر المعوقات تقدیراً في ھذا المجال كما یلي

ف�ي " غیاب التعزیز المادي المخصص ألبحاث خاصة باإلشراف التربوي"یأتي عبارة 

  %).88.0(المرتبة األولى بوزن نسبي 

ب���وزن نس���بي " ة للمخ���تص الترب���ويقل���ة الح���وافز المالی���ة المخصص���"یلیھ���ا عب���ارة 

)85.3.(%  

بوزن نسبي " عدم وجود مكتبة الكترونیة مركزیة خاصة باإلشراف التربوي"ثم عبارة 

)85.0.(%  
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غیاب التعزیز المادي "یرى الباحث أن السبب في أكثر المعوقات المادیة درجة للعبارة 

أص��حاب  یرج��ع إل��ى ض��عف اھتم��ام" المخص��ص ألبح��اث خاص��ة باإلش��راف الترب��وي

الق��رار لتط��ویر مھ���ارات البح��ث العلم���ي وغی��اب الح��وافز المادی���ة  ل��دى المختص���ین 

  .التربویین 

  :فیما كانت أدنى العبارات تقدیراً كما یلي

بوزن " صعوبة تأمین المواصالت لتنقل المختص التربوي بین المدارس"وتأتي عبارة 

  %) .55.3(نسبي 

ب��وزن نس��بي " ج��ع ف��ي المكتب��ات المدرس��یةقل��ة ت��وافر المص��ادر والمرا"یلیھ��ا عب��ارة 

)66.0. (%  

ب��وزن نس��بي " محدودی��ة التجھی��زات والمع��دات الحدیث��ة داخ��ل الم��دارس" ث��م عب��ارة 

)68.3. (%  

م���ا درج���ة المعوق���ات اإلداری���ة ف���ي ممارس���ة المختص���ین الترب���ویین لإلش���راف . 2.6

  اإلبداعي من وجھة نظر المختصین أنفسھم ؟

حس�ابي واالنح�راف المعی�اري وال�وزن النس�بي الس�تجابات المتوس�ط ال) :   3( جدول 

أفراد العینة على فقرات مجال المعوقات اإلداریة للممارسات اإلشرافیة من وجھة نظر 

  المختصین التربویین

  

 العبارات  م
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

الوزن 
  %النسبي

  الترتیب

4 
إھمال دور المختص التربوي  في عملیة 

 ات المعلمینترقی
4.25 0.932 85.0 1 

8 
قلة ابتعاث المختص التربوي للخارج من 
  .خالل حضور المؤتمرات التربویة والعلمیة

4.12 0.940 82.3 2 

6  
ضعف قدرة المدیرین على ممارسة 

 .اإلشراف الفني في المدارس
4.02 0.948 80.3 3 

10 
افتقار اإلشراف التربوي إلى قیادة مركزیة 

 .المساھمة في تطویره قادرة على 
4.02 0.892 80.3 4 

7 
غیاب قاعدة بیانات دقیقة عن االحتیاجات 

 .التدریبیة للمعلمین
3.98 0.892 79.7 5 

5 
ندرة األخذ بآراء المختصین عند طرح 

 .البرامج التربویة الجدیدة
3.82 1.000 76.3 6 

1  
قلة زیارة المختص التربوي للمعلم بسبب 

 .لمعلمین زیادة نصابھ  من ا
3.72 0.993 74.3 7 

3 
كثرة المھام اإلداریة والمشاركات الملقاة 

 على عاتق المختص التربوي
3.72 1.166 74.3 8 
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 العبارات  م
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

الوزن 
  %النسبي

  الترتیب

9 
االفتقار إلى خطة إشرافیة شاملة تراعي 

 .اإلبداع عند المعلمین
3.72 0.825 74.3 9  

12 
ضعف تجاوب المسؤولین مع ما یقدمھ  

مشكالت  المختصون من توصیات لمعالجة
 .یواجھونھا

3.72 0.846 74.3 10 

2  
التقویم غیر الموضوعي ألعمال  المختصین 

 .التربویین من قبل المسؤولین
3.70 0.850 74.0 11 

11 
عدم وضوح مھام المختص التربوي 

 .وأدواره
3.57 0.909 71.3 12 

15 
تركیز عدد كبیر من المعلمین الجدد في 

 .مدرسة واحدة
3.47 0.873 69.3 13 

14  
قصور في إعداد وتنفیذ الزیارات التبادلیة 

 .بین المعلمین في مختلف المدارس 
3.27 0.899 65.3 14 

13 
تكلیف بعض المعلمین بتدریس مواد خارج 

 .نطاق تخصصھم
3.25 0.816 65.0 15 

  

یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق أن المعوق��ات اإلداری��ة للممارس��ات اإلش��رافیة اإلبداعی��ة 

  .من وجھة نظر المختصین التربویین%) 65.0 – 85.0(تتراوح بین 

  :وكانت أكثر المعوقات تقدیراً في ھذا المجال كما یلي

ف�ي المرتب�ة " إھمال دور المختص التربوي  ف�ي عملی�ة ترقی�ات المعلم�ین"یأتي عبارة 

  %).85.0(األولى بوزن نسبي 

ر الم��ؤتمرات قل��ة ابتع��اث المخ��تص الترب��وي للخ��ارج م��ن خ��الل حض��و"یلیھ��ا عب��ارة 

  %).82.3(بوزن نسبي " التربویة والعلمیة

ب�وزن " ضعف ق�درة الم�دیرین عل�ى ممارس�ة اإلش�راف الفن�ي ف�ي الم�دارس"ثم عبارة 

  %).80.3(نسبي 

إھمال دور المختص التربوي  في عملیة "ویرى الباحث أن السبب في حصول العبارة 

یرجع إلى تفرد أص�حاب الق�رار على أكثر المعوقات اإلداریة درجة " ترقیات المعلمین

في عملیة ترقیات المعلمین بعیداً عن المقیم األساسي للمعلم وھو المختص التربوي مما 

  .یؤثر بالسلب على العملیة اإلشرافیة بكاملھا 

  :فیما كانت أدنى الفقرات تقدیراً كما یلي

نسبي  بوزن" تكلیف بعض المعلمین بتدریس مواد خارج نطاق تخصصھم"وتأتي فقرة 

)65.0.(%  

قص��ور ف��ي إع��داد وتنفی��ذ الزی��ارات التبادلی��ة ب��ین المعلم��ین ف��ي مختل��ف "یلیھ��ا فق��رة 

  %).65.3(بوزن نسبي " المدارس



  اإلبداعي لإلشراف الدولية لغوثا بوكالة الرتبويني املختصني ممارسة معوقات

 

225 
 

ب��وزن نس��بي " تركی��ز ع��دد كبی��ر م��ن المعلم��ین الج��دد ف��ي مدرس��ة واح��دة"ث��م فق��رة 

)69.3.(%  

راف اإلب�داعي ما درجة المعوقات الفنیة في ممارسة المختص�ین الترب�ویین لإلش�. 3.6

  من وجھة نظر المختصین أنفسھم ؟

المتوس��ط الحس��ابي واالنح��راف المعی��اري وال��وزن النس��بي الس��تجابات ) :   4(ج��دول 

أف�راد العین��ة عل��ى فق��رات مج��ال المعوق��ات الفنی��ة للممارس��ات اإلش��رافیة اإلبداعی��ة م��ن 

  وجھة نظر المختصین التربویین

 العبارات  م
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

الوزن 
  %النسبي

  الترتیب

1  
محدودیة متابعة المعلم للمواقع 

  .االلكترونیة التربویة 
3.80  0.708 76.0 1 

12 
قلة اطالع بعض المختصین التربویین 
على البحوث والدراسات الحدیثة في 

  .مجال اإلشراف التربوي 
3.80 0.898 76.0 2 

2 
محدودیة مواكبة المعلم لكل ما ھو 

ي المجال التربوي عبر الوسائل جدید ف
 .اإلعالمیة المختلفة

3.78 0.865 75.7 3 

10 
إھمال بعض المعلمین لتنفیذ توجیھات 

 .المختص التربوي 
3.63 0.882 72.7 4 

8 
ضعف الكفاءة المھنیة لبعض المعلمین 

. 
3.62 0.922 72.3 5 

9 
حصول أعمال التقویم بمعزل عن 

 .المعلم 
3.62 1.043 72.3 6 

14 
ضعف متابعة مدیر المدرسة لتوصیات 

  .المختص التربوي للمعلم
3.62 0.922 72.3 7 

 8 72.0 0.960 3.60  .ضعف برامج النمو المھني للمعلم  11

13 
صعوبة تحدید المھارات التدریسیة 

 .المطلوبة من المعلم بدقة 
3.55 1.048 71.0 9  

3 
اقتصار المختص التربوي على أسلوب 

یة للمعلم دون األسالیب الزیارة الصف
 .اإلشرافیة األخرى 

3.52 1.017 70.3 10 

 11 68.3 0.962 3.42 .ضعف انتماء المعلم للمھنة  7

6 
صعوبة المناھج الدراسیة التي تقلل 

 .من دور المختص التربوي 
3.25 1.099 65.0 12 

4 
قلة خبرة المختص التربوي في 

 .استخدام التقنیات الحدیثة 
3.23 0.981 64.7 13 

5  
عدم دقة أسالیب التقویم التي یمارسھا 

 .المختصون التربویون 
3.03 0.863 60.7 14 

یتضح من الجدول السابق أن المعوقات الفنیة للممارسات اإلشرافیة اإلبداعیة تتراوح 

  .من وجھة نظر المختصین التربویین%) 60.7 – 76.0(بین 
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  :جال كما یليوكانت أكثر المعوقات تقدیراً في ھذا الم

قل�ة اط�الع "، وفق�رة "محدودیة متابعة المعلم للمواقع االلكترونیة التربوی�ة"تأتي عبارة 

بع��ض المختص��ین الترب��ویین عل��ى البح��وث والدراس��ات الحدیث��ة ف��ي مج��ال اإلش��راف 

  %).76.0(في المرتبة األولى بوزن نسبي " التربوي

ید في المجال التربوي عبر الوسائل محدودیة مواكبة المعلم لكل ما ھو جد"یلیھا عبارة 

  %).75.7(بوزن نسبي " اإلعالمیة المختلفة

ب��وزن نس��بي " إھم��ال بع��ض المعلم��ین لتنفی��ذ توجیھ��ات المخ��تص الترب��وي"ث��م عب��ارة 

)72.7.(%  

محدودی��ة متابع��ة المعل��م للمواق��ع اإللكترونی��ة "وی��رى الباح��ث ف��ي حص��ول العب��ارتین 

المختص�ین الترب�ویین عل��ى البح�وث والدراس��ات قل��ة اط�الع بع��ض "، وفق�رة "التربوی�ة

على أكثر المعوقات الفنیة شیوعاً یعود إلى افتقار " الحدیثة في مجال اإلشراف التربوي

عدد كبیر من المعلمین إلى الطرق الحدیثة في الت�دریس الت�ي تراع�ي اإلب�داع ومواكب�ة 

قع االلكترونیة  ، أما التطور الذي یحدث عند اآلخرین وھذا الیكون إال من خالل الموا

بالنسبة لقلة اطالع بعض المختصین التربویین على البحوث والدراسات الحدیثة نتیج�ة 

لكثرة عدد المعلمین المكلف�ین بمت�ابعتھم وافتق�ارھم للح�وافز المادی�ة والمعنوی�ة م�ن قب�ل 

  . أصحاب القرار 

  :فیما كانت أدنى العبارات تقدیراً كما یلي

ب��وزن " ة أس��الیب التق��ویم الت��ي یمارس��ھا المختص��ون التربوی��ونع��دم دق��" ت��أتي عب��ارة 

  %).60.7(نسبي 

ب�وزن نس�بي " قلة خبرة المخ�تص الترب�وي ف�ي اس�تخدام التقنی�ات الحدیث�ة"یلیھا عبارة 

)64.7.(%  

ب��وزن " ص��عوبة المن��اھج الدراس��یة الت��ي تقل��ل م��ن دور المخ��تص الترب��وي" ث��م عب��ارة 

  %).65.0(نسبي 

عوق���ات المتعلق���ة بالتواص���ل والعالق���ات اإلنس���انیة ف���ي ممارس���ة م���ا درج���ة الم. 4.6

  المختصین التربویین لإلشراف اإلبداعي من وجھة نظر المختصین أنفسھم ؟

المتوس��ط الحس��ابي واالنح��راف المعی��اري وال��وزن النس��بي الس��تجابات ) :  5( ج��دول 

لممارس��ات أف��راد العین��ة عل��ى فق��رات مج��ال معوق��ات التواص��ل والعالق��ات اإلنس��انیة ل

  اإلشرافیة من وجھة نظر المختصین التربویین
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 العبارات  م
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

الوزن 
ب  %النسبي

تی
تر

ال
  

3 
ضعف التواصل بین كلیات التربیة 

  .بالجامعات ودائرة اإلشراف التربوي 
4.02  0.873  80.3 1 

14  
قلة اھتمام بعض المختصین بزیارة 

جتمعیة تھتم مؤسسات ومراكز م
  .باإلشراف اإلبداعي 

3.58 0.926 71.7 2 

4 
ضعف التواصل االلكتروني بین 

 .المختص وزمالئھ من المختصین 
3.53 1.157 70.7 3 

5 
ندرة اللقاءات بین المشرف والمعلم 

 .خارج أوقات التدریس 
3.38 0.993 67.7 4 

2 
ضعف التواصل الفعال بین عناصر 

 .العملیة اإلشرافیة 
3.32 0.911 66.3 5 

8  
التوتر في العالقة بین بعض المعلمین 

 .ومدیري المدارس 
3.17 0.942 63.3 6 

11 
حصر عالقة المختص التربوي والمعلم 

  .بتنفیذ المھمات الرسمیة 
3.17 0.806 63.3 7 

7  
ضعف التعاون والتنسیق بین مختصي 

 .المواد المختلفة 
3.15 0.917 63.0 8 

12 
ة بین بعض المختصین اعتماد العالق

التربویین والمعلمین على المصالح 
  .والمجامالت 

3.15 0.988 63.0 9 

9  
اعتماد العالقة بین المعلمین 

والمختصین التربویین على درجة 
 .التساھل فیما بینھم 

3.12 0.958 62.3 10 

10 
فتور العالقة بین المختص التربوي 

  .ومدیر المدرسة
3.12 0.976 62.3 11 

13 
قصور في ممارسة النمط القیادي 

  المؤثر لدى بعض المختصین التربویین 
3.12  0.993  62.3 12 

1 
غیاب التعاون بین المختصین 

التربویین والمعلمین من الناحیة 
  .اإلنسانیة 

3.10 1.100 62.0 13 

6 
شعور بعض المعلمین أن عالقة 

 المختص بھم عالقة تسلطیة
2.98 1.097 59.7 14 

الجدول السابق أن معوقات التواصل والعالقات اإلنسانیة للممارسات یتضح من 

من وجھة نظر المختصین %) 59.7 – 80.3(اإلشرافیة اإلبداعیة تتراوح بین 

  .التربویین

  :وكانت أكثر المعوقات تقدیراً في ھذا المجال كما یلي
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" ف التربويضعف التواصل بین كلیات التربیة بالجامعات ودائرة اإلشرا"تأتي عبارة 

  %).80.3(في المرتبة األولى بوزن نسبي 

قل��ة اھتم��ام بع��ض المختص��ین بزی��ارة مؤسس��ات ومراك��ز مجتمعی��ة تھ��تم "یلیھ��ا عب��ارة 

  %).71.7(بوزن نسبي " باإلشراف اإلبداعي

ب�وزن " ضعف التواصل اإللكتروني بین المختص وزمالئ�ھ م�ن المختص�ین"ثم عبارة 

  %).70.7(نسبي 

ض��عف التواص��ل ب��ین كلی��ات التربی��ة بالجامع��ات "حص��ول العب��ارة وی��رى الباح��ث ف��ي 

عل��ى أكث��ر معوق�ات التواص��ل والعالق�ات اإلنس��انیة تق��دیراً " ودائ�رة اإلش��راف الترب�وي

نتیجة لضعف التنسیق بین أص�حاب الق�رار ف�ي الط�رفین مم�ا ی�ؤثر س�لباً نوعی�ة األداء 

تص ترب��وي وم��دیر ل��دى عناص��ر العملی��ة اإلش��رافیة م��ن طال��ب ج��امعي ومعل��م ومخ��

  .مدرسة 

  :فیما كانت أدنى العبارات تقدیراً كما یلي

بوزن نسبي " شعور بعض المعلمین أن عالقة المختص بھم عالقة تسلطیة"تأتي عبارة 

)59.7.(%  

" غیاب التعاون بین المختصین التربویین والمعلمین من الناحی�ة اإلنس�انیة"یلیھا عبارة 

  %).62.0(بوزن نسبي 

" قصور في ممارسة النمط القیادي المؤثر لدى بع�ض المختص�ین الترب�ویین"ثم عبارة 

  %).62.3(بوزن نسبي 

  :نتائج السؤال الثالث

ما درجة تقدیر المختصین التربویین لمجاالت معوق�ات اإلش�راف اإلب�داعي م�ن وجھ�ة 

  نظر المختصین أنفسھم؟ 

لنس��بي لمج��االت المتوس��ط الحس��ابي واالنح��راف المعی��اري وال��وزن ا) :  6( ج��دول 

  معوقات الممارسات اإلشرافیة اإلبداعیة من وجھة نظر المختصین أنفسھم

 المعوقات
عدد 

 العبارات
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

الوزن 
رت  %النسبي 

الت ب
ی

  

 1 75.3 6.852 48.97  13  المعوقات المادیة

 2 75.1 7.745 56.32 15  المعوقات اإلداریة

  3 70.7 8.018 49.47  14  المعوقات الفنیة

 4 65.6 8.165 45.90  14  معوقات التواصل والعالقات اإلنسانیة

  71.7 24.633  200.65  56  الدرجة الكلیة الستبیان المعوقات
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یتضح من الجدول الس�ابق أن الدرج�ة الكلی�ة لمعوق�ات الممارس�ات اإلش�رافیة تق�ع عن�د 

، وكان��ت األوزان النس��بیة م��ن وجھ��ة نظ��ر المختص��ین أنفس��ھم%) 71.7(وزن نس��بي 

  :لمجاالت المعوقات كما یلي

  %).75.3(جاءت المعوقات المادیة في المرتبة األولى بوزن نسبي 

  %).75.1(یلیھا المعوقات اإلداریة بوزن نسبي 

  %).70.7(یلیھا المعوقات الفنیة بوزن نسبي 

  %).65.6(وأخیراً تأتي معوقات التواصل والعالقات اإلنسانیة بوزن نسبي 

م��ن خ��الل م��ا س��بق فق��د ج��اءت المعوق��ات المادی��ة ف��ي المرتب��ة األول��ى ب��وزن نس��بي 

، فیم�ا % 75.1، وجاءت المعوقات اإلداریة في المرتبة الثانیة بوزن نسبي % 75.3

، وأخی�راً فق�د ج�اءت % 70.7جاءت في المرتبة الثالثة  المعوقات الفنیة ب�وزن نس�بي 

  % .65.6ة بوزن نسبي معوقات التواصل والعالقات اإلنسانی

ویرى الباحث في حصول المعوقات المادیة على المرتبة األولى نتیج�ة غی�اب التعزی�ز 

المادي المخصص ألبحاث خاصة باإلشراف التربوي من قبل أصحاب القرار ، وع�دم 

توفیر مكتبة إلكترونیة مركزیة تھ�تم باإلش�راف الترب�وي ، وك�ذلك قل�ة الح�وافز المالی�ة 

رفین التربویین أسوًة بمدیري المدارس ، لذلك ف�إن ال�دعم الم�ادي أم�ر المخصصة للمش

ض�روري للنھ�وض بالعملی�ة اإلش�رافیة لك�ي ن��تمكن م�ن إع�داد مش�رفین ترب�ویین أكث��ر 

إب��داعاً وتمی��زاً ، م��ع األخ��ذ بع��ین االعتب��ار أھمی��ة تج��اوز المعوق��ات اإلداری��ة والفنی��ة 

  .واجھ المختصین التربویین ومعوقات التواصل والعالقات اإلنسانیة التي ت

ف�ي  2002ودراس�ة الم�دلل  1996لذلك فقد اتفقت دراستي مع كِل من دراسة الحبیب 

، ودراس�ة  2000ترتیب المعوقات ، فیما اختلفت دراستي مع كِل من دراسة الش�یخي 

فكان��ت المعوق��ات اإلداری��ة أوالً یلیھ��ا المعوق��ات الفنی��ة ث��م  2002أب��و مل��وح والعم��ري 

  .المادیة فمعوقات التواصل والعالقات اإلنسانیة  المعوقات

  في أن درجة المعوقات كانت كبیرة  2001كما اتفقت دراستي مع دراسة مساعدة 

  .اإلجابة عن السؤال الثالث أثناء عرض الباحث للتوصیات

  التوصیات 

أوص��ى الباح��ث ف��ي دراس��تھ بن��اًء عل��ى النت��ائج الت��ي ق��د س��بق ذكرھ��ا حی��ث كان��ت تل��ك 

  : ات على النحو التاليالتوصی

اإلیع��از ألص��حاب الق��رار بض��رورة أن یك��ون للمش��رفین الترب��ویین دوراً ھام��اً  – 1

  .وبارزاً في عملیات ترقیات المعلمین إذ یعتبر تقییمھم للمعلم أساساً في ذلك 

ض���رورة ابتع���اث ع���دد م���ن المش���رفین الترب���ویین للخ���ارج م���ن خ���الل حض���ور  – 2

  .یة المؤتمرات التربویة والعلم
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عقد دورات تدریبیة ولقاءات فردیة لمدیري الم�دارس تعم�ل عل�ى زی�ادة فع�الیتھم  – 3

في كیفیة تنفیذ اإلشراف الفني بمدارسھم على الوجھ المطلوب إذ یعتبر م�دیر المدرس�ة 

  .بمثابة مشرف مقیم 

تعزیز التواصل الفعال بین كلی�ات التربی�ة بالجامع�ات ودائ�رة اإلش�راف الترب�وي  – 4

خ���الل لق���اءات تربوی���ة وم���ؤتمرات مش���تركة خاص���ًة ف���ي مج���ال التربی���ة العملی���ة م���ن 

والتدریب المیداني إذ یعتبر طالب الجامعات ھم معلمو المستقبل الذي یقع على عاتقھم 

  .إكمال المسیرة التعلیمیة مستقبالً 

ض��رورة زی��ادة اھتم��ام المش��رفین الترب��ویین بزی��ارة مؤسس��ات تربوی��ة ومراك��ز  – 5

وذلك لتحقیق االستفادة المرجوة في مجال اإلشراف التربوي من خالل تحقیق  مجتمعیة

التعاون المتبادل بین ك�ِل م�ن تل�ك المؤسس�ات وقس�م اإلش�راف الترب�وي ب�دائرة التربی�ة 

  .والتعلیم بوكالة الغوث ووزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة 

ف الترب���وي وزمالئ���ھ م���ن ض���رورة تعزی���ز التواص���ل االلكترون���ي ب���ین المش���ر – 6

المشرفین لت�تم االس�تفادة المرج�وة م�ن خ�الل تب�ادل الخب�رات والمعلوم�ات ومناقش�ة م�ا 

  .یستجد في مجال اإلشراف التربوي 

حث أصحاب القرار في دائرة التربیة والتعلیم على توفیر كافة اإلمكانیات المادیة  – 7

یر مش��رفاً تربوی��اً مب��دعاً وال��ذي الالزم��ة م��ن اج��ل إیج��اد ج��و تعلیم��ي یك��ون مھیئ��اً لت��وف

  .بدوره یكون قادراً على إعداد معلمین مبدعین

زی�ادة ع��دد المش�رفین الترب��ویین حت�ى ت��تم عملی�ة اإلش��راف الترب�وي بش��كل أكث��ر  – 8

فعالیة حیث لوحظ خالل نتائج الدراس�ة تف�وق أس�لوب ال�دورات التدریبی�ة عل�ى أس�لوب 

یدق حیث یجب على أصحاب القرار االھتمام  الزیارة الصفیة مما یجعل ناقوس الخطر

بأس��لوب الزی��ارة الص��فیة إذ یعتب��ر م��ن أھ��م األس��الیب اإلش��رافیة الت��ي ی��تم فیھ��ا تحقی��ق 

  .اإلشراف الفردي 
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  :المصادر و المراجع 
 المرج��ع ف��ي اإلش��راف الترب��وي و العملی��ة اإلش��رافیة ) : 2005(أب��و عاب��د، محم��ود محم��د .

  .دار الكتاب الثقافي  األردن ، إربد ،

 معوق�ات اإلش�راف الترب�وي ف�ي محافظ�ات ) : "2002(أبو مل�وح، محم�د والعم�ري، عطی�ة

 8 – 7الع�دد ، مجلة رؤى تربویة ، " من وجھة نظر المشرفین التربویین والمعلمین ، غزة 

  . 79-77رام هللا، ص ص ، مركز القطان للبحث والتطویر التربوي، 

 عالم الكتب، القاھرة 3ط . اإلشراف التربوي ) : 1990 (األفندي، محمد حامد ،.  

 واق�ع ممارس�ة المش�رفات التربوی�ات لإلش�راف اإلب�داعي م�ن ) : 2009(باداود، سحر س�عید

رس��الة ماجس��تیر ، جامع��ة أم . وجھ��ة نظ��ر معلم��ات المرحل��ة الثانوی��ة بمدین��ة مك��ة المكرم��ة 

  .القرى ، مكة المكرمة

 دار  2ط . تطبیقات و مفاھیم في اِإلشراف الترب�وي ) : 2002(البدري، طارق عبد الحمید ،

  .الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، األردن ، عمان

 واقع الممارسات اإلشرافیة لدى المشرف الترب�وي ف�ي الم�دارس ) : 2009(تیم، حسن محمد

الحكومی��ة ف��ي محافظ��ات ش��مال فلس��طین م��ن وجھ��ة نظ��ر المعلم��ین والمعلم��ات ، رس��الة 

  .جستیر ، كلیة التربیة ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلسما

 الكفای���ات التعلیمی���ة الالزم���ة لمش���رفة اللغ���ة ): 2002(الجعی���د، ن���ورة بن���ت س���عود مطل���ق

جامع��ة أم  –كلی��ة التربی��ة  –رس��الة ماجس��تیر. اإلنجلیزی��ة التربوی��ة بمنطق��ة مك��ة التعلیمی��ة 

  .مكة المكرمة -القرى

 رج�ة ممارس�ة المش�رفین الترب�ویین لألنم�اط اإلش�رافیة ف�ي د): 2009(الحل�و، غس�ان حس�ین

الم��دارس الثانوی��ة ف��ي فلس��طین ، مجل��ة جامع��ة النج��اح الوطنی��ة، جامع��ة النج��اح الوطنی��ة ، 

  .فلسطین –نابلس 

 دار التربی�ة : عم�ان ، األردن . اإلشراف في التربیة المعاصرة ):1992(حمدان، محمد زیاد

  .الحدیثة

دار األم�ل ، الطبعة الثالثة ، اإلدارة واإلشراف التربوي ): 2000(ن الخطیب ، رداح وآخرو

  .األردن،  إربد، 

 واق�ع اإلش�راف الترب�وي ومتطلب�ات التغیی�ر ف�ي ض�وء المن�اھج ): 2004(الدیب، ماجد حم�د

الفلس��طینیة الجدی��دة م��ن وجھ��ة نظ��ر المش��رفین الترب��ویین والمعلم��ین بمحافظ��ة غ��زة ، بح��ث 

-23رب��وي األول بعن��وان التربی��ة ف��ي فلس��طین وتغی��رات العص��ر م��ن مق��دم إل��ى الم��ؤتمر الت

24/11 /2004.  

 تق��ویم نظ��ام اإلش��راف الترب��وي للمرحل��ة األساس��یة ف��ي ): 2000(زام��ل، مج��دي عل��ي س��عد

م��دارس وكال��ة الغ��وث الدولی��ة ف��ي محافظ��ات الض��فة الغربی��ة م��ن وجھ��ة نظ��ر الم��دیرین 

التربی��ة، جامع��ة النج��اح الوطنی��ة، ن��ابلس،  والمش��رفین الترب��ویین، رس��الة ماجس��تیر ، كلی��ة

  .فلسطین
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 تقویم األداء الوظیفي للمشرفة التربویة دراس�ة تطبیقی�ة ): 2002(الزایدي، مھا محمد خلف .

  .، دار الفكر العربي، القاھرة   1ط 

 دور المشرفة التربوی�ة ف�ي النم�و المھن�ي لمعلم�ات الریاض�یات ): 2003(السقاف، إیمان طھ

  .رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة. المكرمة  بمدینة مكة

 اإلش��راف الترب��وي وص��عوباتھ ، مجل��ة التوثی��ق الترب��وي ، ): 1996(الس��لمي، حام��د ج��ابر

  .59 – 47، وزارة المعارف، الریاض ، 37العدد 

 شرفین عل�ى تعل�یم الكفایات التربویة والتخصصیة لألزمة للم): 2000(الشیخي،علي إبراھیم

  .مكة المكرمة -جامعة أم القرى  -رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، اللغة العربیة 

 عم�ان ،  1ط . اإلبداع في اإلشراف التربوي و اإلدارة المدرس�یة ): 2004(طافش،محمود ،

  .دار الفرقان

 ط ) . س�الیبھمفاھیمھ ، أھدافھ ، أسس�ھ ، أ(اإلشراف التربوي ): 2005(الطعاني، حسن أحمد

  .، دار الشروق للنشر و التوزیع ، األردن ، عمان 1

 معوق�ات العم�ل اإلش�رافي ف�ي محافظ�ات ): 1997(العاجز،فؤاد علي وخلیفة، علي عبد ربھ

  .قطاع غزة كما یراھا المشرفون التربویون ، كلیة التربیة ، الجامعة اإلسالمیة بغزة

ومحم��ود، ناریم��ان جمع��ة  ، عب��د هللا  عط��اري، ع��ارف توفی��ق وعیس��ان، عب��د هللا ص��الحة

اإلش��راف الترب��وي اتجاھات��ھ النظری��ة و ): 2005(ص��الحة عیس��ان، ناریم��ان جمع��ة محم��ود

  .، مكتبة الفالح للنشر و التوزیع ، الكویت 1ط . تطبیقاتھ العملیة 

 اإلش��راف الترب��وي ): 1997(محم��د عی��د دیران��ي : فیفر،إیزابی��ل ودن��الب، حس��ین،  ترجم��ة

  .روائع مجدالوي ، عمان. لمین دلیل لتحسین التدریس على المع

 تص��ور مقت��رح لمواجھ��ة معوق��ات اإلش��راف الترب��وي ف��ي ): " 2002(الم��دلل، نعیم��ة خلی��ل

 –الجامع�ة اإلس�المیة ، رس�الة ماجس�تیر". محافظات غزة في ض�وء االتجاھ�ات المعاص�رة 

  .غزة

 ا المش��رفون التربوی��ون معوق��ات اإلش��راف الترب��وي كم��ا یراھ��): 2001(مس��اعدة، وص��في

بمدیریات التربیة والتعلیم ف�ي محافظ�ات الش�مال، رس�الة ماجس�تیر ، كلی�ة التربی�ة والفن�ون، 

  .جامعة الیرموك، األردن، إربد

 واق�ع الممارس�ات اإلش�رافیة للمش�رفین الترب�ویین بوكال�ة ): 2006(المقید،عاھد مطر حسین

ملة وسبل تطویره ، رسالة ماجستیر ، كلی�ة الغوث الدولیة بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشا

  .التربیة ، الجامعة اإلسالمیة بغزة

 اإلش��راف الترب��وي وتحقی��ق أھداف��ھ ف��ي ض��وء ): 2004(المنی��ف، محم��د ص��الح ب��ن عب��د هللا

  .، المملكة العربیة السعودیة، الریاض 1ط. األسالیب التربویة المعاصرة 

 اإلدارة العام���ة لإلش���راف )1998(الس���عودیة وزارة التربی���ة والتعل���یم، المملك���ة العربی���ة ،

  .1دلیل المشرف التربوي ، ط: التربوي

  م 1995حزی�ران . دلیل األونروا ، منشورات مكت�ب اإلع�الم ): 1995(وكالة الغوث الدولیة
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   دراسةملخص ال

یة لوسائل اإلعالم ھدفت الدراسة الحالیة للتعرف على المسؤولیة االجتماع   

وقد ، تجاه ذوى االعاقة من وجھھ نظر العاملین فى مجال االعالم بمدینة غزة 

تكونت من  عشوائیةوقام باختیار عینة استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي 

اعالمیاً یعملون في المؤسسات اإلعالمیة المرئیة ، وتم تطبیق استمارة ) 20(

مسؤولیة وسائل اإلعالم حول اؤالت البحث وتبلورت تسمقابلة معھم ، 

نوعیة البرامج والمواد اإلعالمیة التي  وحول االعاقةاالجتماعیة تجاه ذوى 

والمشكالت التى تواجھ وسائل المعیقات  عنو ھمتحتویھا فیما یخص قضایا

، وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود برنامج وطرق التغلب علیھا االعالم 

سباب األمع وجود بعض الحلقات عنھم ، وأن أھم االعاقة  بذوىخاص ومنفرد 

تحمل وسائل االعالم المسؤولیة تجاه ذوى االعاقة معیقات التى تحول دون الو

متابعتھا ألخر التطورات وأیضاً الطابع السیاسي واإلخباري لوسائل اإلعالم ھو 

النقسام على الصعید المجتمعي والمتعلقة بالمفاوضات والسالم واالحتالل وا

أن ھناك زیادة في االھتمام في وسائل الى  الدراسة كما توصلتوالمصالحة ، 

وتجلى ذلك في بروز لغة اإلشارة في بعض تلك الوسائل ،  االعاقةاإلعالم بذوي 

دعوة اإلعالمیین إلى االھتمام باألشخاص ذوى وأوصى الباحث بضرورة 

ألفكار الخاصة بھم و تقدیم وبقضایاھم األساسیة من خالل تبنى بعض ا االعاقة

تدریب شرائح  و عنھمفقرات وبرامج عنھم ، مع وضع خطة إعالمیة ووطنیة 

  .مختلفة من ذوى اإلعاقة ودمجھم في وسائل اإلعالم 
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                                            Abstract 

The present study aimed to identify the social responsibility 

for media towards people with disabilities from the 

standpoint of media workers in Gaza City. Researcher has 

used the descriptive analytical method then selected A 

random sample consist of (20) media worker in visual media 

institutions, was applied Interviewed Form with them. 

research questions in identifying the social responsibility of 

the media to people with disabilities , the quality of 

programs and information materials contained in respect of 

their cases , the obstacles , the problems facing the media 

and ways to overcome, The results indicated that there is no 

special or individually program for them , expect some 

episodes about them, One of the main obstacles the 

reasons that prevent the carrying media responsibility 

towards people with disabilities is the political nature of the 

news to the media and also the follow-up of the latest 

developments at the community level and concerning 

negotiations and peace, occupation and division and 

reconciliation, as the study found that there is an increase in 

interest  in the media for handicapped, and it seemed in the 

evident in some mass media like the sign language, The 

researcher recommends to  invite media to pay attention to 

persons with disabilities and adopting some of the ideas to 

provide programs for them, the need to develop a national 

media plan for dealing with the handicapped issues. in 

addition to training some of disabled people then integrated 

them in the media.    
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   :ةمقدم
تأخذ قدراً من االھتمام االعاقة قد بدأت  بذوي متعلقةالقضایا اإلعالمیة البالرغم من أن 

 ال�ىارتف�اع نس�بة اإلعاق�ات وق�د أدى . إال أنھا الزالت تحتاج إلى المزید فى ھذه اآلونة

مجتم�ع الفلس�طیني اللم یحظ بالقدر الكافي من االھتمام خاصة في  غیر قلیلوجود عدد 

ع�ن المجتم�ع ، كم�ا و ھم تحت وطأة االحتالل ، وقد أدى ذلك إل�ى انع�زالالذي ال یزال 

منھم س�جناء داخ�ل من�ازلھم متك�أین عل�ى إرادتھ�م وأس�رى إلعاق�ة فكری�ة  العدیدأصبح 

، والط�رق والش�وارع غی�ر ممھ�دة ،  تحت�اج ال�ى تھیئ�ةفالمدارس واألم�اكن  ،مجتمعیھ 

مجتم��ع الیا ذوى اإلعاق��ة ف��ي قض��اب ومح��اوالتھم للوص��ول ص��عبة ، ولع��ل االھتم��ام 

نظ��راً لم��ا تع��رض ل��ھ عل��ى م��دار الحق��ب التاریخی��ة ق��د تبل��ور الفلس��طیني بش��كل خ��اص 

بالغة أدت الى بروز العدید من المشكالت الخاصة بذوى  ھالمختلفة من ظروف احتاللی

وكم�ا تش�یر االعاق�ات المختلف�ة  ، وقد أصبح العدید من أبناء المجتم�ع م�ن ذوىاالعاقة 

حی��ث تش��یر آخ��ر ف��ي تزای��د مس��تمر  فلس��طیناءات ف��إن نس��بة ذوى اإلعاق��ة ف��ي اإلحص��

إل��ى أن ع��دد الم��واطنین ال��ذین  2014إحص��اءات وزارة الص��حة ف��ي منتص��ف ع��ام 

ألف�اً ف�ي الض�فة  75أل�ف ش�خص م�نھم  113یعانون من اإلعاقة في فلس�طین یق�در ب 

ف��ي قط��اع غ��زة  ألف��ا 38م��ن مجم��ل الس��كان فیھ��ا ، وع��دد % 2.7الغربی��ة  أى بنس��بة 

مرك����ز المعلوم����ات ال����وطنى الفلس����طینى  . ( م����ن مجم����ل الس����كان %  2.5بنس����بة 

ps.wafainfo.www ( ،  

ذكرت إحصائیة مشتركة للجمعیة الوطنیة لتأھیل المعاقین مع جمعیة اإلغاث�ة الطبی�ة و 

بل��غ  ف��ى محافظ��ات غ��زةى اإلعاق��ة م ب��أن ع��دد األش��خاص ذو 2015الفلس��طینیة لع��ام 

موق��ع الجمعی��ة  ( م��ن اجم��الى س��كان قط��اع غ��زة %  2،4ف��رد بم��ا نس��بتھ  43,642

  ، )    gnsr.orgwww.الوطنیة لتأھیل المعاقین 

الزال�وا ع�ددھم   ھذا باإلضافة إلى أن ھناك العدید من ذوى االعاقة الذین لم یتم حصر

ولع�ل ذوى االعاق�ة ل�دیھم العدی�د م�ن . مس�تمریعانون من اإلھم�ال والتقص�یر ال�دائم وال

المشكالت التى نتجت عن ظروف اعاقتھم وتختلف ھذه المش�كالت وفق�ا لن�وع االعاق�ة 

وال��ى الض��رر الن��اتج ع��ن القص��ور أو العج��ز ال��ذى یمن��ع الف��رد م��ن القی��ام ب��دوره وأداء 

األخ�ذ ف�ى مھامھ بالشكل الذى یجعلھ فى حالة فق�دان للمزای�ا االجتماعی�ة م�ن حول�ھ م�ع 

م  2006س�رحان ، . ( االعتبار عوامل السن والجنس والعوامل االجتماعی�ة والثقافی�ة 

  )  22.، ص

یضاف الى ھذا زمرة اآلثار االقتصادیة واالجتماعی�ة الناجم�ة ع�ن وج�ود طف�ل مع�وق 

داخل األسرة ،  حیث أنھ یضیف الى أعبائھا أعباء أخرى ویخلق جوا من عدم التنظیم 

مدعاة لنشوب الخالفات كما ویؤثر تأثیراً س�لبیاً عل�ى اآلب�اء واألمھ�ات  األسرى ویكون
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وعلى األزواج ومدى سعادتھم الزوجی�ة و بص�فة عام�ة عل�ى وظیف�ة األس�رة ووح�دتھا 

  ) 49-48.م ، ص2010شواھین وآخرون ، .( وعالقتھا وأدوارھا واستقرارھا ككل 

. سائل اإلعالم تجاه ذوى االعاقة تكشف الدراسة الحالیة  عن المسؤولیة االجتماعیة لو

صناعة وھى أصبحت تصل الى أعداد متنامیة من األفراد  حیث أن وسائل االعالم

قد أثر بشكل مباشر في تطور الثقافة  ھا، ولعل تطوركل الثقافاتكبرى وتوجھ ھام ل

وانتشارھا ، في إشارة إلى أن الثقافة تنتشر في دوائر منتظمة و بمعدل ثابت السرعة 

مما ال شك فیھ أن وسائل و)   90-89.ص: م 2004استیتھ ، .( فى وسط متجانس و

اإلعالم وما ترسلھ من برامج ومعلومات ومواد إخباریة وإرشادیة یتلقاھا األفراد 

بطریقة مباشرة ومتشابھھ تؤدى في بعض األحیان إلى إحداث استجابات فوریة لدیھم 

وھى تعتبر في ذلك ذات قوة ، ئل إعالمیة نتیجة تعرضھم المستمر لما تحتویھ من رسا

مطلقة حیث أنھا تقوم بإطالق رسائلھا من جانب فتتلقاھا الجماھیر المنتشرة والمنتظرة 

على الجانب األخر دون أن یكون ھناك حائل بینھما وبالشكل الذي قد یكون لھ تأثیر 

م ،  1992نش ، بنظیر وروك.( فعال في تحریك الرأي العام تجاه العدید من القضایا 

 .)235- 234. ص

  المشكلة والتساؤالت
   -:التساؤل التالي بترتیباً على ما سبق یصبح من األھمیة أن تبدأ الدراسة 

وتفرع من ھذا التساؤل . ذوى االعاقةما المسؤولیة االجتماعیة لوسائل اإلعالم تجاه 

  -:التساؤالت التالیة 

تحتویھا وسائل اإلعالم فیما یتعلق بقضایا ما نوعیة البرامج والمواد اإلعالمیة التي .1

  .االعاقة ذوى 

ما المشكالت والمعیقات في ھذه المؤسسات اإلعالمیة والتي تحول دون االھتمام .2

 .بھذه الفئة 

كیف یمكن التغلب على ھذه المشكالت والمعیقات التي تحد من دور وسائل اإلعالم .3

 .تجاه األشخاص ذوى اإلعاقة 

عالمیون إلى االھتمام باألشخاص ذوى اإلعاقة في المجتمع كیف یمكن دعوة اإل.4

 .وبأھم قضایاھم األساسیة

  أھداف الدراسة
 التعرف على مسؤولیة وسائل اإلعالم االجتماعیة تجاه األشخاص ذوى اإلعاقة-

 .والھادفة لالھتمام باألشخاص ذوى اإلعاقة ھالتعرف على المواد اإلعالمیة المتنوع-

الت والمعیقات فى ھذه المؤسسات االعالمیة والتى تحول دون الوقوف على المشك-

 .االھتمام بھذه الفئة 
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الوصول الى سبل للتغلب على المعیقات التى تحد من مسؤولیة وسائل االعالم تجاه -

 .األشخاص ذوى االعاقة  

التعرف على األسالیب المناسبة لدعوة االعالمیین الى االھتمام باألشخاص ذوى -

 فى المجتمع االعاقة 

 .وبأھم قضایاھم األساسیة 

  أھمیة الدراسة
مما التعرف على دور وسائل االعالم تجاه ذوى اإلعاقة تتمثل في : ھمیة النظریة األ -

التربیة الخاصة واإلعالم والخدمة االجتماعیة و مجال ذوى  مجاالتیفید الباحثین في 

  .  المتعددةاإلعاقات 

استفادة العاملین فى المجال االعالمى وشبكات المنظمات ي تتمثل ف: عملیة الھمیة األ -

األھلیة والمؤسسات التى تقدم خدمات لذوى االعاقة فى الشراكة والتنسیق من أجل 

  .االھتمام بتقدیم خدمة أفضل لھم 

  محددات الدراسة

  المحدد الموضوعى  -أ

ة من وجھھ نظر االعاقوسائل اإلعالم تجاه ذوى ل االجتماعیةمسؤولیة تقییم دور ال

  .العاملین فى المجال االعالمى 

  المحدد البشرى -ب

اعالمى من القنوات الفضائیة المرئیة فى مدینة )  20( اشتمل على عینة تتكون من 

  .غزة 

  المحدد المكانى -ج

  .تم إجراء ھذه الدراسة فى مدینة غزة

  المحدد الزمانى -د

/  4/  15م حتى  2015/  1/  15استغرقت الدراسة مدة الثالثة أشھر من تاریخ 

  . م  2015

  مصطلحات الدراسة 
  وسائل االعالم -

یشار لوسائل اإلعالم بأنھا الطرق التي بھا یمكن توصیل األفكار أو اآلراء إلى عدد 

كبیر من األفراد المستقبلین والمنتشرین في أماكن بعیدة ومتفرقة وھي تتمثل في 

ولكل وسیلة من ھذه الوسائل . الخ .. ینما الصحافة والرادیو والتلیفزیون والس

استخداماتھا المعینة ،كما أن لكل منھا مزایاھا الخاصة وكل وسیلة منھا أیضاً تختلف 

عن األخرى فیما یتعلق بالجمھور المتلقي وفي نوع الرسائل والمواد اإلعالمیة المحملة 

م ، 1998بدوى ، (  .عینةبھا وأیضاً في خلق تأثیرات إعالمیة أو تثقیفیة أو ترفیھیة م



 مبدينة غزة اإلعالمجمال  يفمن وجهه نظر العاملني االعاقة جتاه ذوى  وسائل اإلعالمل االجتماعية سؤوليةامل

239 
 

أنھا وسیلة للتواصل االجتماعي فھي ذات بعد " نوربرت فینیر " یعرفھا و ) 259.ص

اجتماعي بالدرجة األولى وھى تساعد على تغییر السلوك االجتماعي والتصرفات تجاه 

ما یحیط بنا من ظروف اجتماعیة وھى تھدف إلحداث التكیف االجتماعي ومساعدة 

عباس ، ( .تمع في اتخاذ القرارات المجتمعیة السلیمة والنافعة والبناءة الفرد بل والمج

  ) . 40-39. صم ، 2003

  ذوى االعاقةمفھوم -

بأنھ الشخص  ذوى االعاقةم  2000لعام " 4"عرف قانون العمل الفلسطیني رقم  

الذي یعانى من عجز في بعض قدراتھ الجسدیة أو الحسیة أو الذھنیة نتیجة مرض أو 

سبب خلقي أو عامل وراثي أدى إلى عجزة عن العمل أو االستمرار و نتیجة أو  حادث

لكى الترقي فیھ مع عدم القدرة على القیام بھ مما یجعلھ في حاجھ إلى رعایة وتأھیل 

دمجھ أو إعادة دمجھ في المجتمع ، ویترتب على اإلعاقة بعض الحقوق التي یتم 

التمییز والحق في الصحة والتعلیم والحق في  المساواة وعدمب ذوى االعاقةیطالب فیھا 

العمل والحق في المشاركة في األنشطة الثقافیة  و السكن و التنقل والحق في التأھیل

كما ) .  12.، ص 2013الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان ، "( والریاضیة والترفیھیة 

مثالھم القیام بھا أن ھؤالء األشخاص ال یستطیعون القیام ببعض األعمال التي یمكن أل

في أمس الحاجة إلى العون الخارجي أو المؤسسي الذي  مبسبب اإلعاقة مما یجعلھ

إلى المستوى الطبیعي في بعض األمور الحیاتیة أو على األقل إلى اقرب ما  میعیدھ

  )30-29.م ، ص2009رشوان ، ( یكون من المستوى الطبیعي 

  .احتیاجات ذوى اإلعاقة -

حتیاجات أو الحاجات من الناحیة العلمیة واالجتماعیة والنفسیة بكتابات ارتبط مفھوم اال

ومناقشات علماء االجتماع والخدمة االجتماعیة وعلم النفس والبیئة للوصول باإلنسان 

أقصى ما تسمح بھ إمكاناتھ وإمكانات مجتمعھ وتشتمل ھذه بإلى إشباع حاجاتھ المتعددة 

سیولوجیة والحاجات إلى األمن واالنتماء والى الحاجات على الحاجات الجسمیة والف

 مإلى تأھیلھ ذوى االعاقةوقد یحتاج ، الحب والعطف والتقدیر والتحصیل واالنجاز 

إلى سماعات أو إلى أطراف صناعیة أو إلى نظارات  قد یحتاجونریاضیا وصحیاً أو 

لیمیة طبیة أو إلى عربات أو كراسي متحركة ، وأیضاً إلى احتیاجات معرفیة تع

، واحتیاجات لالنجاز واحتیاجات جماعیة مثل توفیر حیاة جماعیة تسودھا المساواة 

في حاجھ إلى روابط مھنیة  مكما أنھ، الثقة بالنفس  ماحتیاجات نفسیة تعید لھوالى 

على الحصول  ملى تشغیل مھني وتعلیم وفى حاجھ إلى مؤسسات تساعدھإواجتماعیة و

  ) 23-21.م ، ص2006خطیب ، ال. ( المنقوصة  معلى حقوقھ
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 ذوى االحتیاجات الخاصة-

یطلق على كل مجموعة من أفراد المجتمع بغض النظر عن أي فروق فردیة بسبب 

العمر أو النوع وغیر ذلك بحیث یتمیز أفراد المجموعة بخصائص أو سمات معینة 

و أجتماعي تعمل إما على إعاقة نموھم الحسي أو الجسمي أو النفسي أو العقلي أو اال

  )  21.م، ص 2004أبو النصر . ( توافقھم مع البیئة التي یعیشون فیھا على اعاقة 

  . المسؤولیة االجتماعیة لإلعالم تجاه ذوى اإلعاقة -

من أبسط معاني المسؤولیة االجتماعیة أنھا تعنى الحقوق والواجبات المتبادلة بین أفراد 

.. ( ؤسسة تجاه المجتمع الذي تعمل فیھ التزام الم" المجتمع وعرفھا دروكر بأنھا 

وھذا االلتزام من حیث األداء ال یعنى اإللزام بل ھو ) 12-11.ص/ م  2014عواد ، 

كما أن فكرتھا ال تخلو من النفع االجتماعي ،  شعور داخلي بااللتزام نحو المجتمع

كما  ) . 87.م، ص2009النملة ، . ( واالقتصادي الذي یعود علي القائمین علیھا 

وتستھدف المسؤولیة االجتماعیة لإلعالم القیام بالتزامات معینة تجاه المجتمع مع 

وضع ضوابط أخالقیة لحریة اإلعالم ووضع قواعد وقوانین تجعل الرأي العام رقیبا 

قانون (على آداب المھنة حیث أن الحریة حق وواجب ومسؤولیة في نفس الوقت 

  ) .م  2013اإلعالم الجزائري ، 

طبیعة النظرة للمسؤولیة االجتماعیة قدیما قد اختلفت عنھا في ھذه ى الباحث أن ویر

اآلونة حیث أنھا كانت تعبر عن مراعاة مشاعر اآلخرین خاصة من لدیھم مشكالت 

یأیھا الذین أمنوا ال "قال تعالى مثلما تحدثت الشرائع السماویة عن عدم السخریة منھم و

" وفى الكتاب المقدس  واالھتمام بھمس عن مساندتھم وعدم التقاع" یسخر قوم من قوم 

و في ھذه اآلونة اتسع معناھا  ،"  ال تردهأعطھ ومن أراد أن یقترض منك فمن سألك ف

إلى مسؤولیة األفراد عن بعضھما البعض واالعتماد المتبادل بینھما ، وبروز معنى 

فیھ السلیم والمعاق المجتمع الواحد یشارك  مع بروز فكرة أنالمشاركة المجتمعیة 

والمبصر والكفیف باعتبارھما عالم واحد یصف كل منھما األخر ، فإذا كان العاجز 

المعافى والصحیح یعتبر معوق بدنیا معاق حركیا من وجھھ نظر مجتمعھ فان المجتمع 

ومن ھنا تأتى فكرة المسؤولیة االجتماعیة تجاه ذوى اإلعاقة .. ةمن وجھھ نظر معاقی

ذوى األخالقي وفكرة التكافل االجتماعي ، ھذا إضافة إلى أن  تكاملرة اللكي ترسخ فك

 قدر االمكانمعافون  ونیصبح موسیلة جیدة للتواصل مع مجتمعھ مالذین لدیھ االعاقة

على التواصل واإلنجاز وتبقى فكرة اإلعاقة لدى  توفرت لدیھم القدرةمن االعاقة طالما 

  .سان معاق بل یوجد مجتمع معیق  تطبیقاً لمقولة ال یوجد إن ممجتمعھ
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 دراسات سابقة

