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 معايير النشر في املجلة

عن دن دستح ، ود دددددم دست ح ، أو دست حثألن، يجب أن تحا ي دسصدددددفحة د ولم مل دستح  علم  ج1

و فدة دسعمدمل، ودسعن دن، ودسيريدا دتسكترو  ، وتد ريخ دستحد ج ومل أ دمل  دددددددددددددمد ن  دددددددددددددويدة عمليدة  

دساحكيم، فيجددب عددام اثو د دددددددددددددم دستدد حدد ، أو دستدد حثألن    ودددددددددددددلددب دستحدد ، أو أيددة  شدددددددددددددد رد   

ل أ ددددددددفم، أو تكشددددددددف عل أشددددددددخ وددددددددفم، وعنا رغتة دست ح ، أو دست حثألن    تاايم دسشددددددددكو  

   عا     نج ز دستح ، في  ن اسك    وفحة مساالة

بددد سلحدددة    ألن( كلمدددة، ومبخصددددددددددددد 150يجدددب تادددايم مبخ  سلتحددد  بددد سلحدددة دسعو يدددة بحدددا أ  ددددددددددددد ى   ج2

، وي  ن كمل مبخ     وفحة مساالة،  س مل من م   ( كلمة150بحا أ   ى  ودسترثية  دتنجلألاية 

لمددد   مفاددد حيدددة ددسدددة بددد سلحدددة دسعو يدددة  ( ك5علم أن يحا ي كدددمل مبخ  علم عن دن سلتحددد ، و  

 ودتنجلألايةج و اون اثو أ م ء أو بي ن   دست حثألن

ودددددددددددددفحددة(، بمدد     اسددك د ود ا، ودلجدداو ،   30عدداد ودددددددددددددفحدد   دستحدد  ، تاجدد وز بدد ي حدد     ج3

 ود ش   ، ب  اثن ء د الحق

،  (1.5(، و اتدد عددا أ دددددددددددددرو باددار  A4أنمدد و ووددددددددددددديك دسكادد بددة ت  ن كدد سادد ل   مادد س دسصدددددددددددددفحددة   ج4

 دددددددددددددم ثحا أد ى( س مل مل أعلم وأ دددددددددددددفمل و  ن ّ دسصدددددددددددددفحة،  شددددددددددددد ملة دسف دمش،   2وب  دمش  

 ود ود ا، ود اارف  ، ودلجادو ، ود الحق(

 نم  دسكا بة ج5

 14حجم دلخ   Traditional Arabicسلحة دسعو ية    •

 14حجم دلخ    Times New Romanسلحة دتنجلألاية    •

ما دستيد ند  ، فعليدن أن يادام  كدددددددددددددخدة كد ملدة مل     حد   د دددددددددددددا دام دستد حد   دد  مل أدود    ج6

 تلك د دد ، توفق    طلب دسنشو

تعممل دكجلة علم ت وديمل منج  دستح  دسعمل ، وتؤثا ب ن دستح   د و دلة يجب أن تا  ن مل   ج7

 د   دء دآلتية

محادد    -أهادف دستح    -أهمية دستح    -أ دددددئلة دستح     -مشددددد لة دستح    - ماامة دستح   

دتط ر دسن وي    –منججية دستح     -دسارد ددددددددددددد   دسسددددددددددددد باة  –اعويف ب  صدددددددددددددرب     دس -دستح   

 دسا وي   ود اترح  (  –من  شة دسنا ئج   -ودسعمل    ن و ا( عوض دسنا ئج  

 سن  م  معية علم ،  يام ت ثيق د ود ا ود ص در ج8
ً
  دء دد مل دستح  أو      ئمة د ود ا، وفا 

 جية أم عو ية  دء أك نت  نجلألا ،  دسنفس د مويكية

(APA7)  Edition) th(American psychological Association 7   
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 العدد مقدمة

الحمد هلل رب العاملين والصالالالوا وال الالالوس دنا مالالال دملا وثمد امل علع ريم  لععاملين واعدي هيملةا          

الععم الالالال   ملاالالالالدس لاميلرملالالالالا الاريل العالالالالد  ال الالالالا   و  وجعلةالالالالا  تثرير وجعالالالال  ت  الالالالان لعععلس الاالجليالالالال  وام لمالالالالاد الالالال  

 .9891-2757املحام  ذات الاالق ل الدول  

و  ال ثلع التي تممل ورا عتها وهق الشالالالرول الةابالالال  جال شالالالر    املاع  وقد امالالاللا عمل املاع  العد د 

و  ق ال     ال  اللثرير هلل ق لب ضعاالالالالالالالالالالالالاليالا وامدلال.ار و  ضعاالالالالالالالالالالالالاليالا ايزر  وي   العالد  الحالال  ج ثلع ومي ا    

 وجامت الاالج   واللعع ل ودعل الةفس و  أمالالالالالالالالالالالات.ا وياي ين ومي    أتثفلا  .ا العد  جيجثا هل الا م   وت  د

     اللثرير أن  م ع األجثاع قد زاالالالالالالالالالعمل لعلثا ل و  ق   ملك   و  األأا  م ين أبالالالالالالالالالحاب الرت  الععم   

 و  الالدقال   
 
املةلعفال ي  مالا الا س ال الاي لن وشالالالالالالالالالالالالالالري  جالاللعالد وت املاعليال  ومالا عا  األجثالاع     ال.ا العالد  و يالدا

 عامل   والربامل  وتثا ق شرول ال شر الععمي املااجق لعمعا يال الععم   ال

 ما تشالالالاليال      اللثرير ألا أنل وجع  ت  ان لعععلس الاالجلي  وام لماد   ت الالالالاا ل شالالالالر املعره     وجاب  

ا لماويا وتشالالالا ع ال ثل الععميي ودها ا امل مالالال الالالات والايات امللةلد  جي ل الللبالالال ات الععم   التي  للبالالال  

ات العري الال  امللجالالد ا   مالالا أتهالالا ت الالالالالالالالالالالالاللا الال  جاالال  ميل الالا الالات املالمعالال    أليهالالا ال الالاي لن و  زوب أجثالالا هل امللا  الال 

مالالالالالرور املوي ات التي   دلها ال اي لن دنا أجثاملةا امل شالالالالاللرا جالللابالالالالال  وعةا و  زوب وعرهاتةا املل ل ا دنا 

 بفثتها 

و   الةلاس   الالالاليب   د  و   أن  لهاةا أل اا رمالالالالاللةا جصالالالالدخ وأوامل ي ونزر  دلاملا أن الحمد هلل رب  

 العاملين 

       اللثرير 
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 البحث  ملخص

يهةف البحث إلى تقيدديا ااداء التةركيددعض اعادداء الليدددة التةركسددية فددي اليددة االقتصدداد ب امعددة حلددب فددي 

ظتقيدديا إدارة اليليددة ادا هددا. تيواددل عينددة البحددث مدد    املندداطق املحددررة  مدد  ظجلددة الددر طددال الةراسددا  العليددا

 مل االستبااة اأداة للبحث.خة  طالب دراسا  عليا  ظاست    89

 :التض توصل إليها البحثأها النتائج  

ظجددود ودددرظر جوهرندددة بددديء متوسددح سراء طدددال املحاسدددبة ظطدددال اإلدارة  لصددا   طدددال املحاسدددبة فدددي جميددد   •

 بعاد.اا

عدددة     صدددية أسدددتاذ املقدددرر  ال توجدددة ودددرظر  • جوهرندددة بددديء تقيددديا إدارة اليليدددة ظمتوسدددح سراء الخدددال فدددي ب 

عة  تمك  ااستاذ ا جامعي م  املقرر(.  تعامل املةرس م  الخال(  ظظجود ورر جوهر  في ب 

تقدددةجر جيدددة  أمدددا متوسدددح تقيددديا إدارة ب 3.94متوسدددح تقيددديا الخدددال اداء أعاددداء الليددددة التةركسدددية بلددد   •

.ب 4.21لية ادا ها بل   الي
ً
 تقةجر جية جةا

جاء  في املرتبة ااظلى العبارة افسددلا  تعامددل عاددو هيدددة التددةركس مدد  الخلبددة( سددواء مدد   ددا  سراء الخلبددة  •

أظ تقييا إدارة اليليددة  أمددا فددي املرتبددة اا يددرة لتقيدديا إدارة اليليددة جدداء  عبددارة  التدديا  أعادداء هيدددة التددةركس 

 يلية(  أما آلراء الخال وياال عبارة  تنوع مصادر التعليا ظالتعلا(.  بمتخلبا  إدارة ال

  تقيددديا أعاددداء هيددددة التدددةركس  التدددةركستقيددديا  ااداء التةركيدددعض  عادددو هيددددة الكلمـــامل ااحتاحيـــة  

 جودة التعليا العالي.

  



 ددددد ددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تقييا ااداء التةركيعض اعااء هيدة التةركس في الية االقتصاد ب امعة حلب
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Abstract 

The paper aims to assess the performance of the members of the faculty of 

economics in the liberated areas from the higher study students' points of view, 

and the evaluation of the department administration of their performance. The 

sample is of 89 higher study students. A form is used as a tool of study. 

The study showed out that: 

• Essential differences found among the average of points of view of the 

students of Accounting and those of Administration. All the dimensions are in 

favor of students of Accounting. 

• No essential differences found between the evaluation of the faculty 

administration and the average of students' points of view in the dimensions 

of (prof. personality and his attitude towards the students); essential 

difference found in the dimension of (the prof. efficiency with the course) 

• The average evaluation of the students to the faculty members' performance 

is 3.94 with a grade of good, while the average evaluation of the 

administration of faculty is 4-21 with a grade of very good. 

Key words: performance, faculty members, evaluating the members of the 

faculty, higher education quality. 

  



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ

 

- 13 - 

 

 

Halep Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretim 

Performanslarının Değerlendirilmesi 

Hazırlayanlar 

Prof. Dr. Abdulaziz ed-Değîm (Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi 

Rektörü - Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi İktisat Fakültesi Muhasebe 

Bölümü Öğretim Üyesi)  

Prof. Dr. Abdullah Hammâde (Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi 

İktisat Fakültesi Dekanı - Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi İktisat 

Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi) 

Muhammed el-Hasûn (Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi İktisat 

Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Araştırma Özeti 

Araştırmanın amacı, lisansüstü öğrencilerinin gözünden ve fakülte 

yönetiminin gözünden Halep Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinin 

öğretim performanslarının değerlendirilmesidir. Araştırma örneklemini 89 

lisansüstü öğrenci oluşturmuştur ve araştırma aracı olarak anket kullanılmıştır.  

Araştırmanın ulaştığı en önemli sonuçlar şunlardır:  

• Muhasebe öğrencilerinin ortalama görüşleri ile işletme öğrencilerin ortalama 

görüşleri arasında, her konuda muhasebe öğrencileri lehine istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

• “Derslere giren profesörlerin kişiliği” ve “öğretmenin öğrencilerle etkileşimi” 

konularında fakülte yönetiminin değerlendirilmesi ile öğrencilerin ortalama 

görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. “Üniversite 

profesörlerinin derslere hâkimiyeti” konusunda ise istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmaktadır. 

• Öğretim üyelerinin performanslarına ilişkin öğrenci değerlendirmelerinin 

ortalaması 3,94 puanla “iyi” düzeyinde ulaşırken, fakülte yönetiminin 

değerlendirmesinin ortalaması ise 4,21 puanla “çok iyi” düzeyine ulaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Değerlendirme, Öğretim Performansı, Öğretim Üyesi, 

Öğretim Üyelerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Öğretim Kalitesi.   



 ددددد ددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تقييا ااداء التةركيعض اعااء هيدة التةركس في الية االقتصاد ب امعة حلب

 

- 14 - 

 

 

 مقدمة 

بدددالرما مددد  ااحمدددة ا حاليدددة ظعدددة  االسدددتقرار السياردددعض فدددي سدددورنة  ظاللدددرظف التدددض تعصددد  بم سسدددا  

التعلدديا العددالي التددض ال تددفا  محفووددة بامل دداطر  قمنددا بةراسددة تقيدديا أهددا عنصددر مدد  عناصددر التعلدديا العددالي  أال 

مدد  أهددا محدداظر م سسددا    رمددا ورظوددر ميددر املسددتقرة  يعددة عاددو هيدددة التددةركس  ظهددو عاددو هيدددة التددةركس

 فدددي 
ً
 هامدددا

ً
جدددودة امل سسدددة ظاالتدددخة التعليميدددة التعلدديا العدددالي  ظهدددو العنصدددر الفعدددا  ظالدددرئيس الدددف  جلعددب دظرا

 علددددى الكفددداءة الةا ليددددة ظا  ارجيددددة 
ً
علدددى ا ددددتاف أهدددةاولا  ووجددددود عادددو هيدددددة تددددةركس متميدددي جددددنعكس إج ابدددا

 للتعليا العالي.

  ظفدددي  ةمدددة املجتمددد   ظدظر  
ً
 ظدقاويدددا

ً
 اهميدددة دظر عادددو هيددددة التدددةركس فدددي تخدددور ا جامعدددة علميدددا

ً
الدددرا

الدددب ظتوسدددي  سواقدددر ظمةاركدددر  جركدددف هدددفا البحدددث علدددى أعاددداء هيددددة التدددةركس فدددي الرئييدددعض فدددي بنددداء   صدددية الخ

اليددة االقتصدداد اههددا هددا املسدد ظلوء عدد  إعددةاد ظتأهيددل الخلبددة ليصددبحوا ودداعليء فددي م ددتمعلا ظذظ  كفدداءة فددي 

 ملنتها.

 درة إء تقيدديا الخددال اداء عاددو هيدددة التددةركس يعددة مدد  ميددادج  التقيدديا اللامددة  ظمدد  أهددا القددو  املدد 

 اداء عاو هيدة التددةركس ظهددا املسددتفيةظء بالةرجددة ااظلددى مدد  ذلدد  
ً
في عملية التعليا اء الخال أكثر تعرضا

 ملددددددا جددددددةظر فددددددي قاعددددددا  الةراسددددددة مدددددد  وعاليددددددا  ظممارسددددددا  
ً
 ظمعايتددددددة

ً
ااداء  كمددددددا أههددددددا أكثددددددر اا دددددد ار اطاعددددددا

 تةركسية.

يدددددث تسددددداها فدددددي تخدددددونر ظتحسددددديء الخدددددرر عمليدددددة التقيددددديا مفيدددددةة اعاددددداء هيددددددة التدددددةركس أافسدددددلا ح

 ظاستراتي يا  التةركس  بما جحقق أهةاف العملية التعليمية. 

 مشكلة البحث  

يتددددديل أعاددددداء الليددددددة التةركسدددددية املحدددددور ااساردددددعض فدددددي التعلددددديا العدددددالي  لدددددفا تحدددددرر جامعدددددة حلدددددب فدددددي 

حقيدددددق جدددددودة التدددددةركس فدددددي املنددددداطق املحدددددررة علدددددى تخدددددونر ملدددددارا  أعاددددداء الليددددددة التةركسدددددية ظروددددد  كفددددداء ها لت

 ا جامعة ظفي الية االقتصاد. م  هفا املنخلق جمكننا صيامة متيلة البحث بالتساؤال  التالي:

 ما درجة تقييا الخلبة في الية االقتصاد اداء أعااء الليدة التةركسية؟ -

 ما درجة تقييا إدارة الية االقتصاد اداء أعااء الليدة التةركسية؟ -
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 اعتمادها لغرض تحسيء مستو  ااداء التةركيعض؟  ما الخرائق الواجب -

 البحث    فرضيامل 

بدديء متوسددح سراء  α 0.05ال توجة ورظقددا  ذا  داللددة إحصددائية عنددة مسددتو  الةاللددة    الحرضية األولى  -

 .الخال ظالقيمة املتوسخة• في تقييا ااداء التةركيعض اعااء هيدة التةركس

بددديء متوسدددح  α 0.05: ال توجدددة ورظقدددا  ذا  داللدددة إحصدددائية عندددة مسدددتو  الةاللدددة  الثانيـــة الحرضـــية -

 لا تصار  اإلدارة ظاملحاسبة(
ً
 .سراء الخال اداء التةركيعض اعااء هيدة التةركس ظوقا

بددديء متوسدددح  α 0.05: ال توجدددة ورظقدددا  ذا  داللدددة إحصدددائية عندددة مسدددتو  الةاللدددة  الثالثـــة الحرضـــية -

 .تقييا إدارة اليلية ظالقيمة املتوسخة في تقييا ااداء التةركيعض اعااء هيدة التةركس

بدديء متوسدددح  α 0.05: ال توجددة ورظقددا  ذا  داللددة إحصددائية عنددة مسددتو  الةاللددة  الرابعــة الحرضــية -

 .ييا إدارة اليلية ظمتوسح سراء الخال في تقييا ااداء التةركيعض اعااء هيدة التةركستق

   البحث أهمية

أهميددة البحددث مدد  اواددر البحددث ااظ  الددف  جخبددق فددي م ددا  تقيدديا أداء أعادداء هيدددة التددةركس فددي  تنبدد 

تحددداظ  إدار هدددا باسدددتمرار معا جدددة القاددداجا ظاملتددداال  ضويهدددا   ظالتددد ظاإلدارة جامعدددة حلدددب مددد  ظجلدددة الدددر الخلبدددة 

طددددداع أعاددددداء هيددددددة إ تاسددددديظتحسددددديء أداء أعاددددداء الليددددددة التةركسدددددية   كمدددددا أادددددر   اليوميدددددة التدددددض تواجدددددر الخلبدددددة

مدد  املددأمو  أء  .أهميددة تقددونا ااداء التةركيددعض ظأهميددة تحسدديء ااداء التةركيددعض فددي جددودة التعلددياعلددى التددةركس 

 ددف 
 
جيوء هفا البحث مفتاح ا حل ظالعاج لكثير م  القااجا ظاملتاال التض تواجددر الخلبددة مدد  مةرسدديها إذا مددا أ

 ظا جامعة. ةبنتائ ر ظتوصياتر م  قبل إدارة اليلي

 البحث     أهداف

 البحث إلى تحقيق اآلتي: يهةف

 التعرف على تقييا الخلبة اداء أعااء الليدة التةركسية في الية االقتصاد. -1

 التعرف على تقييا إدارة اليلية اداء أعااء الليدة التةركسية في الية االقتصاد. -2

 ء هيدددة التددةركس فددي اليددة االقتصدداد   هددةفجوااددب القددوة ظالاددع  فددي ااداء التةركيددعض اعاددا علددىالتعددرف  -3

 تعفنف اقاط القوة ظاالستفادة منها  ظتافي اقاط الاع  ظظض  ا حلو  للا.

 تحةجة حاجة أعااء الليدة التةركسية لتخونر أدا ها التةركيعض. -4
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 وعينة البحث    مجتمع

ا ظالبدددال  عدددةدها البحدددث طدددال اليدددة االقتصددداد فدددي السدددنوا  اارتددد  ظفدددي قسدددا الةراسدددا  العليددد  م تمددد 

فدددي جامعدددة حلدددب فدددي املنددداطق املحدددررة  تدددا ا تيدددار عيندددة البحدددث مددد  طدددال الةراسدددا  العليدددا  السدددنة  اطالبددد  560

ء فدددي املحاضدددرا  ظعلدددى تمددداس مبا دددر و التمليةجدددة ا تصدددار محاسدددبة ظا تصدددار إدارة  ظهدددا الخدددال املدددةاظم

ال الةراسدددا  العليدددا  تدددا اعتمددداد طدددال مددد  طددد  اطالبددد  89مددد  أعاددداء هيددددة التدددةركس  عيندددة البحدددث م لفدددة مددد  

الةراسددا  العليددا فددي تقيدديا أداء أعادداء هيدددة التددةركس اههددا أظتددى مدد  طددال السددنوا  ااظلددى فددي ا جامعددة بددأداء 

 أعااء هيدة التةركس.  

 البحث    منهجية

   اعتمةاا
ً
 ظتحليللددا في هفا البحث على املنهج الوصفي التحليلي  ظالف  جقو  على جمدد  البيااددا  ميددةاايا

 .SPSSباستخةا  براامج  

   البحث حدود

 .2021/ 2020حم  تخبيق البحث  ا  العا  الةرارعض   زمنية   حدود -

 مياء تخبيق البحث الية االقتصاد في جامعة حلب في املناطق املحررة  إعفاح. مكانية   حدود -

  السابقة الدراسامل 

البددداحثوء بمراجعدددة العةجدددة مددد  الةراسدددا  ذا  الصدددلة بموضدددوع البحدددث  ظالتدددض تركدددف علدددى تقيددديا  قدددا 

 أداء أعااء الليدة التةركسية  ظم  بينها:

ان تقيــيم جــودة اامارســامل التدريســية لــد  أعضــاء ( بعنــو 2020األولــى  رمــراد ومحاســنة   الدراســة

 هيئة التدريس الجامعيين من وجهة نظر الطلبة.  

إحدددددة  ا جامعدددددا  ااردايدددددة    تناظلدددددل الةراسدددددة تقيددددديا جدددددودة التدددددةركس فدددددي جامعدددددة البلقددددداء التخبيقيدددددة

ة موحعدددة علدددى ( وقدددر 44أداة االسدددتبااة التدددض تيوادددل مددد     اسدددتخةمل الةراسدددة املدددنهج الوصدددفي املسددد ي مددد   دددا

املحتدددددددو  ظ أسددددددداليب التقدددددددونا  ظ اإلدارة الصدددددددفية  ظ أسددددددداليب التدددددددةركس  ظ سددددددتة م ددددددداال   التخخددددددديح ظااللتددددددديا   

سددددلوكيا  عامددددة( ظتعددددة التأكددددة مدددد  صددددةقلا ظدبا هددددا تددددا تخبيقلددددا علددددى عينددددة الةراسددددة التددددض تيواددددل مدددد  ظ العلمددددض  

 ظطالبة.  360 
ً
 ( طالبا



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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ر الخلبدددة للممارسدددا  التةركسدددية جددداء بةرجدددة متوسدددخة  اتدددائج الةراسدددة إلدددى أء مسدددتو  تقدددةج لتوصدددل

ظقة جاء م ا  التخخيح ظااللتيا  في املرتبة ااظلى  ظبةرجة ممارسة عالية  في حيء جدداء م ددا  اإلدارة الصددفية 

في املرتبة السادسة ظاا يرة  ظبتقةجر متوسح للممارسة  ظفددي ضددوء اتددائج الةراسددة أظحددع  الباحثدداء بم موعددة 

  ادداء مدد  أهملددا: عقددة بددرامج تةرنهيددة اعادداء هيدددة التددةركس فددي م ددا  املمارسددا  التةركسددية التددض مدد  التوصدديا

 تستنة إلى أحةث النلرنا  التربونة.

( بعنــوان تقيــيم أداء أعضــاء هيئــة تــدريس مقــررامل 2019العزيــز أبــو الحــا    الثانيــة  رعبــد الدراســة

   .اد األكاديمي من وجهة نظر طالب جامعة القصيمالدراسامل اإلسالمية في ضوء معايير الجودة واالعتم

 جامعددددة  ة( طالبددددا فددددي اليددددة العلددددو  ظاآلدال فددددي محاولددددة الددددرس التابعدددد 152تيواددددل عينددددة الةراسددددة مدددد   

اداء أعادداء  يملايدد تق م   ا  اتائج البحث ظالتض ركف  على دراسة سراء طال جامعة القصيا عنددة   القصيا

 لثاددددد 
ً
م دددداال  ظجددددي م ددددا  صالسددددما  الل صدددديةص ظصم ددددا  عمليددددا   ةهيدددددة تددددةركس الةراسددددا  اإلسددددامية تبعددددا

ء الةراسددة أء م ددا  صالسددما  الل صدديةص أعلددى املجدداال  فددي التددأدير  التقيياص ظصم ا  امللددارا  التةركسدديةص  تبددير

ظفددددددي املرتبددددددة الثالثددددددة م ددددددا  صامللددددددارا    ا  التقيددددددياصعلددددددى سراء الخددددددال  ظنددددددأتي فددددددي املرتبددددددة الثاايددددددة م ددددددا  صعمليدددددد 

كمددا لددا تثهددل الةراسددة ظجددود أ  وددرظر ذا  داللددة إحصددائية بدديء سراء الخددال عنددة تقيدديملا اداء    التةركسدديةص

 أعااء هيدة التةركس تعف  للقسا اااادجمض للخالب أظ املستو  اااادجمض.
عنــوان تقيــيم أداء أعضــاء هيئــة تــدريس الدراســامل ( ب2019الثالثــة  رعبــدااظحر وحميــد   الدراســة

   .العليا في كليتي التربية للعلوم اإلنسانية والصرفة من وجهة نظر الطلبة

طالددددب دراسددددا  عليددددا  ظتوصددددلل الةراسددددة إلددددى أء درجددددة تقيدددديا الخلبددددة  120تيواددددل عينددددة البحددددث مدددد  

حصدددل  .ة مددد  حيدددث الوسدددح املدددر  بةرجدددة متوسدددخة علدددى جميددد  محددداظر االسدددتباا ااادددلاعاددداء هيددددة التدددةركس 

محددددور الل صددددية ظالعاقددددا  اإللسددددااية علددددى املرتبددددة ااظلددددى  ظحصددددل محددددور االتددددخة ظأسدددداليب التقددددونا علددددى 

املرتبددددة الثاايددددة  ظحصددددل محددددور الددددتمك  العلمددددض ظاملحددددض علددددى املرتبددددة الثالثددددة  ظحصددددل محددددور التخخدددديح ظتنفيددددف 

 على املرتبة الرابعة.   حاضرةامل

ــة  رعيا ــــرة   الدراســــة ( بعنــــوان تقيــــيم األداء التدريســــ ي ألعضــــاء هيئــــة التــــدريس فــــي 2017الرابعــ

 .كلية التربية بجامعة الجوف من وجهة نظر الطالبامل



 ددددد ددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تقييا ااداء التةركيعض اعااء هيدة التةركس في الية االقتصاد ب امعة حلب
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( طالبة م  طالبا  الية التربيددة ب امعددة ا جددوف  توصددلل الةراسددة إلددى 126تيوال عينة الةراسة م   

عددددة تنددددوع مصددددادر س فددددي اليددددة التربيددددة بلدددد  درجدددة متوسددددخة  ظأء ب  أء ظاقددد  ااداء التةركيددددعض اعادددداء هيدددددة التدددةرك

عددددة التددددأدير علددددى الخالبددددا   ظفددددي الددددتعلا ظالتعلدددديا ادددداء بةرجددددة كبيددددرة  ظجدددداء باملرتبددددة ااظلددددى  ظفددددي املرتبددددة الثاايددددة ب  

 اللددةعددة توويدد  أسدداليب القيدداس ظالتقددونا  ظكتددفل النتددائج عدد  عددة  ظجددود وددرظر ذا  داملرتبددة اا يددرة جدداء ب  

إحصائية بيء متوسح تقةجرا  طالبا  الية التربية في ظاق  ااداء التةركيعض  كما أ ددار  النتددائج بأاددر ال توجددة 

 ورظر ذا  داللة إحصائية تعف  ملتغير التخصص ظمتغير السنة الةراسية.

ــاء هيئـــــة 2016الخامســـــة  رمنصـــــور  وقري ـــــ ي   الدراســـــة ــاءة ااهنيـــــة ألعضـــ ــيم اليحـــ ( بعنـــــوان تقيـــ

ــاد األـكــــاديمي  دراســـــة حالـــــة كليـــــة العلـــــوم التـــــدريس  ــايير الجـــــودة واالعتمـــ مـــــن وجهـــــة نظـــــر طالالـــــم وفـــــا معـــ

   .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة بسيرة

ظطالبددة  توصددلل الةراسددة إلددى عددةة اتددائج أهملددا أء أعادداء هيدددة  ا( طالبدد 169تيواددل عينددة البحددث مدد   

ء مدد  مدداد ها العلميددة  ظنقددةموء املعلومددا  و التددالي ولددا متمكندد محاضددرا ها بتدديل جيددة  ظب يعرضددوء التددةركس 

 علددى اسددتخةا  ظسددائل ظتقنيددا  الددتعلا ا حةجثددة  
ً
بتدديل ظا دد  ظمهسددح ظفددي الوقددل املحددةد  ظنحرصددوء دائمددا

اإلاصددددا  للخلبددددة ظاالاتبددددا  إلددددى سرا هددددا  ظنللددددرظء أمدددداملا بدددداملللر الائددددق  ظأء   ظنتمتعددددوء بالقددددةرة علددددى حسدددد 

 مستو  الكفاء
ً
 ظوقا

ً
 ملقياس الةراسة.  ة امللنية اعااء هيدة التةركس جاء مرتفعا

( بعنــــــــوان تقيــــــــيم أداء الهيئــــــــة التدريســــــــية فــــــــي جامعــــــــة 2013القــــــــادر   السادســــــــة  رعبــــــــد الدراســــــــة

  .االستقالل من وجهة نظر الطلبة

عةجددة مدد  ( طالٍب ظطالبة في جامعددة االسددتقا   توصددلل الةراسددة إلددى ال100تيوال عينة الةراسة م   

محاضددددرتر بتدددديل متددددرابح ظمتسلسددددل   صددددرالنتددددائج أهملددددا: أء املحاضددددر جلتددددي  بأظقددددا  املحاضددددرا  ظكعددددرض عنا

ظنبددةأ املحاضدددرة ظننهيهدددا فدددي ظقتهدددا  لكدد  املحاضدددر ال جدددتفلا متددداال الخلبدددة  ظأاددر جتدددأ ر فدددي ت دددحي  االمتحاادددا   

سددددددة أاددددددر  ال توجددددددة وددددددرظر ذا  داللددددددة ظالددددددفم  امل صددددددص لامتحااددددددا  ميددددددر مناسددددددب للددددددا  ظأولددددددر  اتددددددائج الةرا

 إلدددى  قيدددياإحصدددائية بددديء متوسدددح اسدددت ابة الخلبدددة لت
ً
أداء أعاددداء الليددددة التةركسدددية فدددي جامعدددة االسدددتقا  تبعدددا

متغيددددرا  الةراسددددة. أظصددددل الةراسددددة بعددددةة توصدددديا  ادددداء أبرحهددددا: ضددددرظرة أء جددددتفلا املحاضددددر متدددداال الخلبددددة  



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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التركيددددي فددددي ن ددددب مل صددددص للددددا  ظتتناسددددب مسددددتونا  الخلبددددة  ظ ظن ددددب ظضدددد  أسدددددلة امتحااددددا  تناسددددب الددددفم  ا

 التةركس على التخبيق العملي.

 على الدراسامل السابقة ما يلي  يالحظ

تقيددديا أعاددداء هيددددة التدددةركس بصدددورة عامدددة ظأء هندددا   أهميدددةالةراسدددا  السدددابقة اتفقدددل علدددى  جميددد 

توجلددا  متددتركة مدد  قبددل البدداحثيء التربددونيء باددرظرة استكتدداف جوااددب القددوة ظالاددع  لددة  أعادداء هيدددة 

 التةركس في ا جامعا   ظهفا ما جتفق م  هفا البحث.

االهتمددا  بتقيدديا ااداء التةركيددعض لعاددو هيدددة التددةركس فددي ا جامعددا  السددورنة فددي املندداطق املحددررة   إء

مددداحا  فدددي مراحلدددر ااظلدددى  ظال توجدددة دراسدددا  فدددي هدددفا املجدددا   ظهدددفا مدددا جميدددي هدددفا البحدددث اادددر جتنددداظ  تقيددديا أداء 

حمددة السددورنة ظفددي فددي وددل وددرظف اا  رة حددر جامعددة حلددب فددي املندداطق امل –أعااء هيدة التةركس في الية االقتصدداد 

 ول اورظاا. 

    النظر    اإلطار 

 تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية  

 
ا
   محهوم تقييم األداء التدريس ي ألعضاء الهيئة التدريسية أوال

 تقييا ااداء: هو عملية قياس لألداء الفعلي  ظمقاراة النتائج املحققة بالنتائج املخلول تحقيقلا. -أ

 ااداء ا جامعي: هو متوسح تخبيق م  را  التعليا ظالتعلا ظالبحث العلمض.تقييا  -ل

تقيددديا ااداء التةركيدددعض: هدددو قيددداس مدددة  قيدددا  عادددو هيددددة التدددةركس بتنفيدددف امللدددا  التعليميدددة املناطدددة بدددر  أ   - 

 قياس مة  تحقيق ااهةاف التعليمية للخال ظاملجتم  ظامل سسا  التعليمية. 

 
ا
 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس    أهداف عملية ثانيا

 ر اد  لألهةاف العامة ظاالتخة التعليمية امل تلفة.إتوجير املةرس ظ  -

 التحةجة الةقيق ملة  االلتيا  في تحقيق ا  خح الةرسية. -

 تفظنة املةرس بتغفجة راجعة تسلا في تخونر أدائر  ظتنوك  أساليبر ظحنادة وعاليتر. -

 قررا  الةراسية  ظطرائق التةركس املتنوعة ظا حةجثة. معروة مة  تأدير املةرس في امل -

 تحةجة مة  حاجة أعااء الليدة التةركسية لتحسيء ااداء. -
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 تحةجة جوااب القوة  هةف تعفنفها ظاالستفادة منها  ظتحةجة جوااب الاع  لتاويها ظظض  ا حلو  للا. -

 (.2013  ظعبةالقادر  Mohammadi(  2021إلى هف  ااهةاف ال م  محمة     ظأ ار

 
ا
   أهم األنشطة العلمية والتعليمية لعضو الهيئة التدريسية ثالثا

 ( إلى تصني  االتخة العلمية ظالتعليمية ظوق اآلتي:2008( ظقةادة  تارنخ م  املغرتي  با  ال  أ ار

 النشاط التدريس ي  .أ

 هيدة التةركس على القيا  بالعملية التةركسية ظتغخية املقررا  بكفاءة.قةرة عاو  .1

 مة  التيا  عاو هيدة التةركس بموعة ظظقل ظجةظ  محاضرا  املقرر. .2

 جمل  القةرة على ضبح ظإدارة الص . .3

 ج ب االلتيا  بتوصي  املقرر. .4

 االلتيا  بحاور املحاضرا  ظالساعا  املكتهية. .5

.تحاير املحاضرا  ظإعةاد   .6
ً
 املواد التةركسية إلكترظايا

 ج ب استخةا  الخرر ا حةجثة في التةركس. .7

 ج ب تخونر أساليب تقونا الخال ظاملتاركة في إعةاد االمتحااا  النلرنة ظالعملية. .8

 العمل برظح الفرنق  ظتباد  ا  برا  م  حمائر. .9

 ج ب أء جيوء حس  املللر ظالسلو  العا . .10

 النشاط البحثي  .ل

هيددددددة التدددددةركس علدددددى إعدددددةاد اابحددددداث أظ املتددددداركة باابحددددداث أظ املتددددداركة فدددددي إعدددددةاد ا  خدددددح قدددددةرة عادددددو  .1

 البحثية لليلية.

 جحرر عاو هيدة التةركس على االلتحار بالةظرا  امللارنة ظالتخونرنة بتيل دائا. .2

 تألي  الكتب أظ املتاركة في تأليفلا. .3

 طلبة الةراسا  العليا أظ مناقتة رسائل الةراسا  العليا. ىاإل راف عل .4

 النشاط اإلدار   .مل

 املتاركة باالجتماعا  ظالنتاطا  العلمية في اليلية. .1
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 االلتيا  بااالمة ظالتعليما  ظتقبل التوجيها  ظالعمل  ها. .2

 ظاإلدارنة.منها  العلمية   املتاركة ظالتفاعل في اللجاء امليل   ها .3

 ةرس لتمثيل اليلية في لقاءا   ارج ا جامعة ظدا للا.يست يب امل .4

 عما  املخلوبة منر.ا اح اا إجلتي  املةرس بمواعية   .5

 م  حمائر ظم  إدارة اليلية.  اظمتعاظا  ج ب أء جيوء متفاعا .6

 أنشطة أخر   .ث

 حارها.جاملتاركة في النةظا  العلمية ظاملحاضرا  العامة التض  .1

 تار   ها.ياملتاركة في امل تمرا  ظظرش العمل ظالةظرا  التخصصية التض  .2

 يعمل املةرس على تباد  الت ارل ظاملمارسا  اااادجمية ا جيةة م  الفماء في القسا. .3

 ج ب املتاركة في ألتخة  ةمة املجتم . .4

 ظم  قبل إدارة اليلية أظ إدارة ا جامعة.  الخالا م  قبل علمية ظالتعليمة تقير االتخة ال  هف 

 
ا
   تقييم الطالب ألداء أعضاء الهيئة التدريسية رابعا

 فددي ا جامعددا   والخالددب  التددةركسأسددلول تقيدديا الخددال لعاددو هيدددة  يعددة
ً
مدد  أكثددر ااسدداليب  دديوعا

عنصددر مدد  عناصدددر العمليددة التعليميدددة  ولددو جتمتددد  بالقددةرة علدددى إصددةار أحيدددا  تتصدد  باملصدددةاقية اواددر علدددى 

عاقددة مبا ددرة بعاددو هيدددة التددةركس  وددالء تقيدديا الخددال اداء عاددو هيدددة التددةركس يعددة مدد  ميددادج  التقيدديا 

 اداء عادددو هيددددة التدددةركس ظهدددا  رأكثددد اء الخدددال    درة فدددي عمليدددة التعلددديااللامدددة  ظمددد  أهدددا القدددو  املددد 
ً
تعرضدددا

 ملددددا جددددةظر فددددي قاعددددا  
ً
 ظمعايتددددة

ً
املسددددتفيةظء بالةرجددددة ااظلددددى مدددد  ذلدددد  ااداء  كمددددا أههددددا أكثددددر اا دددد ار اطاعددددا

  تعتمددة مدد  سددتبااة ليددل طالددب علددى حددةةاال مدد   ددا   قيياالةراسة م  وعاليا  ظممارسا  تةركسية  ظنتا الت

 تصيء  لتحقيق االستفادة م  اتددائج تحليللددا  ظنتميددي أسددلول تقيدديا الخددال اداء أعادداء املا جامعة م  قبل  

 (.88  ر2013هيدة التةركس بةرجة دبا  عالية ظدرجة صةر جيةة  ظذظ اتائج موضوعية  عبةالقادر   

عدددة مددد  عدددةة عبدددارا •   جدددتا تصدددميا اسدددتهياء مددد  عدددةة أبعددداد التقيـــيم مـــن قبـــ  الطــالب  عمليــة ظادددل ب 

بحيدددددث تغخدددددي العبدددددارا  أهدددددا االتدددددخة التةركسدددددية لعادددددو هيددددددة التدددددةركس  ظليدددددل عبدددددارة تقيددددديا متدددددةرج بحيدددددث 

فددي تقيدديا  ارددعضيستخي  الخالب التعبير ع  رأجر بيل عبددارة بتدديل أكثددر دقددة  ظعددادة يعتمددة مقيدداس ليكددر  ا  م
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هددف  االسددتبااة لقيدداس أداء عاددو هيدددة التددةركس  كمددا  العبددارا   ظتعخددج درجددا  تقيدديا ليددل عبددارة  ظتسددتخة 

 (.1جي االستبااة في امللحق رقا  

 
ا
   تقييم إدارة الكلية ألداء أعضاء الهيئة التدريسية   خامسا

لعاو هيدة التةركس م  قبل رئيس القسا ظم  قبل العمية  ظال مدد  العميددة ظرئدديس القسددا   التقييا

  ظتقيدددددديا النتدددددداط البحعددددددض ظتقيدددددديا العمددددددل اإلدار   ظتقيدددددديا  ةمددددددة عدددددد  تقيدددددديا النتدددددداط التةركيددددددعض ءمسدددددد ظال 

 املجتم .

عددة مدد  عددةة عبددارا   التقييم من قب  إدارة الكلية    عملية جددتا تصددميا اسددتهياء مدد  عددةة أبعدداد ظاددل ب 

بحيددث تغخددي العبددارا  أهددا االتددخة العلميددة ظالتعليميددة لعاددو هيدددة التددةركس   مثددل: االتددخة التةركسددية  

خة البحثيددددة  ظاالتددددخة اإلدارنددددة ظميرهددددا(  ظليددددل عبددددارة تقيدددديا متددددةرج بحيددددث يسددددتخي  عميددددة اليليددددة أظ ظاالتدددد 

رئددديس القسدددا التعبيدددر عددد  رأجدددر بتددديل أكثدددر دقدددة  ظعدددادة يعتمدددة مقيددداس ليكدددر  ا  ماردددعض فدددي تقيددديا العبدددارا   

ةركس مددد  قبدددل إدارة ظتعخدددج درجدددا  تقيددديا ليدددل عبدددارة  ظتسدددتخة  هدددف  االسدددتبااة لقيددداس أداء عادددو هيددددة التددد 

 (. 2اليلية  كما جي االستبااة في امللحق رقا  

 
ا
   أهمية تقييم األداء التدريس ي سادسا

تقيدديا الخددال اداء أعادداء هيدددة التددةركس ظتقيدديا إدارة اليليددة اداء أعادداء هيدددة التددةركس  جددتا  بعددة

جم  البيااا  ظتحليللا ظالوقوف على ظاق  أداء أعااء هيدة التةركس في اليلية  ظمدد  دددا ت دد ير اتددائج التقيدديا 

 ويما جلي:

ظضدد   خددح لددةظرا  إعددادة تأهيددل ظتددةرنب ضددرظرة االسددتفادة مدد  تقيدديا أداء أعادداء الليدددة التةركسددية فددي  .1

  ظتخددونر
ً
 ظملنيددا

ً
 Arnautu, & Pancاددل مدد   اعتمددةها  ظقددة مسددتمر اداء أعادداء الليدددة التةركسددية أاادجميددا

 (:  2019( ظاامل   2013( ظعبةالقادر  2015 

كسدددددا ها ملدددددارا  تنميدددددة القدددددةرة التةركسدددددية ظتحسددددديء تنلددددديا دظرا  اعاددددداء الليددددددة التةركسدددددية إل •

 ارسة التعليمية.املم

ملدددددارا  تنميدددددة القدددددةرة البحثيدددددة ظودددددت  سودددددار كسدددددا ها إلتنلددددديا دظرا  اعاددددداء الليددددددة التةركسدددددية  •

 املعروة املتياملة للا.
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 تلجي  أعااء الليدة التةركسية على تألي  الكتب باملتاركة ظتنمية القةرة على تخونر املناهج. •

ظالتفاعدددددل اإللسدددددالي ظ ةمدددددة املجتمددددد  ظم ددددداال  العمدددددل ر ددددداد تنلددددديا بدددددرامج تنميدددددة القدددددةرة علدددددى اإل  •

 التخبيقي.