الكیفیة التي تناولت فیھا بعض  ھدفت التعرف على ) 2007العامري ، ( دراسة -

 25وسائل اإلعالم العربیة المقروءة موضوع المرأة المعاقة من خالل الكشف عن 

زت على وقد وجدت الباحثة ان ھذه الدوریات رك، دوریة صادرة في الدول العربیة 

من خالل و). الــــــــــخ....عیادات، مستشفیات ،أدویة  ،أجھزة ( األخبار الصحیة

مع أطباء أو أشخاص یعملون في مجال الرعایة االجتماعیة ومع  إجراء مقابالت

شخصیات سیاسیة لھا نفوذ في السلطة قدمت معونات لدور رعایة ذوي االحتیاجات 

سات المبسطة عن الكیفیة التي یتم فیھا رعایة بعض الدراالباحثة  تعرض، والخاصة

ینھا أن ھذه الدوریات بوخرجت الباحثة بمجموعة من االستنتاجات من . الطفل المعاق

تبدو طبیعیة نوعا ما فھناك سیاسیون وموظفون كبار " أظھرت وكأن الحیاة 

 وان. وشخصیات اجتماعیة المعة قد خصصت جزء من وقتھا لھذه الشریحة من الناس

جتماعیة وقاعات تدریب حدیثة وصور لھدایا مع ابتسامات الرعایة الل مؤسساتھناك 

ة أو مندھشة من ذوى االحتیاجات الخاصة عریضة للذین یقیمونھا وسط نظرات متسائل

، وأیضا تمیزت ھذه الدوریات بعدم الخوض في المشكالت الحقیقیة للمعاقین كمسائل 

بین الزوج والزوجة ونظرة األطفال آلبائھم ذوى الزواج والجنس والمشكالت األسریة 

االعاقة وما إلى ذلك ، وأن التناول االعالمى لما حدث معھم كان في حدود ضیقة جدا 

ودون تناول لمشكالتھم أو أحالمھم وخططھم المستقبلیة، وتوصلت الباحثة إلى أن 

ن اكبر مما حجم المسكوت عنھ في موضوعات اإلعاقة في البلدان العربیة یكاد یكو

یتصوره عقل كما أن حجم اإلعراض عنھ یكاد یوازیھ بنفس المستوى مما یتطلب 

  عمال مضنیا على جمیع المستویات ، 

ھدفت الدراسة الى التعرف على حیث  ) 2007( دراسة الخمیس و صلوى -

تم الصعوبات التى تواجھ وسائل االعالم فى التعامل مع مشكالت ذوى االعاقة و

مكفوفین % 50مفردة من المعاقین في الریاض " 100"ة عشوائیة قوامھا اختیار عین

من ذوى % 98،8بكم وأشارت الدراسة إلى تعرض نسبة الصم ومن ال% 50و

اإلعاقة إلى وسیلة واحدة على األقل من وسائل اإلعالم وھذا یدل على أھمیة وسائل 

في التعرض لوسائل اإلعالم في حیاتھم ، كما و أشارت العینة إلى أن الصعوبات 

اإلعالم كانت النسبة الغالبة لھا في عدم مناسبة الوسیلة لنوع اإلعاقة والحل لدیھم 

وأظھرت الدراسة محدودیة ..بالقیام بالترجمة واختیار برامج لكل نوعیة من اإلعاقة 

استخدام الوسائل للغة اإلشارة مع عدم توحیدھا واتفاقھا مع  كل القوامیس العربیة 

  .ة لإلشار

استعراض واقع وسائل اإلعالم ب ھدفت إلى القیام ) 2007( دراسة القحص  - 

سلبیة و الصورة ال ت النتائجودورھا في خدمة قضایا األشخاص المعاقین وأبرز
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ن بحیث یبدوعن ذوى االعاقة تعرضھا الدراما العربیة و الخلیجیة التى مشوھة  ال

، عن الحیاة  ونمنعزل مشیئاً و ھ وافعلأن ی ونو ال یستطیع ھم عالة على غیر مكأنھ

واستعرض الباحث بعض من األفالم القدیمة من السینما العربیة مثل فیلم الصرخة 

أحدب " ومن السینما العالمیة مثل الفیلم الذي أنتجتھ والت دیزنيوالخرساء واألخرس 

بعد ستة أشھر من عرضھ في بریطانیا تقدم ذوى  وسبب مشكلة حیث" نوتردام 

تفید بأن كلمة أحدب التي كانت " نیكوالس سكوت"العاقة بشكوى إلى وزیر المعاقین ا

قد اختفت من قاموس المفردات المستخدمة منذ زمن عادت لتطفو على السطح على 

توصل الباحث أیضاً من خالل دراستھ الى أن االعالم یتعامل مع و . لھمشكل إھانة 

مباالة والتشویھ باإلضافة الى اعالم المناسبات ذوى االحتیاجات الخاصة بالتعتیم والال

لكى تساھم في  ذوى االعاقةتوظیف الصور اإلیجابیة لألشخاص وأكد على ضرورة 

 .غرس صورة إیجابیة لدى جمھور وسائل اإلعالم 

وھدفت الى التعرف على واقع مشاھدة ذوى االعاقة  ) 2011(  دراسة محمد -

من أولیاء أمور األطفال ذوى  150ة على عدد و اشتملت عینة الباحثللتلیفزیون 

من العینة % 66االعاقة في منطقة القاھرة الكبرى وقد أشارت النتائج إلى أن نسبة 

یشاھدونھ أحیانا وھذا یشیر إلى %  29،3نسبة یشاھدون التلیفزیون بشكل مستمر و

ور ، وجاءت أن التلیفزیون أصبح الوسیلة اإلعالمیة المھمة التي یعتمد علیھا الجمھ

احتل ، وقد % 57،9معرفتھم ألسباب اإلعاقة من خالل برامج التلیفزیون بنسبة 

برنامج التحدي أفضل برنامج خاص بقضایا اإلعاقة وبرامج أخرى مثل برنامج 

وبرنامج حقي في الحیاة وبرنامج طبیب ،  )الیوم  (" النھارده"صبایا وبرنامج مصر 

  ..متخصص في اإلعاقة 

وھدفت الدراسة الستعراض أھمیة دور وسائل االعالم فى  ) 2013( م دراسة ھاش-

حیث أشارت إلى أن االھتمام بقضیة تغییر قیم ومعتقدات الناس تجاه ذوى االعاقة  

ذوى اإلعاقة لیس ترفا إعالمیا وال یجب أن ینظر إلیھ على انھ یھم شریحة صغیرة في 

ة واجب وطني تملیھ المواثیق الدولیة المجتمع بل العكس واالھتمام االعالمى باإلعاق

وحاجات المعاقین وحقوقھم فالدور الذي یقوم بھ اإلعالم ربما یقلل من نسبة اإلعاقة 

مع إعداد برامج تشجع على دمجھم في الحیاة وھى مسئولھ عن نشر وتوزیع األخبار 

مجتمع  والمعلومات واألفكار الخاصة بھم بالتالي ھي من أھم الوسائل الفاعلة في اى

كما یستطیع اإلعالم أن ،یجابي إلسلوك االلتغییر القیم واألفكار واالتجاھات لتعزیز 

یغیر من نظرة المجتمع إلیھم وأن یغیر من نظرة الشفقة علیھم إلى حیز الدمج 

  ..واالستیعاب والتفاعل 

رؤیة أصحاب االحتیاجات التى ھدفت للتعرف على  )2014(دراسة الصادق -

ح الدور الذي تقوم بھ الصحافة نحوھم وتأثیراتھ علیھم وخاصة فیما الخاصة لمالم
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یتعلق بتشكیل مالمح الصورة اإلعالمیة التي تقدمھم من خاللھا إلى أفراد المجتمع 

 41واستخدمت الباحثة المنھج الوصفى التفسیرى واستمارة استقصاء تكونت من 

ون من ذوى االحتیاجات ملی 7سؤال وتم اختیار عینة عمدیھ عشوائیة تكونت من 

من تعداد سكان مصر، وتم تحدید مجال %  10الخاصة فى مصر وكانوا یمثلون 

وكشفت . سحب العینة من خالل البطولة السادسة لمنتخبات المحافظات لجامعة حلوان

من أفراد العینة یشاھدون التلیفزیون %) 99.2(مؤشرات الجداول التكراریة أن نسبة 

من %) 90(أما الرادیو فیستمع إلیھ %).24.6(أو أحیانـًا %) 74.6(إما باستمرار 

%) 55(والنسبة الغالبة %) 47.5(أو أحیانـًا %) 42.5(أفراد العینة إما بشكل دائم 

وفیما یتعلق بالصحف فقد تبین أن . تقضي أقل من ساعة في االستماع لھ یومیـًا

ا بشكل مستمر من أفراد العینة یطالعون بعض نوعیات الصحف إم%) 97.5(

، وكشفت النتائج أن النسبة األكبر من المبحوثین %) 51.1(أو أحیانـًا %) 46.4(

ترى أن الصحافة تقدم صورة حقیقیة عن ذوي االحتیاجات الخاصة، وإن %) 55.4(

تظھر أحیانــًا ولیس في جمیع %) 46.1(كانت ھذه الصورة لدى نسبة كبیرة منھم 

                .األوقات والمعالجات

  على الدراسات السابقةتعقیب 

تشیر الدراسات الى أن ھناك قدر كاٍف من االھتمام من قبل وسائل االعالم بذوى 

االعاقة ولكن ھذا االھتمام غیر كافى ویحتاج الى توجیھ وأن وسائل االعالم یجب 

ما علیھا عدم االكتفاء بإعالم المناسبات عنھم أو الالمباالة والتعتیم حول قضایاھم ك

، وأن ذوى االعاقة حریصون على متابعة )  2007( أشارت دراسة القحص 

، وھذا یتفق )  2014( قضایاھم باستمرار على االعالم كما أشارت دراسة الصادق 

مع ما توصلت الیھ نتائج الدراسة الحالیة وكان االختالف فى الدراسة الحالیة فى أنھا 

جتماعیة لوسائل االعالم تجاه ذوى االعاقة ركزت على التعمق فى واقع المسؤولیة اال

، وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة فى القیام بوضع األھداف والتساؤالت 

  الخاصة بالدراسة الحالیة ومن ثم تصمیم استمارة مقابلة تتفق و الھدف المنشود تحقیقھ 

  . الخلفیة النظریة

  لإلعالم المسؤولیة االجتماعیة نظریة  -

في أمریكا ثم في بریطانیا ویرجع مؤرخي المسؤولیة االجتماعیة نظریة ظھرت 

" ھوكنج"حد مشاھیر الفكر االعالمى وھو أاإلعالم قواعدھا الفكریة إلى كتابات 

توصیل الرسالة  منھاأغراض أساسیة  عدةوترتكز ھذه النظریة على وجوب تحقیق 

وضوعیة تستھدف ردة االعالمیھ عبر صیاغة رسائل إعالمیة صحیحة وصادقة وم

الفعل االیجابیة لدى المتلقین ، وأیضاً وجوب نقل ھذه الرسائل في أوقات ضروریة 

التوعیة " ویمكن إجمال األھداف العامة للنظریة في ، عبر قنوات الترفیھ إعالمیا 
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الجماھیریة والتثقیف الشمولي لألفراد ومن ثم الوقوف على الحقائق الحیاتیة المتنوعة 

حمایة حقوق الفرد والجماعة على حد سواء والسعي لتحقیق مصلحة كل  ، وأیضاً 

  ) 94-93.، ص م 2005الحسیني ، . ( منھما

  نظریة الغرس الثقافى-

ظھرت في السبعینات وفى أمریكا كأسلوب لدراسة تأثیر وسائل اإلعالم على الجمھور 

ھم للواقع الحقیقي أن كثیفي التعرض لبرامج اإلعالم یختلف إدراك على افتراض مؤداه

عن أولئك الذین یتعرضون لھا ألوقات قصیرة وھذا ألنھم سوف یدركون الواقع 

حدث تبطریقة متوافقة مع الصور الذھنیة التي تقدمھا ھذه البرامج ، وعملیة الغرس 

یعمل على تغییر بعض المعتقدات عند ھو وسیلة اإلعالمیة ، وللنتیجة لتراكم التعرض 

 نفس المرجعالحسیني ، . ( على ھذه المعتقدات لدى البعض األخر  البعض مع اإلبقاء

فى التأكید على فكرة المسؤولیة االجتماعیة نظریة واستفادت الدراسة من ) 95.، ص

الوعي ویملك من الرأي ما  و لك القدرة الثقافیةتیمال بد وأن أن أى فرد في المجتمع 

لتكون ومطالبتھا الوسیلة اإلعالمیة  و یملك حق استخدام، كما یستوجب التعبیر عنھ 

من  الغرس الثقافىنظریة  استفادت منوأیضاً  ،منبره في التعبیر والنقل والتواصل 

ذوى الصور الذھنیة و الواقع االجتماعي التي تقدمھ وسائل اإلعالم عن  خالل فحص

طھ ورببأن ھذا ھو الواقع الفعلي لھم  یعتقد ویؤمنتجعل الجمھور والتى  االعاقة

  . بمسؤولیة وسائل االعالم تجاھھم

  .أھداف عامة للرعایة المثلى لذوى اإلعاقة 

  .زیادة وعى المجتمع وأفراده بوجود ذوى اإلعاقة واحتیاجاتھم وإمكاناتھم -

  .تمكین ذوى اإلعاقة من العیش بطریقة طبیعیة على قدر اإلمكان -

  .أن یشارك ذوى اإلعاقة ویندمجوا في حیاة المجتمع-

  .ن تتاح لھم وسائل العیش غیر معتمدین على غیرھم أ-

  .أن تتیسر لھم اإلقامة في مساكن تخصھم أو في غیرھا من أماكن اإلیواء -

أن یقدم لھم العون داخل مجموعاتھم االجتماعیة بدال من رعایتھم في مؤسسات -

  منفصلة كلما أمكن ذلك 

ى تغییر مواقف الناس إزاء إزالة التفرقة والتمییز االجتماعي ضدھم بالعمل عل-

  .اإلعاقة 

إزالة الحواجز التي تمنع أو تنفر ذوى اإلعاقة من االندماج والمشاركة في أنشطة -

  .المجتمع

أسبابھا والظروف  اتباع سبل الوقایة منالعمل على التقلیل من فرص اإلعاقة ب-

  ) 21-20.م ، ص2007عبید ، .( المؤدیة لھا 
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  .عاقة االمشكالت یتعرض لھا ذوى 

  . مشكالت اجتماعیة تتمثل في سوء تكیف مع البیئة االجتماعیة الخاصة بكل فرد -

مشكالت الصداقة حیث عدم شعوره بالمساواة مع زمالئھ وأصدقائھ وعدم شعوره -

  .باالندماج بالنسبة لھم مما یؤدى إلى وجود استجابات سلبیة لدیھ فینعزل على نفسھ 

نفسیة حیث عدم الترویحیة والمشكالت العمل والسریة ومشكالت األمشكالت ال-

مشكالت التى تتعلق التعلیمیة والمشكالت الاالتزان االنفعالي والشعور الزائد بالعجز و

  .طبیة وغیرھاالمشكالت القدرتھ على االستیعاب والتنقل وب

  .ضعف التفاعل األسرى  –.     ضعف الثقة بالنفس وعدم الثبات العاطفي -

  مشكالت في العمل والتشغیل-.                مساعدة اآلخرین  الحاجة إلى-

الحواجز البنائیة التي تمنعھ من المشاركة في برامج التعلیم وفى الوصول إلى األماكن -

  .وفى الشارع والمدرسة والجامعة ودور العبادة 

سي االحواجز التي تتعلق باالتجاھات السلبیة من قبل المجتمع تجاه مستخدمي الكر-

ومن ثم  یناآلخر مستمرة إلىفي حاجھ  مأنھك مالمتحركة أو العكاكیز والنظر إلیھ

  .خرین اآل ھمیتجنب

 مأو إخفائھ ھمإبعادھ والتى تتمثل فىالعائلة لھم  ھم ألنفسھم وفى تقبلمشكالت في تقبل-

وقد قام كل ) . 169 -167.وص 153 -151.م، ص2007إبراھیم ، .( عن الناس

بدراسة الھدف منھا   fredreickson and turnerوتیرنر من فریدریكسون 

تحسین القبول االجتماعى نحو الطفل متعدد االعاقات باعتبار ذلك حاجھ مھمة من 

طفال ممن یعانون  20الحاجات النفسیة واالجتماعیة لدیھ وتكونت عینة الدراسة من 

سنة  12- 6ن من اضطرابات سلوكیة مصاحبة العاقات مختلفة وتراوحت أعمارھم م

طفال عادیا ال یعانون من اعاقات وتم تقسیم العینة الى عشرة أطفال فى  20وكذلك من 

كل مجموعة بطریقة عشوائیة وتم العمل على رفع درجة الكفاءة االجتماعیة بالتفاعل 

توجب تصمیم برامج تدخل لتطویر المھارات االجتماعیة وتبین من سمع األقران مما ی

،  2011القمش ، .( ھ قد تحسن مفھوم االطفال لذواتھم بشكل ایجابىنتائج الدراسة ان

  ) 41.ص

  . اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة والنفسیة المترتبة على اإلعاقة 

اجتماعیة قد تترتب على اإلعاقة ترتبط باألسرة حیث أن إعاقة الفرد ھي  اً ھناك آثار

ة ونوعھا ، كما أن وضع إعاقة ألسرتھ في نفس الوقت مھما كانت درجھ اإلعاق

في أسرتھ قد یحیطھا بقدر غیر یسیر من االضطراب ، كما أن  الشخص ذوى االعاقة

قابل بالشعور بالذنب یو ابتھاج أسلوكھ قد ینتابھ غضب أو قلق أو حساسیة أو اكتئاب 

 اً وقد تترتب على اإلعاقة أثار، وھذا یؤثر على توازن األسرة وتماسكھا ، والحیرة 

 اضافة الى لھاعائل وقد یكون بالنسبة ألسرتھ  یكون مكلفنھ أحیث أیضاً ة اقتصادی
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آثاراً نفسیة تتمثل في  ھناكالدخل ، وأیضاً  انعدامالبطالة وقلھ اإلنتاجیة والفقر و

الشعور بالنقص والعجز وعدم الشعور باألمن وعدم االتزان االنفعالي وسیادة مظاھر 

غیر الالئقة تعویض واإلسقاط واألفعال العكسیة ال والسلوك الدفاعي مثل اإلنكار 

  ) 215-208.م ، ص 2006صالح ، .(  اجتماعیاً 

  .االعاقة ذوى عملیة التنشئة االجتماعیة لأھمیة الجماعة في 

الجماعة ھي األداة التي یستخدمھا المجتمع في تنشئة أفراده وغرس القیم وتصحیحھا 

والجماعة ھي المرآة الحقیقیة التي یستطیع وتدعیمھا والمحافظة على استمراریتھا ، 

الفرد من خاللھا إدراك ذاتھ ، على ذلك فان مجال استخدام الجماعة یتعدى المساھمة 

في عملیات التنشئة االجتماعیة إلى إعادة تصحیح مسارھا ، كما وتوفر الجماعة 

 ،تھ الفرص التي یتمكن من خاللھا العضو من تدعیم قدرتھ على إدراك وتحقیق ذا

بمراحل تبدأ باإلنكار  ونیمرالمختلفة  مفي مراحل حیاتھ واألشخاص ذوى اإلعاقة

والرفض لإلعاقة ثم مرحلة الثورة والغضب وتلیھا مرحلة التسلیم واإلقرار ومرحلة 

خالل ھذه المراحل یحتاج  واإلحساس بالضعف وتنتھي بالتقبل لإلعاقة والتعایش معھا 

وھى  من ذوى االعاقةرة كجماعة فھي المستقبلة لالبن إلى جماعة فإذا بدأنا باألس

تأثیر على األبناء ، وینظر كثیر من الباحثین إلى أنماط الاإلطار الدائم والمستمر في 

وإخوتھ من  من ذوى االعاقةالتفاعل االجتماعي الذي یسود الجو األسرى بین االبن 

 هل مؤثرة على حاضرناحیة وبینھ وبین والدیھ من ناحیة أخرى على أنھا عوام

  ) 271 – 270.،ص 2003بیومى وعبده ، .(  ھومستقبل

  .ووسائل االعالم العالقة بین الجماعة 

عملیة االتصال وإذا لم یكن لدى القائم  منالھدف األساسي والنھائي الجماعة ھى عتبر ت

 قللالنفسیة والعاطفیة فسوف ی اباالتصال فكرة كاملة عن قدرات الجماعة وخصائصھ

مھما كانت الرسالة مصممة تصمیما جیدا  اوإقناعھ الك من قدرتھ على الوصول إلیھذ

ھناك العدید من المتغیرات ، و االعالمیةومھما كانت قدرات القائم باالتصال والوسیلة 

التي تؤثر على المضمون الذي سوف یتعرض لھ المتلقي نفسھ مثل تفكیره وعواطفھ 

 93.م ،ص 2004الحدیدي و على ، . ( میولھ وتعلیمھ وعمره وشخصیتھ ومزاجھ و

- 103 (  

  .وسائل اإلعالم بذوى االعاقة  صور اھتمام 

  -:تتوفر فى المجتمعات العدید من وسائل االعالم والتى تشتمل على التالى 

  .إعالم كامل یؤدى إلى التثقیف والتوجیھ والتربیة والترفیھ  ىوھ ب والدوریاتالكت-

  ..فكرة أو معنى سیاسي أو اجتماعيالخطب وكل خطبة تحمل -

  .النشرات وھى مكتوبة أو مسموعة أو مرئیة فھي وسیلة إعالمیة أساسیة -
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الندوات حیث تشتمل على العدید من األفكار التي تناقش كل الزوایا بواسطة –

  .مختصین

شیعھ تحظى باھتمامات الصفوة لما توھو  یھأو األدب لمیھأو الع ةالصحفی اتالمؤتمر–

  . أفكارمن 

  .ةف نافعاھدأبین فكرتین ومناقشتھا من كل الزوایا وصوال إلى  ةالمناظر–

  .برزه كل منھا من سلع و معروضاتترض وما اق أو المعاسواأل– 

  .الصحافة وھى من قمة الوسائل –

اإلذاعة المسموعة وھى أكثرھا تأثیرا و شیوعا ألنھا تعتمد على االستماع فقط  - 

  . اً أو مثقف اً كانوالیسر دون النظر إلى المستمع متعلم وتعتمد على السھولة

ھي أقوي واالستماع والمشاھدة  توفر فرصةاإلذاعة المرئیة وھى أھم الوسائل وھى –

  .ألنھا ال تجعل المشاھد یحتاج إلى االنتقال إلى دور العرض 

  .أنحاء العالموكاالت األنباء فھي تنقل األنباء واألحداث المحلیة والعالمیة إلى جمیع - 

العالقات العامة وھى تتواجد داخل األعمال المختلفة وكل القطاعات وتعمل على – 

ب الصدع بین اإلدارات والعاملین وتوطد العالقة بین مرافق الدولة وتربط المؤسسة آر

  .بغیرھا وتقوم بالدعایة واإلعالن للجھة التابعة لھا 

- 107.م  ،ص 2001جبارة  ، (  الملصقات والمنشورات واللوحات اإلرشادیة-

110(  

بھدف  االعاقةاإلعالم المسموعة والمرئیة والمقروءة برعایة ذوى  وكان اھتمام وسائل

تحقیق التوعیة السلیمة لألسر وللمجتمع ولتوضیح طرق الوقایة من اإلعاقة ولطرح 

  .والعمل على توصیلھا إلى المسئولین واقتراح الحلول لھا  ھمومشكالت ھمحاجات

بذوى االحتیاجات الخاصة تتمثل فى وسائل االعالم ھتمام الوھناك بعض األمثلة  

  -:التالى 

 .والتلیفزیوناإلذاعة -

عدد من البرامج  تخصصیرى الباحث أن وسائل االعالم فى بعض الدول العربیة قد 

أسبوعي في كل إذاعة من الشبكات  اذاعىبرنامج  مثالً ففى مصر عن ذوى االعاقة ، 

 وبرنامجعن ذوى اإلعاقة مثل برنامج نادي األمل " إذاعات  10بما یقارب "عیة اإلذا

 اً الذي یبث برامجھ على الھواء مباشرة لمدة ثالثة ساعات أسبوعی"  O" رادیو الفصیلة

" تواصل " ملیون معاق وبرنامج  7حركة "وبرنامج " شركاء ولسنا أعباء "وبرنامج 

في  ةبرامج أسبوعیبة للتلیفزیون كانت ھناك وبالنس ،وعدة برامج صحیة وغیرھا 

مثل برنامج دعوة للحیاة وبرنامج فرسان اإلرادة والتحدي واألمل  بعض القنوات

وحدیث األصابع وبدون فواصل والحق في الحیاة ولست وحدك ومالئكة األرض 

وھناك برامج مشابھھ في الدول العربیة والخلیجیة مثل مشاعل األمل و سالمتك .



 2016العدد الثاني يونيو  –الد السادس  –جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات 

248  

 

في العالم العربي قناة اإلنسانیة  لذوى االعاقةأول قناة  ، وكانتمج إلى أمي وأبى وبرنا

فھناك فى فلسطین أما . وفضائیة اإلرادة " نحو مجتمع واحد " في السعودیة وشعارھا 

إذاعة صوت اإلرادة إذاعة اإلرادة و" ثالث اذاعات عن ذوى االعاقة فى قطاع غزة 

ا أن غالبیة مقدمى البرامج بھا ھم من ذوى االعاقة كم، " وإذاعة فرسان اإلرادة 

، أما في اإلذاعات المحلیة األخرى فلم یتوفر برنامج خاص بھم ولكن ھناك أنفسھم 

حلقات من ضمن البرامج مثل إذاعة الرأي التي قدمت بعض الحلقات مثل حلقة حرائر 

نھم ، وبرنامج نسیم عن اإلعاقة ، وإذاعة المرأة لألونروا التي قدمت بعض الحلقات ع

وأیضا تجربة . الصباح بإذاعة األقصى ، وأیضاً بإذاعة القدس برنامج أھل الخیر 

حلقة عن المعاقین ذھنیا وكان توقفھم عن  25إذاعة األقصى حیث تم تقدیم برنامج بھ 

و ھناك بعض األنشطة . البرنامج بسبب ضعف التدریب لدى مقدمي ھذه البرامج

بالتعاون " الھیئة العامة لإلذاعة والتلیفزیون " اعة صوت فلسطین األخرى مثل قیام اذ

مع شبكة غزة أونالین، ونادي اإلعالم االجتماعي لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة بدعم 

وبالتغرید عبر وسائل التواصل االجتماعي " مجتمع یتسع للجمیع " لحملة بعنوان 

لمي  لذوى االعاقة عن حقوق ذوى فى الیوم العا' انستجرام'، و'فیس بوك'، و'تویتر'

فیما یتعلق ما أ. االعاقة فى الوصول والمواءمة والتمیز مع تسلیط الضوء على معاناتھم

إال أن ھناك ال توجد محطات لذوى اإلعاقة  بمحطات البث التلیفزیونى ففى فلسطین

بعض البرامج التى تتضمن بعض القضایا عنھم مثل نشرات األخبار وبعض 

التى تتضمن أحوالھم مع محاولة عرض بعض المسابقات والبطوالت  األسبوتات

الخاصة بھم وتغطیتھا اعالمیاً وتغطیة األیام العالمیة وبعض الندوات والمؤتمرات 

  .الخاصة بقضایاھم 

 المجالت والنشرات -

في العالم العربي ھناك عدة مجالت تھتم بأمر ذوى االعاقة مثل الحیاة الطبیعیة وحق 

والمنال والحیاة وأصداء المعاقین والخطة ونداء المعاقین واإلرادة وراشد المعاق 

ورسالتنا ومجلة معھد األمل للصم والبكم وعالم اإلعاقة وصرخة صامتة وشئون 

المعاقین وعلموني والمنى والمجلة السعودیة لإلعاقة والتأھیل وعطاء والمیالد وصوت 

لصدى والمعرفة التي تصدر عن جمعیة وھناك نشرات دوریة مثل المظلة وا، المعاق

ھناك عدد من وفى فلسطین ، رعایة وتأھیل المعاقین حركیا بصنعاء في الیمن

تھتم بأمر ذوى االعاقة مثل الفاتح والعودة ھذا إضافة إلى الملصقات  التىمجالت ال

أبو النصر ، (  ذوى االعاقةوالالفتات والكتب وغیرھا من وسائل إعالمیة عن 

  ) . 280-275.صم ، 2004
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  .لمستقبل ذوى االعاقة احتیاجات إرشادیة 

  . االكتشاف المبكر لإلعاقةواالھتمام ببرامج الوقایة  -

  . طفال لدیھم إعاقات أ انجابمج إرشاد زواجي للتخفیف من اعمل بر –

  . المؤدیة لإلعاقةبرامج وقایة من أمراض الطفولة عمل  –

  . یث أن التأھیل یعتبر المیالد الثاني لذوى اإلعاقةحالتدخل المبكر لخدمات التأھیل  –

  .بقواعد المعاملة اإلنسانیة لھم االھتمام الشعبي وتوعیھ المواطنین  –

سرحان ، .( ذوى االعاقةمالحظة ومتابعة التطور العالمي في مجال تأھیل ورعایة   –

  )  55-53.، ص مرجع سابق

  اإلعالم والتخطیط المستقبلي

اإلعالم بتزاید االھتمام بالتطور العلمي والتكنولوجي من ناحیة وزیادة  تتزاید أھمیة 

حده الصراع الدولي من ناحیة أخرى ، وبفضل التقدم التكنولوجي الھائل لوسائل 

اإلعالم أصبح مركز االھتمام األول في الدول وفى شتى المجاالت السیاسیة 

م في مراكز االتصال أو في اإلنمائیة وأصبح ھناك تحكو االجتماعیة ووالعسكریة 

وسائل اإلعالم ، ولقد أخذت وسائل اإلعالم المعاصر تتنافس لبث برامجھا ونشر 

لیؤدى دوره االیجابي والفاعل  أحتمی اً أفكارھا لھذا أصبح التخطیط االعالمى مطلب

ویرى إبراھیم إمام في ھذا ،  داخلیا وخارجیا ولیؤدى مسؤولیتھ االجتماعیة كما ینبغي

ار أن التخطیط یرتبط ارتباطا وثیقا باألھداف التي تسعى إلیھا الدولة لتحقیقھا في اإلط

المجاالت الداخلیة والخارجیة ویقوم على أساس استغالل الطاقات و اإلمكانات 

كما وتبرز أھمیة التخطیط االعالمى في . اإلعالمیة والثقافیة ومواكبة السیاسة القومیة

ثانیھما لجمیع فئات المجتمع عن طریق أجھزة اإلعالم وشمولھ : عاملین أولھما وجود

م 2001أبو شنب ، .( سرعة نتائجھ في تحقیق التحول الفكري واالجتماعي المنشود : 

  )194.، ص

  منھج الدراسة

الظھار دور مسؤولیة وسائل اإلعالم  التحلیلىاستخدم الباحث المنھج الوصفي 

لفئات العاملة في القنوات الفضائیة المرئیة ا اتجاه ذوى االعاقة كما تراھاالجتماعیة 

  . فى مدینة غزة 

  مجتمع الدراسة

اعالمى من االعالمیین العاملین فى )  20(  مكونة مناختیار عینة قام الباحث ب

  .القنوات الفضائیة المرئیة  فى مدینة غزة ، وذلك بالطریقة العشوائیة 
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  خصائص العینةوصف 

  العمر -1

  لمبحوثین حسب الفئات العمریة یصف ا)  1(جدول 
 النسبة المئویة التكرار الفئة

  سنة 25 - 20

  سنة 35 – 26

  سنة 45 – 36

 فأكثر      – 46

1  

8  

9  

2 

5  

40  

45  

10 

 تقریباً %  100 20 المجموع

 45 – 36(من اإلعالمی�ون م�ن ذوى األعم�ار %  45إلى أن نسبة ) 1(یشیر جدول 

م�ا )  35-26( م�ن ذوى األعم�ار %  40ونسبة  وھذا العمر ھو عمر النضج ) سنة 

وھ�ذا یش�یر إل�ى أن )  – 46(م�ن ذوى األعم�ار  %  10بین الشباب والنض�ج ونس�بة 

م�نھم م�ن % 85العینة كانت غالبیتھا من الناضجین حی�ث كان�ت النس�بة تش�یر إل�ى أن 

وھ��ى مرحل��ة عمری��ة تتمی��ز النش��اط الع��الي ف��ي ھ��ذا )  45 – 26( المرحل��ة العمری��ة 

  .. مجال خاصة عندما یتوفر لھم عمل یتیح لھم الفرصة ال

  النوع  -2

  یصف المبحوثین حسب النوع ) 2(جدول 
 النسبة المئویة التكرار الفئة

  ذكر-

 أنثى-

14  

6 

70  

30 

 تقریباً % 100 20 المجموع

م�ن العین�ة م�ن اإلعالمی�ون م�ن ال�ذكور ونس�بة %  70إل�ى أن نس�بة ) 2(یشیر جدول 

إلن��اث وھ��ذا ض��روري ج��داً ف��ي ھ��ذا المج��ال حی��ث العم��ل م��ع ذوى م��ن ا مم��نھ% 30

  .االعاقة یحتاج إلى وجود الجنسین معاً 

  المؤھل-3

  یصف المبحوثین حسب المؤھل) 3(جدول 
  النسبة المئویة  التكرار  الفئة

  تخصصات مختلفة-

  صحافة وإعالم بكالوریوس-

  صحافة وإعالم دبلوم -

  دراسات علیا اعالم-

12  

4  

3  

1  

60  

20  

15  

5  

  % 100  20  المجموع
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م��ن العین��ة تخصص��اتھم ال تتعل��ق بالص��حافة %  60ال��ى أن نس��بة ) 3(یش��یر ج��دول 

م�ن %  20واإلعالم فكانت لغة عربیة ولغة انجلیزیة وتاریخ وغیر ذلك وكانت نس�بة 

م�ن الحاص�لین عل�ى مؤھ�ل %  15الحاصلین على مؤھل عالى فى التخصص ونس�بة 

  .متوسط فى التخصص 

  وسیلة االعالمیة التى یعملون فیھا ال-4

  یصف المبحوثین حسب الوسیلة االعالمیة المرئیة التى یعملون فیھا) 4(جدول 
  النسبة المئویة  التكرار  الفئة

  فضائیة فلسطین-

  فضائیة األقصى-

  فضائیة الكتاب -

  فضائیة القدس-

  عاملین فى مرئیات عربیة-

  أخرى تذكر -

3  

4  

5  

4  

4  

-  

15  

20  

25  

20  

20  

-  

  % 100  20  المجموع

من العین�ة ك�انوا م�ن االعالمی�ین الع�املین ف�ى %  25الى أن نسبة )  4( یشیر جدول 

 20من االعالمیین العاملین فى فضائیة األقصى ونسبة %  20فضائیة الكتاب ونسبة 

من االعالمیین العاملین فى مرئیات عربیة %  20أیضاً من فضائیة القدس ونسبة % 

الع��داد ب��رامج تتعل��ق ب��المجتمع الفلس��طینى مث��ل المتوس��ط التونس��یة  خ��ارج فلس��طین

م��ن العین��ة كان��ت م��ن االعالمی��ین %  15والش��ارقة االماراتی��ة وقن��اة إق��رأ ، ونس��بة 

  . العاملین فى فضائیة فلسطین 

  أداة الدراسة

تم ن فیما یییرأي االعالم للتعرف على  مقننةاستخدام استمارة مقابلة قام الباحث ب

بوسائل اإلعالم عن ذوى االعاقة ومن ثم تم التعرف على برامجھم الحالیة  ھمیقدت

المشكالت التي تعوق االھتمام بھذه الفئة في وسائل اإلعالم بذوي اإلعاقة وب والمتعلقة

في برامجھم المستقبلیة ھم بقضایااالھتمام مع الحث على ..وآلیاتھم في التغلب علیھا

   من المحكمین من حملة شھادة الدكتوراه) 5(على عدد وتم تحكیم االستمارة بعرضھا 

  جداول عرض وتحلیل البیانات 

ما نوعیة البرامج والمواد اإلعالمیة التي تحتویھا :  التساؤل األولاالجابة على 

  .حتیاجات الخاصة ذوى االوسائل اإلعالم فیما یتعلق بقضایا 

  ن ذوى االعاقةالبرامج التى یقدمھا االعالمى فى الوقت الحالى ع-5
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  البرامج التى یقدمھا االعالمى فى الوقت الحالى عن ذوى االعاقةیصف ) 5(جدول 
  النسبة المئویة  التكرار  الفئة

  .لم یتم تقدیم برنامج عن ذوى االعاقة-  

  تم تقدیم حلقات من برامج عن ذوى االعاقة  -  

  أخرى تذكر -  

18  

2  

-  

90  

10  

-  

  % 100  20  المجموع

من العینة لم یق�دموا ب�رامج ع�ن ذوى االعاق�ة ، %  90الى أن نسبة ) 5(جدول یشیر 

تم قیامھم بتقدیم بعض الحلقات عن ذوى االعاقة مثل برنامج حر الكالم %  10ونسبة 

في تلیفزیون فلسطین أو بعض أس�بوتات التوعوی�ھ الخاص�ة ب�ذوي اإلعاق�ة والمش�تركة 

م بعق�د  2012تلیفزی�ون فلس�طین ف�ي س�بتمبر  مع الدفاع المدني الفلسطیني وأیضاً قیام

اتفاق مع الھیئة الوطنیة لحق�وق ذوى اإلعاق�ة إلدراج لغ�ة اإلش�ارة ف�ي ب�رامج اإلذاع�ة 

والتلیفزیون ودمجھم مع التوجھ نحو تحقیق كافة المعاییر الدولیة في التغطیة اإلعالمیة 

قم اإلذاع�ة والتلیفزی�ون لذوى اإلعاقة وكان التوجھ لقیام الھیئة یت�ولى مھم�ة ت�دریب ط�ا

على كیفیة التعاطي مع قض�ایا ذوى اإلعاق�ة ، كم�ا وقام�ت فض�ائیة الكت�اب بتخص�یص 

للموھوبین منھم بعض الحلقات  ف�ي ع�دة ب�رامج مث�ل برن�امج جمع�ھ مبارك�ة وبرن�امج 

صباح الكتاب وغیرھا ، واآلن تقوم بتق�دیم نش�رة األخب�ار بلغ�ة اإلش�ارة  بمع�دل ث�الث 

م ، وفضائیة األقصى التي تحدثت عنھم في بعض فق�رات نس�یم الص�باح مرات فى الیو

كما أنھم اجتھدوا في تقدیم خطة إعالمیة تخ�ص ذوى اإلعاق�ة مث�ال القی�ام بنق�ل مباش�ر 

لخطبة الجمع�ة بلغ�ة اإلش�ارة ، وأیض�اً القی�ام ك�ل ش�ھر ونص�ف بتق�دیم حلق�ة ع�ن ذوى 

ئیات العربی�ة كان�ت ھن�اك ع�دد م�ن اإلعاقة ، وبالنسبة لمش�اركة اإلعالمی�ین م�ع الفض�ا

المشاركات مثل المشاركة في قناة المتوسط التونسي والتى تمثلت في تق�دیم تقری�ر ع�ن 

قصة معاق من غزة ، ومشاركة أخرى مع قناة أقرأ ببرن�امج أكس�جین ال�ذي ت�م تقدیم�ھ 

ع��ن قص��ص ذوى إعاق��ة م��ن فلس��طین ، وكان��ت ھن��اك بع��ض الحلق��ات ف��ي الفض��ائیات 

  .مشروع حقي في التعبیر لتمكین األطفال ذوى اإلعاقة الذھنیة  العربیة عن

  مدى رضا االعالمى عن االھتمام بقضایا ذوى االعاقة-6

  یصف مدى رضا االعالمى عن االھتمام بقضایا ذوى االعاقة) 6(جدول  
  النسبة المئویة  التكرار  الفئة

  ال-

  نعم -

17  

3  

85  

15  

  % 100  20  المجموع

م��ن العین��ة ل��یس ل��دیھم رض��ا ع��ن االھتم��ام %  85ل��ى أن نس��بة ا) 6(یش��یر ج��دول 

لدیھم رضا وقاموا بتبریر ھذا الرضا %  15االعالمى بقضایا ذوى االعاقة  ، ونسبة 

بأن ذوى االعاقة لدیھم مؤسسات تھتم بھم وبش�أنھم وأن م�ا ی�تم تقدیم�ھ م�ن حلق�ات ف�ى 
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ما یمر بھ من حالة عدم برامج عن ذوى االعاقة یعتبر كافى فى ظل ظروف المجتمع و

  .استقرار 

  

  نوع البرامج التى تقع فى مجال اھتمام االعالمى فى العینة  -7

  یصف البرامج التى یحرص على تقدیمھا االعالمى فى العینة) 7(جدول 
  النسبة المئویة  التكرار  الفئة

  برامج سیاسیة-

  برامج اجتماعیة-

  برامج تتعلق بذوى االعاقة-

  أخرى تذكر-

12  

6  

2  

-  

60  

30  

10  

-  

  % 100  20  المجموع

م��ن العین��ة أجمع��وا عل��ى اھتم��امھم بالقض��ایا %  60ال��ى أن نس��بة ) 7(یش��یر ج��دول 

منھم بالقضایا االجتماعی�ة وھ�ذا یجس�د خصوص�یة %  30السیاسیة أوالً ومن ثم نسبة 

البیئ��ة الفلس��طینیة لم��ا أن المجتم��ع ف��ي حال��ة اح��تالل وأن السیاس��ة ج��زء ال یتج��زأ م��ن 

تمام المواطنین وأن وسیلة اإلعالم لدیھم تعاملت مع رغب�ات الم�واطنین معتق�دین أن اھ

ھ��ذه الب��رامج ھ��ى الت��ى تش��غل ب��ال الم��واطن ، وق��د كان��ت نس��بة االھتم��ام بب��رامج ذوى 

، وبالرغم من ذلك فقد أكدوا أنھ�م غی�ر راض�ون ع�ن ذل�ك كم�ا %  10االعاقة بالعینة 

مھ اإلعالم تجاه قض�ایا ذوى االعاق�ة غی�ر ك�افي  ، وأن ما قد)  6( جاء فى جدول رقم 

  .  

ما المشكالت والمعیقات في المؤسسات اإلعالمیة :  التساؤل الثانىاالجابة على 

  .والتي تحول دون االھتمام بھذه الفئة 

المشكالت والمعیقات في المؤسسات اإلعالمیة والتي تحول دون االھتمام بھذه  -8

  .الفئة 

كالت والمعیقات في المؤسسات اإلعالمیة والتي تحول دون المشیصف ) 8(جدول 

  .االھتمام بھذه الفئة 
  النسبة المئویة  التكرار  الفئة

  الطابع السیاسى االخبارى للوسیلة  -

  موضوعات ذوى االعاقة ال تجذب الجمھور-

  عدم تخصص الوسیلة فى مجال ذوى االعاقة-

  أخرى تذكر-

12  

3  

2  

3  

60  

15  

10  

15  

  % 100  20  المجموع

م��ن العین��ة اك��دوا عل��ى أن الط��ابع السیاس��ى %  60ال��ى أن نس��بة ) 8(یش��یر ج��دول 

واإلخبارى للوسیلة االعالمیة كان من األسباب التى تح�ول دون االھتم�ام بقض�ایا ذوى 

نظرا لتطورات األوض�اع السیاس�یة االعاقة ، وأیضاً القیام بالتغطیة المستمرة لألحداث 
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وكان�ت ھ�ى النس�بة وما یتعلق باالحتالل واالنقسام والمصالحة على الصعید الفلسطیني 

الخاص بنوعیة البرامج التى یقدمھا )  5( الغالبة واتفق ذلك مع ما جاء فى جدول رقم 

م�ن العین�ة أك�دت أن %  15االعالمى فى الوقت الحالى عن ذوى االعاقة ، وأن نسبة 

دخل ف�ي اھتم�ام تال وتفاعل  اتجد صدى ولیس لھ موضوعاتھم ال تجذب الجمھور وال 

م�ن العین�ة %  15وأن نس�بة المشاھد ل�ذلك ل�م یخص�ص لھ�ا وق�ت ومس�احات كامل�ة ، 

حی�ث ع�دم اھتم�ام الش�ارع بھ�م ، وأن " أخ�رى ت�ذكر"كانت المشكالت لدیھم تتمثل ف�ى 

ھن��اك قض��ایا تحق��ق مش��اھدات أعل��ى م��ن قض��ایا ذوى االعاق��ة ، وأن��ھ ال توج��د سیاس��ة 

وأن الوق��ت وق��ت مص��الحة وإنھ��اء دة لالھتم��ام ب��ذوى االعاق��ة ، وطنی��ة اعالمی��ة موح��

من العینة قد رأت أن المش�كلة ترج�ع ال�ى أن ذوى %  10وكانت نسبة ، كما االنقسام 

كم�ا أن لھ�م فض�ائیة عربی�ة یمك�نھم فق�ط ، مساندة المادیة الى الاالعاقة ال یحتاجون اال 

التي تخصص لھم المشاریع والدعم ،  ن الجمعیات ھيأو، فضائیة اإلنسانیة " متابعتھا 

ن بعض المشاریع تنفق علیھم ، ومن ث�م ی�تم تموی�ل الجان�ب االعالم�ى م�ن قب�ل ھ�ذه أو

ن المؤسس��ات اإلعالمی��ة ھ��ي سیاس��یة إخباری��ة أو، الجمعی��ات الخاص��ة ب��ذوي اإلعاق��ة 

ع�ن ض�عف مس�ؤولیة وس�ائل  یعب�ر، وھ�ذا  ) 7(كم�ا أك�د ذل�ك ج�دول بالدرجة األول�ى 

االعاق��ة كم��ا ویب��رر احتی��اج ھ��ؤالء االعالمی��ون ال��ى بص��فة عام��ة تج��اه ذوى  اإلع��الم

المزی��د م��ن الت��دریبات والتوعی��ة والتثقی��ف بأھمی��ة وج��ود التكام��ل ف��ى العم��ل االعالم��ى 

 وأھمیة االعتماد على المیثاق األخالقى للمھنة ومسؤولیة المھنة تجاه كل فئات المجتمع 

.  

مكن التغلب على المشكالت والمعیقات التي تحد من كیف ی:  االجابة التساؤل الثالث

 .دور وسائل اإلعالم تجاه األشخاص ذوى اإلعاقة 

التغلب عل�ى المش�كالت والمعیق�ات الت�ي تح�د م�ن دور وس�ائل اإلع�الم تج�اه طرق  -9

  ذوى اإلعاقة

التغلب على المشكالت والمعیقات التي تحد من دور وسائل طرق یصف ) 9(جدول 

  ذوى اإلعاقة اإلعالم تجاه
  النسبة المئویة  التكرار  الفئة

  الضغط االجبارى على المسئولین من قبل ذوى االعاقة -

  توعیة االعالمیون حول قضایا ذوى االعاقة -

  وجود خطة اعالمیة قومیة موحدة عن ذوى االعاقة-

  تدریب مختصین منھم فى القضایا االعالمیة -

  أخرى تذكر-

3  

8  

5  

4  

-  

15  

40  

15  

20  

-  

  % 100  20  المجموع

إتب��اع بع��ض الوس��ائل لتفعی��ل عل��ى ق��د أك��دوا العین��ة  أف��راد ال��ى أن) 9(یش��یر ج��دول 

 40نس�بة : مسؤولیة وسائل اإلعالم تجاه ذوى االعاقة وكانت النس�ب موزع�ة كالت�الى 
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منھم  أشاروا الى ضرورة التوعیة االعالمیة لإلعالمیین أنفسھم حول قض�ایا ذوى % 

كانت قد أكدت على أھمیة تدریب مختصین م�ن ذوى االعاق�ة %  20االعاقة ، ونسبة 

ذكروا أن ذلك %  15فى المجال االعالمى لكى یقوموا بتقدیم برامج بأنفسھم ، ونسبة 

دع��وتھم م��ع  أنفس��ھمم��ن قب��ل ذوى اإلعاق��ة یك��ون م��ن خ��الل الض��غط عل��ى المس��ئولین 

أك�دت عل�ى ض�رورة قد %  15للتوعیة والتوجیھ ، وكانت نسبة لورش عمل وندوات 

ن تقوم االتحادات العامة للمع�اقین أو أن تكون ھناك خطة إعالمیة موحدة لموضوعھم 

أن و، المبادرة مع تقدیم الخطط اإلعالمیة إلیھم والتع�اون البن�اء ف�ي ھ�ذا اإلط�ار تبنى ب

تضافر الجھود لتلبیة مطالبھم وحقوقھم  مع تخصیص حلقة أسبوعیا عن ذوى اإلعاقة ت

  .  إن أمكن ذلكمن أن یكون المقدم منھم  وال مانع

كیف یمكن دعوة اإلعالمیون إلى االھتمام باألشخاص :  االجابة على التساؤل الرابع

  .ذوى اإلعاقة في المجتمع وبأھم قضایاھم األساسیة

   ن إلى االھتمام باألشخاص ذوى اإلعاقة في المجتمعیدعوة اإلعالمیطرق  -10

ن إلى االھتمام باألشخاص ذوى اإلعاقة في یإلعالمیدعوة اطرق یصف ) 10(جدول 

  المجتمع
  النسبة المئویة  التكرار  الفئة

  .اعداد برامج تركز على مواھبھم وحیاتھم وسبل تكیفھم -

اعداد برامج لتثقیف وتمكین ذوى االعاقة فى مجاالت -

  .الحیاة المتعددة 

  .اعداد برامج مسابقات خاصة بھم وبمتابعة بطوالتھم -

ل أفالم وثائقیة عنھم وتسلیط الضوء على مھاراتھم عم

  .الكامنة 

" عمل تقاریر مستمرة عن قصص نجاحھم بأسلوب 

  " feature"فیتشر " تقریر قصة  

  أخرى تذكر -

3  

4  

  

3  

3  

  

2  

  

5  

15  

20  

  

15  

15  

  

10  

  

25  

  % 100  20  المجموع

"  تذكر  أخرى" من العینة قد أشارت الى %  25الى أن نسبة ) 10(یشیر جدول 

حیث اشتملت على تقدیم اقتراحات تتضمن القیام بتقدیم نشرات یومیة وتقدیم خطبة 

الجمعة بلغة االشارة وعمل برامج یومیة عنھم وعن أخبارھم ، وعمل أسبوتات 

%  20إعالمیة تحتوى على طرق الكشف المبكر والوقایة من االعاقة ، وكانت نسبة 

اد برامج لتثقیف وتمكین ذوى االعاقة فى من العینة قد أكدت على ضرورة اعد

أكدت على ضرورة إعداد برامج تركز على %  15مجاالت الحیاة المتعددة ، ونسبة 

مواھبھم وحیاتھم ونفس النسب أیضاً كانت للبرامج الخاصة بالمسابقات والبطوالت 

بقیة فكانت عنھم واألفالم الوثائقیة التى تسلط الضوء على امكانیاتھم ، أما النسبة المت
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أي توصیل " (  feature"فیتشر وھى عبارة عن تقدیم مقترح لعمل تقاریر %  10

  . عن قصص نجاحھم ) المعلومات للجمھور ولكن بأسلوب درامي 

مقترحات لبرامج یمك�ن أن ی�تم تق�دیمھا ف�ى المس�تقبل م�ن قب�ل االعالمی�ین ع�ن  -11

  ذوى االعاقة 

یمكن أن یتم تقدیمھا فى المستقبل من قبل یصف مقترحات البرامج التى ) 11(جدول 

  االعالمیین عن ذوى االعاقة
  النسبة المئویة  التكرار  الفئة

  برامج للوقایة والكشف المبكر عن االعاقة-

برامج عن مدى مواءمة وتجھیزات األماكن العامة لوصول -

  ذوى االعاقة

  برامج لتوعیة المواطنین واالھتمام الشعبى بقضایاھم -

  ترفیھیة تحتوى على سمر ومسابقات لھمبرامج -

  برامج لعرض قصص نجاحھم ومواھبھم وقدراتھم -

  أخرى تذكر-

4  

3  

  

3  

2  

6  

1  

20  

15  

  

15  

10  

30  

5  

  % 100  20  المجموع

م�ن العین�ة ق�د أب�دوا الرغب�ة ف�ى اع�داد ب�رامج %  30الى أن نس�بة ) 11(یشیر جدول 

ق��د %  20م ، وأن نس��بة لع��رض قص��ص نج��اح ع��ن ذوى االعاق��ة وم��واھبھم وق��دراتھ

%  15أبدوا اس�تعدادھم إلع�داد ب�رامج للوقای�ة والكش�ف المبك�ر ع�ن االعاق�ة ، ونس�بة 

إلع��داد ب��رامج ع��ن م��دى موائم��ة وتجھی��زات األم��اكن العام��ة لوص��ول ذوى االعاق��ة ، 

 10إلعداد برامج عن توعیة المواطنین بقض�ایا ذوى االعاق�ة ، ونس�بة %  15ونسبة 

كان��ت " أخ��رى ت��ذكر% " 5رفیھی��ة ومس��ابقات ، والنس��بة المتبقی��ة إلع��داد ب��رامج ت% 

لعمل برامج وتغطیة خاصة عن مراحل نمو االطفال ذوى االعاقة وكیفیة التغلب عل�ى 

  . أیضاً  ) 10(مشكالتھم وھذا یتفق مع ما جاء فى الجدول رقم 

ج ع�ن ویرى الباحث أن مبادرة ك�ل أف�راد العین�ة وع�زمھم عل�ى التخط�یط إلع�داد ب�رام

ذوى االعاقة قد حقق ج�زء م�ن أھ�داف الدراس�ة الت�ى تتعل�ق ب�التعرف عل�ى المس�ؤولیة 

االجتماعیة لدى االعالمیین ومن ثم استكمال أوجھ القصور لدیھم ول�دى زمالئھ�م تج�اه 

  .ذوى االعاقة فى المستقبل 

  

   

  

  

  

  



 مبدينة غزة اإلعالمجمال  يفمن وجهه نظر العاملني االعاقة جتاه ذوى  وسائل اإلعالمل االجتماعية سؤوليةامل

257 
 

  ملخص عام ألھم النتائج *

ذوى اإلعاقة كانت ضعیفة وال تزال  أن المسؤولیة االجتماعیة لوسائل اإلعالم تجاه-

في مرحلة النشأة وأن غالبیة الوسائل حاولت إثبات ذاتھا ومخاطبة مشاعر جمھورھا 

بالقبول والدعم والدعوة لمتابعتھا ، كما وتحاول كل منھا تحقیق أعلى نسبة في المتابعة 

  .من قبل الجمھور والسبق االعالمى بالدرجة األولى 

د اإلعالمیة التي تحتویھا وسائل اإلعالم فیما یتعلق بقضایا ذوى أن البرامج والموا-

  .اإلعاقة

  .كانت غیر كافیة وفى مرحلة التكوین وتحتاج لمزید من بذل الوقت والجھد 

أن من األسباب والمعیقات في ھذه المؤسسات اإلعالمیة والتي تحول دون االھتمام -

بالدرجة األولى ومن ثم متابعة أخر  بھذه الفئة كان الطابع السیاسي واالخبارى لھا

التطورات على الصعید المجتمعي ومن ثم بعض القضایا االجتماعیة المتعلقة 

بمشكالت المجتمع الناجمة عن االحتالل واالنقسام والمصالحة، ھذا إضافة إلى 

االھتمام بتلبیة رغبة المشاھد أو المستمع ولم تتوفر لدیھم ھناك خطة متكاملة لالھتمام 

  ..ذوي اإلعاقة واعتمدت بشكل أساسي على االجتھادات والمنافسات الفردیة ب

كان من أھم النتائج دعوة اإلعالمیون إلى االھتمام باألشخاص ذوى اإلعاقة في  -

المجتمع وبأھم قضایاھم األساسیة من خالل تبنى بعض األفكار الخاصة بتقدیم فقرات 

لى أن یقوم ذوى اإلعاقة بتقدیمھا بأنفسھم في برامج عنھم أو تقدیم برنامج أسبوعي ع

مع تخصیص مقاالت خاصة بھم و القیام باالھتمام بالدعم الشعبي لھم وألھم المواھب 

 . التي تتوفر لدى العدید منھم 

  -:وفى ضوء نتائج الدراسة یوصى الباحث بالتالى 

 .    ضرورة تضافر الجھود فیما یخص قضایا ذوى اإلعاقة -

 ..االعالمى فیما بین المؤسسات التي تھتم بذوي اإلعاقة  ضرورة التعاون-

ضرورة وضع خطة إعالمیة  وطنیة عن ذوى اإلعاقة تتناول قضایاھم وحقوقھم و -

 .قصصھم في تحدى اإلعاقة 

عمل حمالت على مدار العام وعمل بروشورات وملصقات وبرامج عن تجھیزات -

مثل . یشارك فیھا المعاقین أنفسھم األماكن العامة وإشارات المشاة عن ذوى اإلعاقة

مدرسة  –یوجد مطعم للصم  –" انتبھ یوجد مدرسة للصم "اإلشارة أو الالفتة 

 .. وھكذا ..للمكفوفین 

االھتمام بالتنسیق المشترك بین الجامعات والتطویر التقني في التعلیم لذوى اإلعاقة -

 .د منھم في ھذه الفعالیات واالستفادة من خبرات العدی. وتنظیم الفعالیات المتنوعة 

 . عنھمتكثیف برامج التوعیة الخاصة بتغییر معتقدات الناس الخاطئة  -
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 .تدریب شرائح من ذوى اإلعاقة ودمجھم في اإلعالم -

االستثمار االجتماعي في قضایاھم بوسائل اإلعالم بما یحقق الفائدة لھم ویحقق النفع -

 .عمھا لفكرة المسؤولیة االجتماعیة عنھم للمؤسسات اإلعالمیة ولسمعتھا واھتمامھا ود

دعم فكرة وجود قیادة تحویلیة في المؤسسات اإلعالمیة یكون ھدفھا تبنى الرؤى -

المشتركة والدفع بأعلى مستویات التفكیر لالھتمام بأمر المجتمع وقضایاه والتحفیز 

 .لألفراد للوصول ألعلى مستویات المسؤولیة االجتماعیة  

االعالمى الجماھیري التطوعي ودعم فكرة االنتماء والمسؤولیة  االھتمام بالعمل-

 .. وأخالقیات األعمال الوطنیة لدى الجمیع وتأكید فكرة التكافل االجتماعي 

المبنیة على المتنوعة التأھیل التوعیة االعالمیة لألسر واالھالى بأفكار برامج -

بالخدمات  ةالمتعلق یرھاوالبفاریا وغالبورتیج برامج و،   CBRالمجتمع المحلى  

 ..ذوى االعاقة وأسرھملتلبیة احتیاجات الدعم الزائد أیضا تكثیف برامج التعلیمیة و
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  ملخص الدراسة

یتن��اول ھ��ذا البح��ث العالق��ات االجتماعی��ة ب��ین المس��لمین والص��لیبیین ف��ي مملك��ة بی��ت 

م ، حی��ث 1291-1099/ ه 690 -492المق��دس زم��ن الح��روب الص��لیبیة  م��ن س��نة 

تاریخیة ھامة في الصراع الصلیبي اإلسالمي ف�ي تعتبر الحروب الصلیبیة نقطة تحول 

العصور الوسطى ؛ نظرا لما لھا من آثار ھامة في تاریخ المش�رق والمغ�رب ، خاص�ة 

أن العالقات بین الطرفین اإلسالمي والصلیبي لم تكن عالقة ص�راع دائ�م ، فق�د تخللھ�ا 

بمعنى . ى السكاننوع من العالقات االجتماعیة ، التي انعكست في كثیر من األحیان عل

آخ��ر، ظھ��رت عوام��ل عدی��دة أدت إل��ى التف��اھم والتع��اون ب��ین الط��رفین، س��واء ب��ین 

الصلیبیین والمسلمین في األراضي التي احتلھا الصلیبیون ف�ي الش�ام وس�احل المتوس�ط 

الشرقي أو بین الصلیبیین والمسلمین المستقلین من حولھم، حی�ث أث�ر المس�لمون بوج�ھ 

نبالئھم، حیث بدأوا في اتخاذ مظاھر شرقیة في حیاتھم وعاداتھم عام على الصلیبیین و

م�ع فت��ور الحم�اس ال��دیني ب�ین الص��لیبیین إض�افة إل��ى االتص�ال ال��ذي ت�م م��ع المس��لمین 

المجاورین، سواء في القتال أو في عملی�ات التب�ادل التج�اري ب�ین اإلم�ارات اإلس�المیة 

لعالق��ات االجتماعی��ة واألح��الف والص��لیبیة وص��والً إل��ى أعم��ال التع��اون الزراع��ي وا

وق�د تطرق�ت ف�ي ھ�ذا البح�ث .العسكریة التي نھضت بین بعض األط�راف ف�ي الج�انبین

لمعرفة ولتسلیط الضوء على مدى العالقات االجتماعیة التي كانت سائدة بین المسلمین 

 . والصلیبیین في تلك الفترة

ت االجتماعی�ة الت�ي كان�ت وتأتي أھمیة ھذا البحث للوق�وف عن�د ماھی�ة وطبیع�ة العالق�ا

سائدة بین المسلمین والصلیبیین في تلك الفترة، ودى تأثیرھا على طبیعة الص�راع ب�ین 

 :وقد اعتمدت الدراسة على عدة مناھج، منھا .الفرنجة والمسلمین في بیت المقدس

 .المنھج التاریخي الوصفي -

  . المنھج التحلیلي -
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Abstract 

This research deals with social relations between Muslims and 

Crusaders in the Kingdom of Jerusalem from the time of the 

Crusades years 492-690 AH / 1099-1291m, where the Crusades 

are considered an important historical turning point in the 

Crusader-Muslim conflict in the Middle Ages point; because of its 

important implications in the history of the Orient Morocco, 

especially as relations between the Muslim and Crusader parties 

were not permanent conflict relationship, it was interrupted by a 

kind of social relations, which were reflected often on the 

population. In other words, several factors led to the 

understanding and cooperation between the two parties, both 

between the Crusaders and the Muslims in the territory occupied 

by the Crusaders in the Levant and the coast of the eastern 

Mediterranean or between the Crusaders and the Muslims 

independents around them, where Muslims effect generally on 

the Crusaders and Nblaihm, where they began to take the 

Eastern manifestations appeared in their lives and habits with 

the chill of religious fervor among the Crusaders in addition to 

the connection that has been with the neighboring Muslims, 

whether in combat or in trade between the Emirates Islamic and 

Crusader operations down to the business of agricultural 

cooperation and social relations and military alliances that arose 

between some of the parties in Ganpin.oukd touched in this 

research to learn and to shed light on the extent of social 

relations that prevailed between Muslims and Crusaders in that 

period. 

The importance of this research to find out when and what the 

nature of social relations that prevailed between Muslims and 

Crusaders in that period, the impact on the friendly nature of the 

conflict between the Franks and Muslims in Jerusalem. The 

study relied on several platforms, including: 

- Descriptive historical approach. 

 - Analytical method. 
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  :المقدمة

من المعلوم أن الصلیبیین حینما قدموا للعالم اإلسالمي كانوا یحملون صورة س�یئة ع�ن 

المسلمین ، ذلك أن رجال الدین قد استطاعوا إیغار صدورھم ومألھا بالحقد والبغض�اء 

بالكفار والوثنیین وذلك لكي یدفعوھم لقتالھم والقضاء علیھم ، ولذا  للمسلمین ، وسموھم

ح��دثت تل���ك الم���ذابح الرھیب���ة الت���ي حل���ت بالمس���لمین عل���ى أی���دیھم نتیج���ة ھ���ذا الع���داء 

وبع��د أن اس��تقر الص��لیبیون ف��ي الش��رق ب��دأت كثی��ر م��ن المف��اھیم الت��ي .  )1(المس��تحكم

یقیة لإلسالم تفرض نفس�ھا عل�یھم ، یحملونھا عن المسلمین تتغیر، وبدأت الصورة الحق

فلم یجدوا اإلسالم كفرا كما یقول رجال الدین ویدعوا لإلباحة ، ولم یش�اھدوا المس�لمین 

وب�دأوا یحتك�ون بھ�م، فوج�دوا األخ�الق الحمی�دة  -صلى هللا علی�ھ وس�لم -یعبدون محمدا

ل�ك رج�ال والتعامل والسلوك الطیب الذي ال یمكن أن یتعلم�وه م�ن ش�یطان كم�ا لق�نھم ذ

الكنیسة ، بل ھو یعبر عن مستوى راق من التطور الحضاري الذي تفتق�ده أوروب�ا ف�ي 

  .)2(ذلك الوقت

ل��ذلك عم��ل بل��دوین األول مل��ك بی��ت المق��دس جاھ��دا عل��ى نب��ذ سیاس��ة الحق��د األعم��ى ، 

فحاول كسب المسیحیین من سكان البالد ، كما تقرب من المسلمین والیھود بعد أن أذن 

مح��دود م��ن المس��اجد والمعاب��د، وأع��اد للمدین��ة مكان��ة مرموق��ة ، وق��وى لھ��م ف��ي ع��دد 

  .)3(صالت مملكتھ بأوروبا

أي أن العقد الثاني من عمر المملكة الصلیبیة ش�ھد ح�دوث تح�ول ملح�وظ ف�ي السیاس�ة 

التعسفیة القائمة على إبادة السكان وتفریغ األرض ، سواء بارتكاب المجازر والمذابح، 

حی�ث إن ط�ول فت�رة اإلحتك�اك ب�ین المس�لمین . )4(والتھجیر القس�ريأو بعملیات الطرد 

والصلیبیین الذین قدموا في الحمالت األولى، واستقروا في بیت المقدس؛ أدى إلى قی�ام 

إن أولئك الذین كانوا غربیین أص�بحوا : " عالقات إنسانیة بینھم، حیث یقول الشارتري

: " لعالق�ات بی�نھم وب�ین المس�لمین بقول�ھوأشار الفیت�ري إل�ى حس�ن ا. )5("اآلن شرقیین 

  .)6("كانوا سعداء وھم یعقدون المعاھدات مع أعداء المسیح

ف�إذا حص�ل : "وأشار ابن خلدون، أن تلك العالقات لم تنجم إال عن فطرة اإلنسان، فقال

الملك أقصورا عن المتاعب التي كانوا یتكلفونھا في طلب�ھ، وآث�روا الراح�ة والس�كون ، 

ى تحصیل ثمرات الملك من المباني والمساكن والمالب�س، فیبن�ون القص�ور، ورجعوا إل

  .  )7("ویغرسون الریاض ویستأثرون بأحوال الدنیا 

                                                           
 )1(

  .                     437، ص 1، ج الصوري ، تاریخ. 77الشارتري ، تاریخ الحملة ، ص 
 )2(

  .                     299العبیدي ، عبد العزیز ، التأثیرات الحضاریة ، ص. 186-185فشر ، تاریخ أوروبا ، ص 
 )3(

  .67براور ، عالم ، ص 
 )4(

  .67براور ، عالم ، ص. 175مستناك ، السالم ، ص 
 )5(

               .    218الشارتري ، تاریخ الحملة ، ص 
 )6(

  .          105الفیتري ، یعقوب ، تاریخ ، ص 
 )7(

  .177، ص 1ابن خلدون ، تاریخ ، ج 
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ومھما یكن من أمر ، فإن الفترة الطویلة من الحكم الفرنج�ي ل�ألرض المقدس�ة أس�ھمت 

اصة فیما في قیام عالقات اجتماعیة بین المستوطنین الفرنجة والسكان األصلیین ، وبخ

تتعل���ق بالطع���ام والش���راب والمالب���س واألث���اث، إذ إن الفرنج���ة بص���فة عام���ة ت���أثروا 

حی�ث إن المس�توطنین الص�لیبیین ت�أثروا . )1(بالشرقیین ف�ي كثی�ر م�ن الع�ادات والتقالی�د

بس���رعة بالع���ادات والتقالی���د الس���ائدة ف���ي األراض���ي المقدس���ة ، وبخاص���ة فیم���ا یتعل���ق 

الف��اخرة وتش��بھوا بالمس��لمین ، واھتم��وا ب��أدوات الزین��ة ب��المالبس،  فلبس��وا المالب��س 

والجواھر الثمینة ، واستعمال مختلف أنواع األثاث الفخم، فالفارس إذا لم یكن في عدتھ 

وسالحھ ، ارتدى برنسا من الحریر ، واتخذ عادة العمامة ، وعن�د الخ�روج إل�ى القت�ال 

ارة الش�مس ، كم�ا جع�ل عل�ى ارتدى فوق درعھ سترة من الكتان لوقایة الرأس من ح�ر

  .     )2(خوذتھ كوفیة مثل تلك التي یضعھا الفارس العربي على رأسھ

وأقب��ل الص��لیبیون عل��ى األقمش��ة الموص��لیة والبغدادی��ة والدمش��قیة والش��رقیة والبس��ط  

والسجاد، وأخذوا عن العرب إطالة المالبس وتحلیتھا بالجواھر حسب مكانة المرء ف�ي 

تب ، واستعمل النعال التي یستعملھا المسلمون ف�ي بی�وتھم ، حت�ى قومھ واختالف المرا

أن بلدوین ملك بیت المقدس استبدل ثیابھ الغربی�ة ب�أخرى ش�رقیة ، وبل�غ األم�ر بت�انكر 

  .           )3(صاحب أنطاكیة أن سك النقود وعلیھا صورتھ في زي عربي

اة ، ولیس من المستغرب أن وإلى جانب ذلك، قلد الفرنجة المسلمین في االستمتاع بالحی

ت��رى ذل��ك عن��د المس��لمین خاص��ة وأنھ��م أص��حاب حض��ارة مادی��ة وفكری��ة عریق��ة، ل��م 

ویبدو التأثر بالعادات . )4(یشھدھا الفرنجة في بالدھم قبل زحفھم إلى األراضي المقدسة

اإلسالمیة واضحا من تصرف الملك ھنري دي شامبني ملك بیت المقدس نح�و ص�الح 

ل إلیھ یستعطفھ ویطل�ب من�ھ خلع�ة ، فأرس�ل إلی�ھ ص�الح ال�دین خلع�ة الدین، حیث أرس

، وال )7(، ففرح بھا الملك الفرنجي ولبس�ھا ف�ي عك�ا)6(، والشربوش)5(سنیة ، منھا القباء

یخفى أن لبس الشربوش كلباس للرأس كان لھ المكانة األولى ، إذ یعتبر بص�فة خاص�ة 

ب��ر طابع��ا ممی��زا لألمی��ر المس��لم ، حت��ى أن الط��ابع الممی��ز لطبق��ة األم��راء ، والقب��اء یعت

                                                           
 )1(

  .262سالمة ، جالل ، االستیطان ، ص 
 )2(

. 197، نابلس ، ص 376- 375البیشاوي ، سعید ، الممتلكات ، ص. 509- 506، ص 2رنسیمان ، تاریخ ، ج 
  .307الدویكات ، فؤاد ، إقطاعیة طبریة ، ص. 210-209ن ، صنعیرات، أسامة ، إقطاعیة بیسا

 )3(
  .244الحویري ، محمود ، األوضاع الحضاریة ، ص 

 )4(
. 197، نابلس ، ص376البیشاوي ، سعید ، الممتلكات ، ص. 244الحویري ، محمود ، األوضاع الحضاریة ، ص 

  .210-209نعیرات ، أسامة ، إقطاعیة بیسان ، ص
 )5(

  .72، ص 5ابن منظور ، لسان ، ج. ھو نوع من الرداء یصل إلى منتصف عضلة الساق  :القباء  
 )6(

مایر ، المالبس . ھو لباس للرأس كان لھ المكانة األولى إذ یعد بصفة خاصة الطابع الممیز لطبقة األمراء : الشربوش 
  .51المملوكیة ، ص

 )7(
، ابن األثیر ، الكامل في التاریخ "ا عیب وأنا البسھما منك محبةأنت تعلم أن لبس القباء والشربوش عندن: " وقال لھ  
  .210نعیرات ، أسامة ، إقطاعیة بیسان ، ص. 219مایر ، المالبس المملوكیة ، ص: انظر أیضا. 219، ص 9، ج
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الملك الفرنجي كان على استعداد الرتدائھما في سبیل إظھار الود والصداقة رغم أنھ ال 

  .                                                )1(یدین لھ بالوالء

لش�رقي ومع مرور الزمن تأثرت المرأة الفرنجیة بالمؤثرات الش�رقیة ، فلبس�ت ال�زي ا 

التقلیدي من قمیص طویل وسترة قصیرة ورداء بكمین ، وكلھا موشاة بخیوط الذھب ، 

فإذا خرجن من الدور اتخذن الحجاب شأن المس�لمات ، ال م�ن قبی�ل الحش�مة ب�ل لوقای�ة 

، كما تأنقن في سیرھن شأن النساء المسلمات، وانتھجت )2(الطالء الذي غطى وجوھھن

ی�رات، ب�ل تف�وقن عل�یھن ف�ي وف�رة المالب�س ف�ي بع�ض زوجات التجار منھم ح�ذو األم

أو ) باسكو دي ریفیرى ( األوقات ، وقد أورد لنا المؤرخون المعاصرون أخبار السیدة 

زوج��ة أح��د التج��ار الفرنج��ة ف��ي ن��ابلس، والت��ي فاق��ت بحس��نھا ) باش��یا دي ریفی��ري ( 

ی��ك بی��ت وجمالھ��ا وزینتھ��ا األمی��رات ، لدرج��ة أن جمالھ��ا وس��حرھا جع��ل ھرق��ل بطر

  .                                  )3(المقدس یقع في غرامھا

ومن المرجح أن بعض المستوطنین الفرنجة وبخاصة في المستوطنات الدینیة ك�البیرة  

ورام��اتیس، ق��د ت��أثروا إل��ى ح��د كبی��ر بع��ادات وتقالی��د الس��ریان ال��ذین حبس��وا نس��اءھم 

، ول�م )4(بحیث ال یمكن رؤیة وجوھھن وأجبروھن على التدثر بالمالبس ھن وبناتھن ،

یك��ن یس��مح لھ��ن ب��الخروج إال ف��ي األم��ور الض��روریة ، وق��د وص��ف الفیت��ري ب��أنھم 

غی��ورون عل��ى زوج��اتھم، ویراقب��ونھم عل��ى نح��و ص��ارم ، وأنھ��م ن��ادرا م��ا یس��محوا 

لزوجاتھم بالذھاب إلى الكنیس�ة م�رة ك�ل ع�ام ، وإن وج�د م�ن األزواج م�ن واف�ق عل�ى 

وعل�ى . )5(ى الحمام ثالث مرات في األسبوع من خالل مراقب�ة ش�دیدةخروج زوجتھ إل

. )6(الرغم م�ن ذل�ك ، فق�د وص�فت مالب�س نس�اء الفرنج�ة بأنھ�ا قص�یرة وغی�ر محتش�مة

ولیس م�ن المس�تغرب ف�ي الوق�ت ذات�ھ، أن تك�ون بع�ض الع�ادات والتقالی�د الس�ائدة ب�ین 

دس�ة، وبخاص�ة قی�ام بع�ض الفرنجة قد انعكست آثارھا أیضا على سكان األراض�ي المق

نساء المس�لمین بتقلی�د نس�اء الفرنج�ة ف�ي لباس�ھن، وحف�الت ال�زواج المختلط�ة والتحل�ي 

  .  )7(بالجواھر، وبمختلف أدوات الزینة

وتأثر الصلیبیون بالمسلمین في عاداتھم الخاصة باالستحمام في الحمام�ات العام�ة الت�ي 

مام��ات تعتب��ر م��ن أھ��م المؤسس��ات كان��ت م��ن الع��ادات الس��ائدة ب��ین المس��لمین ؛ فالح

                                                           
 )1(

یة نعیرات ، أسامة ، إقطاع. 307الدویكات ، فؤاد ، إقطاعیة طبریة ، ص. 51مایر ، المالبس المملوكیة ، ص 
  .210بیسان ، ص

 )2(
البیشاوي ، . 244الحویري ، محمود ،  األوضاع الحضاریة ، ص. 510- 509، ص 2رنسیمان ، تاریخ ، ج 

الدویكات ، فؤاد ، إقطاعیة . 212نعیرات ، أسامة ، إقطاعیة بیسان ، ص. 196، نابلس ، ص 375الممتلكات ، ص
  .226ألغا، حسام ، األوضاع االجتماعیة ، صا. 262سالمة ، جالل ، االستیطان ، ص. 309طبریة ، ص

 )3(
  .375البیشاوي ، سعید ، الممتلكات ، ص. 310- 309، ص 2رنسیمان ، تاریخ ، ج 

 )4(
  .262سالمة ، جالل ، االستیطان ، ص. 109الفیتري ، یعقوب ، تاریخ ، ص 

 )5(
  .226الجتماعیة ، صاألغا ، حسام ، األوضاع ا: انظر أیضا . 109الفیتري ، یعقوب ،تاریخ ، ص 

 )6(
  .263سالمة ، جالل ، االستیطان ، ص. 156البیشاوي ، سعید ، نابلس ، ص. 251ابن جبیر ، الرحلة ، ص 

 )7(
  .262سالمة ، جالل ، االستیطان ، ص: انظر أیضا .279- 278ابن جبیر ، الرحلة ، ص 
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االجتماعیة اإلسالمیة ، وكانت ظاھرة تعدد الحمامات في العصور اإلس�المیة واض�حة 

، فللحمام في العمارة اإلسالمیة مكانة خاصة ، وعادة االستحمام من العادات الھامة في 

 المجتمع اإلس�المي ؛ ألنھ�ا مظھ�ر م�ن مظ�اھر الطھ�ارة ، والنظاف�ة الت�ي یح�ض علیھ�ا

اإلسالم ، وروعي في تخطیط تلك الحمامات أن تحتوي على ث�الث قاع�ات أو بی�وت ، 

بی��ت ( فالبی��ت األول مب��رد مرط��ب یخل��ع فی��ھ الم��رء مالبس��ھ ، والث��اني مس��خن م��رخ

والمالحظ لھذا التقسیم التدرج ف�ي االنتق�ال .  )1(والبیت الثالث مسخن مجفف) الحرارة 

وك�ان ف�ي . حتى ال یص�اب المس�تحمون ب�المرضمن الجو البارد إلى الحار، وبالعكس 

ك��ل حم��ام موظف��ون یقوم��ون عل��ى خدم��ة المس��تحمین ، وتنظی��ف الحم��ام ، ویس��تعملون 

البخور في الیوم مرتین؛ كي تبقى رائحتھا ذكیة ، كما یراعى عدم دخول المرضى ھذه 

الحمام��ات كالمج��ذوب واألب��رص ، وك��ان عل��ى ك��ل مس��تحم أن یغط��ي عورت��ھ بمئ��زر 

، ووجدت في فلسطین كتیر من الحمامات قبل استیالء الصلیبیین علیھا ، فق�د  )2(خاص

ووص�ف مدین�ة الرمل�ة  )3(أشار المقدسي إلى أن مدینة طبریة ك�ان بھ�ا ثمانی�ة حمام�ات

، وع��دد اإلدریس��ي ال��ذي زار مدین��ة )4("ذات فن��ادق رش��یقة ، وحمام��ات أنیق��ة " بأنھ��ا 

ة حمامات ف�ي مدین�ة طبری�ة، ف�ذكر م�ن بینھ�ا طبریة أثناء فترة الحروب الصلیبیة أربع

، كما وجد في مدینة القدس العدی�د م�ن )5(حمام الدماقر ، وحمام اللؤلؤ ، وحمام المنجدة

الحمام�ات منھ�ا حم��ام الع�ین ، وحم�ام الش��فا ، وحم�ام ع�الء ال��دین ، وحم�ام البطری��رك 

واس�تمرت . )6(الكائن في حارة النص�ارى ، وحم�ام الس�وق الك�ائن ف�ي س�وق العط�ارین

عادة الذھاب إلى الحمامات العامة ، واالستحمام بھا أثناء االحتالل الصلیبي وبعده ، إذ 

، وكان��ت )7(ص��ار م��ن ع��ادة الرج��ال والنس��اء الفرنجی��ات الت��ردد عل��ى تل��ك الحمام��ات

ممارستھم تثیر الدھشة واالشمئزاز ، إذ كانوا ینكرون شد المئزر على وسط الرجل أو 

حمام ، ولم یكونوا یزیلون شعر العانة ، لذلك استغرب أح�دھم م�ن مس�لم المرأة داخل ال

أزال شعر عانتھ ، فطلب من الحالق أن یزی�ل ل�ھ ش�عر عانت�ھ ، وأحض�ر زوجت�ھ عن�د 

الح��الق ك��ي یزی��ل لھ��ا ش��عر عانتھ��ا ، وبع��د أن أنھ��ى عمل��ھ ش��كره ، ووھ��ب ل��ھ ح��ق 

ن���واد یجتم���ع فیھ���ا  ول���م تقتص���ر الحمام���ات عل���ى االس���تحمام ، ب���ل اتخ���ذت. )8(خدمت���ھ

المس��یحیون لتن��اول المش��روبات الس��اخنة ولتج��اذب األحادی��ث ، ف��ي ج��و ش��رقي معب��ق 

                                                           
 )1(

  .166ابن األخوة ، معالم القریة ، ص 
 )2(

  .227األغا ، حسام ، األوضاع االجتماعیة ، ص.167القریة ، صابن األخوة ، معالم  
 )3(

  .171المقدسي ، أحسن ، ص 
 )4(

  .143المقدسي ، أحسن ، ص 
 )5(

  .251، ص 1اإلدریسي ، نزھة ،ج 
 )6(

غوانمة ، یوسف ، تاریخ نیابة ، .  106، ص 1رنسیمان ، تاریخ ، ج. 136الفیتري ، یعقوب ، تاریخ ، ص 
  .213-212ات ، أسامة ، إقطاعیة بیسان ، صنعیر. 138- 137ص

 )7(
  .112براور ، عالم ، ص. 106الفیتري ، یعقوب ، تاریخ ، ص 

 )8(
  .246الحویري ، محمود ، األوضاع الحضاریة ، ص. 243ابن منقذ ، االعتبار ، ص 
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بالدفء وأنواع الطیب ، بل ال نغالي إذا قلنا أن كثیرا من المشكالت والصفقات قد تحل 

  .                                        )1(وتبرم في ھذه الحمامات

مس��توطنین الفرنج��ة بس��كان ال��بالد األص��لیین بالنس��بة لع��ادة ھك��ذا نالح��ظ م��دى ت��أثر ال 

ال��ذھاب إل��ى الحم��ام واالس��تحمام ف��ي الحمام��ات العام��ة ، لك��نھم اختلف��وا ع��ن المس��لمین 

والمسیحین الشرقیین، وبخاصة السریان في أنھم سمحوا لزوجاتھم وبناتھم باالس�تحمام 

ج��ل س��تر ع��وراتھم ، م��ع الرج��ال ، كم��ا اس��تغربوا وض��ع المئ��زر عل��ى وس��طھم م��ن أ

واس��تمروا عل��ى ع��ادة االس��تحمام وھ��م ع��راة ، ولع��ل ذل��ك یش��یر إل��ى اخ��تالف الق��یم 

.                                                    )2(األخالقیة بین المجتمع اإلسالمي والمجتمع األوروبي

ت واألعی�اد ، وأخ�ذ الفرنج�ة الص�لیبیون ع�ن المس�لمین ع�اداتھم ف�ي االحتف�ال بالمناس�با

وحفالت اللھو ، وقد استعانوا بجوقات الطرب ، وم�ا ص�احبھا م�ن آالت موس�یقیة مث�ل 

األرغ���ن ، والمزم���ار ، والع���ود ، والقیث���ارة ، والرباب���ة ، واس���تعانوا بالمغنی���ات ف���ي 

كما تأثر الصلیبیون في مملكة . )3(أفراحھم، كما أحضروا الندابات في أحزانھم ومآتمھم

ع��ادات المتعلق��ة باألطعم��ة ؛ ف��ذكر المقدس��ي أن س��كان ن��ابلس وبی��ت بی��ت المق��دس بال

المقدس یخبزون األرغفة على الحصى في األفران التي توق�د ب�روث الحیوان�ات ، كم�ا 

ویقل��ون الف��ول المنب��وت بالزی��ت ویس��لقونھ ، " أنھ��م ك��انوا یطبخ��ون الع��دس والبیس��ارة 

، ویص�نعون م�ن الخ�روب ویباع م�ع الزیت�ون ، ویملح�ون الت�رمس ویكث�رون م�ن أكل�ھ

ناطفا یسمونھ القبیط ، ویسمون م�ا یتخ�ذون م�ن الس�كر ناطف�ا ، ویص�نعون زالبی�ة ف�ي 

  .                                          )4("الشتاء من العجین غیر مشكلة

واكتسب الصلیبیون الكثیر من الذوق الشرقي واألطعمة واألشربة ، ال س�یما م�ا یتعل�ق 

وابل ، حیث إن الفرنجة عرفوا السكر ألول مرة في حیاتھم في بالد الشام ، بالسكر والت

لیح��ل مح��ل عس��ل النح��ل ال��ذي ل��م تع��رف أوروب��ا وس��یلة غی��ره لتحلی��ة الطع��ام وعم��ل 

  .          )5(الحلوى ، وصارت القھوة العربیة شراب الكثیرین

بیین ف�ي ناحی�ة وثمة قصة یرویھا أسامة بن منقذ نستشف منھ�ا التح�ول ف�ي ذوق الص�لی

المأك��ل والمش��رب، وخالص��ة تل��ك القص��ة أن أح��د أص��حابھ ذھ��ب إل��ى مدین��ة إنطاكی��ة 

الصلیبیة ، فنزل في بیت أحد الفرس�ان الص�لیبیین األوائ�ل ، ال�ذین أت�وا ض�من األف�واج 

الص��لیبییة األول��ى ، ث��م أعف��ي م��ن الخدم��ة العس��كریة ، وص��ار ل��ھ مل��ك یتع��یش من��ھ ، 

مائ�دة " یفا عل�ى الف�ارس الص�لیبي ، أحض�ر ل�ھ األخی�ر وعندما نزل ص�دیق أس�امة ض�

،ولك��ن ص��دیق أس��امة امتن��ع ع��ن األك��ل ، " حس��نة وطعام��ا ف��ي غای��ة النظاف��ة والج��ودة 

                                                           
 )1(

  .154حبشي ، حسن ، نور الدین والصلیبیون ، ص 
 )2(

  .266سالمة ، جالل ، االستیطان ، ص. 197، نابلس ، ص378-377البیشاوي ، سعید ، الممتلكات ، ص 
 )3(

  .148النقاش ، زكي ، العالقات ، ص 
 )4(

  .264سالمة ، جالل، االستیطان ، ص. 374البیشاو، سعید، الممتلكات، ص. 158- 157المقدسي ، أحسن ، ص 
 )5(

  .245-244الحویري ، محمود ، األوضاع الحضاریة ، ص 



  العالقات االجتماعية بني املسلمني والصليبيني يف مملكة بيت املقدس زمن احلروب الصليبية 
  

 

269 
 

كل طیب النفس ، فأنا ما آكل من طعام اإلفرنج ، ولي :" وعندئذ قال الفارس الصلیبي 

.                                                        )1("یرطباخات مصریات ما آكل إال من طبیخھن ، وال یدخل داري لحم خنز

وی�ذكر باح�ث مح�دث أن مواق�د الن�ار كان�ت ش�ائعة ف�ي من�ازل العام�ة ف�ي مملك�ة بی��ت  

المقدس الصلیبیة، وقد خدم ھ�ذا الموق�د عائل�ة واح�دة اس�تفادت من�ھ ، وطبخ�ت طعامھ�ا 

، ومناخ��ل الطح��ین ، والمغ��ارف ، علی��ھ ، كم��ا اس��تخدم الفرنج��ة المالع��ق ، والقالی��ات

وكالب���ات اللح���وم ، وأوعی���ة لحف���ظ البھ���ارات والتواب���ل ، وجمی���ع أن���واع المخل���الت ، 

. )2(ومط�احن ص��غیرة للفلف�ل ، وغیرھ��ا م��ن األوان�ي الالزم��ة للمط�بخ ، وص��نع الطع��ام

أن الفرنج�ة الص�لیبیین أحب�وا الطع�ام العرب�ي ، ف�ألفوه وأقبل�وا : وبوجھ عام یمكن القول

یھ لذلك نجدھم یقبلون على التواب�ل والمش�ھیات، ومختل�ف أن�واع التواب�ل والبھ�ارات عل

، كم��ا ع��رف الفرنج��ة ص��ناعة المخل��الت الت��ي كان��ت تق��دم م��ع )3(ف��ي موائ��دھم الغذائی��ة

، وأخ�ذوا ع�ن الس�كان المحلی�ین اس�تخدام )4(وجبات الدجاج والسمك واألطعمة األخ�رى

، حی�ث ك�ان )5(اس�تخدام الزب�د ودھ�ن الخنزی�رزیت الزیتون في طھي الطع�ام ب�دال م�ن 

إنتاج الزینون ف�ي المش�رق العرب�ي وفی�راً، وال یق�ل ش�أنھم م�ن ذل�ك ف�ي المش�روبات ، 

.                                                                  )6(فاصطنعوا منھا المعطرة والمثلجة والمحالة

قشدة واللبن�ة الت�ي یتقنھ�ا س�كان األرض المقدس�ة ، وأخذوا عن السكان األصلیین أكل ال

كم��ا ش��ربوا الخم��ور الش��امیة المس��كرة الت��ي تف��نن المس��یحیون الش��رقیون ف��ي طریق��ة 

  .                )7(تحضیرھا وصناعتھا

ویعتبر الزواج أحد العوامل الرئیسیة في االختالط والتفاعل االجتماعي ، فالمشاھد أن  

وب��ین الص��لیبیین ب��بالد الش��ام عق��د أی��ة زیج��ات إال فیم��ا ن��در ؛  المس��لمین ل��م ی��تم بی��نھم

والسبب في ذلك إعتزاز المسلمین بدینھم وتراثھم ، وأنھم یشعرون أنھم أرقى ثقافة من 

الصلیبیین ، ولكن بعض الصلیبیین تزوجوا من الوطنیات السوریات المسیحیات ، كم�ا 

ع��ن ذل��ك الت��زاوج جی��ل جدی��د  ت��زوج بع��ض الس��وریین المس��یحیین بالفرنجی��ات ، فنش��أ

وق�د غلب�ت عل�ى .  )8(مھجن بین العنصر العربي والفرنجي ، وھ�و م�ایعرف ب�البوالني

ھذا الجی�ل طب�ائع وع�ادات الش�رق، ومنھ�ا الش�ك والغی�رة عل�ى الزوج�ات؛ مم�ا جعلھ�م 

یحبسون زوجاتھم في أماكن كالسجن ویضعونھن تحت حمای�ة ص�ارمة ودقیق�ة ، حت�ى 
                                                           

 )1(
  .246االعتبار ، ص ابن منقذ ، 

Benvenisti, M., The Crusaders , PP. 374, 375.
 )2(

  
  .229األغا ، حسام ، األوضاع االجتماعیة ، ص. 264سالمة ، جالل ، االستیطان ، ص : انظر أیضا 

 )3(
  .550الشیخ ، محمد ، عصر الحروب ، ص . 617براور ، االستیطان ، ص 

 )4(
  .169بورشارد ، وصف ، ص 

 )5(
  .618راور ، االستیطان ، صب 

 )6(
  .92دانیال ، وصف ، ص 

)7(
493.Prawer, J. ,The Latin, p.

 
  

 )8(
الحویري ، محمود ، . 218الشارتري ، تاریخ الحملة ، ص. 105-104،  97الفیتري ، یعقوب ، تاریخ ، ص 

ید ، الممتلكات ، البیشاوي ، سع.208نعیرات ، أسامة ، إقطاعیة بیسان ، ص. 259األوضاع الحضاریة ، ص
  .380ص
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ھن م��ن األخ��وة واألق��ارب ، ون��ادرا م��ا ك��ان ھ��ؤالء ی��أتون إل��یھن م��ن أق��رب الن��اس إل��ی

والحضور الستماع المواعظ ، لزیارتھن ، كذلك قاموا بمنعھن من زیارة الكنائس مطلقا

، لدرج��ة ل��م یك��ن معھ��ن أم��را یس��مح لھ��ن بزی��ارة الكنیس��ة إال م��رة واح��دة ، لم��ا س��اد 

ك�ان مثالی�ا ف�ي أخالق�ھ ، الب�ل فھل یفھم م�ن ذل�ك أن ھ�ذا الجی�ل . )1(المجتمع من مفاسد

فعلى العكس من ذلك ، إذ یرى الفیتري بأن ھؤالء كانوا عبئا على مملكة بیت المق�دس 

وسبب في خرابھا ، إذ اتھمھم بالفساد ، وبأنھم عاشوا في رفاھیة مطلقة ، وأدمنوا على 

  .                              )2(الحیاة الصاخبة غیر النظیفة

عالقات مودة بین المسلمین والصلیبیین في أوق�ات الس�لم ، أدت إل�ى نش�وء وقد نشأت  

، حت�ى "أخ�وة "صداقات بین رجال من الفرنجة وآخرین من المسلمین ، فھم في الس�لم 

، وذل�ك ل�تمكن ص�الت الم�ودة " ی�اأخي " لنرى من الفریقین ینادي ك�ل منھم�ا ص�احبھ 

صداقة التي قام�ت ب�ین أس�امة ب�ن منق�ذ وخیر دلیل على ذلك قصة ال. )3(والمحبة بینھما

وكان في عسكر الملك فل�ك ف�ارس محتش�م : "وأحد الفرسان الصلیبیین ، وفي ھذا یقول

إفرنجي، قد وصل من بالدھم یحج ویعود ،فأنس ب�ي وص�ار مالزم�ي ی�دعوني أخ�ي ، 

                        .                                                   )4("وبیننا المودة والمعاشرة

ولم تكن عالقات المودة بین المسلمین والصلیبیین في أوقات السلم فقط ، ولكنھا ح�دثت 

في أشد الصراعات الدمویة بین الفریقین ، فإذا حدث أن وقف الجیشان وجھا لوجھ مدة 

رف طویلة ، ولم تسفر المواجة عن نتیجة ما، سئم الجنود القتال وتب�ادلوا الفكاھ�ة والط�

، إلى أن یعود القتال من جدید ، وم�ن ذل�ك م�ا رواه اب�ن ش�داد عن�دما ط�ال القت�ال أم�ام 

المسلمون (أنس البعض بالبعض بحیث أن كانت الطائفتان " م 1190/ ه586عكا عام 

تتح��دثان وتترك��ان القت��ال ، وربم��ا غن��ى ال��بعض ورق��ص ال��بعض لط��ول ) والص��لیبیون

  .                                                     )5("د ساعةالمعاشرة ، ثم یرجعون إلى القتال بع

ومن العالقات اإلنسانیة التي تخللت أثناء القت�ال ب�ین المس�لمین والص�لبیین ، م�ا ح�دث  

/ ه579عندما عسكر صالح الدین األیوبي بجنوده أمام أس�وار حص�ن الك�رك ف�ي ع�ام 

ل الحص�ن ، وبینم�ا تعرض�ت أس�وار م ، فقد تص�ادف االحتف�ال بعق�د ق�ران داخ�1183

الحص�ن للق��ذف بالحج��ارة ، واس��تمر االحتف��ال قائم�ا ، فل��م یقط��ع ال��رقص والغن��اء ، ب��ل 

حدث أن أعدت أم العریس صحونا من طعام العریس ، وبعثت بھ�ا إل�ى ص�الح ال�دین، 

وفي مقابل ذل�ك أرس�ل ص�الح ال�دین یس�أل ب�أي األب�راج ین�زل العروس�ان ، ث�م أص�در 

 یتعرض ھذا البرج للقذف م�ن أدوات الحص�ار ، وفیم�ا ع�دا ذل�ك ل�م یخف�ف أوامره بأال

                                                           
 )1(

  .208نعیرات ، أسامة ، إقطاعیة بیسان ، ص. 66-63الفیتري ، یعقوب ، تاریخ ، ص 
 )2(

  .208نعیرات ، أسامة ، إقطاعیة بیسان ، ص. 253مایر ، تاریخ ، ص. 66-63الفیتري ، یعقوب ، تاریخ ، ص 
 )3(

  .248الحویري ، محمود ، األوضاع الحضاریة ، ص 
 )4(

  .248الحویري ، محمود ، األوضاع الحضاریة ، ص: انظر أیضا . 132منقذ ، االعتبار ، ص ابن 
 )5(

  .108ابن شداد ، النوادر السلطانیة ، ص 
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وثمة مشروع زواج كان س�یعمل عل�ى تت�ویج عالق�ات . )1(صالح الدین جھوده الحربیة

التآلف والمودة بین المسلمین والصلیبیین ، ذلك المشروع ھو زواج الملك العادل سیف 

میرة االنجلیزی�ة جوان�ا أخ�ت ریتش�ارد الدین أبي بكر األیوبي أخ�و ص�الح ال�دین ، ب�األ

قلب األسد ، ففي الوق�ت ال�ذي ف�تح فی�ھ ریتش�ارد ب�اب المفاوض�ات م�ع ص�الح ال�دین ، 

أن��اب ص���الح ال���دین أخ���اه المل���ك الع���ادل ف��ي مفاوض���ة ریتش���ارد ، وق���د تعث���رت تل���ك 

المفاوضات بسبب تمسك ریتشارد على إرجاع  مملكة بیت المقدس إلى ما كان�ت علی�ھ 

الق�دس لن�ا :" ولیس أبلغ من إجابة صالح ال�دین عل�ى ذل�ك بقول�ھ . )2(عة حطینقبل موق

ف�ال ، كما لكم ، وھو عندنا أعظم مما ھو عندكم ، فإن�ھ مس�رى نبین�ا ومجتم�ع المالئك�ة 

فعاد ریتش�ارد .   )3("تتصور أن ننزل عنھ ، وال نقدر على التفریط بذلك بین المسلمین

اكت�وبر  20/ ه587رمض�ان  29ك الع�ادل ی�وم مرة أخ�رى، وأرس�ل رس�ولھ إل�ى المل�

م یقترح علیھ زواجھ من أخت ریتشارد ، على ش�رط أن یك�ون الق�دس وم�ا م�ع 1191

المسلمین للعادل ، وعكا وما مع الصلیبیین لجوانا، وأیضا على ش�رط أن یحك�م الع�ادل 

 ال��بالد وتق��یم زوجت��ھ جوان��ا ف��ي الق��دس ، وبص��حبتھا القسیس��ون والرھب��ان فق��ط ، وأن

. )4(یرضى العادل قادة الصلیبیین الشرقیین وھیئتي الداوی�ة واالس�بتاریة ب�بعض الق�رى

لقد رحب الملك العادل ب�ذلك الح�ل ترحیب�ا ش�دیدا ، وش�اور أخ�اه ص�الح ال�دین، فوافق�ھ 

    .                                                                             )5(وقبل الفكرة ورحب بھا

" وقد ظھرت العقبة في سبیل تنفیذ ھذا المشروع ، برفض األمیرة جوانا التي أبت أن  

، ك��ذلك طل��ب ریتش��ارد م��ن المل��ك الع��ادل أن یعل��ن اعتناق��ھ "تمك��ن مس��لما م��ن غش��یانھا

ویروي أبو شامة أن بعض الفرنجة خوفوا األمیرة جوانا من عاقبة . )6(للدیانة المسیحیة

ھذه فض�یحة فظیع�ة ، وس�بة ش�نیعة ، : " ، وعنفوھا وقالوا لھا الزواج من الملك العادل

، وعندئ��ذ ع��رف " وقط��ع عل��ى النص��رانیة وقطیع��ة ، وأن��ت عاص��یة للمس��یح ال مطیع��ة

  .                                        )7(الملك العادل أنھا خدیعة وصرف النظر عن ھذا الزواج

ع زواج الملك العادل من األمیرة جوانا ویرى البعض أنھ لیس ثمة شك في أن مشرو  

.                                                   )8(، یرجع إلى الصداقة الحمیمة المتبادلة بین الملك العادل وریتشارد

على أیة حال، فإن فكرة زواج الملك العادل من األمیرة جوان�ا أخ�ت ریتش�ارد ، إنم�ا   

االجتماعی��ة ب��ین المس��لمین والص��لیبیین ف��ي مملك��ة بی��ت توض��ح م��دى تط��ور العالق��ات 

                                                           
 )1(

  .712- 711، ص 2رنسیمان ، تاریخ ، ج 
 )2(

  .250الحویري ، محمود ، األوضاع الحضاریة ، ص. 245-244عاشور ، سعید ، الناصر صالح الدین ، ص 
 )3(

  .183- 182ابن شداد ، النوادر السلطانیة ، ص 
 )4(

  .195ابن شداد ، النوادر السلطانیة ، ص 
 )5(

  .193، ص 2أبو شامة ، الروضتین ، ج 
 )6(

  .196ابن شداد ، النواد السلطانیة ، ص 
 )7(

  .193، ص 2أبو شامة ، الروضتین ، ج 
 )8(

  .251الحویري ، محمود ، األوضاع الحضاریة ، ص 
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واستخدم الفرنج النساء المسلمات في العم�ل ف�ي من�ازلھم، فیخبرن�ا الش�ارتري  .المقدس

م ق�د أبق�وا عل�ى حی�اة 1105/ه499بأن الفرنج عندما استولوا على مدینة قیساریة عام 

.                                                                    )1(یین كطباخات وخدمالنساء المسلمات إلدارة الطواحین ، والعمل في بیوت الصلیب

واتبع الصلیبیون في بناء بیوتھم وقصور الملوك واألم�راء الط�راز العرب�ي ف�ي البن�اء  

المتالئم مع ظروف البالد وأجوائھا ، وحرص�وا عل�ى تزوی�دھا بالمی�اه الجاری�ة وإقام�ة 

، واتخذ الصلیبیون لبیوتھم وقصورھم من األثاث ما یتفق مع ال�روح  )2(ھاالنافورات فی

وم�الوا .)3(الشرقیة ، واستعملوا الزجاج على نوافذھم والفسیسفاء على أرضیات الحج�ر

إل���ى تقلی���د المس���لمین ف���ي االحتف���االت العام���ة وال���والئم الكبی���رة واس���تخدموا ف���ي ذل���ك 

" بالشرقیین في عادات الجن�ائز واس�تخدام المھرجین والراقصات الشرقیات ، وتشبھوا 

.                                                                       )4(على نحو ما كان یفعلھ بعض المسلمین" الندابات 

لقد ظل المجتمع اإلسالمي بص�فة عام�ة ش�دید التمس�ك بقیم�ھ وعادات�ھ وتقالی�ده ، كثی�ر  

ھ على الرغم من تأثره إلى حد ما ببعض المؤثرات الغربیة الحرص على مقومات حیات

.                                                           ، وبعض مظاھر حیاة المجتمع األوروبي التي حملھا الصلیبیون معھم إلى الشرق 

رغ��م  أم��ا بالنس��بة للعالق��ات التجاری��ة ب��ین الط��رفین اإلس��المي والص��لیبي، فل��م تت��أثر 

الحروب المستمرة ، وق�د دل�ل اب�ن جبی�ر عل�ى ذل�ك بم�ا ش�اھده م�ن نش�اط تج�اري ب�ین 

، وعل��ى ال��رغم م��ن قی��ام أرن��اط ص��احب الك��رك  )5(دمش��ق اإلس��المیة وعك��ا الص��لیبیة

وھي في طریقھا من مصر إلى  الصلیبي باعتراض القوافل التجاریة اإلسالمیة ونھبھا،

، واعت�ادت القواف�ل التجاری�ة  )6(تتوقف بین الط�رفین الشام ، إال أن القوافل التجاریة لم

اإلسالمیة السیر من دمشق إلى عكا ، وقد التحق اب�ن جبی�ر بإح�دى ھ�ذه القواف�ل ، وق�د 

ومن أعج�ب م�ا :" صور ھذا النشاط التجاري بین الطرفین رغم الحروب بینھما بقولھ 

وس�بیھم ی�دخل إل�ى ب�الد  یحدث في الدنیا أن قوافل المسلمین تخرج إلى ب�الد اإلف�رنج ،

.                                                                                  )7("وأھل الحرب مشغولون بحربھم والناس في عافیة والدنیا لمنغلب ... المسلمین

وقد ذكر أس�امة ب�ن منق�ذ أیض�ا اس�تمرار النش�اط التج�اري ب�ین م�دن الش�ام ب�الرغم م�ن 

وكانت قوافل التج�ار المس�لمین م�ن دمش�ق إل�ى عك�ا أم�را مألوف�ا . )8(روب الصلیبیةالح

واخ�تالف القواف�ل م�ن مص�ر إل�ى دمش�ق عل�ى ب�الد اإلف�رنج غی��ر "... ول�یس طارئ�ا ، 

                                                           
 )1(

  .310الدویكات ، فؤاد ، إقطاعیة طبریة ، ص: انظر أیضا . 115لشارتري ، تاریخ الحملة ، صا 
 )2(

  .228سمیل ، الحروب ، ص 
 )3(

قاسم ، عبد قاسم ، بعض مظاھر، ص . 146النقاش ، زكي ، العالقات ، ص. 109-108براور ، عالم ، ص 
  . 376البیشاوي ، سعید ، الممتلكات ، ص. 392

 )4(
  .551الشیخ ، محمد ، عصر الحروب ، ص. 228الحروب ، ص سمیل ، 

 )5(
  .211ابن جبیر ، الرحلة ، ص  

 )6(
  .66ابن شداد ، النوادر السلطانیة ، ص 

 )7(
  .208ابن جبیر ، الرحلة ، ص 

 )8(
  .12- 7ابن منقذ ، االعتبار ، ص 
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منقطع، واختالف المسلمین من دمشق إلى عكا كذلك ، وتجار النصارى أیضا ال یمن�ع 

                                  .           )1( ..."أحد منھم وال یعترض

وكانت القوافل التجاریة اإلسالمیة التي تمر بالمن�اطق الص�لیبیة ت�دفع رس�وما معلوم�ة  

للسلطات الص�لیبیة كم�ا ك�ان التج�ار الص�لیبیون ی�دفعون الض�رائب عل�ى مت�اجرھم ف�ي 

        .                                                   )2(المناطق اإلسالمیة

وی���ذكر اب���ن األثی���ر مث���اال حی���ا عل���ى اس���تمراریة العالق���ات التجاری���ة ب���ین المس���لمین  

والصلیبیین، وھو قیام التجار المسلمین باالتجار م�ع الص�لیبیین منتھ�زین فرص�ة غ�الء 

أسعار الحبوب والسلع، وذلك لتحقیق أكبر قدر من األرباح ، إذ راحوا یھربون الغ�الل 

مرتفعة ، ومن أولئك التجار رجل یدعى سلیمان ، نقل إلى إمارة إلى الصلیبیین بأثمان 

أنطاكیة الصلیبیة كمی�ة م�ن الغ�الل والحب�وب ، وباعھ�ا لحس�ابھ الخ�اص ، وك�ذلك قی�ام 

مستحفظ بیروت ، وسیف الدین ابن المش�طوب مس�تحفظ ص�یدا یحم�ل الطع�ام والغ�الل 

/ ه577ي ف��ي ح��وادث ع��ام ، كم��ا ذك��ر المقری��ز )3(لبیعھ��ا إل��ى الص��لیبیین ب��بالد الش��ام

م، أن تجارا من مصر من عرب الشرقیة، ومن قبیل�ة ج�ذام وثعلب�ة ف�ي البحی�رة 1181

  .          )4(كانوا یحملون الغالل إلى بالد اإلفرنج بالشام

وباإلضافة إلى ذلك، فقد ذكر ابن جبیر أن الموانئ الصلیبیة في بالد الشام كانت تشھد  

م ق���ام ت��اجران م���ن تج��ار دمش���ق 1184/ ه580ف���ي ع��ام نش��اطا تجاری���ا إس��المیا ، ف

المیاسیر بممارسة نشاطھا التجاري مع الصلیبیین، وكانت لھا وكاالت ومكاتب تجاریة 

في مدین�ة عك�ا الص�لیبیة ، وك�ان أح�دھما یع�رف بنص�ر ال�دین ب�ن ق�دام ، والث�اني ك�ان 

منتظم��ة تغ��دو یع��رف ب��أبي ال��در ی��اقوت م��ولى العط��افي ، وكان��ت قوافلھم��ا التجاری��ة ال

وتروح بین دمشق وعك�ا ف�ي حری�ة تام�ة ، واكتس�ب ھ�ذان الت�اجران ثق�ة حك�ام دمش�ق 

.                                             )5( ..."وقدرھما عند أمراء المسلمین واإلفرنجیین خطیر" ...وبیت المقدس، 

؛ م�ن نت�ائج التس�امح وال شك أن العالق�ات التجاری�ة ب�ین المس�لمین والص�لیبیین طبیعی�ة

الت���ي انتھجھ���ا ك���ل م���ن الحك���ام المس���لمین والص���لیبیین إزاء التج���ار، وقی���ام الس���لطات 

اإلس��المیة والص��لیبیة بحمای��ة التج��ارة وتأمینھ��ا ، كاإلش��راف عل��ى الط��رق التجاری��ة، 

وتوفیر األمن والراحة للقوافل التجاریة التي ترتاد كال من األقطار اإلسالمیة والمناطق 

  .     )6(وقد بذل المسلمون والصلیبیون جھداً كبیراً في توفیر ھذا األمن. یة الصلیب

لقد وجد الصلیبیون في الحروب الصلیبیة فرصة طیب�ة لتحقی�ق أكب�ر مكاس�ب تجاری�ة  

لھم في منطقة الشرق العربي ، ولذا حرص الحكام الصلیبیون منذ الوھلة األول�ى عل�ى 
                                                           

 )1(
  .201ابن جبیر ، الرحلة ن ص 

 )2(
  .201ابن جبیر ، الرحلة ، ص 

 )3(
  .35، ص 12بن األثیر ، الكامل في التاریخ ، جا 

 )4(
  .94، ص 1المقریزي ، السلوك ، ج 

 )5(
  .215- 214ابن جبیر ، الرحلة ، ص 

 )6(
  .62البنا ، عبد الحافظ ، أسواق الشام ، ص 
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ن ط��رق س�یر التج�ار والحج�اج ف�ي ب�الد الش��ام ، إنع�اش التج�ارة م�ع المس�لمین ، وت�أمی

  .  )1(وأسند الملوك الصلیبیون ھذه المھمة إلى فرسان الداویة

كذلك شارك ملوك بیت المقدس في حمایة التجارة وتأمینھا في من�اطق نف�وذھم، ومث�ال 

ما قام بھ الملك الصلیبي بلدوین األول من القضاء على أوك�ار اللص�وص وقط�اع : ذلك

لممتد من بیت لحم إلى بیت المقدس ، فقد أضرم النار في مخابئھم ، مما س�ھل الطرق ا

مھمة القبض علیھم، وإعدام مائة منھم عقابا لھم على أفعالھم في إلح�اق األذى بالتج�ار 

  .                                      )2(والمارة من الحجاج

الطرق التجاریة، والتي أدت تنشیط وباإلضافة إلى تأمین التجارة وحمایتھا على طول  

التجارة بین المس�لمین والص�لیبیین ، فط�ن الص�لیبیون أیض�ا إل�ى أھمی�ة معامل�ة التج�ار 

معاملة حسنة، وال سیما أثن�اء تحص�یل الض�رائب والمك�وس ، وذل�ك تش�جیعا لھ�م عل�ى 

نوا ارتیاد أسواق المناطق الصلیبیة ، فقد ذكر ابن جبیر أن موظفي الجمارك في عكا كا

  .      )3(یعاملون التجار المسلمین بلطف ولین ، دون حمل أو تعنیف

واھ��تم الص��لیبیون أیض��ا باألس��واق وزودوھ��ا بوس��ائل الراح��ة ، فرص��فوا أرض��یتھا   

وس��قفوا ش��وارعھا بالقم��اش المت��ین لحمای��ة رواد الس��وق م��ن ح��رارة الص��یف ومط��ر 

  .                                     )4(الشتاء

إذا كان الحكام الصلیبیون قد حرصوا على تأمین التج�ارة ف�ي مملك�ة بی�ت المق�دس ، و 

وقاموا بجھود كبیرة في ھذا الصدد؛ من أجل استمرار النشاط التجاري مع المس�لمین ، 

فإن الحكام والملوك المسلمین أیضا حرصوا على توفیر الحمایة لقوافل التجار ، وخیر 

ك الكام�ل األی�وبي بتخص�یص الخف�راء لحمای�ة التج�ار م�ن دلیل على ذلك ما قام بھ المل

وباإلض��افة إل��ى ت��وفیر األم��ن عل��ى امت��داد الط��رق التجاری��ة ، .  )5(اعت��داء اللص��وص

حرص الحكام المسلمون أیضا على توفیر أماكن اإلیواء والراحة للتجار األجانب ، فقد 

لتج�ار ، وق�د أش�ار اب�ن حفلت المدن اإلسالمیة بعدد كبی�ر م�ن الن�زل والخان�ات لراح�ة ا

  .              )6(جبیر إلى ھذه الخانات والنزل وأعجب بھا لروعتھا ومتانتھا

لقد كانت فترات السلم بین المسلمین والصلیبیین أطول من فترات الحرب ، وال شك أن 

التجارة بینھما كان�ت تتوق�ف نتیج�ة ان�دالع الح�روب بینھم�ا بش�كل عنی�ف ، ولھ�ذا ك�ان 

لھدن��ة والمعاھ��دات بینھم��ا إلنع��اش التج��ارة بینھم��ا ، وم��ا تلب��ث أن تع��ود یج��ري عق��د ا

، حیث كان�ت ھ�ذه المعاھ�دات تتض�من مس�ألة ت�أمین )7(التجارة بینھما إلى سابق نشاطھا

                                                           
 )1(

  .26دانیال ، وصف ، ص 
)2(

  .438، ص 1الصوي ، تاریخ ، ج 
 )3(

  .211ابن جبیر ، الرحلة ، ص 
Prawer, J. ,The Latin, p.410.