  .كا تنمية القةرة على إدارة الوقل ظضغوط العمل ظاتخاذ القرارا  ظحل املت  •

 تنمية القةرة على تووي  التكنولوجيا التربونة ا حةجثة بتيل وعا . •

 لاددع  لتاويهددا ظظضدد  ا حلددو  للددا.تحةجة اقاط القددوة فددي ااداء لتعفنفهددا ظاالسددتفادة منهددا  ظتحةجددة اقدداط ا .2

 (.Arnautu, & Panc  2015إليها    أ ار

 معروة مة  تأدير عاو هيدة التةركس في تحسيء املقررا  الةراسية  ظمة  تخونر  لخرائق التةركس. .3

 تفظنة عاو الليدة التةركسية بنتائج التقييا كتغفجة راجعة تسلا في تخونر أدائر ظتنوك  أساليبر. .4

 (  اإلحصائي العملي رالتحلي    اإلطار 

 
ا
   البحث  مجتمع وعينة أوال

البحدددث طدددال اليدددة االقتصددداد فدددي السدددنوا  اارتددد  ظفدددي قسدددا الةراسدددا  العليدددا ظالبدددال  عدددةدها  م تمددد 

ظطالبدددددة  حيدددددث ااادددددل عيندددددة البحدددددث جميددددد  طدددددال  اطالبددددد  89  مدددددنها طدددددال دراسدددددا  عليدددددا عدددددةدها اطالبددددد  560

 Amjad, et(2012مدد  أم ددة ظأ ددرظء   اددلعتمدداد علددى طددال الةراسددا  العليددا اعتمددة  اال  إءر  .الةراسددا  العليددا

al   محمددددة 
ً
ظطالبددددة  ظحعددددل علدددديها  اطالبدددد  89  عددددةد أوددددراد عينددددة البحددددث بلدددد   Mohammadi( 2021.,   ظأجاددددا

 .2021/ 2020االستبااة أدناء الةظا  الرسمض في ههاجة الفصل الثالي عا   

تقيددديا إدارة اليليدددة ولقدددة تدددا التقيددديا مددد  قبدددل عميدددة اليليدددة ظاائهيدددر  اعاددداء بالنسدددبة إلدددى اسدددتبااة  أمدددا

 استبااة.     18جامعة حلب في املناطق املحررة  أ  تا تحليل في هيدة تةركسية في الية االقتصاد  

 
ا
   الدراسة  أداة  ثانيا

 االستبانامل  .أ

ــتبانة ــى االســ عبدددددارة تدددددا  20(( ميوادددددة مددددد  1امللحدددددق رقدددددا  •  اصدددددة بدددددالتقييا مددددد  قبدددددل الخدددددال  فدددددي األولــ

تقسميها إلى ستة أبعاد  البعة ااظ :   صية أستاذ املقرر داث عبارا   البعة الثالي: تمكدد  ااسددتاذ ا جددامعي 

ا جددامعي مدد  ملددارا  التعلدديا  اذمدد  املحتددو  العلمددض ملجددا  تخصصددر سددب  عبددارا   البعددة الثالددث: تمكدد  ااسددت



 ددددد ددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تقييا ااداء التةركيعض اعااء هيدة التةركس في الية االقتصاد ب امعة حلب
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ء  البعددددة ا  ددددامس: تعامددددل املددددةرس مدددد  اعددددة الرابدددد : تنددددوع مصددددادر الددددتعلا ظالتعلدددديا عبارتدددد ء  الباامل تلفددددة عبارتدددد 

الخلبة داث عبارا   البعة السادس: توويدد  أسدداليب القيدداس ظالتقددونا ددداث عبددارا (. كمددا تحتددو  االسددتبااة 

 الخال.     على بعض ااسدلة املفتوحة ملقترحا

عبددارة تددا  21(( ميواددة مدد  2ل إدارة اليليددة  فددي امللحددق رقددا  ••  اصة بددالتقييا مدد  قبدد الثانية  االستبانة

تقسميها إلى ستة أبعاد  البعة ااظ :   صية أسددتاذ املقددرر أرتدد  عبددارا   البعددة الثددالي: تمكدد  ااسددتاذ ا جددامعي 

ء  البعدددة ااملدددةرس مددد  الخلبدددة عبارتددد  امدددلتع :مددد  املحتدددو  العلمدددض ملجدددا  تخصصدددر أرتددد  عبدددارا   البعدددة الثالدددث

ء  البعددددة السددددادس: اء  البعددددة ا  ددددامس: تنميددددة ملددددارا  املددددةرس عبارتدددد ارابدددد : تعامددددل املددددةرس مدددد  حمائددددر عبارتدددد ال

 التيا  ااستاذ ا جامعي بمتخلبا  اإلدارة سب  عبارا (.

اسدددددتخة  مقيددددداس ليكدددددر  ا  ماردددددعض لعبدددددارا  االسدددددتهيااا   مواودددددق بتدددددةة  مواودددددق  محاجدددددة  ميدددددر  تدددددا

 مواوق  مير مواوق بتةة(

 درجامل التقييم    .ب

 تا اعتماد الةرجا  التالية في التقييا:

  جية
ً
 (  2.6  –  1.8 ضعي  (   3.4 –  2.6 ظسح   (   4.2 –  3.4 جية (   5 –  4.2 جةا

ً
 (.1.8–1  ضعي  جةا

  دق األداة    .مل

لتقيددددديا ااداة ظالتعدددددةجل عليهدددددا ظودددددق  تدددددا عدددددرض االسدددددتهياايء فدددددي صدددددور هما ااظليدددددة علدددددى محكمددددديء ادنددددديء

أسددلول صددةر املحكمدديء ظقددة تددا اا ددف بتعددةجا هما ظمعا جتهددا مدد  حددفف بعددض العبددارا   ظدمددج بعاددلا اآل ددر  

 حيث تا إ راجلما بصور هما النهائية.

 ثبامل األداة    .ث

لقيددداس  Alpha Cronbachللتأكدددة مددد  دبدددا  أداة البحدددث قمندددا بحسدددال معامدددل الثبدددا  ألفدددا كرظابدددا  

ظجددددي قيمددددة جيددددةة فددددي الثبددددا  تصددددل  إلجددددراء  0.897إذ بلغددددل قيمددددة الثبددددا  الكلددددي  االتسددددار الددددةا لي لاسددددتبااة 

 الةراسة.



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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ا
   تحلي  متوسط آراء الطالب بأداء أعضاء الهيئة التدريسية ثالثا

بةرجددة تقددةجر  3.94( متوسددح سراء الخددال بددأداء أعادداء الليدددة التةركسددية بالقيمددة 1يعددرض ا جددةظ   

 3.02لعبددارة تعامددل املددةرس مدد  الخددال  ظإء أصددغر قيمددة تقيدديا اااددل  4.32ل ااادد  جيددة  ظإء أكبددر قيمددة تقيدديا

 لعبارة جلتي  بخخة التةركس.

أمدددا بالنسدددبة لألبعددداد السدددتة  اددداء الترتيدددب ظودددق النتي دددة اآلتيدددة: إء البعدددة ا  دددامس  تعامدددل املدددةرس مددد  

  جليددر البعددة ااظ  4.26الخلبة( ذظ أكبر قيمة تقيدديا اااددل 
ً
     صددية أسددتاذ املقددرر( ذظ قيمددة بتقددةجر جيددة جددةا

بتقددةجر جيددة  أمددا البعددة الرابدد   تنددوع مصددادر الددتعلا ظالتعلدديا( ذظ أصددغر قيمددة تقيدديا اااددل 4.15 تقيدديا اااددل 

 بتقةجر جية.      3.63

 (  متوسط آراء الطالب بأداء أعضاء الهيئة التدريسية1الجدول رقم ر

 العبارات  المتوسط  الخطأ المعياري  درجة التقييم
 البعد األول: شخصية أستاذ المقرر   

 االلتزام بالمواعيد 3.99 057. جيد
 الحيوية والنشاط  4.23 051. جيد جدا  

 اإلدارة الفعالة  4.17 053. جيد
  4.15 043. جيد

   
البعد الثاني: تمكن األستاذ الجامعي من المحتوى العلمي لمجال  

 تخصصه 
 التمكن الجيد 4.17 052. جيد
 التدريس الفعلي 4.10 058. جيد
 طريقة الشرح معمقة  3.95 059. جيد
 التقديم الواضح  4.03 054. جيد
 توصيل المفاهيم بوضوح  3.97 055. جيد
 أمثلة واقعية  3.96 059. جيد
 االلتزام بخطة التدريس 3.02 080. وسط
  3.94 0.046 جيد
األستاذ الجامعي من مهارات التعليم المختلفةالبعد الثالث: تمكن      

 تنوع أساليب التعلم 3.99 057. جيد



 ددددد ددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تقييا ااداء التةركيعض اعااء هيدة التةركس في الية االقتصاد ب امعة حلب
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 وسائل التكنولوجيا  3.69 064. جيد
  3.84 0.056 جيد
 البعد الرابع: تنوع مصادر التعلم والتعليم   

 الموقع االلكتروني 3.20 082. وسط
 الساعات المكتبية 3.94 058. جيد
  3.63 0.057 جيد
 البعد الخامس: تعامل المدرس مع الطلبة    

 تشجيع المشاركة 4.13 055. جيد
 التعامل مع الطلبة  4.32 054. جيد جدا  
 تقبل االقتراحات  4.27 052. جيد جدا  
  4.26 044. جيد جدا  

 البعد السادس: توظيف أساليب القياس والتقويم   
 وسائل التقييم  3.74 063. جيد
موضوعي الالتقييم  4.01 054. جيد  
 التغذية الراجعة  3.61 064. جيد
  3.80 052. 0 جيد
 متوسط العبارات  3.94 0.042 جيد

 SPSSالمصدر: الجدول من إعداد الباحثين باستخدام برنامج 
( متوسددح سراء الخددال بددأداء أعادداء الليدددة التةركسددية ظوددق اال تصددار بتدديل 2يعددرض ا جددةظ  رقددا  

 متوسح سراء طال املحاسبة أكبر م  متوسح سراء طال اإلدارة.  .عا 

 للبعدددددددة ااظ  ب 4.59إء أكبدددددددر قيمدددددددة تقيددددددديا ااادددددددل  (املحاسدددددددبة بالنسدددددددبة آلراء طدددددددال 
ً
تقدددددددةجر جيدددددددة جدددددددةا

تقددةجر جيدددة للبعددة الرابددد   تنددوع مصدددادر الدددتعلا ب 4.38   صددية أسدددتاذ املقددرر(  ظإء أصدددغر قيمددة تقيددديا ااادددل 

 ظالتعليا(.

بتقددددةجر جيددددة  4.25إء أكبددددر قيمددددة تقيدددديا اااددددل آلراء طددددال املحاسددددبة  (اإلدارة أمددددا بالنسددددبة آلراء طددددال 

 للبعدددة ا  دددامس  تعامدددل املدددةر 
ً
 (اإلدارة س مددد  الخلبدددة(  أمدددا بالنسدددبة اصدددغر قيمدددة تقيددديا ااادددل آلراء طدددال جدددةا

 للبعة الراب   تنوع مصادر التعلا ظالتعليا(.      3.43
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 وفا االختصاص رإدارة ومحاسبة(  (  متوسط آراء الطالب بأداء أعضاء الهيئة التدريسية2الجدول رقم ر

 الخطأ المعياري  المتوسط  القسم البعد
 062. 4.14 إدارة البعد األول: شخصية أستاذ المقرر

 060. 4.59 محاسبة
البعد الثاني: تمكن األستاذ الجامعي من المحتوى  

 العلمي لمجال تخصصه 
 056. 3.88 إدارة

 068. 4.52 محاسبة
البعد الثالث: تمكن األستاذ الجامعي من مهارات  

 التعليم المختلفة
 077. 3.80 إدارة

 064. 4.52 محاسبة
 073. 3.43 إدارة البعد الرابع: تنوع مصادر التعلم والتعليم

 089. 4.38 محاسبة
 055. 4.25 إدارة البعد الخامس: تعامل المدرس مع الطلبة 

 063. 4.61 محاسبة
 068. 3.69 إدارة البعد السادس: توظيف أساليب القياس والتقويم

 076. 4.43 محاسبة
 SPSSالمصدر: الجدول من إعداد الباحثين باستخدام برنامج 

 الطرائا الواجب اعتمادها لغرض تحسين مستو  األداء التدريس ي

داء اا  أهددا الفقددرا  التددض جوحددعض الخددال  هددا لتحسدديء  املاحلددا  اإلضدداوية فدديتحليددل سراء الخددال مدد  

 ظتحسيء العملية التعليمة في اليلية بتيل عا (:عااء الليدة التةركسية بتيل  اصة التةركيعض ا 

تعميدددق ربدددح املقدددرر بالقسدددا العملدددي بتددديل كبيدددر مددد   دددا  حندددادة التخبيدددق العملدددي مددد  االمثلدددة التدددض تامدددس  •

 الواق .

 حنادة املناقتا  م  الخال حو  محاظر املقرر ظتنتيخلا بالتمارن   ظالتركيي على أها املحاظر. •

سددددتخةا  ظسددددائل تعليميددددة حةجثددددة  ظاسددددتخةا  براددددامج البوربوننددددل بتدددديل أكثدددددر تنددددوع أسدددداليب التددددةرنب ظا •

 وعالية في املحاضرا .

اال ددترا  فددي املكتبددا  االلكترظايددة العامليددة لددةعا املعروددة لددة  الخددال  توجيددر الخددال إلددى عندداظن  مراجدد   •

 مفيةة الكترظاية.

 تحةجث املصخلحا  ا  اصة باملقرر بتيل مستمر. •
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 لبحث بحيث تصب  أكثر م  حلقة للمقرر الواحة.حنادة حلقا  ا •

تفعيدددددل املنصدددددة االلكترظايدددددة املوجدددددودة فدددددي ا جامعدددددة ظت دددددجيل املحاضدددددرا  بتددددديل ويدددددةجو ظظضدددددعر بمتنددددداظ   •

 الخال.

 إعةاد ظرش عمل تفاعلية بتيل مستمر اها مواضي  ظمحاظر املقرر. •

 توحك  محاظر املقرر على الفصل ظوق البراامج الفمنض املعتمة. •

 مراعاة ورظف الخال في تحةجة مواعية املحاضرا . •

 تحسيء ت لييا  القاعا  ظامل ابر. •

اددددر  أء اددددل الفقددددرا  املجمعددددة مدددد  ااسدددددلة املفتوحددددة آلراء الخلبددددة مفيددددةة ظنمكدددد  مدددد   اللددددا تحسدددديء 

 عااء الليدة التةركسية  ظتحسيء العملية التعليمية في الية االقتصاد.  التةركيعض ا   داءاا 

 
ا
 تحلي  تقييم إدارة الكلية ألداء أعضاء الهيئة التدريسية   رابعا

تقددةجر ب 4.21( متوسددح تقيدديا إدارة اليليددة اداء أعادداء الليدددة التةركسددية بالقيمددة 3يعددرض ا جددةظ   

  ظإء أكبددر قيمددة تقيدديا اااددل 
ً
 للعبددارا   يهددتا بمللددر   الددتمك  ا جيددة  مخلدد  ب 4.83جيددة جددةا

ً
تقددةجر جيددة جددةا

تقددةجر متوسددح لعبددارة يتددار  املددةرس بالج ابيددة فددي ب 3.17اااددل  أحةث التخورا (  ظإء أصغر قيمة تقيددياعلى  

 لتاطا  اليلية.

 (  متوسط تقييم إدارة الكلية ألداء أعضاء الهيئة التدريسية3الجدول رقم ر

 العبارات  المتوسط  الخطأ المعياري  الدرجة 
 البعد األول: شخصية أستاذ المقرر   

 االلتزام بالمواعيد 4.50 0.224 جيد جدا  
 اإلدارة الفعالة  4.50 0.224 جيد جدا  

 الحيوية والنشاط  4.17 0.167 جيد
 يهتم بمظهره  4.83 0.167 جيد جدا  
  4.50 0.065 جيد جدا  

   
البعد الثاني: تمكن األستاذ الجامعي من المحتوى  

 العلمي لمجال تخصصه 
 التمكن الجيد 4.83 0.167 جيد جدا  
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 التدريس الفعلي 4.67 0.211 جيد جدا  
 االلتزام بخطة التدريس 4.33 0.211 جيد جدا  
 مطلع على أحدث التطورات 4.83 0.167 جيد جدا  
  4.67 0.139 جيد جدا  

 البعد الثالث: تعامل المدرس مع الطلبة    
 يستخدم ألفاظ مهذبة مع الطلبة  4.67 0.211 جيد جدا  

جدا  جيد   يتميز بعالقات إنسانية مع طلبته  4.67 0.211 
  4.67 0.105 جيد جدا  

 البعد الرابع: تعامل المدرس مع زمالئه   
نسانية جيدة مع زمالئهإعالقات  4.67 0.211 جيد جدا    
 تبادل الخبرات مع الزمالء 4.50 0.224 جيد جدا  
  4.58 0.201 جيد جدا  

تنمية مهارات المدرسالبعد الخامس:      
 للمدرس نشاط بحثي 3.83 0.307 جيد
 االلتحاق بالدورات المهارية والتطويرية  3.83 0.167 جيد
  3.83 0.211 جيد
 البعد السادس: التزام األستاذ الجامعي بمتطلبات اإلدارة    

 يلتزم المدرس بنظام الجامعة 3.67 0.333 جيد
المدرس بإيجابية في نشاطات الكليةيشارك  3.17 0.167 وسط  
 يشارك المدرس بإيجابية في اجتماعات الكلية  3.67 0.333 جيد
 يلتزم المدرس بتعليمات وتوجيهات الكلية 4.00 0.258 جيد
 يلتزم المدرس بالساعات المكتبية المقررة له  3.33 0.333 وسط
لقاءات خارجيةيستجيب المدرس لتمثيل الكلية في  4.00 0.000 جيد  
عمال المطلوبة منهنجاز األإيلتزم المدرس بمواعيد  3.67 0.333 جيد  
  3.64 0.224 جيد

 متوسط العبارات  4.21 0.048 جيد جدا  
 SPSSلمصدر: الجدول من إعداد الباحثين باستخدام برنامج ا

الترتيدددب ظودددق النتي دددة اآلتيدددة: إء البعدددة الثدددالي  أء ( بالنسدددبة لألبعددداد السدددتة3ااحدددن مددد  ا جدددةظ  رقدددا  

 تمكدددد  ااسددددتاذ ا جددددامعي مدددد  املحتددددو  العلمددددض ملجددددا  تخصصددددر( ظالبعددددة الثالددددث  تعامددددل املددددةرس مدددد  الخلبددددة( 
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  جليهمددا البعددة الرابدد   تعامددل املددةرس مدد  حمائددر( ذظ قيمددة  4.67أكبر قيمة تقييا ااال    صاحبا
ً
بتقددةجر جيددة جددةا

  أمددا البعددة السددادس  التدديا  ااسددتاذ ا جددامعي بمتخلبددا  اإلدارة( ذظ ب 4.58تقيدديا اااددل 
ً
 أجاددا

ً
تقددةجر جيددة جددةا

 بتقةجر جية.      3.64أصغر قيمة تقييا ااال  

 ألداء أعضاء الهيئة التدريسية   (  متوسط آراء الطالب ومتوسط تقييم إدارة الكلية4الجدول رقم ر

 األبعاد  المتوسط  الخطأ المعياري 
 الطالب 4.13 04495.

 شخصية أستاذ المقرر
 إدارة الكلية  4.50 03501.
تمكن األستاذ الجامعي من المحتوى العلمي   الطالب 3.90 04781.

إدارة الكلية   4.67 07562. لتخصصه   
 الطالب 4.24 04570.

 تعامل المدرس مع الطالب
 إدارة الكلية  4.67 05717.

 SPSSالمصدر: الجدول من إعداد الباحثين باستخدام برنامج 
بعددددداد املتدددددتركة بددددديء إدارة اليليدددددة ظالخدددددال فدددددي تقيددددديا أداء أعاددددداء الليددددددة ( اا4يعدددددرض ا جدددددةظ  رقدددددا  

 التةركسية التالية:    صية أستاذ املقرر  تمك  ااستاذ ا جامعي م  املقرر  تعامل املةرس م  الخال(.  

ء متوسددددح تقيددديا إدارة اليليدددة أكبدددر مددد  متوسدددح سراء طددددال  ظإء أ( بتددديل عدددا  4جبددديء ا جدددةظ  رقدددا  

 فددي البعددةج   تمكدد  ااسددتاذ ا جددامعي مدد  املحتددو  ب 4.67أكبددر قيمددة تقيدديا إلدارة اليليددة اااددل 
ً
تقددةجر جيددة جددةا

تقددةجر جيددة 4.50 يليددة اااددل العلمددض لتخصصددر  ظتعامددل املددةرس مدد  الخددال(  ظإء أصددغر قيمددة تقيدديا إلدارة ال

عة    صية أستاذ املقرر(   في ب 
ً
عددة  تعامددل   4.24اااددل  ظإء أكبر قيمة آلراء الخددال  جةا  فددي ب 

ً
تقددةجر جيددة جددةا

تقةجر جيددة فددي البعددة  تمكدد  ااسددتاذ ا جددامعي مدد   3.90ااال  املةرس م  الخلبة(  أما أصغر قيمة آلراء الخال

 املحتو  العلمض لتخصصر(.

   خام
ا
 اختبار الحرضيامل  سا

 الحرضية األولى   

بدددددديء متوسددددددح سراء الخددددددال  α 0.05=ال توجددددددة ورظقددددددا  ذا  داللددددددة إحصددددددائية عنددددددة مسددددددتو  الةاللددددددة 

 ظالقيمة املتوسخة في تقييا ااداء التةركيعض اعااء هيدة التةركس؟  

صدددية أسدددتاذ املقدددرر  لألبعددداد السدددتة  البعدددة ااظ :    Sig.< 0.05ء قيمدددة أ( 5تبددديء لندددا مددد  ا جدددةظ   

البعدددددة الثدددددالي: تمكددددد  ااسدددددتاذ ا جدددددامعي مددددد  املحتدددددو  العلمدددددض ملجدددددا  تخصصدددددر  البعدددددة الثالدددددث: تمكددددد  ااسدددددتاذ 
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ا جدددامعي مددد  ملدددارا  التعلددديا امل تلفدددة  البعدددة الرابددد : تندددوع مصدددادر الدددتعلا ظالتعلددديا  البعدددة ا  دددامس: تعامدددل 

قيدداس ظالتقددونا( أ  توجددة ورظقددا  معنونددة ذا  داللددة املددةرس مدد  الخلبددة  البعددة السددادس: توويدد  أسدداليب ال

بدديء متوسددح سراء الخددال اداء أعادداء الليدددة التةركسددية ظوددق اابعدداد  α 0.05=إحصائية عنة مستو  الةاللددة  

 الستة ع  القيمة املتوسخة  ظهف  الفرظقا  إج ابية  جمي  اابعاد.

 وفا األبعاد عن القيمة ااتوسطة بأداء أعضاء الهيئة التدريسية(  فروقامل متوسط آراء الطالب 5الجدول رقم ر

Test Value = 3  
Sig. 

 (2-tailed) 
dF 

t 
Mean 

Difference 
 األبعاد 

 البعد األول: شخصية أستاذ المقرر 1.15 26.688 362 0.000

0.000 362 20.267 0.94 
العلمي البعد الثاني: تمكن األستاذ الجامعي من المحتوى 

 لمجال تخصصه 

0.000 343 15.027 0.84 
البعد الثالث: تمكن األستاذ الجامعي من مهارات التعليم  

 المختلفة
 البعد الرابع: تنوع مصادر التعلم والتعليم 0.63 11.114 334 0.000
 البعد الخامس: تعامل المدرس مع الطلبة  1.26 28.717 362 0.000
 البعد السادس: توظيف أساليب القياس والتقويم 0.80 15.459 343 0.000

 SPSSبرنامج  باستخدامالمصدر: الجدول من إعداد الباحثين 

    الثانيةالحرضية  

بــــين متوســــط آراء الطــــالب  α 0.05=ال توجــــد فروقــــامل  امل داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  الداللــــة 

 لالختصاص راإلدارة واملحاسبة(.
ا
 ألداء أعضاء الهيئة التدريسية وفقا

لألبعاد الستة  البعة ااظ :   صية أسددتاذ املقددرر  البعددة   Sig. < 0.05ء قيا أ( 6جللر ا جةظ  رقا  

تمكدد  ااسددتاذ ا جددامعي مدد  الثالي: تمك  ااستاذ ا جددامعي مدد  املحتددو  العلمددض ملجددا  تخصصددر  البعددة الثالددث: 

ملددددارا  التعلدددديا امل تلفددددة  البعددددة الرابدددد : تنددددوع مصددددادر الددددتعلا ظالتعلدددديا  البعددددة ا  ددددامس: تعامددددل املددددةرس مدددد  

الخلبددة  البعددة السددادس: توويدد  أسدداليب القيددداس ظالتقددونا( أ  توجددة ورظقددا  معنونددة ذا  داللددة إحصدددائية 
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اداء أعادددددددداء الليدددددددددة  (املحاسددددددددبة عدددددددد  سراء طددددددددال  (دارةاإل  بدددددددديء سراء طددددددددال  α 0.05=عنددددددددة مسددددددددتو  الةاللددددددددة 

 .(املحاسبة التةركسية ظوق اابعاد الستة  ظهف  الفرظقا  إج ابية لصا   سراء طال  

 (  الحروقامل بين متوسط آراء الطالب بأداء أعضاء الهيئة التدريسية وفا االختصاص رإدارة ومحاسبة( 6الجدول رقم ر

t-test for Equality of Means 
  .Sig األبعاد 

(2-tailed) t dF 
Mean 

Difference 
 البعد األول: شخصية أستاذ المقرر 0.45 4.377 210 0.000

0.000 
210 

6.515 0.64 
البعد الثاني: تمكن األستاذ الجامعي من المحتوى العلمي لمجال  

 تخصصه 

0.000 
210 

5.680 0.72 
الجامعي من مهارات التعليم  البعد الثالث: تمكن األستاذ 

 المختلفة
 البعد الرابع: تنوع مصادر التعلم والتعليم 0.95 7.420 210 0.000
 البعد الخامس: تعامل المدرس مع الطلبة  0.36 3.770 210 0.000
 البعد السادس: توظيف أساليب القياس والتقويم 0.74 6.288 209 0.000

 SPSSالمصدر: الجدول من إعداد الباحثين باستخدام برنامج 
   الحرضية الثالثة 

بدددديء متوسددددح تقيدددديا  α 0.05=الةاللددددة  ال توجددددة ورظقددددا  إج ابيددددة ذا  داللددددة إحصددددائية عنددددة مسددددتو  

 .إدارة اليلية ظالقيمة املتوسخة في تقييا ااداء التةركيعض اعااء هيدة التةركس

لألبعددداد السدددتة  البعدددة ااظ :   صدددية أسدددتاذ املقدددرر   Sig < 0.05( أء قيمدددة 7تبدديء لندددا مددد  ا جدددةظ   

تعامدددل املدددةرس مددد   :لثالدددثالبعدددة الثدددالي: تمكددد  ااسدددتاذ ا جدددامعي مددد  املحتدددو  العلمدددض ملجدددا  تخصصدددر  البعدددة ا

الخلبة  البعددة الرابدد : تعامددل املددةرس مدد  حمائددر  البعددة ا  ددامس: تنميددة ملددارا  املددةرس  البعددة السددادس: التدديا  

بدديء  α 0.05=ااستاذ ا جامعي بمتخلبا  اإلدارة( أ  توجة ورظقا  ذا  داللة إحصددائية عنددة مسددتو  الةاللددة 

اء الليددددة التةركسددددية عددد  القيمدددة املتوسدددخة  ظهدددف  الفرظقدددا  إج ابيددددة متوسدددح تقيددديا إدارة اليليدددة اداء أعاددد 

 لألبعاد الستة.
 وفا األبعاد الستة عن القيمة ااتوسطة.  (  فروقامل متوسط تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية7الجدول رقم ر

Test Value = 3 
 األبعاد 

Sig.(2-tailed) متوسط الفروقات 
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راألول: شخصية أستاذ المقر البعد  1.50 0.000  
 البعد الثاني: تمكن األستاذ الجامعي من المحتوى العلمي لتخصصه  1.67 0.000
 البعد الثالث: تعامل المدرس مع الطلبة  1.67 0.000
 البعد الرابع: تعامل المدرس مع زمالئه 1.58 0.001
 البعد الخامس: تنمية مهارات المدرس 0.83 0.011
 البعد السادس: التزام األستاذ الجامعي بمتطلبات اإلدارة  0.64 0.035

 SPSSالمصدر: إن الجدول من إعداد الباحثين باستخدام برنامج 
 الحرضية الرابعة   

بــــين متوســــط تقيــــيم إدارة  α 0.05=ال توجــــد فروقــــامل  امل داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  الداللــــة 

 .الكلية ومتوسط آراء الطالب في تقييم األداء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس

تقيددددددديا أداء أعاددددددداء الليددددددددة التةركسدددددددية جدددددددي:  فددددددديبعددددددداد املتدددددددتركة بددددددديء إدارة اليليدددددددة ظالخدددددددال بمدددددددا أء اا

خدددددال(. سدددددييوء ا تبدددددار    صدددددية أسدددددتاذ املقدددددرر  تمكددددد  ااسدددددتاذ ا جدددددامعي مددددد  املقدددددرر  تعامدددددل املدددددةرس مددددد  ال

 الفرضية الرابعة ضم  هف  اابعاد املتتركة.

 ( ماجلي:  8جبيء ا جةظ  رقا  

مقابدددل البعدددةج     صدددية أسدددتاذ املقدددرر  تعامدددل املدددةرس مددد  الخدددال( أ  ال توجدددة  Sig > 0.05إء قيمدددة  •

بدديء متوسددح سراء الخددال ظمتوسددح  α 0.05=ورظقددا  معنونددة ذا  داللددة إحصددائية عنددة مسددتو  الةاللددة 

تقيددددديا إدارة اليليدددددة اداء أعاددددداء الليددددددة التةركسدددددية فدددددي هدددددفج  البعدددددةج     صدددددية أسدددددتاذ املقدددددرر  تعامدددددل 

 م  الخال(.املةرس  

عة  تمك  ااستاذ ا جامعي م  املقرر( أ   Sig < 0.05قيمة إء  • وجة ورظقددا  معنونددة ذا  داللددة تمقابل الب 

بددددديء متوسدددددح سراء الخدددددال ظمتوسدددددح تقيددددديا إدارة اليليدددددة اداء  α 0.05=إحصدددددائية عندددددة مسدددددتو  الةاللدددددة 

عة  تمك  ااستاذ ا جامعي   م  املقرر(.أعااء الليدة التةركسية في هفا الب 

 ومتوسط تقييم إدارة الكلية ألداء أعضاء الهيئة التدريسية  (  الحروقامل بين متوسط آراء الطالب8الجدول رقم ر

t-test for Equality of Means 
  .Sig األبعاد 

(2-tailed) 
متوسط الفروقات بين آراء الطالب 

 وتقييم اإلدارة
 شخصية أستاذ المقرر -0.37- 0.277
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0.036 -0.77- 
تمكن األستاذ الجامعي من المحتوى العلمي  

 لتخصصه 
 تعامل المدرس مع الطالب -0.43- 0.216

 SPSS برنامجالمصدر: الجدول من إعداد الباحثين باستخدام 
   النتائج والتو يامل

 .البحث  ظالتوصيا  التض اراها مناسبة  هفااقة  ويما جلي أها النتائج التض توصلنا إليها في 

   
ا
 النتائج  أوال

لقدددة ااقتدددنا فدددي هدددفا البحدددث تحليدددل ظمعا جدددة بياادددا  تقيددديا أداء أعاددداء الليددددة التةركسدددية  ركفادددا علدددى 

 علدددى إولدددار أهدددا جواادددب القدددوة ا منصدددبر عدددرض سراء طدددال الةراسدددا  العليدددا ظتقيددديا إدارة اليليدددة  ظاددداء اهتمامنددد 
ً
ا

 ظويما جلي أها النتائج التض توصلنا إليها في هفا البحث.  ظالاع  في أداء أعااء هيدة التةركس

 النتائج من ناحية تقييم إدارة الكلية 

البعددددة السددددادس  التدددديا  ااسددددتاذ ا جددددامعي بمتخلبددددا  اإلدارة(: جلتددددي  عاددددو هيدددددة التددددةركس بتعليمددددا  إدارة  .1

اليلية ظكست يب املةرس لتمثيل اليلية في لقاءا   ارجية بةرجة جيددة  لكدد  متدداركتر فددي لتدداطا  اليليددة 

 ظالتيامر بالساعا  املكتهية بةرجة متوسح.

البعة ا  امس  تنمية ملارا  املةرس(: إء النتاط البحعض لعاو هيدة التةركس ظااللتحددار بددةظرا  تنميددة  .2

 امللارا  بةرجة جية.

ابددد   تعامدددل املدددةرس مددد  حمائدددر(: إء عاقدددة عادددو هيددددة التدددةركس بفمائدددر ظتبددداد  ا  بدددرا  معلدددا البعدددة الر  .3

.
ً
 بةرجة جية جةا

البعة ااظ     صية أستاذ املقرر(: إء التيا  عاو هيدة التددةركس بمواعيددة املحاضددرا  ظاإلدارة الصددفية  .4

.
ً
 ظاهتمامر بمللر  بةرجة جية جةا

جامعي م  املحتو  العلمض ملجا  تخصصددر(: إء تمكدد  عاددو هيدددة التددةركس البعة الثالي  تمك  ااستاذ ا  .5

.
ً
 ظالتيامر با  خة الةرسية ظاطاعر على أحةث التخورا  في ا تصاصر بةرجة جية جةا

البعدددددة الثالدددددث  تعامدددددل املدددددةرس مددددد  الخلبدددددة(: إء عادددددو الليددددددة التةركسدددددية جتميدددددي بالعاقدددددا  اإللسدددددااية مددددد   .6

.      الخال ظاستخةامر لأللفاظ
ً
 امللفبة معلا بةرجة جية جةا
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 النتائج من ناحية متوسط آراء الطالب 

البعدددددة الرابددددد   تندددددوع مصدددددادر الدددددتعلا ظالتعلددددديا(: إء متددددداركة عادددددو الليددددددة التةركسدددددية للخدددددال فدددددي مواقددددد   .1

ةرجدددة متوسدددح  بينمدددا حادددور السددداعا  املكتهيدددة ملراجعدددة الخدددال باالاترادددل ظمصدددادر املراجددد  اإللكترظايدددة 

 بةرجة جية.

إء اسددتخةا  عاددو هيدددة التددةركس  البعة السادس  تمك  ااستاذ ا جامعي مدد  ملددارا  التعلدديا امل تلفددة(: .2

 لوسائل تقييا مناسبة ظتقييا موضوتي ظاالستفادة م  التغفجة الراجعة بةرجة جية. 

البعة الثالث  تمك  ااستاذ ا جامعي م  ملارا  التعليا امل تلفددة(: إء تنددوع أسدداليب التعلدديا لددة  أعادداء  .3

 ثة بالتعليا بةرجة جية.  الليدة التةركسية ظاستخةاملا ااساليب التكنولوجية ا حةج

البعدددة الثدددالي  تمكددد  ااسدددتاذ ا جدددامعي مددد  املحتدددو  العلمدددض ملجدددا  تخصصدددر(: إء عادددو الليددددة التةركسدددية  .4

متمك  م  ا تصاصر ظطرنقة  رحر معمقة ظظا ددحة ظأمثلتددر ظاقعيددة بةرجددة جيددة  لكدد  التيامددر با  خددة 

 الةرسية بةرجة متوسح.  

املقرر(: إء التيا  عاو هيدة التددةركس بمواعيددة املحاضددرا  ظاإلدارة الصددفية البعة ااظ     صية أستاذ  .5

.
ً
 بةرجة جية  ظلتاطر ظحيونتر بةرجة جية جةا

البعة ا  امس  تعامل املةرس م  الخلبة(: إء حسدد  تعامددل عاددو هيدددة التددةركس مدد  الخلبددة ظتقبددل سرا هددا  .6

  ظحثها ظتلجيعلا للمتاركة ب
ً
 ةرجة جية. ظمقترحا ها بةرجة جية جةا

لكدد  بفرظقددا  صددغيرة ميددر  (اإلدارة أعلى م  متوسح سراء طال  (املحاسبة بتيل عا  متوسح سراء طال   .7

 معنونة إحصائية.

 النتائج ااشتركة من ناحية إدارة الكلية وآراء الطالب 

ية أسدددتاذ خدددال لألبعددداد املتدددتركة التاليدددة:    صددد الإء متوسدددح تقيددديا إدارة اليليدددة أكبدددر مددد  متوسدددح سراء  .1

 املقرر  تمك  ااستاذ ا جامعي م  املقرر  تعامل املةرس م  الخال(.

2. .
ً
 إء تقييا إدارة اليلية لألبعاد الثادة تقةجر جية جةا

 إء متوسح سراء الخال لألبعاد الثادة تقةجر جية. .3
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عدددة   تمكددد  ااسدددتاذ ا جدددامعي مددد  املحتدددو  ال .4 علمدددض لتخصصدددر  إء أكبدددر قيمدددة تقيددديا إلدارة اليليدددة ااادددل لب 

عة    صية أستاذ املقرر(.  ظتعامل املةرس م  الخال(  ظإء أصغر قيمة تقييا لب 

عددة  تمكدد   .5 إء أكبر قيمددة ملتوسددح سراء الخددال اااددل لبعددة  تعامددل املددةرس مدد  الخددال(  ظإء أصددغر قيمددة لب 

 ااستاذ ا جامعي م  املحتو  العلمض لتخصصر(.  

  
ا
 التو يامل  ثانيا

م سسدددا  باحمدددة ا حاليدددة ظعدددة  االسدددتقرار السياردددعض فدددي سدددورنة  ظاللدددرظف التدددض تعصددد  بدددالنلر إلدددى ا

التعلدديا العددالي أال ظهددو  محدداظر م   محور التعليا العالي التض ال تفا  محفووة بامل اطر  قمنا بةراسة تقييا أها 

أء اقددددددة  عاددددددو هيدددددددة التددددددةركس رمددددددا ورظوددددددر ميددددددر املسددددددتقرة  مدددددد  ذلدددددد  جمكننددددددا علددددددى ضددددددوء النتددددددائج السددددددابقة 

 التوصيا  التالية:

  ظحاددور السدداعا  املكتهيددة للت دداظل فددي لتدداطا  اليليددةج ب أء جلتي  عاو الليدة التةركسددية باملتدداركة  .1

 م  متخلبا  الخال ظالرد على تساؤال ها.

 االلتحار بةظرا  تنمية امللارا .  ظااللتيا  بالنتاط البحعضج ب على عاو الليدة التةركسية حنادة   .2

اال دددترا  فدددي املكتبدددا  االلكترظايدددة العامليدددة ظ   ة عادددو الليددددة التةركسدددية للخدددال فدددي مواقددد  االاترادددلمتدددارك .3

 لةعا املعروة لة  الخال  توجير الخال إلى عناظن  مراج  مفيةة الكترظاية.

ظاحتياجدددددددا ها  ج ددددددب احتددددددرا  الخدددددددال ظتلددددددجيعلا علدددددددى الةراسددددددة  ظإعخددددددا ها ورصدددددددة للتعبيددددددر عددددددد  رأيهددددددا  .4

 ظاستخةا  أسلول النقاش الفعا  أدناء املحاضرة.

  أسدددداليب التدددةرنب ظاسددددتخةا  ااسددداليب التكنولوجيددددة ا حةجثددددة كدددد تنو ج دددب علددددى عادددو الليدددددة التةركسدددية  .5

 في املحاضرا .  بالتعليا

 للمقرر.  با  خة الةرسيةج ب التيا  عاو الليدة التةركسية   .6

ا  التخصصددددية  اههددددا تسددددلا بصددددورة بتدددديل مسددددتمر اهددددا مواضددددي  املقددددرر تفاعليددددة تكثيدددد  ظرش العمددددل ال .7

 إج ابية بالتعمق بفلا املقررا  التخصصية.

تفعيدددددل املنصدددددة االلكترظايدددددة املوجدددددودة فدددددي ا جامعدددددة ظت دددددجيل املحاضدددددرا  بتددددديل ويدددددةجو ظظضدددددعر بمتنددددداظ   .8

 الخال.
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ح لددةظرا  إعددادة تأهيددل ظتددةرنب ضددرظرة االسددتفادة مدد  تقيدديا أداء أعادداء الليدددة التةركسددية فددي ظضدد   خدد  .9

  .
ً
 ظملنيا

ً
 ظتحسيء أداء أعااء الليدة التةركسية أاادجميا

 تتكيل  جنة م  رئاسة ا جامعة لتقييا أداء الليدة التةركسية في جمي  اليليا  ظاملعاهة بتيل سنو . .10

ليدددددا  إدارة اقتدددددرح أء جيدددددوء تقيددددديا أداء أعاددددداء الليددددددة التةركسدددددية مددددد  دددددداث جلدددددا   طدددددال الةراسدددددا  الع .11

ا جامعة ظاليلية  أعااء هيدة التةركس ضم  التقييا ذاتددي. ظتيددوء لسددب التقيدديا املقترحددة  ادداآلتي: لسددبة 

 للتقييا الفاتي. %30لتقييا اإلدارة  ظلسبة   %50لتقييا الخال  ظلسبة   20%

 ع ـااراج

 ااراجع باللغة العربية 

م لددددة ا حقيقددددة للعلددددو  ونا فددددي التعلدددديا ا جددددامعي. أسدددداليب حةجثددددة لعمليددددة التقدددد  -( 2020  .كمددددا   عوكيددددع  .1

 .134-120  ر 52  العةد التسلسلي  01العةد    19  املجلة االجتماعية ظاإللسااية

تقيدددديا جددددودة املمارسدددا  التةركسددددية لددددة  أعادددداء هيدددددة التددددةركس  .(2020  .  عمددددرظمحاسددددنة .  عددددود مدددراد .2

  28  املجلددددة ةظالنفسددددي التربوندددة للةراسددددا  اإلسدددامية ا جامعددددة م لددددة ا جدددامعييء مدددد  ظجلدددة الددددر الخلبدددة.