 )4(
 
 )5(

  .260، ص 1المقریزي ، السلوك ، ج 
 )6(

    .211ابن جبیر ، الرحلة ، ص 
 )7(

  .65البنا ، عبد الحافظ ، أسواق الشام ، ص 
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التجارة بینھما وحمایتھا، وقد شھدت الفت�رة الب�اكرة م�ن الوج�ود الص�لیبي ف�ي فلس�طین 

التج�ارة وتأمینھ�ا ، فی�ذكر اب�ن القالنس�ي ف�ي مثل ھذه المعاھدات التي كانت تقر حمایة 

م أن الملك بلدوین األول أرس�ل إل�ى األمی�ر مس�عود وإل�ى ص�ور ، 1113/ ه507عام 

وأمن�ت الس�ابلة " یلتمس منھ المھادن�ة والموادع�ة ، وانعق�د األم�ر بینھم�ا عل�ى الص�لح ،

لرمل�ة ال�ذي ، وف�ي ص�لح ا)1("للمترددین والتجار والسفار والواردین من جمیع األقطار

م ، ص�ار 1192/ ه588عقد بین صالح الدین األیوبي وریتشارد قلب األس�د ف�ي ع�ام 

للمسلمین والصلیبیین الحق في أن یجتاز كل فریق منھم بالد اآلخر ، وقد أدى ذلك إلى 

تنشیط التجارة بین الطرفین، وأدى أیضا إلى إقب�ال ع�دد كبی�ر م�ن الحج�اج المس�یحیین 

ھب جماعة من المسلمین للتجارة في یافا ، وقد ضمنت س�لطات على بیت المقدس ، وذ

  . )2(الجانبین توفیر األمن والحمایة للتجار من الطرفین

والواق���ع، أن بن���ود الھ���دن والمعاھ���دات ق���د نظم���ت العالق���ات التجاری���ة ب���ین الط���رفین 

اإلسالمي والصلیبي، وض�منت ت�أمین التج�ارة بینھم�ا ، وق�د تض�منت المعاھ�دات بن�ودا 

ة بحس�ن معامل�ة التج�ار األجان�ب، والعم�ل عل�ى رف�ع الظل�م ع�ن ك�اھلھم ، ونش�ر خاص

كم��ا نص��ت بن��ود ھ��ذه . )3(الع��دل بی��نھم ، وت��أمینھم عل��ى أنفس��ھم وبض��ائعھم وأم��والھم

المعاھدات أیضا على تأكید حریة التجارة ، وحریة انتقال التج�ار م�ن ال�بالد اإلس�المیة 

ن أموال وممتلك�ات التج�ار وحم�ایتھم ف�ي ال�بالد إلى المناطق الصلیبیة والعكس ، وتأمی

كما ك�ان ھن�اك بن�ود خاص�ة بالرس�وم الجمركی�ة ، واإلبق�اء . )4(الموقعة على ھذه الھدن

وعلى أال تج�دد "... على الرسوم الجمركیة القدیمة والذي كان معموال بھا دون زیادة، 

على العوائد المس�تمرة على أحد التجار والمترددین رسم لم تجر بھ عادة ، كما یجرون 

  .                                    )5( ..."والقواعد المستقرة من الجھتین

وقد تضمنت المعاھدات أیضا كیفیة نقل إرث التاجر المتوفي في بلد الطرف اآلخر إلى 

ورثت��ھ ف��ي بل��ده ، فج��اء ف��ي أح��د بن��ود المعاھ��دة الت��ي وقع��ت ب��ین المنص��ور ق��الوون و 

ومت��ى ت��وفي أح��د التج��ار "...م ، أن��ھ 1273/ ه672ي مدین��ة عك��ا ع��ام الص��لیبیین ف��

الص�ادرین وال��واردین والمت�رددین عل��ى اخ�تالف أجناس��ھم وأدی�انھم م��ن ب�الد الس��لطان 

وولده في عكا وصیدا وعتلیت ، ویحتفظ على مالھ إلى أن یوص�ل إل�ى نوابھ�ا، وك�ذلك 

إذا ت��وفى أح��د ف��ي ال��بالد ...التج��ار الص��ادرین وال��واردین م��ن عك��ا وص��یدا وعتلی��ت 

.                                             )6( ..."اإلسالمیة یحتفظ على مالھ إلى یسلم إلى كفیل المملكة بعكا والمقدمین

                                                           
 )1(

  .189ابن القالنسي ، ذیل ، ص 
 )2(

  .290- 289، ص 1العلیمي ، األنس الجلیل ، ج. 226ابن شداد ، النوادر السلطانیة ، ص 
 )3(

  .47-44، ص 37-31، ص 14لقلقشندي ، صبح ، جا 
 )4(

  .66البنا ، عبد الحافظ ، أسواق الشام ، ص: انظر أیضا . 37، ص14، ص 14القلقشندي ، صبح ، ج 
 )5(

  .46-41، ص 14القلقشندي ، صبح ، ج 
 )6(

  .992، ص 1المقریزي ، السلوك ، ج 
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وقد ذكرت بنود المعاھدات أیضا المدة التي یكون فیھا التجار آمنین بعد انقضاء الھدنة  

.                                                                         )1(یوماً  الموقعة بین الطرفین، وھي أربعون

وثمة بنود ھامة في المعاھ�دات الت�ي أبرم�ت ب�ین المس�لمین والص�لیبیین بش�أن ض�مان  

ح���ق ام���تالك المراك���ب المحطم���ة نتیج���ة الك���وارث الجوی���ة ، أو أعم���ال القرص���نة ، 

من التجار ، وقد ورد ھذا البند ضمن بنود المعاھدة ألصحابھا وحسن معاملة من علیھا 

الموقعة بین السلطان منصور ق�الوون والحك�ام الص�لیبیین بم�دن عك�ا وص�یدا وعتلی�ت 

  .                                                        )2(1274/ ه673في عام 

عت م�واد خاص�ة ف�ي وفیما یتعلق بالس�لع المحظ�ور التعام�ل التج�اري بھ�ا ، فق�د وض�  

.                                       )3(المعاھدات بشأن منع تداول بعض السلع والتي كانت تشمل األسلحة واألخشاب

على أیة حال، فإن المعاھدات التي عقدت بین المسلمین والص�لیبیین وم�ا تض�منتھا م�ن 

ق��د اس��تمرت العالق��ات بن��ود س��اعدت عل��ى ت��أمین التج��ارة وتنش��یطھا ب��ین الط��رفین ، و

  .التجاریة بینھما طوال فترة الوجود الصلیبي في بالد الشام

وما أسفرت عن�ھ م�ن ، وعلى الرغم من االتصاالت المباشرة بین المسلمین والصلیبیین

تبادل للخبرات في كثیر من الجوانب، وما أدت إلی�ھ م�ن تف�اھم ب�ین الط�رفین ف�ي كثی�ر 

یؤخذ ذلك على االمتزاج وإحالل روح المودة الخالص�ة من األحیان ، فإنھ ال ینبغي أن 

بین الطرفین بدال م�ن روح الع�داء والكراھی�ة الت�ي اس�تحكمت فت�رة لیس�ت قص�یرة ف�ي 

بدایة الحروب الصلیبیة ، فمن الثابت أن جماعات الحجاج والوافدین الجدد الذین ك�انوا 

ف�ي تعكی�ر ص�فو العالق�ات یتوافدون في كل سنة تقریبا على ب�الد الش�ام، تس�ببوا كثی�را 

الودی��ة ب��ین الط��رفین؛ لق��رب عھ��دھم ب��البالد ولحماس��تھم الص��لیبیة المتقدم��ة وتعص��بھم 

ویقول أحد المؤرخین المحدثین یجب أال ننساق وراء من ینادي بأن .  )4(الدیني األعمى

عصر الحروب الصلیبیة كان عصر سالم ومودة تخلل�ھ ح�روب وقت�ال ، وك�ان عص�ر 

بین المسلمین والصلیبیین ، ذلك ألن ما كان یحدث من س�الم، وم�ا ك�ان عالقات سلمیة 

یج��ري م��ن عالق��ات طیب��ة ب��ین الج��انبین ل��م یك��ن إال جانب��ا م��ن جوان��ب الص��ورة لھ��ذا 

العصر، بل إنھ كان جانبا ضئیل الحجم بالنسبة للجان�ب اآلخ�ر المل�ئ بالم�ذابح البش�ریة 

قط�ع أش�جارھم ، وإح�راق م�زارعھم ، وقتل األبریاء وھدم بیوتھم، وتخریب مدنھم ، و

  . )5(وارتكاب كل ما شأنھ تعمیق الكراھیة والبغضاء

  

  

                                                           
 )1(

  .59، ص 14القلقشندي ، صبح ، ج 
 )2(

  .991، ص 1المقریزي ، السلوك ، ج. 63-51، ص 14بح ، جالقلقشندي ، ص 
 )3(

  .990، ص 1المقریزي ، السلوك ، ج 
 )4(

  .135-134ابن منقذ ، االعتبار ، ص 
 )5(

  . 56سمیل ، الحروب ، ص 
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  :استنتاج الدراسة

رغم ما اتس�م ب�ھ ھ�ذا  -بي لفلسطین وبیت المقدسیتوصلت الدراسة إلى أن الغزو الصل

الغزو في مراحلھ المبكرة من عنف، واتج�اه الص�لیبیین إل�ى إب�ادة المس�لمین م�ن س�كان 

إال أن��ھ؛ وبس��ب تغیی��ر  -ق��دس من��دفعین ب��الروح العدائی��ة الت��ي بثتھ��ا البابوی��ةبی��ت الم

استراتیجیة الحرب لدیھم ومع ادراكھم ألھمیة العنصر البشري االسالمي؛ عاش ھؤالء 

المسلمین جنباً إلى جنب مع المسیحیین الشرقیین كطبقة أدن�ى محكوم�ة تس�ودھا الطبق�ة 

لی��ومي ب��ین الط��رفین ف��ي بی��ت المق��دس، إال أن األعل��ى م��ن اللآلت��ین، ورغ��م التع��ایش ا

المسلمین لم یختلطوا ول�م یتزوج�وا بآلت�ین م�ن فئ�ات المجتم�ع الص�لیبي، وذل�ك لوج�ود 

ح��واجز نفس��یة وحض��اریة وبش��ریة وتش��ریعیة م��ن جان��ب الص��لیبین ف��ي إم��ارة بی��ت 

 .المقدس

 قائمة المصادر والمراجع

                                          :                           المصادر : أوالً 

  .                                                            المصادرالعربیة -أ

  1الكامل في التاریخ دار صادر بیروت لبنان ج ح ) 1979(ابن االثیر، أبو الحسن  .1

الكت�ب العلمی�ة،  معالم القریة في أحك�ام الحس�بة دار) 2001(،ضیاء الدین  ابن األخوة .2

 1بیروت لبنان ط 

نزھھ المشتاق في اخت�راق اآلف�اق ع�الم الكت�ب ) 1989(اإلدریسي، أبو عبد هللا محمد  .3

 1بیروت لبنان ط

 رحلة ابن جبیر بیروت لبنان ) 1964(ابن جبیر، أبو الحسن  .4

العب�ر ودی�وان المبت�دأ والخب�ر  تاریخ ابن خل�دون المس�مى بكت�اب) 1992(ابن خلدون  .5

 1ام العرب والعجم والبربر دار الكتب العلمیة لبنان طفي أی

الروض�تین ف�ي أخب�ار ال�دولتین النوری�ة ) 2000(أب�و محم�د أبو شامة ، ش�ھاب ال�دین  .6

 1والصالحیة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط 

النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة أو س�یرة ص�الح ) 1991(ابن رشاد، أبو محمد  .7

 1وریا طالدین دمشق، س

األن�س الجلی�ل بت�اریخ الق�دس والخلی�ل مكتب��ة ) 1999(العلیم�ي، مجب�ر ال�دین الحنبل�ي  .8

 1دندیس ط

ذیل تاریخ دمشق مطبعة اآلباء الیس�وعیین بی�روت ) 1908(ابن القالنسي، أبو یعلي،  .9

 لبنان

 2في صناعة االنشا مطبعة بریل ط صبح األعشي ) 1957(القلقشندي، أبو العباس .10

الس��لوك بمعرف��ة دول المل��وك، دار ) 1997(ال��دین أحم��د ب��ن عل��ى  المقری��زي، تق��ي .11

 1الكتب العلمیة ، بیروت ط 

لس��ان الع��رب دار ص��ادر بی��روت ) 1994(، جم��ال ال��دین اب��ن منظ��ور، أب��و الفض��ل .12

 3ط  15زلبنان ج 
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وق�ع ف�ي الموس�وعة الش�املة، دار ) 1995(ابن منقذ، مؤید الدول�ة أب�و المظف�ر أس�امة  .13

 12 ج 1الفكر ، دمشق ط

  :المصادر األجنبیة المترجمة  -ب 

م�ن دی�ر جب�ل ص�ھیون ، وص�ف األرض المقدس�ة ، م 1995بورشارد ، الحاج بورش�ارد . 1

  .1ترجمة سعید البیشاوي ، دار الشروق ، عمان ، األردن ، ط

وص��ف األرض المقدس��ة ف��ي ترجم��ة  م 2003دانی��ال ، الح��اج الروس��ي دانی��ال الراھ��ب ،. 2

   1وود أبو ھدبة ، دار الشروق ، عمان ، األردن ، طسعید البیشاوي ، ودا

تاریخ الحملة إلى القدس ، ترجمة زیاد العس�لي ، م 1990الشارتري ، فوشیھ الشارتري ، . 3

  .  1دار الشروق ، عمان ، األردن ، ط

ج ، ترجم��ة س��ھیل 2ت��اریخ الح��روب الص��لیبیة ، م 2003الص��وري ، ول��یم الص��وري ، . 4

  ) ط.د(بیروت ، لبنان ، زكار ، دار الفكر ، 

تاریخ بیت المق�دس ، ترجم�ة س�عید البیش�اوي ، دار م 1998الفیتیري ، یعقوب الفیتیري ، . 5

   1وق ، عمان ، األردن، طالشر

  :المراجع : ثانیا 

  .المراجع العربیة  -أ

أس��واق الش��ام ف��ي عص��ر الح��روب الص��لیبیة ف��ي الفت��رة م��ن م 2007البن��ا ، عب��د الح��افظ ، . 1

، عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واالجتماعی�ة، الق�اھرة ، )م1291-1009/ ه595-687(

  .            1مصر ، ط

-492(الممتلكات الكنس�یة ف�ي مملك�ة بی�ت المق�دس الص�لیبیة م 1989البیشاوي، سعید ، . 2 

                ).                  ط.د(، دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة، مصر، ) م1291-1099/ه690

حبش��ي ، حس��ن ،ن��ور ال��دین والص��لیبیون ، حرك��ة اإلفاق��ة والتجم��ع اإلس��المي ف��ي الق��رن . 3

  ) .ت.د(، ) ط.د(السادس الھجري ، دار الفكر العربي، 

األوضاع الحضاریة في بالد الشام في القرنین الث�اني عش�ر م 1979الحویري ، محمود ، . 4
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  :مخلص الدراسة

ھدفت الدراسة للتعرف على تأثیر التدریب البلیومترى في تحسین القدرات 

البدنیة الخاصة للوثب  الطویل استخدمت الدراسة المنھج التجریبى بتصیم 

سة القیاس القبلى والبعدى لمجموعتین تجریبیة وضابطة ، وبلغت عینة الدرا

طالباً مجموعة ضابطة وتم ) 20(طالباً مجموعة تجریبیة و ) 20(طالبآ ) 40(

: اختیارھا العینة بالطریقة العمدیة ، وتوصلت الدراسة الى أھم النتائج التالیة 

ان البرنامج التدریبیالبلیومترى حقق نسبة تحسن جیدة فى القدرات البدنیة 

ذلكبوجود فروق ذات داللة الخاصة للوثب الطویل، وتم االستدالل على 

إحصائیة بین القیاسین القبلى والبعدى لصالح القیاس البعدى للمجموعة 

التجریبیة، واستخدم في البحث المتوسط الحسابي معامل االلتواء ومعامل 

ارتباط بیرسون، وضرورة توفیر اإلمكانات الالزمة لتحقیق ھدف التدریب 

، واقترحت الباحث إجراء المزید من البلیومتري على الوجھ األكمل والمطلوب

األبحاث للمقارنة بین أسالیب تدریبیة أخرى للوقوف على مدى مساھمة كل 

أسلوب في تحسین القدرات البدنیة الخاصة للوثب الطویل ،و إجراء دورات 

تدریبیة للمدربین في قطاع غزة في مسابقات ألعاب القوى لرفع كفاءتھم 

 .ندیة الریاضیة أوالجامعات الفلسطینیة التدریبیة سواء كانوا في األ
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Abstract :The study aimed to identify the effect of plyometric 

training program on improving fitness component involved in 

the Long Jump event. The study used the experimental method, 

with a pre-posttest design for 2controller and experimental 

groups. A purposive sample of 40 students was selected and 

distributed equally to controller and experimental groups. The 

most important finding was that the plyometric training 

achieved a good improvement rate in the bodily abilities related 

to long jumping. There were variances of statistical significance 

between before- and after-measurements of plyometric training 

in favour of the test group as regards bodily improvements in 

distance measuring in long jumps. The most important 

recommendations were as follows. The importance of availing 

the capabilities required for the adoption of plyometric training 

at its fullest m  and  The need to undertake more comparative 

studies on other training methodologies to recognize the 

relative contribution of each at improving long jumpabilities,  

and  Undertaking training courses for trainers in the Gaza 

Sector, for track and field contests, aiming to raise their training 

abilities, whether they are related to sporting clubs or 

Palestinian universities and Key Words: Field Contests — Track 

Contests — Training Programs. 

 

 

 

 

 

 

 



 2016يونيو   العدد الثاني –الد السادس  –جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات 

284  
 

  :مقدمة

یعتبر التدریب الریاضیالجزءاألساسي من عملیة اإلعداد الریاضى بإعتباره العملیة 

البدنیة التربویة الخاصة والقائمة على إستخدام التمرینات بھدف تنمیة مكونات اللیاقة 

م، ص 2006یحي، (الالزمة لتحقیق أعلى مستوى ممكن فى الریاضة  البدنیة

وعملیة التدریب الریاضي تعد عملیة تربویة منظمة تخضع لألسلوب العلمي، )296

وتھدف إلى إعداد الالعب الریاضى إعداداً متكامالً من جمیع النواحى البدنیة 

غادة عبد . (ى الریاضىوالوظیفیة والمھاریة والنفسیة لإلرتقاء المستمر فى المستو

  .ولقداھتمت الدراسات والبحوث فى المجال الریاضي). 381م، ص  2006الحمید، 

بدارسة التدریب الریاضى والبرامج التدریبیة ) 10م، ص 2005السكري و بریقع،  (

وخاصة تأثیر التدریب البلیومترى على تحسین القدرات البدنیة الخاصة لمسابقة 

لقول إن التدریب البلیومترى الدینامیكى یساعد على رفع معدل الوثب الطویل ویمكن ا

القوة فى زمن قصیر جداً وبالتالى فإنھ یعمل على تنمیة القدرة  باإلضافة إلى أن 

التدریبات البلیومتریة تؤدى بسرعات عالیة ، وھذه السرعات العالیة تمثل أھمیة 

وصیتھا من طبیعة النشاط كبیرة فى كثیر من واآلداءات ، وبالتالى تقترب فى خص

الممارس فتحقق عائداً تدریباً عالیاً ، ویتوجب أن تتوفر لدي العبى الوثب الطویل 

حسنین، (صفة القوة العضلیة والسرعة وھذان العنصران یكّونان معاً القدرة العضلیة 

  ). 391م ، ص 1999

ة الوثب ویرى الباحث أن الصفات البدنیة مھمة جداً لتطویر األداء في مسابق

الطویل،وھما معاً یكّونان عنصر القدرة العضلیة والتي لھا أھمیتھا في مسابقة 

  .الوثبالطویل

التدریب البلیومترى أحد أنواع التدریبات التى تسھم فى تحسین القدرات البدنیة والتي 

، تكسب الدراسة أھمیة ) 22م ، ص1997عبد الفتاح ،: (من اھمھا القوةاالنفجاریة 

خالل تجریب أسلوب التدریب البلیومترى ، والكشف عن أھمیة ھذا  كبیرة من

التدریب فى إحداث تحسن عناصر القدرات البدنیة لطالب كلیة التربیة البدنیة 

والریاضیة بجامعة األقصى بقطاع غزة ولكى نمكن من اإلستفادة من نتائج ھذه 

ى التخطیط السلیم الدراسة والوقوف على مدى صالحیة ھذا التدریب ، مما یقود إل

  .للبرامج التدریبیة الالحقة، وإیصال العملیة التدریبیة إلى درجات التقدم السریع

  :مشكلةالدراسة

من خالل عمل الباحث فى مجال تدریب مسابقات المیدان والمضمار ومجال التدریس 

أكادیمیاً ، وجد أن أھم مایمیز مشكلةالدراسة الحالیة ویجعلھا أكثر وضوحاً ، 

فاض مستوى القدرات البدنیة مما انعكس سلباً على األداء الفنیلطالب كلیة التربیة إنخ

البدنیة والریاضة بجامعة األقصى مما أدى إلى عدم وصولھم إلى مستوىمرتفع فى 
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القدرات البدنیة الخاصة بمھارة الوثب الطویل،وأرجع الباحث إنخفاض المستوى 

یل، لعدم اإلھتمام بمسابقات المیدان، وأن البدنى واآلداء المھارى فى الوثب الطو

مسابقات الوثب الطویل بشكل عام مھملة سواء فى الجامعات الفلسطینیة أو في 

األندیة الریاضیة الفلسطینیة بقطاع غزة، وھو األمر الذى دفع الباحث إلى إجراء ھذه 

الدراسة ، وفى حدود علم الباحث التوجد دراسات سابقة تحدثت عن التدریب 

البلیومترى فى مسابقة الوثب الطویل فى قطاع غزة ، وبذلك تحددت مشكلة الدراسة 

فى كونھا عملیة موجھة نحو تصمیم برنامج تدریبى بأسلوب التدریب البلیومترى 

لتحسین القدرات البدنیة الخاصة بمسابقة الوثب الطویل لطالب كلیة التربیة البدنیة 

  . والریاضة بجامعة األقصى

  : بحث والحاجة الیھأھمیة ال

التعرف على تأثیر التدریب البلیومترى في تحسین القدرات البدنیةالخاصة 

  .بمسابقاتالوثب الطویل لطالب كلیة التربیة البدنیة والریاضیة بجامعة األقصى بغزة

  :أھداف الدراسة

التعرف على تأثیر التدریب البلیومترى في تحسین القدرات البدنیة الخاصة بالوثب 

  .طویل لطالب كلیة التربیة البدنیة والریاضة بجامعة األقصىال

 :فرض الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاسین القبلى والبعدى للبرنامج التدریبي 

البلیومترى في تحسین القدرات البدنیة الخاصة للوثب الطویل لدى المجموعة 

  .یبیةالتجریبیة لصالح القیاس البعدى للمجموعة التجر

 : حدود الدراسة

  .قطاع غزة –كلیة التربیة البدنیة والریاضة بجامعة األقصى  :الحدود المكانیة

 .م2013-م 2012العام الدراسي  :الحدود الزمانیة

كلیة التربیة البدنیة -طالب المستوى األوللدرجة البكالوریوس :الحدود البشریة

 .جامعة االقصى بغزة –والریاضة 

 :ةمصطلحات الدراس

 :القدرات البدنیة الخاصة

بأنھا تلك القدرات التى ترتبط بدرجة معنویة بمستوى اآلداء واإلنجاز الریاضى 

بنوعیھالكمیوالكیفیوھیالمعنیة بالبحث والدراسة بصفة خاصة من قبل المختصین فى 

  ).Gallhue,2001. (مجال التدریب واإلنتقاء والتوجیھ
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  :التدریب البلیومترى

تدریبات التي تسھم في تحسین القدرات البدنیة والتـى مـن أھمھا ھو احـد ال

 ) 22م، ص1997عبد الفتاح، ) القدراتاالنفجاریة،

  )اإلطار النظري: (أدبیات الدراسة

  :التدریب البلیومترى/ 1

أن كلمة بلیومترى نجدھا تتكون من مقطعین، أوكلمتین التینیتین، وبالرجوع إلى 

وتعنى العمل بنظام أو  Polyتنقسم إلى كلمتین األولى وھى األصل الالتینى نجد انھا

" دون كلل "أو إلحاح" بتردد حركي." العمل باقصى جھد شــرط أن یكون ھذا العمـل

أوأسلوب مبنى على الجھد " أسلوب قیاسى" عربیاًمتري Metricesبینما تعنى كلمة 

لفظ آخر من خالل دمج  أي یمكن القول ان تضاف إلى الكلمة السابقة أو تبنیعلیھا" 

تعنى إسلوب العمل المبنى  Plyometriceھاتین الكلمتین، نجد أن كلمة البلیومترك

  ).47م، ص 2004حسن، (على الجھد او اإلجتھاداآلدائى

إن إستخدام مصطلح تمرینات البلیومترى لیس جدیداً فى مجال التدریب، والجدید ھو 

ر منذ زمن طویل، على أنھ تمرینات إستخدام المصطلح نفسھ، فقد إستخدم فى مص

. بغرض تنمیة عنصر القدرة االنفجاریة،وھو غیر شائع في مجال التدریب

  ) .20م ، ص1999بسطویسى، (

ویرى الباحث أن إستخدام التدریب البلیومترى فى مسابقات الوثب لیس من األمور 

ة بعد أن صبح جزءاً المبتكرة حدیثاً، ورغم ذلك فقد زاد اإلھتمام بھ فى اآلونة األخیر

ھاماً فى برامج اإلعداد البدنى بھدف تنمیة القدرة اإلنفجاریة للرجلین، وخاصة فى 

المسابقات التى تحتاج إلى قدرة عضلیة مثل الوثب الطویل والثالثي والعالي التى 

  .یتطلب األداء المتمیز فیھا السرعة والقوة لتحقیق قدرة عالیة لآلداء

  :یومترىممیزات التدریب البل

یستند التدریب البلیومترى على العدید من ) 144م، ص 2000نمر،الخطیب،(یري 

األسس والقواعد العلمیة من مختلف العلوم الریاضیة،والتي یمكن أن تساھم بقدر كبیر 

فى اإلرتقاء بالعملیة التدریبیة من خالل اإلستخدام الجید فى تطبیقھ وتنفیذ برامجھ 

ویرى الباحث أن التدریب البلیومترى ذو أھمیة ومیزة  .واالستفادة من ممیزاتھ

واضحة من حیث مالئمتھ للریاضیین أصحاب المستوى المتوسط والمتقدم من جانب 

آخر فإن العبى الوثب الطویل یحتاجون خالل آدائھم المھارى إلى القدرة االنفجاریة 

  .لعضالت الرجلین

  :أنواع التدریبات البلیومتریة

من التدریبات البلیومتریة الخاصة بكل طرف من أطرافالجسم، ترتبط أن ھناك انواع 

  بنوع النشاط الریاضیوھي بالشكل التالي
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 :تدریبات الجزء السفلي من الجسم

ویتطلب آداء ھبوط الریاضي من أعلى من فوق منصة أو صندوق : الوثب العمیق

ضالت الرجل إلى األسفل، ثم الوثب مباشرة ألعلى أو لألمام، فالھبوط یمنح ع

إستطالة سریعة ومن خالل العمل الالمركزى وبالتالى تحسن من الحركة العكسیة 

خالل اإلنقباض المركزى القوى، وكلما كان زمن مالمسة القدمین لألرض قلیل كلما 

 .كان اآلداء قوى وسریع

وھما نوعان من التدریبات التى تستخدم فى حالة ما إذا :الوثب االرتدادي والحواجز 

ان إتجاه الحركات المؤداه فى الریاضة التخصصیة إتجاھاً أفقیاً أوألعلى مثل ك

مسابقات الوثب والحواجز ، وھى نوع من التدریبات البلیومتریة ، حیث یقوم 

الریاضى خالل الجرى بزیادة طول الخطوة ویبقى وقتاً أطول فى الھواء ، وبعتبر 

شدة التدریب بینما الھبوط بقدم واحدة  الھبوط بالقدمینمن العوامل المساعدة في خفض 

یزید من مستوى الشدة ، والجرى اإلرتدادى من فوق المدرجات یعتبر من أفضل 

الوسائل لتنمیة اإلتجاه األفقى والعمودى لحركة الجرى والوثب المتعدد فوق الحواجز 

  .من التردیبات المفیدة لریاضي العدو والوثب 

ھناك العدید من انواع التدریبات البلیومتریة والتى :تدریبات الجزء العلوي من الجسم

  یمكن إستخدامھا لتطویر القوة االنفجاریة الخاصة بالجزء العلوي من الجسم ومنھا 

وتشمل تمرینات الضغط بالذراعین مع تالمسالكفین، وتمرین :الضغط بالذراعین

إلستخدام  الضغط بالذراعین مع التصفیق بین المحاوالت، وتعتبر نماذج ممتازة

م، 2008مھیب . (التمرینات البلیومتریة بغرض إعداد عضالت الذراعین والصدر

  ) 33ـ32ص

وھي من التدریبات التي تستھدف تنمیة القوة االنفجاریة لعضالت : الكرة الطبیة

الذراعین والصدر، من التمرینات الشائعة فى ھذا النوع من التدریب،والتي یتخاذ 

ود حیث یقوم المدرب برمى كرة طبیة ألسفل وفى إتجاه الریاضى فیھا وضع الرق

رأس الریاضى على أن یمسك الریاضیالكرة بالیدین من اعلى وخلف الرأس ثم 

مباشرة یقوم برمى الكرة للخلف، وفى ھذه الحالة تحدث عملیة إستطالة لعضالت 

  ) 33ـ32م، ص2008مھیب . (الذراعین

ءالبدني إن لم تكن أھمھا على اإلطالق، كما تعتبرمن أھم مكوناتاآلدا:القوة العضلیة

أنھا تؤثر فى تنمیة بعض القدرات البدنیة األخرى كالسرعة والتحمل والرشاقة 

،تعتبر القوة العضلیة إحدى الخصائصالھامةفي )304م، ص2006یحي، (

ممارسةالریاضة،وھي تؤثر بصورة مباشرة على سرعة الحركة وعلى اآلداء والجلد 

  ). 182م، ص2001حسنین، (لوبة، والمھارة المط
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إن القوة تعتبر من المكونات الرئیسیة للیاقة البدنیة وعلیھا یتوقف آداء معظم األنشطة 

الریاضیة،وھي ضروریة لحسن المظھر، وھیشيء أساسیفي تأدیة المھارات بدرجة 

 ).27م، ص1995بھارونوآخرون، (ممتازة، 

حماد، (ات معینة فى أقل زمن ممكن أن السرعة ھي المقدرة على آداء حرك:السرعة

  ) 203م ـ ص2001

والسرعة ھى القدرة على إنتقال الجسم أو أحد أجزائھ من نقطة إلى أخرى في أقل 

  ) 247م ـ ص2000سالمة، . (زمن ممكن

إن السرعة مكون ھام للعدید من األنشطة الریاضیة فھى المكون األول لعدو 

كانة فى سباقات المسافات القصیرة، وترتبط المسافات القصیرة كما أن لھا نفس الم

السرعة بالعدید من المكونات البدنیة األخرى، فھى مرتبطة بالقوة فیما بعرف بالقوة 

،كما أن الرشاقة تتطلب أن یكون الفرد قادراً على )القوةاالنفجاریة(الممیزة بالسرعة

م ـ 1995، برھموأبو نمرة(تغییر أوضاع جسمھ أوتغییر اتجاھھ بسرعة عالیة، 

  ) 96ص

  :القدرة العضلیة

بأنھا أقصى قوة تخرجھا العضلة نتیجة انقباضة عضلیة واحدة وأیده ) كالرك(عرفھا 

بأنھا قدرة ) 241م، ص 2001حسنین،(، ویعرفھا)21م، ص 1997وحشة، (في ذلك 

كما أن القدرة .العضالت على مواجھة مقاومات خارجیة تتمیز بارتفاع شدتھا

ة العضالت المشتركة فى الحركة على بذل أقصى قوة فى عمل العضلیة ھى قدر

م ـ ص 2004الخوالیوآخرون، . (إنقباض مع تداخل عامل السرعة فىاالنقباض

ان القدرة العضلیة ھى القدرة على بذل أقصى قوة فى أقل زمن ممكن وھي ). 597

  ).77م ـ ص2002أبو عبده، (مركب من السرعة والقوة 

ى قدرة العضلة أو مجموعة من العضالت فى التغلب على أن القدرة العضلیة ھ

مقاومات خارجیة عالیة مرة واحدة أو مرات قلیلة في أقل زمن، أن القوة الممیزة 

او سرعة القوة كما یطلق علیھا علماء الشرق أو القدرة العضلیة كما یطلق " بالسرعة

القوة العضلیة علیھا علماء الغرب إحدى الصفات الحركیة والمركبة من مكونى 

دلیالً على توافر القوة الممیزة " والسرعة، ولكن لیس بالضرورة أن یكون توفرھما

إذ یتطلب األمر القدرة على دمجھما معاً فى عمل متفجر ) القدرة(بالسرعة 

  )61م ـ ص2003مسعدمحمود، (

تعتبرالمرونة من مكونات اللیاقة البدنیة األساسیة،وھي تعنى المدى : المرونة

حركیلمفصل، أومجموعة من المفاصل، وتقاس المرونة بأقصى مدى بین بسط ال

وقبض المفصل، ویعبر عن ذلك إما بدرجة الزاویة أو بخط قیاس السنتمیتر، وتختلف 
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المرونة عن مكونات اللیاقة البدنیة األخرى من حیث إرتباطھا بخصائص الجھاز 

حالة األربطة واألوتار فھي ترتبط بطبیعة المفاصل و). المورفولوجى(الحركى

والعضالت والمحافظ الزاللیة المحیطة بھا،أي أنھا تتأثر بحالة المفاصل التشریحیة، 

وحالة العضالت العاملة حول ھذا المفصل من حیث درجة توترھا وارتخائھا ومدى 

  4م ـ ص1993عبد الفتاح والسید، . (مطاطیتھا

واإلتجاه بسرعة مع إمكانیة آداء  أن الرشاقة ھي القدرة على تغییر الوضع:الرشاقة

م ـ 1999بسطویسى، . (الالعب لمھارتھ بأعلى قدر من الدقة والتوافق والتوازن

للرشاقة أھمیة لجمیع األفراد وبخاصة الریاضیین، ولذلك نجد أن كل عمل ). 166ص

جسمانى من الممكن أن یكسب الجسم قدراً معیناً من الرشاقة، فمثالً بالنسبة للحیاة 

الرشاقة، ولكن تبرز اھمیتھا فى القدرة على دقة  عامة تختلف وجھات النظر فيال

 .الحركات بالیدین والرجلین والرأس مع ثبات باقي األعضاء نسبیاً 

  :خطوات تصمیم برنامج ریاضي

لكي یكون البرنامج ناجحاً وفعاالً یقترح كثیر من العلماء والتربویین أن یشمل على 

  :العناصر التالیة

  .سس التي یقوم علیھا البرنامجاأل

 .الھدف واألھداف اإلجرائیة

 .محتوى البرنامج

 .تنظیم األنشطة داخل البرنامج

 .تنفیذ البرنامج

 .األدوات المستخدمة في البرنامج

 ).38م، ص 1995الحمامي، الخولي،(تقویم البرنامج 

 :األسس أو المبادئ التي یقوم علیھا البرنامج

لعامة التي یتفق علیھا الناس وتبنى على الحقائق العلمیة أو المفاھیم أواألحكام ا

األحكام الفلسفیة ،وتستمد من العلوم المختلفة عن طریق التجریب والمعرفة والخبرة 

والفھم واالستبصار وتستخدم كموجھات في صیاغة القرارات وتحدید شكل اآلداء 

بارة عن قاعدة أو محك أو الذي نقوم بھ ویعرف القاموس المبادئ أو األساس بأنھا ع

مصادر یستخدم للحكم على فعل أو آداء معین بشرط أن یكون ھذا اآلداء مقبوالً من 

الناحیة اإلجتماعیة ، أي أن المبدأ یحدد األسلوب أو الطریقة التي تتم بھا  األعمال 

  ) . 74م، ص 1996شرف، ( المختلفة التي تتعلق بالجھاز 

  

  :محتوى البرنامج
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األھداف واألسس التي یقوم علیھا البرنامج یتم إختیار المحتوى، وھو  بعد تحدید

عبارة عن جمیع األنشطة التي تحتویھا الخطة والمراد تعلمھا، وھي الحركات 

والمھارات واإلتجاھات المرتبطة بالسلوك الحركي لإلنسان، وھي في جملھا تشكل 

، وعموماً ال یخرج المجال العام للتربیة الریاضیة في صف دراسي أو مرحلة

  :المحتوى في المجال الریاضي عن اآلتي

  األحماء 

 اإلعداد البدني 

 اإلعداد المھاري والخطى والذھني والنفسي 

 ).79م، ص 1996شرف، .(التھدئة

ھو من العملیات الرئیسیة التي یحتوي علیھا البرنامج والغرض منھ : االحماء -1

اء الجسم في الحركة لیكون بعدھا مستعداً آلداء التدفئة العامة للفرد بإشراك جمیع أجز

باقي أجزاء الوحدة التدریبیة دون التعرض ألخطار اإلصابات ، یفضل أن یكون 

االحماء متغیراً ومتنوعاً وحركاتھ مترابطة یشترك فیھ األطراف والجذع ، وتكون 

حركاتھ بسیطة وسھلة وشاملة ویخدم األحماء الموضوع الرئیسي في الوحدة 

لتدریبیة ، وذلك بإشراك األجزاء المشتركة في اإلعداد البدني أو المھاري في ا

األحماء، حتى ال یتفاجيء بھذا المجھود ، ویكون لألعداد النفسي قسط ویكون 

لحركات المرونة واإلطالة نصیب كبیر في عملیات اإلحماء ، أما الوقت الذي 

ریبیة ، ونوعیة الممارسین یستغرقھ األحماء فھو یتوقف على زمن الوحدة التد

 .والنشاط الرئیسي في الوحدة ، حالة الطقس 

ویقصد بھ تنمیة الحالة البدنیة للفرد عن طریق تنمیة الصفات : اإلعداد البدني-2

البدنیة األساسیة والضروریة، ویھدف اإلعداد البدني إلى اكساب االفراد اللیاقة البدنیة 

نشطة المھاریة في محتوى الوحدة التدریبیة التي تجعلھم قادرین على ممارسة األ

  :بكفاءة دون أن تھبط حالتھم البدنیة وھو نوعان

ویھدف إلى تنمیة الصفات البدنیة االساسیة بصورة شاملة ومتزنة  :إعداد بدني عام

  ).التحمل –السرعة  –المرونة  –القوة (والتي من أھمھا صفات 

البدنیة الضروریة لنوع النشاط  ویھدف إلى تنمیة الصفات :إعداد بدني خاص

المھاري في الوحدة التدریبیة أو الدرس والعمل على تطویرھا حتى یتمكن الفرد من 

آدائھا بصورة أفضل، ویتحدد نوع الصفات البدنیة للضرورة بنوع النشاط المھاري 

الممارس، حیث أنھا تختلف من نشاط آلخر، وتعد ذلك االبحاث على أن التركیز على 

ة صفة بدنیة واحدة أثناء التدریب ال یحدث اآلثر المطلوب كما لو كانت تنمیھا تنمی

ضمت صفات بدنیة آخریمجتمعة، كتنمیة السرعة ضمت تمرینات تعمل على تنمیة 

  ).82م، ص 1996شرف، .(التحمل والقوة مثالً 
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ومن المبادئ العامة التي یجب على مصمم البرنامج مراعاتھا حیث أنھا تساعد على 

  نمیة وتطویر الصفات البدنیة التوقیت المناسب لتكرار العمل ألحداث عملیة التكیف ت

 .االرتفاع التدریجي بدرجة الحمل

 .االستمرار في التدریب واالنتظام وعدم االنقطاع

 .التكامل بین الصفات البدنیة وعدم تطویر عنصر دون اآلخر

 :اإلعداد المھارى والخططي والذھني والنفسي-4

وھو اإلجراءات التي یتخذھا المربي بغرض الوصول إلى تأدیة  :داد المھارىاإلع-

  .المھارة الحركیة بدقة وإتقان وتكامل تحت أي ظرف من الظروف

  :وقد یستخدم لتحقیق ھذا الھدف إحدى الطرق التالیة

  .الطریقة الكلیة

 .الطریقة الجزئیة

 .الطریقة الكلیة الجزئیة

 .نوع المھارات المرتبطة بالنشاط المعینویتوقف اختیار الطریقة على 

ویظھر بوضوح في األلعاب الجماعیة ، مثل الخطط الھجومیة أو :  اإلعداد الخططي-

الدفاعیة ، ولكن ھناك خطط فردیة تحت ضغط المتنافس والظروف المناخیة 

  :والمحیطة بالالعب ، ویتم اإلعداد الخططي باألسلوب التالي 

وإعطاء فكرة كاملة عن الخصم، للتھیئة الذھنیة عن طریق  تقدیم وشرح الخطة نظریاً 

معرفة الخصم وإمكاناتھ وقدراتھ، نقل الخبرة النظریة إلى المیدان عملیاً وتدریب 

الالعب على المواقف المختلفة، وتغذیتھ بحلول مثالیة متعددة كما یمكن أن یقابلھ أثناء 

رات یخرجھا عند ظھور المواقف المنافسة وبذلك یتولد لدى الالعب رصید من الخب

المناسبة التغذیة الراجعة، واجراء عملیات النقد الذاتي في نھایة التدریب على الخطة، 

  .عن طریق الالعب نفسھ أو زمیل أو المدرب إلصالح األخطاء إن وجدت

وھو تدریب العملیات العقلیة العلیا لدى الفرد، وذلك عن طریق : اإلعداد الذھني-

علومات والمعارف المتعلقة بالنشاط بحیث یتمكن الفرد من استخدامھا إكسابھ الم

واستغاللھا في الوقت والمكان المناسبین، ویبدأ اإلعداد الذھني للفرد عند بلوغ سن 

العاشرة، وذلك بإعداد القدرات العقلیة مثل االنتباه، المالحظة،اإلدراك،التفكیر، 

  .االستنتاج والتصرف وغیرھا

لقد أصبح العامل النفسي ھو الفیصل في تحقیق النصر في األنشطة : فسياألعداد الن-

الریاضیة في العصر الحدیث ومن ھنا یلزم تنمیة الخصائص والسمات اإلداریة 

لألفراد الممارسین مثل ضبط النفس،المثابرة،الشجاعة،التصمیم،الكفاح، الصبر 

ریب المناسبة من وغیرھا من الخصائص والسمات مع اختیار طرق وأسالیب التد

  .خالل أنشطة المحتوى األخرى
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وھي العودة بالممارس إلى حالتھ الطبیعیة ھادئاً، كما بدأ النشاط أول  :التھدئة-5

مرة، وتتم ببعض التمرینات الخفیفة أو األلعاب الصغیرة التي تدخل السرور والبھجة 

ظروف المناسبة في نفوس الممارسین للنشاط ویتم أختیار أنشطة التھدئة وفقاً لل

  ).84م، ص 1996شرف ،(

  :الدراسات السابقة

تأثیر  التدریبات البلیومتریة على "،دراسة بعنوان  )م 1994( دراسة یونس 

المتطلبات البدنیة والمستوى الرقمیلمتسابقي الوثب الطویل والثالثي،و ھدفت ھذه 

ت البدنیة والمستوى الدراسة للتعرف على تأثیر  التدریبات البلیومتریة على المتطلبا

الرقمى لمتسابقى الوثب الطویل والثالثى ، والتعرف على تأثیر التدریبات البلیومتریة 

على المستوى  الرقمى لمتسابقى الوثب الطویل والثالثى ، إستخدم الباحث المنھج 

العباً تم اختیارھم بالطریقة العمدیة من جمیع ) 28(التجریبى ، وبلغت عینة الدراسة 

بقي الوثب الطویل والثالثى ، وكانت اھم النتائج ، تفوق المجموعة التجریبیة متسا

  . على المجموعة الضابطة فى جمیع القیاسات البعدیة وذلك عند حساب نسبة التحسن 

تأثیر استخدام أسالیب مختلفة :دراسة بعنوان،)م2006(وقامت عطیة، وسلیمان 

الرقمي لناشئ الوثب الطویل، وھدفت  لتنمیة القوة الممیزة بالسرعة على المستوى

الدراسة إلى التعرف على تأثیر استخدام أسالیب مختلفة لتنمیة القوة الممیزة بالسرعة 

على المستوى الرقمي لناشئ الوثب الطویل،واستخدمت الدراسة المنھج التجریبي 

تدریبیة ناشئین، وكانت أھم النتائج، ان أفضل األسالیـب ال) 10(وبلغت عینة الدراسة 

 .ھو المختلط یلیھ البلیومترى ثم األثقال

تأثیر المزج بین تدریبات األثقال : ،دراسة بعنوان)م2011(وأجرىحالوة 

والبلیومتركوالبالستیةعلى بعض الصفات البدنیة والمستوى الرقمیلعدائي المسافات 

القصیرة ھدفت الدراسة إلى التعرف على تأثیر المزج بین تدریبات األثقال 

البلیومتركوالبالستیةعلى بعض الصفات البدنیة والمستوى الرقمیلعدائي المسافات و

ناشاً یمثلون منتخب ) 14(القصیرة،واستخدم الباحث المنھجالتجریبي وبلغت العینة 

فلسطین في ألعاب القوى، وكانت أھم النتائج، أن األفضلیة لتدریبات المزج ثم 

  .متغیرات الدارسةالبلیومترك ومن ثم األثقال في تحسین 

  : على الدراسات السابقة تعلیق

اھتمت معظم الدراسات بتأثیر التدریب البلیومترى على تحسین الصفات البدنیة 

والمستوى الرقمى للوثب الطویل والثالثى وعدو المسافات القصیرة مثل دراسة محمد 

سة ، ودرا)م2008(، ودراسة نجالء عطیة ومحمود سلیمان )م1994(جابر یونس 

  ).م2011(نادر حالوة 
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إتفقت جمیع الدراسات على الھدف وھو التعرف على تأثیر التدریبات البلیومتریة 

والبالستیة وتدریبات األثقال على الصفات البدنیة والمستوى الرقمى للوثب الطویل 

 .والثالثي وعدو المسافات القصیرة

الدراسات السابقة الباحث  إتفقت الدراسات على إستخدام المنھج التجریبى وقد ساعدت

فى اإلستفادة من العدید من النقاط الھامة والتى تشمل إتباع المنھج العلمى السلیم فى 

تناول أھمیة ومشكلة البحث وتحدید وصیاغة األھداف والفروض وفي اجراءات 

 .البحث

 :إجراءات الدراسة

  :منھج الدراسة: أوالً 

لقیاسین القبلى والبعدى للمجموعة بتصمیم ا استخدم الباحث المنھج التجریبي

  . التجریبیة

  :مجتمع الدراسة: ثانیاً 

یتكون مجتمع الدراسة من طالب كلیة التربیة البدنیة والریاضة المستوى األول 

  .طالبآ) 20(بجامعة األقصى بمحافظاتغزة والبالغ عددھم 

طالباً من ) 20(ة تم اختیارھا بالطریقة العمدیة وبلغ حجم العین :عینة الدراسة: ثالثاً 

  .طالب المستوى األول بكلیة التربیة البدنیة والریاضة بجامعة االقصى

یوضح تجانس عینة الدراسة في متغیرات النمو والمتغیرات البدنیة قید ) 1(الجدول 

  .البحث

 المتغیرات
وحدة 
 القیاس

المتوسط 
 الحسابى

 الوسیط
اإلنحراف 
 المعیارى

معامل 
 اإللتواء

 0.161 0.228 18.3 18.28 سنة العمر
 0.198 1.128 75 75.10 كجم الوزن

 0.298 1.682 179 178.80 سم الطول

القدرة 
 العضلیة

متر (
 )ـسم

204.80 205 8.867 0.261 

 1.716- 0.025 4.00 4.00 ثانیة السرعة

 1.369 0.013 10.97 10.98 ثانیة الرشاقة

 1.0164- 2.891 9.5 9.22 سم المرونة

  

التوصیف االحصائي ومعامل االلتواء لعینة الدراسة في ) 2(لجدول یتضح من ا

مما یشیر إلى تجانس  1.716-1.369المتغیرات قید الدراسة التي تتراوح ما بین 

  .العینة
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  :مصادر جمع البیانات:رابعاً 

  :إعتمد الباحث فى تحدید جمیع أدوات جمع البیانات على عدة مصادر ھي

  .الخاصة التي تناولت ھذا الموضوعالمراجع والمصادر العلمیة 

 .الدراسات واألبحاث السابقة فى ھذا المجال وماتوصل إلیة الباحثون من نتائج

 .استطالع آراء الخبراء

 .االختباراتوالمقاییس

ومن خالل اإلطار المرجعي والدراسات المرجعیة، توصل الباحث إلى أھم القیاسات 

 :.یكمایلىواإلختبارات التى تحقق أھداف البحث وھ

  .القیاسات الخاصة بالمتغیرات األنثروبومتریة قید البحث

 ).سنة(السن 

 ).كجم(الوزن 

 ).سم(الطول 

 :تحدید القدرات البدنیة الخاصة

إستعان الباحث بالعدید من المراجع العلمیة والدراسات السابقة لتحدید القدرات البدنیة 

ات البدنیة المرشحة على السادة الخاصة لمسابقة الوثب الطویل، ثم عرض اإلختبار

الخبراء، وذلك لتحدید االختبارات الخاصة بكل عنصر بدنى، ومماسبق یمكن عرض 

اإلختبارات المستخلصة حسب آراء الخبراء، وتم تحدید اختبار خاص بكل عنصر 

 .من عناصر

 .الالحق) 3(الصفات البدنیة الخاصة باإلختبارات یوضحھھا جدول رقم 

اختباراتالقدرات البدنیة الخاصة المختارة لقیاس تأثیر البرنامج  یوضح) 2(جدول 

 البلیومتري قید البحث

 اإلختــبارات العنــصر

 الوثب العریض من الثبات  القدرة العضلیة 

 متر من البدء الطائر  30عدو  السرعة 

 )م 10×4(الجرى اإلرتدادى  الرشاقة 

 ثنى الجذع من الجلوس طوالً  المرونة 

  

  :دراسات استطالعیة

بعد إعداد البرنامج التدریبیالمقترح، قام الباحث بعمل ثالث دراسات استطالعیة، 

الھدف منھا حساب المعامالت العلمیة لالختبارات، الصدق والثبات والتأكد من سالمة 

األدوات المستخدمة فیالدراسة، كمااستخدمالباحث طریقة اإلختبار ثم إعادة تطبیقھ 
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طالب تخصص ألعاب ) 6(ت اإلختبار على عینة إستطالعیة مكونة من لحساب ثبا

أیام بین التطبیق األول، ) 5(القوى، ثم إعادة تطبیق اإلختبارات على نفس العینة بعد 

  .والتطبیق الثاني، حیث تعبر ھذه العالقة عن معامل الثباتلالختبارات

  

  األول والثاني التطبیقي یوضح معامل الثبات لالختبارات قید البحث في) 3(جدول 

 اإلختبارات
وحدة 

 القیاس

  التطبیق األول

 -+عس

  التطبیق الثانى

 -+س         ع

معامل 

 الثبات

مستوى 

 داللة

الوثب 

العریض من 

 الثبات

 0.01 0.873 4.593 202.5 3.017 201.5 سم

متر 30عدو 

من البدء 

 الطائر

 0.01 0.910 0.017 3.97 0.016 4.01 ثانیة

الجرى 

إلرتدادى ا

 )م10×4(

 0.01 0.974 0.015 10.98 0.015 10.98 ثانیة

ثني الجذع 

من الجلوس 

 طوالً 

 0.01 0.917 1.304 10.38 1.519 10.13 سم

إن معامالت االرتباط بین درجات التطبیق األول والثانى ) 3(یتضح من جدول 

وھي قیم  )0.974ـ 0.873(لإلختبارات البدنیة أدوات جمع البیانات تراوحت بین 

  .مرتفعة تدل على أن اإلختبارات قید البحث تتسم بدرجة جیدة من الثبات

  :لآلداة الصدق الذاتي

قام الباحث بعد تحدید صدق االختبار بتطبیق اإلختبارات لتحدید ثباتھ، وتم إیجاد 

الصدق اإلحصائي من خالل حساب الجذر التربیعي لمعامل الثبات الناتج من تطبیق 

 .إعادة تطبیقھ االختبار ثم

، وللتحقق من صدق  الدراسة اإلستطالعیة  الثانیة الخاصة بصدق اإلختبارات

اإلختبارات البدنیة ، إعتمد الباحث على صدق المحكمین ، إذا إعتمدت بصورة 

أساسیة على مدى إمكانیة تمثیل اإلختبار للمواقف والجونب التى یقیسھا تمثیالً صادقاً 

ف الذى وضع من اجلھ ، وتم تحدید أھداف اإلختبارات بشكل ومتجانساً لتحقیق الھد

واضح وتفصیلى للمحكمین والمختصین فى مجال اإلختبارات والمقاییس ، ومجال 

ریاضة ألعاب القوى والتدریب الریاضى، إلبداء آرائھم ومقترحاتھم ، وقد أجمعوا 



 2016يونيو   العدد الثاني –الد السادس  –جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات 

296  
 

اإلعتماد أیضاً على أن ھذه اإلختبارات تعكس الواقع الحركى المراد قیاسھ ، وتم 

  .على عدد من المصادر التى أثبتت أن ھذه اإلختبارات تقیس ھذه الصفات 

 .یوضح المعامالت العلمیة لصدق االختبارات) 4(الجدول 

 الصدق الذاتى معامل الثبات اإلختبارات

 0.934 0.873 الوثب العریض من الثبات

 0.954 0.910 متر من البدء الطائر30عدو 

 0.987 0.974 )م10×4(دادى الجرى اإلرت

 0.958 0.917 ثني الجذع من الجلوس طوالً 

 

أن معامالت الصدق اإلحصائي لإلختبارات البدنیة تراوحت ) 4(یتبین من الجدول 

تدل على أن اإلختبارات تتسم بدرجة جیدة .وھي قیم مرتفعة) 0.9879ـ  0.934(بین 

  .من الصدق الذاتى

  :حالبرنامج المقتر إعداد محتوى

نظراً ألن محتوى البرنامج التدریبى یمثل العمود الفقرى لتحقیق اھداف الدراسة، لذا 

راعى الدارس األسس العلمیة، ومبادئ التدریب الریاضي عند إعداد محتوىالبرنامج، 

والتى إتفقت علیھا المراجع العلمیة والدراسات المرجعیة، والسادة الخبراء فى مجال 

أن البرامج التدریبیة المقترحة والتى تم تجربتھا من قبل التدریب الریاضي، وجد 

مرات أسبوعیاً، ) 4(أسبوعاً تم تحدید أیام التدریب ) 12-6(تراوحت مدتھا مابین 

أسبوعاً كافیة لظھور التأثیرات ) 12(وباإلستناد غلى الدراسات العلمیة فإن مدة 

 البدنیة والفسیولوجیة 

  :تحدید أجزاء الوحدات التدریبیة

ویھدف إلى إعداد وتھیئة الفرد نفسیاً، وكذلك أجھزة وأعضاء الفرد  :اإلحماء

المختلفة، وبطریقة منتظمة ومتدرجة لتحمل أعباء الحمل خالل الجزء الرئیس، 

ومتناسب مع اإلمكانات المتوفرة وقدرات عینة الدراسة، وھنا تؤكد الدراسات العلمیة 

 .لزمن الكلى المخصص للوحدة التدریبیةمن ا1/5على ان ھذا الجزء یستغرق حوالي

یحتویھذا الجزء على الواجبات التى تقود إلى تنمیة الحالة التدریبیة :الجزء الرئیس

الزمن الكلى  3/4إلى  2/3البدنیة والمھاریةوالخططیة، ویستغرق ھذا الجزء مابین 

اص، وإعداد للوحدة التدریبیة، وینقسم ھذا الجزء إلى إعداد بدنى عام وإعداد بدنى خ

 ).329 – 328ص .م، ص1994عالوى ،. (مھاري
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 .ویھدف إلى عودة الفرد إلى حالتھ الطبیعیة :الجزء الختامي

 :األسس التى تم مراعاتھا أثناء وضع البرامج التدریبي

 .مالءمة محتوى البرامج لمستوى عینة الدراسة

 .إمكانیة توفیر األدوات المستخدمة في تنفیذ البرنامج

 .لبرنامج ومناسبتھ للتطبیق العمليمرونة ا

مراعاة ترتیب التمرینات بطریقة تساعد على تتابع العمل العضلي بین 

 .المجموعاتالعضلیة

 .اإلھتمام باإلحماء لضمان تھیئة العضالت وتالفى حدوث اإلصابات

 .مراعاة عوامل األمن والسالمة

 :خطوات تنفیذ الدراسة

 :القیاسات القبلیة: أوالً 

احث بإجراء القیاسات القبلیة للمجموعة التجریبة بتطبیق اختبارات القدرات قام الب

/ 4/10-م 30/9/2012البدنیة الخاصة للوثب الطویل قید البحث وذلك في الفترة من 

  .م2012

  :وتطبیق الدراسة األساسیة: ثانیاً 

ضیة قام الباحث بإعداد وتجھیز أماكن الدراسة األساسیة وھي الملعب والصالة الریا

وقام الباحث . م3/1/2013-م 6/10/2012بجامعة األقصى،وذلك في الفترة من 

) 4(أسبوعاً، بواقع ) 12(بإخضاع مجموعة الدراسة للبرنامج التدریبى المقترح لمدة 

) 48(وحدات تدریبیة فى األسبوع، أیام السبت،اإلثنین،األربعاء،الخمیس، أى بواقع 

  دقیقة ) 100-90(منیة للوحدة من وحدة تدریبیة، وتراوحت الفترة الز

  :القیاسات البعدیة: ثالثاً 

  .م6/1/2013-م   5/1/2013أجریت القیاسات البعدیة في الفترة من 

  :عرض النتائج وتحلیلھا وتفسیرھا

 :وفیمایلى یتعرض الباحث النتائج وتفسیرھا وفقاً لفروض الدراسة

عن الفرض األساسي ینص  عرض وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة التى تجیب: أوالً 

 :كمایلى

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاسین القبلیوالبعدي للتدریب البلیومترى 

  .للمجموعة التجریبیة في القدرات البدنیة المھمة للوثب الطویل لصالح القیاس البعدي

  

  ) Z(یوضح المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ونسبة التحسن وقیمة ) 5(جدول 
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ال
ت

را
غی

مت
 

وحدة 

 القیاس

  القیاس القبلي

 - +س          ع

  القیاس البعدي

 - +س ع

الفروق 

بین 

 المتوسطین

نسبة 

التحسن 

% 

 Zقیمة 

القدرة 

 العضلیة

متر ـ (

 )سم
204.6 6.18 232.3 9.1 0.28 13.6% 3.922 

 3.922 %15.6 0.60 0.08 3.40 0.02 4.00 ثانیة السرعة

 3.925 %6.4 0.70 0.16 10.30 0.01 11.00 ثانیة الرشاقة

 3.195 16.5 1.07 1.78 11.4 1.76 9.7 )سم( المرونة

 )Z  ( 0,01(، وعند مستوى دراللة  1.64) =0.05_الجدولیة عند مستوى داللة (

 =2.23  

الوثب الطویل من الثبات ( أعاله أن اختبار القدرة العضلیة ) 5(أظھرت نتائج جدول 

متر من البدء 30عدو ( ، وفى السرعة )% 13,6(، أن نسبة التحسن قد بلغت ) 

م 10×4(الجرى اإلرتدادى (أما في الرشاقة )% 15.6(كانت نسبة التحسن ) الطائر 

بلغت ) ثنى الجزع من الجلوس طوالً ( وفى المرونة )% 6.4(فبلغت نسبة التحسن ) 

ویرجع الباحث التقدم الحادث فى نسبالصفات البدنیة )% 16.5(نسبة التحسن 

الخاصة للوثب الطویل إلى فاعلیة البرنامج التدریبى البلیومترى مع أفراد العینة 

م ، ودراسة حسین )2011(التجریبیة  وتتفق ھذه النتائج مع دراسة نادر حالوة 

، والتي تتفق فیأن البرنامج ) م2008(، ودراسة محمود سلیمان ) م2002(الطیب 

ومترى قد اثر بشكل إیجابى على مستوى التدریبى المستخدم بأسلوب التدریب البلی

ومما سبق یمكن القول أن .تحسن القدرات البدنیة الخاصة بالمسابقة قید البحث

استخدام برنامج التدریب البلیومتري أسھم بدرجة كبیرة  فى تحسن القدرات البدنیة 

) Z(ان قیمة ) 4(الخاصة لمسابقة الوثب الطویل ، كما إتضح من جدول رقم 

، فكانت قیمة ) 3.922( بلغت ) الوثب الطویل من الثبات (ة للقدرة العضلیة المحسوب

)Z ( المحسوبة اكبر من قیمة)Z ( الجدولیة ، وھذا یعني وجود فروق ذات دالل

لصالح القیاس البعدى ، وإتضح أیضاً ، أن قیمة ) 0.01( إحصائیة عند مستوى داللة 

)Z ( المحسوبة للسرعة ) وعند ) 3.922( بلغت )الطائر  متر من البدء30عدو

) Z(المحسوبة أكبر من قیمة ) Z( كانت قیمة ) 2.33( الجدولیة ) Z( مقارنتھا بقیمة 

) 0.01(الجدولیة ، وھذا یعنى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

متر  30عدو (المحسوبة للسرعة ) Z(لصالح القیاس البعدى ، أتضح أیضاً  أن قیمة 

كانت قیمة ) 2.33(الجدولیة ) Z(وعند مقارنتھا بقیمة ) 3.922(غت بل) 
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)z( المحسوبة اكبر من قیمة)Z( الجدولیة وھذا یعني وجود فروق ذات داللة احصائیة

المحسوبة )  Z(لصالح القیاس البعدى ویتضح أیضاً أن قیمة )0.01( عند مستوى 

) Z(عند مقارنة قیمة و) 3.925( بلغت ) م 10×4(للرشاقة  الجرى اإلرتدادى 

المحسوبة أكبر ، ویعني ) Z(كانت قیمة ) 2.33(الجدولیة ) Z(المحسوبة  مع قیمة  

لصالح القیاس )  0.01(ھذا وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  

ثني الجذع من (المحسوبة للمرونة ) Z(ان قیمة ) 4(البعدي ویتضح من الجدول رقم 

نجد أن  )2.33( الجدولیة ) Z(وعند مقارنتھا مع قیمة ) 3.195) ( الجلوس طوالً 

لصالح ) 0.01(المحسوبة اكبر ، وھذا یعنى وجود فروق ذات داللة  ) Z(قیمة 

، ) م2008قاسم ،( القیاس البعدى للمجموعة التجریبیة وتتفق ھذه النتائج مع دراسة 

تتفق في أن البرنامج وكلھا ) م 2008سلیمان ،( ، دراسة)  م 2002حسین ،(ودراسة 

التدریبى المستخدم بأسلوب التدریب البلیومترى أثر بشكل  إیجابى على تحسین 

  . الصفات البدنیةالخاصة بمسابقة الوثب الطویل 

ویرجع الباحث ھذه النتیجة إلى إستخدام أسلوب التدریب البلیومترى الذي عمل على 

لوثب الطویل لدى أفراد العینة تطویر وتحسین القدرات البدنیة الخاصة بمسابقة ا

  .التجریبیة

  :والتوصیات االستنتاجات

  :االستنتاجات

من خالل عرض وتحلیل وتفسیر النتائج ومناقشتھا، توصل الباحث إلى أھم 

 .االستنتاجاتالتالیة

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین مجموعتي البحث في مستوي القدرات البدنیة 

 .ح المجموعة التدریبیةالمھمة للوثب الطویل لصال

أظھر البرنامج التدریبي المقترح تحسنآ في مستوي القدرات البدنیة المھمة لالعبي 

 .الوثب الطویل

 :التوصیات

 :فى ضوء ماتوصلت إلیھ الدراسة من نتائج وإستنتاجات فإن الباحث یوصي باآلتي

ى الوجھ ضرورة توفیر اإلمكانات الالزمة لتحقیق ھدف التدریب البلیومترى عل

 .األكمل

إجراء المزید من األیحاث للمقارنة بین أسالیب تدریبیة أخرى للوقوف على مدى 

 .مساھمة كل أسلوب فى تحسین القدرات البدنیة الخاصة بالوثب الطویل

إجراء دورات تدریبیة للمدربین فى قطاع غزة فى مسابقات ألعاب القوى لرفع 

 .ألندیة الریاضیة والجامعات الفلسطینیةالكفاءة التدریبة لھم سواء كانوا فى ا
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  ملخص

على دور المھارات الناعمة في عملیة الحصول على  التعرف إلى الدراسةھدفت       

ى وزارة التربیة والتعلیم العالي دراسة تطبیقیة عل_ الوظائف االكادیمیة بقطاع غزة 

المتقدمین  من الدراسة مجتمع وقد تكونّ  ، الوصفي المنھج الباحث استخدم حیث ،_ 

 (225) الدراسة عینة بلغت وقد موظفا ،  ( 476)عددھم  للحصول على الوظائف و

 الدراسة عینة من (94.4%) ما نسبتھ أي مرشحا، (203)   منھم استجاب مرشحا ،

عبارة  (33) من مكونة استبانة بتصمیم الباحث قام الدراسة أھداف ولتحقیق .الفعلیة

اإلحصائي  SPSSبرنامج  باستخدام الباحث وقام  مجاالت ، (4) على موزعة

  .لتحلیل استجابات أفراد العینة 

  :التالیة  النتائج إلى الدراسة وتوصلت

 ف للوظائف األكادیمیة ھناك عالقة ذات داللة احصائیة بین عملیة اقتناص الوظائ

 ) .تقدیم الذات ، التفكیر الناقد ، التشبیك (وكل من المتغیرات المستقلة 

  بكٍل من المتغیرات المستقلة )  اقتناص الوظائف األكادیمیة ( یتأثر المتغیر التابع

بصورة جوھریة وذات داللة ) التشبیك ، التفكیر الناقد ، تسویق الذات ( التالیة 

 .احصائیة  

  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات تقدیر أفراد العینة حول مجاالت

 .الدراسة تعزى الى  متغیر النوع لصالح الذكور 

  الحالة االجتماعیة ، المؤھل العلمي ، (ال توجد فروق ذات داللة احصائیة لمتغیرات

 ) .العمر ، سنوات الخبرة 

  :أھمھا   التوصیات من العدید لىإ الباحث توصل الدراسة ھذه نتائج ضوء وفي

  تفعیل دور االدارات العامة لتنمیة الموارد البشریة في الوزارات لتحدید المھارات

 .الالزمة لكل وظیفة والعمل على اكساب الخریجین والموظفین الجدد تلك المھارات 

  تواصل الخریجین والراغبین بالحصول على فرصة عمل مع من یشغرون الوظائف

 .لة الكتساب الخبرات والتعرف على المھارات الالزمة المماث

  بناء شبكة عالقات جیدة توفر للباحثین عن فرص عمل المعلومات الكافیة عن

 .الوظائف المالئمة لمؤھالتھم  وتخصصاتھم 

  على الخریجین التعرف جیدا على مھاراتھم ومقارنتھا بالمھارات المطلوبة للوظائف

. 
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Abstract 

This study aimed to examine the soft skills role in job hunting 

processes _applied study about the academic  positions in Gaza 

Strip_ through understanding the most important soft skills 

needed and required for the academic  jobs in Gaza Strip . 

In order to achieve the purposes of the study, the researcher 

collected data from its various sources. The study has adopted 

the descriptive analytical method and a questionnaire as a key 

tool to obtain the required information. The population of this 

study consists of employees who has administrative jobs in the 

governmental sectors. The size of the targeted population is 

(203)  

The results of the study confirmed that all of the systems 

(networking, , strategic thinking, self-presentation,) respectively 

affect the job hunting process at statistical significance level 

(0.05), also the study shows that  there is no a statistical 

significant relationship between the dependent variable (job 

hunting) and each of the independent variables (networking, 

strategic thinking, self-presentation, ). 

The study came out with several recommendations: The jobs 

seekers should work on developing their soft skills in order to 

improve their chances to win a job especially in the field of 

academic  positions, also for the ones who already have 

administrative jobs they should work on their soft skills and 

develop it in order to maintain their jobs or to get better ones . 

The Job seekers should always search about job vacancies and 

to apply for the positions which meet their skills, in addition they 

should learn from each experience they face even when they did 

not get the job so they will not repeat the same mistakes and 

they will increase their chances in getting a job. 
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     : مقدمة 

ع بھا عدد قلیل تعتبر المھارات الناعمة متعددة وتختلف من مجال عمل الى اخر ، یتمت

من األشخاص یحققون من خاللھا العدید من االنجازات ویتمیزون بل ویتفقون على 

أقرانھم في العمل ممن ال یمتلكون تلك المھارات ، ویعتقد الدارسون أنھا صعبة التعلم 

والتعلیم كما انھا صعبة التقییم أیضا ،ولكنھا تعكس مدى االنسجام والتناغم بین 

  .العمل  العاملین وبیئة

ان المھارات الناعمة مصطلح أصبح یتكرر كثیراً في الفترات األخیرة، وُیقصد بھ تلك 

المھارات األساسیة التي ترتبط بقدرة الشخص على التعامل مع اآلخرین، وعرض 

أفكاره واستخدام السلوكیات القیادیة بصورة مقنعة ولبقة، وقدرتھ على التواصل 

 والمھارات الشخصیة الصفات زبائن أثناء خدمتھم ، وھيواالتصاالت، والتفاعل مع ال

 المھارات وتعتبر العمل، مكان في آخرین مع عالقة الشخص تمیز التي الشخصیة

 المعرفة والمؤھالت العلمیة إلى والتي تشیر الصلبة، للمھارات مكمل الناعمة

الزمة للشخص ، والمھارات الحیاتیة والمھارات الشخصیة ال المھنیة والمھارات

  (Roa , 2014) .. للحصول على فرصة عمل 

  :مشكلة الدراسة 

یسعى العدید من الموظفین في المؤسسات والوزارات الحكومیة     

الفلسطینیة لتعدیل درجاتھم الوظیفیة من خالل االرتقاء والحصول على مسمیات 

د كبیر أكادیمیة متقدمة تضمن تحسنا في الوضع المالي واالجتماعي ، لذا یتنافس عد

منھم على تلك المسابقات والمقابالت الوظیفیة على الرغم من محدودیة األماكن 

األكادیمیة المتاحة مما یجعل المنافسة شدیدة جدا ، حیث ال یزید في كل الوظائف 

من عدد المتقدمین ، بل  %5والترقیات نسبة الحاصلین على مناصب ومسمیات عن 

دمین بعدم نزاھة المقابالت والمقابلین وسیطرة وتزداد تعقیدا في ظل قناعات المتق

  ) .2014دیوان الموظفین العام ،(الواسطة على النتائج واختیار المرشحین 

كما یعتقد العدید من المتقدمین بأن الكفاءة العلمیة والمعرفیة ھي المعیار والمحدد  

 مي ،األھم الختیارھم باإلضافة إلى سنوات الخبرة والعمل في السلك التعلی

Lazarus,2013)(   وفي الوقت نفسھ یغفل العدید منھم عن أھمیة المھارات

الناعمة التي یجب أن یمتلكھا لتكتمل الصورة أو یدعي امتالك كافة المھارات 

المطلوبة وزیادة في ظل كل تلك التناقضات وصعوبة االختیار للمرشح األنسب ، 

وضرورة امتالك مھارات ذاتیة وتكمن المشكلة في عدم ادراك المرشحین ألھمیة 

خاصة الى جانب التخصص العلمي من جھ والتعرف على مدى امتالكھم لھا للتأكید 

على قیمتھا وحثھم على امتالكھا أو تطویرھا قبل التقدم للحصول على الوظیفة 

وخاصة االكادیمیة منھا ، ومن خالل تجربة الباحث من خالل عملھ لسنوات عدیدة ، 
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الى تسلیط  الضوء على عملیة إداریة غایة في األھمیة یمارسھا رجال  تسعى الدراسة 

ذو خبرة وكفاءة عالیة یجتھدون الختیار أفضل المرشحین وفق شروط المسابقة 

المحددة أصال من مختصي الوزارة المعنیة ، وللتعرف على أثر تلك المھارات على 

ما : السؤال الرئیس التالي  نتائج االختیار ، وعلیھ یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في

دور المھارات الناعمة  في الحصول على الوظائف األكادیمیة  في وزارة التربیة 

  والتعلیم العالي ؟ 
  :وینبثق عنھ سؤال ھام وھو ما مدى امتالك المھارات الناعمة عند المرشحین للوظائف االكادیمیة 

  ینقسم الى مجموعة من التساؤالت الفرعیة 

ما مدى امتالك مھارة التسویق الذات عند المرشحین للوظائف : لفرعي األولالتساؤل ا

  االكادیمیة 

ما مدى امتالك مھارة التفكیر الناقد عند المرشحین للوظائف : التساؤل الفرعي الثاني

  االكادیمیة 

ما مدى امتالك مھارة التشبیك عند المرشحین للوظائف : التساؤل الفرعي الثالث

مدى امتالك مھارة اقتناص الوظیفة عند المرشحین : تساؤل الفرعي الرابعاالكادیمیة ال

  للوظائف االكادیمیة 

 :فرضیات الدراسة 

  :األولى الرئیسة الفرضیة .1

 بین  α≤ 0.05.احصائیة داللة مستوى عند احصائیة داللة ذات عالقة یوجد

تربیة والتعلیم وزارة ال في الوظائف األكادیمیة الحصول على  و الناعمة المھارات

 :الفرضیات الفرعیة التالیة  وتتفرع إلى .  العالي بغزة،

لمھارات   α ≤ 0.05.عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیةیوجد .1

تسویق الذات و الحصول على  الوظائف األكادیمیة في وزارة التربیة والتعلیم 

 .بغزة  

بین   α ≤ 0.05.وى داللة إحصائیةیوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مست .2

و الحصول على  الوظائف األكادیمیة في وزارة التربیة والتعلیم مھارات التشبیك 

 العالي بغزة 

بین   Α ≤ 0.05 .یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة .3

یة والتعلیم و الحصول على  الوظائف األكادیمیة في وزارة التربمھارات التفكیر الناقد 

 العالي 
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 :الفرضیة الرئیسة الثانیة  - 2

بصورة ) تسویق الذات ، التفكیر الناقد، التشبیك(ھناك أثر للمتغیرات المستقلة   

 αجوھریة وذات داللة احصائیة على اقتناص الوظائف األكادیمیة عند مستوى داللة 

≤ 0.05  . 

                                                                                                                                             :الثالثة الرئیسة الفرضیة  -  3

بین متوسطات   α ≤ 0.05ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

المھارات الناعمة لدى الموظفین المتقدمین للوظائف  استجابات المبحوثین  حول درجة

: ات الشخصیة األكادیمیة بوزارة لموظفي التربیة والتعلیم العالي بغزة تعزى للمتغیر

  ) .كالعمر، الحالة االجتماعیة ، الجنس ، المؤھل العلمي  ، سنوات الخبرة  (

  : أھمیة الدراسة 

تكمن أھمیة الدراسة في انھا تدرس وتحدد مكان الفجوة التي تمنع الموظفین من 

الحصول على وظائف  أكادیمیة  باعتبار أن موضوع الترقیة والحصول على مناصب 

أھم المواضیع لدى جمیع الموظفین في جمیع إنحاء العالم فیجب أن نعلم  أكادیمیة من

سبب خروج الكثیرین ممن یترشح للمقابالت من مقابالتھم دون الحصول على الدرجة 

األكادیمیة أو المسمى األكادیمي  بالرغم من توفر الشھادات األكادیمیة المناسبة 

  إلى وتنقسم األھمیة  والخبرة في المجال المطلوب

   :وتنبع أھمیة الدراسة من كونھا:  األھمیة النظریة 

  تناقش مشكلة یعانیھا معظم األشخاص المتقدمین للوظائف األكادیمیة و عدم قدرتھم

  .على الحصول على تلك المسمیات و المناصب  

  تحدد الدراسة أھم المھارات  الناعمة التي یجب توافرھا في المتقدمین للحصول على

  .كادیمیة الدرجة األ

  و ما دور ) الثابتة( تبین الدراسة الفرق بین المھارات  الناعمة و المھارات الصلبة

  .كل منھما في الحصول على المناصب االكادیمیة 

   تمثل ھذه الدراسة مرجع علمي في مجال المھارات الناعمة و الترقیات فھي إضافة

  .للمكتبة العربیة 

  : األھمیة العملیة 

 لدراسة المؤسسات الدولیة و المحلیة و الجامعات على كتابة مقترحات تساعد ھذه ا

 . مشاریع تدریبیة لتطویر قدرات الموظفین للوصول للمناصب العلیا 

  تفید الدراسة الجامعات و الكلیات و في تطویر خططھا لتطویر وتحسین قدرات

 موظفیھا 



 دور املهارات الناعمة يف احلصول على الوظائف األكادميية

309 
 

 لون في اقتناص تجیب الدراسة عن سؤال الكثیرین ممن یخوضون مقابالت یفش

المسمیات اإلشرافیة أو األكادیمیة وھذا  السؤال ھو بماذا یتمیز ھذا الشخص الذي 

  اختاروه للمسمى األكادیمي أو اإلشرافي  ولم  املكھ ؟

  :أھداف الدراسة   

  :تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة     

 ة العمل األكادیمي التعرف على فجوة المھارات المطلوبة للحصول على فرص

  .والمفقودة لدى الباحثین عن فرصة تولي المسمیات األكادیمیة 

    دراسة فرص ردم فجوة المھارات الناعمة من خالل تحدید أھم المھارات الناعمة

  .التي یبحث عنھا أصحاب العمل في المرشحین للمسمیات األكادیمیة 

 ظفین المھارات الناعمة تقدیم توصیات لتطویر برامج الجامعات إلكساب المو

  .لتأھیلھم لمناصب ومسمیات أكادیمیة في المستقبل

  :یتم تناول األبعاد التالیة للدراسة وھي : أبعاد الدراسة  

تستھدف الدراسة الموظف سواء كان ذكر أو أنثى المثبت في الوظیفة   -: البعد البشري

  اعاة التواجد النسائي الحكومیة وما زال على رأس عملھ حین تطبیق الدراسة مع مر

تم تطبیق الدراسة على كافة المؤسسات الحكومیة في محافظات   -: البعد المكاني

  قطاع غزة 

  لجمع البیانات من الموظفین) 2015( ھو الوقت المحدد من العام  - : البعد الزماني

  المھارات الناعمة  : المبحث األول اإلطار النظري للدراسة   

   مفھوم المھارات 

الحذق في : " أن المھارة) مھر: ( ذكر ابن منظور، في باب: المھارة لغة : اوال 

الحاذق بكل عمل، وأكثر ما یوصف بھ السابح المجید، والجمع مھرة، : الشيء والماھر

 1994ابن منظور،  " (مھرت بھذا األمر أمھر بھ مھارة أي صرت بھ حاذقا: ویقال

بأنھا أي شيء تعلمھ الفرد لیؤدیھ بسھولة ") (2003(كما عرفھا شحاتھ وآخرون ). 

  " .ودقة 

عرفت المھارة اصطالحا من عدة معرفین كل حسب تخصصھ ومنظوره حیث عرفھا 

شيء یمكن تعلمھ أو اكتسابھ أو تكوینھ لدى " بأنھا  1997)عبد الشافي رحاب،(

لمادة المتعلم ، عن طریق المحاكاة والتدریب، وأن ما یتعلمھ یختلف باختالف نوع ا

  .وطبیعتھا وخصائصھا والھدف من تعلمھا 

   مفھوم المھارة الناعمة  2.1.2

 آخرین مع عالقة الشخص تمیز التي الشخصیة والمھارات الشخصیة الصفات ھي     

 إلى والتي تشیر الصلبة، للمھارات مكمل الناعمة المھارات وتعتبر العمل، مكان في

   (Investopedia , 2014 ) .للشخص المھنیة والمھارات المعرفة
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وھي . القدرات المطلوبة في مكان العمل لتحقیق النجاح المھني" وعرفت كذلك بأنھا 

الطریقة المثالیة لتقدیم نفسك لآلخرین، وھذه المھارات ذات صلة كبیرة لشخصیة 

اإلنسان و سلوكھ وتصرفاتھ في المواقف التي یمر بھا ، كما تعرف على أنھا 

)  (Rao, 2012ة ، والمھارات الالزمة للحصول على وظیفة  المھارات الحیاتی

ویقصد بھذه المھارات تلك الجوانب ، المتعلقة باللباقة في الحدیث والمظھر الجید 

سویلم ، (والمتمیز، والتحلي بملكات خاصة تبرز المتقدم للوظیفة وسط أقرانھ  

بمجال التواصل مع جملة من السمات في الشخصیة ترتبط "كما عرفت بانھا ) .2013

آخرین في جو من الود والتعاون وتعكس مقدار األریحیة التي یتعامل بھا الموظف مع 

بیئة العمل، كما ترتبط بالقدرة على التعبیر عن الذات والتواصل مع معطیات 

التكنولوجیا الرقمیة التي أصبحت مطلوبة في عصرنا الحالي، كمھارات استخدام 

ات التواصل االجتماعي، إضافة لمھارات عرض األفكار البرید اإللكتروني وشبك

  )2013خمیس ،.(بصورة جذابة 

  :المھارة الناعمة والمھارة الصلبة 

تعرف المھارات الصلبة بانھا تلك المھارات المحددة، قابلة للتعلیم و یمكن تعریفھا 

  . اعلى النقیض المھارات الناعمة فھي  غیر ملموسة  ویصعب قیاسھا كمی. وقیاسھا

المھارات الصلبة وتشمل مھارات العمل مثل الطباعة، والكتابة، والریاضیات، 

والقراءة، والقدرة على استخدام برامج الحاسب اال لي، اما المھارات الناعمة فھي 

تقودھا الشخصیة مثل آداب التعامل مع االخرین، واالستماع واالنخراط في نقاشات 

، المھارات الصلبة ترتكز على االمور المحاسبیة وفي مجال األعمال التجاریة. صغیرة

  ) .Investopedia , 2014( و المالیة  

  :أھمیة المھارات الناعمة 

المھارات الناعمة  و الصلبة مھمة عند التقدم  بطلب لوظیفة ما ،و بینما تعد المھارات   

الحصول الصلبة ھي سبب الحصول على المقابلة فان المھارات الناعمة ھي السبب في 

عل��ى الوظیف��ة الن ارب��اب العم��ل یبحث��ون ع��ن االش��خاص الق��ادرین عل��ى تأدی��ة ع��دة 

م م�ع الش�ركة و تعط�ي مھارات باإلضافة الي تمتعھم بالشخصیة المناسبة و التي ت�تالء

 )Investopedia , 2014(.عن الشركة للعمالء    انطباع جید 

  :اكتساب المھارات الناعمة 

على صعوبة تدریس المھارات الناعمة بشكل عام و  یتفق العدید من الدارسین

كما أن السمات  الشخصیة والسلوكیات في العمل .  خصوصا في قاعات الدارسة

ویرى اخرون ان  المھارات الناعمة من الممكن ان . والصفات الفردیة یصعب تقییمھا 

طریقین یتم تدریسھا او اكتسابھا حتى لو لم تكن صفة یمتلكھا االنسان ،وذلك عن 

الحصول على تدریب رسمي في المھارات الناعمة من اتصال وتواصل و : االول 
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الخ عن طریق مدرب محترف و الحصول على شھادة ........تفاوض و تشبیك 

فھو عن طریق التدریب الذاتي و ھو ان یقوم االنسان : معتمدة، اما الطریق الثاني

ال  والتواصل یبدأ بالتواصل الفعال مع بتطویر نفسھ بنفسھ فمثال لتطویر مھارة االتص

مجموعة صغیرة من  حولھ من اقارب او جیران او معارف ومن ثم یطورھا 

  ) .Lanka &Others,2012(بالممارسة شیئا فشیئا 

  :أھم المھارات الناعمة   

المھارات الناعمة كثیرة ومتعددة وتختلف من مجال عمل الى اخر ولكن وفق دراسة 

االستقامة والنزاھة ، (رتب أھم عشر مھارات وفق الترتیب التالي   Roblesقام بھا 

االتصال والتواصل ، المجاملة وأدب السلوك ، المسئولیة ، المھارات الشخصیة ، 

) .  المھنیة ، التوجھ االیجابي ،  العمل ضمن فریق ، المرونة ، اخالقیات العمل

)Robles,2014:457 ( مل ال یرغبون بتوظیف من أصحاب الع  %60،   كما ان

االتصال (خریجي الجامعات لعدم امتالكھم للمھارات الناعمة وخاصة مھارات 

وسنعرض وباختصار ألھم ) . والتواصل والتعامل مع االخرین ومھارة التفكیر النقدي 

المھارات الناعمة والتي تناولھا الباحث في دراستھ واألكثر استخداما في نماذج 

  :ئف الحكومیة واألكادیمیة وھي المقابالت في الوظا

  :مھارات تسویق الذات : أوال 

یعتبر تقدیم االنسان لنفسھ او ألفكاره عامال مھما للنجاح و الحصول على وظیفة 

،فالحصول على مقابلة یلزمھ عرضا جیدا للمتقدم للوظیفة من خالل السیرة الذاتیة و 

نة المقابلة بنفسھ و یظھر تمیزه من ثم من خالل المقابلة لیقتنع اصحاب العمل او لج

و تظھر اھمیة مھارة تقدیم وعرض الذات بالنسبة . عن االخرین لیفوز بالوظیفة

للباحثین عن اقتناص الوظائف في كل من السیرة الذاتیة  والمقابلة بشكل كبیر حیث ان 

اول ما یصل لقسم الموارد البشریة ھو السیرة الذاتیة و التي تحدد تأھل الشخص 

وظیفة او استبعاده ثم بعد ذلك المقابلة الشخصیة التي تكون الفیصل في اختیار لل

  )White ,2010. (الشخص للوظیفة او استبعاده

  كتابة السیرة الذاتیة 

تكمن أھمیة السیرة الذاتیة فیما تحتویھ من قدرة موجزة على تسویق صاحبھا، إذ انھا 

العلمیة التي مر بھا صاحب السیرة  تقوم بتزوید القارئ بموجز مكثف ألھم المراحل

الذاتیة وما یمتلك من مھارات، والتي إما أن تؤھلھ للحصول على ما ھو بصدد التقدم 

  ) . 2013أبو ضھیر،.(إلیھ أو تكون عائقا امام  تحقیق الحلم الذي یصبو إلیھ

  المقابلة الشخصیة  

یة ممیزة ھو إن ھدف كل خطوة في عملیة البحث عن وظیفة بعد كتابة سیرة ذات

الوصول إلى  المقابلة الشخصیة و التي تمنح الباحث عن وظیفة فرصة  تقدیم نفسھ 
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في .  لصاحب العمل واقناعھ بأنھ المرشح االفضل للوظیفة من بین جمیع المتقدمین لھا

معظم الحاالت یكون لدى صاحب العمل  فكرة عن ما إذا المرشح للمقابلة مؤھال من 

أن لدیھ الخبرة الكاملة التي تمكنھ من أداء الوظیفة وذلك من واقع  الناحیة الفنیة، أو

المعلومات الواردة في سیرتھ الذاتیة، ولكن الھدف من المقابلة الشخصیة ھو أن یعرف  

حیث انھ في الواقع الموظف الجدید سیقضي وقت طویل في . صاحب العمل مھاراتھ 

أكد أن الشخص الذي سیقع علیھ مكان العمل، وبالتالي یرید صاحب العمل أن یت

االختیار لمليء المكان الشاغر سوف یشعر الجمیع باالرتیاح  في التعامل معھ؛ لذلك 

یجب على المرشح ان یكون ھادئا وواثقا من نفسھ خالل المقابلة الشخصیة 

)Blaser,2010(..  إن المرشح الناجح للوظیفة ھو من یدخل المقابلة الوظیفیة ویده

األمام لیصافح بھا، ویكون قد أجرى البحث الالزم عن الشركة وعن  ممدودة إلى

الشخص الذي سیجري معھ المقابلة، ویكون قد بذل ما في وسعھ لیرتدي من الثیاب ما 

حیث یستطیع المدیر أن یستقرئ الصفات . ھو مالئم ثقافیا ومناسب لبیئة العمل

فالمالبس التي یرتدیھا، .الباب  الشخصیة للمتقدم للوظیفة  في اللحظة التي تعبر بھا 

والطریقة التي یقف بھا، وشدة قبضة الید عند المصافحة األولى، وتقدیم نفسھ بثقة 

  ) Casserly، 2012(تامة، وحیویتھ ومھنیتھ؛ كلھا أمور مھمة وأساسیة 

  :التفكیر الناقد : ثانیا 

السلوكیات ، في  التفكیر الناقد  ھو مفھوم مركب لھ ارتباطات  بعدد غیر محدود من

عدد غیر محدود من المواقف واألوضاع وھو متداخل مع مفاھیم أخرى كالمنطق  ، 

،  إن للتفكیر الناقد ) 2013معوض ، (والتعلم ، وحل المشكلة ، ونظریة المعرفة  

مجموعھ من المھارات األساسیة التي ینبغي أن یتقید بھا الفرد من أجل الخروج بتفكیر 

ومن جملة . االبتكار واالنتاج ویسھل الفكرة ویدعمھا الى أرض الواقع ناقد یدعم عملیة

المھارات القدرة على تقییم صحة المعلومات ومصداقیة المصدر والتمییز بین الحقائق 

واآلراء ھذه والتعرف على االفتراضات المسبقة واالستدالل، باإلضافة  الى القدرة 

ان المنطقیة وتحدید االدعاءات والحجج على تقییم األدلة وتحدید درجة قوة البرھ

حیث یعتبر التفكیر الناقد شكال من األشكال التي تدفع الى . وغیرھا من المھارات 

االبداع واالبتكار ، بحیث لو وجد نقد لفكرة ما او منتج  أضافة التعدیالت والتحسینات 

أتي بفضل الیھ وكل ھذا ا معین سوف یدفعنا نحو السعي الى تجویده وتحسینھ و ی

لذا فإن ھناك . التفكیر الناقد لھ ، ولوال النقد لبقي على حالتھ ولما تغیر نحو االفضل

ضرورة ال غنى عنھا وعالقة وثیقھ بین التفكیر الناقد واالبتكار ،  ومن أبرز مھارات 

التفكیر الناقد مھارة التمییز بین الحقیقة والرأي حیث یرتبط التفكیر الناقد بالعدید من 

التمھل، والتعقل، والتفتح العقلي، وطرح  التساؤالت، : فعال، ومن أبرزھااأل
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واالستیضاح ، والتحقق، والرجوع إلى المصادر، وتقویم المصادر، وجمع األدلة 

  ) .2011العجمي ، (والشواھد على صحة أمر ما ، 

  :مھارات التشبیك : ثالثا 

ات التعاونیة او الروابط نسق او نظام من العالق"على انھ ) 2004عیسى،(عرفھ 

  . الرسمیة فیما بین  افراد او منظمات على المستوى المحلي أو االقلیمي أو الدولي 

من تعرف، ولیس (في عالم التشبیك والشبكات االجتماعیة أصبحت المقولة الشھیرة 

وھذا یعني أنھ .  ھي الكلمة الفصل في الحصول على وظیفة أو عمل) ماذا تعرف

ات وحدھا ھي التي تھیئك إلى سوق العمل، بل المعارف االجتماعیة لیست الشھاد

وھذا النظام یسود في . والتشبیك االجتماعي أصبحا أكثر تأثیرا من الشھادات نفسھا

ففي أمیركا وأوروبا على سبیل . العالم بدءا من الدول المتقدمة إلى الدول المتأخرة

الموظفین حصلوا على وظیفة من  المثال وجدت معظم الدارسات أن جزءا كبیرا من

بل نتحدث عن العالقات . نحن ال نتحدث عن الواسطة. خالل المعرفة الشخصیة

وكثیر من األبحاث أیضا تقول بأن أكثر الموظفین الذین ازدادت  . االجتماعیة

) 2012ابو القمبز ،(رواتبھم، كانت من الموظفین ذوي العالقات االجتماعیة الواسعة 

.  

   بقةدراسات سا

  :الدراسات العربیة 

وھي دراسة بعنوان دور المھارات الناعمة في عملیة  )2014حجاج ،(دراسة  .1

ھدفت الدراسة الى التعرف . فلسطین  –اقتناص الوظائف االداریة في قطاع غزة 

على دور المھارات الناعمة في اقتناص الوظائف االداریة في قطاع غزة في القطاع 

ت المنھج الوصفي التحلیلي ، وجمعت  المعلومات من خالل العام والخاص ، واعتمد

استبانة تم توزیعھا على مجموعة من العاملین في الوظائف االداریة الذین تخرجوا ما 

) .                                                                                                             2009-2013(بین 

  : وخلصت الدراسة الى النتائج التالیة 

  عدم وجود فروق بین متوسطات تقدیرات مجتمع الدراسة تعزى للمؤھل العلمي.  

  وجود عالقة ذات داللة بین عملیة اقتناص الوظائف االداریة وكل من المتغیرات

التشبیك ، االحتراف ، ادارة األزمات (ھارات الناعمة المستقلة المرتبطة بالم

  ) .،التفاوض، التفكیر الناقد ، تقدیم الذات

  التشبیك ،ادارة الغضب ،التفاوض ، (ان اقتناص الوظائف االداریة یتأثر ترتیبیا،

 ) .ادارة االزمات، التفكیر الناقد، تقدیم الذات، االحتراف

صفات شخصیة تضع : مھارات الناعمة ال:" بعنوان  )2013سویلم ، (دراسة  .2

، دراسة أجریت في سلطنة عمان ، ھدفت " أصحابھا في مقدمة ماراثون التوظیف 



  2016 يونيو الثاني  العدد –الد السادس  –والدراسات جملة جامعة فلسطني لألحباث 
 

314  
 

الي معرفة رأي اصحاب العمل و المسئولین عن المھارات الناعمة و دورھا في عملیة 

التوظیف ومدى اھمیتھا لدیھم و اعتمدت الباحثة على االسلوب الكیفي من خالل إجراء 

  :ة مقابالت مع اشخاص ذوي عالقة بموضوع التوظیف وكانت نتیجة الدارسة عد

  ان المھارات الناعمة تلعب الدور االكبر في حصول المتقدم للوظیفة علیھا ،وأن

بعض المھارات الناعمة تلعب دورا كبیرا في عملیة التوظیف فمثال مھارات التواصل 

ث وكذلك المظھر الشخصي، ھي من أھم واإللمام بالعالقات العامة والجرأة في الحدی

معاییر اختیار الموظف عند االلتحاق بسوق العمل ، و یستطیع المقابلین ان یمیزوھا 

كما أوضحت الدارسة ان المھارات الناعمة . في االشخاص من خالل المقابلة بسھولة 

مرتبطة بمجموعة من السمات الشخصیة والخصائل االجتماعیة ومھارات التواصل 

وانھا تكمل المھارات الثابتة . للغة والعادات الشخصیة والود والتفاؤل مع اآلخرینوا

  .لدى الفرد 

  :الدراسات االجنبیة 

تعلیم المھارات الناعمة االنسانیة  لتطویر أداء " بعنوان  )Siti,,2015(دراسة  .1

 Humanistic Soft Skills Learning For Generating"  المعلمین 

Professional Teacher Performance  اجریت الدراسة في جاكارتا

ھدفت الدراسة إلى وصف . بإندونیسیا في مدرسة لتعلیم الخدمات المھنیة والفندقیة 

التطور اإلنساني للمھارات الناعمة واعداد نموذج التعلم بحیث یمكن تطبیقھ على 

على تفسیر كل المعلمین قبل التوظیف الذي یوفر مساحة لظھور القدرة الدینامیكیة 

من المتوقع أن تأثیر ھذا النموذج مع . تجربة التعلم كجزء من تشكیل المھنیة للمعلمین

وجود المعلم القادر على توفیر حس العدالة، لدیھ شعور جید من الفكاھة، ویجري 

یتطلب ھذا . المرح وشخص نابض بالحیاة، واالستجابة للتغییر، وعلى استعداد للتعلم

لتحسین وتطویر مھاراتھم الناعمة على نحو فعال من خالل التشاور  النموذج محاضر 

  وخلصت الدراسة الى أن . والتدریب

  تعلم المھارات الناعمة ھو خیار جید وضروري  للطالب المرشحین للعمل كمعلمین

  .مھنیین ،  والعمل على اكتشاف المھارات الناعمة لدى الطالب 

 ب وتطویرھا تعزیز المھارات المتوفرة لدى الطال.  

تعزیز قدرة الحصول على وظیفة لطالب " بعنوان  )Roa,2014(دراسة  .2

 Enhancing" الھندسة واالدارة من خالل المھارات الناعمة في الھند  

employability in engineering and management students 

through soft skills  " بین جسر الھوة وتضییق الفجوة : وھدفت الدراسة الى

سوق العمل والحرم الجامعي لطالب الھندسة واالدارة في الجامعات الھندیة ، حیث قام 
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الباحث بتصمیم استبانة تم توزیعھا على عینة من الطالب ومدراء المعاھد التعلیمیة 

 : وخلصت الدراسة النتائج التالیة . وعمداء الجامعات وأصحاب مصانع االنتاج 

 لجامعات ، وأصحاب المصانع ومدراء المعاھد ھناك دور لكل من الطالب وا

 .التعلیمیة لتعزیز المھارات  الناعمة 

   ھناك دور كبیر للمھارات الناعمة لدى الطالب للحصول على الوظیفة. 

  ھناك دور كبیر للتدریب في اكساب الطالب المھارات الناعمة. 