   .573-551  ر  2العةد 

تقيدددددديا أداء أعادددددداء هيدددددددة تددددددةركس مقددددددررا  الةراسددددددا   .(2019  .الددددددرحم  عبددددددة العفنددددددف أبددددددو ا حدددددداج  عبددددددة .3

اليددة العلددو   .اإلسددامية فددي ضددوء معدداجير ا جددودة ظاالعتمدداد اااددادجمض مدد  ظجلددة الددر طددال جامعددة القصدديا

   ل قسا الةراسا  اإلسامية  جامعة القصيا  اململكة العربية السعودجة.ظاآلدا

أعاددداء هيددددة تدددةركس الةراسدددا  العليدددا فدددي اليتدددض  أداءتقيددديا  .(2019  .ظسدددا  ظحميدددة  .  اادددا عبدددةامللفر .4

  املجلددة م لددة أبحدداث البصددرة للعلددو  اإللسددااية التربيددة للعلددو  اإللسددااية ظالصددروة مدد  ظجلددة الددر الخلبددة.

 .263-240ج  ر  4  العةد 44

تقيددديا الخدددال اداء ااسدددتاذ ا جدددامعي فدددي ضدددوء معددداجير ا جدددودة صدراسدددة ميةاايدددة فدددي  .(2019  .اامدددل  عليددداء .5

 .2019مارس   -  عةد جناجر47  املجلة م لة حوليا  سدال عيء  مساااثرظبولوجيا االجتماعيةص.  
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تقيدديا ااداء التةركيددعض اعادداء هيدددة التددةركس فددي اليددة التربيددة ب امعددة ا جددوف  .(2017  .عخدداف عياصددرة  .6
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اقع  في األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةالحاجات و

 املحررة

 
 
 
 
 
 

 فواز العواد د.  

 أستاذ مساعد في اإلرشاد النفس ي

 مدير مركز مداد للدراسات والبحوث التربوية

 باسم يوسف 

 اإلرشاد النفس ي في ماجستير  باحث  

 هشام الشيخ

 اإلرشاد النفس ي في ماجستير  باحث  
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 البحث   ملخص

ــــــتوى الحـــاجـــات   ــــــــاديـــةهـــدل البحـــث تعر التعرل عور مســـــــ وترتيبهـــا ل الب العـــامعـــة في األزمـــات     اإلرشـــــــ

ة في درجات الحاجات  ــا ي  ـــ ـــــذ ع  الفرو  ذات الدةلة اإلحجـــــــ ــاديةوالكشـــــــ ـــ    اإلرشـــــــ
ً
لدى افراد عينة البحث تبعا

نة البحث. حيث ( حاجات لعي  5( حاجات ترشـــادية وأد)  )10ملتغير العنس والحالة اةجتماعية  وترتيب أعور )

( منهم 678حليوي  وطبقت أداة البحث عور عينة م  طالب العامعة بلغت )استخدم منهج البحث الوصفي الت

 ناث في جامعة حلب في املناطق املحررة  وقد أظهرت النتا ج التالية:اإل  م   (290ذكور و)م  ال(  388)

 ل الب العامعة في ظل األزمات متوِس ة.  اإلرشاديةن مستوى الحاجات ت •

توســـل الحســـاني واةنحرال املعيارا كان الحاجات اةقتجـــادية   حســـب امل  اإلرشـــاديةن ترتيب الحاجات  ت •

ة  ثم الحـــاجـــات اةجتمـــاعيـــة  ثم  ــيـــ  ــــ ة  ثم الحـــاجـــات النفســـــــ ثم الحـــاجـــات اةـكــاديميـــة  ثم الحـــاجـــات املهنيـــ 

 الحاجات األسرية.

   طالب العامعة  األزمات.اإلرشاديةالحاجات    كلمات مفتاحية:
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Counselling Needs of University Students in Time of Crises 
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Basim Yosif. Master student in Psychological Counselling, University of 

Aleppo in the liberated areas 
Hisham Al-Sheikh. Master student in Psychological Counselling, University of 

Aleppo in the liberated areas 
Abstract 
The paper aims to identify the level and priorities of counselling needs to 

university students in time of crises, and verify the differences of statistical 
significance in the diversity of counselling needs of the sample members according 
to the variable of gender and social status, and the highest ten needs and the 
lowest 5 ones. The study followed the descriptive analytical approach and applied 
the tool to a sample of 678 students, of which 388 male and 290 female. 

The results showed out: 

• The level of university students' counselling needs in time of crises rank 
medium. 

• Depending on the average and standard deviation, the needs were prioritized 
as economic, academic, vocational, psychological, social then familial needs 
successively. 

Key words: counselling needs, university students, crises. 
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Kriz Dönemlerinde Üniversite Öğrencilerinin Danışmanlık İhtiyaçları 
Araştırmacılar:  
Doç. Dr. Fevâz el-Avvâd: Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim 

Dallarında Doçent Doktor ve Medâd Eğitim Çalışma ve Araştırmaları Merkezi 
Direktörü 

Bâsim Yusuf: Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Psikolojik 
Danışmanlık Yüksek Lisans Öğrencisi. 

Hişâm eş-Şeyh: Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Psikolojik 
Danışmanlık Yüksek Lisans Öğrencisi. 

Araştırma Özeti 
Araştırmanın amacı, kriz dönemlerinde üniversite öğrencilerinin danışmanlık 

ihtiyaçlarının düzeyini ve bunların sıralamasını tespit etmek, ayrıca cinsiyet ve 
sosyal statü değişkenine göre araştırma örnekleminde yer alan üyelerin 
danışmanlığa duydukları ihtiyaç düzeylerindeki istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıkları ortaya çıkarmak ve araştırma örnekleminin en yüksek (10) ve en düşük 
(5) danışmanlık ihtiyaçlarını sıralamaktır. Araştırmada tanımlayıcı analitik metot 
kullanılmıştır. Araştırma aracı olan anket, Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep 
Üniversitesi’nden 388’i erkek 290’ı kadın olan 678 kişiden oluşan bir örneklem 
grubu üzerinde uygulanmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:  

1. Kriz dönemlerinde üniversite öğrencilerinin danışmanlık ihtiyaçları orta 
düzeydedir.  

2. Aritmetik ortalama ve standart sapma göz önünde bulundurulduğunda 
danışmanlık ihtiyaçlarının başında ekonomik konularda olan danışmanlık ihtiyacı 
gelmekte ve bunu akademik, meslekî, psikolojik, sosyal ve ailevî konulardaki 
danışmanlık ihtiyaçları izlemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Danışmanlık İhtiyaçları, Üniversite Öğrencileri, Krizler.  
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 مقدمة البحث ومشكلته: 

 يشـــــــــــــهــد العــالم في الفترة األثيرة  غيرات وأحــداثــ 
ً
كــافــة املعــاةت مغــل التغييرات    فيمســـــــــــــتمرة وســـــــــــــر عــة    ا

ــــــلبيـة تلـا التغيرات تة أ هـا تترافق   املنـاثيـة والتكنولوجيـة وهيرهـا  وعور اثتالل  ران النـا  حوا تي ـابيـة أو ســـــــ

 بمت لبـات جـديـدة للتكيذ معهـا  وهنـا 
ً
والـذا تمغـل بـانرشــــــــــــــار    2019 غير كبير شـــــــــــــهـدم العـالم في عـام    هـالبـا

ثرت عور املعاةت الصــحية والنفســية واةقتجــادية واةجتماعية  أ( الذا شــ ل أزمة عاملية  Covid-19فيرو  )

 لعميع دوا العالم وم تمعاتها مما ت لب  غير 
ً
 في كل املعاةت ملحاولة السي رة عور  ثار تلا األزمة. ا

ــــــ ـب الفقر أو وم  أكبر ا ــــــت يع مواجه هـا  ســـــــ ــــــلبيـة لتلـا األزمـات الـدوا ال ي ة  ســـــــ ملتـثثري  بـااثـار الســـــــ

( أزمة كبيرة ســــــــــب ت  ع ل كافة م اةت الحياة 2011الحرب كما هو الوضــــــــــع في ســــــــــورية ال ي  عي  منذ عام )

 الغذان.فيها ونقص اةحتياجات الشديد لدى الس ان والذا شمل ح ى اةحتياجات األساسية كالسك  و 

 في البنان النفســـــــ ي  
ً
 أســـــــاســـــــيا

ً
 م  عناصـــــــر ت وي  الســـــــيجـــــــية وعامال

ً
 مهما

ً
حيث  عد الحاجات عنجـــــــرا

لإل)ســان  و ي املرشــر الحقيقي للصــحة النفســية لحفراد وتحديد مدى توافقهم النفســ ي واةنفعاعي األمر الذا  

 (.10ص    2010يساعد عور فهم تركيبة السيجية اإل)سانية )درديرا   

ــيـة تنبع م  حـاجـات الفرد ومـدى  في   ــــ ــــــيجـــــــ ــــــا ص الســـــــ  م  ثجـــــــ
ً
ــبـا  هـذم  تحين يرى زهران أن كغيرا شـــــــــــ

ــــتوى م  النمو  ــــل مســـــــ ــــوا عور أف ـــــــ ــــاعدم في الوصـــــــ ــــباعها يســـــــ الحاجات  كما أن فهم حاجات الفرد وطر  تشـــــــ

 (.432  ص 2001والتوافق والصحة النفسية )زهران   

ر حســـــــــــــــب اةحتيــاجــات ل ــل فجــة عمريــة تة أنــ  وفي األزمــات تتــثثر كــل فجــات املعتمع وألمختلذ األعمــا

 ش ل عام "تذا فشل الفرد في حل مش لة أو تشبا  حاجات  ينتج عن  شعور مرلم يزعع  ويجرل انرباه  ع  

ــــــيب  باإلحباا الذا يعد م  أهم العوامل املرثرة   ــــــروليات  األثرى وقد يرثر عور أدا   العلحي ويجـــــــ مواجهة مســـــــ

 (.247  ص  1983وعور صحت  النفسية" )الشرقاوا   عور التوافق النفس ي للفرد 

وـكثا م ـاا م  م ـاةت الحيـاة في ســـــــــــــوريـة  عـد الحرب فقـد تـثثر م ـاا التعليم وتراجع  شـــــــــــــ ـل كبير  

ــباب ال ي يعقد عليها األمل في ت اوز  ثار األزمة والنهو   ونشــــــ ل ثاص التعليم العامذي والذا ي ــــــم فجة الشــــ

ــباب في     حيث يعد الشـــــ
ً
ــتقبال ــادقة ال ي  عكس واقع املعتمعمســـــ ــت  وت ورم لذا    أا أمة املر ة الجـــــ ومدى  ه ـــــ

 (.14  ص 2008اهتمت األمم عور مر العجور بهذم الفجة وأع  ها الكغير م  الرعاية والعناية والتدريب )رز  



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ
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ــــــيما    ــــــتمرارهم بالبحث ةســـــــ  لن ا  ال لبة واســـــــ
ً
ــــــيا ــــــاســـــــ  أســـــــ

ً
ن أيعد التكيذ مع الحياة العامعية م لبا

 عور تكيفهم العامال
ً
ــــــاة العامعية يعد مرشـرا ــــــع الحيــــــــ يدا عور أن هنا  حاجات  فأما سـون التكيذ    تكيذ مــــــــ

ــة العامعية مما ينعكس أثر ذلا عور تد)ي األدان أثنان فترة التعلم وما   ــــــــــــــ ــــبعة لدى ال لبة داثل البيجــــــــ هير مشـــــــ

 (.188  ص 1993 عدها )الليل  

ــــــل أن اليدمات  ويلعب توفر اليدمات لل الب الدور الر   ــــــبا  حاجات   حيث يرى ميرشـــــــ ــــــ ي في تشـــــــ  يســـــــ

 ة يحتاجها ثالا دراســــــت     اإلرشــــــادية
ً
 جامعيا

ً
م  اليدمات األســــــاســــــية في البيجة العامعية ويندر أن ت د طالبا

(Michell et al, 2007, p233  ) 

رهبة الفرد للتعبير ع  مشــكالت   شــ ل تي اني منقم بقجــد تشــبا  حاجات     اإلرشــادية عد الحاجات  

النفســـية واةجتماعية ال ي لم ي هيث إلشـــباعها م  تلقان نفســـ  ألن  لم يكرشـــفها بنفســـ  أو اكرشـــفها ولم يســـت ع  

ــبـاعهـا بمفردم   هـدل   لبيجـة ال ي  التعبير ع  مشـــــــــــــكالتـ  ال ي يعـا)ي منهـا ووعر التخلص منهـا والتفـاعـل مع ا تعرتشـــــــــــ

   (43ص   2014يعي  فيها )لحرش 

ـــــــاديــةيعــد الرضــــــــــــــا ع  اليــدمــات   رثر عور توافقــ   يمفتــا  ن ــا  ال ــالــب في الحيــاة العــامعيــة و   اإلرشـــــــ

تفاعل ال الب مع املرشـــــد األكاديحي يعزز مســـــتوى رضـــــام ع  ال لية ن  وشـــــعورم بالراحة واةطمجنان  تضـــــافة أل 

ـــــــا ال ــالــب ع  ثيــارم  ال ي ينتحي تليهــا واحترام أنقم هــا وق ـــــــاهم في رضـــــــ ـــــــاد األكــاديحي الفعــاا يســـــــ وانينهــا  واإلرشـــــــ

 (.  45ص    2008األكاديحي الذا يدر  في  )سليمان   

لدى طلبة املرحلة العامعية والكشــــذ ع  أهمي ها    اإلرشــــاديةوم  هنا ات   البحث لدراســــة الحاجات  

ــــــراا   ــــــ لــة البحــث بــالســـــــ وفهم تــثثير األزمــات عور تلــا الحــاجــات ومــا أفرزتــ  م  حــاجــات جــديــدة  وتتليص مشـــــــ

 الر يس اا ي:

 ل الب جامعة حلب في املناطق املحررة في ظل األزمات؟  اإلرشاديةما ي الحاجات  

 ويتفر  عن  األسجلة ااتية:

 املوجودة لدى طالب العامعة؟  اإلرشاديةالحاجات   ما مستوى  -1

ــية واةجتماعية و  -2  )النفســـــــ
ً
ــارا ــادية واملهنية واألســـــــــرية( بين   األكاديميةما  ي الحاجات األكثر انرشـــــــ واةقتجـــــــ

  طالب العامعة؟



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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ــــــيــة  واةجتمــاعيــة  و  -3  في كــل م ــاا م  م ــاةت املقيــا  )النفســـــــ
ً
ــــــــارا    األكــاديميــةمــا الحــاجــات األكثر انرشـــــــ

 تجادية  واملهنية  واألسرية( ل الب العامعة في األزمات؟واةق

ــــــا يـة في درجـة الحـاجـات   -4 ــــــاديـةهـل توجـد فرو  ذات دةلـة تحجـــــــ لـدى أفراد عينـة البحـث  عزى ملتغير   اإلرشـــــــ

 العنس؟

ــــــا يـة في درجـة الحـاجـات   -5 ــــــاديـةهـل توجـد فرو  ذات دةلـة تحجـــــــ لـدى أفراد عينـة البحـث  عزى ملتغير   اإلرشـــــــ

 ية؟الحالة اةجتماع

ــا يـــة في درجـــة أ عـــاد الحـــاجـــات   -6 ــــــ ــاديـــةهـــل توجـــد فرو  ذات دةلـــة تحجـــــــ ــــــ ــيـــة واةجتمـــاعيـــة    اإلرشـــــــ )النفســـــــــــ

 واةقتجادية واملهنية واألسرية( لدى أفراد عينة البحث  عزى ملتغير العنس؟  األكاديميةو 

ــا يـــة في درجـــة أ عـــاد الحـــاجـــات   -7 ــــــ ــاديـــةهـــل توجـــد فرو  ذات دةلـــة تحجـــــــ ــــــ ــيـــة واةجتمـــاعيـــة    اإلرشـــــــ )النفســـــــــــ

 واةقتجادية واملهنية واألسرية( لدى أفراد عينة البحث  عزى ملتغير الحالة اةجتماعية؟  األكاديميةو 

 أهداف البحث: 

  هدل البحث الحاعي تعر الكشذ ع : 

 .املوجودة لدى طالب العامعة  اإلرشاديةمستوى الحاجات   -1

 )النفسـية واةجتماعية و   اإلرشـاديةالحاجات   -2
ً
واةقتجـادية واملهنية واألسـرية( بين   األكاديميةاألكثر انرشـارا

 .طالب العامعة

ــا ية في درجة الحاجات  -3 ــاديةمدى وجود فرو  ذات دةلة تحجــــــ لدى أفراد عينة البحث  عزى ملتغير   اإلرشــــــ

 .العنس

ــا ية في درجة الحاجات  -4 ــاديةمدى وجود فرو  ذات دةلة تحجــــــ دى أفراد عينة البحث  عزى ملتغير ل  اإلرشــــــ

 .الحالة اةجتماعية

ــا يـــة في درجـــة أ عـــاد الحـــاجـــات   -5 ــــــ ــــــــاديـــةمـــدى وجود فرو  ذات دةلـــة تحجـــــــ ــيـــة واةجتمـــاعيـــة    اإلرشـــــــ النفســـــــــــ

 .واةقتجادية واملهنية واألسرية( لدى أفراد عينة البحث  عزى ملتغير العنس  األكاديميةو 

ــا يـــة في درجـــ  -6 ــــــ ــــــــاديـــةة أ عـــاد الحـــاجـــات  مـــدى وجود فرو  ذات دةلـــة تحجـــــــ ــيـــة واةجتمـــاعيـــة    اإلرشـــــــ النفســـــــــــ

 .واةقتجادية واملهنية واألسرية( لدى أفراد عينة البحث  عزى ملتغير الحالة اةجتماعية  األكاديميةو 



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ

 

- 46 - 

 

 

 أهمية البحث:  

ــــــورا الحــاعي  فيــ   بموضـــــــــــــو  قليــل اةهتمــام    يبحــثتكم  أهميــة البحــث الحــاعي في كونــ     في الواقع الســـــــ

وما يتجـــــل ب  لدى    اإلرشـــــاديةرة(  وألالتاعي فهو يمغل تضـــــافة نقرية في دراســـــة موضـــــو  الحاجات  )املناطق املحر 

 طالب العامعة.

ــــــــاديــةوترجع األهميــة الت بيقيــة لهــذا البحــث تعر أن التعرل عور طبيعــة الحــاجــات    لــدى طلبــة    اإلرشـــــــ

ــات  نـ  يمك  اةســـــــــــــتفـادة م  نتـا ج التأهميـة ترألويـة ونفســـــــــــــيـة  حيـث    يعـد  ذاالعـامعـة   بحـث م  قبـل املرســـــــــــــســـــــــــ

ــاديـة لفـا ـدة طالب العـامعـة  تـثثـذ  عين اةعتبـار   ــــ ــــــع برامج عمليـة ترشـــــــ واملنقمـات العـاملـة في املعتمع  غيـة وضـــــــ

احتياجاتهم الفعلية م  وجهة نقرهم وألما يرناســـــب مع التغيرات الحاصـــــلة نري ة األزمات الحالية  تضـــــافة تعر 

ث ةتجــــالها بال الب وأليات  األســــرية  و  شــــ ل كبير م  هذم البح  يدون أن ال الب العامعيين وأهليهم قد يســــتف

  ش ل مباشر.

 حدود البحث: 

 تم البحث في شماا سوريا جامعة حلب في املناطق املحررة بمحافقة حلب. الحدود املكانية: −

 م  2022-2021تم البحث في العام الدراس ي   الحدود الزمانية: −

 شمل البحث طالب العامعة )جامعة حلب في املناطق املحررة( شماا سوريا.  الحدود البشرية: −

 مصطلحات البحث:  

  :اإلرشاديةالحاجات  

 ل   لل لبة  ي حاجات نفســية مرتب ة ب وانب م  حياة ال الب امليتلفة وة ي هيث  اإلرشــاديةالحاجات  

ــباعها م  تلقان نفســـــــــ   ويحتا    ــباعها وم  ثم تحقيق التوافق. )الرويوي  تتشـــــــ ــاعدة املتخجـــــــــجـــــــــة إلشـــــــ عر املســـــــ

 (.4ص    2010

ــــــــل عليهـــا ال ـــا  التعريف االجرائي:  بـــث هـــا الـــدرجـــات ال ي يحجـــــــ
ً
لـــب م  ثالا يعرفهـــا البـــاحغون تجرا يـــا

 في هذم البحث.  اإلرشاديةجابات  عور أداة الحاجات  ت



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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   األزمة:

 عرل بث ها موقذ يمغل نق ة تحوا نحــــــــــو األســــــــــوأ أو األفــــــــــ ل  وهــــــــــذا املوقذ يواج  الدوا واألفراد  

 (.Webster,1999,p.495والعماعات واملنقمات بمختلذ أنواع . )

   الطالب الجامعي:

ــــــل  كقولنـا طالب طب  طالـب  هو الفرد الذا يزاوا درا  ب ـامعـة أو معهـد متوســـــــ
ً
ــا ــــ ــــــتـ  ويتـا ع دروســـــــ ســـــــ

 أدب  طالب فلسفة.

   اإلطار النظري:

: الحاجات 
ً
 Counseling Need اإلرشاديةأوال

 :  اإلرشاديةتعريف الحاجات  

ــــــكالتهم    ــــــــاعـــدتهم في حـــل مشـــــــ ــــــروريـــة ملســـــــ ــة    األـكــاديميـــة ي الحـــاجـــات ال ي يرى ال الب أ هـــا ضـــــــ واملهنيـ

 (.170ص    2007والسيجية )ال ام  وسعاد   

   
ً
 عرفها العناني: بث ها حالة  عبر ع  أحاســـــــيس الفرد عند م ابهت  مشـــــــ لة مما يســـــــ ب ل  ترألاكا

ً
أي ـــــــا

وحالة م  التوتر  هدل م  ثاللها تجــرف  إلشــباعها بمســاعدة ااثري  ليتمك  م  التفاعل معهم  و ي صــورة  

 (.39ص    1989ص ما يعا)ي منها الفرد )العناني   م  التعبير ع  حالة نق

 شـتمل عور   اإلرشـاديةن الحاجات  تأشـمل وأعم م  الحاجات النفسـية  تذ    اإلرشـاديةو عد الحاجات   

 اليدمات ال ي يقدمها املرشـــــد لل لبة بنان عور نقص قد ي ون نفســـــي
ً
 أو اجتماعي  ا

ً
 أو أكاديمي  ا

ً
 و مهنيأ  ا

ً
يالحق    ا

 (.76ص    2006)العادعي وعوي    اإلرشاديةم  ثالا استخدام مقاييس مقننة للحاجات  املرشد عور ال لبة 

أو تقل أو ترنو  بحســــــب ما يتعر  ل  الفرد م  ظرول بياية وثقافية    اإلرشــــــاديةحيث تكثر الحاجات 

ــــــــاديــة  وتت ور الحــاجــة وة تبق  عور حــالــة م  العمود أو الغبــات ومرد هــذا التغيير لتلــ  ا واجتمــاعيــة واقتجـــــــ

الحاجات تعر ما يعترا اإل)ســــان ذات  م   غيرات جســــمية ونفســــية في مراحل نموم املتعددة أو ما يجــــيب البيجة 

املحي ة م  ت ور و غير أو ما يكرســــــب  الفرد م  ثبرة و علم تكســــــب  حاجات جديدة ومتنوعة وتوقذ تشــــــبا   

 (.93ص    2011حاجات قديمة )البرا    



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ
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 معي:للطالب الجا اإلرشاديةالحاجات  

 تعر ما يوي:   اإلرشاديةوتقسم الحاجات  

بالعامعة  ملا    اإلرشـــــــاديةجوهر العملية   األكاديمية عد الحاجات   :األكاديمية اإلرشـــــــاديةالحاجات  -1

ـــــلا طريق    ـــــت يع أن يســـــــ ـــــحيحة  ال ي م  ثاللها يســـــــ لها م  دور متميز في توجب  ال الب الوجهة العلمية الصـــــــ

 (.75ص   2014 ث العامعية )البركات  الحكما)يو باةت ام الصحيح نحو البح

ــيع   ــ ي م  ثالا  عليم قا م عور توسـ اليبرات العقلية حيث يحتا  ال الب العامذي تعر التوافق الدراسـ

وتوفير الوســــا ل العلمية    املعرفية بثكبر قدر ممك  م  املعارل واملهارات الالزمة ال ي تت لبها متغيرات العجــــر

 (.50ص    2007الالزمة تعر جانب تنمية قدرات ال الب و سعيع الرهبة في التحجيل والبحث العلحي )عتوتة  

ــاديةالحاجات   -2 ــية: و ي حاجات    اإلرشـ ــية  هدفها حماية الذات  النفسـ هير ع ـــوية ذات صـــفة نفسـ

ــــــعور بـاألم    اثبـات كفـانتهـا واســـــــــــــتقاللي هـا  وم  أهم هـذم  ووتنميـة قـدراتهـا ومهـاراتهـا و  لحـاجـات: الحـاجـة تعر الشـــــــ

وتتجـــــل بهذا العانب    (356ص    2009وحب اةســـــت ال  واإلن از والتفو  واةعتماد عور النفس )الشـــــيخوي   

تعامل مع صـــــعوألات التكيذ النفســـــ ي كالشـــــعور بالنقص  والاعل  واةكتجاب والعدا ية  قدرة ال الب عور ال

 أو اةن وان أو عدم الرضا ع  النفس.

 وتحدد م اةت الحاجات النفسية  م  ثالا الحاجات ااتية: 

 الحاجة تعر  عديل ات اهات ال لبة ونقرتهم القاصرة تعر مشكالت حياتهم اةنفعالية. •

ـــــ ل عام  الحاجة لحل مشــــــــــــ  • كالت ال لبة ال ي تواجههم في التوافق مع البيجة التعليمية والبيجة املحي ة  شـــــــ

وهـذا العـانـب يشـــــــــــــتمـل عور العـديـد م  املشـــــــــــــكالت منهـا: ضـــــــــــــعذ الغقـة بـالنفس و شـــــــــــــرـت اةنربـام والقلق  

ــيــــة ال ي تنعكس عليهم حــــاا تلبيــــة  والتوتر  واإلحبــــاا  م  أجــــل تمتع ال لبــــة بمقــــاهر الصـــــــــــــحــــة النفســـــــــــ

   (.12ص    2010لحاجاتهم النفسية )الرويوي    اإلرشاديةدمات  الي

أا الحاجات ال ي تتعلق  عالقة الفرد باملعتمع والرفا  واألســــــرة    االجتماعية: اإلرشــــــاديةالحاجات  -3

 (.16ص    2013 )األس ل

ويتم تحقيق التوافق اةجتمــا ي م  ثالا تحقيق الحــاجــات اةجتمــاعيــة للفرد والرضــــــــــــــا ع  املعتمع   

 (. 28ص     1999واةلتزام بمعاييرم اةجتماعية والتفاعل مع أفرادم )الفرخ وتيم  



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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تن ال الب في هذم املرحلة يشعر بالحاجة تعر التواصل مع ااثري   وهو ما يت لب التربية بالتدريب   

 والقا مة عور مساعدة الشباب في تحسين كفانة عالقاتهم بااثري   ووكساب ال الب قيم
ً
ناضعة تتفق مع    ا

و رائهم أف ارهم  التعبير ع   في  ي دون صعوألة  الذي   الشباب  في   ومساعدة  يعي   الذا  )عتوتة     العالم 

 (. 31ص    2007
ــــــاد املاي وزاد اةهتمـام بـ  م  ثالا تزايـد اةهتمـام بـاملوارد    املهنيـة:  اإلرشــــــــــــاديـةالحـاجـات  -4 برز اإلرشـــــــ

وا امليتلفة  فمســـاعدة الفرد عور اثتيار املهنة املناســـبة ملســـتقبل   ال شـــرية ال ي  شـــ ل الثروات الر يســـية للد

   2014الوظيفي م  أجل الوصـوا للتكيذ يمغل أف ـل السـبل ةسـرغمار املوارد ال شـرية )البركات  الحكما)ي   

 (.  78ص 

ــادية لدى ال الب وال ي قد   االقتصـــادية: اإلرشـــاديةالحاجات  -5 ــاكل اةقتجـ هنا  م موعة م  املشـ

املعاناة م  قلة  س ب  للمساعدة فيها: الحاجة للعمل لكسب املجرول من     اإلرشاديةن بحاجة لليدمات  ي و 

ــــــرة املـاديـة  الحـاجـة ملال س ة قـة بـالعـامعـة  الحر   ــــــعذ حـالـة األســـــــ ــــــرول وفقـا للمت لبـات الحـاليـة  ضـــــــ املجـــــــ

 (. 57ص    2014لوجود فوار  مادية بين السيص وزمال   )بو طباا   

يمك  أن تت ـم  الحاجات األسـرية اكرسـاب ثقة الوالدي  والتعامل    األسـرية:  اإلرشـاديةالحاجات  -6

في األسـرة     سـرية  اإلحسـا  الدا م بالحنان الوالدا  مراعاة ثجـوصـيتمعهم  املشـاركة في اتخاذ القرارات األ 

 (.28ص    2013القدرة عور تحمل املسرولية األسرية )الرو شدا   

 أن أهم الحاجات األسرية عند ال الب  ي: تعر كما أشار زهران   

 حاجة تعر التحرر م  السل ة الوالدية والتخفيذ م  حدتها.ال •

 حاجت  لتفهم اابان لحاجات  ومشكالت  ومعاملت  معاملة منسعمة مع ما حقق  م  نضج. •

ــــــرتـــ  واألم  العـــا وي ووقـــامـــة عالقـــة متوازنـــة مع الوالـــدي  • . )زهران   حـــاجتـــ  تعر اةطمجنـــان عور أحواا أســـــــ

 (.209ص    2011



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ
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: األزمات 
ً
   crisesثانيا

 مفهوم األزمة: 

سلـــسلة مـــ  التفـــاعالت   يتدا    ي عن  –(: بث ها تحوا ف ائي ع  السلو  املعتاد  Bartonيعرفها بارتون ) 

ــا )ـــشون موقـــذ ف ائي   ــة  تيترتـــب عليهـ ــيم أو املـــجالة العوهريـ ــر للقـ ــ  تهديـــد مباشـ ــا يـــستلزم  ن وا علـ ــة ممـ للدولـ

ـــــ  ضرورة اتخاذ قرارات سر عة في وقت ضيق وفي ظرول عدم التثكد وذلا ح ى ة تنف ر األزمة )  ,Bartonمعــــــــ

1993,p2.)   

و عتبر مجــــ لة األزمة أعم وأشــــمل م  مجــــ لحات ال وارث واملشــــاكل وال ــــغوا فعندما نقوا أزمة  

  فهذا يعني كافة األزمات الجــغيرة والكبيرة اةقتجــ 
ً
ادية واةجتماعية والصــحية والنفســية وح ى األســرية  وأي ــا

و أيتم التعبير ع  ال وارث باســــتخدامها  وألالتاعي فألن األزمة  ي حدث مفاير هير متوقع يفو  قدرة الســــيص  

 بالشــدة وتختلذ في دوامها وتثثيراتها في نوالي الحياة مما قد ي عل الفرد أو
ً
 املعتمع عور مواجهت  وترســم هالبا

 املعتمع بحاجة ملساندة ودعم. 

 أنواع األزمات:

ــــــي ـة أو عنيفـةو    معنويـةأو    يمك  التمييز بين أنوا  مختلفـة لحزمـات ـكاا ي: أزمـات مـاديـة     أزمـات  ســـــــ

ص    2011أنوا  حسب املرحلة في دورة حياة األزمة )ماهر      أزمات وحيدة أو متكررةو    أزمات جز ية أو عامةو 

29.) 

 ردود الفعل تجاه األزمات:

 منها:    و عتمد ردود فعل األفراد عور األزمة لعدة عوامل

o تهاومدى شد  طبيعة األحداث ال ي اثتبروها. 

o .ت رأل هم مع أحداث مرملة سابقة 

o . الدعم الذا يحجلون علي  في حياتهم م  ااثري 

o .صح هم العسمية وقدراتهم العقلية 

o .تاريخهم السيص ي والعا وي في مشكالت الصحة النفسية 

o .ثلفي هم الغقافية وتقاليدهم 



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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o .)أعمارهم )عور س يل املغاا  األطفاا في مراحل عمرية مختلفة يقهرون ردود فعل مختلفة 

o   (.47ص    2018تكرار األحداث املرملة )النب ي و ثرون 

 لى طلبة الجامعة:تأثير األزمات ع

ترثر األزمات في حياة ال لبة بدرجات بالغة  وتنعكس عور أدائهم األكاديحي والســــــــلوكي تذا كانت البيجة 

ضـــهم لإلســـانة العســـمية والنفســـية واةنفعالية  ســـوان داثل األســـرة األســـرية ال ي يعيشـــون فيها هير  منة  و عر ِ 

ســـــــبق لهم أن اســـــــتعدوا لها مما ي علهم عرضـــــــة مل ـــــــاعفات  أو ثارجها  وت ـــــــع األزمات ال لبة في مواقذ لم ي

انفعالية وجســــــدية ترذا صــــــح هم النفســــــية وتهدد وجودهم تذا لم يتم التعامل معها بالشــــــ ل الصــــــحيح  وهنا  

يتوجب مســـــــــاعدة ال لبة الذي  لم يســـــــــبق لهم أن مروا بخبرة الفقدان  باإلضـــــــــافة تعر ال لبة ذوا ردود الفعل 

ـــــوألة وث رة عليهم وعور هيرهم )القوية كو هم أكثر تث ــلوكيات هير محســـــــ ـــ ــة للقيام  ســـــــ ـــ  وعرضـــــــ
ً
 ,Thompsonثرا

1996,p.213.)   

ــــــ ـاا ال ي يعـ ؤ وزمال   (Pietrofesa )وقـد حـدد بيترفيس    ـــــــاد املواقذ و ي األشـــــــ ــــــ ـاا العـامـة ترشـــــــ  دم األشـــــــ

هذم األزمات يمك   أحدها ترشــــــاد األزمات  حيث يعا)ي كل فرد في فترة م  فترات حيات   عا األزمات ال ار ة 

 عور وضـــــــــع هذا الفرد النفســـــــــ ي  فتحب   ع  القيام بواجبات  و عوق  وألالتاعي تزيد املشـــــــــاعر  
ً
أن تنعكس ســـــــــلبا

ــــــلوكيـة هير مرهوألـة  وم  هـذم األزمـات  فقـدان عزيز  أو طال   أو  ــــــلبيـة لـديـ   فتردا تعر ظهور أنمـاا ســـــــ الســـــــ

ـــــانات مختلفة   أو حوادث أو ظواهر طبيعية مختلفة  وهذا النو  م   ثيانة زوجية  أو محاولة انتحار  أو تســـــــ

 اإلرشـــاد يت ـــم  موقف
ً
يواج  الفرد وة يتوقع   فليس ل  مقدمات فيرثر في صـــحة الفرد النفســـية  وألالتاعي ة   ا

 (.29ص    2006  بد للمرشد م  التدثل ) الع وا 

 الدراسات السابقة:

ــا ببع     اإلرشـــــــــــــــاديـــة( بعنوان: الحـــاجـــات  2019دراســـــــــــــــة برو     -1 لـــدى طلبـــة الجـــامعـــة وعالق  ـ

 نسانية واالجتماعية بسكرة.  دراسة ميدانية بكلية العلوم اإل  ،املتغيرات

ــاديةهدل البحث تعر التعرل عور الحاجات   ـــ ـــــل تعر أن درجة   اإلرشـــــــ لدى طلبة العامعة وقد تم التوصـــــــ

ــاديةالحاجات   ـــ ـــــل  حيث احتلت الحاجات    اإلرشـــــــ ــاديةكانت بين املرتفع واملتوســـــــ ـــ املهنية املرتبة األوعر ثم   اإلرشـــــــ



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ
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  كما وجدت فرو  ذات دةلة تحجــا ية في الحاجات  أالنفســية    اإلرشــاديةالحاجات  
ً
بين ال لبة   اإلرشــاديةثيرا

 ملتغير العنس.
ً
 تبعا

ــاد األو ( بعنوان:  2015دراســـــــــة ســـــــــعيد   -2 ــنة األولى  اقع الحاجة إلى اإلرشـــــــ كاديمي لدى طلبة الســـــــ

 جذع مشتر  بجامعة باتنة. 

ــنة األوعر جذ     اهدل هذ ــاد األكاديحي لدى طلبة الســـــــ البحث تعر الكشـــــــــذ ع  واقع الحاجة تعر اإلرشـــــــ

ـــاد األكاديحي )الحاجات   ـــ  اإلرشــــــــ ـــة تلــــــــ ـــتر  بحاجــــــــ مشتر   وقد أظهرت النتا ج أن طلبة السنة األوعر جذ  مشــــــــ

ــة  النفسـية  الحاجات ا ــــ ــــــرو  دالــــــــ ــــــود فــــــــ لدراسـية  الحاجات اةجتماعية( عور الترتيب  كما أظهرت النتا ج وجــــــــ

ــية   ــية  والدراسـ ــالة اإلناث في الحاجات النفسـ  ملتغير العنس لجـ
ً
ــاد األكاديحي تبعا  في الحاجة تعر اإلرشـ

ً
ــا يا تحجـ

 لجالة الذكور في الحاجات اةجتماعية.  

وان: مشـــــــــكالت طلبة جامعة أر د األهلية وحاجا  م  ( بعن2011دراســـــــــة أبو حســـــــــونة وعيلبوني   -3

 .  اإلرشادية

  وقد أظهرت النتا ج  اإلرشـــــاديةهدفت للتعرل تعر املشـــــكالت ال ي تواج  طالب جامعة أرألد وحاجاتهم  

عدم وجود فرو  ذات دةلة تحجــــــــــا ية في مســــــــــتوى املشــــــــــكالت ال ي يعا)ي منها ال الب  عزى ملتغيرات )ال لية  

 س ي  النو  اةجتما ي  التحجيل األكاديحي(.املستوى الدرا

في الجامعات األردنية العامة  اإلرشـــاديةافر الخدمات  و ( بعنوان: درجة ت2007دراســـة الجما    -4

 والخاصة ومدى فاعلي  ا.  

في العامعات العامة والياصـــــــــة ومدى فاعلي ها     اإلرشـــــــــاديةهدفت للتعرل عور درجة توافر اليدمات  

كانت في م اا اليدمات اةجتماعية بينما كانت    اإلرشــــاديةج أن أعور درجة لتوافر اليدمات  وقد أظهرت النتا 

في العامعات األردنية    اإلرشـــــاديةأد)  درجة في اليدمات النفســـــية  وعدم وجود فرو  في درجة توفر اليدمات  

 العامة والياصة ومدى فاعلي ها  عزى ملتغير العنس.

والشــــــــــــخصــــــــــــيــة   األكــاديميــة( بعنوان: الحــاجــات  (Aluede, et al, 2006دراســـــــــــــة الويــد و  رون  -5

 واملهنية لطالب الجامعة النيجرية.  
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لدى طلبة تحدى العامعات الني رية  وقد أشارت    اإلرشاديةهدل البحث تلـ  التعـرل علـ  الحاجات  

حدة  هذا ولم  شـــر    اإلرشـــاديةالنتا ج تعر أن الحاجة ليدمات اإلرشـــاد في املعاا املاي كانت م  أكثر الحاجات 

 النتا ج تعر فرو  بين العنسين في مدى الحاجة تعر مغل هذم اليدمات.

في   اإلرشــــادية( بعنوان: أهمية الحاجات  ,Fogel and Melson  2004دراســــة فوجل وميلســــون   -6

 الكليات التقنية التطبيقية.  

وأهمي ها لهـــــــــــــــم أثنان البحث  ثلجـت تعر   اإلرشـاديةهدفت للكشـذ ع  حاجات طلبة ال ليات التقنية  

 األثالقية.  اإلرشاديةأن الحاجات  
ً
 التـي يتا عها  ي أكاديمية في املقام األوا يتلوها الحاجات النفسية وأثيرا

 التعقيب على الدراسات:  

تة    زماتلم تت ـــم  أا منها تلا الحاجات في األ   اإلرشـــاديةالدراســـات الســـابقة ال ي تناولت الحاجات   

لدى طالب العامعة ســـوان  شـــ ل    اإلرشـــاديةنتا ج جميع الدراســـات الســـابقة أظهرت أهمية توفير الحاجات  أن

 ( ال ي أظهرت مستوى مرتفع  2019كما في دراسة برو  )    عام ل ل الحاجات
ً
هذم  ر توفياألهمية لملتوسل م    ا

أو م  ثالا  ة عور حد  اإلرشاديةالحاجات   أو م  ثالا مستوى كل حاجة م   الحاجات لدى طالب العامعة

 كما في دراســــة أبو حســــونة وعيلبو)ي )  
ً
  (  اثتلفت الدراســــات في النتا ج   2011معرفة املشــــكالت األكثر انرشــــارا

ــــاديةبترتيب أولوية الحاجات   ــــة برو  )   اإلرشـــــــ ــــة الويد و ثرون)  2019لدى ال الب ففي دراســـــــ (  2006( ودراســـــــ

 بينما وجدت دراســة ســعيد ) ا  اإلرشــاديةكانت الحاجات  
ً
  ( 2007( ودراســة العماا )  2015ملهنية  ي األكثر طلبا

(   2011النفســـــــــية  ي األهم لدى طالب العامعة  أما دراســـــــــة أبو حســـــــــونة وعيلبو)ي )    اإلرشـــــــــاديةأن الحاجات  

هم  كما  جانت بالدرجة األوعر لد   األكاديمية  اإلرشـادية( فوجدت أن الحاجات  2004ودراسـة فوجل وميسـلون)

ـــــــات برو  )  2015( وســـــــــــــعيــد )2019أظهرت نتــا ج دراســـــــ
ً
 (  وجود فرو  في الحــاجــات لــدى طالب العــامعــة تبعــا

ــــــونـــة وعيلبو)ي ) ــات أبو حســـــــ ــــــ (  والويـــد و ثرون 2007( والعمـــاا )2011ملتغير العنس في حين لم ت ـــد دراســـــــ

 ( فروق2006)
ً
  حسب العنس. ا
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 منهج البحث: 

ـــــــة الواقع أو   تم  ــــــفي التحليوي في هــذم البحــث  وهو املنهج الــذا يعتمــد عور دراســـــــ اعتمــاد املنهج الوصـــــــ

ــــــذ القـاهرة    م  ثالا التعبير النو ي الـذا يجـــــــ
ً
 دقيقـا

ً
ــــــفـا ــــــفهـا وصـــــــ القـاهرة كمـا توجـد في الواقع  و هتم بوصـــــــ

ة. )عبا   نوفل   ويوضــة ثجــا جــها  أو التعبير الكحي الذا يع ي وصــفة رقمية يوضــة مقدار و عم القاهر 

 (.2007العيس ى  أبو عواد  

 مجتمع البحث:  

  ( طــالــب 8000ت ون م تمع البحــث م  جميع طلبــة جــامعــة حلــب في املنــاطق املحررة والبــال  عــددهم )

 م.2022-2021وطالبة تقريبا للعام الدراس ي 

 عينة البحث:  

 وطــالبــة ف678تم اثتيــار العينــة ب ريقــة عشـــــــــــــوا يــة  حيــث بلغــت )
ً
ي جــامعــة حلــب في املنــاطق  ( طــالبــا

 املحررة  والعدوا التاعي يبين ثجا ص أفراد عينة البحث.

 (  صائص أفراد عينة البحث1جدو   

 المجموع التكرار الفئة المتغير 

 الجنس
 388 ذكر

678 
 290 أنثى

 الحالة االجتماعية
 209 متزوج 

678 
 469 عازب

 أداة البحث:  

ــتــ  (59البحــث وال ي ت ونــت في صـــــــــــــورتهــا النهــا يــة م  )قــام البــاحغون ب نــان أداة    ة فقرة موزعــة عور ســـــــــــ

  -م اةت حیث جانت جميع الفقرات بتدريج ثالثي )هير موافق  
ً
 موافق(.    –أحيانا

 ( توزيع فقرات ملجاالت البحث2جدو   

 العدد  رقم العبارات المجال 
 13 59-58-49-51-42-38-35-34-25-24-9-8-1 الحاجات النفسية 

 13 50-44-43-36-29-28-27-26-23-22-11-10-2 الحاجات االجتماعية
 13 57-56-52-45-37-30-21-20-19-13-12-4-3 الحاجات األكاديمية



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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 6 46-39-31-15-14-5 الحاجات االقتصادية 
 4 47-40-16-6 الحاجات المهنية
 10 55-54-53-48-41-33-32-18-17-7 الحاجات األسرية 

  وذلك وفق الخطوات التالية:

ث النقرية  و ل لبة العامعة في ضون البح  اإلرشاديةقام الباحغون بجياهة عبارات أولية ملقيا  الحاجات   .1

( ودراســة ســعيد  2019ونعد اةطال  عور  عا الدراســات الســابقة كدراســة برو  )  اإلرشــاديةفي الحاجات 

 (.2007( ودراسة العماا )2015)

ــت .2 ــربانة حیث ت ونت م  ســــ ــية لالســــ ــية  اةجتماعية     ةتحديد املعاةت الر يســــ   األكاديميةم اةت )النفســــ

 اةقتجادية  املهنية  األسرية(.

 .انتمائها للم ااصياهة فقرات اةسربانة كل فقرة حسب   .3

( ضـــم  تخجـــص  7تعداد اةســـربانة بجـــورتها األولية وعرضـــها عور عينة م  املحكمين والذا بل  عددهم ) .4

بــــدان اقتراحــــاتهم ومالحقــــاتهم عور فقرات األداة  تعلم النفس  وعلم اةجتمــــا   والتربيــــة  حيــــث تم طلــــب  

أداة البحـــث لقيـــا  مـــا وضـــــــــــــعـــت   ومـــدى انتمـــان الفقرات ل ـــل م ـــاا م  م ـــاةت األداة  ومـــدى صـــــــــــــالحيـــة

 .لقياس   وقد تم تعادة  عديل األداة وفق اقتراحات ومالحقات املحكمين

 ( معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجا  4جدو   

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  المجال 

 الحاجات النفسية 

1 0،521** 0،000 
8 0،494** 0،000 
9 0،631** 0،000 
24 0،611** 0،000 
25 0،603** 0،000 
34 0،765** 0،000 
35 0،735** 0،000 
38 0،705** 0،000 
42 0،701** 0،000 
49 0،670** 0،000 
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51 0،591** 0،000 
58 0،645** 0،000 
59 0،700** 0،000 

 الحاجات االجتماعية

2 0،350** 0،000 
10 0،544** 0،000 
11 0،516** 0،000 
22 0،478** 0،000 
23 0،459** 0،000 
26 0،586** 0،000 
27 0،497** 0،000 
28 0،646** 0،000 
29 0،407** 0،000 
36 0،476** 0،000 
43 0،214* 0،000 
44 0،571** 0،000 
50 0،619** 0،000 

 الحاجات األكاديمية

3 0،350** 0،000 
4 0،544** 0،000 
12 0،516** 0،000 
13 0،478** 0،000 
19 0،459** 0،000 
20 0،586** 0،000 
21 0،497** 0،000 
30 0،646** 0،000 
37 0،407** 0،000 
45 0،476** 0،000 
52 0،214* 0،000 
56 0،571** 0،000 
57 0،619** 0،000 



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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 االقتصادية الحاجات 

5 0،698** 0،000 
14 0،721** 0،000 
15 0،620** 0،000 
31 0،766** 0،000 
39 0،623** 0،000 
46 0،781** 0،000 

 الحاجات المهنية

6 0،672** 0،000 
16 0،691** 0،000 
40 0،582** 0،000 
47 0،685** 0،000 

 الحاجات األسرية 

7 0،068* 0،011 
17 0،676** 0،000 
18 0،622** 0،000 
32 0،499** 0،000 
33 0،292** 0،000 
41 0،217** 0،000 
48 0،436** 0،000 
53 0،589** 0،000 
54 0،534** 0،000 
55 0،614** 0،000 

 صدق االتساق الدا لي: 

اةرتباا بيرســــون بين درجات كل وقد تم التحقق م  صــــد  اة ســــا  الداثوي لحداة بحســــاب معامل   

  والدرجة ال لية للم اا الذا تنتحي تلي  الفقرة  وذلا باســــــــتخدام البرنامج  ةفقرة م  فقرات املعاةت الســــــــت

  والعدوا التاعي يوضة معامالت اةرتباا بين كل فقرة م  فقرات املعاةت والدرجة  23تصدار spssحجائي اإل 

 ال لية للم اا.

ن د أن جميع معامالت اةرتباا بيرســــــون بين فقرات املعاةت والدرجة ال لية   (:4  من نتائج الجدو  

ــــــتوى معنويـة   عنـد مســـــــ
ً
ــا يـا ــــ (  فيمـا  765 0حيـث ـكان الحـد األعور ملعـامالت اةرتبـاا )  01 0للم ـاا دالـة تحجـــــــ



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ
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ــــــيـة  والحـد األعور ملعـامالت اةرتبـاا )494 0ـكان الحـد األد)  ) (  فيمـا ـكان 646 0( في م ـاا الحـاجـات النفســـــــ

(  فيمـــا ـكــان 646 0الحـــد األعور ملعـــامالت اةرتبـــاا )و ( في م ـــاا الحـــاجـــات اةجتمـــاعيـــة   214 0الحـــد األد)  )

(  فيما كان الحد 781 0  والحد األعور ملعامالت اةرتباا )األكاديمية( في م اا الحاجات  214 0الحد األد)  )

(  فيمـا ـكان الحـد  691 0الحـد األعور ملعـامالت اةرتبـاا )  ( في م ـاا الحـاجـات اةقتجــــــــــــــاديـة  و620 0األد)  )

(  فيمــا كــان الحــد األد)  676 0( في م ــاا الحــاجــات املهنيــة  و الحــد األعور ملعــامالت اةرتبــاا )672 0األد)  )

 ( في م اا الحاجات األسرية.068 0)

 مع املعاا الذا تنتحي لألوعلي  ف 
ً
ــا   ن جميع فقرات املعاةت مرســــقة داثليا   مما يغ ت صــــد  اة ســ

 الداثوي لفقرات املعاةت.

 حساب ثبات األداة:

ــــــتخــدم البــاحغون معــادلــة ) كرونبــاخ( للتــثكــد م  ثبــات األداة    ألفــالقيــا  مــدى ثبــات أداة البحــث اســـــــ

 والعدوا التاعي يوضة معامالت ثبات أداة الدارسة.

 مؤشرات ثبات األداة:

 ت األداة كرونباخ لقياس ثبا ألفا( معامل 3جدو   

 ثبات المحور عدد العبارات المجال 
 0،74 13 الحاجات النفسية 

 0،72 13 الحاجات االجتماعية
 0،70 13 الحاجات األكاديمية
 0،77 6 الحاجات االقتصادية 

 0،75 4 الحاجات المهنية
 0،73 10 الحاجات األسرية 
 0،92 59 الثبات العام لألداة 

جمــاعي ( إل 92 0أن معــامــل الغبــات العــام ملعــاةت البحــث مرتفع حيــث بل  )  (:3يتضــــــــــــ) من الجــدو   

( كحــد أد)  وهــذا يــدا عور 70 0( كحــد أعور و)77 0(  فيمــا تراو  ثبــات املعــاةت مــا بين )678فقرات األداة )

 في الت بيق امليدا)ي للدراسة.  ايمك  اةعتماد عليه  ةأن األداة تتمتع بدرجة ثبات جيد



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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 قة التجزئة النصفية:يالثبات بطر 

 ألفاثبات  االنحراف المعياري 
 كرونباخ 

معامل االرتباط بيرسون  
 براون قبل التصحيح 

معامل االرتباط بيرسون  
 براون بعد التصحيح

معامل االرتباط 
 جثمان

 0،847 9،59 الجزء األول لألداة 
0،778 0،875 0،874 

 0،878 9،68 الجزء الثاني لألداة 
ـــــــاوا بين جز م  ثالا    ــــــة أن التبــاي  هير مرســـــــ  ألفــاا األداة  وأن معــامــل الغبــات  أالعــدوا أعالم يتضـــــــ

  لذلا )عتمد معاملة ثبات جغمان حيث تقهر أن األداة تتمتع بثبات حســــــب  كرونباخ بين العزأي  هير مرســــــاو  

 .( مما يدا عور ثبات األداة874 0الت ز ة النجفية هو )

 تصحيح األداة:  

 درجتين  أج ثالثي لتصحيح األداة حيث  ع   اإلجابة )هير موافق درجة واحدة  و تم اعتماد تدري
ً
حيانا

ــــــلم التقـدير الغالثي ملقيـا  الحـاجـات   ــــــتخـدام معـادلـة املـدى م  ســـــــ ـــــــاديـة وموافق ثالث درجـات(  تم اســـــــ   اإلرشـــــــ

  العدوا: ( لت ون املح ات وفق الفجات املوضحة في0.6=3/ 2  طوا الفجة =  2=1-3ل الب العامعة )املدى=  

 ( محكات أداة البحث5جدو   

 مرتفع  متوسط  منخفض 
1 – 1.6 1.7 – 2.3 2.4 - 3 

 

 األساليب اإلحصائية:

( في تحليل البيانات  تضــــــــــافة تعر املتوســــــــــل Spss. 23قام الباحغون باســــــــــتخدام البرنامج اةحجــــــــــائي ) 

ــامـــل   ــارا  ومعـ ــــــــاني واةنحرال املعيـ ــاالحســـــــ ــار    ألفـ ــاخ  واثتبـ ــــــــا ص    T. testكرونبـ ــــــتخرا  اليجـــــــ للفرو   ةســـــــ

ــــــي ومتريــــة ألداة البحــــث والتحقق م  الفرو  في املتغيرات وفق التغيرات الــــديموهرافيــــة. اثتبــــار تحميــــل  الســـــــ

 لبعا املتغيرات الـــديموهرافيـــة  ( للفرو  فANOVAالتبـــاي  األحـــادا )
ً
ــــــــة وفقـــا ــــــــة للـــدراســـــــ ي املتغيرات الر يســـــــ

 .اإلرشاديةواملتوسل الرتبي ومعادلة املدى لتحديد مستوى الحاجات 

 نتائج البحث ومناقش  ا 

: ما مستوى الحاجات  
ً
 لطالب الجامعة في األزمات؟   اإلرشاديةأوال

األزمات استخدم الباحغون املتوسل الحساني    ل الب العامعة في  اإلرشاديةملعرفة مستوى الحاجات   

ــــــل الرتبي واةنحرال املعيــارا لــدرجــات أفراد العينــة عور مقيــا  الحــاجــات   ــاديــةواملتوســـــــ ـــــ   )املتوســـــــــــــل اإلرشـــــــ



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ
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الحســــــاني = الدرجة ال لية / عدد أفراد العينة  املتوســــــل الرتبي = املتوســــــل الحســــــاني / عدد البنود(  كما تم 

  طوا الفجة =  2=1-3)املدى=    اإلرشــــــاديةســــــلم التقدير الغالثي ملقيا  الحاجات    اســــــتخدام معادلة املدى م 

 ( لت ون املح ات وفق الفجات املوضحة في العدوا:0.6=3/ 2

 مرتفع  متوسط  منخفض 
1 – 1.6 1.7 – 2.3 2.4 - 3 

 ل الب العامعة في األزمات.  اإلرشاديةوالعدوا التاعي يوضة نري ة مستوى الحاجات  

 لدى عينة البحث اإلرشادية( مستوى الحاجات 6جدو   

المتوسط  المتوسط الحسابي عدد البنود العينة الدرجة الكلية 
 الرتبي

االنحراف 
 المعياري 

 النتيجة

 متوسط  17،51 2،3 136،82 59 678 30،6774
( وألمتوســل رتبي 136 82بل  )  اإلرشــاديةأن املتوســل الحســاني ملقيا  الحاجات   (:6الجدو     يوضــ) 

ل الب العامعة في األزمات متوسل.    اإلرشادية( ويقع ضم  الفجة )متوسل(  أا أن مستوى الحاجات 3 2بل  )

املرتفع.  بين املتوســل و   اإلرشــادية( ال ي بينت أن مســتوى الحاجات  2019وتتفق هذم النري ة مع دراســة برو  )

ويفســـــــــر الباحغون ذلا بوجود مرســـــــــســـــــــات ومنقمات تقدم ثدمات لل الب بم اةت مختلفة م  تقديم منح  

ـــــــافـة   ــــــيـة تضـــــــ ـــــــاهم في تقليـل حـدة الحـاجـة للحـاجـات  تمـاديـة ومنح دراســـــــ عر نـدوات ودورات تـدري يـة كـل ذلـا يســـــــ

 زمات.في األ   اإلرشادية

  
ً
: ما يي الحـاجات األك ر اناشــــــــــــارا

ً
واالقتصــــــــــــادية واملهنيـة    األكاديميـة النفســــــــــــيـة واالجتمـاعيـة و ثانيـا

  واألسرية( بين طالب الجامعة؟

ـــــــاديـةملعرفـة الحـاجـات   ــــــتخـدم البـاحغون    اإلرشـــــــ  بين طالب العـامعـة في ظـل األزمـات اســـــــ
ً
ـــــــارا األكثر انرشـــــــ

 .اإلرشاديةاملتوسل الحساني واةنحرال املعيارا لدرجات أفراد العينة عور مقيا  الحاجات  

 )النفسية  واةجتماعية  و   اإلرشاديةالعدوا التاعي يوضة نري ة الحاجات و 
ً
   األكاديميةاألكثر انرشارا

 واةقتجادية  واملهنية  واألسرية( بين طالب العامعة في ظل األزمات.  

 لدى عينة البحث اإلرشادية( ترتيب الحاجات 7جدو   

 الترتيب  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي التكرار المجال 
 4 0،47 2،308 678 الحاجات النفسية 

 5 0،35 2،287 678 الحاجات االجتماعية



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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 2 0،27 2،590 678 الحاجات األكاديمية
 1 0،44 2،593 678 الحاجات االقتصادية 

 3 0،42 2،571 678 الحاجات المهنية
 6 0،39 1،940 678 الحاجات األسرية 

حسب املتوسل الحساني واةنحرال املعيارا هو:   اإلرشاديةأن ترتيب الحاجات   (:7يوض) الجدو   

ــيـة    -4الحـاجـات املهنيـة    -3  األـكاديميـةالحـاجـات    -2الحـاجـات اةقتجــــــــــــــاديـة    -1 الحـاجـات   -5الحـاجـات النفســـــــــــ

 الحاجات األسرية. -6اةجتماعية  

ــــــابقـة  حيـث تختلذ ا  ة  ــــــات الســـــــ ــــــة العمـاا يوجـد توافق بنري ـة الترتيـب مع الـدراســـــــ لنري ـة مع دراســـــــ

ــــــــة الويـــد و ثرون أ( ال ي أظهرت أن أعور حـــاجـــة  ي اةجتمـــاعيـــة و 2007) ــيـــة  ودراســـــــ ــــ قلهـــا  ي الحـــاجـــة النفســـــــ

 األكاديمية( وال ي وجدت  2004( ال ي أظهرت أن الحاجات املهنية أكثر حدة  ودراسـة فوجل وميسـلون )2006)

 واأل 
ً
  ودراسة برو  )أوة

ً
. ويرى الباحغون  ( وا2019ثالقية أثيرا

ً
 والنفسية أثيرا

ً
ل ي أوجدت املهنية أكثر تلحاحا

ــهـا املعتمع   ــــ ــــــ ـب األزمـة ال ي يعيشـــــــ ــــــاديـة في املرتبـة األوعر عنـد طالب العـامعـة  ســـــــ ــــــدر الحـاجـات اةقتجـــــــ أن تجـــــــ

م  مدن ومناطق  عيدة  ون السورا الذا يعا)ي م  حرب مستمرة منذ عشرة سنوات وال الب كغير منهم نازح

 عليهم ل ــــرورة البحث ع  فرص وظيفية تحســــ  م   ونع ــــهم ي
ً
ســــكنون في الييام  األمر الذا يشــــ ل ضــــغ ا

 وضـــــــــعهم اةقتجـــــــــادا  وثجـــــــــوصـــــــــا أن كغير 
ً
تزوجين ولد هم أســـــــــر وعليهم مســـــــــروليات  م  املم  عينة البحث    ا

ـــــــاد األكــادي  األكــاديميــةاجتمــاعيــة. واحتلــت الحــاجــات    كون ال الب في العــامعــة يحتــاجون لإلرشـــــــ
ً
حي الــذا ثــانيــا

 يساعدهم عور البحث بن ا  كما يحتاجون ملعرفة التخججات ومستقبلها وأهمي ها في سو  العمل.

 في كــل مجــا  من مجــاالت املقيــاس  النفســــــــــــيــة، واالجتمــاعيــة،  
ً
: مــا الحــاجــات األك ر اناشـــــــــــــارا

ً
ثــالثــا

 األزمات؟، واالقتصادية، واملهنية، واألسرية( لطالب الجامعة في األكاديميةو 

 األدنى( لعينة البحث  – األعلى   اإلرشادية( ترتيب الحاجات 8جدو   

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة  الدرجة 
 
 
 
 
 

 األعلى 

بحاجة إلى معرفة مستقبل االعتراف بالجامعة والشهادات  
 الصادرة عنها

2،826 0،46 

 0،48 2،824 بحاجة تحسين حالة أسرتي المادية
 0،45 2،81 يهمني معرفة المنح الدراسية وكيفية الحصول عليها

مهم للطلبة معرفة كيفية اختيار التخصص الجامعي وميزاته 
 قبل المفاضلة 

2،80 0،48 



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ
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لى تعلم المهارات الالزمة لسوق العمل بعد التخرج  إبحاجة 
 )كيفية إجراء مقابلة عمل، كتابة السيرة الذاتية( 

2،77 0،53 

أحتاج في دراستي الجامعية لوجود )كمبيوتر شخصي، جهاز  
 موبايل جيد، اشتراك انترنت جيد( 

2،768 0،54 

 0،54 2،765 بحاجة إلى عمل ألغطي احتياجات دراستي
 0،52 2،72 أرغب في تكوين عالقات اجتماعية إيجابية

 0،57 2،67 أجد صعوبة في تأمين القسط الجامعي 
لمعرفة كيفية المساهمة في تغيير المفاهيم الخاطئة في  بحاجة 

 0،60 2،62 المجتمع 

 
 

 األدنى

من الصعب التوافق مع اآلخرين من ثقافات ومناطق مختلفة 
 )مهجر، مقيم( 

1،814 0،76 

 0،77 1،817 تتأثر عالقاتي االجتماعية بسبب إجراءات فيروس كورونا
 0،63 1،31 الجامعة تعارض أسرتي دراسة الفتيات في 

من قبل   علي  أحتاج لمعرفة كيفية التعامل مع تفضيل إخوتي
 والدي 

1،45 0،73 

 0،69 2،07 بحاجة إلى آلية التعامل مع الوساوس
  

 م  نتا ج العدوا السابق يتضة أن: 

 ترتيب الحاجات  األعلى( حسب مجاالت البحث العام هو: 

 بحاجة تعر معرفة مستقبل اةعترال بالعامعة والشهادات الجادرة عنها. .1

 بحاجة تحسين حالة أسر ي املادية. .2

  همني معرفة املنح الدراسية وكيفية الحجوا عليها. .3

 مهم لل لبة معرفة كيفية اثتيار التخجص العامذي وميزات  قبل املفاضلة.   .4

ــــــيرة  تبحــاجــة   .5 ــــــو  العمــل  عــد التخر  )كيفيــة تجران مقــابلــة عمــل  كتــابــة الســـــــ عر  علم املهــارات الالزمــة لســـــــ

 الذاتية(.

 أحتا  في دراس ي العامعية لوجود )كمبيوتر شيص ي  جهاز موألايل جيد  اشترا  انترنت جيد(. .6

 جة تعر عمل أله ي احتياجات دراس ي.بحا .7



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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 أرهب في ت وي  عالقات اجتماعية تي ابية. .8

 أجد صعوألة في تثمين القسل العامذي. .9

 بحاجة ملعرفة كيفية املساهمة في  غيير املفاهيم الياطجة في املعتمع. .10

 ترتيب الحاجات  األدنى( حسب مجاالت البحث العام هو:

 ااثري  م  ثقافات ومناطق مختلفة )مهعر  مقيم(.م  الجعب التوافق مع   .1

 تتثثر عالقا ي اةجتماعية  س ب تجرانات فيرو  كورونا. .2

  عار  أسر ي دراسة الفتيات في العامعة. .3

 أحتا  ملعرفة كيفية التعامل مع تف يل تثو ي عوي م  قبل والدا. .4

 بحاجة تعر  لية التعامل مع الوساو . .5

  اإلرشاديةاألدنى( حسب كل مجا  من مجاالت الحاجات  –ألعلى ( ترتيب الحاجات  ا9جدو   

 الفقرة  الدرجة  المجال 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الحاجات  
 النفسية

 
 األعلى 

 0،69 2،43 بحاجة إلى آلية التعامل مع األفكار السلبية 
 0،72 2،42 أرغب بالتخلص من اإلحباط الذي ينتابني 

 
 األدنى

 0،81 2،14 بحاجة إلى معرفة كيفية التعامل مع مشاكل النوم
 0،81 2،07 بحاجة إلى آلية التعامل مع الوساوس

 
الحاجات  
 االجتماعية 

 
 األعلى 

 0،52 2،72 أرغب في تكوين عالقات اجتماعية إيجابية
 0،60 26،2 بحاجة لمعرفة كيفية المساهمة في تغيير المفاهيم الخاطئة في المجتمع 

 
 األدنى

 0،77 178،1 تتأثر عالقاتي االجتماعية بسبب إجراءات فيروس كورونا
من الصعب التوافق مع اآلخرين من ثقافات ومناطق مختلفة )مهجر، 

 مقيم( 
814،1 0،76 

 
 

الحاجات  
 األكاديمية 

 
 األعلى 

 0،46 82،2 أحتاج معرفة مستقبل االعتراف بالجامعة والشهادات الصادرة عنها
 0،45 81،2 يهمني معرفة المنح الدراسية وكيفية الحصول عليها

 
 األدنى

 0،69 26،2 األساليب التدريسية في الجامعة تعتبر تقليدية ال تتماشى مع التطور
 0،75 52،2 أحتاج توضيحات حول التعليمات االمتحانية في الجامعة

 0،48 82،2 تحسين حالة أسرتي الماديةبحاجة   



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ
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الحاجات  
 االقتصادية

 0،54 76،2 بحاجة إلى عمل ألغطي احتياجات دراستي األعلى 

 
 األدنى

أحتاج إلى مكان مناسب للدراسة حيث إن بيئة الخيمة والكرفان تعيق 
 التحصيل الدراسي 

42،2 0،82 

 0،65 37،2 أجد صعوبة في تأمين متطلبات البحث )محاضرات، قرطاسية(

 
الحاجات  

 المهنية 

 األعلى 
بحاجة الى تعلم المهارات الالزمة لسوق العمل بعد التخرج )كيفية 

 إجراء مقابلة عمل، كتابة السيرة الذاتية( 
77،2 0،53 

 0،71 43،2 تنقصني المهارات والمعلومات الالزمة إليجاد فرصة عمل مناسبة األدنى

 
 

الحاجات  
 األسرية

 
 األعلى 

 0،75 45،2 االستقاللية في حياتي الخاصة أحتاج إلى 
 0،80 40،2 أحتاج إلى االستقرار األسري 

 
 األدنى

 0،73 45،1 أحتاج لمعرفة كيفية التعامل مع تفضيل إخوتي علي من قبل والدي
 0،63 31،1 تعارض أسرتي دراسة الفتيات في الجامعة 

 

 (:  9يتض) من الجدو  رقم  

أن أكثر الحاجات ال ي ت ــمنها م اا الحاجات النفســية هو كيفية التعامل مع األف ار الســلبية تضــافة تعر  .1

ــاكل النوم واألف ار   ــ ــاعر اإلحباا  وفي نفس املعاا جانت حاجات التعامل مع مشـــــــ ــ حاجة التعامل مع مشـــــــ

الحرب الدا رة في ســـــــوريا ال ي أفرزت تعر غون ذلا  الوســـــــواســـــــية في مرثرة الحاجات النفســـــــية. و عزو الباح

 
ً
   نتا ج كارثية عور اإل)ســـــــان الســـــــورا  حيث يعا)ي الشـــــــباب منهم ثجـــــــوصـــــــا

ً
ها لة تتعلق بتحقيق   ضـــــــغوطا

الن ا  ضــــم  ظرول وتحديات صــــعبة للغاية  فالقجــــذ والقتل والتف ير ة يتوقذ  واملســــتقبل يحي   

ـــــــا  ت ــاد ت ون قليلــة أو هير م ــديــة كمــا يحلم الغمو   ووم ــانيــة تحقيق الــذات واإلن ــا ز في هــذم األوضـــــــ

ــبـابنـا العـامذي الـذا عبر ع  حـاجتـ  ملعرفـة   ــــ ــــــورا  وهـذا مـا ين بق عور عينـة البحـث م  شـــــــ ــــــبـاب الســـــــ الشـــــــ

ــيـا  الواقع   ــــ ــــــلبيـة ال ي لهـا مـا يبررهـا في ســـــــ ــــــاعر اإلحبـاا والتخلص م  األف ـار الســـــــ كيفيـة التغلـب عور مشـــــــ

 .  السورا وأزمت  املستمرة

ــمنها م اا الحاجات اةجتماعية هو كيفية التعامل مع بنان عالقات اجتماعية   .2 أن أكثر الحاجات ال ي ت ــ

تضــــــــــــــافـة تعر حـاجـة املســــــــــــــاهمــة في  عــديـل األث ــان واملفــاهيم اليــاطجــة في املعتمع  وفي نفس املعــاا جـانت  

 في   فرادحـاجـات تـثثير جـا حـة كورونـا عور العالقـات اةجتمـاعيـة والتوافق مع األ 
ً
 ومنـاطقيـا

ً
امليتلفين ثقـافيـا

مرثرة الحاجات اةجتماعية. و عزو الباحغون ســـ ب تجـــدر حاجة الشـــباب العامذي تعر معرفة كيفية بنان  



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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العالقات اةجتماعية تعر الحالة املعتمعية العديدة ال ي يعيشـــــــها الســـــــوريون في ظرول التهعير القســـــــرا   

  م عادات مختلفة ألطيال الشعب السورا  مما يجعب فهم هذوالنزو  املستمر  واةحت ا  بين ثقافات و 

شـــــــــــــير تجـــــــــــــدر الحاجة تعر املســـــــــــــاهمة في يالتركيبة املعتمعية العديدة و لية بنان عالقات قوية وألنانة. كما  

ـــــروليت  أمام   ـــــورا بمســـــــ ـــــباب العامذي الســـــــ ـــــعور الشـــــــ  عديل األث ان واملفاهيم الياطجة في املعتمع  تعر شـــــــ

ــــــباني    م تمعهم الذا تثثر مع ــــــلبية  الذا ي عل املعتمع الشـــــــ طوا األزمة باألف ار الياطجة والعادات الســـــــ

العامذي الذا يرنور بالتفكير العلحي والغقافة الصـــــــــحيحة تعر بحغ  ع   لية تمكن  م  القدرة عور التغيير 

 بتحمل املسرولية لدى هذم الشريحة.   اوتجويب املفاهيم  وهنا نلمس تي ابية عالية وشعور 

هو معرفـــة مســـــــــــــتقبـــل اةعترال بـــالعـــامعـــة    األـكــاديميـــةكثر الحـــاجـــات ال ي ت ـــــــــــــمنهـــا م ـــاا الحـــاجـــات  أن أ .3

والشـهادات الجـادرة عنها  تضـافة تعر حاجة التعرل عور املنح الدراسـية وكيفية الحجـوا عليها  وفي نفس 

ــاليب العامعية وعدم مالنم ها للت ور الحاعي والحاجات للتعليم ات اةمتحانية  املعاا جانت حاجات األســــــ

ــــــوريـــة في املنـــاطق  األـكــاديميـــةفي مرثرة الحـــاجـــات   . و عزو البـــاحغون هـــذا النري ـــة تعر واقع العـــامعـــات الســـــــ

ــــــحي م  جهــات ح وميــة ثــارجيــة  مع وجود اةعترال في املعتمعــات   املحررة ال ي لم تحظ بــاةعترال الرســـــــ

بـــثن تجـــــــــــــ  ــــــ هم في مهـــب التغيرات املحليـــة ليريهي هـــذا العـــامعـــات تة أن اليول م  املســـــــــــــتقبـــل  بح دراســـــــ

 السياسية واألمنية وهيرها بال قيمة أو اعترال.

أن أكثر الحاجات ال ي ت ــــــمنها م اا الحاجات اةقتجــــــادية هو تحســــــين حالة األســــــرة املادية  تضــــــافة تعر  .4

ــــــب   ــــــية  وفي نفس املعاا جانت حاجات وجود م ان مناســـــــ حاجة وجود عمل لتغ ية اةحتياجات الدراســـــــ

ــة   ـــــ ــــــرات في مرثرة الحــاجــات  للــدراســـــــ ــيــة ومحــاضـــــــ ــــ وحــاجــة وجود نفقــات لتغ يــة لوازم البحــث م  قرطــاســـــــ

 اةقتجادية.  

أن أكثر الحاجات ال ي ت ـــــمنها م اا الحاجات املهنية هو  علم املهارات الالزمة لســـــو  العمل  عد التخر    .5

تعر املعلومـات الالزمـة   )كيفيـة تجران مقـابلـة عمـل  كتـابـة الســـــــــــــيرة الـذاتيـة(  وفي نفس املعـاا جـانت الحـاجـة

 مرثرة الحاجات املهنية. في  إلي اد فرصة عمل مناسبة

أن أكثر الحاجات ال ي ت منها م اا الحاجات األسرية هو  علم كيفية التعامل مع تف يل تثو ي عوي م    .6

 قبل والدا  وفي نفس املعاا جانت معارضة األسرة لتعليم الفتاة في مرثرة الحاجات األسرية.  



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ
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  :
ً
ــائيـة بين متوســــــــــــى درجـات أفراد عينـة البحـث على مقيـاس   ال رابعـا توجـد فروق ذات داللـة إحصــــــــــ

 .تعزى ملتغير الجنس اإلرشاديةالحاجات  

ــــــية قام الباحغون بقيا  الفرو  في الحاجات    ــــــحة الفرضـــــــ ــــــاديةةثتبار صـــــــ  ملتغير العنس   اإلرشـــــــ
ً
وفقا

   ويوضة العدوا نري ة اةثتبار.T. testتناث( باستخدام اثتبار   –)ذكور 

 ملتغير الجنس10الجدو   
ً
 ( نايجة الفروق وفقا

 النتيجة T Sigقيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي التكرار الجنس
 18،7 136 388 ذكور

غير دالة   0،06 1،06
 15،7 137 290 إناث إحصائيا  

 ( α = 0.05أصغر أو تساوي    Sigدالة عندما تكون 

( و ي أكبر م  القيمة اإلحجــــا ية  Sig = 0.06أن القيمة املعنوية قد بلغت )  (:10يتضــــ) من الجدو   

(α = 0.05( عند مسـتوى الدةلة 
ً
  بالتاعي نقبل الفرضـية الجـفرية ونرفا  (α = 0.05( فهي هير دالة تحجـا يا

ــــــتوى الحـاجـات   ــيـة البـديلـة  أا أنـ  ة توجـد فرو  في مســـــــ ــــ ــــــاديـةالفرضـــــــ بين الـذكور واإلنـاث  وتتفق هـذم   اإلرشـــــــ

(. يعزو 2019(  وتختلذ مع دراســة برو  )2006(  ودراســة الويد و ثرون )2007النري ة مع دراســة العماا )

ـــــــاديــة وهيرهــا  البــاحغون هــذم النري ــة تعر حــالــة ا ــيــة واةقتجـــــــ ــــ ـــــــابــ  الكبيرة في القرول اةجتمــاعيــة والنفســـــــ لرشـــــــ

املحي ة بكال العنســــــين م  الشــــــباب العامذي عور حد ســــــوان  تضــــــافة تعر الو ي والنضــــــج في املعتمع الســــــورا  

ـــــــالة الـذكور في الفرص والعمـل  ـــــــل لجـــــــ ــــــين وة ينقر تعر وجود التفـاضـــــــ ـــــــاواة بين العنســـــــ الـذا يحرص عور املســـــــ

ـــــورا في اةحتياجات ونقرتها ألهم  والتعلم   ـــــاب الســـــــ ـــــاوى مع الشـــــــ ـــــورية العامعية ترســـــــ مما يعني أن الفتاة الســـــــ

 املشكالت والجعوألات في كافة املعاةت.

: هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية بين متوسـى درجات أفراد عينة البحث على مقياس  
ً
 امسـا

 تعزى ملتغير الحالة االجتماعية؟ اإلرشاديةالحاجات  

ــيـة قـام البـاحغون بقيـا  الفرو  في الحـاجـات   ــــ ــــــحـة الفرضـــــــ ـــــــاديـةةثتبـار صـــــــ  ملتغير الحـالـة    اإلرشـــــــ
ً
وفقـا

   ويوضة العدوا نري ة اةثتبار.T. testعازب( باستخدام اثتبار    –اةجتماعية )متزو   

 ملتغير الحالة االجتماعية11الجدو   
ً
 ( نايجة الفروق وفقا

 النتيجة T Sigقيمة  نحراف المعياري اال المتوسط الحسابي التكرار الجنس
 18،6 133 209 متزوج 

3،32 0،25 
غير دالة  
 16،8 138 469 عازب إحصائيا  
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( و ي أكبر م  القيمة اإلحجــــا ية  Sig = 0.25املعنوية قد بلغت ) القيمةأن   (:11يتضــــ) من الجدو   

(α = 0.05( عند مسـتوى الدةلة 
ً
(  بالتاعي نقبل الفرضـية الجـفرية ونرفا  α = 0.05( فهي هير دالة تحجـا يا

ــــــتوى الحـاجـات   ــيـة البـديلـة  أا أنـ  ة توجـد فرو  في مســـــــ ــــ ــاديـةالفرضـــــــ ــــ بين املتزو  والعـازب  وتتفق هـذم    اإلرشـــــــ

ــــونة وعيلبو)ي ) ــــة أبو حســـــــ ــــاب  الكبيرة في 2011النري ة مع دراســـــــ (. يعزو الباحغون هذم النري ة تعر حالة الرشـــــــ

 والنفسية واةقتجادية وهيرها املحي ة ب ل م  الشباب العامذي العازب واملتزو .القرول اةجتماعية  

: هل توجد فروق ذات داللة إحصــــــــائية بين متوســــــــى درجات أفراد عينة البحث في أبعاد 
ً
ســــــــادســــــــا

 تعزى ملتغير الجنس؟ اإلرشاديةالحاجات  

 ( نايجة الفروق في املجاالت وفق متغير الجنس 12جدو   

المتوسط  التكرار المتغير  د األبعا الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  T Sigقيمة 
 الداللة 

 النتيجة

1 
 

 6،7 28،76 388 ذكر حاجات نفسية 
4،42 0،01 

 دالة 
 5،7 30،93 290 أنثى

 4،7 29،71 388 ذكر حاجات اجتماعية 2
0،13 0،28 

غير 
 4،3 29،76 290 أنثى دالة 

 3،7 33،60 388 ذكر كاديميةأحاجات  3
0،54 0،27 

غير 
 3،2 33،75 290 أنثى دالة 

 2،5 15،90 388 ذكر حاجات اقتصادية  4
3،90 0،11 

غير 
 2،6 15،103 290 أنثى دالة 

 1،7 10،41 388 ذكر حاجات مهنية 5
2،35 0،53 

غير 
 1،6 10،11 290 أنثى دالة 

 3،7 17،79 388 ذكر حاجات أسرية 6
0،67 0،21 

غير 
 3،4 17،97 290 أنثى دالة 

 

 يتض) من الجدو  أعاله ما يأتي:

 عند مســــــتوى دةلة ) .1
ً
ــا يا ــية داا تحجــــ ( مما  α = 0.05أن مســــــتوى الدةلة للبعد األوا في الحاجات النفســــ

 لجالة اإلناث. وتتفق هذ النري ة مع  
ً
 (.2015دراسة سعيد )يدا عور وجود فرو  ذات دةلة تحجا يا



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ
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 عند مستوى دةلة ) .2
ً
( α = 0.05أن مستوى الدةلة للبعد الغا)ي في الحاجات اةجتماعية هير داا تحجا يا

( ال ي أظهرت وجود فرو   2015مما يدا عور عدم وجود فرو . وتختلذ هذم النري ة مع دراســــة ســــعيد )

 لجالة الذكور.

 عند مسـتوى دةلة ) األكاديميةأن مسـتوى الدةلة للبعد الغالث في الحاجات   .3
ً
( α = 0.05هير داا تحجـا يا

 مما يدا عور عدم وجود فرو . ة يوجد دراسة تناولت هذم الفرضية.

 عند مســــــــــتوى دةلة ) .4
ً
 = αأن مســــــــــتوى الدةلة للبعد الرا ع في الحاجات اةقتجــــــــــادية هير داا تحجــــــــــا يا

 يدا عور عدم وجود فرو . ة يوجد دراسة تناولت هذم الفرضية.  ( مما0.05

 عند مســـــتوى دةلة ) .5
ً
( α = 0.05أن مســـــتوى الدةلة للبعد اليامس في الحاجات املهنية هير داا تحجـــــا يا

 مما يدا عور عدم وجود فرو . ة يوجد دراسة تناولت هذم الفرضية.

 عند مسـتوى دةلة )أن مسـتوى الدةلة للبعد السـاد  في الحاجات األ  .6
ً
( α = 0.05سـرية هير داا تحجـا يا

 مما يدا عور عدم وجود فرو . ة يوجد دراسة تناولت هذم الفرضية.

: هـل توجـد فروق ذات داللـة إحصــــــــــــائيـة بين متوســــــــــــى درجـات أفراد عينـة البحـث في أبعـاد 
ً
ســــــــــــابعـا

 تعزى ملتغير الحالة االجتماعية؟ اإلرشاديةالحاجات  
 الفروق في املجاالت وفق متغير الحالة االجتماعية ( نايجة 13جدو   

 التكرار المتغير  األبعاد  الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
Sig  مستوى

 الداللة 
 النتيجة

1 
 حاجات نفسية  

 3،11 6،7 28،39 209 متزوج 
 

0،06 
 غير دالة  

 6،2 30،12 469 عازب

 حاجات اجتماعية 2
 3،63 4،8 28،73 209 متزوج 

 
0،17 

 
 غير دالة 

 4،4 30،17 469 عازب

 كاديميةأحاجات  3
 1،52 3،7 33،32 209 متزوج 

 
0،29 

 
 غير دالة 

 3،4 33،77 469 عازب

 حاجات اقتصادية  4
 1،73 2،9 15،25 209 متزوج 

 
0،03 

 
 دالة 

 2،5 15،66 469 عازب

 حاجات مهنية 5
 1،63 1،8 10،11 209 متزوج 

 
0،20 

 
 غير دالة 

 1،6 10،35 469 عازب

 حاجات أسرية 6
 3،64 17،27 209 متزوج 

 غير دالة  0،88 2،58
 3،62 18،06 469 عازب
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 (:13يتض) من الجدو  رقم  

 عند مســــــتوى دةلة )أن مســــــتوى الدةلة للبعد األ  .1
ً
( α = 0.05وا في الحاجات النفســــــية هير داا تحجــــــا يا

 يدا عور عدم وجود فرو . ة يوجد دراسة تناولت هذم الفرضية.مما  

 عند مستوى دةلة ) .2
ً
( α = 0.05أن مستوى الدةلة للبعد الغا)ي في الحاجات اةجتماعية هير داا تحجا يا

 مما يدا عور عدم وجود فرو . ة يوجد دراسة تناولت هذم الفرضية.

 عند مسـتوى دةلة ) األكاديميةأن مسـتوى الدةلة للبعد الغالث في الحاجات   .3
ً
( α = 0.05هير داا تحجـا يا

 مما يدا عور عدم وجود فرو . ة يوجد دراسة تناولت هذم الفرضية.

 عند مســـــــتوى دةلة ) .4
ً
( α = 0.05أن مســـــــتوى الدةلة للبعد الرا ع في الحاجات اةقتجـــــــادية داا تحجـــــــا يا

 عور وجود فرو  ذات دةلة تحجا ية لجالة العازب. ة يوجد دراسة تناولت هذم الفرضية.  مما يدا

 عند مســـــتوى دةلة ) .5
ً
( α = 0.05أن مســـــتوى الدةلة للبعد اليامس في الحاجات املهنية هير داا تحجـــــا يا

 مما يدا عور عدم وجود فرو . ة يوجد دراسة تناولت هذم الفرضية.

 عند مسـتوى دةلة )أن مسـتوى   .6
ً
( α = 0.05الدةلة للبعد السـاد  في الحاجات األسـرية هير داا تحجـا يا

 مما يدا عور عدم وجود فرو . ة يوجد دراسة تناولت هذم الفرضية.