ة والمھارات الموازنة بین المھارات التقنی" بعنوان )  Coscia,2013(دراسة  .3

  "الناعمة 

Balancing Technical and Soft Skills   ھدفت الدارسة الى موازنة ،

المھارات التقنیة والمھارات الناعمة في سیاق المھن التقنیة ، وأوضحت  ان المھارات 

مھمة للحصول على وظیفة ، و لكن المھارات الناعمة ھي ما یمكن ) االساسیة(الصلبة 

ء و االستمرار في الوظیفة، وھذه المھارات ال یتم تدریسھا في الكلیات االنسان من البقا

حیث اظھر استطالع ألصحاب العمل ان جمیعھم اتفق على ان الكلیات التقنیة في 

المجاالت التجاریة تقوم بعمل جید بخصوص تدریس المھارات التقنیة و اكتشاف 

كلیات ال تدرس الطلبة كیفیة المشكلة و اعادة ضبط االنظمة و اصالحھا ولكن ھذه ال

ادارة الوقت او حتى االلتزام بالوقت او الظھور بمظھر مناسب في مكان العمل او 

التصرف بأسلوب مناسب مع االخرین في العمل وكانت نتیجة االستطالع ان النظرة 

التقلیدیة للعمال ذوي الیاقات الزرقاء قد اختلفت االن وخصوصا مع انتعاش الثورة 

وجیة و انتشار استخدام الحاسوب اي ان امتالك الشخص لشھادة في مجال عملھ التكنول

او اجادتھ العمل التقني ال یكفي لمواصلة حیاتھ المھنیة بنجاح  او حتى لالستبقاء على 

وخلصت الدارسة الي ضرورة تدریس المھارات الناعمة في المدارس و . وظیفتھ

النسان منذ الصغر حتى ال یواجھ الجامعات ألنھا مھارات یجب ان تغرس في ا

تعقیدات في حیاتھ خصوصا حیاتھ المھنیة التي یكون لدیھ فیھا مدراء و مقیمین 

لتصرفاتھ كما ان الشركات یجب ان توفر لموظفیھا برامج تدریبیة في ھذه المھارات 

  .ألنھا تعمل على زیادة االنتاجیة و اكتساب العمالء

  أھمیة المھارات الناعمة للنجاح في العمل : بعنوان  )Lazarus,2013(دراسة  .4

"The Importance of Soft Skills for Job Success) ھدفت الدراسة الى

التركیز على اھمیة المھارات الناعمة بالنسبة لألطباء و العاملین في مجال الرعایة 

الصحیة  و اھم المھارات التي یجب ان تتوافر فیھم وأوضحت الدراسة انھ على 

خاص ان ال ینخدعوا  بالمھارات الصلبة المتوفرة لدیھن للوصول الي النجاح  في االش

حیث انھ في الوقت الحالي تم استبدال الحد األدنى من المعاییر بالقبول بالحد . العمل

األعلى منھا،  وأوضحت الدراسة انھ یصعب تعلیم المھارات الناعمة او حتى قیاسھا 
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رویدا و خلصت الدراسة الى ان  اھم المھارات الالزمة فھي مھارة یتم تنمیتھا رویدا 

مھارات  القیادة  ، االتصال  و التواصل  -: للعاملین في مجال الرعایة الصحیة ھي

  .وحسن المظھر و الوصول بالوقت المناسب

ھل للمھارات الناعمة : " بعنوان ) Siti,Manisha,Deepa,s,2013(دراسة  .5

 "لمحاضرین   بناء على وجھ  نظر اصحاب العمل أھمیة؟ االثار المترتب  على ا

  "Do Soft Skills Matter? – Implications for Educators Based 

on Recruiters’ Perspective . ھدفت الدراسة الى معرفة وجھة نظر أرباب

العمل في المھارات الناعمة، ومدى أھمیتھا لھم عند عملیة التوظیف ، وخلصت 

  :ائج التالیة الدراسة الى النت

  من أرباب العمل یجمع على أھمیة المھارات الناعمة للنجاح في العمل  %86 أن. 

  من أصحاب العمل یعتقدون أن ھناك فجوة بین متطلبات السوق   %82أن

 .ومنتجات الجامعات والكلیات من الخریجین 

 احثین عن یعتقد أصحاب العمل أن أھم المھارات الناعمة التي یجب أن یتمتع بھا الب

، العمل % 22مھارات االتصال والتواصل (العمل من الخریجین وفق الترتیب التالي 

 % ) .13، ادارة النزاعات وادارة الوقت % 15، القیادة % 20ضمن فریق عمل 

  یعتقد أصحاب العمل أن نسبة المھارات الناعمة للمھارات الخشنة لدي الخریجین

ذات المستوى االداري العالي ، ویجب أن في االعمال )  60:40(یجب أن تكون 

 .في المستوى االداري المتوسط ) 50:50(تكون 

مھارات ناعمة مطلوبة في   10أفضل : " بعنوان ) Robles,2012(دراسة  .6

 Executive Perceptions of "  .مكان العمل الیوم من وجھة نظر التنفیذیین

the Top 10" Soft Skills Needed in Today’s Workplace " ھدفت ،

الدارسة الي معرفة اھمیة المھارات الناعمة من وجھھ نظر ارباب العمل  ، ان 

المھارات الصعبة ھي الخبرة التقنیة و العملیة  والمعرفة الالزمة للعمل بینما المھارات 

الناعمة فھي صفات الشخصیة، والمعروف أیضا عن بعض الناس باسم  المھارات  

ھا الشخص ، وأجریت الدراسة في جامعة شرق كنتاكي االمریكیة الشخصیة التي یمتلك

  57على مجموعة من أصحاب العمل حیث تم توزیع استبانة على عینة مكونة من 

  :مدیرا تنفیذیا ، وخلصت الدراسة الى 

  ان  رجال األعمال یعتبرون ان المھارات الناعمة من السمات الھامة جدا في

أرباب العمل یریدون توظیف اشخاص جدد یملكون حیث ان . الباحثین عن العمل

  .مھارات ناعمة  

  من المدراء التنفیذیین أن مھارات االتصال و التواصل ھي األھم  %100یعتقد

وتم ترتیب المھارات العشر كما یلي . توافرھا لدى الخریجین الباحثین عن عمل 
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لسلوك ، المسئولیة ، االستقامة والنزاھة ، االتصال والتواصل ، المجاملة وأدب ا(

المھارات الشخصیة ، المھنیة ، التوجھ االیجابي ،  العمل ضمن فریق ، المرونة ، 

  )اخالقیات العمل 

بعنوان  التدریب االلكتروني للمھارات  )kim and others,2011(  دراسة   .7

 :Training soft skills via e-learning"الناعمة في سلسلة الفنادق العالمیة 

international chain hotel"   أجریت الدراسة على مجموعة من الفنادق الدولیة

في سیئول في كوریا الجنوبیة،  وھدفت الدراسة لتسلیط الضوء على أھمیة المھارات 

الناعمة لموظفي الفنادق وتحسس رغبتھم للتعلیم االلكتروني لتعزیز مھاراتھم الناعمة ، 

داخلي ، التحفیز الخارجي ، الكفاءة الذاتیة ، التحفیز ال( وأثر الخصائص الشخصیة 

وأجریت على عینة عشوائیة من موظفي ) المسئولیة ، العمل مع مجموعات مختلفة 

  : الفنادق في كوریا الجنوبیة على فئات عمریة مختلفة ، وخلصت الدراسة النتائج التالیة  

  ما بتعلم المھارات أكثر اھتما) 45-19(أن الموظفین أصحاب الفئة العمریة ما بین

  الشخصیة 

  الموظفون أصحاب التحفیز الخارجي كانوا أكثر اقباال على التعلیم االلكتروني.  

  على ) الدوافع الذاتیة والكفاءة الذاتیة (ال یوجد أثر واضح للمھارات الشخصیة

  .تعزیز رغبة الموظفین في التعلیم االلكتروني 

المھارات  الناعمة  :خریجین توظیف ال  )Andrews,Higson,2010(دراسة  .8

 ’Graduate Employability, ‘Soft Skills" مقابل  المھارات  الصلبة  

Versus ‘Hard’ Business Knowledge   ھدفت الدارسة لمعرفة رأي كل

من الطلبة واصحاب العمل بخصوص المھارات الناعمة مقابل المھارات اإلداریة  

دول اوروبیة  لدیھا قطاعات مختلفة عن بعضھا  الصعبة ، و  استھدفت الدارسة اربع

سلوفینیا ، بریطانیا ،رومانیا :( البعض في مستویات التعلیم العالي  وھذه الدول ھي

  :وخلصت الدراسة الى النتائج التالیة  ) ،النمسا

ان تصورات الطلبة في البلدان االربعة تختلف  عن بعضھا البعض بخصوص اھمیة 

عمة او المھارات االداریة االساسیة ، و التي تعرف بالمھارات كل من المھارات النا

حیث . الصلبة بینما اجتمعت أراء اصحاب العمل في البلدان االربعة على نفس الرأي

كان رأي بعض الطلبة ان المھارات الناعمة مھمة للحصول على وظیفة بینما كان 

االدارة و األعمال و رأي اخرین من  الطلبة  ان حصولھم على شھادات من كلیات 

جامعات معروفة شيء كفیل بتوفیر فرص عمل مستقبلیة أما آراء أصحاب العمل في 

البلدان االربعة توافقت على ان المھارات الصلبة متوافرة  لدى جمیع الخریجین على 

اختالف معدالتھم و تحصیلھم العلمي الذي یمكن تغطیھ ضعفھ لو وجد من خالل 

ینما المھارات الناعمة مثل التفكیر االستراتیجي و االبتكار و الممارسة في العمل ب
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االحتراف  و ادارة الذات و الوقت ھي ما یمیز الفائزین بالوظائف الشاغرة على 

  .غیرھم من المتقدمین

 :التعقیب على الدراسات السابقة

استعرض الباحث فیما سبق عدداً من الدراسات المحلیة والعربیة واألجنبیة ذات 

عالقة المباشرة بدور المھارات الناعمة في الحصول على الوظائف االكادیمیة ال

وقد توصلت تلك الدراسات إلى ، وغیرھا من وظائف في القطاع الحكومي وغیره 

، مجموعة من النتائج التي ستساعد الباحث في إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالیة

یستخدمھا لجمع المعلومات الخاصة كما ستساعده في تطویر أداة الدراسة التي س

ومن خالل االستعراض السابق یستطیع الباحث التعقیب على تلك ، للدراسة الحالیة

  -:الدراسات في النقاط التالیة

  :تباینت الدراسات السابقة  في تناولھا لدور المھارات الناعمة وأھمیتھا   - :أوالً 

  :وفق مجتمع وعینة الدراسة : أوالً 

ودراسة )  2013سویلم ،( أصحاب العمل مثل دراسة  من وجھة نظر.1

)coscia,2013  ( ودراسة ،)Andrews,Higson,2010 ( ودراسة

)Siti,Manisha,Deepa,s,2013. ( 

 ).Robles,2012( من وجھة نظر المدراء التنفیذین مثل دراسة .2

( ودراسة )  2014حجاج ،( من وجھة نظر موظفین وعاملین مثل دراسة .3

Siti,2015(  ودراسة)Lazarus,2013 ( ودراسة)kim and 

others,2011. ( 

) Andrews,Higson,2010(من وجھة نظر الطالب والخریجین مثل دراسة .4

 ) .Rao,2014( ودراسة 

حجاج (دراسات تناولت المھارات الناعمة للحصول على وظیفة مثل دراسة : ثانیاً 

  )Rao,2014(ودراسة ) kim and others,2011(، ودراسة ) 2014،

دراسات تناولت تحسین قدرات العاملین وتطویر امكانیاتھم في الوظیفة مثل : ثالثاً 

 kim and(ودراسة ) Siti,2015(ودراسة )  Lazarus,2013(دراسة 

others,2011. (  

وأخرى مفتوحة الفترة ) 2014حجاج ،(مقیدة بفترة زمنیة محددة مثل دراسة : رابعاً 

)  coscia,2013(ودراسة )  2013سویلم ،( اسة كل من وبال قیود زمنیة  مثل در

ودراسة ) Andrews,Higson,2010(، ودراسة 

)Siti,Manisha,Deepa,s,2013 . ( و دراسة )Robles,2012  ( ودراسة

 )Siti,2015 ( ودراسة)Lazarus,2013 ( ودراسة)kim and 

others,2011  ( ودراسة )Rao,2014. (  
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والدول التي اجریت فیھا الدراسات ، ومع ذلك ھناك اجماع على تباینت البالد : خامساً 

  .أھمیة وضرورة المھارات الناعمة 

یعتقد الباحث أن جمیع تلك الدراسات العربیة واألجنبیة وإن كانت تمثل أھمیة  :ثانیاً 

الحالیة، إال أن أیاً منھا لم تناقش دور المھارات الناعمة  في  وإثراء لموضوع الدراسة

  ع الحكومي في قطاع غزة ، بل جمیعھا بحثت في فئات مجتمعیة مختلفةالقطا

یؤكد الباحث أن جمیع تلك الدراسات سیستفید منھا في إثراء الجزء النظري : ثالثاً 

بناء أداة الدراسة وكذلك في تحلیل وتفسیر النتائج وربطھا  للدراسة وسیستعین بھا في

 .مع نتائج الدراسة الحالیة 

 :في السابقة الدراسات عن الحالیة الدراسة زتتمی: رابعاً 

تدرس دور المھارات الناعمة في الحصول على  التي األولى الدراسة ھذه تعتبر

بعض  في التعمق الدراسة حاولت و. الوظائف األكادیمیة في القطاع الحكومي 

المھارات الخاصة والمھمة للحصول على الوظیفة االكادیمیة للمساھمة  في عملیة 

  .لبناء والتطویر ا

 منھجیة  الدراسة وإجراءات التحلیل .   4

استخدم الباحث المنھج الوصفي، ألنھ أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم 

لوصف ظاھرة أو مشكلة محددة عن طریق جمع بیانات ومعلومات عن المشكلة 

  وتصنیفھا وتحلیلھا وإخضاعھا للدراسة 

  :مجتمع وعینة لدراسة   4.1

تكّون مجتمع الدراسة من جمیع المتقدمین للحصول على الوظائف األكادیمیة في الفترة  

لدى دیوان الموظفین العام في قطاع ) 2015سبتمبر للعام  23 –سبتمبر 10( من

غزة ، وسیتم توظیف المتأھلین منھم بعد اجتیاز المقابالت الخاصة بكل تخصص، 

متقدماً،  تكونت )  474( عالي  ، حیث بلغ عددھم للعمل في وزارة التربیة والتعلیم ال

موظفاً، وقد اختار الباحث أسلوب العینة الطبقیة العشوائیة   (215)  عینة الدراسة من

) 203(لتمثیل كافة التخصصات وفق عدد المتقدمین لكل تخصص واسترد الباحث 

  %) .94.4(استبانھ بنسبة استرداد قدرھا 
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  )(n = 203عینة الدراسة  خصائص)   1( جدول 
        %النسبة  التكرار البند

    الجنس

      75.4 153  ذكر

      24.6  50  أنثى

  المؤھل العلمي  الحــــــــالة االجتماعیة

 2.0  4 بكالوریوس 85.3 173  متزوج

دراسات  14.8  30 غیر متزوج

 علیا

199  98.0 

  سنوات الخدمة  الــــــــــــــــــــعمر

 5أقل من  20.2 41  30اقل من 

 سنوات

37  18.2 

إلى  30من 

  40اقل من 

إلى  5من  51.2  104

 10اقل من 

82  40.4 

إلى  40من 

 50اقل من 

 41.4  84 فأكثر  10 23.7  48

          4.9  10 فأكثر 50

نظرا ) %75.4(بینما الذكور ) %24.6(أن نسبة اإلناث ) 1(یتضح من جدول رقم 

) 85.3(لالختبارات الى الذكور ، ونسبة المتزوجون لتدني نسبة االناث المتقدمین 

وذلك طبیعي كون أعمار المتقدمین الذین )  14.8(بینما غیر المتزوجین تمثل 

كما یتضح تفوق أصحاب الدراسات العلیا بنسبة )%79.8(عاما تبلغ نسبتھم  30فوق

تمیز من العینة ت) % 81.8(وذلك وفق شروط االعالن ، كما أن بنسبة  )  98.0%(

بأصحاب خبرات عالیة أكثر من خمس سنوات كون المتقدمین ھم موظفون أصال 

  .ویرغبون بتعدیل المسمى الوظیفي لتحسین ظروفھم المالیة 

  :تم إعداد االستبانة على النحو التالي : أداة الدراسة 

) 5(استبانة أولیة عرضت على مجموعة من المحكمین ، تألفت من  )1

التدریسیة في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة   أعضاء من أعضاء الھیئة

متخصصین في اإلدارة  واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة 

 .المحكمین

 .إجراء دراسة اختباریھ میدانیة أولیة لالستبانة وتعدیل حسب ما یناسب -1

د تم توزیع االستبانة على جمیع افراد العینة لجمع البیانات الالزمة للدراسة ، ولق -2

 یتكون من البیانات الشخصیة لعینة الدراسة : تقسیم االستبانھ إلى قسمین القسم األول 

، یتناول مدى امتالك المھارات الناعمة للمرشحین للوظائف األكادیمیة:  القسم الثاني

اقتناص ، التشبیك، التفكیر الناقد، تسویق الذات: (وتم تقسیمھ إلى أربعة مجاالت
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ت اإلجابات على كل فقرة  مكونة وفق مقیاس لیكارت الخماسي وقد كان )الوظیفة

  مقیاس لیكارت الخماسي): 2(المبین في جدول 
درجة 

 الموافقة

موافق بدرجة 

 كبیرة جدا

موافق بدرجة 

 كبیرة

موافق بدرجة 

 متوسطة

موافق بدرجة 

 قلیلة

موافق بدرجة 

 قلیلة جدا

 1 2 3 4 5 الدرجة

  :صدق وثبات االستبیان   4.3

صدق فقرات :م تقنین  فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتھا كالتاليت

  :تم التأكد من صدق فقرات االستبیان بطریقتین  : االستبیان

تم حساب معامالت االرتباط بین المجاالت االربعة و االستبانة وقد : صدق األداة.3

ل على حدا مع الدرجة الكلیة تبین ان معامالت االرتباط لمجموع المجاالت االربعة ك

وھذا یدل على ان االستبانة بمجاالتھا ) 3(لالستبانة كانت معنویة كما في جدول 

 .االربعة صادقة لما وضعت لقیاسھ

  معامل االرتباط بین المجاالت األربعة والدرجة الكلیة لالستبانة): 3(جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  المجاالت

 0.01دالة إحصائیا عند 0.85 تسویق الذات

 0.01دالة إحصائیا عند   0.81 التفكیر الناقد

 0.01دالة إحصائیا عند   0.83 التشبیك

 0.01دالة إحصائیا عند   0.89 اقتناص الوظیفة

صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة تم حساب االتساق الداخلي  )2

بحساب معامالت  مفردة، وذلك(40) لفقرات االستبیان على عینة حجمھا 

 .االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمجاالت

معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجاالت األربع والدرجة الكلیة ): 4(جدول 

  لكل مجال
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  مجال التشبیك  مجال التفكیر الناقد  مجال تسویق الذات
مجال اقتناص 

  الوظیفة

#
  

ط
با
رت

اال
ل 

ام
مع

  

لة
دال

 ال
ى

تو
س

م
  

#
  

ط
با
رت

اال
ل 

ام
مع

  

لة
دال

 ال
ى

تو
س

م
  

#
  

ط
با
رت

اال
ل 

ام
مع

  

لة
دال

 ال
ى

تو
س

م
  

#
  

ط
با
رت

اال
ل 

ام
مع

  

لة
دال

 ال
ى

تو
س

م
  

q1 0.67 .000 q9 0.72 .000 q17 0.62 .000 q25 0.68 .000 

q2 0.69 .000 q10 0.78 .000 q18 0.72 .000 q26 0.60 .000 

q3 0.61 .000 q11 0.79 .000 q19 0.70 .000 q27 0.72 .000 

q4 0.67 .000 q12 0.73 .000 q20 0.80 .000 q28 0.81 .000 

q5 0.63 .000 q13 0.83 .000 q21 0.75 .000 q29 0.72 .000 

q6 0.75 .000 q14 0.76 .000 q22 0.82 .000 q30 0.66 .000 

q7 0.72 .000 q15 0.78 .000 q23 0.71 .000 q31 0.80 .000 

q8 0.73 .000 q16 0.72 .000 q24 0.73 .000 q32 0.71 0.00 

 q33 0.82 0.00 

  .α=0.05االرتباط دال إحصائیاً عند مستوي داللة *

معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة ) 4(جدول یوضح 

الكلیة للمجال، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

0.05 =α معامل االرتباط  كذلك یوضح.المجال صادق لما وضع لقیاسھ وبذلك یعتبر

بین كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلیة للمجال، والذي یبین أن معامالت 

وبذلك یعتبر المجال صادق لما  α= 0.05االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

قرة من فقرات المجال الثالث ویبین الجدول معامل االرتباط بین كل ف.وضع لقیاسھ 

والدرجة الكلیة للمجال، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي 

الجدول ایضا یوضح .وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسھ α= 0.05معنویة 

معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلیة للمجال، والذي 

وبذلك یعتبر  α= 0.05ین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة یب

  .المجال صادق لما وضع لقیاسھ

  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العینة االستطالعیة نفسھا بطریقتین ھما 

  .طریقة التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخ
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تم إیجاد معامل ارتباط : Split-Half Coefficientة التجزئة النصفیة طریق -1

بیرسون بین معدل األسئلة الفردیة الرتبة ومعدل األسئلة الزوجیة الرتبة لكل بعد، وقد 

تم تصحیح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبیرمان براون للتصحیح 

)Spearman-Brown Coefficient. (  

استخدم الباحث طریقة ألفا :Cronbach's Alphaلفا كرونباخ  طریقة أ -2

) 5(كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة  كطریقة ثانیة لقیاس الثبات وقد یبین جدول رقم 

أن معامالت الثبات مرتفعة وبلغ معامل الثبات لجمیع فقرات االستبانة 

داة الدراسة في باستخدام طرقة كرونباح  مما یطمئن الباحث من استخدام أ)0.94(

  .عملیة البحث 

  )طریقة التجزئة النصفیة و ألفا كرونباخ( معامل الثبات ):  5(جدول 
  ألفا كرونباخ  التجزئة النصفیة  محتوى المجال  المجال

عدد 

  الفقرات

معامل 

  االرتباط

معامل 

االرتباط 

  المصحح

 0.83 0.79 0.65 8 تسویق الذات  األول

 0.90 0.85 0.75  8 التفكیر الناقد  الثاني

 0.87 0.81 0.68 8 التشبیك  الثالث

 0.87 0.85 0.74 9 اقتناص الوظیفة  الرابع

 0.94 0.84 0.72 33  جمیع الفقرات

یتضح أن قیمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة ) 5(ومن خالل الجدول السابق  رقم 

لنصفیة جیدة لجمیع كذلك كانت قیم طریقة التجزئة ا. لكل مجال من مجاالت االستبانة

وھذا یعنى أن معامل الثبات مرتفع وتكون االستبانة في صورتھا  ،فقرات اإلستبانة

إستبانة الدراسة مما یجعلھ النھائیة ، وبذلك یكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات 

على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحیتھا لتحلیل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة 

  .فرضیاتھا واختبار

  تساؤالت الدراسة 

ما مدى امتالك المھارات الناعمة عند المرشحین للوظائف  :تساؤل الدراسة الرئیس 

  :التالیة  وینقسم ھذا التساؤل إلى التساؤالت الفرعیة، األكادیمیة

ما مدى امتالك مھارة تسویق الذات عند المرشحین للوظائف : التساؤل الفرعي األول

 .األكادیمیة

المتوسط الحسابي ونتائج اختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات مجال ): 6(ل جدو

  .تسویق الذات
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  الــفقـــــــــــــــرات  #
الوسط 

 الحسابي

  الوسط

  الحسابي

 النسبي

قیمة 

  االختبار

Sig القیمة  

ب االحتمالیة
تی
تر

ال
 

 لكتابة الالزمة المھارة أمتلك  1

 .الذاتیة السیرة
4.47 89.31 -13.79 .000 1  

أقوم بإعادة صیاغة السیرة   2

الذاتیة وفقا متطلبات الوظیفة 

 التي سأتقدم لھا
4.23 84.55 -12.61 .000 2  

 الذاتیة السیرة بتحدیث أقوم  3

  4 000. 11.47- 82.57 4.13  .وقت آلخر من بي الخاصة

أستطیع إبراز نقاط قوتي أمام   4

 .لجنة المقابالت 
4.10 81.98 -12.74 .000  5  

أرتدي نوعیة مالبس تنسجم   5

مع طبیعة المؤسسة التي 

 .استدعتني للمقابلة 
4.17 83.47 -11.88 .000 3  

أقوم بإحداث انطباع قوي في   6

 .الدقائق األولى للمقابلة
4.04 80.79 -11.95 .000 6  

أقوم بتحلیل كلمات وسلوك من   7

 .أود التأثیر علیھم
3.87 77.43 -11.04 .000 7  

ویق نفسي لدى أستطیع تس  8

 .أرباب العمل
3.80 76.04 -10.01 .000 8  

  000. 13.36-  82.02  4.10  جمیع فقرات المجال

أمتلك المھارة الالزمة لكتابة السیرة "أن الفقرة األولى ) 6(یتضح من الجدول السابق 

قد احتلت المرتبة األولى في امتالك المتقدمین للوظائف االكادیمیة لمھارات " الذاتیة

كذلك یشیر االختبار في % 89.31سویق الذات حیث بلغ المتوسط الحسابي النسبيت

مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لھذه الفقرة قد ، الجدول لمعنویة ھذه الفقرة

وھذا یعني أن ھناك موافقة كبیرة من قبل أفراد العینة  3زاد عن درجة الحیاد وھي 

أقوم بإعادة صیاغة "للفقرة الثانیة  لحسابي النسبيكما أن المتوسط ا. على ھذه الفقرة

فقد احتلت ، %84.55یساوي " السیرة الذاتیة وفقا لمتطلبات الوظیفة التي سأتقدم لھا

مما یدل على أن ، المرتبة الثانیة و یشیر االختبار في الجدول لمعنویة ھذه الفقرة

وھذا یعني أن 3د وھي متوسط درجة االستجابة لھذه الفقرة قد زاد عن درجة الحیا

وأن  المتوسط الحسابي لمجال . ھناك موافقة كبیرة من قبل أفراد العینة على ھذه الفقرة

، %82.02أي أن المتوسط الحسابي النسبي  4.1تسویق الذات بشكل عام یساوي 

لذلك یعتبر ھذا المجال دال  0.00وأن القیمة االحتمالیة الختبار اإلشارة تساوي 
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0.01مستوى داللة إحصائیاً عند  مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لھذا ،

وھذا یعني أن ھناك موافقة كبیرة من قبل  3المجال قد زاد عن درجة الحیاد وھي 

أفراد العینة على المجال بكاملھ وان افراد العینة لدیھم مھارة تسویق الذات، كما یعتقد 

ونھم من حملة الشھادات العلیا وأصحاب مھارات وخبرات المتقدمون للوظائف ك

مارست في الغالب مھنة التدریس بشكل جزئ ویعزو الباحث ذلك ألھمیة تسویق 

حجاج ، (الذات وكتابة السیرة الذاتیة للحصول على الوظیفة واتفقت مع دراسة  

2014 ( ،)Andrews,Higson,2010 ( ودراسة)Robles,2012 ( و ) 

Lazarus,2013 (  

ما مدى امتالك مھارة التفكیر الناقد عند المرشحین للوظائف : التساؤل الفرعي الثاني

  .االكادیمیة

المتوسط الحسابي ونتائج اختبار اإلشارة لكل فقرة من مجال التفكیر ): 7(جدول 

  .الناقد

  الــفقـــــــــــــــرات  #
الوسط 

 الحسابي

  الوسط

  الحسابي

 النسبي

قیمة 

  االختبار

Sig القیمة  

ب االحتمالیة
تی
تر

ال
 

1  
 طرق إیجاد إلى دائما أسعى

  .إبداعیة للمشكالت  وحلول
4.12 82.38 -12.89 .000 7 

2  
أستطیع إعطاء اآلخرین حلوالً 

 .منطقیة لمشكالتھم
4.10 82.08 -12.93 .000 8 

3  
أسعى دائما البتكار أفكار جدیدة 

 و أسالیب جدیدة ألداء عملي
4.17 83.47 -12.85 .000 6 

4  
لمعرفة أفضل  دائما أسعى

  .الطرق ألداء إي مھمة 
4.31 86.24 -13.05 .000 1 

5  
أمتلك القدرة على التفكیر 

 .والتحلیل والربط واالستنتاج
4.22 84.36 -13.20 .000 4 

6  
أوظف مھاراتي المكتسبة في 

 .المواقف الحیاتیة المتنوعة
4.27 85.45 -13.09 .000 2 

7  
المزید للتأكد من  أبحث لمعرفة

 .المعلومات المتوفرة
4.24 84.75 -12.70 .000 3 

8  

استخدم العبارات الصحیحة 

والمناسبة في اتصالي 

 .باآلخرین

4.18 83.56 -12.78 .000 5 

  000. 13.72- 84.03 4.20 جمیع فقرات المجال
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ئما لمعرفة أسعى دا"أن المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة ) 7(نالحظ من الجدول رقم 

أي ان المتوسط الحسابي النسبي  4.31یساوي " أفضل الطرق ألداء أي مھمة

لذلك تعتبر ھذه  0.00، وأن القیمة االحتمالیة الختبار االشارة تساوي 86.24%

0.01الفقرة دالة إحصائیاً عند مستوى داللة  مما یدل على أن متوسط درجة ،

وھذا یعني أن ھناك موافقة  3فقرة قد زاد عن درجة الحیاد وھي االستجابة لھذه ال

كبیرة من قبل أفراد العینة للفقرة، ولقد جاءت في المرتبة األولى بشكل متمي رغم أن 

المتوسط الحسابي لمجال التفكیر أن و.جمیع فقرات المجال حازت على موافقة كبیرة 

، والقیمة االحتمالیة %84.03بي أي ان المتوسط الحسابي النس، 4.2الناقد یساوي 

0.01لذلك یعتبر ھذا المجال دال إحصائیاً عند مستوى داللة 0.00تساوي   مما ،

 3یدل على أن متوسط درجة االستجابة لھذا المجال قد زاد عن درجة الحیاد وھي 

بكاملھ وان افراد  وھذا یعني أن ھناك موافقة كبیرة من قبل أفراد العینة على المجال

و یعزو الباحث ذلك إلى اھمیة التفكیر الناقد ألنھ . العینة یمتلكون مھارة التفكیر الناقد

یساعد على االبتكار و االبداع و ایجاد افكار جدیدة في صالح العمل وھذا ما ذكرتھ 

الفقرة االولى التي حظیت بأعلى نسبة من الموافقة في ھذا المجال كما ان اصحاب 

عمل یبحثون عن االشخاص القادرین على التفكیر بشكل مبدع لما لھ من  اھمیة في ال

تطویر العمل باإلضافة الي تفادي و حل العدید من المشكالت بشكل سلس وقد اتفق 

  )Rios ) (Quinley,2013،  2012(، ) 2014حجاج ، (ذلك مع دارسة كال من 

  

التشبیك عند المرشحین للوظائف ما مدى امتالك مھارة : التساؤل الفرعي الثالث

  .االكادیمیة

المتوسط الحسابي ونتائج اختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات مجال  (8)جدول 

  التشبیك

  الــفقـــــــــــــــرات  #
الوسط 

 الحسابي

  الوسط

  الحسابي

 النسبي

قیمة 

  االختبار

Sig 

  القیمة

ب االحتمالیة
تی
تر

ال
 

1  

 تفاصیل عن بالبحث أقوم

بالتقدم  ارغب التي ةالوظیف

 .إلیھا 

4.35 87.03 -13.20 .000 1 

2  
أقوم بجمع المعلومات خاصة 

 بالمؤسسة التي أعلنت الوظیفة
4.17 83.47 -12.31 .000 3 

3  

 المھارات أھم استنباط أحاول

قبل التقدم  للوظیفة الالزمة

  للوظیفة

4.19 83.76 -12.44 .000 2 
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  الــفقـــــــــــــــرات  #
الوسط 

 الحسابي

  الوسط

  الحسابي

 النسبي

قیمة 

  االختبار

Sig 

  القیمة

ب االحتمالیة
تی
تر

ال
 

4  

 الذین األشخاص مع أتواصل

مماثلة  وظائف نیشغرو

 .للوظیفة التي سأتقدم لھا

3.79 75.84 -9.24 .000 5 

5  

أستشیر من حولي من 

األصدقاء، العائلة، زمالء (

 .في التقدم للوظیفة) عمل،

3.95 79.01 -10.39 .000 4 

6  

 عالقاتي شبكة من استفدت

األصدقاء ،العائلة ( الشخصیة

في معرفة ) ، زمالء عمل ،

ي تقدمت تفاصیل الوظیفة الت

  .إلیھا

3.75 75.05 -8.51 .000 6 

7  

 عالقاتي من استفدت

في إعداد نفسي  الشخصیة

  للمقابلة

3.55 70.99 -6.23 .000 7 

8  
أحاول معرفة األشخاص 

  .الذین یشكلون لجنة المقابلة
3.05 60.99 -0.47 .636 8 

  000. 11.07- 77.02 3.85 جمیع فقرات المجال

أقوم بالبحث عن تفاصیل الوظیفة التي ارغب "فقرة األولى أن ال) 8(یتضح من جدول 

قد احتلت المرتبة األولى في امتالك المتقدمین للوظائف االكادیمیة " بالتقدم الیھا

كذلك یشیر % 87.03لمھارات التشبیك حیث بلغ المتوسط الحسابي النسبي لھذه الفقرة

أن متوسط درجة االستجابة  مما یدل على، االختبار في الجدول لمعنویة ھذه الفقرة

وھذا یعني أن ھناك موافقة كبیرة من قبل  3لھذه الفقرة قد زاد عن درجة الحیاد وھي 

احاول "للفقرة الثالثة كما أن المتوسط الحسابي النسبی. أفراد العینة على ھذه الفقرة

تلت فقد اح، %83.76یساوي " استنباط اھم المھارات الالزمة للوظیفة قبل التقدم لھا

مما یدل على أن ، و یشیر االختبار في الجدول لمعنویة ھذه الفقرةالمرتبة الثانیة 

وھذا یعني أن 3متوسط درجة االستجابة لھذه الفقرة قد زاد عن درجة الحیاد وھي 

في حین اظھرت النتائج ان ، ھناك موافقة كبیرة من قبل أفراد العینة على ھذه الفقرة

احتلت المرتبة " رفة االشخاص الذین یشكلون لجنة المقابلةاحاول مع"الفقرة الثامنة 

كما تشیر القیمة االحتمالیة لالختبار لعدم ، %60.99الثامنة واالخیرة بوزن نسبي 

معنویتھ وبذلك فإن درجة االستجابة لھذه الفقرة اقتربت من درجة الحیاد وان اجابات 

المتوسط الحسابي لمجال أن  و. ق افراد العینة كانت تتفاوت بین الموافق والغیر مواف



  2016 يونيو الثاني  العدد –الد السادس  –والدراسات جملة جامعة فلسطني لألحباث 
 

328  
 

، وأن %77.02أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.85ام یساوي التشبیك بشكل ع

لذلك یعتبر ھذا المجال دال إحصائیاً  0.00القیمة االحتمالیة الختبار اإلشارة تساوي 

0.01عند مستوى داللة بة لھذا المجال قد ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجا

وھذا یعني أن ھناك موافقة كبیرة من قبل أفراد العینة  3زاد عن درجة الحیاد وھي 

و یعزو الباحث  ذلك إلى . على المجال بكاملھ وان افراد العینة لدیھم مھارة التشبیك

أھمیة العالقات الشخصیة و القدرة على التواصل مع االخرین في عملیة البحث و جمع  

مات  عن كال من الوظیفة المعلن عنھا و المؤسسة التي اعلنت عن ھذه الوظیفة المعلو

ألن ھذه المعلومات تعطي صورة اكبر للمتقدم للوظیفة عن مدى مالئمة الوظیفة لھ و 

قیاس امكانیاتھ و تطویرھا من خالل معرفة اھم المتطلبات التي یبحث عنھا  وتتفق مع 

  ) Lazarus,2013(ودراسة ) 2014حجاج ، (دراسة 

مدى امتالك مھارة اقتناص الوظائف المرشحین للوظائف : التساؤل الفرعي الرابع

  .االكادیمیة

المتوسط الحسابي ونتائج اختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات مجال  )9(جدول 

 اقتناص الوظیفة

  الــفقـــــــــــــــرات  #
الوسط 

 الحسابي

  الوسط

  الحسابي

 النسبي

قیمة 

  االختبار

Sig 

  القیمة

ب االحتمالیة
تی
تر

ال
 

1  

حصولي على الوظیفة یرجع إلي 

بحثي عن كل التفاصیل الخاصة 

  .بھا قبل التقدم بطلب الوظیفة 

3.76 75.25 -9.43 .000 9 

2  
 بشكل استند الوظیفة على حصولي

 .على تخصصي الجامعي  أساسي
4.25 84.95 -12.64 .000 1 

3  
 بشكل اعتمد الوظیفة على حصولي

  .على معدلي الجامعي  أساسي
3.82 76.34 -10.02 .000 6 

4  

حصولي على الوظیفة اعتمد بشكل 

  أساسي على امتالكي

 .مھارات ناعمة ممیزة 

3.79 75.74 -9.53 .000 7 

5  
حصولي على الوظیفة یرجع إلي 

 .بحثي المستمر عن الفرص 
3.77 75.45 -9.43 .000 8 

6  

تمیزي في عملي یرجع إلي 

ة تخصصي الجامعي مع مواءم

 .طبیعة عملي 

4.20 84.06 -12.01 .000 3 

7  

 بشكل اعتمد عملي في تطوري

مھاراتي الناعمة في  على أساسي

  .التعامل 

3.85 77.03 -9.88 .000 5 
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  الــفقـــــــــــــــرات  #
الوسط 

 الحسابي

  الوسط

  الحسابي

 النسبي

قیمة 

  االختبار

Sig 

  القیمة

ب االحتمالیة
تی
تر

ال
 

8  
تطوري في عملي اعتمد بشكل 

 .أساسي على خبراتي العملیة 
4.22 84.36 -12.64 .000 2 

9  
 شكلب اعتمد الوظیفة على حصولي

 على استعدادي الجید أساسي
4.20 83.96 -12.49 .000 4 

 000. 10.07- 70.24 3.51 جمیع فقرات المجال
 

 

حصولي على الوظیفة استند بشكل "أن الفقرة الثانیة ) 9(یتضح من الجدول السابق 

قد احتلت المرتبة األولى في امتالك المتقدمین " أساسي على تخصصي الجامعي

یمیة لمھارات اقتناص الوظیفة حیث بلغ المتوسط الحسابي النسبي لھذه للوظائف األكاد

مما یدل على أن ، كذلك یشیر االختبار في الجدول لمعنویة ھذه الفقرة% 84.95الفقرة

وھذا یعني أن  3متوسط درجة االستجابة لھذه الفقرة قد زاد عن درجة الحیاد وھي 

كما أن المتوسط الحسابي . ھذه الفقرة ھناك موافقة كبیرة من قبل أفراد العینة على

" تطوري في عملي اعتمد بشكل اساسي على خبراتي العملیة"للفقرة الثامنة  النسبي

و یشیر االختبار في الجدول لمعنویة ھذه فقد احتلت المرتبة الثانیة ، %84.36یساوي 

جة الحیاد مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لھذه الفقرة قد زاد عن در، الفقرة

أن  و. وھذا یعني أن ھناك موافقة كبیرة من قبل أفراد العینة على ھذه الفقرة3وھي 

أي أن المتوسط  3.51ام یساويالمتوسط الحسابي لمجال اقتناص الوظیفة بشكل ع

 0.00، وأن القیمة االحتمالیة الختبار اإلشارة تساوي %70.24الحسابي النسبي 

0.01حصائیاً عند مستوى داللةلذلك یعتبر ھذا المجال دال إ  مما یدل على أن ،

وھذا یعني أن  3متوسط درجة االستجابة لھذا المجال قد زاد عن درجة الحیاد وھي 

ھناك موافقة كبیرة من قبل أفراد العینة على المجال بكاملھ وان افراد العینة لدیھم 

لك الي ان المھارات الناعمة اصبحت ذات مھارة اقتناص الوظیفة،  ویعزو الباحث ذ

اھمیة كبیرة خالل السنوات الماضیة فلم یعد المشغلون یبحثون عمن یملك شھادة 

جامعیة فقط بل اصبحت اعالنات الوظائف وخصوصا الوظائف االكادیمیة توسع باب 

التخصص الجامعي و تضع متطلبات الوظیفة من المھارات الناعمة في االعالن ومن 

قیس ھذه المھارات لدى الشخص المتقدم للوظیفة من خالل المقابلة ،كذلك اصبح ثم ت

المتقدمین للوظائف یضعون فقرة عن المھارات الناعمة التي یمتلكونھا في السیرة 

)  2014حجاج ، (الذاتیة للفت االنتباه الي قدارتھ ، وتتفق الدراسة مع نتائج كل من 

                                   ) .Rao,2014(ودراسة 
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  :فرضیات الدراسة   

توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین المھارات الناعمة  :الفرضیة الرئیسة األولى

  . واقتناص الوظیفة ، )التشبیك، التفكیر الناقد، تسویق الذات(

للتحق��ق م��ن ذل��ك ق��ام الباح��ث بإیج��اد معام��ل االرتب��اط بیرس��ون لمعرف��ة العالق��ة ب��ین 

، الناعمة واقتناص الوظیفة لدى المتقدمین للوظائف االكادیمیة في قطاع غزةالمھارات 

  :وفق الجدول التالي 

یوضح معامالت االرتباط لبیرسون بین المھارات الناعمة واقتناص )   10( جدول 

  الوظیفة

المتغیر 

 التابع

نتائج 

  االختبار

  المھارات الناعمة

تسویق 

  الذات

التفكیر 

  الناقد
  التشبیك

میع فقرات  ج

المھارات 

  الناعمة

اقتناص 

  الوظیفة

معامل 

  االرتباط
.604** .564** .597** .710** 

مستوى 

 الداللة
.000 .000 .000 .000 

              ** p-value < 0.01    * p-value < 0.05       // p-value 

> 0.05    

ردی��ة ذات دالل��ة وج��ود عالق��ة ط) 10(حی��ث تب��ین م��ن النت��ائج الموض��حة بالج��دول 

إحص��ائیة م��ا ب��ین الدرج��ة الكلی��ة ألبع��اد المھ��ارات الناعم��ة والدرج��ة الكلی��ة القتن��اص 

مم�ا ی�دل عل�ى ، )r = 0.71, p-value < 0.05(الوظیف�ة                             

ان�ھ كلم��ا ت��وفرت المھ��ارات الناعم�ة ل��دى المتق��دمین للوظیف��ة كلم�ا أدى ذل��ك إل��ى زی��ادة 

  .لوظیفة والعكس صحیحفرص اقتناص ا

التفكی��ر ، تس��ویق ال��ذات( والج��دول یوض��ح أیض��ا أن وج��ود ھ��ذه العالق��ة الطردی��ة ب��ین 

حی�ث كان�ت قیم�ة مس�توى الدالل�ة ، كل على حدا وبین اقتناص الوظیفة) التشبیك، الناقد

مما یدل على وج�ود عالق�ة ذات دالل�ة إحص�ائیة ب�ین ھ�ذه ، في جمیعھا) 0.00(تساوي

ویع�زو ) = 0.05(ح�دا وب�ین اقتن�اص الوظیف�ة عن�د مس�توى دالل�ة  االبعاد ك�ل عل�ي

الباحث ذلك الي اھمیة الق�درة عل�ى التش�بیك وتس�ویق ال�ذات والتفكی�ر الناق�د ف�ي عملی�ة 

اقتناص الوظائف ،حیث انھم یساعدون الباحث ع�ن العم�ل ف�ي جم�ع معلوم�ات خاص�ة 

ھ�ا و ك�ذلك كیفی�ة اداء ھ�ذه المھ�ام بطبیعة الوظیفة التي قد تقدم لھا و المھام المطلوبة فی

باإلضافة الي جمع معلومات خاصة بالمؤسسة او الشركة المعلنة عن الوظیفة و طبیعة 

. العم��ل فیھ��ا و یك��ون اكث��ر اس��تعدادا للمقابل��ة ف��ي ل��و ت��م اض��افتھ ال��ي قائم��ة المق��ابالت 

) 2013سویلم ،(، و) 2014حجاج،(واتفقت ھذه النتائج مع بعض الدارسات كدارسة 
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  ،) Siti,2015  (،)Rao,2014(و) Lazarus، (2013و دارس���������������������������������������ة 

)Siti,Manisha,Deepa,s,2013  . ( عل��ى أھمی��ة المھ��ارات الناعم��ة للحص��ول

  .والمنافسة على فرص العمل وضرورة امتالكھا 

یوجد تأثیر للمتغیرات المستقلة في الدراسة وھي ابعاد الفرضیة الرئیسة الثانیة  

( على المتغیر التابع ) التشبیك، التفكیر الناقد، تسویق الذات( المھارات الناعمة 

  ) اقتناص الوظیفة

( للتحق�ق م�ن ذل�ك ق�ام الباح�ث ببن�اء واختب�ار نم�وذج انح�دار لمتغی�ر اقتن�اص الوظیف�ة 

التفكیر ، وذلك لدراسة تأثیر كل من تسویق الذات، على أبعاد المھارات الناعمة) التابع 

والنت��ائج كم��ا ھ��ي موض��حة ، لدرج��ة الكلی��ة القتن��اص الوظیف��ةالتش��بیك  عل��ى ا، الناق��د

  :بالجدول التالي

ملخص نتائج تحلیل االنحدار ال بعاد المھارات الناعمة على الدرجة  ) 11(  جدول 

  الكلیة القتناص الوظیفة

  
المتغیرات 

 المستقلة

المعامل 

  )B(البائي 

الخطأ 

  المعیاري
  Fاختبار   Tاختبار   بیتا

 معامل التحدید

  المعدل

 2.206  2.528  الثابت
 

//1.146 

**67.06 0.496 

تسویق 

 الذات
.280  .077 .252 **3.651 

التفكیر 

 الناقد
.325  .077 .266 **4.214 

 5.492** 338. 053.  291. التشبیك

** p-value < 0.01    * p-value < 0.05       // p-value > 0.05  

 > F=67.06, P)دال��ة إحص��ائیاً " F"قیم��ة أن )11(یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق 

وھذا ی�دل عل�ى أن ت�أثیر أبع�اد المھ�ارات الناعم�ة عل�ى اقتن�اص الوظیف�ة دال  ،(0.01

) التش��بیك، التفكی��ر الناق�د، تس��ویق ال�ذات( إحص�ائیاً، وق��د فس�رت المتغی��رات المس�تقلة  

ل التحدی�د من التباین الكلي القتناص الوظیفة كمتغیر ت�ابع، حی�ث وج�د أن معام�% 50

، ومن ھذا الجدول یمكن صیاغة معادلة االنح�دار الت�ي تع�ین  0.496المعدل للنموذج 

عل��ى التنب��ؤ بدرج��ة اقتن��اص الوظیف��ة بمعلومی��ة درج��ات أبع��اد المھ��ارات الناعم��ة ف��ي 

  :الصورة التالیة 

 0.29)  +   التفكیر الناقد( 0.33)  + تسویق الذات( 0.28.=اقتناص الوظیفة  

  . )التشبیك(

ویمكن ترتیب المتغیرات المستقلة حسب اھمیتھا في تفسیر اقتناص الوظائف حسب 

ویرى الباحث أن ) التشبیك ، التفكیر الناقد ، تسویق الذات (كما یلي ) T(قیمة اختبار 
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ھناك اثرا واضحا للمھارات الناعمة في الحصول على فرص عمل في كافة المجاالت 

ى ان یمتلكوا تلك المھارات واتفقت مع دراسة والتخصصات وحرص أرباب العمل عل

، ) Robles,2012(، ) 2013سویلم ،(، ) 2014حجاج ،(كل من 

)Kim&Others,2011 ( ،)Andrews,Higson,2010. (  

في 0.05 عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  :الفرضیة الرئیسة الثانیة 

عمة في اقتناص الوظیفة األكادیمیة درجات اجابة المبحوثین حول دور المھارات النا

المؤھل ، الحالة االجتماعیة، الجنس(في الوزارات الفلسطینیة تعزى لمتغیرات الدراسة 

  ).سنوات الخدمة، العمر، العلمي

فرضیات فرعیة حسب متغیرات الدراسة وتم ) 5(وعلیھ یتفرع من ھذه الفرضیة عدد 

) 3(والنتائج مفصلة في ملحق رقم إجراء االختبارات المناسبة لكل فرضیة فرعیة 

  والجدولین التالین یلخصان النتائج

لكشف الفرق في مجاالت الدراسة بالنسبة لمتغیر الجنس ) t(نتائج اختبار ) 12(جدول 

  والحالة االجتماعیة 

 المجال

  الحالة االجتماعیة  الجنس

متوسط 

  الذكور

متوسط 

  اإلناث

اختبار 

t  

القیمة 

االحتمالیة 

)sig(  

سط متو

  المتزوج

متوسط غیر 

  متزوج

اختبار 

t 

القیمة 

االحتمالیة 

)sig(  

تسویق 

  الذات
33.4 31.1 3.27 .002 32.9 32.4 .43 .672 

التفكیر 

 الناقد
33.8  33.1 0.97 .337 33.7 33.1 .78 .440 

 053. 2.0 28.4 31.2 001. 3.61 28.2  31.6 التشبیك

اقتناص 

 الوظیفة
32.1  30.1 2.28 .026 31.6 31.6 .06 .953 

مجموع 

 المجاالت
130.9  122.5 3.21 .002 129.4 125.6 1.1 .276 

في درجات اجابة المبحوثین 0.05 عند مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائیة .1

حول دور المھارات الناعمة في اقتناص الوظیفة األكادیمیة في الوزارات الفلسطینیة 

والنتائج موضحة في  tستخدام اختبار الختبار الفرضیة تم ا.تعزى لمتغیر الجنس

حیث تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة  بین متوسط درجات ) 12(الجدول السابق

الذكور ومتوسط اإلناث في درجات اإلجابة على مجاالت االستبانة ككل تعزى إلى 

، التشبیك، تسویق الذات(الجنس إضافة لوجود ھذه الفروق في كل من المجاالت 

إي أن ، حیث تبین أن الفروق في كل منھا كانت لصالح الذكور، )لوظیفةاقتناص ا

ویعزو . الذكور كانت لدیھم درجات إجابة أكثر موافقة على ھذه المجاالت كل على حدا
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الباحث ذلك الى قدرة الذكور على نسج عالقات اجتماعیة وتقدیم أنفسھم ، كما أن 

حول متغیر ,)2014حجاج،(دراسة  بعض الوظائف أكثر مالءمة للذكور  واتفقت مع

حول متغیر تسویق الذات  واقتناص ) 2014حجاج ،(واختلفت مع دراسة   التشبیك،

 .الوظیفة 

بینما تبین عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات الذكور .2

ومتوسط درجات اإلناث في اإلجابة على مجال التفكیر الناقد، ویعزو الباحث ذلك أن 

وعلیھ )ماجستیر ودكتوراه (ب العینة من الجنسین من أصحاب المؤھالت العلیا أصحا

حجاج (فمن المتوقع أن یكونوا من أصحاب التفكیر والتفكیر العمیق واتفقت مع دراسة 

،2014. ( 

في درجات إجابة المبحوثین 0.05 عند مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائیة .3

ص الوظیفة األكادیمیة في الوزارات الفلسطینیة حول دور المھارات الناعمة في اقتنا

والنتائج  tالختبار الفرضیة تم استخدام اختبار .تعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة

حیث تبین عدم  وجود فروق جوھریة ذات  )12(موضحة في الجدول السابق رقم 

داللة إحصائیة بین متوسط درجات المتزوجین ومتوسط الغیر متزوجین في درجات 

اإلجابة على مجاالت االستبانة ككل وكذلك في درجات اإلجابة على مجاالت الدراسة 

ویعزو الباحث ذلك الى توفر المھارة من عدمھ غیر مرتبط بكون المتقدم . كل على حدا

 .متزوجا من عدمھ 

لكشف الفرق في مجاالت الدراسة بالنسبة لمتغیر ) t(نتائج اختبار ) 13(جدول 

  والمؤھل العلمي
 لمؤھل العلميا

 المجال
متوسط 

 بكالوریوس

متوسط 

  دراسات علیا
 tاختبار 

القیمة االحتمالیة 

)sig( 

 016. 4.1 32.7 36.5  تسویق الذات

 847. 0.2- 33.6 33.3 التفكیر الناقد

  186. 1.6 30.8 32.3 التشبیك

  183. 1.5- 31.6 30.5 اقتناص الوظیفة

 171. 1.6  128.8 132.5 مجموع المجاالت

في درجات إجابة المبحوثین  0.05عند مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائیة .4

حول دور المھارات الناعمة في اقتناص الوظیفة األكادیمیة في الوزارات الفلسطینیة 

والنتائج موضحة  tالختبار الفرضیة تم استخدام اختبار .تعزى لمتغیر المؤھل العلمي

وجود فروق جوھریة ذات داللة إحصائیة بین  حیث تبین عدم )13(في الجدول السابق

متوسط درجات البكالوریوس ومتوسط درجات الدراسات العلیا في درجات اإلجابة 

التفكیر (على مجاالت االستبانة ككل وكذلك في درجات اإلجابة على مجاالت الدراسة 
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لمھارات كل على حدا، ویعزو الباحث ذلك الى أن ا) اقتناص الوظیفة، التشبیك، الناقد

بینما تبین  ، )2014حجاج،(الناعمة غیر مرتبطة بالمؤھل العلمي ،وتتفق مع دراسة 

وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات البكالوریوس ومتوسط درجات 

الدراسات العلیا في درجات اإلجابة على مجال تسویق الذات وكانت الفروق لصالح 

الوریوس كانت لدیھم درجات موافقة أعلى من البكالوریوس أي أن أصحاب مؤھل بك

 )2014حجاج،(الدراسات العلیا في مجال تسویق الذات، وتختلف مع دراسة 

یبین نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي لكشف الفروق في االستجابة )  14( جدول 

  )العمر، سنوات الخدمة(على مجاالت الدراسة بالنسبة لمتغیرات 

  خدمةسنوات ال  العمر   

  SIGقیمة   Fقیمة   SIGقیمة  Fقیمة 

 758. 28. 635.  57.  تسویق الذات

 501. 69. 355.  1.09 التفكیر الناقد

 917. 09. 117.  1.99 التشبیك

 778. 25. 558.  69. اقتناص الوظیفة

 973. 03. 429.  93. مجموع المجاالت

ة في درجات لوحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائی) 14(الجدول السابق .5

اإلجابة من قبل المبحوثین على فقرات ومجاالت االستبانة تعزى الختالف العمر، مما 

یدل على أن متغیر العمر لم یكن لھ اثر جوھري على استجابة أفراد العینة ، واختلفت 

حیث توصلت الى أن الشباب اكثر ) kim and others,2011(    مع دراسة

لوحظ عدم وجود فروق ذات داللة  ، كذلك  الناعمة  اھتماما للحصول على المھارات

، إحصائیة في درجات اإلجابة من قبل المبحوثین على فقرات ومجاالت االستبانة

تعزى الختالف سنوات الخدمة، مما یدل على أن متغیر سنوات الخدمة لم یكن لھ اثر 

لناعمة السابقة ویعزو الباحث ذلك الى أن المھارات ا.مبحوثین جوھري على استجابة ال

یمكن امتالكھا والتدرب علیھا بأي فترة عمریة ومع أي عدد من سنوات الخبرة ، مع 

قناعتي بأن العمر وسنوات الخبرة یساعدان الشخص على تحدید مھاراتھ وضرورة 

    ) . 2014حجاج ،( الحصول علیھا، وتتفق مع دراسة 
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 النتائج والتوصیات 5. 