 التوصيات واملقترحات: 

 :ن يوصون باآلتييفي ضوء النتائج السابقة فإن الباحث

 والعمل عور تشباعها. عين اةعتبار  ة شماا سوريا  ل لبة العامع  اإلرشاديةضرورة أثذ الحاجات  .1

تخجـــيص وحدة لإلرشـــاد النفســـ ي والتوجي  في كليات العامعة أ ون م  شـــث ها اةهتمام بمشـــكالت ال لبة  .2

 .وحاجاتهم

ــــــــان هيجــة التــدر س في جــامعــة حلــب في املنــاطق املحررة لتــدريبهم عور كیفیــة   .3 ــــــــاديــة ألع ـــــــ عقــد دورات ترشـــــــ

 ال لبة.التواصل والتعامل مع  

 .هاومت لبات   هاعقد دورات ترشادية مهنية ل الب العامعة لتدريبهم عور فهم امله  املوجودة بالسو  و لي .4

تجران املزيد م  الدراسـات حوا جامعات أثرى تضـافة تعر العامعات الياصـة للوصـوا تعر صـورة مت املة   .5

 ملساعدة ال لبة ع  اإلرشاديةع  الحاجات 
ً
 ور كیفیة مواجهة تلا الحاجات.ل لبة العامعة  تمهيدا



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ

 

- 70 - 

 

 

 املراجع:  

 املراجع العر ية

:  اإلرشــــــــادية(. مشــــــــكالت طلبة جامعة ارألد األهلية وحاجاتهم  2011أبو حســــــــونة  محمود  عليبو)ي  فراد ) .1

 268(. ص3)26  سلسلة العلوم اإل)سانية واةجتماعية   م لة مرتة للبحوث والدراساتدراسة مسحية.  

. دراســـــــــة  الحاجات النفســـــــــية لدى تالميذ املرحلة األســـــــــاســـــــــية بمحافقات هزة(.  2013األســـــــــ ل  ســـــــــما  ) .2

 ماجستير هير منشورة  قسم علم النفس  جامعة األزهر: هزة.

لدى طلبة العامعة الياصـة  سـل نة عمان.   اإلرشـادية(. الحاجات 2014البركات  عوي  الحكما)ي  ناصـر ) .3

 (.3(  العدد )12املعلد ) م لة اتحاد العامعات العرألية وعلم النفس

يوا ية لحيتام  حاجات البالغين م  م هوعي النســــب  عد ثروجهم م  املرســــســــات اإل (.  2012البرا    منة ) .4

 (  السعودية  املركز الوطني للدراسات والت وير اةجتما ي.1. )اودور اليدمة اةجتماعية في تشباعها

م لة الشــــــباب  لدى طالب العامعة.    اإلرشــــــاديةاجات  (. دراســــــة تحليلية للح2014بو طباا  ســــــعد الدي  ) .5

 (.  1  العدد )واملشكالت اةجتماعية

دراسـة ميدانية   –لدى طلبة العامعة وعالق ها ببعا املتغيرات    اإلرشـاديةلحاجات  ا(.  2019برو   سـارة ) .6

تماعية  كلية . دراسة ماجستير هير منشورة  قسم العلوم اةجب لية العلوم اإل)سانية واةجتماعية  سكرة

 العلوم اإل)سانية واةجتماعية  جامعة محمد ثي ر  سكرة: العزا ر.

ـــــــاديــةدرجــة توفر اليــدمــات  (.  2007العمــاا  رنــا ) .7 ـــــــة ومــدى    اإلرشـــــــ في العــامعــات األردنيــة العــامــة واليــاصـــــــ

 رسالة ماجستير هير منشورة  جامعة عمان العرألية لدراسات العليا  عمان  األردن.  فاعلي ها.

ل لبة املرحلة املتوســــــــ ة في الح ــــــــر   اإلرشــــــــاديةدراســــــــة مقارنة للحاجات  (.  1989العناني  عبد الســــــــتار ) .8

 رسالة ماجستير هير منشورة  كلية التربية  العامعة املسرنجرية.    والريذ.

 بمدينة األبيا وعالق ها بثســاليب  (.  2010الدرديرا  هدى ) .9
ً
الحاجات النفســية للتالميذ املتثثري  دراســيا

ــــادا اةجتما ي ــــتوى اةقتجـــــــ ــــورة  كلية التربية  جامعة  املعاملة الوالدية واملســـــــ ــالة دكتورام هير منشـــــــ ــ . رســـــــ

 اليرطوم: السودان.



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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. رسـالة ماجسـتير هير ل الب ال ليات التقنية في اململكة  اإلرشـاديةالحاجات  (.  2010الرويوي  فهد فرحان ) .10

 منشورة  جامعة مرتة  األردن  كلية التربية

: دراســة ميدانية عور عينة م  ال لبة اإلرشــادية(. مشــكالت املرحلة الغانوية وحاجاتهم  2008مينة )رز   أ .11

 (.2(  العدد )24  املعلد )م لة جامعة دمشقفي محافقة دمشق.  

ل لبة الحلقة الغانية م  التعليم األسـاسـ ي  سـل نة عمان    اإلرشـاديةالحاجات  (.  2013الرو شـدا  رحمة ) .12

رســالة ماجســتير هير منشــورة  قســم التربية والدراســات اإل)ســانية  كلية العلوم    اطنة.بمحافقة جنوب الب

 وااداب  جامعة نزوى.

   القاهرة  عالم الكتب.  6. ا  علم نفس النمو ال فولة واملراهقة(.  2001زهران  حامد عبد السالم ) .13

 لكتب.  القاهرة  عالم ا1. االصحة النفسية واألسرة(.  2011زهران  سنان حامد ) .14

(. واقع الحاجة تعر اإلرشــاد األكاديحي لدى طلبة الســنة األوعر جذ  مشــتر  ب امعة  2015ســعيد  مخلوفي ) .15

 170(. ص26  العدد )م لة العلوم اإل)سانية واةجتماعيةباتنة العزا ر. 

ـــــعاد محمد ) .16 ـــــليمان  ســـــــ ـــــل ان  2008ســـــــ ـــــاد األكاديحي لدى طالب جامعة الســـــــ ـــــا ع  ثدمات اإلرشـــــــ (. الرضـــــــ

 188-137(. ص 2(. العدد )9  جامعة البحري   املعلد )م لة العلوم التربوية والنفسيةقابو . 

 (. هزة  دار الكتاب العامذي.1. )اسي ولوجية ال فولة واملراهقة(.  2009الشيخوي  ثالد ثليل ) .17

 دار النه ة العرألية  مجر.  علم الصحة النفسية.(.  1983الشرقاوا  مج ف  ) .18

ــــليمان ) .19 ــــعاد  ســـــــ ــــام   منذر  ســـــــ ــــادية(. الحاجات  2007ال ـــــــ ل لبة جامعة قابو  وعالق ها ببعا   اإلرشـــــــ

 (.4(  العدد )8م لد )  م لة العلوم التربوية والنفسية املتغيرات.  

ة الشــــاملة.  لل الب العامذي في ضــــون معايير العودة التعليمي  اإلرشــــاديةالحاجات  (.  2007عتوتة  صــــالة ) .20

دراســـــة ماجســـــتير هير منشـــــورة  قســـــم علم النفس وعلوم التربية  كلية ااداب والعلوم اإل)ســـــانية  جامعة  

 العقيد الحا  ث ر: العزا ر.  

مدى امتال  املرشـد التربوا ملهارات التعامل مع ترشـاد األزمات في مدار  اململكة (.  2006الع وا  يحيى ) .21

 تير هير منشورة  كلية التربية  جامعة مرتة: األردن.دراسة ماجس  العرألية السعودية.



ــفي األزمات لدى طالب جامعة حلب في املناطق  اإلرشاديةحاجات واقع ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ املحررة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ـــ  ـ
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ل لبة الشهادة العامة كما يراها طالب وطالبات    اإلرشاديةالحاجات (.  2006العادعي  كاظم  عوي  عاله  ) .22

 76-65(  وزارة التربية والتعليم: مسقل  سل نة عمان. ص 13رسالة التربية  العدد )  محافقة مسقل.

   دار الجفان  األردن.1. امبادئ التوجي  واإلرشاد النفس ي(.  1999بد العبار )الفرخ  كاملة  تيم  ع .23

ـــــــة  عا املتغيرات املرتب ــة بــالتوافق مع املعتمع العــامذي ل الب وطــالبــات  1993الليــل  محمــد ) .24 (. دراســـــــ

 (.1(  العدد )13  املعلد )املعلة العرألية للتربيةجامعة امللا فيجل. 

لتالميذ مرحلة التعليم املتوسـل وعالق ها بتوافقهم الدراسـ ي.   اإلرشـادية (. الحاجات2014لحرش  محمد ) .25

 (.6  العدد )م لة الدراسات والبحوث اةجتماعية

 الدار العامعية  اإلسكندرية  مجر.  تدارة األزمات.(.  2011ماهر  أحمد ) .26

ــــــيين اةجتمــا ي ف(.  2018النب ي و ثرون. ) .27 ــــــ ي للعــاملين النفســـــــ . ي شـــــــــــــمــاا ســـــــــــــوريــاالــدليــل التــدريبي القيــاســـــــ

منشــــــــــورات منقمة الصــــــــــحة العاملية  املعموعة التقنية للصــــــــــحة النفســــــــــية شــــــــــماا ســــــــــوريا  مكتب هازا  

 عنتاب  تركيا.
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 لدى املرأة العاملة في التعليم العالي األسري الضغوط املهنية وعالقتها باملناخ 

 شمالي سورية 

 
 
 
 
 
 

 د. سهام عبد العزيز 

 في أصول التربية  ةمشارك ةأستاذ 

 كلية التربية في جامعة حلب في املناطق املحررة  ةعميد

 د. رنيم اليوسفي 

 في املناهج وطرائق التدريس  ة مدّرس

قس     م معلم ال      ا في كلية التربية في جامعة    ةرئيس      

 حلب في املناطق املحررة

 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              لدى املرأة العاملة في التعليم العالي شمالي سورية  األسري الضغوط املهنية وعالقتها باملناخ  
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 البحث  ملخص

هدف البحث إلى الكش   ا عل العالقة بال الض   غوط املهنية لدى املرأة العاملة في متال التعليم العالي 

( امرأة مل  60في الش    مال الس    وري  حيث ام اس    تلداف املنتج الوص     ا التحلي ي  وام ا تيار    األس    ري واملناخ  

 
 
عليهل اس   نبااة الض   غوط   تبمالنس   ال العامالي في جامعحل حلب وب،لب  بقريمة مم    و،ة كعينة للبحث  وط

مل إع  دا،  محم  د بيوما  لي       األس             ري ( وممي  اا املن  اخ  2010املهني  ة مل إع  دا،  طر  ط  ي والس             ي  د را   ب   

 ( بعد التحمق مل صدقهما وثباتهما. وأظهري النتائج ما يأتا:2000

غوط املهنية  أي أاي كلما زا،ي الض               األس            ري وجو، عالقة اراباط عكس            ية بال الض            غوط املهنية واملناخ   •

 لدى املرأة العاملة.  األسري اال ض مستوى املناخ  

 ملتغار  •
ً
 بال متوسط ،رجاي أطرا، العينة ع ى ممياا الضغوط املهنية ابعا

ً
ة إح ائيا

ّ
عدف وجو، طروق ،ال

 الوضع االجتماعي ومكال اإلقامة.

 بال متوس  ط ،رجاي أطرا، العينة ع ى ممياا املناخ   •
ً
ة إح   ائيا

ّ
 ملتغار الوض  ع    األس  ري وجو، طروق ،ال

ً
ابعا

 االجتماعي ول الح املرأة العاملة العازبة.

 بال متوس       ط ،رجاي أطرا، العينة ع ى ممياا املناخ   •
ً
ة إح        ائيا

ّ
 ملتغار   األس       ري عدف وجو، طروق ،ال

ً
ابعا

 مكال اإلقامة.

   املرأة العاملة  التعليم العالي.األسري : الضغوط املهنية  املناخ  ملفتاحيةالكلمات ا
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Work Pressures and the Relationships with the Family Atmosphere as far as the 
Working Woman in the Higher Education Field in the Northern Syria is 

Concerned 
By: 
Dr. Ranim Al-Yosfi & Dr. Siham Abdulaziz   
Profs. In the University of Aleppo / The liberated areas 
Abstract  
The paper aims to trace the relationship between the work pressures met by 

the women recruited in the higher education field and the influence of the family 
atmosphere in the north of Syria. The descriptive analytical approach is applied; 60 
working women recruited in the universities of Aleppo and Idlib are selected 
intentionally as study sample to whom a questionnaire of work pressures, prepared 
by Faraj Taha and Alsayid Raghib in 2010, is applied according to family atmosphere 
scale prepared by Mohamed Bayoumi Khalil in 2000, after checking the fairness and 
consistency of both of them. The results are as follows: 

• There is an inverse relationship between work pressures and family 
atmosphere. The more the pressures are, the less effective the family 
atmosphere is.  

• No differences of statistical significance found in the average score of the 
sample members on work pressure scale according to the variable of social 
status and place of residence. 

• Differences of statistical significance found in the average score of the family 
atmosphere scale according to the variable of social status in favor of the single 
working woman.  

• No differences of statistical significance found in the average score of the 
sample members on the family atmosphere scale according to the variable of 
place of residence. 

 
Key words: work pressures, family atmosphere, working woman, higher 

education.          
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Yükseköğretim Alanında Çalışan Kadınların Karşılaştıkları Mesleki Baskılar ve 
Bunun Aile İklimiyle İlişkisi -Kuzey Suriye Örneğinde- 

Araştırmacılar: 
Dr. Sihâm Abdulaziz (Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Öğretim 

Üyesi) 
Dr. Ranîm el-Yûsufî (Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Öğretim 

Üyesi) 
Araştırma Özeti 
Araştırma, yükseköğretim alanında çalışan kadının karşı karşıya kaldığı 

mesleki baskılar ile Kuzey Suriye’deki aile iklimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Araştırmada tanımlayıcı analitik metot kullanılmıştır. Araştırma 
için örneklem grubu olarak Halep ve İdlib üniversitelerinde çalışan kadınlardan 60 
tanesi amaçlı örneklemeyle seçilmiştir. Bu örneklem grubu üzerinde geçerlilik ve 
güvenilirliğinin doğrulanmasının ardından Mesleki Baskı Anketi (Ferec Taha-es-
Seyyid Râğıb, 2010) ve Aile İklimi Ölçeği (Muhammed Beyûmî Halil, 2000) 
uygulanmıştır. Alınan sonuçlar şunları göstermektedir:  

• Meslekî baskı ile aile iklimi arasında ters orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Buna 
göre çalışan kadınların üzerindeki mesleki baskı arttıkça aile iklimi düşmektedir. 

• Sosyal statü ve ikamet yeri değişkenlerine göre örneklem üyelerinin mesleki 
baskı ölçeğinde aldıkları ortalama puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmamaktadır.  

• Sosyal statü değişkenine göre örneklem üyelerinin aile iklimi ölçeğindeki 
ortalama puanlar arasında bekâr çalışan kadınlar lehine istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

• İkamet yeri değişkenine göre örneklem üyelerinin aile iklimi ölçeğinde aldıkları 
ortalama puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mesleki Baskılar, Aile İklimi, Çalışan Kadın, Yüksek 
Öğretim.  
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 مقدمة البحث ومشكلته:

وتع  د،ي مي  ا،يل مش              اركته  ا في    املرأة في الحي  اة االجتم  اعي  ة واالقت               ا،ي  ة في امل تمعلم  د ش              ارك  ت  

   أو  ار ذلكتس  لم مناص  ب إ،ارية عليا  التدريب أو س  واًل ما يتعلق ماها بالتدريس أو   ققاعاي العم  املختل ة

ق   ال التعليم بش             ك     ع   اف  مل املهل الحل أثبن   ت ج   دارته   ا طيه   ا. ولع     أكرر م   ا يل    ت الن ر هو وجو، املرأة في ق

بمراحلي املختل ة األس    اس    ية والوااوية  وفي ققال التعليم العالي بش    ك   ا  س    واًل أكال املس       الوظي ا لها  

   واليل ى ع ى أحد أل املرأة اواجي ش          بكة مل الض          غوط املختل ة  إذ إل  روجها إلى العم   
ً
 أف إ،اريا

ً
تعليميا

تها ع ى مستوى اوزيع األ،وار واملسؤولياي واملهاف ،ا   األسرة و ارجها   أ،ى إلى حدوث تغياراي عديدة في حيا

طهل اموف ب أ،وار ع دي دة واتحم   أعب ال جس             يم ة   اص             ة في الع              ر الح الي ال  ي ب اي يوص             ا ب أا ي ع              ر 

الض             غوط والملق  طكيا ب   املرأة الحل اتحم     مس             ؤولي   اي متع   د،ة في العم     وامل  ل  واتعر  للع   دي   د مل  

كالتعب ال س         دي واإلرهاق واعض الوعكاي الق         حية  والمياف بمتابعة بعض  متقلباي     تاعباملش         اك  وامل

 ع ى املع اا اة الن س             ي ة ك الملق والتوار واإلحب اط  ك   ه  ت الث ار الس             لبي ة الحل احمله ا  
ً
العم   في امل  ل  عالوة

   ة الحل تعيشها.األسريوالحياة    األسري معها املرأة إلى البيت اؤثر ع ى املناخ  

( أل املشكلة الراهنة لدى الكوار مل النسال العامالي اتمو  في كي ية التوطيق بال 2012اؤكد أحمال 

( بأل بعض الدراس    اي قد اوص    لت إلى 1999ة  ولمد أوض    حت من مة الق    حة العاملية  األس    ريالعم  والحياة  

الع  امالي الالتا يواجهل  ( مل النس              ال الع  امالي ل  د،هل مر  ا                ل  قلق  واكت   ا ( وأل النس              ال  %33أل  

 عل ابراهي ل  
ً
  يواجهل ص      عوبة بالغة في التأقلم مع ال روف  امال

ً
   2015ض      غوط العم  وأعبال األس      رة معا

ة  األس  ري( بينت أل الخالطاي   Ayccan and Eskin 2005ل اتائج ،راس  ة  : إ(2014(  ويض  يا العقوي  30 

 ع ى املعيشة الن سية ال يدة.الحل ظهري بسبب ضغوط العم  لها اأثار سلبل 

وجو، عالق ة بال ض             غوط العم   والحي اة    (Parasuraman&Greenhaus 2002 كم ا أثبن ت ،راس              ة  

 متعد،ة ع ى أس      اا ادرة الوقت وال هد  وقد أظهري الدراس      ة أاي بس      بب األس      ري
ً
ة  حيث تش      غ  املرأة أ،وارا

جدي لثار س      لبية ع ى الق      حة الن س      ية ورطاهية     األس      ري واملناخ    أطرا، األس      رة بش      ك  عافه ت الض      غوط و 

عرف املناخ   ة الحل تعم  كموة مهمة في التأثار  األس  ريبأاي الك الخ   ائا البيةية    األس  ري بش  ك   ا   حيث ع 

وك لك اوزيع املس        ؤولياي واأل،وار بال    ع ى س        لو  األطرا، مل  الل العالقاي الس        ائدة بال أعض        ال األس        رة
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مل حيث إااحة طر  النمو املس     تم  ل طرا،     س     رة بأل اموف بأ،ال طعال لوظائ هاأطرا، األس     رة مما عس     م  ل  

 (.70   2009وانمية ،واطعهم لإلاتاز واالهتماف بالنواحي الخلمية والدينية والتماسك باألسرة   محمو،  

و  الس         وي ه  األس         ري الس         وي واملض         قر    طاملناخ     األس         ري ( بال املناخ  2016وقد مَا  عبد املقلب  

املناخ ال ي يتما  بالتماس         ك بال أعض         ال األس         رة والتعبار عل مش         اعرهم املختل ة  وااللت اف باألمور الدينية 

  وال  ي ععم   ع ى اوطار ال دواطع  األس             ري والخلمي ة والتوجي ي ال كري والوم افي الم ائم ع ى الن  اف والض             بط  

املض          قر  طهو ال ي عس          و،ت    األس          ري ملناخ  لالس          تمالل وبقامة عالقاي اجتماعية متواطمة مع ال ريل  أما ا

لوجو،  ل   في أ،ال األس             رة لوظ ائ ه ا  وال  ي يؤ،ي إلى ع دف امتع األطرا،    الت رق ة والتب اع د بال أطرا، األس             رة

الوم      اطي      ة والخلمي      ة   ب      النواحي  ب      االهتم      اف  وال  الرال  التعبار عل  بحري      ة  والت وق وال  لإلات      از  ك      اطي      ة  ب      دواطع 

 في انمي  ة ق  دراي ال ر، الن س             ي  ة والعملي  ة    األس             ري ويؤ،ي املن  اخ    ي  ة.واالجتم  اعي  ة والترطيه
ً
 مهم  ا

ً
الس             وي ،ورا

 عند األط ال
ً
( وجو، عالقة اراباط عكسية بال م ا،ر  2020طمد أظهري ،راسة الش ل     واالجتماعية  اصة

إيتابية بال   ( وجو، عالقة اراباطية2015كما بينت ،راس       ة حاط      اإليتااا  األس       ري ض       غوط العم  واملناخ  

 وممياا املخاوف االجتماعية.  األسري ممياا املناخ  

في زيا،ة الك الة االجتماعية     األس        ري ( ع ى أهمية اأثار املناخ  2011واؤكد ،راس        ة كواس        ة والس        يد  

  ة املترابقةاألس           ريطاألبنال ال يل اربوا في ظ  مناخ أس           ري س           وي قائم ع ى الحب واألمل والدفل والعالقاي  

 باألمال واالستمرار والومة املقلمة الحل هي أساا املواجهة الناجحة للضغوط واملشكالي.عشعرول  

جالي ه ت الدراس    ة لتبحث أثر الض    غوط املهنية لدى     في ض    ول اس    تعرا  الك الدراس    اي الس    ابمة

  كما أل  لرة الباحوتال   األس     ري املرأة العاملة في التعليم العالي في الش     مال الس     وري ع ى املناخ  
ً
 أو س     لبا

ً
إيتابا

  والحل اتمو  في التعب واإلرهاق    وتعاعشال الضغوط املهنية بشك  يوما   ستال في التعليم العاليبوص هما مدرّ 

ال س         دي  والمياف ببعض مس         ؤولياي العم  في امل  ل  والملق والتوار ال ي قد ينتم عل بعض ال          عوباي 

مل    األس  ري االقت   ا،ية  ملرر ثال ،طعهما للمياف بالدراس  ة  إض  اطة إلى اأثار مع م الك الض  غوط ع ى املناخ  

ماعية ب  وانعدامها في بعض األحيال  وض عا العالقاي االجت   ورعاية الزو  واألبنال  حيث تس يار ش ؤول امل  ل 

 اص      ة أل الباحوتال الاميمال في بلدهما األف  باإلض      اطة إلى تعرض      هما لالاتما، عند اأ رهما عل إاتاز بعض 
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واركهما أط الهما س  اعاي طويلة  مل     همايها  والش  عور بال اب والتم   ار اتات أس  رايلاألعمال الوااوية أو اأج

 ة والحل اتمو  في السؤال التا:هنا جالي املشكلة البحوي

لدى املرأة العاملة في مجال التعليم العالي   األســــــــري هل توجد عالقة بين الضــــــــغوط املهنية واملناخ  

 شمالي سورية؟

 فرضيات البحث:  

 (: 0.05سعى ه ا البحث إلى ا تبار ال رضياي الاية عند مستوى الداللة  

ال اوجد عالقة ذاي ،اللة إح   ائية بال متوس  ط ،رجاي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا الض  غوط املهنية   -1

 .األسري لدى املرأة العاملة في التعليم العالي في الشمال السوري وممياا املناخ  

ال اوجد طروق ذاي ،اللة إح    ائية بال متوس   ط ،رجاي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا الض   غوط املهنية   -2

 عزى ملتغار الوضع االجتماعي.ت

ال اوجد طروق ذاي ،اللة إح    ائية بال متوس   ط ،رجاي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا الض   غوط املهنية   -3

 تعزى ملتغار مكال اإلقامة.

  األس          ري ال اوجد طروق ذاي ،اللة إح           ائية بال متوس          ط ،رجاي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا املناخ   -4

 عي.تعزى ملتغار الوضع االجتما

  األس            ري الاوجد طروق ذاي ،اللة إح             ائية بال متوس            ط ،رجاي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا املناخ   -5

 تعزى ملتغار مكال اإلقامة.  

 أهداف البحث:  

 عسعى البحث الحالي إلى احميق األهداف الاية:

الكش             ا عل م   دى وجو، عالق   ة بال ممي   اا الض             غوط املهني   ة ل   دى املرأة الع   امل   ة في التعليم الع   الي في  -

 .  األسري الشمال السوري وممياا املناخ  

الكش     ا عل مدى وجو، طروق بال متوس     قاي امديراي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا الض     غوط املهنية   -

 .مكال اإلقامة(  وأ الوضع االجتماعي    تعزى ملتغار
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  األس            ري الكش            ا عل مدى وجو، طروق بال متوس            قاي امديراي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا املناخ   -

 مكال اإلقامة(  وأ الوضع االجتماعي    تعزى ملتغار

 أهمية البحث:  

 اتمو  أهمية البحث بالنماط الاية:

عّد    اأتا أهمية البحث مل أهمية العينة الحل ينناولها وهي املرأة -1
 
  تمع واراا الن ا ال ر.ا ا امل الحل ت

 رو  املرأة للعم   اص  ة في الوقت الحالي ألس  با  ما،ية أو اجتماعية أو  ار ذلك وما يتراب ع ى  روجها  -2

 مل ضغوط واأثاراي ع ى عملها وأسرتها.

  األس ري تس ليط الض ول ع ى م  ا،ر الض غوط املهنية لدى املرأة العاملة في التعليم العالي وأثرها ع ى املناخ   -3

 له ت ال  ة.

في البي  ة    األس             ري قل ة ال دراس             اي في ح دو، علم الب احوتال الحل ان اول ت متغاري الض             غوط املهني ة واملن اخ   -4

 السورية.

س       هم اتائج البحث في معرطة م        ا،ر الض       غوط املهنية لدى املرأة العاملة في متال التعليم العالي بما  -5
 
قد ت

                ا،ر أو مح   اول   ة التل يا مل ح   دته   ا بم   ا يحمق  عس               اع   د اإل،اراي املخت                ة في التغل   ب ع ى ال   ك امل

 ما.  
ً
 االستمرار في العم  للمرأة اوعا

 حدود البحث:  

  األس            ري نة البحث ع ى ممياا الض            غوط املهنية وممياا املناخ  إجاباي أطرا، عيّ   الحدود املوضـــــــــــوعية: -

 ملتغاراي الوضع االجتماعي ومكال اإلقامة.
ً
 وطما

 اناول البحث املرأة العاملة في التعليم العالي في الشمال السوري.  الحدود البشرية: -

حل ب في املن اطق املحررة    ج امع ة: انح              ر ح دو، البح ث املك ااي ة في الش             م ال الس             وري  الحـدود املـكانيـة -

 وجامعة إ،لب(

  الل شهري لذار وايسال.  2021-2020لبحث في العاف ام إجرال االحدود الزمانية:   -



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –االجتماعية مجلة تبيان للعلوم التربوية و  ــ
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 مصطلحات البحث: 

 الضغوط املهنية:  

ع د ر،ة طع   
 
عرف ب أهه ا متموع ة مل ال روف أو العوام   املتعلم ة بقبيع ة العم   انش              أ عاه ا ح ال ة ت

 
ت

 وش             عور 
ً
 اا ع الي ا

ً
 لت أثاراي قوي ة اللق إجه ا،ا

ً
العم   وبي  ة   ب الته دي د وهي انيت ة الض             غوط الن اات ة عل طبيع ة  ا

  (10   2015 ابراهي ل     العم  وتعد، األ،وار

عر  
ُ
:  وت

ً
والحل انتم عل كررة املس            ؤولياي    بأهها جملة ال روف الحل ععانا ماها ال ر، في عمليف إجرائيا

 وتعد،ها في العم  والبيت.

  :
ً
ــا  أيضـ

ً
ة البحث مل  الل بأهها الدرجة الكلية الحل يح       عليها أطرا، عينكما يمكن تعريفها إجرائيا

 ( عبارة.48استتابتهم ع ى ممياا الضغوط املهنية املستلدف في البحث الحالي وال ي يتكول مل  

 املرأة العاملة: 

( ب   أهه   ا املرأة الحل اموف ب   دور مز،و  ،ا      امل  ل و    ارج   ي  حي   ث اموف 2015ععرطه   ا ال    هبل ومك   ا   

ة ش             أهها ش             أل املرأة املاكوة بالبيت  كما تعم   ار  امل  ل واما بتربية األبنال ورعايتهم واؤ،ي واجباتها امل  لي

 إلى جنب مع الرج  وتشاركي في عملياي اإلاتا      
ً
 (.  182جنبا

  :
ً
عَرف إجرائيـا

ُ
ب أهه ا املرأة املوظ  ة في قق ال التعليم الع الي في الش             م ال الس             وري والحل ق د تش             غ   وت

  من ب إ،اري أو ادري  ل.

 :  األسري املناخ  

( بأاي متموعة مل الخ            ائا وال             اي املدركة مل قب  أعض           ال األس           رة  2015أبو اتيلة    عرطي

مكااياي  ة  وأس     اليب التعام  وبش     بال الحاجاي األس     اس     ية والن س     ية واإل األس     ريللقابع العاف ولن اف الحياة 

س  رة ما وا رق بياها أواألثاث واألجهزة( مما ععقا ش  خ   ية أس  رية عامة اما  وا   ا    البيت  ال ا يمية واملا،ية

  سرة أ رى.أوبال أي  

:
ً
بأاي الدرجة الكلية الحل يح              عليها أطرا، عينة البحث مل  الل اس           تتابتهم ع ى   وُيعرف إجرائيا

 .( عبارة61املستلدف في البحث الحالي وال ي يتكول مل    األسري ممياا املناخ  
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 الدراسات السابقة: 

س   يتم اناول الدراس   اي الس   ابمة في محوريل: األول يتعلق بالض   غوط املهنية وعالقتها بمتغاراي كاملناخ  

وعالقتي    األس           ري والوانا يتعلق باملناخ     والتواطق املنهل واملس           اادة االجتماعية  األس           ري واالس           تمرار    األس           ري 

كما س    يتم عر  الدراس    اي بحس    ب اراينها الزم ل مل    م اهر الق    حة الن س    ية واعضبالض    غوط الن س    ية  

 األحدث إلى األقدف.  

: دراسات تتعلق بالضغوط املهنية لدى املرأة العاملة: 
ً
 أوال

هدطت إلى الكش      ا عل أثر ض      غوط العم  لدى املرأة العاملة الس      عو،ية    (2020دراســـــة ا) ـــــ     -1

التحلي ي واس     تلدمت عدة أ،واي للبحث  اس     تمارة    . اعتمدي الباحوة ع ى املنتج الوص      ااألس     ري ع ى املناخ  

(. كما اشتملت عينة البحث ع ى عينة مؤل ة  األسري ممياا املناخ    ممياا الضغوط املهنية   البياااي العامة

( امرأة ع امل ة في قق اع اي وظي ي ة متع د،ة. اوص             ل ت ال دراس             ة إلى وجو، عالق ة اراب اط عك               ل بال 500مل  

بينما اوجد عالقة اراباط طر،ي بال ممياا م    ا،ر    اإليتااا  األس   ري واملناخ  ممياا م    ا،ر ض   غوط العم   

 السلبل.  األسري ضغوط العم  واملناخ  

ه  دط  ت إلى معرط  ة انعك  اس              اي الض             غوط املهني  ة ع ى الحي  اة    (2020دراســـــــــــــة ولـد ع ي وفرنـدي    -2

 ل مع البي اا اي.    ة للمرأة اإلعالمي ة. اعتم دي الب احوت ال ع ى املنتج الوص              ااألس             ري  
ً
واس             تل دمت ا اس             تبي اا ا

( امرأة إعالمية. مل النتائج الحل اوص          لت إليها الدراس          ة أل للمرأة اإلعالمية عدة 20واكوات عينة البحث مل  

ض       غوطاي مهنية انعكس ع ى أس       رتها وباملماب  تس       اهم األس       رة بش       ك  كبار في التملي  مل الك الض       غوطاي  

 يعها.املهنية بمساادتها و،عمها وتش 

ــاري   -3 ــة كسـ هدطت إلى ،راس    ة الض    غوط املهنية واأثاراتها ع ى التواطق املنهل لدى املرأة    (2020دراسـ

العاملة املت وجة. اس        تلدمت الباحوة املنتج الوص         ا التحلي ي واعتمدي ع ى املالح ة واالس        تمارة امل توحة  

اس  ة بأل هنا   ( امرأة عاملة مت وجة. أوض  حت اتائج الدر 30   مل  واملمابلة ل مع البياااي. اكوات عينة البحث

عالقة اراباطية عكس           ية بال التواطق املنهل وض           غوط العم  بحيث إذا زا،ي مس           توياي الض           غوط عل الحد  

 مستوياي التواطق املنهل.  اال ضتاملمبول  



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –االجتماعية مجلة تبيان للعلوم التربوية و  ــ
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  األسري هدطت إلى البحث عل موضول الضغوط املهنية وعالقتها باالستمرار    (2018دراسة عريوة    -4

اعتم  دي الب  احو  ة ع ى املنتج الوص              ا مس             تل  دم  ة     في قق  ال التعليم االبت  دا ا  ل  دى املرأة الع  امل  ة املت وج  ة

 اس تبياا
ً
 للض غوط املهنية واس تبياا  ا

ً
( معلمة 44كأ،واي ل مع البياااي. بلغت عينة البحث    األس ري لالس تمرار    ا

 بال الض     غوط املهنيإمت وجة. ،لت اتائج الدراس     ة ع ى عدف وجو، عالقة اراباطية ،الة  
ً
ة واالس     تمرار  ح      ائيا

 لدى املعلماي املت وجاي.  األسري 

ه  دط  ت إلى الكش             ا عل طبيع  ة العالق  ة بال الض             غط املنهل واملس              اا  دة  (  2015دراســـــــــــــة بحري    -5

 ممي  اا     االجتم  اعي  ة ل  دى املرأة الع  امل  ة في ال   امع  ة
ً
حي  ث اعتم  د الب  اح  ث ع ى املنتج الوص              ا مس             تل  دم  ا

( امرأة. مل أهم النتائج الحل أس       ري عاها 127ع ى عينة قوامها  الض      غط املنهل وممياا املس      اادة االجتماعية  

 الدراسة وجو، عالقة اراباطية سالبة بال الضغط املنهل واملساادة االجتماعية لدى املرأة العاملة في ال امعة.

: دراسات تتعلق باملناخ 
ً
 : األسري ثانيا

وأساليب مواجهة    األسري ة بال املناخ بدراسة هدطت إلى التعرف ع ى العالق  (2015الروي ي  قامت    -1

  األس         ري اس         تلدمت الباحوة املنتج الوص          ا االراباطا واملمارل معتمدة ممياا املناخ     الض         غوط الن س         ية

( طالبة مل طالباي جامعة  223حيث بلغت عينة الدراس        ة     ممياا أس        اليب مواجهة الض        غوط الن س        يةو 

كك    األس ري ج الدراس ة وجو، عالقة اراباطية موجبة بال املناخ  الحدو، الش مالية في مدينة عرعر. مل أهم اتائ

 وأساليب مواجهة الضغوط الن سية.

واعض   األس             ري والحل ه دط ت إلى الكش             ا عل العالق ة بال املن اخ     (2015دراســـــــــــــة الفريجـات  و   -2

م اهر الق     حة الن س     ية لدى متموعة مل طلبة وطالباي كلية الدراس     اي اإلس     المية والعربية في ،اا. اعتمد 

 ممياا املناخ 
ً
وممياا القحة الن سية ع ى   األسري الباحث ع ى املنتج الوص ا االراباطا واملمارل مستلدما

  األس             ري ق  ة اراب  اطي  ة س              الب  ة بال أبع  ا، املن  اخ  وط  الب  ة. ااته  ت النت  ائج إلى وجو، عال  ا( ط  الب   250عين  ة قوامه  ا  

 وم اهر القحة الن سية.
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 التعقيب ع ى الدراسات السابقة

مل  الل اس   تعرا  الدراس   اي الس   ابمة والبحوث الحل اناولت موض   ول الض   غوط املهنية والدراس   اي  

الح  أهها انش ابي مع الدراس ة الحالية في جوااب    األس ري الحل اناولت موض ول املناخ   والتلا في جوااب أ رى  ي 

 كما هو موضح في النماط الاية:

انش    ابي الدراس    ة الحالية مع بعض الدراس    اي الس    ابمة في املوض    ول األس    اط     ل وهو العالقة بال الض    غوط   -1

 (.2020و،راسة ولد ع ي وطرادي     (2020كما في ،راسة الش ل    األسري املهنية واملناخ  

و،راس  ة     (2020كما في ،راس  ة كس  اري     وض  ول الض  غوط املهنيةوانش  ابي مع بعض الدراس  اي في اناولها مل -2

في حال انش          ابي الدراس          ة الحالية مع باهي الدراس          اي في اناولها     (2015و،راس          ة بحري     (2018عريوة  

 (.2015و،راسة ال ريتاي     (2015كما و،راسة الروي ي    األسري ملوضول املناخ  

ي الس    ابمة في أهها اس    تهدطت املرأة العاملة ما عدا ،راس    ة الروي ي انش    ابي الدراس    ة الحالية مع ك  الدراس    ا -3

( حي ث ك اا ت العين ة مل القلب ة 2015و،راس             ة ال ريت اي    ( والحل اس             ته دط ت عين ة مل الق الب اي2015 

 والقالباي.

 انشابي الدراسة الحالية مع أ لب الدراساي في استلدامها للمنتج الوص ا. -4

 لب الدراساي في استلدامها أل،واي جمع البياااي وهي مماييس االسنباااي  انشابي الدراسة الحالية مع أ -5

و،راس   ة بحري     (2018و،راس   ة عريوة     (2020و،راس   ة ولد ع ي وطرادي     (2020كما في ،راس   ة الش    ل  

 (.2015و،راسة ال ريتاي     (2015و،راسة الروي ي     (2015 

 في استهداطها لعينة املرأة العاملة في ال امعة.  (2015انشابي الدراسة الحالية مع ،راسة بحري   -6

 التلا الدراسة الحالية عل الدراساي السابمة في مكال إجرائها وهو الشمال السوري. -7

التلا الدراسة الحالية عل الدراساي السابمة في أهها استهدطت النسال العامالي في متال التعليم العالي  -8

 مل مدرساي وب،ارياي.

 الدراسة الحالية مل الدراساي السابمة في ا تيار منتج البحث وأ،وااي.است ا،ي  
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 القسم النظري 

 مل متاالي الحياة إال واقتحمتيمقدمة
ً
ومل أهم ه ت امل االي الحل ظهري    : لم اتر  الضغوط متاال

 طيها الضغوط بكررة هو متال العم .

:الضغوط املهنية للمرأة العاملة
ً
 أوال

( الض  غوط املهنية بأهها احالة عدف اواطق بال     ائا ال ر، و    ائا بي ة 2002ععرف الس  ي    ل  

 (.356    ةااؤ،ي إلى ر،و، طع  طسيولوجية وا سية وسلوكي  العم 

 الضغط النفس   للمرأة العاملة: 

إل مسبباي الضغط الن   ل لدى املرأة العاملة قد اكول اااتة عل األهمية  ار الواضحة الحل ععقيها 

ه  ا   وع دف س             م اا امل تمع بتلقا املرأة له  ت الح دو،  انيت ة الميم االجتم اعي ة املرابق ة ب األا     امل تمعله ا  

بقبيعة التكويل الن        ل ال ا يولوذي ال ي التا بي املرأة  وارابط الض     غوط الحل اتعر  لها املرأة القبيعية  

مل جهة أ رى   طاملرأة في الع    ر الحديث مل جهة وطبيعة املرحلة العمرية والخ    ائا االجتماعية والبيةية  

ة والوماطية  األس      ريومع تعد، أ،وارها ووظائ ها ،ا   امل  ل و ارجي وع ى الر م مل احس      ل أوض      اعها املهنية و 

واملا،ية إال أل املرأة مازالت تعانا بعض املش    كالي واملعوقاي الحض    ارية واالجتماعية الن س    ية الحل تعم  ع ى  

وتعر  م  لته ا االجتم اعي ة في األس             رة وامل تمع إلى    وض             عا روا العم   املب دل والخالق   الح د مل نش             اطه ا

 أ قار الت كك والت دل.

إل املرأة العاملة تش            غ  ،وريل اجتماعيال متكاملال وبش            غال مو  ه يل الدوريل االجتماعيال في لل 

  كال حلها والمض         ال عليهاواحد ععرض         ها إلى مش         كالي جس         مااية وا س         ية واجتماعية ليس مل الس         هولة بم

     وص   ا إذا لم ابا،ر األس   رة والدولة في امل تمع إلى مس   اعدة املرأة ع ى إش   غال أ،وارها املتعد،ة ومش   اركتها في 

ح  املش      كالي الحل اتعر  لها ،ا   األس      رة والعم  في ظروف كه ت لنش       يع املرأة ع ى ابول العم  الوظي ا  

 إذا كاات مت وج    ار  البيت
ً
وام     ة  كما أل إاتاجيتها اتعر  للهبوط والتر،ي واض     قر  ك التها       وص     ا

هها إتعانا الزوجاي مل إحباطاي عديدة إذ    ( وكوارا ما214 2005،رجة احملها ل عبال واملس ؤولياي  الحس ل 

  بر م امل هو، الض خم ال ي اموف بي طنهها اكول عرض ة للنمد ع ى أق  ام  ار ماها ويكول م  در النمد بالقبع 

  واعض النس     ال ي      لل بالتوار انيتة    ولكل في بعض األحيال   هو الزو 
ً
قد يموف األط ال بنمد األف هم أيض     ا
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  املس         تمر أثنال العم  ويمكل المول بأل املرأة قد حممت مع م ما اقم  إليي ع ى حس         ا            حتهال  اا عاله

وع ى حس             ا  ا ك ك األس             رة أحي اا ا أ رى  وهن ا  الع دي د مل أس             ب ا  التوار عن د املرأة الع امل ة وق د يح دث  

 (217-216  2005هموف البيت أو انيتة اكويل املرأة ا سها  كمال  التوار انيتة مسؤولياي العم  أو

 أسباب الضغط النفس   للمرأة العاملة: 

 بالضغط الن   ل:مل أهم األسبا  املؤ،ية لشعور املرأة  

للمرأة-1 الزوجيـــــة  األدوار  الميم متطلبـــــات  ان      اقض                  اي مل  في وس             ط  ح      ائرة  ا هر وهي  املرأة  إل   :

واملعتمداي طنذا كرس             ت املرأة املت وجة حياتها لزوجها ولعائلتها طنهها ادعى متر، ربة بيت وحح  إذا قامت  ه ا 

تع  ربة يطرواال العم  امل  لي    مل ذلك في حياتهاألهها التس          تقيع عم  أكرر   الدور طنهها ربما تش          عر بال اب

إل املرأة العاملة ربما ا    ب  محبقة جرال الض   غط النااج عل كوهها مس   ؤولة عل   البيت  ار راض   ية عل عملها

 (.113  2015األعمال العا،ية وك لك مسؤولة عل ك  شؤول البيت في بعض األحيال  ابراهي ل 

 لتع د،    صــــــــــــرا  األدوار:-2
ً
 لع دف اراي اا الرج   ألي ال يا مل ج اا ب املرأة مل  ا را

ً
أ،وار املرأة وا را

 مما عسبب  اطنل التعب امللمى ع ى الزوجة في ه ت الح  حيث مسؤولياتها كامرأة مت وجة
ً
 مضاع ا

ً
لة أصب  عب ا

املرأة  اإلرهاق واإلحس           اا الدائم بالتعب  ومع ص           رال األ،وار ال ي تعيش           ي املرأة أص           بحت    زوا لكوار مل األ 

 
ً
الع امل ة مض             قرة إلى أل اتمع بال األموم ة املتمول ة في احتض             ال األط  ال واربيتهم وبال العم   ال  ي ي در ، ال

 وأس   اس   يا أحيااا ع ى األس   رة
ً
    إض   اطيا

ً
وتعرض   ت لإلرهاق الش   ديد حيث أص   بحت متندة     طاز،ا،ي حالتها اأزما

 (.63  1997ف بعم  واحد  شحي ل ما الرج  يمو بللمياف بأ،وار متعد،ة في ا س الوقت بينما  

و رو  األف ملي   دال العم     واركه   ا ألط    اله   ا ،ول رع   ايته   ا واهتم   امه   ا وحنه   ا وحن   اهه   ا يؤ،ي ل   دى أ ل   ب  

ر  يا ها ع ى اربية  امع أط الها كما أهها تعي اأث  وجو،هااألمهاي إلى الش            عور بال اب  ألهها ادر  مدى ض            رورة  

ري  ت ،راس               ة في ايو أاتل  د ع ى متموع  ة مل األمه  اي املش             تغالي في حي  ث أج   أوال،ه  ا و قورة إهم  اله  ا لهم

  وقد أظهري اتائج الدرس     ة أل األمهاي العامالي عش     عرَل بال اب   األعمال الرئيس     ية واألمهاي  ار املش     تغالي

أط         ال ه   إه م       ال  إه م       ال ه     لبس             ب       ب  ي ل ا  ط ي م       ا   
ً
ك ب ا را  

ً
اه ت م       ام       ا الي واج ه ل  ال ب ي       ت  لب ي ن م       ا   ع ب       د    ألع م       ال 

 (  102  1996ال تاا 
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ً
 يمكل أل امسم م ا،ر ضغوط املرأة العاملة إلى م دريل كما يأتا:  وعموما

    ض   غوط م    درها أمور عائليةو    اتمو  في: ض   غوط م    درها ش   ريك الحياة  الزو (مصـــادر ميةلية -1

وت   ع   ل   ي   م   ه   مو  األط           ال  األس               رة    ض               غ   وط م                    دره       ا  ع       ى  م   ن   ع   كس                   ة  وض               غ   وط م                    دره       ا         ارذ   ي 

 (.114  2015 ابراهي ل 

: إل التغاراي الحل اح   دث في األنس                اق الميمي   ة للمتتمع   اي انيت   ة احوالي أو املصـــــــــــــــادر البي يـــة-2

 لك في زيا،ة ض            غوط بوتس            بب     ص            عوباي اقت             ا،ية امر  ها اؤ،ي إلى ابدل معيار الحكم الخلما ل طرا،

( وانشأ أيضا ضغوطاي اتعلق ب            تأثاراي تغار الحياة وما  114  2015ال ر،  ابراهي ل   الحياة واإلجها، لدى 

  التغاراي االجتم  اعي  ة الن س             ي  ةو    تعمي  داي الحي  اة الع              ري  ةو    يتعر  ل  ي ال ر، مل أح  داث ش             خ              ي  ة

 واالاتمال املستمر مل وظي ة إلى أ رى ومل بلد إلى ل ر.

 ا)ثار السلبية للضغوط املهنية:  

 ثار سلبية متنوعة تشم  ال ر، واملن مة اتمو  في:ل ى الضغوط املهنية  يتراب ع

املناس       ب أو اال اض       ي عني ذو اأثار س       لبل ع ى عل : إل ارا ال مس       توى الض       غوط  انخفاض األداء-1

  (.392  2003أ،ال ال ر، ويؤ،ي إلى ضعا األ،ال واال اضي  ماهر 

يمي  إليي والض غط يللق حالة مل املل  أو  ي عم  ال: يم  د بي اض قرار ال ر، إلى االس تمرار فامللل -2

مما يمل  اانبات واات ا      الس     أف لدى ال ر، انيتة ال روف الخارجية للعم  والوض     ع االجتماعي والش     خ       ل

 (.336ال ر، احو عملي  عساف  اليوجد عاف   

: ععرف بأاي متمول اتائج النش             اطاي الحل ا هرفي اناقا المدرة ع ى المياف بالعم  حيث   التعب -3

ضقرا  في الحالة اال عا،ة ما ي احب الشعور بالتعب عدف الوباي وعدف االستمرار والملق والضيق الشديد و 

لعم  الخارجية أو مما يؤ،ي إلى اال ا  أ،ائي انيتة تعرض         ي للض         غوط النااتة عل بي ة ا  االا عالية لل ر،

  (.151  1996الناجمة عل طبيعة ال ر، ذااي  عويضة 

: تعد مش             كلة التغيب مش             كلة هامة واكول مرابقة بقبيعة األعمال واملواقا الحل يمر  ها التغيب-4

 طش              
ً
العم       ش             ي      ا الت     أ ر عل  إلى  يمي       ال ر،  في عمل     ي حي     ث   ال ر، 

ً
   ي      ا

ً
ام     ام     ا  ال رم     اوي     إلى أل يتغي     ب 

(. وذل   ك انيت   ة اإلره   اق أو املل     أو ع   دف الرض               ا عل العم     حي   ث إذا تع   د،ي ح   االي  37  2009عب   د  
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ً
كم  ا أهه  ا اللق ح  ال  ة مل ح  االي ،ورال العم     عس               اف  اليوج  د ع  اف    الغي  ا  يؤ،ي إلى اوقا العم    ام  ام  ا

 337.) 

قد ي يبي   حيث أل تعر  ال ر، إلى اسنن ار اا عالي يزيد مل قدراي ع ى التحم  مشكالت صحية:-5

وأمرا     و عدف اات اف معدالي الملب   وال بحة ال       درية   بأمرا         حية  قارة مو : ال       دال املس      تمر

وزيا،ة نس       بة الكوليس       تارول في الدف   وأمرا  ال هاز الع        بل املختل ة  و ارا ال ض       غط الدف   الكبد والرئة

 (.91  1999 عكاشة 

: املناخ 
ً
 األسري ثانيا

الع    اف ل حي    اة    األس             ري ملن    اخ  ( ا2000ععرف بيوما   ة مل حي    ث اوطر األم    ال  األس             ري     ب    أا    ي االق    ابع 

شبال  إوالتضحية والتعاول ووضوا األ،وار واحديد املسؤولياي وأشكال الضبط وا اف الحياة وك لك أسلو  

قا مما عع  ة وامط الحياة الروحية والخلمية الحل تس  و، األس  رةاألس  ريوطبيعة العالقاي    الحاجاي اإلنس  ااية

      اوهك    أس   رة مت    دعة  أس   رة مترابقة  أس   رة قلمة   حيث امول أس   رة س   عيدة   ش   خ    ية أس   رية عامة

( بأاي االعالقة الش         خ          ية بال البال واألبنال وأل اجتمال النش         اطاي  2012   بوش         ال Bhushanويعرطي(.  16

كما ععرف الش            ري ال    (.18  ا   األس            ري العاط ية واالجتماعية واملا،ية في األس            رة هو ال ي عش            ك  املناخ  

األول في   ويكول املس    ؤول  ي من  الوال،ةطيع ى أاي ااملحيط ال ي ينش    أ ال ر،    األس    ري ( املناخ  2014والماض     ل  

وبناًل عليي يمكل   (.191  وذلك مل  الل الت اعالي المائمة بيني وبال أطرا، أس    رايا      تش    كي  ش    خ     يتي

هو اإلط ار ال  ي يحيط ب ال ر، ،ا    األس             رة وم ا يتللل ي مل عالق اي وا  اعالي بال   األس             ري المول ب أل املن اخ  

 والحل اؤثر ع ى ش      خ       ية ال ر، ومعالم اكويني إما     أطرا،ها
ً
 أو س      لبا

ً
ال ي ينقوي ع ى   األس      ري طاملناخ     إيتابا

املض             قر  و ار   األس             ري أما املناخ    الدفل واالس             تمرار قد يتع  ال ر، أقدر ع ى مواجهة ض             غوط الحياة

 ع ى حيااي.
ً
 السوي طناي قد ي يب ال ر، باالضقرا  في سلوكيااي وامو شخ يتي بما يؤثر سلبا

 :  األسري أنماط املناخ  

 طنل للمناخ  
ً
كر سابما

 
 امقال هما:  األسري بحسب ما ذ
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الس         وي هو ال ي عس         و،ت التراحم   األس         ري ( أل ااملناخ  1998ارى متولي    الســــــــوي:  األســــــــري .املناخ  1

واالحتراف املتبا،ل بال    وعدف ا ض          ي  أي ال نس          ال ع ى ال ر   والتعاطا وعدف الت رقة والتميا  بال األبنال

 عل من ور والشربي لك  ذ   األبنال والبال
ً
 (.186      2000   لك يؤ،ي إلى احميق مناخ أسري سوي  امال

يتض        ح طيي أل األس        رة اتما  بالض        عا وهش        اش        ة الحدو، مع البي ة غير الســـــــوي:    األســـــــري .املناخ  2

وب   ورة عامة انس  م األس  رة بعدف املرواة   ة بالغض  ب واالس  ت زاز والعدالاألس  ريوانس  م الت اعالي    الخارجية

كم ا ال يوج د اح دي د واض             ح للس             لق ة في ه  ت األس             رة  م الكا     ع دف ال  اعلي ة في مواجه ة مش             كالي الحي اةو 

 (.2013   وبااميب

 :  األسري العوامل املؤثرة في املناخ  

   ،بمتموعة مل العوام  الحل قد اؤثر في اس تمرارت أو عدف اس تمرارت  األس ري يتأثر املناخ  
ً
س ن كر بعض ا

 ماها:

طكلما كاات العالقة    للعالقاي بال الوالديل أثر ع ى ش   خ    ية األبنال  )باء واألبناء:. العالقات بين ا1

أ،ى ذلك إلى جو أس     ري عس     اعد ع ى امو ش     خ      ية الق      بال الوالديل قائمة ع ى الحب والت اهم والتعاول 

ص  رال ا     ل  بينما يؤ،ي ش  يول الخالطاي واملش  احناي ض  مل األس  رة إلى معاااة الق   مل    بش  ك  مت ل وس  وي 

     2010   وتهديد حاجااي إلى الحب واألمل وقد يؤ،ي بالق   إلى الس        لو  املض        قر   عبد الوها  وش        ند

501-  502.) 

للتعليم ،ور هاف وواض      ح في إكس      ا  الوالديل مس      توى مل    . املســــــتوى التعليث  واللقافي للوالدين:2

طم  د أثبن  ت كوار مل ال  دراس              اي ب  أل املس             توى التعلي ل     املعرط  ة العلمي  ة الق             حيح  ة في التع  ام    مع األبن  ال

 بااتات الس     وال في معاملة األبنال
ً
 موجبا

ً
بحيث يزيد الس     وال كلما زا، املس     توى     والومافي للوالديل يرابط اراباطا

طهل الحل تس   هم بدور كبار   وأل األف اموف بدور أس   اط    ل في ثماطة أبنائها واربيتهم مل ملتلا النواحي   لي لالتع

 عل البس         يونا   1992   اومي هم واوجيي وعيهم وس         لوكهم احو القرق الس         ليمة والناجحة  الكندري في 
ً
  امال

2015     14.) 

يقرة ال كور ع ى اإلااث في األس         رة س         ائدة في ال ازال طكرة س            ة:األســـــــــري. النو  ودوره في العالقات  3

وقد اكول بم          د   وقد اكول ه ت الس         يقرة بم          د التوجيي والتن يم والض         بط  أ لب امل تمعاي العربية
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باإلض   اطة إلى أل األبنال ال كور في امل تمع العراا اتاا لهم طر  أكلر مل    االس   نبدا، والنس   لط وامييد الحرية

ة وه ا بدورت لي أثر ع ى طبيعة الحياة األس            ريس            تماللية أكرر ،ا   الحياة ال وا  حيث التعبار عل مش            اعرهم

 (.12     2000   ة بشك  عاف  من ور والشربي لاألسري

 في حياة األس         رة   . املســــــــتوى االقتصــــــــادي ل ســــــــرة:4
ً
 مهما

ً
تعد ال روف االقت          ا،ية املناس         بة عامال

في حال أل    ناس  ب قد عس  اهم في التل يا مل مش  كالتهال امتع األس  رة بمس  توى اقت   ا،ي مإإذ    واس  تمرارها

    وه ا يللق عدف اس    تمرار ا       ل في األس    رة   املس    توى االقت     ا،ي  ار املناس    ب ععيق إش    بال حاجاي األبنال

وقد يؤ،ي إلى اناطر وااحراطاي س   لوكية. وفي املماب  قد يكول ارا ال املس   توى االقت    ا،ي وزيا،ة ،   األس   رة  

 
ً
 (.13     2000     الت كك بال أبنال األسرة  من ور والشربي لمل عوام  عامال

   عع د عم   األف مل األمور املوارة ل   دل  . عمـل األم:5
ً
إذ إل عمله ا يؤ،ي إلى    حي ث يرات البعض إيت ابي ا

   انمية ش    خ     يتها وزيا،ة اض     ها االجتماعي واالا عالي وبقبالها ع ى رعاية أط الها لتعويض    هم عل  يا ها عاهم 

    ا أل عملها قد يحس             ل مل ،   األس             رة املا،ي كم
ً
إذ إاي قد يؤ،ي إلى اض             قرا      بينما يرات البعض س             لبيا

وعدف    أو ش    عورها بالتم     ار   العالقة بالزو  واألوال، بس    بب ما تعاايي مل ص    رال األ،وار وض    غوطها الن س    ية

    1995  ة  مرط      لاألس     ريالخالطاي  مما قد يؤ،ي إلى   امدير الزو  ل هو،ها في العم  والبيت في بعض األحيال

  180-  183.) 

ويم         د  ها وجو، اكتالي أو متموعاي ،ا لها  طاأل  قد يأ   إلى جاابي    ة:األســــــــري. االنقســــــــامات  6

  في  بعض األبن ال  وك  ل ك ا ع   األف  أو أل ينحح أح د الوال ديل
ً
االس             تحواذ ع ى ع اط  ة واهتم اف األبن ال جميع ا

مها  في ص راعي مع الوالد ال ر  كأل األس رة س احة ص رال وليس ت واحة س الف  واحدث عملياي ال  رال في مع 

 عل ش بيب   1999 ش عورية في بعض األحيال  ك افيالوبل كاات ابدو عليي     ش عوري  ار الع ى املس توى  
ً
    امال

2020     144  .) 
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 منهج البحث وإجراءاته:

 .منهج البحث:  1

اعتمد البحث ع ى املنتج الوص     ا التحلي ي  ألاي يموف ع ى ،راس    ة ال واهر كما اوجد في الواقع  طهو 

ويوضح   ائ ها  كما أاي يموف ع ى وصا ما هو كائل وا سارت واحديد العالقاي وال روف  ي ا ال اهرة  

 (.106   2005املوجو،ة بال الوقا ع  جيدوري   

 .مجتمع البحث وعينته: 2

   مجتمع البحث:

اكول امل تمع األص     ي للبحث مل جميع النس    ال العامالي في متال التعليم العالي في الش    مال الس    وري  

( في ج    امعحل حل    ب وب،ل    ب  وق    د ام ا تي    ار ه    ااال  2022  -2021ي وب،اري    اي للع    اف ال    دراط              ل  مل م    درس                ا

  ال امعتال كوههما تعدال أكلر جامعتال في الش      مال الس      وري وانبعال ا س ا اف التعليم الحكوما في س      ورية. 

متتمع البحث في ( مدرس          ة وب،ارية  وال دول التا يوض          ح اوزل 117وقد بلغ عد،هل اإلجمالي في ال امعتال  

   جامعحل حلب وب،لب

 ( أعداد مجتمع البحث األص ي1الجدول رقم  

 المجموع مدرسات  إداريات الجامعة
 23 12 11 حلب
 94 18 76 إدلب 

 117   المجموع

 عينة البحث:  

وذلك ل    غر   م العينة  حيث ععرف     ام اس   تلداف أس   لو  املا   ح الش   ام  في ا تيار عينة البحث

ه ا األس لو  بأاي الك املحاولة املن مة لنا  ي  واحلي  الوض ع الراهل لن اف اجتماعي أو ما،ي معال  وذلك  

  بغي ة الوقوف ع ى أو كله ا  مل  الل اقتق ال ح              ة مل ح اض             ر أ ل ب وح داي امل تمع املس             ته دف ب البح ث

 مل الك الح             ة الزمن
ً
حيث ام اوزيع أ،اة البحث    .(119     2019  ية  بل جخدلتعميم ض            روري ااقالقا

البح     ث وع     د،هل   أطرا، متتمع  املس             تر،ة مل  91ع ى جميع  الاه     ا ا لالس             تبي     اا     اي  ك     ال الع     د،  في حال    )
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ار     عدف تعاول بعض املدرس          اي واإل،ارياي في م ل االس          تبيال وذلك ل س          با  الاية:   (61امل حوص          اي  

 تغيب بعض أطرا، العينة أو عدف اواجدهل في ال امعة.   بعض االستبياااي ااق ة

 أدوات البحث وخصائصها السيكو مترية:                                   

 لتحميق أهداف البحث ام اعتما، األ،واي الاية:    

 مقياس الضغوط املهنية:  -1

( في جمهوري ة م              ر العربي ة  ه دف امييم 2010أع دت ك   مل طر  عب د الم ا،ر ط ي وم              ق ى را  ب  

 اتوزل ع ى 48الض  غوط املهنية لدى األطرا، العاملال ويتكول املمياا مل  
ً
 ا( بندا

ً
ام ذكرها في    ث ل عش  َر متاال

 (2ال دول  

 اضمل املمياا ما ي ي:كما  

عليماي الحل يتب أل ينبعها أطرا، عينة الدراس   ة لإلجابة ع ى بنو، اوض   ح الهدف مل املمياا والت مقدمة: -

   املمياا.

 : اتعلق بمعرطة املتغاراي الت ني ية الحل تستهدطها الدراسة.معلومات عامة عن أفراد عينة الدراسة -

ي  ( طمرة  تغقا كاطة متاالي املمياا  وال دول التا يبال متاال 48: اكول املمياا مل  عبارات املقياس -

 .املمياا وعد، بنو،ت في صوراي األولية

 ( مقياس الضغوط املهنية في صورته األولية قبل التحقق من الصدق واللبات 2جدول  

 أرقام البنود  عدد البنود  مجاالت الضغوط المهنية
 .(37-25-13-1) 4 العجز 

 .(37-26-14-2) 4 قلة المعلومات
 .(39-27-15-3) 4 الصراع

 .(40-28-16-4) 4 لجماعية العملاالفتقاد 
 .(41-29-17-5) 4 العبء الزائد

 .(42-30-18-6) 4 الملل
 (43-31-19-7) 4 افتقاد التغذية الراجعة 

 .(44-32-20-8) 4 العقاب 
 .45)-33-21-9) 4 االغتراب 
 .(46-34-22-10) 4 الغموض
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 .(47-35-23-11) 4 انخفاض العائد 
 .(48-36-24-12) 4 صراع القيم
 48-1 48 المقياس ككل

 اضمل املمياا بدائ  إجابة رباعية ع ى النحو التا:بدائل إجابة املقياس:  

 ( بدائل اإلجابة ملقياس الضغوط املهنية3جدول  

 درجة الضغوط المهنية
 4تنطبق دائمًا= 3تنطبق غالبًا= 2تنطبق نادرًا= 1تنطبق أبدًا=

 الضغوط املهنية ع ى البيئة السورية.دراسة صدق مقياس  

 صدق املحتوى:  -1

( بعرض          ي ع ى متموعة  Content validityام التحمق مل ص          دق محتوى ممياا الض          غوط املهنية  

محكمال مل ا ت               ا  التربي ة وعلم الن س  وك ال اله دف مل احكيم املمي اا هو بي ال مالح  اي املحكمال  

ض             ع  ت لمي  اس              ي     واأله  داف ال رعي  ة للممي  اامل  دى ماللم  ة البنو، لله  دف الع  اف   وم  دى ماللم  ة البنو، مل  ا و 

ومدى وض  وا التعليماي مل حيث املع   واللغة  ومدى تغقية البنو، للمتاالي املدروس  ة  حيث أش  ار الس  ا،ة  

املحكمول أل املمي  اا ال يحت  ا  إلى تع  دي    ويحت  ا  طمط إلى ،راس               ة اس             تقالعي  ة  حي  ث ق  ام  ت الب  احوت  ال  

( موظ اي ومدرساي مل جامعة إ،لب  10مياا الضغوط املهنية ع ى عينة استقالعية مكواة مل  بتقبيق م

وهي  ار متض     منة في عينة الدراس     ة األس     اس     ية  ا تاري بش     ك  عرض      ل مل بعض الكلياي الهندس     ة والتربية  

نس          بة ألطرا،  وال،ا ( وكال الهدف مل ه ت الدراس          ة التأكد مل مناس          بة بنو، املمياا ووض          وا العباراي بال

.
ً
لَب مل أطرا، العينة   العينة االس     تقالعية  وك لك الس     تكمال ،راس     ة ص     دق املمياا وثبااي إح      ائيا

 
حيث ط

في طهمي   اأو  موض   طيي االس تقالعية عند اإلجابة ع ى بنو، املمياا أل عس ت س روا عل ك  بند يتدول ص عوبة

(  امت ،راس     ة  spssالس     تقالعية ع ى اللراامج اإلح      ا ا  أو في اإلجابة عليي. واعد ا ريغ بياااي أطرا، العينة ا

 صدق االتساق الدا  ي ع ى النحو التا:
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 صدق االتساق الداخ ي  الصدق البنيوي(:-2

ام حس             ا  ص             دق االتس             اق ال دا  ي ملمي اا الض             غوط املهني ة مل  الل المي اف ب نيت ا، مع امالي  

مع الدرجة الكلية للمتال ال ي ينت ل إليي البند   هنيةالض            غوط املاالراباط بال ،رجة ك  بند مل بنو، ممياا  

 ( يبال النتائج الحل ام التوص  إليها. 4ا سي  وال دول  

 ( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس الضغوط املهنية مع الدرجة الكلية للمجال الذي ينتث  إليه البند نفسه  4جدول  

 القرار االرتباط البند  القرار االرتباط البند  القرار االرتباط البند 
 دال  0.747** 33 دال  0.773** 17 دال  0.489** 1
 دال  0.525** 34 دال  0.638** 18 دال  0.796** 2
 دال  0.719** 35 دال  0.842** 19 دال  0.810** 3
 دال  0.639** 36 دال  0.496** 20 دال  0.653** 4
 دال  0.747** 37 دال  0.756** 21 دال  0.633** 5
 دال  0.525** 38 دال  0.743** 22 دال  0.758** 6
 دال  0.719** 39 دال  0.639** 23 دال  0.733** 7
 دال  0.695** 40 دال  0.723** 24 دال  0.689** 8
 دال  0.601** 41 دال  0.874** 25 دال  0.685** 9
 دال  0.710** 42 دال  0.598** 26 دال  0.687** 10
 دال  0.594** 43 دال  0.563** 27 دال  0.477** 11
 دال  0.789** 44 دال  0.596** 28 دال  0.596** 12
 دال  0.584** 45 دال  0.569** 29 دال  0.852** 13
 دال  0.658** 46 دال  0.648** 30 دال  0.653** 14
 دال  0.874** 47 دال  0.747** 31 دال  0.773** 15
 دال  0.598** 48 دال  0.525** 32 دال  0.638** 16

 0.01)**( دال عند مستوى داللة 
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الح  مل جدول   ( أل جميع معامالي االراباط بال ،رجة ك  بند وامل ال ال ي ينت ل إليي ،الة عند 4ي 

( مما عش ار إلى وجو، اتانس ،ا  ي لبنو، ممياا الض غوط املهنية وأل ه ت البنو، اميس 0.01مس توى ،اللة  

 ع ى أل املمياا يميس التكويل ال رض ل اما وضعت لمياسي.  
ً
 ل ي وضع ألجلي. وه ا يدل أيضا

 دراسة ثبات مقياس الضغوط املهنية ع ى البيئة السورية:

 ع ى النحو التا:ممياا الضغوط املهنية  ام ،راسة ثباي  

ام حس       ا  معام  االتس       اق الدا  ي باس       تلداف  :  ثبات االتســـــــاق الداخ ي بمعادلة ألفا كرونباخ -1

( يوض   ح 5  وال دول  الض   غوط املهنيةمعا،لة أل ا كرواباخ لدرجاي العينة االس   تقالعية ا س   ها ع ى ممياا  

 اتائج معامالي الوباي  ه ت القريمة.

    معام  ثباي التتزئة الن    ية ملمياا الض  غوط املهنية اك لك اس  تلر   ثبات التجزئة النصـفية: -2

براول  كما هو موض   ح   –مل التقبيق األول باس   تلداف معا،لة س   يلرمال  لدرجاي العينة االس   تقالعية ا س   ها  

   (.  5في ال دول  

 ملقياس الضغوط املهنية( معامالت ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية 5جدول  

 ثبات التجزئة النصفية  ألفا كرونباخ  البنود  مقياس الضغوط المهنية 
 0.674 0.685 4 العجز  

 0.715 0.724 4 قلة المعلومات 
 0.644 0.661 4 الصراع  

 0.701 0.711 4 االفتقاد لجماعية العمل 
 0.746 0.753 4 العبء الزائد  

 0.689 0.698 4 الملل  
 0.677 0.653 4 افتقاد التغذية الراجعة  

 0.574 0.756 4 العقاب  
 0.688 0.634 4 االغتراب  
 0.639 0.569 4 الغموض 

 0.635 0.634 4 انخفاض العائد  
 0.574 0.633 4 صراع القيم 
 0.807 0.825 48 المقياس ككل

 0.01)**( دال عند مستوى داللة 
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الض          غوط  ( أل معامالي االتس          اق الدا  ي بمعا،لة أل ا كرواباخ لبنو، ممياا  5يتض          ح مل جدول  

( وهي مع امالي ثب اي من اس             ب ة  0.825  –  0.569اراوح ت ع ى املمي اا كك   وع ى مت االا ي ال رعي ة بال  املهني ة  

ع ى املمياا كك  اراوحت  الض             غوط املهنية  أل را  الدراس             ة. كما أل معامالي التتزئة الن               ية ملمياا  

 ( وهي معامالي ثباي مناسبة أل را  الدراسة. 0.807  –  0.574وع ى متاالاي ال رعية بال  

 :   املهنيةتصحيح درجات مقياس الضغوط  

  موزع ة ع ى 48ب              ورا ي الاه ائي ة مل  الض             غوط املهني ة  اكول ممي اا  
ً
ب دائ    و    ت ة مت االيس              ( بن دا

  إج   اب   ة رب   اعي   ة  
ً
   4،ائم   ا

ً
 /  3/     الب   ا

ً
 2ا   ا،را

ً
(  192-48واتراوا ال   درج   اي ع ى املمي   اا كك     بال    (1     / أب   دا

 .،رجة

   :األسري مقياس املناخ  . 2

( في جمهورية م      ر العربية  هدف امييم 2000محمد محمد بيوما  لي     األس     ري أعد ممياا املناخ  

 اتوزل ع ى ست متاالي  ال دول رقم 61لدى عينة مل الراشديل ويتكول املمياا مل    األسري املناخ  
ً
   .6( بندا

 اضمل املمياا ما ي ي:كما  

اوض   ح الهدف مل املمياا والتعليماي الحل يتب أل ينبعها أطرا، عينة الدراس   ة لإلجابة ع ى بنو،  مقدمة: -

   املمياا.

 لق بمعرطة املتغاراي الت ني ية الحل تستهدطها الدراسة.: اتعمعلومات عامة عن أفراد عينة الدراسة -

 (.6متاالي ام ذكرها في ال دول    ة: حيث يتضمل املمياا ستمجاالت املقياس -

( طمرة  تغقا كاطة متاالي املمياا  وال دول التا يبال متاالي  61: اكول املمياا مل  عبارات املقياس -

 .املمياا وعد، بنو،ت في صوراي األولية
 في صورته األولية قبل التحقق من الصدق واللبات  األسري ( مقياس املناخ 6جدول  

 أرقام البنود  عدد البنود  األسري مجاالت المناخ 
 58-49-43-37-31-25-19-13-7-1 10   األسري األمان 

 50-44-38-32-26-20-14-8-2 9 األسري التضحية والتعاون 
 51-45-39-33-27-21-15-9-3 9 ليات و تحديد األدوار والمسؤ 
 59-52-46-40-34-28-22-16-10-4 10 ة األسريالضبط ونظام الحياة 

 60-53-47-41-35-29-23-17-11-5 10 إشباع حاجات أفراد األسرة 
 61-57-56-55-54-48-42-36—30-24-18-12-6 13 الحياة الروحية لالسرة  

 61-1 61 العام  األسري المناخ 
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 اضمل املمياا بدائ  إجابة ثالثية ع ى النحو التا:بدائل إجابة املقياس:  

 األسري ( بدائل اإلجابة ملقياس املناخ 7جدول  

 األسري درجة المناخ 
 1نادرًا= 2إلى حد ما= 3تمامًا=

 .األسري دراسة صدق مقياس املناخ  

 صدق املحتوى:   -1

( بعرض      ي ع ى متموعة محكمال Content validity   األس      ري ام التحمق مل ص      دق محتوى ممياا املناخ  

مل ا ت                ا  التربي   ة وعلم الن س   وك   ال اله   دف مل احكيم املمي   اا هو بي   ال مالح    اي املحكمال مل   دى  

ض             ع ت     ماللم ة البنو، لله دف الع اف واأله داف ال رعي ة للممي اا لمي اس             ي  وم دى  وم دى ماللم ة البنو، مل ا و 

وض             وا التعليم اي مل حي ث املع   واللغ ة  وم دى تغقي ة البنو، للمت االي امل دروس             ة  حي ث أش             ار الس             ا،ة  

حي  ث ق  ام  ت الب  احوت  ال  املحكمول أل املمي  اا ال يحت  ا  إلى تع  دي    ويحت  ا  طمط إلى ،راس               ة اس             تقالعي  ة   

 اي ومدرس        اي مل جامعة إ،لب  ( موظ 10ع ى عينة اس        تقالعية مكواة مل    األس        ري بتقبيق ممياا املناخ  

  ا تاري بش       ك  عرض        ل مل بعض ذاتها  العينة الس       ابمةب  وهي  ار متض       منة في عينة الدراس       ة األس       اس       ية  

ووض    وا   الكلياي  الهندس    ة والتربية وال،ا ( وكال الهدف مل ه ت الدراس    ة التأكد مل مناس    بة بنو، املمياا

. حيث العباراي بالنس بة ألطرا، العينة االس تقالعية
ً
  وك لك الس تكمال ،راس ة ص دق املمياا وثبااي إح  ائيا

لَب مل أطرا، العينة االس    تقالعية عند اإلجابة ع ى بنو، املمياا أل عس    ت س    روا عل ك  بند يتدول ص    عوبة  
 
ط

أو  مو  في طهم    ي أو في اإلج    اب    ة علي    ي. واع    د ا ريغ بي    اا    اي أطرا، العين    ة االس             تقالعي    ة ع ى اللرا    امج  طي    ي  

 (  امت ،راسة صدق االتساق الدا  ي ع ى النحو التا:spssا  اإلح ا 

 صدق االتساق الداخ ي  الصدق البنيوي(:-2

مل  الل المياف بنيتا، معامالي االراباط    األس     ري ام حس     ا  ص     دق االتس     اق الدا  ي ملمياا املناخ  

ينت ل إلي  ي البن  د ا س              ي     مع ال  درج  ة الكلي  ة للمت  ال ال   ي   األس             ري املن  اخ  بال ،رج  ة ك    بن  د مل بنو، ممي  اا  

 ( يبال النتائج الحل ام التوص  إليها. 8وال دول  
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 مع الدرجة الكلية للمجال الذي ينتث  إليه البند نفسه   األسري ( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس املناخ 8جدول  

 القرار االرتباط  البند القرار االرتباط  البند القرار االرتباط  البند
 دال  0.594** 43 دال  0.743** 22 دال  0.687** 1
 دال  0.789** 44 دال  0.639** 23 دال  0.477** 2
 دال  0.584** 45 دال  0.723** 24 دال  0.596** 3
 دال  0.658** 46 دال  0.874** 25 دال  0.852** 4
 دال  0.874** 47 دال  0.598** 26 دال  0.653** 5
 دال  0.598** 48 دال  0.563** 27 دال  0.773** 6
 دال  0.594** 49 دال  0.596** 28 دال  0.638** 7
 دال  0.796** 50 دال  0.569** 29 دال  0.773** 8
 دال  0.810** 51 دال  0.648** 30 دال  0.638** 9
 دال  0.653** 52 دال  0.747** 31 دال  0.842** 10
 دال  0.633** 53 دال  0.525** 32 دال  0.496** 11
 دال  0.758** 54 دال  0.747** 33 دال  0.489** 12
 دال  0.733** 55 دال  0.525** 34 دال  0.796** 13
 دال  0.689** 56 دال  0.719** 35 دال  0.810** 14
 دال  0.685** 57 دال  0.639** 36 دال  0.653** 15
 دال  0.723** 58 دال  0.747** 37 دال  0.633** 16
 دال  0.874** 59 دال  0.525** 38 دال  0.758** 17
 دال  0.598** 60 دال  0.719** 39 دال  0.733** 18
 دال  0.653** 61 دال  0.695** 40 دال  0.689** 19
    دال  0.601** 41 دال  0.685** 20
    دال  0.710** 42 دال  0.601** 21

   0.01)**( دال عند مستوى داللة 
( أل جميع معامالي االراباط بال ،رجة ك  بند وامل ال ال ي ينت ل إليي ،الة عند 8يالح  مل جدول  

وأل ه ت البنو، اميس ما    األس  ري ( مما عش  ار إلى وجو، اتانس ،ا  ي لبنو، ممياا املناخ  0.01مس  توى ،اللة  

 ع ى أل املمياا يميس التكويل ال رض ل ال    وضعت لمياسي
ً
 ي وضع ألجلي. وه ا يدل أيضا
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 :األسري دراسة ثبات مقياس املناخ   -

 ع ى النحو التا:  األسري ممياا املناخ  ،راسة ثباي    تام

ام حس       ا  معام  االتس       اق الدا  ي باس       تلداف معا،لة  :  ثبات االتســــــاق الداخ ي بمعادلة ألفا كرونباخ -1

( يوض     ح اتائج  9  وال دول  ري األس      املناخ  أل ا كرواباخ لدرجاي العينة االس     تقالعية ا س     ها ع ى ممياا  

 معامالي الوباي  ه ت القريمة.

لدرجاي    األس    ري   معام  ثباي التتزئة الن      ية ملمياا املناخ  اك لك اس    تلر   ثبات التجزئة النصــــفية: -2

براول  كما هو موض      ح في   –مل التقبيق األول باس      تلداف معا،لة س      يلرمال  العينة االس      تقالعية ا س      ها  

   (.  9ال دول  

 األسري ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس املناخ 9جدول  

 ثبات التجزئة النصفية  ألفا كرونباخ  البنود األسري مقياس المناخ  
 0.789 0.754 10 األسري األمان 

 0.798 0.548 9 األسري التضحية والتعاون 
 0.598 0.634 9 لياتو تحديد األدوار والمسؤ 
 0.653 0.637 10 ة األسريالضبط ونظام الحياة 

 0.711 0.742 10 إشباع حاجات أفراد األسرة
 0.579 0.638 13 سرةالحياة الروحية لأل 

 0.825 0.798 61 العام األسري المناخ 
 0.01)**( دال عند مستوى داللة 

املن  اخ  ( أل مع  امالي االتس              اق ال  دا  ي بمع  ا،ل  ة أل   ا كرواب  اخ لبنو، ممي  اا  9يتض             ح مل ج  دول      

( وهي معامالي ثباي مناس     بة  0.798  –  0.548اراوحت ع ى املمياا كك  وع ى متاالاي ال رعية بال    األس     ري 

اراوحت ع ى املمياا كك  وع ى   األس       ري املناخ  أل را  الدراس       ة. كما أل معامالي التتزئة الن         ية ملمياا  

 ( وهي معامالي ثباي مناسبة أل را  الدراسة.  0.825  –  0.579متاالاي ال رعية بال  
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 عرض نتائج البحث في ضوء الفرضيات ومناقشتها: 

 الفرضية األولى:  

 بال ،رجاي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا الض          غوط املهنية  
ً
ال اوجد عالقة اراباطية ،الة إح           ائيا

. وللتحمق مل ه ت ال رض            ية ام حس            ا  معام  االراباط بارس            ول بال األس            ري رجاتهم ع ى ممياا املناخ  و،

وجالي النتائج ع ى    األس          ري ،رجاي أطرا، العينة ع ى ممياا الض          غوط املهنية و،رجاتهم ع ى ممياا املناخ  

 النحو املوضح في ال دول التا:

 األسري املناخ  فراد العينة ع ى مقياس الضغوط املهنية ودرجاتهم ع ى مقياس( يبين معامل االرتباط بين درجات أ10جدول  

 الضغوط المهنية 
 0.277-* معامل االرتباط بيرسون  األسري المناخ 

 0.032 مستوى الداللة 
 60 حجم العينة

 0.01**دال عند مستوى الداللة 
 بال ممياا الض    غوط املهنية وممياا املناخ  10االح  مل ال دول  

ً
 س    البا

ً
 عكس    يا

ً
   األس    ري ( اراباطا

 
ً
وه ا     (0.05وهي أص     غر مل مس     توى الداللة     (0.032عند مس     توى الداللة   حيث كال معام  االراباط ،اال

ل. بمع   أا  ي كلم  ا زا،ي  ي  دل ع ى وجو، عالق  ة عكس             ي  ة س               الب  ة بال ،رج  اي أطرا، عين  ة البح  ث ع ى املتغاري

والعكس   حي . وه ت الننيتة ات ق مع اتائج عدة ،راس اي    األس ري وارا عت الض غوط املهنية اال ض املناخ  

( الحل أكدي وجو، عالقة اراباط عك         ل بال م        ا،ر ض       غوط العم  واملناخ  2020س       ابمة كدراس       ة الش        ل  

 بال  ( والحل2019و،راس ة ابراهيم ول رول    اإليتااا  األس ري 
ً
 ،ا ليا

ً
أظهري أل عم  الزوجة عس بب لها ص راعا

( الحل أكدي أل هنا  عالقة كبارة بال 2020و،راس        ة ولد ع ي وطرادي    ةاألس        ريواجباتها في العم  وواجباتها  

 مع ،راس        ة ابراهي ل  األس        ريالض        غوطاي املهنية واس        تمرار الحياة  
ً
( و،راس        ة  2015ة للمرأة. كما ات ق أيض        ا

( بوجو، عالقة س  لبية بال الض  غوط املهنية والتواطق الزواذي. 2013و،راس  ة قندي  ول رول    (2018اس  حق  

( والحل أظهري عدف وجو، عالقة بال الض       غوط 2018بينما التلا مع اتائج ،راس       اي أ رى كدراس       ة عريوة  

 .األسري املهنية واالستمرار  

    وقاي ا وق قدرتها ع ى التعام  معهاا س           ر الباحوتال الك الننيتة بس           بب أل املرأة قد اواجهها مع

 مض              اع  ة حح  اموف بتميع األ،وار املقلوب ة ماه ا س             وال ،ا    العم   أو ،ا    م  له ا  
ً
حي ث أهه ا اب  ل جهو،ا
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 ع ى ك  جوااب حياتها بما في ذلك املناخ     وأس       رتها
ً
العاف ال ي تعيش       ي مع    األس       ري وبالتالي ينعكس ذلك س       لبا

 أسرتها وزوجها وأوال،ها.    