  :النتائج    5.1

  :خالل تحلیل فقرات و فرضیات الدراسة توصل الباحث للنتائج التالیة  من 

  ھناك عالقة ذات داللة احصائیة بین عملیة اقتناص الوظائف للوظائف األكادیمیة

 ) .تقدیم الذات ، التفكیر الناقد ، التشبیك (وكل من المتغیرات المستقلة 

  بكٍل من المتغیرات المستقلة )   اقتناص الوظائف األكادیمیة( یتأثر المتغیر التابع

بصورة جوھریة وذات داللة ) التشبیك ، التفكیر الناقد ،تسویق الذات ( التالیة 

 .احصائیة  

  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات تقدیر أفراد العینة حول مجاالت

 .الدراسة تعزى الى  متغیر الجنس لصالح الذكور 

 الحالة االجتماعیة ، المؤھل العلمي ، (صائیة لمتغیرات ال توجد فروق ذات داللة اح

 ) .العمر ، سنوات الخبرة 

  من أفراد العینة المھارات الالزمة لكتابة السیرة الذاتیة كجزء من   %89.3یمتلك

مھارات تسویق الذات ، وھذا مؤشر عالي وذلك ألن عینة الدراسة من حملة 

من افراد العینة یسعون  %86.24نخبة ، بینما  الماجستیر والدكتوراه  فھم بالتأكید ال

  دائما لمعرفة أفضل الطرق ألداء أي مھمة ، 

 85.4%   من أفراد العینة یوظفون مھاراتھم المكتسبة في المواقف الحیاتیة

 .یحاولون استنباط أھم المھارات الالزمة للوظیفة قبل التقدم لھا    %83.76المتنوعة،

 83.47%  كار جدیدة وأسالیب جدیدة ألداء عملھم یسعون البتكار أف. 

 81.98%   یستطیعون ابراز نقاط قوتھم امام لجان المقابالت. 

  87.3%  من المتقدمین یقومون بالبحث عن تفاصیل الوظیفة التي یرغبون التقدم

 الیھا 

 80.79  % من المتقدمین یستطیعون احداث انطباع قوي في الدقائق األولى للمقابلة 

 75.84  %ن الراغبین في الحصول على وظیفة یتواصلون مع أشخاص یشغرون م

 .وظائف مماثلة 

 76.04 % یستطیعون تسویق أنفسھم لدى أرباب العمل. 

یتضح أن المرشحین یمتلكون مھارات ناعمة كافیة للحصول على الوظائف األكادیمیة 

واللجان األمر الذي یستدعي متابعة نتائج المسابقات . من وجھة نظرھم الخاصة 

  .المنعقدة لالختیار للتأكد من ذلك 
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  :التوصیات    

  :بناًء على النتائج التي توصل الیھا الباحث یوصي بما یلي 

) دیوان الموظفین العام(توصیات خاصة بالجھة المشرفة على عملیة التوظیف : اوالً 

:  

   التأكید على أھمیة المھارات الناعمة. 

 الناعمة لدى المتسابقین بشكل فعال  ایجاد أدوات لقیاس المھارات. 

  تطویر قدرات أعضاء اللجان لقیاس تلك المھارات. 

  تطویر نماذج المقابالت وزیادة الوزن النسبي للمھارات الناعمة فیھا. 

  تفعیل دور االدارات العامة لتنمیة الموارد البشریة في الوزارات لتحدید المھارات

ساب الخریجین والموظفین الجدد تلك المھارات من الالزمة لكل وظیفة والعمل على اك

 .خالل برامج تدریبیة منتظمة 

  بناء شبكة عالقات جیدة توفر للباحثین عن فرص عمل المعلومات الكافیة عن

 .الوظائف المالئمة لمؤھالتھم  وتخصصاتھم 

  

  : توصیات خاصة بوزارة التربیة والتعلیم العالي : ثانیاً 

 مسابقات لتطویر المھارات الناعمة االساسیة إلنجاح العملیة متابعة الفائزین بال

  التعلیمیة 

  عقد لجان متابعة للمرشحین الفائزین بالوظائف االكادیمیة ومتابعة مدى امتالكھم

  الحقیقي لتلك المھارات الناعمة والعمل على تعزیزھا وترسیخھا بما یتالءم مع اعمالھم 

  توصیات عامة : ثالثاً 

 جین والراغبین بالحصول على فرصة عمل مع من یشغرون الوظائف تواصل الخری

 .المماثلة الكتساب الخبرات والتعرف على المھارات الالزمة ال نجاز العمل 

  على الخریجین التعرف جیدا على مھاراتھم ومقارنتھا بالمھارات المطلوبة للوظائف 

 كساب االنسان مھارات توظیف المھارات الناعمة في المواقف الحیاتیة المختلفة إل

 .التعامل في كافة المجاالت المختلفة 
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  خصلالم

انفعالیة طبیعیة یشعر بھا الطفل وكل الكائنات الحیة في بعض  الخوف ھو حالة

المواقف التي یھدده فیھا نوع من الخطر ، وھو حالة وجدانیة یصاحبھا انفعال نفسي 

وبدني ینتاب الطفل عندما یتعرض لمؤثر خارجي و یعتبر الخوف واحداً من أكثرھا 

ن تبایناً كبیراً في حیاة مختلف شیوعاً وتثیره موافق عدیدة ال حصر لھا، والتي تتبای

األفراد، كما تتنوع شدتھ من مجرد الحذر إلى الھلع والرعب، ویعتبر الخوف إحدى 

القوى التي قد تعمل على البناء أو على الھدم في تكوین الشخصیة ونموھا خصوصا 

  .عن األطفال

وبین القلق  التعرف إلى مفھومي الخوف و الھلع وأنواعھ والفرق بینھا:  ھدف الدراسة

  .و طرق تجنبھم و التغرب علیھم لدى طالبات المدارس

تم االعتماد على المنھج الوصفي و تم تقسیم الدراسة إلى فصلین :  منھجیة الدراسة

أساسین ، بحیث تناول الفصل األول اإلطار المفاھیمي من خالل التعرف على 

الخوف ( مفھوم الھلع المقصود بالخوف والفرق بینھ وبین مصطلح القلق، وصوال ل

، أما في الفصل الثاني فقد تم  تحلیل ظاھرة الخوف باالستناد على الواقع ) المستمر

الحالي الذي شھده المجتمع السعودي وتشخیص أسباب الخوف في المدارس وأھم 

مصادر المخاطر التعلیمیة وتحدید العوامل المؤثرة علیھا، و تم تقدیم توصیات و خطة 

  .ج تلك المشاكلاجرائیة لعال

أن مصادر الخطر التي تؤدى إلى نشوب أو زیادة حاالت الھلع والخوف  :الخالصة 

لدي الطالبات في المدارس ترجع إلى أسباب ال دخل لإلنسان فیھا وھى أسباب 

طبیعیة، وأسباب أخرى من صمیم عمل اإلنسان خاصة في حالة تعطل الكھرباء أو 

  .نشوب الحرائق وغیرھا من الحوادث

 الخوف، الھلع ، األطفال ، المدارس، السعودیة :كلمات مفتاحیة
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  مقدمة
یعتبر الخوف واحدا من بین االنفعاالت التي یعیشھا اإلنسان في حیاتھ واألكث�ر ش�یوعا 

وتثیره مواقف عدیدة ال حصر لھا، وتتنوع ش�دتھ م�ن مج�رد الح�ذر إل�ى مرحل�ة تص�ل 

القوى التي تعمل على البناء أو الھ�دم ف�ي تك�وین  للھلع والرعب، ویعتبر الخوف احدي

 .الشخصیة ونموھا

ف�الخوف ق��د ی��دفع اإلنس��ان والحی�وان إل��ى الھ��ـرب وذل��ك م�ا یح��دث ف��ي معظ��م األحی��ان 

ولكنھ قد یدفعھ إلى االستكانة والتماوت ب�ل ق�د ی�ؤدي أحیان�ا إل�ى الم�وت فع�الً ویتوق�ف 

على طبیعة الموقف أیضاً فاألخط�ار األمر في ھذا ال على طبیعة المخلوق فحسب بل و

المفاجئة العظیمة كثیراً م�ا تش�ل حرك�ة اإلنس�ان وتدفع�ھ إل�ى س�كون قری�ب م�ن س�كون 

 .  [1]الموت

أما الھلع فھ�و فت�رة واض�حة م�ن الخ�وف الش�دید، تظھ�ر فی�ھ بع�ض األع�راض التالی�ة، 

اھتزاز بشكل مباغت، وتصل ذروتھا خالل دقائق خفقان لقلب أو تسارع في نبضاتھ، و

عض��لة الص��در الیس��رى م��ن ف��رط ش��دة دق��ات القل��ب، أو غثی��ان واض��طراب الجھ��از 

الھض��مي، تع��رق، وارتج��اف األط��راف أو إحس��اس باالرتج��اف والرعش��ة، إحس��اس 

باالختناق أو ضیق التنفس، الشعور بالدوار أو ع�دم الت�وازن أو الثق�ل ب�الرأس، والھل�ع 

ر ولكنھا تتزاید لدى األطفال وطالب لیس لھ أسباب محدده وعلى مستوى جمیع األعما

  .المدارس كما سیتم توضیحھ في الفصل األول

فالخوف والھلع من أھم المواقف االنفعالیة التي تواجھ الطالب بغض النظر ع�ن الن�وع 

إناث أو ذكور في المدارس بمختلف المراحل التعلیمیة ولكنھا ت�زداد ف�ي الفئ�ة العمری�ة 

ارس البنات لتعرض�ھا للكثی�ر م�ن الح�االت الت�ي تزی�د عام خاصة في مد 13األقل من 

والت��ي م��ن أھمھ��ا الت��دافع عن��د ح��االت ) الھل��ع( م��ن ف��رص الخ��وف والخ��وف الش��دید 

الطوارئ والحوادث وعدم التمكن من السیطرة على حاالت الخوف التي قد ت�ؤدي إل�ى 

  . [2] وفاة بعضھن، وغیر ذلك من الحاالت

  المشكلة و التساؤالت

ید م�ن األس�باب الت�ي ت�ؤدي إل�ى انتش�ار ح�االت الخ�وف والھل�ع المتزای�د ف�ي ھناك العد

م��دارس البن��ات ف��ي المراح��ل التعلیمی��ة المختلف��ة ، وبالت��الي لج��أ الب��احثون ف��ي المج��ال 

التربوي والنفسي إلى البح�ث ع�ن أس�باب ھ�ذه الح�االت وكیفی�ھ عالجھ�ا ووض�ع آلی�ات 

  :ي التساؤل الرئیس لیكونلتنفیذ الحلول على أرض الواقع، ومن ھنا یأت

  ما ھي أھم األسباب التي تزید من فرص حاالت الخوف والھلع في مدارس البنات؟

  :وینبثق منھ عدة تساؤالت فرعیة وذلك على النحو اآلتي

ما المقصود بالخوف وأنواعھ؟ 

متى یتحول الخوف إلى حالة ھلع في المدارس؟ 
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لھلع بمدارس البنات؟ما ھي مصادر المخاطر التي تؤدي إلى الخوف وا 

كیف یتم وضع حلول وسبل لعالج مشاكل الخوف والھلع داخل مدارس البنات؟ 

  األھداف

  :تسعي الدراسة للتعرف على 

مفھوم الخوف وأنواعھ والفرق بینھ وبین القلق. 

مفھوم الھلع وكیفیھ تجنبھ. 

سبل ومقترحات للتغلب على الخوف والھلع 

  األھمیة العملیة

اسة لتكون بمثابة آلیة لصانع القرار في وزارة التربیة والتعلیم وغیرھ�ا تسعي ھذه الدر

من الوزارات متداخلة المھام معھ�ا وذل�ك م�ن أج�ل وض�ع س�بل لع�الج مش�اكل الخ�وف 

  .والھلع في مدارس البنات، بحیث یمكن االستفادة من توصیات الدراسة

صحفیة التي استنتج منھا ولعل ھنا اعتمد الباحث في جمع البیانات على بعض المواد ال

انتش��ار ظ��اھرة الخ��وف والھل��ع ف��ي م��دارس البن��ات وارتف��اع مع��دالت اإلص��ابة نتیج��ة 

ف��ي تل��ك ..) تم��اس كھرب��ائي،  حرائ��ق، العن��ف ب��ین الطالب��ات( الت��دافع عن��د الط��وارئ 

  .المدارس

 مناھج واقتراحات الدراسة  

ة، حیث  یعرف بأنھ أس�لوب تم االعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي لمالئمتھ للدراس

من أسالیب التحلیل المركز على معلومات كافیة ودقیقة عن ظاھرة أو موضوع محدد، 

أو فترة أو فترات زمنیة معینة، وذلك من أجل الحصول على نتائج علمیة، ثم تفسیرھا 

 .بطریقة موضوعیة، بما ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاھرة

قیق وتفصیلي لظ�اھرة أو موض�وع مح�دد عل�ى ص�ورة كما یمكن تعریفھ بأنھ وصف د

نوعیة أو كمیة رقمیة، فالتعبیر الكیفي یصف الظاھرة ویوضح خصائصھا، أما التعبیر 

الكمي فیعطینا وصفا رقمیا یوضح مقدار ھذه الظاھرة أو حجمھا ودرجة ارتباطھا م�ع 

  [3].الظاھرات المختلفة األخرى

  تقسیم الدراسة

ى فصلین أساسین ، بحیث یتن�اول الفص�ل األول اإلط�ار المف�اھیمي تم تقسیم الدراسة إل

من خالل التعرف على المقصود بالخوف والف�رق بین�ھ وب�ین مص�طلح القل�ق، وص�وال 

، ثم نتناول ف�ي الفص�ل الث�اني تحلی�ل ظ�اھرة الخ�وف ) الخوف المستمر( لمفھوم الھلع 

ي وتش�خیص أس�باب الخ�وف باالستناد على الواقع الحالي الذي ش�ھده المجتم�ع الس�عود

في المدارس وأھم مصادر المخاطر التعلیمیة وتحدی�د العوام�ل الم�ؤثرة علیھ�ا، وختام�ا 

بأھم التوصیات وآلیات لعالج تلك المشاكل ، تحقیقا ألقصي درجة من األمن والس�المة 
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المدرسیة لطالب المدارس خاصة ف�ي م�دارس البن�ات،  وتص�میم خط�ة إجرائی�ة لتنفی�ذ 

  وضع جدول زمني لھاالدراسة و

  اإلطار المفاھیمي

  مفھوم الخوف: أوالً 

ھو شعوٌر قوّي بالرھب�ة تج�اه أم�ٍر م�ا نواجھ�ھ، وق�د یك�ون ھ�ذا الش�عور واقع�اً : الخوف

ویعیق الخوف تقّدم اإلنسان س�واء ف�ي . وحقیقّیاً، وقد یكون عبارًة عن تھّیؤاٍت أو خیال

حّت�ى عل�ى الص�عید العمل�ّي، وق�د یك�ون  حیاتھ الشخصّیة أو في عالقات�ھ االجتماعّی�ة أو

الخوف مرضّیاً ویتطلّب العالج، أو أمراً عادّیاً محّفزاً بحادثة معّین�ة ف�البعض ق�د ی�نجح 

. في تخّطي الخ�وف ولك�ن ق�د یبق�ى الخ�وف عائق�اً وح�اجزاً ف�ي حی�اة الكثی�ر م�ن الن�اس

وزة الدماغّیة إلى حالة یحدث الخوف علمّیاً نتیجة تنّبھ منطقة معّینة في الدماغ تسّمى الل

الخوف، مّما یؤّدي إلى إفراز الھرمون المحّفز للغّدة الكظری�ة م�ن قب�ل الغ�دة النخامّی�ة، 

وھذا بدوره یؤّدي إل�ى إف�راز ھرم�ون األدرن�الین والنورادرین�الین الل�ذان یعم�الن عل�ى 

س�ّبب تحدید استجابة الجس�م للمحّف�ز ھن�ا وھ�و الخ�وف إّم�ا بالمواجھ�ة أو ب�الھروب، ویت

الخ��وف بتس��ارع ف��ي نبض��ات القل��ب وال��ّدوار والتع��ب وفق��دان الش��ھّیة والت��وّتر وزی��ادة 

  التعّرق وخاّصًة في راحة الیدین

الخوف ھو آلیة دفاعھ مھمة طالما تمتع بھا اإلنسان، ولذا فقد یش�كل  األش�خاص ال�ذین 

أن ال یش��عرون ب��الخوف خط��را عل��ى أنفس��ھم وعل��ى المحیط��ین بھ��م، واعتق��د العلم��اء 

للخوف جذورا مرتبطة بتطور البشر، فاإلنسان مبرمج على بعض األمور الت�ي تجعل�ھ 

یخ��اف، ویش��مل الخ��وف الفط��ري م��ن بع��ض الحیوان��ات كاألف��اعي والعناك��ب، فخ��الل 

تط��ور اإلنس��ان كان��ت ل��دى األش��خاص ال��ذین یخ��افون م��ن ھ��ذه الحیوان��ات ف��رص أكب��ر 

  .جیناتھم إلى األجیال التالیةللبقاء على قید الحیاة وإنجاب األوالد وتمریر 

وللخوف جانبان، جانب نفسي وجان�ب آخ�ر جس�دي، ف�الظروف الت�ي تش�عرنا ب�الخوف 

تسبب إفراز ھرمونات ومواد كیمیائیة معین�ة ف�ي الجس�م ت�ؤدى إل�ى تغیی�ر طریق�ة أداء 

  [4].الجسم لوظائفھ

تل�ك  فترك�ز أجس�امنا .یعمل الخ�وف بش�كل جی�د ك�ردة فع�ل ف�ي الح�االت قص�یرة األم�د

وعن�دما  .الحاالت طاقتھا على أمر واحد تفوق أھمیتھ سائر األمور التي علینا القیام بھا

تنقضي المشكلة تعود أجسامنا إلى طبیعتھا ونواصل حیاتنا الیومیة، فوجد الخوف كردة 

فعل كي ت�تمكن أجس�امنا م�ن التعام�ل م�ع المش�اكل الجس�دیة الح�ادة قص�یرة األم�د الت�ي 

  [5].ھایجب علینا مواجھت

أما مشكلة القلق فھ�ي عب�ارة ع�ن خ�وف أو قل�ق یس�تمر لفت�رة طویل�ة أو أن�ھ أم�ر ھائ�ل 

مقارنة بالخطر ونتیجة ذلك فأنھ یسبب لنا المشاكل في حیاتن�ا الیومی�ة، وع�ادة م�ا ی�نجم 

القل��ق والخ��وف م��ن الح��االت المحفوف��ة بالمخ��اطر الت��ي تش��كل تح��دیا، وھ��ذه ردة فع��ل 
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ر ف��ي ھ��ذه الحی��اة، ولك��ن إذا ك��ان الخ��وف أو القل��ق ش��دیدا طبیعی��ة وأساس��یة لالس��تمرا

ومتواصال أو غیر متناسب في ضخامتھ مع الخطر الذي نتع�رض ل�ھ أو أن�ھ ی�ؤثر ف�ي 

  [6].حیاتك الیومیة وعملك فحینئذ قد تكون مصابا باضطراب القلق

نی�ة فكلمتي الخوف والقل�ق غالب�ا م�ا ی�تم اس�تخدامھا بص�ورة تبادلی�ة ف�ردود األفع�ال البد

إزاء الخوف تتشابھ إلى حد بعی�د ویت�أثر الجھ�از العص�بي ال�الإرادي بھم�ا وِی�ؤثر عل�ى 

الجھ��از المع��دي المع��وي ویزی��د م��ن إف��راز األدرین��الین ویزی��د م��ن مع��دل ن��بض القل��ب، 

ویعتبران استجابة لموقف خطر ویح�دثان حال�ھ م�ن الت�وتر وع�دم االس�تقرار یص�احبھا 

كما أن القلق والخ�وف ی�دعوان ، بدایة لوجود القلق وقد یكون الخوف ،تغیرات جسمیة 

الفرد للدفاع عن الذات أما أوجھ االختالف بینھما فتنحصر في أن س�بب الخ�وف یك�ون 

ویھ��دد القل�ق الشخص��یة بدرج�ة كبی��رة ، وھ�ذا لیت��وفر ف�ي ح��االت القل�ق ، معروف�ا دائم��ا

  ویجعل الفرد یشعر بالعجز اتجاه الخطر

واع الخ�وف غی�ر المنطق�ي أو ال�ذي ال مب�رر منطق�ي ل�ھ ھو نوع من أن� Fear الخوف

والواق��ع أن��ھ ال یمك��ن حص��ر قائم��ة األش��یاء أو المواق��ف الت��ي تول��د الخ��وف واالنزع��اج 

لألشخاص العصبیین، فالخوف انفعال وأنھ على صلة بالعقل والجسد فأنت ال تخاف إال 

د بق�اءه أم�ا ع�ن إذا أدركت وجود خطر یتھدد بقاءك والذي ال ی�درك وج�ود خط�ر یتھ�د

 . [7]جھل أو عن غفلة أو عن عدم انتباه ال یخاف

  : أنواع الخوف

 ):العادیة(المخاوف الموضوعیة

وھ��ي األكث��ر ش��یوعا عن��د األطف��ال مث��ل الخ��وف م��ن الرع��د والب��رق ورج��ال الش��رطة 

واألطباء والحیوانات واألماكن العالیة ،فقد یخاف الطفل من مقابلة الغرباء ،وقد یخ�اف 

ظالم وق�د یخ�اف م�ن الظ�الم والك�الب والن�ار أو الحیوان�ات غی�ر المستأنس�ة مث�ل من ال

األسود والنمور الثعابین ،كذالك یخ�اف م�ن األش�یاء الخیالی�ة الت�ي یتح�دث عنھ�ا الكب�ار 

مث���ل األش���باح والق���ردة ك���ذالك یخ���اف م���ن الم���درس واالمتح���ان و یخش���ى  الرس���وب 

ضخیم م�ن ھ�ذه المخ�اوف س�رعان م�ا ی�زول فیھ،فالطفل بطبیعتھ یمیل إلى المبالغة والت

ولك�ن ھ�ذا الن�وع م�ن المخ�اوف س�رعان م�ا .بنمو الطفل والتضخیم من ھ�ذه المخ�اوف 

  .یزول بنمو الطفل وتعرضھ لھذه الموضوعات الطبیعیة

 ): الرھاب(المخاوف المرضیة 

وھي مخاوف غامضة ال یعرف الف�رد أس�بابھ ألنھ�ا أص�بحت ف�ي دائ�رة الالش�عور،وال 

إلى أساس واقعي وال یمكن التخلص منھا أو السیطرة  علیھا، فقد  تكون أس�بابھا  یستند

مرت بالطفل خالل طفولتھ المبكرة، فتظھر أعراض . خبرات مؤلمة أو حوادث مفزعة

فیبدو عل�ى الف�رد الت�وتر . عندما یتعرض الفرد لموقف مثیر یشبھ بالموقف الذي مر بھ

وبین ) العادي(خوف وھناك فرق بین الخوف واالضطراب دون أن یدري بسبب ھذا ال

  .الخوف المرضي
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  :  [8] الفرق بین الخوف العادي والمرضي

 الخوف العادي الخوف المرضي

ـ فھو شاذ ودائم ومتك�رر، ومتض�خم مم�ا 

ال یخیف ف�ي الع�ادة، وال یع�رف الم�ریض 

الخ���وف المرض���ي م���ن : ل���ھ س���ببا مث���ال

 .    الموت أو العفاریت

مرض��ي م��ن التج��ارب ـ�� وینش��أ الخ��وف ال

القاس��یة المؤلم��ة الت��ي یتع��رض لھ��ا وال 

یقوى على احتمالھا، فعندما یف�زع الطف�ل 

الصغیر من الكلب فزعا شدیدا فیعني ذلك 

أن الكل��ب ارت��بط ف��ي عق��ل الطف��ل ب��ذكرى 

 .  مؤلمة

ـ غریزة وھو حالة یحسھا كل إنس�ان ف�ي 

( حیات��ھ العادی��ة ح��ین یخ��اف مم��ا یخی��ف

  ).  حیوان مفترس

ین یش���عر اإلنس���ان باقتراب���ھ ینفع���ل ـ�� فح���

ویخ��اف ویقل��ق ویس��لك س��لوكا ض��روریا 

  .للمحافظة على الحیاة ھو الھرب

  .ـ فالخوف العادي ھو خوف موضوعي 

  

 

  

  أعراض الخوف و خصائصھ اإلكلینیكیة

  :التغیرات الجسمیة و الفسیولوجیة  -

ج��ھ ،كاتس��اع تت�راوح ب��ین تغی��رات خارجی��ة یمك�ن م��ال حض��تھا ك��التغیر ف�ي مالم��ح الو

عیني الخائف ،تشتت نظراتھ و كذلك اصطكاك األسنان ویقف الش�عر،كذلك تغی�ر ل�ون 

البشرة و الوجھ و الجسم إلى اللون األصفر ، وإذا اشتد الخوف و استمرت حالتھ لفترة 

طویلة فإن لون البشرة و األطراف یتحول إلى اللون األزرق المشوب بالص�فرة ،ك�ذلك 

دی�ة أحیان�ا و ق�د تنھ�ار ق�وى الخ�ائف ف�ال تس�تطیع رجلی�ھ حمل�ھ األطراف تص�بح ال إرا

فیرتم�ي عل��ى األرض،و یح�دث تغیی��ر ف�ي الص��وت فیعج�ز ع��ن الس�یطرة عل��ى أجھ��زة 

   [9] .النطق

  :التغیرات داخلیة مصاحبة للخوف منھا -

تغیرات في سرعة القلب و الدورة الدمویة فی�زداد ض�غط ال�دم ف�ي الح�االت الح�ادة م�ن 

  .القلب بسرعة تفوق طاقتھالخوف یعمل 

یشتد التنفس و تضطرب سرعة الشھیق و الزفیر في بغض الحاالت قد ینعكس الوضع 

  .فیكاد یتوقف التنفس 

  . یتدفق ھرمون األدرینالین الذي تفرزه الغدتان فوق الكلیتان بشدة في الدم 

ح�د  حدوث نشاط كبیر في الجھاز العصبي و في الحاالت التي یصل فیھ�ا الخ�وف إل�ى

  .تضعف قدرة و ذكاء المخ بحیث قد یصل األمر إلى حدوث شلل مؤقت أو مستمر

  .تحدث تقلصات عضلیة في ردود الفعل االنعكاسیة 
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  :التغیرات المعرفیة  -

و حت��ى یح��دث التغیی��ر ....تض��عف ع��دة عملی��ات معرفی��ة ع��دة مث��ل اإلدراك و ال��ذاكرة 

ط یعول علیھ و ربما إلى تفكیر طفلي على مستوى األفكار فال یستطیع تقدیم فكر متراب

،بل تأتي غیر منسقة و ربما یقول الخائف كالما یعطي المعنى العكسي لما یقص�ده م�ن 

  . معاني 

  : التغیرات الوجدانیة  -

تتمی��ز الحال��ة الوجدانی��ة لإلنس��ان عن��د الخ��وف بالتقل��ب و ع��دم الثب��ات االنفع��الي فیك��ون 

لشخص الخائف یتذبذب بین مشاعر الخوف و متقلب بین العواطف المتعارضة ،كذلك ا

الغضب وإن كان إلى الخوف أكثر و یفسر بأن ھناك تداخال بین انفعالین بحی�ث یظھ�ر 

أحدھما في وجود اآلخر متالزمین و إذا ما اشتد الخ�وف  فإن�ھ ینخ�رط ف�ي سلس�لة م�ن 

تیریة االنفعاالت الشدیدة و قد یصیبھ اإلغماء و فقدان الوعي و ق�د تظھ�ر أع�راض ھس�

و ق�د یص�اب ب�بعض الھلوس�ات البص�ریة و الس�معیة ف�ي .في أثناء سیطرة الخوف علیھ

ص��ورة أش��باح مخیف��ة تت��ربص  ب��ھ أو تھدی��دات یس��معھا ،وتكث��ر ل��دى الخ��ائف األح��الم 

  .المزعجة المرتبطة بموضوعات خوف ال نھایة لھا

  :السلوك -

بعج�زه ع�ن النھ�وض یتمیز الخائف بض�عف اإلرادة و ع�دم فھ�م األھ�داف فیظھ�ر ذل�ك 

باألعمال المنوطة بھ أو حتى اإلرادة المشلولة التي تظھر ف�ي العج�ز ع�ن مج�رد الب�دء 

، ویظھر لدیھ ضعف األداء و اإلنج�از ،ف�الخوف ال یحف�ز عل�ى اإلب�داع . في أي عمل 

كما تصبح عالقاتھ االجتماعیة ضعیفة فیكون في حالة توجس و ترقب و الحرص لدى 

       .التعامل مع الغیر

  :عالج الخوف عند االطفال

الذي ُیعاني منھ، وعلى تجاربھ الماض�یة،  القلق یعتمد مستوى خوف الطفل على درجة

 :عندما تظھر إحدى المخاوف على الطفل یجب على الوالدین. وعلى مدى خیالھ

إعطاء الطفل المزید من الوقت، وأن ُیحاوال تجنَُّب األحداث والمواق�ف الت�ي ُیمك�ن أن  

اً بش��كٍل أفض��ل للتعام��ل م��ع مخاوف��ھ بع��َد . ثی��َر ھ��ذه المخ��اوفتُ  ق��د ُیص��بح الطف��ُل ُمس��تعدَّ

ة أشھر  .مرور عدَّ

كم�ا ال یختف�ي خ�وُف الطف�ل عن�دما یس�خر من�ھ . تجنُّب إلق�اء المحاض�رات عل�ى الطف�ل

اآلخرون، أو یجبرونھ على فعل أو تجاھل ش�يٍء م�ا، أو عل�ى اس�تخدام طریق�ة اإلقن�اع 

 .بالمنطق

�ا ش�يٌء منطق�يتقبُّ  كم�ا یج�ب علیھم�ا تق�دیم ال�دعم ل�ھ ، ل حقیقة مخاوف الطف�ل عل�ى أنھَّ

یج��ب علیھم��ا أیض��اً إتب��اع سیاس��ة تحلی��ل الموق��ف وأن یس��تخدموا . عن��دما یك��ون خائف��اً 

 .الكلمات الُمطمئَنة للطفل
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��ة مواجھ��ة المخ��اوف حی��ث یس��تطیع األطف��اُل تعلُّ��َم مھ��ارات س��لوكیة ، تعل��یم الطف��ل كیفیَّ

َم بش�كٍل أكب�ر بمخ�اوفھمتجع ُیمك�ن تعل�یُم الطف�ل أن . لھم یشعرون أنَّھم یستطیعون التحكُّ

یأخَذ نفساً عمیقاً أو أن یستخدَم خیالھ لتحویل الشبح المخی�ف إل�ى ش�بح ُمض�ِحك، أو أن 

افاً بجانب سریره وُیشعلھ عندما ُتطفأ األنوار   [10-11].یضع الطفُل كشَّ

مض��اد نح��و مص��در الخ��وف، والقاع��دة العام��ة ھ��ي أن تقلی��ل الحساس��یة واإلش��راك ال

األطفال تقل حساسیتھم من الخوف عندما یتم إقران موضوع الخوف أو الفكرة المثی�رة 

( ل��و وض��عنا ش��یئا یحب��ھ الطف��ل ف��ي حج��رة ش��بھ مظلم��ة   ل��ھ ب��أي ش��يء س��ار ، فم��ثال

خل ، ونق��ول ل��ھ اذھ��ب واحص��ل عل��ى تل��ك القطع��ة م��ن الش��یكوالتھ ب��دا) كالش��یكوالتھ 

 وھكذا... الحجرة 

یجب أن یعلَم الوالدان أنَّ بعَض المخاوف جیِّدة، حیث یجب أن یكوَن ل�دى الطف�ل ح�ذٌر 

ي وكلَّم��ا زاد عم��ُر الطف��ل زاد فھُم��ھ لمب��دأ . فق��د یك��ون الن��اُس الغرب��اء خطی��رین، ص��حِّ

 السبب والنتیجة ومبدأ الحقیقة والخیال

األطف�ال الت�ي تتح�ّدث ع�ن المواق�ف  ھناك أسالیٌب أخرى مفیدة مثل قراءة كتب قصص

یجب عدم تعریض الطف�ل لموق�ٍف . الُمخیفة أو عن إجراء عملیة جراحیة في المستشفى

إل�ى ظھ�ور نت�ائج " الص�دمة" فغالباً م�ا ُی�ؤدي إتب�اع أس�لوب ، ُمخیف أبداً بشكٍل مفاجئ

یج��ب تع��ریض الطف��ل للمواق��ف الُمخیف��ة بش��كٍل . عكس��یة و س��یزید م��ن خ��وف الطف��ل

وف��ي نھای��ة المط��اف، س��تختفي ُمعظ��ُم .جي لك��ي یس��تطیع التغلّ��ب عل��ى مخاوف��ھت��دری

 .المخاوف، أو سیستطیع الطفُل التغلَُّب علیھا على األقل

. ، إما حقیقي أو خیاليخطرقوي ومزعج تجاه شعورویستنتج مما سبق أن الخوف ھو 

وخل�ل  ف�الخوف ھ�و الس�بب وراء الفش�ل والم�رض، الخوف ھو العدو األعظم لإلنسان 

، والش�یخوخة، والمس�تقبل  ,ویخ�اف مالی�ین الن�اس م�ن الماض�ي . العالق�ات اإلنس�انیة 

  .ولكن الخوف ما ھو إال فكره في العقل الباطن. والموت ، والجنون 

  مفھوم الھلع: ثانیاً 
��ِدیُد ) اس��م(الھل��ع ك��ـ   ت��م تعریف��ھ ف��ي المع��اجم العربی��ة عل��ى أن��ھ اْلَج��َزُع َواْلَخ��ْوُف الشَّ

ع وفقا لعلم النفس  عبارة عن خوف مرضّي مبالغ فیھ أنواع�ھ كثی�رة ، وم�ن أمثلت�ھ الَھلَ 

الخوف من الفأر والخوف من األمكنة العالیة وغیرھما ، وھو ف�ي ك�ّل األح�وال خ�وف 

ر  .[12] غیر معقول وغیر مبرَّ

الھل��ع كاض��طراب وفق��ا لتعری��ف األطب��اء النفس��یین عب��ارة ع��ن حال��ة نفس��یة ُمْض��ِعفة 

تتمیز بَنْوَبات خوف شدیدة ومفاجئة متك�ررة، مقرون�ة بش�عور غ�امر ب�الخطر ومزمنة، 

حتى بدون وجود مصدر خطر حقیقي في معظم الحاالت، ترافقھا أعراض مثل خفق�ان 

و یشعر المریض بأنھ یفق�د الس�یطرة عل�ى جس�مھ أو . القلب، والتعرق، وسرعة التنفس
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ادة م��ا تالح��ظ الحال��ة ف��ي فت��رة ع�� .بأن��ھ یم��ر بذبح��ة ص��دریة أو أن��ھ عل��ى وش��ك الوف��اة

  المراھقة المتأخرة، و یكثر مالحظتھا عند النساء أكثر من الرجال

تستمر كل نوبة لثواني أو لبضعة دقائق فقط، ولكن الشخص الذي یعاني منھا قد یك�ون 

، كما یمكن أن تحصل النوبة )على األقل لعدة أشھر(عرضة لَنْوَبات متكررة من الذعر 

زم�ن ل�ذا یش�عر الم�ریض بقل�ق ش�دید إزاء ح�دوث َنْوَب�ة أخ�رى قادم�ة، في أي وقت أو 

ومع تقدم وتعمق ھذه الحالة یبدأ الشخص بتجنب المواقف التي أحاطت بنوبات سابقة و 

تب��دأ الحال��ة بالت��أثیر عل��ى حیات��ھ الیومی��ة، وف��ي الح��االت الوخیم��ة الم��ریض ق��د ی��رفض 

حال���ة اْكِتئ���اب، أو إل���ى ُمع���اِقر الخ���روج م���ن البی���ت، وإذا ل���م یع���الج ق���د یتط���ور إل���ى 

رات( یع�د الھل�ع أو ال�ذعر حال�ة مرض�یة ش�ائعة، لك�ن  .، وقد یقدم على االْنِتح�ار)للُمَخدِّ

معظ��م المرض��ى یراجع��ون األطب��اء الع��امیین أو الب��اطنیین الن األع��راض تخ��تلط م��ع 

  .الحاالت الطبیة المختلفة

یجعل الشخَص یعاني من نوبات وھو . فاضطراُب الَھلَع ھو نوٌع من اضطرابات القلق

عب ع�ب دون س�بٍب واض�ح. من الخوف والرُّ ا نوبُة الَھلَع فھ�ي ُش�عور ُمف�اجئ بالرُّ  .أمَّ

غالباً ما یعیش الناُس الذین ُیعانون من اضطراب الَھلَع في خوٍف دائم م�ن ُح�دوث ھ�ذه 

  ومن الممكن أن ُیربَك ھذا الخوُف حیاَة الشخص. النوبات من الَھلَع

عیش الم�ریُض ف�ي خ�وف م�ن ُح�دوث نوب�ة أُخ�رى، وُربَّم�ا یتجنَّ�ب األم�اكَن الت�ي وقد ی

وبالنسبة لبعض الناس، ُیسیطر الخوُف على حیاتھم بحیث یصبحون . حدثت فیھا النوبة

�ا تح�دث  .عاجزین عن ُمغادرة منازلھم أحیاناً  تحدث نوب�اُت الَھلَ�ع عن�َد النس�اء أكث�ر ممَّ

تحدث نوباُت الَھلَ�ع . عندما یكون الشخص في سنِّ الشباب وھي تبدأ عادةً . عنَد الرجال

ن حال�ة . أحیاناً عندما یكون الشخُص تحت تأثیر ُضغوط نفسیَّة كبیرة وبالُمعالجُة، تتحسُّ

  . [13] ُمعظم الناس

  :أسباب وتفسیرات الھلع

  :عوامل بیولوجیة

ھ��اب وھ��ذه خصوص��اً ف��ي اض��طراب الھل��ع غی��ر المص��احب ألي ن��وع م��ن أن��واع الر

المحدد، حیث لوحظ تبلد في استجابة ھرمون النمو عند تنشیطھ وكذلك ھرم�ون منش�ط 

الغ��دة الدرقی��ة ونق��ص ف��ي ھرم��ون الب��روالكتین، ول��وحظ ف��ي مرض��ى القل��ق أن ل��دیھم 

ضعفا في القدرة على القیام بالنشاط الریاض�ي مم�ا یزی�د عن�دھم حم�ض الالكتی�ك أكث�ر 

من مرضى % 70ودیوم یحدث نوبات ھلع في من األسویاء وعند حقنھم بالكتات الص

  .فقط لدى األسویاء% 5الھلع و 

م�ن مرض�ى اض�طراب % 50ویالحظ وجود بروز في الصمام التاجي المیترال�ي ف�ي 

  .فقط% 5الھلع بینما لدى عامة الناس 

وف�ي . م�ن األق�ارب الدرج�ة األول�ى یص�ابون ب�ھ% 75-15ل�وحظ أن م�ا ب�ین :الوراثة

 .%80التوائم المتطابقة 
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 :النظریات النفسیة

في التحلیلیة تفسرھا بان نوبات الھلع ھ�ي دف�اع غی�ر ن�اجح ض�د القل�ق والخب�رات فق�ط 

  .وقلق االنفصال في الطفولة

   :النظریة السلوكیة

تع��زى القل��ق واض��طرابات الھل��ع إل��ى تعل��م اس��تجابي م��ن نم��اذج كم��ا الوال��دین وك��ذلك 

  .السلوك أو الھلع االرتباطات من مثیرات واستجابات نتج عنھا ھذا

   :النظریة الموقفیة

والتي تعزى اضطراب الھلع إلى أنھ مجموعة من الخبرات التراكمیة والتي تم إدراكھا 

بصورة مشوھة وغیر صحیحة والتي كونت معتق�دات مش�وھة وس�لبیة ح�ول موض�وع 

  .أو موقف تسبب في حدوث اضطراب الھلع

 -ت نفسیة أخرى مثل رھاب الخ�الء أن تكون أسباب نوبات الھلع ناتجة من اضطرابا

 [14] رھاب اجتماعي أي رھاب محدد، وھنا یكون التشخیص رھابا -رھاب المرض 

ویتضح مما سبق أن الھلع عبارة عن فترة واضحة من الخوف الش�دید، أم�ا اض�طراب 

الھلع فھو نوبات فزع متكررة وغیر متوقعة، ویتبعھا خوف مستمر من ح�دوث نوب�ات 

  .ضاعفات النوباتأخرى، أو من م

  مدارس البنات بالمملكة العربیة السعودیة الخوف والھلع في

أصابت الكثیر من الم�دارس ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة م�ؤخرا ح�االت م�ن ال�ذعر 

والخوف والھلع لعدة أسباب سواء كانت نتیج�ة الحرائ�ق أو الح�وادث، أو نزاع�ات ب�ین 

الح�دیث ع�ن م�دارس البن�ات تالح�ظ أن  الطالب، وأخطاء بشریة غیر مقصودة، وعن�د

والمعلمات بشكل خاص یعرقل أعمال  الطالبات عنصري الخوف والھلع اللذان یصیبان

لق��د اھ��تم الب��احثون . األم��ن والس��المة المدرس��یة ف��ي الس��یطرة عل��ى مجری��ات األم��ور

التربویون في البحث عن سبل التغلب على عنصري الخوف والھلع داخ�ل الم�دارس و 

ا عل�ى األرواح والممتلك�ات لم�ا تس�ببھ م�ن ت�أثیرات س�لبیة، وم�ن ھن�ا ی�أتي ذل�ك حرص�

أھمیة ھذا الفصل حیث یتناول أسباب ومصادر المخاطر في مدارس البن�ات، ث�م كیفی�ة 

  .التغلب وتجنب تلك المخاطر

  أنواع المخاطر التعلیمیة في المدراس
بالھلع والخوف نتیجة  انتشرت أحداث الحرائق في مدارس البنات والتي أصابت الكثیر

عدم التعامل مع مثل ھذه الحوادث بشكل مناس�ب، و واس�تنتج ذل�ك كثی�را م�ن الب�احثین 

أس��باب غالبی�ة ح�وادث الحری��ق ف�ي م��دارس البن�ات ج��اء  ف�ي  الص�حف الرس��میة ح�ول

والتي أس�فرت ع�ن وفی�ات الكثی�ر ”تماس”بسبب خلل كھربائي في المبنى، أو ما یسمى 

أخریات بحاالت اختناق وغیرھا،  ولعل ھذا المبحث یوضح أھم من الطالبات وإصابة 

  .المخاطر التعلیمیة في المدارس التربویة خاصة مدارس البنات
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وقبل تحلیل األحداث الطارئة في مدارس البنات ینبغي اإلشارة إلى األخطار التي تھدد 

  :   [15] یةإلي أخطار طبیعیة وبشر) بشكل عام(امن والسالمة التعلیمیة والطالبات 

  :األخطار الطبیعیة : أوال 

ك��الحرارة، الری��اح، األمط��ار، (وھ��ي الت��ي تح��دث بفع��ل الطبیع��ة وال دخ��ل للبش��ر فیھ��ا 

وغیرھ���ا م���ن الظ���واھر ) والعواص���ف، الفیض���انات، الس���یول، ال���زالزل، االنھی���ارات

  .الطبیعیة غیر العادیة

ط�ار ھ�ي إع�داد اإلج�راءات واھم اإلجراءات الفعالة التي یمكن أن تتخ�ذ إزاء ھ�ذه األخ

والخطط الالزم�ة مس�بقا لمواجھتھ�ا بحی�ث تتكام�ل م�ع إج�راءات الت�أمین ف�ي الظ�روف 

  .العادیة

  ) :الصناعیة(األخطار البشریة : ثانیا

وین�تج  -عم�دا أو إھم�اال وع�دم االحتی�اط-وھي التي تتدخل فیھا إرادة البش�ر بالتخری�ب 

 ).أشخاص، ومبنى(عنھا تھدید ألمن المنشأة، 

ومن أھم األخطار البشریة یرجع مص�درھا إل�ى مص�ادر ذاتی�ة أو شخص�یة وھ�ى الت�ي 

تحدث بسبب مشاجرات الطالبات واستخدام العنف أو مصادر تحدث بس�بب ع�دم إتب�اع 

األسلوب األمثل لقواعد األمن والسالمة في المدرسة، ھذا وباإلضافة إلى أن�ھ ق�د تك�ون 

والھلع لدى الطالبات نتیجة سوء المعاملة أو  المعلمات ذاتھن من ضمن مصادر الخوف

نتیج��ة ع��دم إتب��اع التعلیم��ات اإلداری��ة والتعلیمی��ة الص��حیحة ف��ي أم��ر تعل��یم الطالب��ات 

  :بالمدارس أو في مجال األمن والسالمة المدرسیة، وبشكل أكثر تفصیال 

 أن تك��ون المعلم��ة بص��حة نفس��یة س��یئة فالمعلم��ة ص��احبة:األس��باب الت��ي تع��ود للمعلم��ة

النفسیة السیئة السبب األول في خوف الطالبة منھا من خالل تأثیر اضطرابات المعلم�ة 

على التلمیذات بشكل مباشر أو غیر مباشر وبعض ھذه االستجابات عنیفة وغیر متعلقة 

بالتص�رفات الت�ي تص�در م��ن الطالب�ات، إض�افة إل�ى ع��دم قی�ام المعلم�ة بعملی�ة التوجی��ھ 

ا شخص��یاتھم وإنم��ا ھ��دفھا ھ��و إعط��اء الم��ادة التعلیمی��ة واإلرش��اد للطالب��ات حت��ى ینم��و

المخصص��ة ل��ذلك الی��وم وم��ن ث��م مغ��ادرة الفص��ل ، واس��تخدام أس��لوب الض��رب وألتف��ھ 

  .األسباب وبصورة ھمجیة وعشوائیة ودون ضوابط

وھناك مخاطر صحیة مثل األمراض المعدیة أو األوبئة والتي تنتج بسبب عدم االلتزام 

  توعویة أو اإلھمال بالنظافة العامة أو الشخصیةبالسالمة الصحیة وال

الكھرباء، الحرائ�ق، الس�رقة، ح�وادث الط�رق، (واھم ھذه األخطار المخاطر الصناعیة 

  )المواد واألجسام المشبوھة، الصحة العامة، السالمة الشخصیة

وھو أي أمر أو فعل یعرق�ل أو یمن�ع المنش�أة وعمالھ�ا م�ن مباش�رة نش�اطھا : فالتخریب

ویعتب��ر التخری��ب م��ن أھ��م المش��كالت الت��ي تواج��ھ الق��ائمین عل��ى حراس��ة . الھ��اوأعم

  :ومن التخریب.. المنشآت

  



  البنات مدارس يف اهللع ومسببات مظاهر بعض من للحد مقرتحة رؤية
 

351 
 

  :التخریب المادي

وھي جریمة شائعة الحدوث ف�ي كثی�ر م�ن المنش�آت، ..خطر السرقة: التخریب بالسرقة

وت�تم ) ك�اآلالت واألدوات أو الوث�ائق وغیرھ�ا(وتقع السرقة عل�ى ش�ي ممل�وك للمنش�أة 

  .لیة السرقة بتحریك دافع ذاتي، أو عبر تحریض خارجيعم

–الحری��ق یعتب��ر م��ن اكب��ر األخط��ار الت��ي تھ��دد المنش��أة بالكام��ل : التخری��ب ب��الحریق

فع��دم اإلس��راع ف��ي الس��یطرة علی��ھ، ق��د ی��ؤدي إل��ي تخری��ب  -المقص��ود، وغی��ر مقص��ود

ص��د نظ��را والحری��ق م��ن أكث��ر الط��رق الت�ي یلج��أ إلیھ��ا ال��بعض ع��ن ق..المنش�أة بالكام��ل

لسھولة استعمالھ وصعوبة ضبط الفاعل فیھ، ألن الحریق یأتي على جمی�ع األدل�ة الت�ي 

ومما یزید م�ن مخ�اطرة، ان�ھ بمج�رد ظھ�ور الحری�ق، یقص�د إل�ى ..قد ترشد إلى الفاعل

  .مكانھ عدد كبیر من األفراد یتجمعوا حولھ مما یعرقل عملیات اإلنقاذ

ری��ب ض��د األدوات والمع��دات الفنی��ة واآلالت ویح��دث ھ��ذا التخ: التخری��ب المیك��انیكي

وھذا النوع من التخریب ..واأللعاب وغیرھا، عن طریق إتالفھا أو كسرھا أو تحطیمھا

یمكن تأخیر اكتشاف وقوعھ بعد أن تحدث اآلثار الضارة التي یقصد المخرب وقوعھا، 

لع�ل تخری�ب و. كما یتشابھ مع حاالت اإلتالف بإھمال ویصعب إقامة الدلیل على فاعلھ

الكھرباء ینتج عن عدم االھتمام بالكشف الدوري على وصالت الكھرباء أو بسبب عدم 

  .الكشف الدوري لھا

ویقصد التخریب المعنوي عملی�ات الت�أثیر الض�ارة المقص�ود منھ�ا :  التخریب المعنوي

النیل من معنویات العاملین بالمنشأة، عن طری�ق نش�ر الس�خط والی�أس بی�نھم، أو إث�ارة 

كم���ا تخی��ف رواد الموق��ع أو المنش���اة عب��ر ب���ث ..لخالف��ات وتحری��ك الع���داوات بی��نھما

 .اإلشاعات حول األنشطة التي تمارس فیھا

ومم��ا س��بق یتض��ح أن مص��ادر الخط��ر الت��ي ت��ؤدى إل��ى نش��وب أو زی��ادة ح��االت الھل��ع 

والخ��وف ل��دي الطالب��ات ف��ي الم��دارس ترج��ع إل��ى أس��باب ال دخ��ل لإلنس��ان فیھ��ا وھ��ى 

عی��ة، وأس��باب أخ��رى م��ن ص��میم عم��ل اإلنس��ان خاص��ة ف��ي حال��ة تعط��ل أس��باب طبی

الكھرباء أو حدوث ماس كھربائي أو نشوب الحرائق وغیرھا من الح�وادث الت�ي تزی�د 

فرص انتشار حاالت الخوف والھلع في الم�دارس بازدی�اد األخط�ار البش�ریة عنھ�ا م�ن 

  األخطار الطبیعیة

العربی��ة الس��عودیة ، نج��د أن األخط��ار  وب��التطبیق عل��ى م��دارس البن��ات ف��ي المملك��ة 