 الفرضية اللانية:  

ال اوجد طروق ذاي ،اللة إح           ائية بال متوس          ط ،رجاي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا الض          غوط 

 ار مميم(. للتحمق مل ه   ت ال رض             ي  ة ام حس               ا      املهني  ة تعزى ملتغار اإلق  ام  ة  مميم في مك  ال بل  د العم   

املتوس        قاي الحس        ابية واالاحراطاي املعيارية الس        تتاباي أطرا، العينة ع ى الدرجة الكلية ملمياا الض        غوط 

 ملتغار اإلق   ام   ة. وج   الي     املهني   ة
ً
كم   ا ام اقبيق ا تب   ار  ي( للتحمق مل ،الل   ة ال روق بال أطرا، العين   ة وطم   ا

 (.11ضح في ال دول رقم  النتائج كما هو مو 

 ( نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة الختبار مستوى داللة الفروق الستجابات أفراد عينة البحث وفقا ًملتغير اإلقامة11جدول رقم  

مقياس الضغوط 
 المهنية 

 متغير 
 اإلقامة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت"   درجات الحرية 
 المحسوبة

 لة مستوى الدال

 0.490 0.695 58 17.879 78.60 مقيم  الدرجة الكلية 

 12.810 75.29 غير مقيم

 0.01**دال عند مستوى الداللة 

( ب  أل الميم  ة االحتم  الي  ة لل  درج  ة الكلي  ة ملمي  اا الض             غوط املهني  ة أكلر مل  11يتض             ح مل ال   دول  

 بال    (0.490إذ بلغ مس   توى الداللة     (0.05مس   توى الداللة  
ً
وه ا عش   ار إلى عدف وجو، طروق ،الة إح    ائيا

إذ إل املرأة الس             وري ة في الوق ت الح الي    أطرا، عين ة البح ث ع ى ممي اا الض             غوط املهني ة تعزى ملتغار اإلق ام ة

 وقاس          ية انيتة الحر  والنش          ر،
ً
 اس          تانائية

ً
مل الناا ع ى حيث أجلري ه ت ال روف العديد     تعيش ظروطا

ومع ذلك طنل عدف اإلقامة في بلد مكال العم      عدف االس  تمرار وكررة التنم  مل مكال اإلقامة إلى مكال العم 

لم يؤثر في زيا،ة الض       غوط املهنية لدى املرأة العاملة في متال التعليم العالي. وتعزو الباحوتال الس       بب في ذلك 

قت       ا،ية ال       عبة والماس      ية أثري ع ى حياة النس      ال العامالي في إلى أل ظروف الحر  والحالة املعيش      ية واال

 الشمال السوري أكرر مل اأثار س رهل أو إقامتهل في بلد مكال العم . 
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 الفرضية اللاللة:  

ال اوجد طروق ذاي ،اللة إح           ائية بال متوس          ط ،رجاي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا الض          غوط 

أرملة(. للتحمق مل ه ت ال رض    ية ام حس    ا     مقلمة   عازبة   االجتماعية  مت وجةاملهنية تعزى ملتغار الحالة 

املتوس        قاي الحس        ابية واالاحراطاي املعيارية الس        تتاباي أطرا، العينة ع ى الدرجة الكلية ملمياا الض        غوط 

 ملتغار ال   املهني ة
ً
ح ال ة االجتم اعي ة.  كم ا ام اقبيق ا تب ار  ي( للتحمق مل ،الل ة ال روق بال أطرا، العين ة وطم ا

 (.12وجالي النتائج كما هو موضح في ال دول رقم  

 ملتغير الحالة  (12جدول رقم   
ً
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الختبار مستوى داللة الفروق الستجابات أفراد عينة البحث وفقا

 االجتماعية.

مقياس الضغوط 
 المهنية 

مصدر  
 التباين

درجات  مجموع المربعات 
 حرية ال

متوسط  
 المربعات 

قيمة "ت"  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

بين  الدرجة الكلية 
 المجموعات

252.112 2 126.056 0.451 0.639 

داخل  
 المجموعات

15933.221 57 279.530 

  59 16185.333 الكلي 
 0.01**دال عند مستوى الداللة 

االحتم  الي  ة لل  درج  ة الكلي  ة ملمي  اا الض             غوط املهني  ة أكلر مل  ( ب  أل الميم  ة  12يتض             ح مل ال   دول  

 بال    (0.639إذ بلغ مس   توى الداللة     (0.05مس   توى الداللة  
ً
وه ا عش   ار إلى عدف وجو، طروق ،الة إح    ائيا

أطرا، عينة البحث ع ى ممياا الض       غوط املهنية تعزى ملتغار الحالة االجتماعية. وه ا يدل ع ى أل الض       غوط 

هي ا س    ها لدى النس    ال العامالي في التعليم العالي س    وال كل مت وجاي أف عازباي أف مقلماي أف أرام .   املهنية

طنههل ععااال ا س    مهما ا تل ت حالتهل االجتماعية   وه ا راجع إلى أل النس  ال العامالي في الش  مال الس  وري 

 املهنية.  وه ت الننيتة الحل ألمت ب اللها ع ى ح  ال روف الماس     ية والحالة املعيش     ية ال      عبة
ً
ياتهل و اص     ة

( واللتال أظهراا وجو، 2014( و،راس  ة بحري وطارا  2020التلا مع اتائج ،راس  اي س  ابمة كدراس  ة الش   ل  

 ملتغار الحالة االجتماعية ول الح املت وجاي.
ً
 طروق في مستوى الضغوط املهنية لدى املرأة العاملة ابعا
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 الفرضية الرابعة:  

  األسري ذاي ،اللة إح ائية بال متوسط ،رجاي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا املناخ   ال اوجد طروق

تعزى ملتغار اإلق ام ة. للتحمق مل ه  ت ال رض             ي ة ام حس             ا  املتوس             ق اي الحس             ابي ة واالاحراط اي املعي اري ة  

لتحمق مل  كم ا ام اقبيق ا تب ار  ي( ل   األس             ري الس             تت اب اي أطرا، العين ة ع ى ال درج ة الكلي ة ملمي اا املن اخ  

 ملتغار اإلقامة. وكاات النتائج ع ى النحو التا.
ً
 ،اللة ال روق بال أطرا، العينة وطما

 ( نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة الختبار مستوى داللة الفروق الستجابات أفراد عينة البحث وفقا ملتغير اإلقامة. 13جدول رقم  

مقياس المناخ  
 األسري 

المتوسط  اإلقامة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت"   درجات الحرية 
 المحسوبة

 مستوى الداللة 

 0.757 0.311 58 14.814 158.53 مقيم  الدرجة الكلية 

 11.346 157.29 غير مقيم

 0.01**دال عند مستوى الداللة 
( في 0.05( ع  دف وجو، طروق ذاي ،الل  ة إح               ائي  ة عن  د مس             توى ال  دالل  ة  13يتض             ح مل ال   دول  

(  وهي أكلر 0.757لدى أطرا، عينة البحث وطما ملتغار اإلقامة  إذ بلغ مس     توى الداللة    األس     ري ممياا املناخ  

(  مم ا عع ل ع دف وجو، طروق ل دى أطرا، عين ة البح ث وطم ا ملتغار اإلق ام ة. وه  ا ي دل ع ى أل املن اخ  0.05مل  

يمكل ا س   ار ذلك    كال العم للمرأة العاملة في التعليم العالي لم يتأثر بس    رها أو عدف س    رها لبلد م  األس   ري 

ط نهه ا اموف بك ام   واجب اته ا ات ات    والس              ر ملك ال العم     ب أل املرأة الع امل ة ر م انش             غ اله ا ب العم     ار  امل  ل 

 أ رى  ك روف الحر  والنش      ر، وما ينبعهما مل ض      يق العيش وقلة املوار،     أس      رتها وأوال،ها
ً
وأل هنا  ظروطا

للنسال العامالي سواًل كل مميماي    األسري مل والقمأاينة( اؤثر ع ى املناخ  وعدف االستمرار وعدف الشعور باأل 

 أف  ار مميماي.  

 الفرضية الخامسة:  

  األسري ال اوجد طروق ذاي ،اللة إح ائية بال متوسط ،رجاي أطرا، عينة البحث ع ى ممياا املناخ  

توس         قاي الحس         ابية واالاحراطاي  للتحمق مل ه ت ال رض         ية ام حس         ا  امل   تعزى ملتغار الحالة االجتماعية

كم   ا ام اقبيق ا تب   ار  ي(     األس             ري املعي   اري  ة الس             تت   اب  اي أطرا، العين   ة ع ى ال  درج  ة الكلي   ة ملمي   اا املن   اخ  
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 ملتغار الح ال ة االجتم اعي ة
ً
وج الي النت ائج كم ا هو موض             ح في    للتحمق مل ،الل ة ال روق بال أطرا، العين ة وطم ا

 (.14ال دول رقم  

( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الختبار مستوى داللة الفروق الستجابات أفراد عينة البحث وفقا ملتغير الحالة 14جدول رقم  

 االجتماعية.

مقياس المناخ  
 األسري 

مصدر  
 التباين

درجات  مجموع المربعات 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

قيمة "ت"  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

بين  الدرجة الكلية 
 المجموعات

1592.164 2 796.082 4.677 0.013 

داخل  
 المجموعات

9702.819 57 170.225 

  59 11294.983 الكلي 
 0.01**دال عند مستوى الداللة 

أصغر مل مستوى   األسري ( بأل الميم االحتمالية للدرجة الكلية ملمياا املناخ  14يالح  مل ال دول  

 ملتغار الح    ال    ة     (0.05ال    دالل    ة  
ً
 بال أطرا، عين    ة البح    ث ابع    ا

ً
وه     ا عش             ار إلى وجو، طروق ،ال    ة إح                  ائي    ا

ح ال ة االجتم اعي ة ام اقبيق ا تب ار  وطم ا ملتغار ال  األس             ري االجتم اعي ة. وملعرط ة ،الل ة ال روق في ممي اا املن اخ  

 شي ي للممارااي البعدية املتعد،ة كما هو موضح في ال دول التا

 األسري ( اختبار شيفه للمقارنات البعدية للفروق في املناخ 15جدول  

المتوسط  األسري المناخ 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الفروق بين  
 المتوسطات 

مستوى 
 الداللة 

 0.831 2.580 12.165 158.59 متزوجة عازبة  الكلية الدرجة  
 0.014 30.167* 42.426 131.00 أرملة+مطلقة 

 0.831 2.580- 10.633 161.17 عازبة  متزوجة
 0.018 27.587* 42.426 131.00 أرملة+مطلقة 

 0.014 30.167-* 10.633 161.17 عازبة  أرملة+مطلقة 
 0.018 27.587-* 12.165 158.59 متزوجة

 ل حالة االجتماعية    األس     ري ( وجو، طروق في املناخ  15يتض     ح مل ال دول  
ً
بال أطرا، عينة البحث ابعا

ول               الح املرأة الع  ازب  ة وتعزو الب  احوت  ال ه   ت الننيت  ة إلى قل  ة مس             ؤولي  اي املرأة الع  ازب  ة مم  ارا  ة ب  املت وج  ة أو 
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 ع ى من ا ه ا     األرمل ة
ً
وب املم اب   ط نل مس             ؤولي اي املرأة املت وج ة مض             اع  ة انيت ة    األس             ري مم ا ينعكس إيت اب ا

والحل    بالنس   بة للمرأة األرملة واملقلمة ك لك  واألمر  وار متعد،ة اتات أس   رتها وزوجها وأوال،ها وبيتهاقيامها بأ،

تعانا مل  يا  الزو  واحم  مسؤولياي البيت واألوال، بم ر،ها. وه ت الننيتة التلا مع اتائج ،راسة الش ل 

 هر وجو، طروق في املناخ  2020 
 
 املت وجاي.  ل الح النسال    األسري ( والحل ا

 املقترحات والتوصيات: 

تس    اعدهل ع ى كي ية التعام  مع الض    غوط في العم  وأس    اليب     إقامة ادواي إرش    ا،ية للنس    ال العامالي -1

 مواجهتها وكي ية التوطيق بال العم  واألسرة.

  ا  ابع  ة ل    امع  اي    ح  ث املس             ؤولال في التعليم الع  الي ع ى اطتت  اا ،ور حض              اا  ة ألبن  ال النس              ال الع  امالي -2

 ومؤسساي التعليم العالي.

املرواة في التعام  مع املرأة العاملة مل حيث أوقاي الدواف ومداي ومراعاة مس            ألة تعد، األ،وار الحل اموف  -3

  ها املرأة العاملة في عملها وبيتها.

 إجرال ،راسة انناول الضغوط املهنية لدى العاملال والعامالي وعالقتها باأل،ال الوظي ا. -4

 مل وجهة ا ر الزوجال.  األسري انناول الضغوط املهنية وأثرها ع ى املناخ  إجرال ،راسة   -5

 املراجع 

 :املراجع العربية

  عواطا عبد العزيز  مض        وي  وقس        م   براهيم جاللال  باص        لريل  س        كينة عبد الرحمل  لب إ   إبراهيم .1

. جمعية اأثار عم  املرأة ع ى اس     تمرار األس     رة مل وجهة ا ر الزوجال(.  2019ال ض     ي   مض     وي محمد.  

 ة  بحوث األسرة.األسرياملو،ة للتنمية  

الع امل ة: الض             غوط املهني ة وعالقته ا ب التواطق الزواذي ل دى املرأة  (.  2015براهي ل  أس             م ال عب د العزيز.  إ .2

جامعة   رس       الة ،كتورات   [،راس       ة ميدااية ع ى عينة مل املمرض       اي واملعلماي بدائرة طولمة والية بس       كرة

 . كلية العلوف اإلنسااية واالجتماعية. ال زائر.] محمد  يضر
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كما يدركي األبنال وعالقتي بالت كار األ الهي في ض          ول    األس          ري (. املناخ  2015أبو اتيلة  س           يال محمد.   .3

   رابقة األ   ائيال الن س يال امل  رية-متلة ،راس اي ا س يةرية كوللر  لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.  ا 

25   1  )93 -151 

(. ض          غوط أحداث الحياة الض          ا قة لدى املرأة العاملة وعالقتها باملر  ال س          دي  2012أحمال  لب  .   .4

 .378-370( 12   علوف اإلنساايةمتلة الحموق والا،راسة مماراة بال نسال عامالي و ار عاماليا.  

(. الض             غوط املهني  ة وعالقته  ا ب  التواطق الزواذي ل  دى عين  ة مل الع  امالي  2018اس             حق  س             مارة أحم  د.   .5

 .384-304(  1  2  متلة العلوف التربويةبالمقال الحكوما في ،ولة الكويت. 

متلة ال نول واأل،     .األسري   (. ضغوط العم  لدى املرأة السعو،ية وأثرت ع ى املناخ2020أل ت.     الش ل .6

 .631  -579(   58   وعلوف اإلنسااياي واالجتمال

وعالقتي ببعض املش    كالي الس    لوكية لدى طلبة    األس    ري (. املناخ  2015البس    يونا  ميس    ال أحمد الس    يد.   .7

 املرحلة األساسية العليا في مدارا وكالة الغوث الدولية. شمال  زة.

 ،ار البداية. .العينة واملعاينة  ممدمة منت ية ق ارة جدا(.  2019  سعد الحا .  بل جخدل .8

 . ،ار كنوز املعرطة.مناهج البحث التربوي   (.2005جيدوري  صابر عو .   .9

متل ة ،راس             اي  وعالقت ي ب املخ اوف االجتم اعي ة ل دى األط  ال.    األس             ري (. املن اخ  2015ح اط   ،الي ا ابي  .   .10

 .217  -163( 1 14   ل الن سيالرابقة األ  ائيا  -عربية

 .،ار وائ  للنشر والتوزيع.علم االجتمال ال ناعي(.  2005الحسل  إحسال محمد.   .11

 ،ار قبال.  .ةاألسريسيكولوجية العالقاي (.  2000 لي   محمد محمد بيوما.   .12

اس               اي  متل   ة ال   در .  األس             ري (. عم     املرأة وأثرت ع ى االس             تمرار  2015ال    هبل  إبراهيم  ولي ى  مك   ا .   .13

 .188-175( 11   والبحوث االجتماعية

وعالقتي بأس       اليب مواجهة الض       غوط الن س       ية لدى عينة    األس       ري (. املناخ  2015الروي ي  جميلة  لا.   .14

 .433  –  398(  4   31متلة كلية التربية  مل طالباي جامعة الحدو، الشمالية في مدينة عرعر.  

.  س       س الس       لو  اإلنس       انا بال الن رية والتقبيقعلم الن س أ(.  2002الس       ي         ل  ش       عبال ع ي حس       ال.   .15

 املكتب ال امعي الحديث.
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  متلة ،راس            اي اربويةوعالقتي بالتح             ي  الدراط             ل للقلبة.   األس            ري (. املناخ  2020ش            بيب  مزهر.   .16

 50 )144. 
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اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات نحو التعليم عن بعد في  

 املناطق املحررة بسوريا 
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 جامعة حلب في املناطق املحررةفي التربية  
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في  كليدة التربيدة  في مددرس في املندا و وطرائق الرددر س  

 جامعة حلب في املناطق املحررة
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 البحث  ملخص

هدف البحث إلى تعرف طبيعة اتجاهات أعضددددداي الايتة الردر سدددددية في الاامعات في اليدددددما  السدددددور   

  
ً
ملرغيرات الصددددددفة الو يفية، و ددددددنوات  املحرر نحو الرعليم عن بعد، ومعرفة الفروق في طبيعة اتجاهاتهم وفقا

 من أعضدددددددددددددداي الايتددة الردددر سددددددددددددديددة، تم ا ريددارهم  107تكونددع عينددة البحددث من    ،الخبرة الردددر سددددددددددددديددة
ً
( مدددر ددددددددددددددا

  - العلوم والنهضددددة  –حلب في املناطق املحررة  -بالطريقة العيددددوائية البسدددديطة من أرت  جامعات  اليددددام الدولية

ب  
ُ
وأشددددددددارت    ،ن بعد الرحقق من صدددددددددقاا و باتهايتجاهات من إعداد الباحثق عليهم ا دددددددد بانة اغاز  عنراب(، وط

 النرائج إلى ما يلي:  

 وجود اتجاهات إيجابية لدى أعضاي الايتة الردر سية في هذه الاامعات األرت  نحو الرعليم عن بعد.  -1

 ملرغير عدم وجود فروق ذات داللة إحصددددددددددددائية بين أعضدددددددددددداي الايتة الردر سددددددددددددية نحو الرعليم عن بعد وفق -2
ً
ا

 الصفة الو يفية.

 ملرغير  ددددنوات   -3
ً
وجود فروق ذات داللة إحصددددائية بين أعضدددداي الايتة الردر سددددية نحو الرعليم عن بعد وفقا

  نوات  برة.     10الخبرة لصالح من يملكون أكثر من  

 الرعليم، الرعليم عن بعد، االتجاهات، أعضاي الايتة الردر سية، الاامعات.  الكلمات املفتاحية:
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Attitudes of University faculty Members to Online Teaching in the Liberated 

Areas of Syria 

By : 

Dr. Abdulhai Al-Mahmoud. Head of the Department of Psychological 

Counselling.  

Dr. Mohammed Al-Hamadi Prof. at the University of University of Aleppo in 

the Liberated Areas Abstract 

Abstract 

The paper aims to identify the nature of the university faculty members' 

attitudes in the universities located in the Syrian Liberated areas to online teaching; 

to verify the differences in the nature of their attitudes in the light of the variable 

of the kind of the job and the years of experience. The study sample is of 107 

randomly selected members belonging to 4 universities (The International 

University of al-Sham, University of Aleppo in the liberated areas, Al-Ulum wa Al-

Nahda University, the University of Gazi Antep) . 

A form of approaches, prepared by the two researchers, was applied after 

checking its fairness and consistency. The results showed out : 

1- Positive attitudes to the online teaching . 

2- No differences were found whatsoever . 

3- Differences of statistical significance were found to online teaching according to 

the variable of years of experience in favor of those who had more than 10 years 

of experience . 

Key words: Teaching, Online teaching, attitudes, teaching staff, universities . 
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Suriye'nin Kurtarılmış Bölgelerindeki Üniversitelerde Öğretim Üyelerinin 

Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları 

Araştırmacılar:  

Dr. Muhammed el-Hammâdî (Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi 

Öğretim Üyesi) 

Dr. Abdulhay el-Mahmud (Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi 

Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı)  

Araştırma Özeti 

Araştırmanın amacı, Kuzey Suriye’deki kurtarılmış bölgelerde bulunan 

üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları 

ile görev tanımı ve mesleki deneyim süresi değişkenlerine göre bu konudaki 

tutumlarında izlenen farklılıkların tespit edilmesidir. Araştırma örneklemi, dört 

farklı üniversiteden (Uluslararası Şam Üniversitesi – Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep 

Üniversitesi – el-Ulûm ve’n-Nahda Üniversitesi- Gaziantep Üniversitesi) basit 

tesadüfî yöntemle seçilmiş 107 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Araştırmacılar 

tarafından hazırlanan anket, geçerliliği ve güvenilirliği doğrulandıktan sonra bu 

örneklem grubu üzerinde uygulanmıştır. Anket sonuçları şunları göstermektedir:  

1- Araştırmanın gerçekleştirildiği üniversitelerdeki öğretim üyelerinin uzaktan 

eğitime yönelik olumlu tutumları bulunmaktadır.  

2- Görev tanımı değişkenine göre öğretim üyelerinin uzaktan eğitim konusundaki 

tutumları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

3- Mesleki deneyim süresi değişkenine göre öğretim üyelerinin uzaktan eğitime 

yönelik tutumları arasında on yıldan fazla mesleki deneyime sahip olanlar lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Uzaktan Eğitim, Yönelimler, Öğretim Üyeleri, 

Üniversiteler.  
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 املقدمة:

ال جعلع  والركنولوجي  العلمي  الرقدم  أفرزها  التي  الرغيرات  هائلة  إن  تحديات  أمام  الرعليمية  عملية 

تدعو إلى إعادة النظر في كل عناصرها ومكوناتها، ومن هنا يأتي تطوير الرعليم باعرباره ضرورة حرمية ملواكبة  

الرطور العلمي والركنولوجي السر   باعربار أن الادف النهائي من الرعليم هو تنمية الرفكير بما ي يح للمرعلم 

املرطلب من  الاامعي الرمكن  الرعليم  قضية  وتعد  الرحديات،  هذه  ملواجاة  والوجدانية  واملاارية  املعرفية  ات 

و بل تطويرها من القضايا املطروحة بيدة في الوقع الحالي إذ ال يمكن تطوير الرعليم العالي إال برطوير الطرق  

الردر   برحسين  ينادون  الذين  التربويين  من  الكثير  وهناك  الرعليم،  في  با رخدام  املربعة  الرقليد   س 

 الركنولوجيا الحديثة وا ركما  العملية الرعليمية بطرق أكثر فاعلية. 

وفي  ل الرحديات والصعوبات التي تواجااا معظم أنظمة الرعليم في العالم لاأت العديد من الدو   

الرعليم من قبل فتات املارم ،  للبحث عن بدائل غير تقليدية تمكنها من مواجاة التزايد الكبير في الطلب على  

وبالرغم من الزيادات الكبيرة في أعداد الطالب الراغبين في الرعليم الناتج عن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان  

و اصة في الدو  النامية إال أن املوارد املادية ألنظمة الرعليم ماتزا  قليلة من أجل الرو   في النظم الرعليمية  

يم ما  ميزاتها  ال  يعاب  من  تكون  تقليدية  غير  بدائل  عن  البحث  كان  الوض   هذا  على  وبناًي  ا  يعابه،  كن 

األ ا ية تو ي  فرص الرعليم وتحسين كفايته وتخفيض كلفة الرعليم، ومن أهم البدائل لحل هذه امليكلة  

 ( 2، 2007هو نظام الرعليم عن بعد.  عبد الرؤوف، 

عن بعد يوفر مزايا عديدة للمرعلمين، إذ ي يح لام فرصة اتخاذ  وكيفع األدبيات التربوية أن الرعليم  

 عن  
ً
القرار للد و  في عملية الرعلم، و رعة الرعلم وكثافره تروقف على املرعلم، وأصبح كل مرعلم مسؤوال

م الرعليم  نظام  تعلمه، وأصبح  تنظم وفق مؤهالت  رتكز عملية  أن  يمكن  الدرا ية  واملقررات  املرعلم،   حو  
ً
ا

بين  الطال  الاماعية  املناقيات  إجراي  يمكن  حيث  املرعلمين  م   الرفاعل  زيادة  إلى  إضافة  ومسؤولياتهم،  ب 

الطالب حو  بعض امليكالت الواقعية من  ال  غرف الدردشة أو املنرديات الرعليمية.  عفيفي، والعمر ، 

2015 ،263 ) 

واملادة   املعرفة  توصيل  في  الحديثة  الرقنية  المكانيات  ا رغال   مجرد  يعني  ال  بعد  عن  والرعليم 

الدرا ية إلى الراغبين بها عبر النترنع بل هو  ورة في عالم الرعلم والرعليم، عملع هذه الثورة على  لق بيتة  

 
ً
 بان يار الرعليم عبر اليبكات اللكترونية  تربوية بديلة عما هو معمو  به في النظم الرعليمية الرقليدية مرمثال
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   فيبروفير برامج مرعددة تمكن الدار ين 
ً
كل أنحاي العالم من االلرحاق بها، وما على الدراس إال أن يفرح موقعا

الدار ين واملحاضر   الحوار م   في  املياركة  السر  فيحصل على نص املحاضرة ويمكنه   ويد ل رقمه 
ً
معينا

 (. 290، 2007 حمدان، 

وقد تنبأ بيل جي س بهذا في ال سعينيات من القرن املاض ي بقوله إن طريق املعلومات السر    وف  

يساعد على رف  املقاييس الرعليمية لكل فرد في األجيا  القادمة، و وف ي يح الطريق لظاور طرائق جديدة 

  
ً
  الرعلم  نحووب نقطة االنطالق  بكثير لال ريار، و وف يمثل الرعلم با رخدام الحا   أو  للردر س ومجاال

املسرمر من الحا وب، و وف يقوم مدر و املسرقبل الايدون بما هو أكثر من تعريف الطالب بكيفية العثور  

 منهم أن يدركوا متى يخربرون، ومتى يعلقون، أو  
ً
على املعلومات عبر طريق املعلومات السر  ، فسيظل مطلوبا

ذ  تنبأ به بيل جي س بات اليوم حقيقة واقعية ال تقبل الرأويل في العديد  ينبهون، أو يثيرون االهرمام، هذا ال

 (. 101، 2011من األنظمة الرعليمية،  اصة في مسرويات الرعليم الاامعي  علي، 

وأكدت   الرعليمية،  العملية  في  ودوره  بعد  عن  الرعليم  أهمية  لرؤكد  التربوية  املؤتمرات  جايت  وقد 

لى ضرورة االهرمام بالرعليم اللكتروني والرعليم عن بعد، ومنها: املؤتمر الدولي  توصيات كثير من املؤتمرات ع

م(، وكانع أهم توصياته: الرعليم اللكتروني  1997للرعليم اللكتروني واملنعقد في مدينة دنفر األمريكية لعام  

للمسرقب الالزمة  املاارات  املرعلمين  الرعليم اللكتروني  وو ائله جميعاا  ركون ضرورة وشائعة لكساب  ل، 

املسرقبل،  طلبة  لحاجات  واعد  وهي حل  قبل  من  مراحة  تكن  لم  واملرعلمين  للمعلمين   جديدة 
ً
آفاقا  يفرح 

للعام   أكروبر  القاهرة  في  عقد  الذ   الثامن  العلمي  املسرمر    2001واملؤتمر  الردريب  بضرورة  أوص ى  والذ  

ي الرعليم، واملؤتمر الدولي األو  ملركز الرعليم اللكتروني  لرو يف مسرحد ات تكنولوجيا الرعليم واملعلومات ف

عام   البحرين  في  عقد  في    2006الذ   الردر سية  الايتة  وأعضاي  األ اتذة  تأهيل  توصياته:  أهم  كانع  والذ  

املؤ سات الرعليمية املخرلفة للد و  في عصر الرعليم اللكتروني من  ال  برامج تدريبية مكثفة ومعدة لاذا  

والذ     2009املؤتمر الدولي األو  للرعليم اللكتروني والرعليم عن بعد الذ  عقد في الرياض عام  و رض،  الغ

 ( 247 -246، 2011أوص ى بضرورة الرعليم اللكتروني وأهمية وض   طط للرعليم االلكتروني.  حسامو،  

املسر فدي  الرعليم  يصبح  النوع من  أن هذا  التربية  في  املخرصين  النمط ويروق  معظم  القريب  قبل 

 لخصائصه ومميزاته والنرائج األولية التي أ ب ع نجاحه في الدو  التي تبنره.
ً
 السائد في الرعليم نظرا
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الردي   القا دية  الظدروف  أملتهدا  العربية السورية مدن أزمدة عميقدة  العدالي فدي الاماورية  الرعلديم  و عاني 

ات اقرصادية تركع آ ارها السلبية الكار ية على ميادين الحياة  مدرت بهدا  وريا من حروب وهزات  يا ية وأزم 

كافة ومنهدا قطداع الرعليم العالي، ومدن مظداهر هدذه األزمدة: ضدعف تأهيدل الكدوادر الردر سية بسبب االنقطاع  

ا الرعلديم  فدي  الواضدح  الخلدل  بسدبب   
ً
أصدال الادامعي  الطالدب  مدؤهالت  وضدعف  الخارجي،  العالم  البرددائي  عن 

العلم،   في  املسرجدات  آ ر  الرحديث ومواكبة  بعيدة عن  الدرا دية فهي بصورة عامة  املندا و  أمدا  والثدانو ، 

واالنفجدار   املعلوماتيدة  العددالم عصددر  د ددو   وهددو  أال  بصددورة  اصددة  العددالي  الرعلدديم  يواجدده  آ ددر  تحددٍد  وهنداك 

 املعرفدي الاائدل.

ة البحث الحالي في ا رخدام الرعليم عن بعد في جامعات املناطق املحررة ألو  مرة بسبب  وترمثل ميكل

 كورونا(، وهو بحاجة إلى القيام بدرا ات وبحوث علمية لرقييم هذه الرجربة، لذا فإن    19ان يار وباي كوفيد  

ال وا رخالص  تقييماا  بهدف  الرجربة  تلك  حو   مفيدة  معلومات  توفر  أن  يمكن  املفيدة،  درا تها  روصيات 

ين كمحاضَرين في جامعة حلب في املناطق املحررة وجامعة غاز  عينراب وجامعة اليام  
َ
وبحكم عمل الباحث

وجامعة النهضة الحظا وجود ضبابية وعدم وضوح الرؤية حو  إذا ما كانع البرامج الحا وبية املسرخدمة تلبي 

ين، وأوحى لاما بوجود ميكلة فعلية تسردعي املعالاة  األهداف املرجوة لاا، وهذا ما أ ار ال ساؤ  لدى ال
َ
باحث

في إطار املنهو العلمي، ومن هنا جايت امليكلة البحثية للوقوف على واق  ا رخدام الرعليم عن بعد ومعرفة  

اتجاهات املحاضرين نحو ا رخدام الرعلم عن بعد في جامعات املناطق املحررة، وتعربر هذه الدرا ة هي من  

 را ات في جامعات املناطق املحررة.  أولى الد

 : تحديد مشكلة البحث

تحديد يمكن  ما  بق  في   في ضوي  الردر سية  الايتة  أعضاي  اتجاهات  تحديد  في  البحث  هذا  ميكلة 

 املناطق املحررة نحو الرعليم عن بعد، وللرصد  لاذه امليكلة يحاو  الباحثان الجابة عن األ تلة اآلتية: 

 يتة الردر سية في الاامعات نحو الرعليم عن بعد؟ما اتجاهات أعضاي الا .1

 ملرغيَر   الصفة  و ما الفر  .2
ً
ق في اتجاهات أعضاي الايتة الردر سية في الاامعات نحو الرعليم عن بعد وفقا

  نوات الخبرة الردر سية(.  -الو يفية 

 أهداف البحث:  

 هدف البحث الحالي إلى:
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 الردر سية في الاامعات نحو الرعليم عن بعد.تعرف اتجاهات أعضاي الايتة  .1

الكيف عن الفروق في اتجاهات أعضاي الايتة الردر سية في الاامعات نحو الرعليم عن بعد وفق مرغير   .2

 الصفة الو يفية. 

الكيف عن الفروق في اتجاهات أعضاي الايتة الردر سية في الاامعات نحو الرعليم عن بعد وفق مرغير   .3

  نوات الخبرة.

 مية البحث:  أه

 من:
ا
 يمكن أن يفيد هذا البحث كال

حيث يمكن للمحاضرين الرعرف على اتجاهات زمالئهم املحاضرين    أعضاي الايتة الردر سية في الاامعات: .1

 في الاامعات نحو الرعليم عن بعد.

 حيث ينمي البحث لديهم اتجاهات إيجابية نحو الرعلم عن بعد من أجل الحصو  على  طلبة الاامعات: .2

في حياتهم  أو  الرعليمية  العملية  في  أ ر  له  يكون  مما  الاامعة،  إلى  الذهاب  مؤهالت ودرجات علمية دون 

 االجرماعية وتحصيلام العلمي. 

يمكن أن يفيد هذا البحث في توجيه املرخصصين والقائمين في توفير قاعدة معرفية    الخبراي واملرخصصين: .3

على معرمدة  علمية  أ س  وفق  أجل وض   طط  الردر س    من  وأ اليب  طرائق  وتطوير  واقعية  بيانات 

 املعرمدة على الرعليم عن بعد.

 .حيث يفرح هذا البحث املاا  أمام الباحثين للقيام بأبحاث أ رى  الباحثين: .4

 : فرضيات البحث

ا  بانة   ● على  الردر سية  الايتة  أعضاي  درجات  مرو طات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

 ملرغير الصفة الو يفية  مدرس
ً
 أ راذ(. -أ راذ مساعد-االتجاهات وفقا

ا  بانة   ● على  الردر سية  الايتة  أعضاي  درجات  مرو طات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

من   الردر سية  أقل  الخبرة  ملرغير  نوات   
ً
وفقا من  - نوات  10-6من  - نوات  5االتجاهات    10أكثر 

  نوات(. 

 حدود البحث:  

 اقرصر البحث الحالي على الحدود اآلتية:
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البشــرية: اليام    الحدود  وجامعة  الحرة،  حلب  جامعة  في  الردر س  هيتة  أعضدداي  على  الدرا ددة  اقرصددرت 

 الدولية، وجامعة النهضة. 

 . 2020_2019تم الرطبيق في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  الحدود الزمانية:

 اامعات في اليما  السور  وذلك في مناطق درع الفرات وغصن الزيرون.  ال الحدود املكانية:

 : مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية

  االتجاه:

هي ا رجابات الفرد إزاي موضوع أو فكرة معينة، وقد تكون هذه اال رجابات إيجابية أو  لبية وتنيأ  

 ( 17، 2010من  ال  مرور الفرد بخبرة معينة.  عماشة، 

  ال  الدرا ة الحالية بأنه: تعبير عن موقف يرمثل في تحديد مدى قبو  أو  
ً
و عرفه الباحثان إجرائيا

يقاس باال  بانة  و رفض أعضاي هيتة الردر س لرو يف الرعليم عن بعد في املمار ات الردر سية املخرلفة،  

 التي  يرم تطويرها لاذه الدرا ة. 

  التعلم عن بعد:

كية للرعليم عن بعد بأنه: توصيل ملواد الردر س أو الردريب عبر و يط تعليمي  عرفره الامعية األمري

تكنولوجيا   أو  والحا وب  الصوتية  واألشرطة  الفيديو  وأشرطة  الصناعية  األقمار  ييمل  قد  الذ   إلكتروني 

 (6، 2007الو ائط املرعددة أو غير ذلك من الو ائط املرعددة لنقل املعلومات.  عامر، 

 بأنه: الرعلم الذ  یعرمد على ا رخدام أجازة الحوا یب والرقنیات املرطورة  و عرفه البا
ً
حثان إجرائيا

 في عرض الدروس، أو في االتصا  بين املحاضرين والطلبة في الاامعات على شبكة النترنع.

 :الدراسات السابقة

وأعضددددددددددددداي هيتة الردر س  هدفع إلى الكيدددددددددددددف عن اتجاهات الطالب   (Gupta, 2004) هؤ جوبتا وزمل 

 بالفرقة الثالثة إلى جانب  65بالاامعة نحو ا ددددددددرخدام الرعليم اللكتروني، وتكونع عينة الدرا ددددددددة من 
ً
( طالبا

 للرعرف على اتجاهات الطالب   ،أرتعة أفراد من أعضددددددددداي هيتة الردر س
ً
  وآرائهم وا دددددددددرخدم الباحثون ا دددددددددربيانا

اللكترونيدددة، كمدددا أجرى البددداحثون مقدددابالت م  أعضددددددددددددددداي هيتدددة    حو  الرعليم اللكتروني واملندددا و الددددرا ددددددددددددديدددة

، وا ددددددددددددرخلصددددددددددددع الدرا ددددددددددددة أن الطالب يعربرون الرعليم اللكتروني كو دددددددددددديلة  
ً
الردر س والتي تم تحليلاا كيفيا
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إيجابية إضددددددافية لطرق الرعليم الرقليدية بينما ينظر أعضدددددداي هيتة الردر س نظرة  ددددددلبية ال ددددددرخدام الرعليم 

 اللكتروني.

بدرا ددددة هدفع إلى الرعرف إلى االتجاهات   (Lowe & Borstorff 2006) وقام كل من لو وبورســـتورف

، وأوضدددددددددددحع نرائج الدرا دددددددددددة أن   113نحو الرعليم اللكتروني، وتكونع عينة الدرا دددددددددددة من  
ً
( من  88( طالبا

( منهم 79ني، ونصدددددح   أفراد العينة أ اروا اتجاهات إيجابية و برات موجبة نحو ا دددددرخدام الرعليم اللكترو 

ه قصدددددددددددددوره هددذا النوع من وجاددة نظر الطالب في   ،اآل رين بددا دددددددددددددرخدددام هددذا النوع من الرعليم
بينمددا تركزت أوجددُ

 الحاجة إلى املزيد من الرواصل م  املعلمين والطالب اآل رين.

ئهددا هدددفددع إلى الرعرف إلى العوامددل التي يمكن في ضدددددددددددددو   (zadeh et al, 2008) ودراســـــــــــــة زاده وزملئـه

(  178وتكونع عينة الدرا ددددددددددة من   ،تفسددددددددددير ا ددددددددددرخدام املعلمين لبيتات الرعلم اللكتروني في الرعليم الاامعي

 في أقسددددددددددام مخرلفة في جامعة  
ً
( في هولندا وقام الباحثون بإعداد ا ددددددددددربيان للرعرف إلى Wageningenمدر ددددددددددا

درا دددة أن اتجاهات أعضددداي هيتة الردر س  وأوضدددحع نرائج ال  ،العوامل املاددة ال دددرخدام الرعليم اللكتروني

( من الرباين  43وآرايهم تؤد  الدور الحا ددددم في ا ددددرخدام بيتات الرعلم اللكتروني بالاامعات حيث تمثل   

وأكدت النرائج على أن آراي أعضدداي هيتة الردر س حو  األنيددطة    ،في مرغير ا ددرخدام بيتات الرعلم اللكتروني

علومات والرعليم بمسدددددداعدة الحا ددددددب اآللي ذات إيجابية، كما أوضددددددحع الدرا ددددددة  املطبقة من  ال  شددددددبكة امل

 أهمية إدراك أعضاي هيتة الردر س لقيمة فائدة بيتات الرعلم اللكتروني في تحقيق أهداف العملية الرعليمية.

( من  (  2011ودراسة حسامو  تيرين  جامعة  في  االلكتروني  الرعليم  واق   تعرف  إلى  الدرا ة  هدفع 

ة نظر أعضاي الايتة الردر سية والطلبة، لذا تم إعداد ا  بانرين األولى  اصة بأعضاي الايتة الردر سية  وجا

عددهم   والبالغ  تيرين  جامعة  في  الردر سية  الايتة  أعضاي  من  عيوائية  عينة  على  بقع 
ُ
والثانية   113ط  )

في جامع الرابعة  بقع على عينة عيوائية من طلبة السنة 
ُ
بالطلبة ط (  774ة تيرين والبالغ عددهم   اصة 

، وتوصلع الدرا ة إلى أن اهرماما
ً
لكتروني ضئيلة، كل من أعضاي الايتة الردر سية والطلبة بالرعليم ال  تطالبا

وبث املحاضرات بالصوت والصورة من أقل ا رخداماته، في حين أكد أفراد العينة على    اللكترونيالبريد    أنو 

 عن    حيويةة املاارات الحا وبية، وأن أكثر  لبياته هي أنه يقلل من  دوره في الرعلم الذاتي وزياد
ً
املدر ين، فضال

 أن الالوس الطويل أمام الحا وب يسبب الكثير من األمراض. 
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فقد هدفع إلى الرعرف إلى الواق  الحالي لرو يف تكنولوجيا الرعليم في  (  2011أما دراسة حسنين )

السودانية التي تبنع نظام الرعليم عن بعد، وللرعرف إلى هذا الواق  صمم الباحث  كليات التربية بالاامعات  

م عن ُبعد الحالية بكليات التربية،  
 
ا  بانة بغرض الرعرف إلى واق  تو يف تكنولوجيا الرعليم في برامج الرعل

 من أ اتذة كليات التربية، وا رخدم الباحث املنه32وتكونع عينة البحث من  
ً
و الوصفي الرحليلي،  ( أ راذا

ت سم   التربية  كليات  أ اتذة  نظر  لوجاات  املميزة  السمة  أبرزها:  النرائج  من  العديد  إلى  الباحث  توصل  وقد 

م عن بعد بهذه الكليات. 
 
 بالسلبية حيا  تو يف تكنولوجيا الرعليم في برامج الرعل

( كابلي  الر(  2013وقام  في  املرعلمين  آراي  عن  الكيف  إلى  هدفع  البنائي  بدرا ة  اللكتروني  عليم 

ردر س املقررات بأ لوب الرعلم عن بعد، وقد تكونع عينة الدرا ة من  باالجرماعي عبر املنرديات الرعليمية  

 من طالب جامعة طيبة، وقد قام الباحث برجمي  البيانات باالعرماد على ا  بانة تم الرأكد من  151 
ً
( طالبا

 عبر الرعلم الاماعي، كما أ ارت النرائج  صدقاا و باتها. وأشارت النرائج إلى أ
ً
ن البحث عن املعلومة يعربر  اال

الى وضوح   الرعلم الاماعي، بالضافة  القائم على  الرعلم  أن أفراد عينة الدرا ة يوافقون بيدة على  اولة 

للحصو  املرعلمين  بين  االجرماعية  الرفاعالت  على  القائم  الرعلم  عبر  للمرعلمين  الرعليمي  على  املحروى    

 املعلومات الالزمة للعملية الرعليمية.

فقد هدفع إلى تعرف درجة ا رخدام أعضاي هيتة الردر س في الاامعات  (  2018أما دراسة حمد )

 تم  50الرعلم اللكتروني في الرعليم واتجاهاتهم نحوه، وقد تكونع عينة الدرا ة من    أدواتاألردنية  
ً
( عضوا

ا العنقودية  بالطريقة  الباحثا ريارهم  وا رخدمع  املالحظة    ة لعيوائية،  وبطاقة  البيانات،  لام   ا  بانة 

الردر س   هيتة  أعضاي  ا رخدام  درجة  نسبة    أدواتلقياس  أن  الدرا ة  نرائج  وأ ارت  اللكتروني،  الرعلم 

( من أعضاي هيتة الردر س يسرخدمون بعض أدوات الرعلم اللكتروني في الردر س، كما يالحظ من عدم  86  

 فروق في االتجاهات ألعضاي هيتة الردر س تعزى للانس والرتبة األكاديمية ونوع الاامعة. وجود

 :التعقيب على الدراسات السابقة

 : همن  ال  ا رعراض الدرا ات السابقة وجد الباحثان أن

بعد  ت يابه الدرا ة الحالية م  الدرا ات السابقة في املوضوع األ اس ي وهو االتجاهات نحو الرعليم عن -

 ،(Lowe & Borstorff 2006) وبور دددددددددددددرورف ودرا دددددددددددددة لو ،(Gupta, 2004)كما في درا دددددددددددددة جوبرا وزمالئه  

 (.2015(، ودرا ة حلس وعوض  2018(، ودرا ة حمد  2011ودرا ة حسنين  
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وت يابه الدرا ة الحالية م  معظم الدرا ات السابقة في ا رخداماا للمنهو الوصفي وأداة الدرا ة وهي   -

 اال  بانة. 