  :المسببة لزیادة ظاھرة الخوف یمكن تحلیلھا على النحو التالي 

انتشار بعض الكھوف والجحور  بجوار مدارس البنات في القرى والھجر والتي تعتبر 

ملجأ للثعابین والزواحف األخرى السامة وبالتالي ستكون المدارس بمثابة المكان س�ھل 

 .ھ والفصول الدراسیة أیضاالوصول إلی

تماس كھربائي أدي إلى تدافع الطالبات مما تسبب في حاالت إغماء واختن�اق م�ن ذل�ك 

التدافع ویزید ھ�ذا األم�ر ف�ي م�دارس البن�ات الص�غار نتیج�ة ع�دم الت�دریب عل�ى كیفی�ة 
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التعامل في حاالت الطوارئ، إضافة إلى التعامل مع جھاز إط�الق اإلن�ذار ب�دون ادن�ي 

ر، حی��ث ش��ھدت اح��دي الم��دارس بتص��اعد أدخن��ة م��ن المعام��ل ف��تم الض��غط عل��ى مع�ایی

اإلن��ذار ب��دون اس��تعداد وترتی��ب علی��ھ إص��ابات بالغ��ة الخط��ورة ف��ي أوس��اط المعلم��ات 

 .والطالبات

الك��وارث الطبیعی��ة م��ن زل��زال وأمط��ار ورع��د تزی��د م��ن الخ��وف والھل��ع ف��ي الم��دارس 

 ..والتي أثرت على جودة المباني

طالب��ات ق��د ی��ؤدي إل��ى زی��ادة خ��وف وھل��ع األخری��ات نتیج��ة اإلغم��اء م��رض بع��ض ال

و السلوك العدواني بین الطالب�ات بعض�ھم . النخفاض السكري لدیھا أو ألسباب أخري 

البعض أو بین المعلمات والطالبات یزید من ظاھرة الخوف نتیجة ع�دم الس�یطرة عل�ى 

 .مجریات األمور وعالجھا

فحص الدوري ألمن وسالمة المنشآت التعلیمیة بالمدارس وھذا یدل على عدم متابعة ال 

أو ھن��اك تقص��یرا ملحوظ��ا ف��ي الجوان��ب اإلداری��ة ل��بعض الم��دارس وأیض��ا إغف��ال أم��ر 

التدریب والتوعیة واإلرشاد لكیفیة التعامل مع الط�وارئ وتجن�ب الخ�وف، وھن�ا ینبغ�ي 

  .حث التالياإلشارة إلى كیفیة عالج مثل ھذه المشاكل وذلك سیكون مھمة المب

  

  عالج الخوف والھلع
نوبات الخوف أو الھلع عبارة عن اضطراب نفسي كما تم اإلشارة إلیھا من قبل مرتبط 

باإلص�ابة ب�الخوف % 100بصورة كبیرة بالتعرض للقلق واالكتئاب كما یرتبط بنسبة 

غالب�اً م�ا تظھ�ر نوب�ات الخ�وف عن�د مواجھ�ة العوام�ل . المرضي أو ما ُیع�رف بالفوبی�ا

محف��زة لظھورھ��ا والت��ي تختل��ف م��ن ش��خص آلخ��ر، فكثی��راً م��ا نس��مع ع��ن أن أح��دھم ال

یخاف المرتفعات أو األماكن المظلمة أو المغلقة أو المصاعد أو التجمعات وغیرھا من 

 .المحفزات

ومن البدیھي أن عالج نوبات الخوف أو الھلع یتطلب من الم�ریض الكثی�ر م�ن الص�بر 

خارجیة ضروریة بل ریما ھي أھم من مساعدة الشخص والعزیمة، كما أن المساعدة ال

لنفسھ، إذ أن أكبر صعوبات عالج نوبات الخوف تتمث�ل ف�ي أن�ھ كلم�ا فّك�رَت بھ�ا أكث�ر 

ازدادت احتمالی���ة التع���رض لھ���ا، ول���ذا م���ن الض���روري طل���ب المس���اعدة س���واء م���ن 

ن المختصین أو حتى ممن ھم حولك ویھتمون ألمرك ونظرا ألن ھذه الورقة تتحدث ع

الطالبات في المدارس، فینبغي ابتكار سبل جدیدة في التعامل مع مظاھر الخوف والھلع 

لدیھم عند التعرض لحاالت الحوادث أو التدافع عند الطوارئ وتجنبا من اإلص�ابات أو 

  .الوفیات
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فاألطف��ال عل��ى س��بیل المث��ال ف��ي الم��دارس، عن��د ح��دوث حال��ة طارئ��ة ومفاجئ��ة یج��ب 

المعلم�ات أو الموظف�ات ف�ي الم�دارس لألطف�ال حت�ى ال تنش�ب التعامل بھ�دوء م�ن قب�ل 

  :حالة الذعر والھلع ، ویمكن التغلب على ھذا األمر من خالل 

خلق مصادر لإللھاء مساعده كثیراً في عالج الخوف بداء من البیت ثم المدرسة، فعلى 

نب��ھ ال�رغم م�ن أن التكنولوجی��ا م�ن أس�وأ محف��زات القل�ق واالض�طرابات النفس��یة فھ�ي ت

ولكن بالنسبة لمن یعانون من نوبات الخوف فإن   .الدماغ إلى حدٍّ كبیر ولفترات طویلة

درجة معینة من التعامل مع التكنولوجیا قد تفید إلى حًدّ كبیر، وم�ن ش�أنھ أن ال یجعل�ك 

  .[16]عالقاً فیما یدور بداخل ذھنك ویمنح وسیلة لإللھاء أو تشتیت االنتباه 

  التوصیات
  

  :ریبيبرنامج تد

قیام  إدارة السالمة بوزارة التعلیم بتكثیف البرامج واإلجراءات للحد من انتشار الخوف 

والھل��ع بالم��دارس وذل��ك م��ن خ��الل  رف��ع مس��توى ال��وعي والت��دریب وإع��داد برن��امج 

الت��دریب عل��ى الط��وارئ واإلخ��الء، خاص��ة و أن الھل��ع یتس��بب أیض��اً ف��ي إعاق��ة عم��ل 

  .فاع المدني، عند وقوع أیة حادثةرجال اإلنقاذ واإلطفاء في الد

وأن ) اإلخ�الء الس�ریع ( وتدریب الطالبات والمعلمات عل�ى عملی�ات اإلخ�الء ال�وھمي 

تكون على األقل مرتین ك�ل فص�ل دراس�ي بحی�ث إذا انطلق�ت ص�فارة اإلن�ذار انتظم�ت 

الطالبات بھدوء في صفوف نحو مخارج الطوارئ دون ھلع أو خوف تاركات الحقائب 

 .في مكانھاوغیرھا 

التدریب على استخدام وسائل السالمة في المب�اني المدرس�یة ، ف�إذا درب�ت الطالب�ات أو 

العامالت على المبادرة الستخدام طفای�ة الحری�ق الموج�ودة ف�ي المك�ان لتم�ت الس�یطرة 

علیھ في لحظاتھ األولى، باعتبار أنھ یوجد في كل ممر طفایة حریق، ورافقتھا المعرفة 

 خدامھاالسریعة باست

ت��دریب الطالب��ات عل��ى خط��ة اإلخ��الء وح��االت الط��وارئ و عل��ى مخ��ارج الط��وارئ 

 .ووسائل السالمة الموجودة في المدرسة وكیفیة استخدامھا

التدریب داخل المنشآت التعلیمیة على اإلسعافات األولیة مثل اإلنعاش القلب�ي والرئ�وي 

عاف ألن ھذه الت�دریبات والتعامل األمثل مع مرض السكر والضغط لحین وصول اإلس

ولو كانت بسیطة ستمكن الطالبات والمعلمات من التصرف بش�كل س�ریع وس�لیم إلنق�اذ 

أنفس��ھم أو غی��رھم وبالت��الي س��یقلل م��ن المخ��اطر إل��ى أن تص��ل وس��ائل المس��اعدة مث��ل 

  اإلسعاف أو الدفاع المدني

 

  :نشاط مدرسي
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 :إعداد نشاط مدرسي یتضمن 

مھمة تدریب الطالبات المستجدات في المدرسة عل�ى  إنشاء حصة نشاط مدرسي تتولي

كیفی��ة التعام��ل عن��د ح��دوث ح��االت ط��وارئ أو ح��وادث، وتعری��ف الطالب��ات بأس��باب 

الح���وادث وكیفی���ة تالفیھ���ا اإلحس���اس باألخط���ار المختلف���ة والعم���ل عل���ى من���ع ح���دوثھا 

 . ومواجھتھا

الس��تعادة الثق��ة ف��ي التوعی��ة اإلرش��ادیة والنفس��یة بعق��د االجتماع��ات بطالب��ات الم��دارس 

نفوس��ھم وطم��أنتھم ب��أن األزم��ات والح��وادث الت��ي ق��د تق��ع یمك��ن معالجتھ��ا والح��د م��ن 

أض��رارھا ، وذل��ك م��ن أج��ل ن��زع ھ��اجس الخ��وف م��ن نفوس��ھم، حت��ى ال یتح��ول ذل��ك 

الھاجس إلى مرض نفسي یبعدھم عن المؤسسات التربوی�ة ، م�ع إلق�اء محاض�رات م�ن 

المة المدرس��یة ومس��ئولین م��ن ال��دفاع الم��دني قب��ل المش��رفات ف��ي مج��ال األم��ن والس��

 .ووزارة الداخلیة لتكون بمثابة محاضرات توعویة لتجنب الخوف والھلع

ض��رورة عق��د المرش��دات الطالبی��ات  المحاض��رات داخ��ل الم��دارس لطمأن��ة الطالب��ات 

وتوجیھھن نحو التصرف الحكیم في حال حدوث أي طارٍئ داخل المدرسة، والب�د م�ن 

ات ذاتھ��م ف��ي وض��ع إرش��ادات األم��ن والس��المة وتوزی��ع النش��رات عل��ى إش��راك الطالب��

 .زمیالتھن إلبراز أھمیتھا والتي تتمحور حول ھذا الجانب

اإلشادة في المحاض�رات ب�المواقف البطولی�ة والتض�حیات الجس�یمة الت�ي ق�دمتھا بع�ض 

 المعلم��ات أو الطالب��ات ف��ي الم��دارس إلنق��اذ بعض��ھن أثن��اء ح��دوث الحرائ��ق أو ح��االت

 .الطوارئ وإتباع األسالیب العلمیة لمبادئ السالمة المدرسیة

  خطوات و إجراءات السالمة

تعزیز إجراءات الس�المة ف�ي م�دارس البن�ات م�ن أبرزھ�ا ف�تح أب�واب الط�وارئ خ�الل 

الی��وم الدراس��ي وإغالق��ھ ف��ي نھای��ة الی��وم إل��ى جان��ب إزال��ة جمی��ع العوائ��ق ف��ي أس��طح 

وإزال�ة  ذلك ، وكذا س�المة تص�ریف می�اه األمط�ار المدارس وفنائھا إن وجد شيء من 

حیث یج�ب . التوصیالت الكھربائیة الردیئة مع الحرص على عدم استخدام التالف منھا

أن یكون في كل مدرسة ع�دة مخ�ارج ط�وارئ خارجی�ة ف�ي ك�ل جھ�ات المدرس�ة، وأن 

یك��ون ذل��ك معروًف��ا لك��ل الطالب��ات بحی��ث ی��تجھن عن��د الخط��ر إل��ى أق��رب مخ��رج، وأن 

یكون فتح المخارج س�ھالً بحی�ث یف�تح إل�ى الخ�ارج، وتك�ون الس�اللم محاط�ة بس�یاج أو 

 .مانع السقوط

تتك�ون م�ن ع�دد م�ن  )جماعة األمن و السالمة( أن یكون ھناك جماعة بالمدرسة باسم 

 :الطالبات باختالف المراحل، ویكون

ات ف��ي لھ��م اجتم��اع ك��ل ش��ھر و یعط��ون خ��الل االجتم��اع بع��ض اإلرش��ادات و ال��دور 

 .طریقة أخالء المدرسة جراء الحرائق و األمطار و االختناقات األمن بالمدارس

تكون طالبات الجماعة ھم المس�اعد  للجن�ة األم�ن والس�المة المدرس�یة الت�ي توج�د بك�ل 

 .مدرسة في تلك المواقف
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أن یك��ون ھن��اك تنوی��ھ ع��ن ھ��ذه الجماع��ة ف��ي وس��ائل اإلع��الم لترس��یخ مفھ��وم األم��ن 

 .كیفیة التعامل مع ظاھرة الخوف والھلع في المدارسوالسالمة و

 أن یكون ھناك استفادة من ش�بكة المعلوم�ات الدولی�ة م�ن خ�الل إنش�اء ص�فحة لنش�اط 

جماعات األمن والسالمة على مستوى الوزارة في التخفیف من حاالت الخ�وف والھل�ع 

 .ألخرى بمدارس البنات بشكل خاص وعرض نماذج نجاح لزیادة تحفیز الجماعات ا

تكثیف من أعداد الفرق الطبیة المكونة م�ن أخص�ائیات نفس�یات واجتماعی�ات، لمباش�رة 

أعمالھن للتعامل مع حاالت الطالبات بالمدارس للتخفیف من ھول صدمة الخ�وف الت�ي 

 .تعرضن لھن داخل المدرسة وتقدیم كل المساعدة للخروج من حالة الذعر والخوف

ة االنتب��اه وال��وعي وحس��ن التص��رف ف��ي مواجھ��ة دور اإلع��الم ف��ي أھمی��ة رف��ع درج��

األحداث الطارئة بالمدارس و للطالبات ووع�ي م�دیرات الم�دارس ف�ي كیفی�ة المواجھ�ة 

 .السریعة ألي طارئٍ 

إزالة المتكدس من األثاث الرجی�ع بالتنس�یق م�ع الجھ�ة المختص�ة وتنفی�ذ خط�ط  سرعة 

مة ، م��ع التأكی��د عل��ى ح��راس اإلخ��الء االفتراض��یة بالتنس��یق م��ع إدارة األم��ن والس��ال

المدارس على إغ�الق التی�ار الكھرب�ائي بع�د مغ�ادرة مش�رفات المدرس�ة ، الفت�اً إل�ى أن 

تل��ك االحتیاط��ات االحترازی��ة تھ��دف إل��ى رف��ع مس��توى الس��المة العام��ة ف��ي المراف��ق 

التعلیمیة ، وتطبیقا الش�تراطات ال�دفاع الم�دني ، وتجنی�ب الطالب�ات المخ�اطر المحتم�ل 

 .اوقوعھ

تعیین مسعفات یقدمن الخدمات اإلسعافیة في مدارس البنات،   من قبل بع�ض م�دیرات 

 .المدارس، وإنقاذ أرواح الطالبات

 متابعة دوریة

أھمی�ة المتابع��ة اإلداری��ة م��ن أقس�ام الص��یانة ف��ي وزارة التعل��یم م�ن أج��ل الوق��وف عل��ى 

ق�ویم الفعل�ي لھ�ذا الكثیر م�ن أعط�ال الكھرب�اء المتك�ررة ف�ي بع�ض م�دارس البن�ات والت

األم���ر، وتكثی���ف زی���ارات المتابع���ة م���ن قب���ل فری���ق اإلدارة العام���ة لألم���ن والس���المة 

 .المدرسیة

 :التعامل مع الصراعات

المدرس�ة أو ف�ي الطری�ق الم�ؤدي إلیھ�ا، وحت�ى ال : في حال�ة نش�وب ص�راع ب�القرب م�ن

 :درسة بما یلي یزید من نشوب الھلع والخوف بین الطالبات، فتقوم مدیرة ،ومشرفات الم

ی�تم إب�الغ المعلم�ات لالتص�ال ف�وراً : قبل مغادرة الطالبات بیوتھم للتوجھ إلى المدرس�ة

 .بأسر الطلبات إلبالغھم عدم إرسال بناتھن إلى المدرسة

ی�تم بإدخ�ال الطالب�ات إل�ى المدرس�ة وطل�ب البق�اء : أثناء وصول الطالبات إلى المدرسة

بحاجة إلى الماء والغ�ذاء ف�ي غض�ون ذل�ك اس�تخدم إن كانوا . فیھا حتى ینتھي الصراع

حی��ث ال یج��وز من��ع الطلب��ة م��ن . مخ��زون المی��اه وم��ا یت��وافر ف��ي المقص��ف م��ن أغذی��ة

 . الدخول إلى المدرسة إال إذا كان التواجد فیھا یشكل خطراً علیھم
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إن . یطلب من الطالبات البقاء في المدرسة حتى ینتھ�ي الص�راع: أثناء الدوام المدرسي

نوا بحاج��ة للم��اء والغ��ذاء ف��ي غض��ون ذل��ك اس��تخدم مخ��زون المی��اه وم��ا یت��وافر ف��ي ك��ا

وتبلیغ أھ�الي الطالب�ات بھ�ذا اإلج�راء واطل�ب م�نھن ع�دم التس�رع . المقصف من أغذیة

  .بالحض�����ور إل�����ى المدرس�����ة ألخ�����ذ بن�����اتھن  إال عن�����دما ت�����بلغھم المدرس�����ة  ذل�����ك

  

 مةتوصیات منظمة األمم المتحدة في شعبة األمن والسال

وفق��ا لم��ا وض��عتھ منظم��ة األم��م المتح��دة ف��ي ش��عبة األم��ن والس��المة المدرس��یة بش��أن 

  : [16] جاھزیة الطوارئ ، ینبغي على كل مدیر المدرسة أن

تحتفظ بقائمة بأسماء المعلمات وعناوین منازلھم وأرقام ھواتفھم. 

أم�ورھم  تحتفظ بقائمة اتصال للطالب�ات تب�ین عن�اوین من�ازلھم وأرق�ام ھوات�ف أولی�اء

 .وعناوین عملھم وأرقام ھواتف عملھم إن كانوا یعملون

 تح��تفظ بقائم��ة اتص��ال لخ��دمات الط��وارئ وعن��اوین وأرق��ام ھوات��ف ق��ادة المجتم��ع

 .المحلي

تحتفظ بتجھیزات اإلسعافات األولیة في مكان یسھل الوصول إلیھ. 

ولی�ة مع�روف التأكد من أّن الموظف ال�ذي ت�م اختی�اره كنقط�ة مرجعی�ة لإلس�عافات األ

 .لدى جمیع المعلمات

 إنشاء واختی�ار ش�جرة اتص�االت تض�من أن یت�وافر ف�ي الھ�اتف المحم�ول لك�ل معلم�ة

 . قائمة اتصال بأولیاء أمور جمیع طالبات صفوفھم والمشرفات المسئوالت عنھم

 التأكد من أن خزانات وقود المولدات الكھربائیة وخزانات میاه الشرب ممتلئ نص�فھا

 .في كافة األوقات لضمان توافر مخزون احتیاطي لحاالت الطوارئ على األقل

 

ویقترح لتنفیذ ھذه التوصیات االلتزام بالخطة اإلجرائی�ة التالی�ة كم�ا موض�ح بالج�دول 

  :اآلتي
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  خطة إجرائیة لكیفیة التقلیل من ظاھرة الخوف والھلع في مدارس البنات) 1(جدول 

 ح للتنفیذالزمن المقتر المصادر اإلجراء
الصعوبات  والبدائل 

 المقترحة

  الب�������رامج التدریبی�������ة

 )التدریب(  

الت��دریب عل��ى عملی��ة 

اإلخ��������الء الس��������ریع، 

 .واإلسعافات األولیة

وس���������ائل الس���������المة 

فیالمب����اني المدرس����یة 

 -نقط��������ة التجم��������ع (

 -لوح������ات إرش������ادیة 

 -أجھزة إطفاء وإنذار 

 ) إسعافات أولیة

إدارة : مص����ادر بش����ریة

ة التربی�ة السالمة ب�وزار

  والتعلیم

الجھات المعنیة كل فیم�ا 

ال��دفاع الم��دني ( یخص��ھ 

، الھ���������الل األحم����������ر، 

الم���������رور، الص���������حة، 

  ..)اإلعالم، الكھرباء

ی�����تم : مص�����ادر مادی�����ة

زی����������ادة المخص����������ص 

ب��������البرامج التدریبی��������ة 

ب����الوزارة لتكف����ي كاف����ة 

 .األنشطة

تنقسم عل�ى مجموع�ات 

  :ومناطق تعلیمیة

ت���������دریب م���������دیرین ( 

 ومس���������ئولي األم���������ن

والسالمة في الم�دارس  

والمعلم�ات  ف��ي منطق��ة 

م���ا عل���ى التعام���ل م���ع 

األح���������داث الطارئ���������ة 

 )شھر(

ت����������دریب الطالب����������ات 

واألخص���ائیات النفس���یة 

 )شھرین(واالجتماعیة 

تعم���یم بع���د ذل���ك عل���ى 

ب���اقي المن���اطق وتك���رر 

 .دوریا طوال العام

 

  

  

  

ع��دم التع��اون الكام��ل ب��ین 

المس���ئولین ف���ي ال���وزارة 

وم���������دراء الم���������دارس، 

وتع��الج م��ن خ��الل التأكی��د 

عل��ى أھمی��ة حف��ظ س��المة 

  أرواح طالبتنا 

ع����دم الش����عور بالجدی�����ة 

أثناء ال�دورات التدریبی�ة، 

وتع��الج م��ن خ��الل وض��ع 

 .نظام للتحفیز والعقوبات

 

الرھبة من قب�ل الم�دیرین 

م��ن التغیی��ر نتیج��ة األخ��ذ 

بالنظ���ام التقلی���دي فت���رات 

كثی��رة، وی��تم ع��الج ذل��ك 

م��ن خ��الل ع��رض اآلث��ار 

لس��لبیة الت��ي تح��دث عن��د ا

الت����������دافع والط����������وارئ 

وأھمی��ة النظ��ر فیأس��الیب 

جدی�������دة لتقلی�������ل حج�������م 

الوفی�����ات واإلص�����اباتالتي 

 تنجم عن ذلك

  أنشطة مدرسیة

حص��ة نش��اط مدرس��ي 

تت���ولي مھم���ة ت���دریب 

التلمی��ذات المس��تجدات 

ف����ي المدرس����ة عل����ى 

كیفی����ة التعام����ل عن����د 

حدوث ح�االت ط�وارئ 

 أو حوادث

 

عق��د اجتم��اع لطالب��ات 

المدارس یمكن تقس�یم 

عل��ى دفع��ات ف��ي حال��ة 

كب����ر حج����م المدرس����ة 

للتوعی�����ة اإلرش�����ادیة 

والنفس��یة للتعام��ل م��ع 

الخ��وف عل��ى اعتب��اره 

حال�����������ة عرض�����������یة 

والتعامل مع الط�وارئ 

 بشكل فعال

مص��ادر بش��ریة، یت��ولي 

المش��������رف الترب��������وي 

ومش�����������رفي األم�����������ن 

والس��������������المة م��������������ع 

األخصائیات االجتماعی�ة 

والنفس����یة إقام����ة ھ����ذه 

لزی��ادة وع��ي الحص��ص 

الطالبات بالس�بل المثل�ي 

للتغل������ب عل������ى حال������ة 

 .الخوف عند الطوارئ

 

المصادر البشریة یتولي 

أم����������ر االجتماع����������ات 

المش����رفین ف����ي مج����ال 

األم�����������ن والس�����������المة 

المدرس�����یة ومس�����ئولین 

م������ن ال������دفاع الم������دني 

  ووزارة الداخلیةوالھالل

  األحمر 

  

ی����تم االنتظ����ام فیإقام����ة 

الحص�����ص المدرس�����یة 

الخاص�����������ة بمھم�����������ة 

الت���������دریب وال���������وعي 

ش����ھریا ط����وال الع����ام، 

وزی�����ادة ع�����ددھا ف�����ي 

المعس����كرات الص����یفیة 

 .بالمدارس

  

یعق���د االجتم���اع م���رتین 

في العام الدراس�ي، م�ع 

أھمی������������ة اإلش������������ادة 

ب������المواقف البطولی������ة 

والتض���حیات الجس���یمة 

الت�����ي ق�����دمتھا بع�����ض 

المعلم���ات أو الطالب���ات 

ف����ي الم����دارس إلنق����اذ 

  أثناء الحوادثا بعضھ
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 ح للتنفیذالزمن المقتر المصادر اإلجراء
الصعوبات  والبدائل 

 المقترحة

 

  لسالمةإجراءات ا

ف����تح ب����اب الط����وارئ 

خ��الل الی��وم الدراس��ي 

وزی��ادة ع��دد المخ��ارج 

طبق����ا لحج����م الط����الب 

  .بالمدارس

تأس��یس جماع��ة تح��ت 

مس��مي جماع��ة األم��ن 

والس���المة داخ���ل ك���ل 

مدرس����ة تتك����ون م����ن 

المع���روف ( الطالب���ات 

ع���������نھم الكاریزم���������ا 

مھامھم كما ) والتأثیر 

ھ������������ي موض������������حة 

 بالتوصیات السابقة

النظ��ر ف��ي االس��عافیین 

المق��دمین للخدم��ة م��ن 

خ��الل تعی��ین مس��عفات 

نس�����اء ف�����ي م�����دارس 

  البنات

ام�ن : المصادر البش�ریة

المنش�������آت المدرس�������یة 

 وحراس البوابات

  

  

 

: المص������ادر البش������ریة 

اختی����ار طالب����ات یش����ھد 

لھ����م التعام����ل بایجابی����ة 

أثن��اء الط���وارئ وتقلی���ل 

حال��ة الھل��ع م��ع بعض��ھم 

البعض، ومشرف األم�ن 

والس����المة بالمدرس����ة ، 

ئل اإلع���������الم، ووس���������ا

ورج���ال ال���دفاع الم���دني  

 .والھالل األحمر

المص��ادر البش��ریة، ف��تح 

 ب��������اب التعی��������ین ف��������ي

اإلس���عاف لإلن���اث منع���ا 

ف����ي م����دارس  لإلح����راج

  البنات

 .طوال الیوم الدراسي

  

  

  

  

  

اجتم��اع ش��ھري بص��فة 

  .دوریة

  المتابعة

تكثی���������ف الحم���������الت 

التفتیش����������یة عل����������ى 

الم�����دراس بالمراقب�����ة 

  على أدوات المكافحة 

: لمص������ادر البش������ریة ا

المس����ئولین ف����ي وزارة 

التربی�����������ة والتعل�����������یم 

بالتنس��یق م��ع مس��ئولي 

الكھرب�������اء والص�������یانة 

وفری����ق اإلدارة العام����ة 

لألم�����������ن والس�����������المة 

  المدرسیة

المتابعة كل شھرین في 

الم���دارس، أم���ا بش���أن 

الم���دارس الت���ي ح���دث 

بھ���ا ط���وارئ ووفی���ات 

نتیج��ة الھل��ع والخ��وف 

ی����تم تكثی����ف المتابع����ة 

ھر ط��وال لتك��ون ك��ل ش��

  .العام
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  الخالصة
أن مصادر الخطر التي تؤدى إلى نشوب أو زیادة حاالت الھلع والخوف لدي الطالبات 

في المدارس ترجع إلى أسباب ال دخل لإلنسان فیھا وھى أسباب طبیعیة، وأسباب 

أخرى من صمیم عمل اإلنسان خاصة في حالة تعطل الكھرباء أو حدوث ماس 

لحرائق وغیرھا من الحوادث التي تزید فرص انتشار حاالت كھربائي أو نشوب ا

الخوف والھلع في المدارس بازدیاد األخطار البشریة عنھا من األخطار الطبیعیة 

  .باالضافة الى عوامل بیئیة و اجتماعیة أخرى

  

  المراجع 

  34سیكولوجیة الخوف دار النھضة القاھرة ص ) 1990(أسعد یوسف .1

أساسیات البحث العلمي في العلوم اإلقتصادیة ) 1999(جمعة، أحمد وآخرون .2

 42والمالیة واإلداریة دار الصفا عمان ص   

الطب العقلي والنفسي، بیروت دار النھضة العربیة ) 1999(الدسوقي، كمال .3

 53للطباعة والنشر ص 

 ثقافة الخوف كلیة التربیة،جامعة دمشق سوریا ) 2006(القوال ،محمد .4

خوف ومفھومة السیكنولوجي وأنواعھودور األسرة ال )2006(مولى، محمد .5
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ABSTRACT 

Clustering methods are important tool in data mining. The 

main challenge of clustering is to select the suitable method to 

be used for a given data set and the estimation of the number 

of clusters in the data set, especially in case of the 

unsupervised data. In this paper, a comparison between two 

important partitioning clustering methods namely the K-means 

and the Partition Around Medoid (PAM) have been 

considered and a special index for each has been used to 

estimate number of clusters. Also different indices of internal 

validation and stability measures have been used to compare 

these two methods to evaluate their performance by using 

these indices. 

Internal validation and stability measures have been used to 

compare between K-means and PAM for B-cells and T-cells 

and it has been found that for B-cells the K-means performs 

better than PAM by Connectivity, Dunn, Silhouette, APN, 

ADM, FOM indexes and PAM perform better than K-means 

by AD index. For T-cells, PAM performs better than K-means 

by Connectivity index and K-means performs better than 

PAM by Dunn, Silhouette, APN, AD, ADM, FOM indices. 

Keywords: B-cells, T-cells, K-means, PAM, Calinski, 

Silhouette, Connectivity, Dunn, APN, AD, ADM, FOM. 
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 الملخص باللغة العربیة

یعتب��ر أھ��م تح��دي الج��راء التحلی��ل ، ط��رق التحلی��ل العنق��ودي مھم��ة ج��داً لفھ��م البیان��ات 

ذلك تق�دیر ع�دد العناقی�د ف�ي العنقودي ھو اختیار الطریق�ة المناس�بة للتحلی�ل العنق�ودي وك�

بالمقارن�ة  ق�ام الباحث�انوفي ھ�ذا البح�ث ، الغیر مصنفة أصالً البیانات خاصة في البیانات 

بین أحد أھم الطرق لتقسیم البیانات وھما طریقة التحلیل العنقودي المجمعة ح�ول الوس�ط 

ة لك��ل وت�م اس��تخدام مؤش�رات قیاس��ی، وطریق�ة التحلی��ل العنق�ودي المجمع��ة ح�ول الوس��یط

طریقة للتنبؤ بعدد العناقید في كل طریقة وأیضأ تم استخدام عدة مؤشرات لقی�اس التحق�ق 

الداخلي والثب�ات ف�ي ك�ل طریق�ة لتقی�یم النت�ائج ف�ي ك�ل منھم�ا وك�ذلك الختب�ار كف�اءة ك�ل 

  .مؤشر من المؤشرات

كما ت�م فح�ص االس�تقرار ال�داخلي لك�ل طریق�ة وم�ن خ�الل ھ�ذا الفح�ص تب�ین أن طریق�ة 

  باستخدام المعاییر  تحلیل العنقودي المجمعة حول الوسط كانت أكفأال

)Connectivity, Dunn, Silhouette, APN, ADM, FOM(،   

 )AD(حول الوسیط أكفأ باستخدام معیار   بینما كانت طریقة التحلیل العنقودي المجمعة 

  .عند التطبیق على خالیا بي 

ح���ول الوس���ط كان���ت أكفأباس���تخدام المع���اییر بینم���ا طریق���ة التحلی���ل العنق���ودي المجمع���ة 

)Dunn, Silhouette, APN, AD, ADM, FOM(   بینما طریقة التحلیل العنقودي

عن�د التطبی�ق عل�ى   )Connectivity(المجمعة حول الوسیط كانت أكفأ باستخدام معی�ار

  .خالیا تي

1. Introduction 

K-means and Partition Around Medoid (PAM) and especial indices for 

each has been presented, both methods are partitioning methods and 

they attempt to minimize the distance between objects inside a cluster 

and these objects inside the same cluster should be similar while 

dissimilar objects are placed in different clusters.  

The main objective of the present study is to compare two 

nonhierarchical clustering methods, K-means and Partition Around 

Medoid by using the Calinski index for the former and Silhouette width 

for the later and carrying out internal and stability validation for both. 

Acute Lymphoblastic Leukemia data with B-cells and T-cells subsets of 

Ritz Laboratory (Sabina et al., 2004 [21]) have been considered for 

implementing the objective. 
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2. Material and Methods 

 Acute Lymphoblastic Leukemia data set taken from Ritz Laboratory 

(Sabina et al., 2004 [21]) consists of micro arrays from 128 different 

individuals with acute lymphoblastic leukemia (ALL). The data 

available in R data base have already been normalized using Robust 

Multichip Average (rma) (R manual documentation, 2012 [20], Irizarry 

et al., 2003 [11]).  

The two nonhierarchical clustering methods have been implemented 

using the  R software package with Manhattan distance as the data set 

comprises both continuous as well as categorical data. 

2.1 Data Set: Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Data  

This data frame contains observations on: (i) Patient IDs, (ii) Date of 

diagnosis, (iii) Sex of the patient (sex), (iv) Age of the patient in years 

(age), (v) type and stage of the disease: 'B' indicates B-cell ALL while 

'T' indicates T-cell ALL (BT),  (vi) ‘Remission’: a factor with two 

levels, either 'CR' indicates that remission was achieved or 'REF' 

indicating that the patient was refractory , and remission was not 

achieved (remission), (vii) ‘CR’: a vector with the following values: 1: 

“CR”, remission; achieved; 2: “DEATH IN CR”, patient died while in 

remission; 3: “DEATH IN INDUCTION”, patient died while in 

induction therapy; 4: “REF”, patient was refractory to therapy (CR), 

(viii) the date on which remission was achieved, (ix) a logical vector 

indicating whether t (4; 11) translocation was detected (t411), (x) a 

logical vector indicating whether t (9; 22) translocation was detected 

(t922), (xi) a vector indicating the various cytogenetic abnormalities 

that were detected (cyton), (xii) the assigned molecular biology of the 

cancer (molb), (xiii) Fusion protein for those with BCR\/ABL which of 

the fusion proteins was detected, ‘p190’, 'p190\/p210', 'p210' (fusionp), 

(xiv) the patient’s response to multidrug resistance, either 'NEG', or 

'POS' (mdr), (xv) 'kinet'  ploidy, either diploid or hyperd (kinet), (xvi) a 

vector indicating whether the patient had neither continuous complete 

remission nor not (ccr), (xvii) a vector indicating whether the patient 

had relapse or not (relapse), (xviii) a vector indicating whether the 

patient receive a bone marrow transplant or not (transplant), and (xix) 
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follow-up data with 10 possible value 1 to 10 (f.u). The possible values 

of fu are: 

1. “AUBMT \/ REL”: autologous bone marrow transplant and 

subsequent relapse,  

2. “BMT \/ CCR”: allogeneic bone marrow transplant and still in 

continuous complete remission, 

3. “BMT \/ DEATH IN CR”: after allogeneic bone marrow transplant 

patient died without relapsing, 

4. “BMT \/ REL”: after allogeneic bone marrow transplant patient 

relapsed,  

5. “CCR”: patient was in continuous complete remission, 

6. “CCR \/ OFF”: patient was in continuous complete remission but 

off-protocol for some reasons, 

7. “DEATH IN CR”: died when in complete remission,  

8. “MUD \/ DEATH IN CR”: unrelated allogeneic bone marrow 

transplant and death without relapsing, 

9. “REL”: relapse, and 

10.  “REL \/ SNC”: relapse occurred at central nervous system, 

The last variable is (xx) a logical vector indicating whether the 

cytogenesis was normal (citog). 

The data have been presented in the form of an 'exprSet' object which is 

suitable for implementation and comparison in many of clusters 

algorithms (Kumar and Sharma, 2011 [16]; Jonathan et al., 2010 [13]) 

because one can extract subsets from this dataset as Acute 

Lymphoblastic Leukemia caused by different causes like T.cells, 

B.cells.  

The variable BT gives information about the type (B or T) and stages of 

the disease (five stages for each type). So from the ALL data set two 

distinct subsets with respect to two covariates namely T cells and B 

cells have been extracted for independent investigation using the 

clustering algorithms. 

The values of all the variables in the 95th and the 128th rows of the data 

set are missing. As such effectively the ALL dataset comprises 

observations of 126 individuals, more over in the present work four 

variables namely the variables Patient IDs, date of diagnosis, age of the 
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patient in years and date on which remission was achieved have been 

omitted before the analysis as they are not relevant for the present 

investigation. Therefore, in the current work, 126 observations (rows) 

with only 16 out of 20 variables have been considered for the analysis. 

2.2 Distance and indices 

Manhattan distance which is a non Euclidean distance between two 

objects ix  and jx  , r is the number of observations and computed as: 

(Kaufman and Rousseeuw, 2005 [15]) 









 



r

g
jgigManh xxd

1

)( ji x,x                (1) 

is the preferred distance measure when data set contain both continuous 

and categorical data. It is formally known as 1l  norm.  

The cluster validation index of Calinski and Harabasz   (1974 [4]) is 

defined as 

 
 KNtraceW

KtraceB
KCh






/

1/
)(  for NK               (2) 

where B denotes the error sum of squares between different clusters 

(Inter cluster) 

and W is the squared difference of all objects in a cluster from their 

respective cluster center (intra cluster), N is the number of clustered 

point, K is the number of clusters. The maximal achieved index value 

indicates the best clustering method for the data (Calinski and Harabasz, 

1974 [4]). 

2.3 Internal validation and stability measures for clusters  

The internal validation measures reflect the compactness, connectness 

and separation of the cluster partitions. It's very important to know that 

the internal methods of cluster validation don't provide a definite guide 

to the number of cluster (pp. 246, Everitt, 2011 [10]). 

2.3.1 Internal validation measures 

I. Connectivity:  

It measures the extent to which observations are placed in the same 

cluster as their nearest neighbors in the data and can be computed as: 

Let )( jinn  as the jth nearest neighbor of observation i. 
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Let 
)(, jinnix be zero if i and )j(inn are in the same cluster and 

j/1 otherwise. 

For a particular clustering partition },,{ 1 kCCC  of the N observations 

into k disjoint clusters. Then the connectivity is defined as:  


 


N

1i

L

1j
nn,i )j(i

x)C(Conn                                           (3) 

where L is a parameter that determines the number of neighbors that 

contribute to the connectivity measures. 

Interpretation: )C(Conn  has a value between 0 and   and it should be 

minimized. 

II. Silhouette width: 

The silhouette value measures the degree of confidence in the clustering 

assignment of a particular observation. It is defined as: 

),max(
)(

ii

ii

ab

ab
iS


                       (4) 

where ia  is the average distance between i  and all other observations in 

the same cluster and it can be defined as: 
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1
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a ,  

ib  is the average distance between i  and the observations in the nearest 

neighboring cluster and it can be defined as: 
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Cn

jidist
b

)(
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)(\ 

 

)(iC  is the cluster containing i , ),( jidist  is the distance between 

observations i, j.  In the current investigation the suitable distance is the 

Manhattan distance )(Cn which is the cardinality of cluster C. and our 

data set contain both continuous and categorical data. 

Interpretation: Silhouette width lies in the interval [-1, 1] and should be 

maximized.  

The average of )(iS  for all objects i in a cluster, which is called the 

average silhouette width of that cluster. 
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The average of )(iS  for ni ,,2,1   is called the average silhouette 

width for the entire data set, and can be used for the selection of the 

“best” value of k, by choosing that k for which silhouette width is 

highest. 

Silhouette Coefficient (SC) is defined as the maximum Silhouette width 

for entire dataset. The values of (SC) lie between 0 and 1 and are 

usually interpreted as follows: 

 (0.7 - 1.0) A strong structure has been found. 

 (0.5 - 0.7) A reasonable structure has been found. 

 (0.26 – 0.5) The structure is weak and could be artificial and there is 

a need to try other additional methods of clustering to such datasets. 

 (  0.25)    No substantial structure has been found. 

(See Kaufman and Rousseeuw, 2005 [15]; Kumar and Sharma, 2009 

[16]; Swami and Jain, 2006 [24]; Anja et al., 1997 [1] for details) 

III. Dunn index: 

The Dunn index is the ratio of the smallest distance between 

observations not in the same cluster to the largest intra cluster distance 

and is given by 

)diam(C  max

),(minmin

)(
m

,,,

CC

CjCiCCCCC

m

LKLKLK

jidis

CD













     ,     (5) 

where )C(diam m is the maximum distance between observations in 

cluster mC . 

Interpretation: The Dunn index has a value between 0 and   it should 

be maximized. 

The above three indices have been implemented in R using the function 

clValid of clValid  library. 

2.3.2 Stability measures 

For a data set having M observations (rows) per variable and N variables 

(columns) stability measures implemented in the clValid library 

compares the clustering outputs based on the full data with the 

clustering based on the data with one column removed one at a time 

(Datta and Datta, 2003 [7]; Yeung et al. 2001 [25]). It has been shown 

that these measures provide good results if the data are highly 
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correlated. The four measures of stability available in clValid library are 

the average proportion of non-overlap (APN), the average distance 

(AD), the average distance between means (ADM), and the figure of 

merit (FOM). 

I. Average proportion of non overlap (APN)  

The APN is defined as: 
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where: 

M : Number of observations (rows) per variable. 

N : Number of Variables (columns) 
liC , : Cluster containing observation i where the clustering is based on 

the dataset with column l  removed. 
0,iC : Cluster containing observation i using the original clustering based 

on full data 

Interpretation: The values of the APN lies in the interval [0, 1], with 

values close to zero corresponding with highly consistent clustering 

results. 

II. Average distance (AD)  

The AD is defined as: 
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Interpretation: AD has a value between 0 to . The smaller values are 

preferred. 

III. Average Distance between Means (ADM)  

The ADM is defined as: 

),(
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)( 0,,

1 1
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xxdis
MN

CADM 
 

                 (8) 

where 0,iC
x  is the mean of the observations in the cluster that contains 

all columns, and liC
x , is the mean of the observations in the cluster that 

contains the data with removed column. 

Interpretation: ADM like the AD has a value between 0 to . The 

smaller values are preferred. 

IV. Figure of Merit (FOM)  
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The FOM is defines as: 
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ClFOM             (9) 

Where lix ,  is the value of the ith observation in the lth column. )(lx
kC is 

the average of the cluster )(lCk . 

Interpretation: FOM takes value between 0 to . The smaller values are 

preferred. 

2.4. K-means and Partition around Medoid (PAM) algorithm  

K-means is a popular algorithm because it is used for large scale 

clustering projects and it accesses the original data. The algorithm seeks 

to minimize Error Sum of Squares (ESS) and the procedure stops when 

no further reassignment reduces ESS.  

K-means algorithm: 

I. Input },,2,1,{ nixl i  , K= number of clusters. 

II. Do one of the following : 

 Start with initial random assignment of the items into K clusters and 

for cluster m compute its current centroid as: Kmxm ,,2,1,  . 

 Pre-specify the squared K cluster centroid  as Kmxm ,,2,1,   

III. Compute the squared Euclidean distance of each item to its current 

cluster centroid as: 

          )()(ESS
1 )(

mi
T

m

K

m mic
i xxxx   

 

                       (10) 

Where mx is the mth cluster centroid and )(ic is the cluster containing ix . 

IV. Reassign each item to its nearest cluster centroid so that ESS is 

reduced  

         to magnitude. After each assignment update the clusters centroid. 

V. Repeat steps 3 and 4 until no further reassignment of items takes 

place. 

Remark 1. K-means algorithm is probably the most widely applied 

nonhierarchical clustering techniques (Kaufman and Rousseeuw, 2005 

[15]; Brito et al., 2007 [3]). It can be implemented easily using an 

update equation for the centroid coordinates, if object i is moved from 

cluster v to cluster w , the new centroid are given by: 



A Comparative Investigation of K-means and Partition Around Medoid Methods 
of Clustering - a Case Study with Acute Lymphoblastic Leukemia Data 

  

 

371 

))((
1

1
)( /

iffv

v

f xvxn
n

vx 


                  (11) 
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wx 


        (12) 

where: 

  //  wand v  represent the new clusters 

 )(),( // wxvx ff are the centroid of cluster wv,  respectively. 

 wv nn ,  are numbers of objects in clusters wv,  respectively. 

As the centroid is the point which minimizes the sum of squares of 

distances, the total sum of squares will decrease by an even larger 

quantity. (See pp.424, Izenman, 2008 [12]; Dean and Richaed, 2002 [8]; 

Kumar and Sharma, 2011 [16]; Qin, 1999 [19] for details). One of the 

main limitations of K-means algorithm is the effect of outliers on the 

results. 

Partition around Medoid (PAM) is a modified form of K-means and a 

more robust than K-means, PAM depends on the sum of distances 

between the medoid* and the other cluster members. This sum should 

be the minimum (clValid library R, R manual documentation, 2012 

[20]). The main advantages of this method the lies in its computation - 

and findings which are truly representative of the observations within a 

given cluster. (Cluster analysis [6]) 

* Clusters are typically represented by centrotypes which are objects in the 

cluster having maximum within average similarity (or minimum 

dissimilarity). Medoid is one such centrotypes which is characterized by 

having minimum absolute distance among other members of that cluster. 

Algorithm of partitioning-around-Medoids clustering (pp.426, 

Izenman, 2008 [12]) 

1. Input: Proximity matrix )( ijdD ; K=number of clusters. 

2. From an initial assignment of the items into K clusters. 

3. Locate the medoid for each cluster. 

4a. For K medoids clustering: 

 For the mth cluster reassign the th

mi  to its nearest cluster medoid then 

the objective function is: 



  2016الد السادس العدد الثاني يونيو  –جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات 
 

372  

  
 


K
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ESS is reduced in magnitude, where c(i) is the cluster 

containing the ith item. 

 Repeat step 3 and reassignment step until no further reassignment of 

items takes place. 

      4b. For partition around medoids clustering: 

 For each cluster, swap the medoid with the non-medoid item gives 

the largest reduction in medESS . 

Repeat swapping process over all clusters until no reduction 

in medESS takes place. 

2.5. Data imputation (Kurt, 2012 [17]) 

Generally the nonhierarchical clustering algorithms are not 

recommended in the presence of missing values. In the ALL dataset 

which consists of numerical as well as categorical observations there are 

missing values. As such it is logical to impute the missing values in this 

dataset. In the present work Expectation Maximization (EM) algorithm 

for unrestricted model (Shafer J.L., 1997 [22]; Little and Rubin, 1987 

[18]) available in the mix library in R has been used for data imputation 

in the ALL dataset.  

3.  Previous studies  

Siddheswar and Huri (1999 [23]) overcome the disadvantage of the K-

mean algorithm which determines the number of clusters, k, by 

developing a simple validity measure based on the intra cluster and inter 

cluster distance measures that allows the estimation number of clusters 

automatically minimizing validity measures . Kanungo et al.(2002 [14]) 

conducted a study to compare the efficiency of K-means algorithm with 

Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies (BIRCH) 

clustering scheme on real and synthetic data from actual applications in 

image processing, and found that the efficiency of K-means is better 

than BIRCH algorithm. Chris and He (2004 [5]) conducted a study to 

test the effect of dimension reduction on K-means clustering by using 

principal component analysis to reduce the data from the original 1000 

dimension to 40, 20, 10, 6 and 5 dimensions respectively on 4029 of  

Gene expression of 96 tissue samples on human Lymphoma. They have 
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applied K-means on 10 random samples of each new groups 

combination [40, 20, 10, 6 and 5 dimensions]. They found that the 

results systematically and significantly improved. Swami and Jain (2006 

[24]) conducted a study to evaluate the accuracy of PAM clustering 

considering a diabetes dataset containing 786 records with 8 attribute 

and 2 classes. They implemented the method of PAM on their data and 

compared the results with other methods of classification which are 

popular for classifying diabetics data like C4.5, CBA, CHAR and found 

that the accuracy of their method is near to the other popular 

classification methods for diabetics. Boomijia (2008 [2]) conducted a 

study to compare K-means with K-Medoids algorithms using 

experimental runs with hundred random data points and found that k-

Medoids method is more robust than K-means in the presence of noise 

and outliers and k-Medoids algorithm performs effectively for small 

datasets. Devi et al. (2009 [9]) conducted a study to evaluate K-means 

and Partition Around Medoids algorithm by grid environment using 

design of experiments and found that K-means algorithm overcomes the 

problem of clustering larger datasets and also it clusters the data faster 

than Partition Around Medoid. Kumar and Sharma (2009 [16]) 

implemented the K-means and PAM algorithm using a sample of 

Leukemia patients datasets with complexity and a high dimensionality 

of gene and performed a comparative study of the two algorithms and 

observed that K-means algorithm is better than PAM when less number 

of genes is considered for the study. But as the number of genes is 

increased the average accuracy of PAM clustering improves over K-

mean clustering. 
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4. Results and interpretations 

4.1  K-means clustering for B-cells and T-cells 

Table 1 K-means results summary for B-cells and T-cells 

 For B-cells For T-cells 

# 

clusters 

Total within 

(ESS) 

Calinski 

index 

Total within 

(ESS) 

Calinski 

index 

2 1452.746 47.3798 416.5442 18.40256 

3 1145.591 41.9145 358.3031 12.69729 

4 888.5717 44.3072 225.9753 18.4244 

5 864.1490 34.4187 192.7396 16.78645 

Max 

index 
 47.3798  18.4244 

 

4.2 Partition Around Medoids (PAM) for B-cells and T-

cells 
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Here PAM has been implemented for k = 2 to k = 5. 

 

 
Fig 1 Partition Around Medoids for B-cells. k = 2 to 5 
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Fig 2 Partition Around Medoids for T-cells. k = 2 to 5 
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Table 2 Average Silhouette width for B-cells and T-cells  
  For B-cells For T-cells 

# clusters 2 3 4 5 2 3 4 5 

Average Silhouette width 0.28 0.28 0.28 0.29 0.37 0.31 0.34 0.27 

Table 3 Optimal internal and stability results of K-means and  

PAM clustering for B-cells and T-cells 
 B-cells T-cells 
 Score Method Score Method 

Connectivity 22.3202 K-means  (2) 9.7500 PAM        (2) 
Dunn 00.2119 K-means  (5) 0.2967 K-means  (5) 

Silhouette 00.3044 K-means  (4) 0.3703 K-means  (3) 
APN 00.0372 K-means  (4) 0.0134 K-means  (2) 
AD 09.0340 PAM        (5) 6.8256 K-means  (5) 

ADM 00.3642 K-means  (2) 0.2016 K-means  (2) 
FOM 00.8503 K-means  (5) 0.7185 K-means  (5) 

The bold values between brackets is the optimal number of clusters 

 Internal validation and stability measures results after reduced 

dimension 

We have also implemented clustering on variables to reduce dimension 

of the data sets which resulted in the reduction of dimension from 16 

variables (BT, sex, remiss, CR, t411, t922, cyton, citog,molb, fusionp, 

mdr, kinet, ccr, relapse, transp, f.u.) to only 8 variables (BT,remiss, 

CR,t922, cyton, citog, molb, fusionp). 

The results of the internal validation and stability measures of the data 

after dimension reduction for both data subset are presented in table (4) 

Table 4 Optimal internal and stability results of K-means and  

PAM clustering for B-cells and T-cells with dimension reduction 

  B-cells T-cells 

  Score Method Score Method 

Connectivity 4.9619 K-means  (2) 7.3702 K-means  (2) 

Dunn 0.1295 K-means  (3) 0.3343 K-means  (2) 

Silhouette 0.4115 K-means  (2) 0.4570 K-means  (2) 

APN 0.0575 K-means  (2) 0.0467 K-means  (2) 

AD 4.9102 PAM        (5) 3.5676 PAM        (5) 

ADM 0.4670 K-means  (2) 0.2503 K-means  (2) 

FOM 1.0225 PAM        (5) 0.8802 PAM        (5) 

The bold values between brackets is the optimal number of clusters 
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5. Concluding Remarks and Recommendations 

K-means and Partition Around Medoids (PAM) are both partitioning 

method and attempt to minimize the distance between objects inside 

cluster, 

The estimated number of clusters using K-means with Calinski index 

(Calinski and Harabasz 1974[4]) for B-cells data has been found to be  

2, while for T-cells it is 4 (see table 1). 

Using the average Silhouette width for PAM, the estimated number of 

clusters for B-cells has been found to be 5, while for T-cells it is 2 as in 

table 2. But here it should be kept in mind that the cluster structures by 

PAM for B-cells and T-cells are artificial, because average Silhouette 

width is less than 0.5 (Kaufman and Rousseeuw 2005 [15]). 

Internal validation and stability measures have been used to compare 

between K-means and PAM for B-cells and T-cells and the findings 

have been exhibited in table 3 and it has been found that for B-cells the 

K-means performs better than PAM by Connectivity, Dunn, Silhouette, 

APN, ADM, FOM indexes and PAM perform better than K-means by 

AD index. For T-cells, PAM performs better than K-means by 

Connectivity index and K-means performs better than PAM by Dunn, 

Silhouette, APN, AD, ADM, FOM indices. 

From table (3) and table (4) we can conclude that there is some 

modifications respected to internal stability (Connectivity, Dunn and 

Silhouette) for T-cells and (Connectivity and Silhouette) for B-cells also 

there is some modifications in stability measures respected to AD 

measures for both B-cells and T-ells. 

Therefore the main recommendations from the current investigation are: 

I. Internal and stability validation should be used to select the 

appropriate method for a given data set in clustering analysis. 

II. Suitable index should be used for the appropriate method (s) 
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