 وتخرلف الدرا ة الحالية م  الدرا ات السابقة في مكان إجرائها.  -

الايتة   - أعضاي  اتجاهات  على  للرعرف  أنها  عع  في  السابقة  الدرا ات  عن  الحالية  الدرا ة  وتميزت 

عدم  حالة  وفي  ل  كورونا  فيروس  تفش ي  في  ل  السور   اليما   في  بعد  عن  الرعلم  نحو  الردر سية 

 ي تعيياا هذه املنطقة.  اال رقرار الت

 ا رفادت الدرا ة الحالية من الدرا ات السابقة في تطوير أداة الدرا ة وصياغة فقراتها.   -

 : اإلطار النظري 

 : مفهوم التعليم عن بعد

تعرف منظمة اليونسكو الرعليم عن بعد بأنه: علمية تعليمية يرم فيها إدارة معظم أركان الردر س من  

رس، من حيث املكان والزمان على أن يرم القدر األكبر من الرواصل بين املعلمين قبل شخص بعيد عن الدا

 .
ً
 كان أو مطبوعا

ً
 (.Unesco ,2002 ,2 والدار ين من  ال  و يط اصطناعي إلكترونيا

و عرفه رمز  عبد الحي بأنه: تعليم جماهير  يقوم على فلسفة تؤكد حق األفراد في الوصو  إلى الفرص  

امل املرعلمين وال  الرعليمية  بفتة من  وال  بوقع  يرقيد  اليعب، ال  فتات  لامي   تعليم مفروح  أنه  بمعنى  راحة، 

طبيعة حاجات املارم  وأفراده وطموحاتهم  م   يقرصر على مسروى أو نوع معين من الرعليم، فاو ي نا ب  

املعرفة إلى املرعلم بو ائل تعليمية  وتطوير مانهم، كما أنه ال يعرمد على املواجاة بين املعلم واملرعلم بل على نقل  

،  2005مرعددة مكروبة ومسموعة ومرئية تغني عن حضوره دا ل الفصل كما في النظم الرقليدية.  عبد الحي،  

185 ) 

تقدم   التي  الرعليمية  املؤ سة  أو  املعلم  فيه  يكون  الذ   الرعليم  من  النوع  ذلك  بأنه:   
ً
أيضا و عرف 

 عن املرعلم في ا 
ً
،  الرعليم بعيدا

ً
اتصا  مرعددة    و ائليكون من الضرور  ا رخدام  فملكان والزمان أو كليهما معا

من مواد مطبوعة ومسموعة ومرئية وغيرها من و ائط ميكانيكية وإلكترونية للربط بين املعلم واملرعلم ونقل 

 (. 2015،  2-1املادة الرعليمية.  لي ، 
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للمرع يقدم  للرعليم  تفاعلي  نظام  بأنه:   
ً
أيضا واملعلومات  و عرف  االتصا   تكنولوجيا  با رخدام  لم 

يعرمد على بيتة إلكترونية رقمية مركاملة تعرض املقررات الدرا ية عبر اليبكات اللكترونية وتوفر الرشاد  

 ( 208، 2017وتقويماا.  إ ماعيل ونوغي،  والعملياتوالروجيه وتنظيم اال ربارات وكذلك إدارة املصادر 

 مخرلفة من الرعليم في    وبناي على ما  بق يمكن 
ً
القو  إن هذا النوع الاديد من الرعليم يعطي أنماطا

كل املسرويات الرعليمية التي ال تخض  لشراف األ اتذة على الطلبة، وال يوجد بينهما تفاعل مباشر، وهو نظام  

أنه ينطلق من فكرة ا بين املعلم والطلبة، أ   البعد عن نظام املواجاة املباشرة  عرماد الطالب على  بعيد كل 

 نفسه ومرابعة درا ره بهدف الحصو  على الياادة التي يريد.

 :نشأة التعليم عن بعد وتطوره

يمثل الراريخ حلقة وصل مامة في معرفة الردرج الراريخي للرطور املعرفي أل  علم من العلوم النسانية، 

ة من الرطورات والرغيرات الراريخية التي كان  والرعلم عن بعد كغيره من املااالت املعرفية األ رى ارتبط بسلسل

 ( 11، 2005لاا بالغ األ ر في تطوره وتقدمه.  اليار ، 

ترج  بدايات الرعليم عن بعد إلى منرصف القرن العيرين حيث تزامن  اوره م  الرقدم الركنولوجي،  

بالاا1963ففي عام   الاواي،  م  ميع  املرحدة ما يسمى بجامعة  اململكة  أنيأت  بعد  (  املفروحة فيما  معة 

معربرين أن الذاعة والرلفزيون هما العنصران األ ا يان في عملية الرعليم، و يير  بسيون( إلى أن الرعليم  

 عن بعد مر بأرتعة مراحل وهي: 

األو : الطلبة    الايل  إلى  املعلومات  إيصا   في  املطبوعة  املواد  على  و عرمد  املرا لة  بأنظمة  ويرمثل 

 في كثير من الدو  النامية.بإر ا  الكرب  
ً
 واملاالت عن طريق البريد العاد  وال يزا  هذا النموذج مسرخدما

الثاني: األقمار    الايل  مثل  مرعددة  تقنيات  وتسرخدم  الرعليمي  والراديو  الرلفزيون  بأنظمة  ويرمثل 

 الصناعية واملحطات الفضائية.

الثالث: واملواد    الايل  الفيديو  وأشرطة  األصوات  وترضمن  املرعددة  الو ائط  بأنظمة  وترمثل 

 ما تسرخدم الاامعات املفروحة هذه األنظمة.
ً
 الحا وبية وغالبا

الراب : للو ائط    الايل  فيها مرضمنة  الرعليمية  املواد  النترنع وتكون  املرتكزة على  باألنظمة  وترمثل 

إلكترونية إلى    املرعددة ومجازة بطريقة  إلى األفراد بوا طة جااز الحا وب م  توفر إمكانية الوصو   تنرقل 

 (18، 2007قواعد البيانات واملكربات اللكترونية.  بسيوني، 
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له  وصار  وتعد  اور شبكات املعلومات املحلية والدولية زادت أهمية البرامج املقدمة للرعليم عن بعد  

 الرعليم عن بعد، ألنها  مكانة أفضل من ذ  قبل، فا رخدام اليبكة ال
َ
 تنفيذ

ً
ل كثيرا وفر  تعاملية للمعلومات  ا 

مصادر   توفر  فإنها  آ ر  جانب  ومن  بينهم،  فيما  الطلبة  وتفاعل  وبالعكس،  والطالب  املحاضر  بين  الرفاعل 

 عديدة وينافس الرعليم الرقليد .  الحماد ،  
ً
تعليمية مخرلفة ومرعددة، وأصبح الرعليم عن بعد يأ ذ أنماطا

2010 ،289  ) 

وقد  ارت في النصف الثاني من القرن العيرين مؤ سات الرعليم عن بعد في العديد من األنظمة 

(، وفي 1974(، وفي أملانيا عام   1973(، وفي إيران عام   1972الرعليمية في مخرلف دو  العالم، في إ بانيا عام   

 (.26، 2003(.  الغامد ،  1983(، وفي الاند عام  1982اليابان عام  

أما في الدو  العربية فقد  ار الرعليم عن بعد في لبنان  م في  وريا في جامعة حلب وتيرين والبعث،  

جامعة الازيرة، وفي ليبيا في الاامعة في  (، وفي السودان  1986جامعة القدس املفروحة عام  في  وفي فلسطين  

 ( 125، 2005العربية املفروحة بطرابلس.  الانيد ، 

 التعليم عن بعد:   مبررات وجود

 هنالك مبررات لأل ذ بنظام الرعليم عن بعد تنحصر في اآلتي:

فاملناطق التي تفرقر ملؤ سات الرعليم العالي يجد    ،عدم الروازن في الروز   الاغرافي للمؤ سات الرعليمية .1

اطق البعيدة  أبناؤها صعوبة في مواصلة تعليمام، فالرعليم عن بعد يأتي ليحقق آما  وطموحات أبناي املن

 (. 15، 1994التي ال تروفر فيها مؤ سات تعليمية.  هنر . و كا ، 

الزيادة الكبيرة في أعداد املرعلمين الراغبين في الرعليم مما يجعل املؤ سات الرعليمية الرقليدية عاجزة   .2

 ( 9، 1998عن توفير الرعليم.  السنبل، 

 إضفاي روح املسؤولية على الرعليم. .3

 ( 498، 1998دية والسيا ية والنفسية واالجرماعية.  الابالن،املبررات االقرصا .4

 ألنظمة الرقليدية. االحاجة إلى الرنو   بين أنظمة الرعليم والرفكير في بدائل   .5

 على الطالب. .6
ً
 ارتفاع تكاليف الرعليم العالي مما ييكل عبتا

 ( 16، 2006القصور في مبدأ تكافؤ الفرص الرعليمية.  الخطيب،  .7
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ن أن من أهم أ باب األ ذ بنظام الرعليم عن بعد في الاامعات السورية في هو ان يار  ويضيف الباحثا .8

  كورونا(.   19 -وباي كوفيد 

 أهداف التعليم عن بعد:  

 تحقيق مبدأ ديمقراطية الرعليم. .1

 املسردامة. إيجاد الظروف الرعليمية املالئمة التي تنا ب حاجات املرعلمين لال رمرار في الرعليم والتربية  .2

ملزيد   .3 الاامعي  الرعليم  فرص  العالي    من توفير  الرعليم  بمؤ سات  االلرحاق  في  الراغبين  الدار ين 

الرعليم   ا رمرارية  بقيمة  اليمان  م   الرعليم،  من  النوع  هذا  على  املتزايد  االجرماعي  للطلب  واال رجابة 

 ومواصلره. 

الحياة   .4 مجاالت  في  واملدربة  املؤهلة  البيرية  الكوادر  من  الوطنية  الرنمية  ملرطلبات  طط  اال رجابة 

 خرلفة، االجرماعية واالقرصادية والسيا ية، وحسب احرياجات املارم . امل

ال اام في تطوير نوعية الرعليم با  ثمار الو ائط الرقنية الحديثة واملرنوعة التي أ ب ع جدواها في تعزيز   .5

 الرعليم وفي  لق اتجاهات تربوية عديدة. 

 فين والعما  على أداي واجباتهم وبذلك يكونون  توفير فرص الرعليم والردريب والنمو املنهي املسرمر للمو  .6

قد تحرروا من قيود الزمان واملكان، والسماح لام بالرمر  باملزيد من الفرص الرعليمية وبالام  بين العمل  

 (. 16-15، 2007والرعليم.  عبد الرؤوف، 

 توفير الظروف الرعليمية املالئمة لحاجات الدار ين لال رمرار في الرعليم.   .7

 ( 94، 2010ة الرطورات املعرفية والرقنية في مخرلف املااالت.  عبد الحي، مواكب  .8

 مزايا التعليم عن بعد وسلبياته:  

بعد   عن  الرعلديم  سدم 
 
وزيدادة    عديدة وإيجابيات بمزاياي  الرعلديم  لرطدوير  فاعلدة  و ديلة  منده  تجعدل 

نه. ومدن بدين مزايا هدذا النوع من الرعليم:  املوس ى،  ، وتبدرر حادم األمدوا  واال د ثمارات الردي تصدرف بيدأكفايته

2002 ) 

العديد من   .1 لدى  تروافر  قد ال  والتي  والبصرية  السمعية  الرعليم واليضاح  العديد من و ائل  ا رعما  

 املرعلمين.

 ومرعة واالبرعاد عن الرتابة وامللل في الرعليم الرقليد .  .2
ً
 جعل الرعليم أكثر تيويقا
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 كبير من الطالب دون قيود الزمان واملكان. تعليم عدد  .3

 ا رصار الوقع وتقليل الااد املبذو  في الرعليم.  .4

قواعد   .5 أو  اللكترونية  الذاكرة  أو  االنترنع  مواق   من  ال   املعلومات  من  كبير  كم  ا رعراض  إمكانية 

 البيانات.

 لرطور العلمي املذهل الحاصل في كافة ميادين املعرفة. لاملواكبة اآلنية  .6

 تشاي  الرعلم الذاتي.  .7

 إمكانية تباد  الحوار والنقاش بين املعلم واملرعلم، وبين املرعلمين. .8

 الرقييم السر   والفور  والرعرف على نرائج اال ربارات وتصحيح األ طاي.  .9

 الفردية لكل مرعلم ن يجة لرحقيق الذاتية في ا رعما  الاااز.  الفروقمراعاة  .10

 تصا  باملواق  املخرلفة لإلنترنع أو قواعد البيانات واملكربات اللكترونية.تنوع مصادر املعرفة من  ال  اال .11

 إمكانية تباد  الخبرات واملعارف بين الاامعات واملراكز البحثية واملؤ سات الرعليمية بسرعة و سر.  .12

  اولة و رعة تحديث املحروى املعلوماتي.  .13

 رات الركنولوجية. ها والبحث وا رعما  املاا ر تحسين ماارات االطالع وتطوي .14

 إمكانية اال رعانة بالخبراي النادرين.  .15

ويمكن القو  أن الرعليم عن بعد يسرطي  أن يرجاوز الكثير من  لبيات الرعليم الرقليد  وبخاصة  

 مسألة الزمان واملكان والظروف االقرصادية واالجرماعية والاغرافية للمرعلم. 

للرعليم   وااليجابيات  املزايا  هذه  مقابل  السلبيات  وفي  بعض  هناك  فإن    واملعوقات االلكتروني، 

 ( 2002الردي تواجده هذا الرعليم، نذكر منها ما يأتي:  املوس ى ،  الرحدياتو 

 ضعف الرفاعل النساني بين األ راذ والطالب.  .1

الردر س ي  صدعوبة الرحدو  مدن طريقدة الرعلديم الرقليديدة الردي تقدوم علدى أ داس إلقداي املحاضدرة مدن قبدل   .2

تعرمدد   الردي  الرعلديم االلكتروندي  إلدى طريقدة  الطالدب،  قبدل  مدن  املعلومدات    والنقاش  الحوار علىوا رذكار 

 والرحليل لكم كبير من املعلومات. 

  واالتصاالتدرة مدن الردر سديين والطلبدة لخبدرة الرعامدل مد  و دائل تكنولوجيدا املعلومدات  افرقدار نسدبة كبي .3

 والبرمجيات الرعليمية. 
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لكترونية، م  جاد ووقع أكبر  إبصدورة    محاضرتهحاجدة الردر س ي إلدى جادد أكبدر لكدي يدرمكن مدن إعدداد   .4

 يحراجه الطالب ملرابعة وفام املحاضرة. 

أجادزة    مسرلزمات توفرعددم   .5 مدن  كداٍف،  بيدكل  االلكتروندي  عدرض    حا دبالرعلديم  لكترونيدة،  إوو دائل 

 واتصددا  عبددر شددبكة النترنددع.

االفرقددار إلددى الرمويددل الكددافي مدد  نقددص فددي الكددوادر الفنيددة املدربددة علددى تيددغيل وصدديانة و ددائل االتصاالت   .6

 املعلومات.  وتكنولوجيا

أحياندا    عقبات .7 ترمثدل  وغيدر    بقياداتإداريدة  واعيدة  غيدر  إداريدة  رطدويرلل  مرحمسةجامعيدة  وإجدرايات   ،

 روتينية ولوائح جامدة تعيق الرطوير وال ت يح املرونة في العمل. 

رنع وعدم توفر  وضعف شبكة النت  الكاربائيلاامعاتندا، فدإن ميدكلة االنقطداع املركدرر للريدار    وبالنسبة

 أمدام تطبيق الرعليم عن بعد.  أ ا ية عقبات الكوادر املؤهلة تعدد 

 متطلبات تطبيق التعليم عن بعد: 

 عن  
ً
 ومخرلفا

ً
 وعمليا

ً
توجد مرطلبات مسبقة يجب توفيرها إذا ما أريد للرعليم عن بعد أن يكون فعاال

  301،  2017ن أبرز هذه املرطلبات:  عبد الفراح،  أ اليب الرعليم الرقليدية التي تجر  في قاعات الردر س، وم

-302 ) 

والداري - الرعليمية  واألنيطة  العمليات  هند ة  نظم    ة إعادة  م   وفعالية  بكفاية  الرعامل  تسرطي   لكي 

الرعليمية   الخدمة  وتقنيات  الرقمية  االتصاالت  تقنيات  وم   عام  بيكل  املعلومات  تكنولوجيا  وأدوات 

 الذاتية بيكل  اص.

وا تراتيجيات الرعليم، وتحديث برامج الرعليم العالي ل يمل إد ا    ومنا و مقررات إعادة النظر ببرامج و  -

 اليبكات.  وبرامجاملعلومات ونظم املعلومات وهند ة االتصاالت تكنولوجيا 

إنياي قواعد بيانات  اصة بالبرامج الرعليمية على ا رالف أنواعاا، حيث تعرض اليروحات والروجيه م    -

 فعا .  تيكلماام معينة و  ألدايالرشادات والرعليمات الردريجية 

نموذج للرعلم يعمل بو يفة ميابهة    عن  وهو عبارة  (Online support)اليبكة  يحراج إلى وجود دعم على   -

 لقواعد املعرفة، ويكون على شكل منرديات وغرف حوار وبريد إلكتروني أو دعم املرا لة في الوقع الحقيقي. 

 يحراج إلى مواق  شبكية مبركرة ومحروى شبكي مركامل ومرجدد على الدوام.   -
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كما أن هناك مرطلبات أ رى البد من توافرها في الاامعات التي ت بنى برامج الرعليم عن بعد، ومن أهم  

 هذه املرطلبات:  

وتيمل مرطلبات البنية الرحرية من األجازة والنترنع وملحقاتهما من البرامج، ومكان ملركز    مرطلبات مادية: .1

 الحا ب يحرو  على هذه األجازة الرقنية. 

وتيمل الردريب على ماارات تطبيق الرعليم عن بعد من  ال   الايتة الردر سية، فنيين    بيرية:مرطلبات   .2

 على درجة عالية من القدرة والكفاية، ومرشدين وميرفين تعليميين لروجيه الطلبة واملواد الدرا ية(.

 وإجراءاته:منهجية البحث  

 منهج الدراسة:  -1

الوصفي، وهذا املنهو منا ب ملثل هذه الدرا ات الوصفية، حيث اعرمد البحث الحالي على املنهو  

يساعد على الوصو  إلى الحقائق، ويمكننا من الرعرف على اتجاهات أعضاي الايتة الردر سية نحو الرعليم عن  

بعد، و ساعدنا على ر م  طط املسرقبل، وي نا ب م  طريقة جم  البيانات املعرمدة في هذه الدرا ة وهي  

 في الدرا ات والبحوث النفسية والتربوية.اال  با
ً
 نة التي تعد من أكثر األدوات ا رعماال

 مجتمع البحث وعينته:  -2

 مجتمع البحث:  -أ

الردر سية في الاامعات في اليما  السور   ي رألف املارم  األصلي للبحث من جمي  أعضاي الايتة 

حلب العاملية-املحرر  جامعة  اليام  النهضة-جامعة  الدراس ي  ج-جامعة  للعام  عنراب(،  غاز   -2019امعة 

األصلي  2020 املارم   الكلي ألفراد  العدد  بلغ  أعداد  178(، وقد  الحصو  على  تم   ومدر ة، حيث 
ً
( مدر ا

أعضاي الايتة الردر سية في الاامعات في اليما  السور  من  ال  الرجوع إلى اليؤون الدارية في كل جامعة  

 .الاامعات األرتعةمن 

   دو  اآلتي يبين  صائص املارم  األصلي.والا

 ( خصائص املجتمع األصلي 1جدول )

 النسبة المئوية المجموعة الكامل  أعداد أعضاء الهيئة التدريسية الجامعات في الشمال السوري 

 دكتوراه  ماجستير 

 %51 90 57 33 جامعة حلب في المناطق المحررة 
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 %20 35 27 8 جامعة الشام الدولية 

 %8 15 15 - جامعة غازي عنتاب  

 %21 38 13 25 الجامعة الدولية للعلوم والنهضة 

 %100 178 112 66 العدد 

  %100 %63 %37 النسبة

(  178( أن أعداد الايتة الردر سية من حملة الدكروراه واملاجسرير  1يالحظ من الادو  رقم         

 ومدر ة، حيث بلغ عدد حملة  
ً
(، بينما بلغ  %63( بنسبة  112الدكروراه من أعضاي الايتة الردر سية   مدر ا

 ( من أعضاي الايتة الردر سية. %37( بنسبة  66عدد حملة املاجسرير   

 عينة البحث: -ب

 ومدر ة من أعضاي  107لرحقيق أهداف البحث سحبع عينة عيوائية بسيطة بلغع        
ً
( مدر ا

( من أفراد املارم  األصلي، وهي نسبة  %60الاامعات األرتعة في اليما  السور ، بنسبة   الايتة الردر سية في  

 ملا ذهب إليه الباحثون في أن نسبة أفراد العينة املالئمة في البحوث الوصفية للمجرمعات القليلة  
ً
منا بة وفقا

الدنيا   بحدودها  تكون  أن  املفضل  ومن  متات،  بض   من  تركون  أفرا%50التي  من  األصلي  (  املارم   د 

(، ومن مبررات اللاوي إلى أ لوب العينة العيوائية البسيطة هو أن عدد أفراد مجرم   247ص  ،2007 ملحم،

الصيرفي  إليه  أشار  ما  وهذا  وقليل،  مرجانس  العينة  2002البحث  أ لوب  إلى  اللاوي  املفضل  من  أن   ،)

  الصيرفي
ً
 مرجانسا

ً
(.. وتم الروصل إلى هذه العينة من  195،  2002،  العيوائية البسيطة عندما نواجه مجرمعا

  ال  اتباع ما يلي: 

 ومدر ة. 178جرى حصر أعداد أعضاي الايتة الردر سية في الاامعات، والبالغ عددهم   -
ً
 ( مدر ا

تقسيم أعضاي الايتة الردر سية من حملة الدكروراه واملاجسرير وتحديد عددهم في كل جامعة وذلك في  -

 (. 1 الادو  رقم 

(  %50تحديد نسبة السحب من  ال  الرجوع إلى املراج  العلمية في هذا الخصوص والتي حددت بنسبة   -

 ( لزيادة الثقة في النرائج.%60في املراج  العلمية، لكن تم اعرماد نسبة  

 وض  جمي  األرقام في صندوق السحب. و أعضاي الايتة الردر سية في كل جامعة رقما من إعطاي كل عضو   -
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بلغع  سح - الصندوق  من  عيوائية  عينة  بنسبة  107ب  ومدر ة،   
ً
مدر ا الايتة  60%(  أعضاي  من   )

 الردر سية.  

 نوات الخبرة(  -توز   أفراد العينة املسحوبة وفق املرغيرات الديموغرافية أو الرصنيفية  الصفة الو يفية -

 التي ي ناولاا البحث بعد السحب العيوائي الذ  قام به الباحثان. 

نة البحث. تاو  اآلتية والاد  بين الخصائص الديموغرافية لعي 
 ( توزع أفراد عينة البحث على متغير الصفة الوظيفية 2جدول )

 النسبة المجموع دكتوراه  ماجستير  الصفة الوظيفية
 %75 80 56 24 مدرس

 %16 17 17 - أستاذ مساعد 
 %9 10 10 - أستاذ

 %100 107 - - المجموع

 ( توزع أفراد عينة البحث على متغير سنوات الخبرة  3جدول )

 النسبة العدد  دكتوراه  ماجستير  سنوات الخبرة
 %56 60 52 8 سنوات  5أقل من  

 %23 25 13 12 سنوات  10إلى  6من 
 %21 22 18 4 سنوات  10أكثر من 

 %100 107 83 24 المجموع

 :                  أداة البحث وخصائصها السيكومترية-3

 استبانة اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية نحو التعلم عن بعد: 

  .قياس اتجاهات أعضاي الايتة الردر سية نحو الرعلم عن بعد في املناطق املحررةهدف اال  بانة: 

تم إعداد املقياس بعد االطالع على األدب النظر  والدرا ات السابقة ذات الصلة   إعداد اال  بانة: 

باملوضوع، واالطالع على بعض أدوات القياس الخاصة بقياس اتجاهات أعضاي الايتة الردر سية نحو الرعلم  

، م  تحديد  فقرة(  32 عن بعد في الاامعات، وفي ضوي ذلك تم إعداد اال  بانة في صورتها األولية مكونة من  

 بدائل إجابة  ما ية  موافق بيدة، موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق، غير موافق بيدة(.

   صدق االستبانة:. 1
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ما يسعى البحث إلى قيا ه    قياسويقصد به صدق أداة جم  املعلومات والبيانات، ومدى قدرتها على  

م بوا طتها  جمعاا  يرم  التي  املعلومات  ترطابق  بحيث   ،
ً
املعنى فعال تعكس  وبحيث  املوضوعية،  الحقائق    

عدة    الباحث  (. وقد اعرمد170، ص  2007الحقيقي والفعلي للمفاهيم الواردة في الدرا ة بدرجة كافية  ملحم،

 طرق لحساب صدق اال  بانة:

 صدق املحتوى:  

 للرحققتم عرض اال  بانة في صورتها األولية على عدد من املحكمين من أصحاب الخبرة واال رصاص  

الذ  وضعع من أجله، ومدى ماليمة مفردات اال  بانة ألفراد عينة البحث،   من مدى ماليمة اال  بانة للادف

وفي ضوي آراي املحكمين تمع إعادة صياغة بعض البنود وكان   ومدى وضوح املفردات و المة الصياغة اللغوية،

( ، وبذلك بقي عدد بنود اال  بانة  80أكثر  من     بنود، التي حازت نسبة اتفاق بين املحكمين بلغع  (10عددها  

، ببدائل إجابة  ما ية  موافق بيدة، موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق ، غير موافق بيدة(. (32 
ً
 بندا

 الدراسة االستطلعية:  

 ومدر ة، ا ريرت بيكل عرض ي من  ( 32 تم تطبيق اال  بانة على عينة ا رطالعية قواماا  
ً
، مدر ا

األرتعةالا بنود   ،امعات  ووضوح  ماليمة  مدى  معرفة  بهدف  وذلك  األ ا ية،  البحث  عينة  من  ارج  وهي 

اال  بانة ألعضاي الايتة الردر سية، وفي ضوي نرائج العينة اال رطالعية، تم تعديل بعض املفردات التي لم 

 ة و باتها على النحو اآلتي:  تكن واضحة ألعضاي الايتة الردر سية، وتعد ذلك ا ُركملع درا ة صدق اال  بان

 الصدق البنيوي:  

حيث جرى الرأكد من الصدق البنيو  لال  بانة بحساب معامالت االرتباط بين مجموع درجة كل بند  

 .(4) الادو  في اال  بانة م  الدرجة الكلية لاا كما هو موضح في 

 ( يبّين معاملت االرتباط بين مجموع درجة كل بند في االستبانة مع الدرجة الكلية لها 4الجدول )

 القرار االرتباط  رقم البند  القرار االرتباط  رقم البند 

 دال  0.648** 17 دال  0.563** 1

 دال  0.719** 18 دال  0.596** 2

 دال  0.639** 19 دال  0.569** 3

 دال  0.747** 20 دال  0.496** 4
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 دال  0.489** 21 دال  0.756** 5

 دال  0.796** 22 دال  0.743** 6

 دال  0.810** 23 دال  0.639** 7

 دال  0.653** 24 دال  0.723** 8

 دال  0.633** 25 دال  0.874** 9

 دال  0.687** 26 دال  0.598** 10

 دال  0.477** 27 دال  0.689** 11

 دال  0.596** 28 دال  0.685** 12

 دال  0.852** 29 دال  0.758** 13

 دال  0.653** 30 دال  0.733** 14

 دال  0.773** 31 دال  0.874** 15

 دال  0.638** 32 دال  0.598** 16

   0.01)**( دال عند مستوى داللة 

( أن جمي  معامالت االرتباط بين درجة كل بند في اال  بانة والدرجة الكلية لاا  4يالحظ من جدو    

( مما ييير إلى وجود تجانس دا لي لبنود اال  بانة وأن هذه البنود تقيس ما  0.01دالة عند مسروى داللة  

 وضعع لقيا ه. 

 ثبات االستبانة:-2

الدا لي  اع االتساق  ومعامل  بالعادة  الثبات  طريقتي  على  اال  بانة  حساب  بات  في  الباحث  رمد 

، وذلك للرأكد من أن اال  بانة ترمر  بمسروى  بات مو وق به، وكانع الجرايات على  كرونباخبمعادلة ألفا  

 النحو اآلتي:

تساق الدا لي للعينة نفساا با رخدام  : تم حساب معامل اال بات االتساق الدا لي بمعادلة ألفا كرونباخ-1

 ( نرائج معامالت الثبات. 5معادلة ألفا كرونباخ. وفيما يلي يبين الادو   
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بالعادة:  -2 العادة، على   الثبات  الثبات بطريقة  العينة  32تم ا رخراج معامل  أفراد   ومدر ة من 
ً
( مدر ا

الثا للمرة  املقياس  تطبيق  أعيد  السابقة،  م  من  اال رطالعية  أ بوعين  مض ي  بعد  نفساا  العينة  على  نية 

الرطبيق األو ، وتم ا رخراج معامالت الثبات للدرجة الكلية عن طريق حساب معامل االرتباط بين الرطبيق  

 األو  والثاني.  

 ( الثبات بطريقة الثبات باإلعادة وألفا كرونباخ. 5جدول )

 ألفا كرونباخ  باإلعادة الثبات  استبانة االتجاهات نحو التعليم عن بعد

 0.84 0.82** الدرجة الكلية 

 0.01)**( دال عند مستوى داللة 

(، 0.84، بلغ على الدرجة الكلية لال  بانة  ( يالحظ أن معامل  بات ألفا كرونباخ5بالنظر إلى جدو   

بلغع   لال  بانة  الكلية  الدرجة  على  العادة  معامل  بات  أما  منا بة،  معامالت  بات  وهي  0.82وهي   )**

 معامالت منا بة كذلك وتصلح للبحث الحالي. 

ترصف   بعد  الرعلم عن  نحو  الردر سية  الايتة  أعضاي  اتجاهات  ا  بانة  أن  بدرجة ي بين مما  بق 

 لال رخدام كأداة للبحث الحالي.   ةمنا بة من الصدق والثبات، تجعلاا صالح

 االستبانة في صورتها النهائية وكيفية تصحيح درجاتها:     -

النهائية   صورتها  في  اال  بانة  بنود  ن  بيدة=(  32تكو  إجابة  ما ية  موافق  بدائل  م   ،  5فقرة، 

(، حيث يعطى عضو الايتة الردر سية  1، غير موافق بيدة=  2=، غير موافق 3، موافق إلى حد ما=4موافق=

ن إذا كان ا رياره  غير موافق(، و الث درجات إذا كان  ي درجة واحدة إذا كان ا رياره  غير موافق بيدة(، ودرجر

ا رياره  موافق   كان  إذ  ا رياره  موافق(، و مس درجات  كان  إذ  وأرت  درجات  ما(،  حٍد  إلى  ا رياره  موافق 

ة(، وبذلك تكون أعلى درجة يحصل عليها عضو الايتة الردر سية على اال  بانة عند إجابره على جمي   بيد

( درجة، وأدنى درجة يحصل عليها عضو الايتة الردر سية عند إجابره على جمي  بنود  160بنود اال  بانة هي   

 ( درجة. 32اال  بانة هي  

 املعالجات اإلحصائية:  -4

ا رخدام   النسخة    الحصائي  spssبرنامج  تم  الحا ب،  با رخدام  البيانات  تم21لرحليل  إذ   ،) 

(   Tعلمية، واملرمثلة با ربار   حساب املرو طات الحسابية واالنحرافات املعيارية، وتم ا رخدام اال ربارات امل
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  للعينات املسرقلة لرحديد داللة الفروق بين مرغيرات البحث، وذلك بعد الر
ً
أكد من أن عينة البحث تروزع توزعا

 
ً
كامليوغراف    ،طبيعيا االعردالي  اال ربار  ا رخدام  املنا بة، من  ال   األ اليب الحصائية  تحديد  تم  حيث 

(، للرحقق من الروز ع الطبيعي ألفراد عينة البحث وكانع النرائج كما في  Kolmogorov-Smirnov Z)  ميرنوف

 الادو  اآلتي:

 اختبار كامليوغراف سميرنوف على الدرجة الكلية الستبانة أعضاء الهيئة التدريسية نحو التعلم عن بعد ( نتائج6جدول )

 107 العينة
 99.98 المتوسط 

 20.59 االنحراف المعياري 
 Z   0.126كاليموغراف سميرنوف 

 0.235 مستوى الداللة 
 غير دالة  القرار

  Z( أن قيم مسروى الداللة ال ربار كامليوغراف  ميرنوف  6 بين من الادو   ي
ً
( غير دالة إحصائيا

على ا  بانة اتجاهات أعضاي الايتة الردر سية نحو الرعلم عن بعد مما ييير إلى أن توزع درجات أفراد عينة  

 البحث على اال  بانة ال يخرلف عن الروزع االعردالي الطبيعي.  

 أسئلة البحث وفرضياته وتفسيرها:  نتائج  –5

نتائج السؤال األول وتفسيرها: ما طبيعة اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في الشمال السوري  -1

 نحو التعلم عن بعد؟

ا  بانة   على  الردر سية  الايتة  أعضاي  لدرجات  املعيار   واالنحراف  الحساتي  املرو ط  حساب  تم 

حو الرعلم عن بعد ومن  م مقارنتها م  املرو ط الفرض ي لال  بانة والبالغ  اتجاهات أعضاي الايتة الردر سية ن

ا ربار  ت(  رودنع  96  تطبيق  درجة،  م   )T.Test      واحدة نة  داللة    One-Sample Statisticsلعي  لرعرف 

ين الفروق بين مرو ط درجات أعضاي الايتة الردر سية على ا  بانة اتجاهات الطلبة نحو الرعلم عن بعد وب

الادو   في  املوضح  النحو  واحدة على  نة  لعي  ا ربار  ت(  نرائج  لال  بانة، وجايت  الثابع  الفرض ي  املرو ط 

 اآلتي:   
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لعّينة واحدة وطبيعة اتجاهات أعضاء الهيئة  تاختبارا( يبين املتوسط الحسابي واملتوسط الفرض ي واالنحراف املعياري ونتائج 7جدول )

 د التدريسية عن التعلم عن بع

عدد   االستبانة 
 العبارات 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي 

طبيعة  
 االتجاهات 

قيمة ت 
T.TEST 
 لعّينة واحدة 

مستوى 
 الداللة 

 القرار

الدرجة  
الكلية  
 لالستبانة 

إيجابية نحو  96 20.59 99.98 32
التعليم عن  

 بعد 

 دال  0.049 1.990

    ( 160=5× 32لالستبانة )الدرجة العظمى 
( أن مرو ط درجات أعضاي الايتة الردر سية على ا  بانة اتجاهات أعضاي الايتة  7جدو     وضحي    

( وبمقارنة املرو ط املحسوب  20.59( وبانحراف معيار  قدره  99.98الردر سية نحو الرعلم عن بعد قد بلغ   

الفرض ي، وهذا يد   ( يالحظ أن مرو ط الطلبة أعلى من املرو ط  96م  املرو ط الفرض ي لال  بانة البالغ  

على وجود اتجاهات إيجابية لدى أعضاي الايتة الردر سية نحو الرعلم عن بعد، وقد توافقع هذه الن يجة م   

(، لكنها ا رلفع  2018( ودرا ة حمد  zadeh et al  ,2008نرائج عدة درا ات  ابقة؛ منها درا ة زاده وزمالئه  

وزمالئه      جوبرا  درا ة  وحسنين   2011مو  وحسا  Gupta  ,2004م   أعضاي  2011(  اتجاهات  كانع  التي   )

 الايتة الردر سية نحو الرعلم عن بعد  لبية.  

(  zadeh et al  ,2008( ماد  زاده وزمالئه  2002و عزو الباحثان هذه الن يجة في ضوي تأكيد  املوس ى،  

هؤالي املدر ين أن هذا الرعلم له العديد  إلى أن اتجاهات املدر ين اليجابية نحو الرعلم عن بعد ناتج عن إدراك  

في  تروافر  ال  قد  التي  والبصرية  السمعية  واليضاح  الرعليم  و ائل  من  العديد  كا رعما   املامة  زات  املي  من 

 ومرعة، وقدرة هذا النوع من الرعلم على االبرعاد    ساهمةالرعليم الرقليد ، وامل 
ً
في جعل الرعليم أكثر تيويقا

في تعليم عدد كبير من الطالب دون قيود    ةل اللذين يواجاونهما في الرعليم الرقليد ، واملساهمعن الرتابة واملل

الزمان واملكان. وا رصار الوقع وتقليل الااد املبذو  في الرعليم، وإمكانية ا رعراض كم كبير من املعلومات  

وا البيانات.  قواعد  أو  اللكترونية  الذاكرة  أو  االنترنع  مواق   اآلنية  من  ال   املذهل  لملواكبة  العلمي  لرطور 

الحاصل في كافة ميادين املعرفة، وتشاي  الرعلم الذاتي، ومراعاة الفوارق الفردية لكل مرعلم ن يجة لرحقيق  

واملؤ سات   البحثية  واملراكز  الاامعات  بين  واملعارف  الخبرات  تباد   وإمكانية  الاااز،  ا رعما   في  الذاتية 

 كل ذلك جعل اتجاهات أعضاي الايتة الردر سية إيجابية نحو الرعلم عن بعد. الرعليمية بسرعة و سر.



 م 2021/  2العدد –دددددددددددددددددددددددددد مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجرماعية ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

- 135  - 

 

نتائج السؤال الثاني وتفسيرها: ما الفرق في اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات نحو   .2

 ملتغيَري )الصفة الوظيفية
ً
 سنوات الخبرة التدريسية(. -التعليم عن بعد وفقا

وُ  السؤا   هذا  املرعلقة  لإلجابة عن  املرغيرات  من  واحد  بمرغير  وكل فرضية  اصة  ضعع فرضيران 

 بالسؤا  على النحو اآلتي: 

الفرضية األولى وتفسيرها بين مرو طات درجات أعضاي  نرائج  : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 ملرغير الصفة الو يفية  مدرس
ً
 أ راذ(. -دأ راذ مساع-الايتة الردر سية على ا  بانة االتجاهات وفقا

املعيارية ال رجابات       واالنحرافات  الحسابية  املرو طات  الفرضية جرى حساب  هذه  من  للرحقق 

في   موضح  هو  كما  لال  بانة،  الكلية  الدرجة  على  لديهم  الو يفية  الصفة  با رالف  البحث  عينة  أفراد 

 (.   8الادو  

افات املعيارية الستج8الجدول ) ابات أفراد عينة البحث باختلف الصفة الوظيفية لديهم على الدرجة ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 الكلية للستبانة

الصفة الوظيفية ألعضاء الهيئة  االستبانة ومجاالتها 
 التدريسية

المتوسط  العدد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 17.820 97.44 80 مدرس الدرجة الكلية 
 26.915 106.94 17 أستاذ مساعد 

 25.365 108.50 10 أستاذ 
رقم   الادو   من  البحث  8يرضح  عينة  أفراد  ال رجابات  الحسابية  املرو طات  بين  فروق  وجود   )

 ( يوضح طبيعة هذه الفروق.  1با رالف الصفة الو يفية لديهم على الدرجة الكلية لال  بانة، واليكل   

 لى الدرجة الكلية للستبانة( التمثيل البياني إلجابات أفراد عينة البحث باختلف الصفة الوظيفية لديهم ع1الشكل)
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الادو     من  ال   واليكل   8يالحظ  البحث  1(  عينة  أفراد  ا رجابات  بين  بسيطة  فروق  وجود   )

با رالف الصفة الو يفية لديهم على الدرجة الكلية لال  بانة، وللكيف عن الداللة الحصائية لاذه الفروق،  

 (. 9في الادو   ا رخدام تحليل الرباين األحاد ، كما هو موضح  تم

 ( نتائج تحليل التباين ألثر متغير الصفة الوظيفية الستجابات أفراد عينة البحث على الدرجة الكلية للستبانة 9الجدول )

 د ح مجموع المربعات  مصدر التباين 
متوسط  
 المربعات 

 القرار الداللة  )ف(

 الدرجة الكلية 
 1033.468 2 2066.936 بين المجموعات

2.531 
 

.084 
 

غير 
 دال 

 408.356 104 42469.027 داخل المجموعات 
  106 44535.962 الكلي 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة البحث على الدرجة  9ويبين الادو  رقم  

املحسوب  الداللة  مسروى  قيمة  بلغع  حيث  لال  بانة،  الداللة  0.084الكلية  مسروى  من  أكبر  وهي   )

، لدى أعضاي الايتة  حصاإ( وهذا ييير أن الفروق املوجودة في املرو طات الحسابية غير دالة  0.05املعنو   
ً
ئيا

 ملرغير الصفة الو يفية. 
ً
 الردر سية، على مقياس االتجاهات نحو الرعلم عن بعد وفقا

( من عدم وجود فروق في درجة ا رخدام  2018درا ة حمد   وتعزى هذه الن يجة، في ضوي ما أكدته 

 للرتبة الو يفية،  
ً
حدا ة هذا    إلىأعضاي هيتة الردر س في الاامعات للرعلم عن بعد وفي اتجاهاتهم نحوه وفقا

النوع من الرعلم في جامعات الوطن العرتي عامة وعدم وجود آلية أو  طة ملمار ة أعضاي الايتة الردر سية  

 عفيفي،  وع من الرعلم لدى كافة املدر ين با رالف رتبهم العلمية، وهذا يروافق م  توجاات كل منلاذا الن

 (. 2007(، وحمدان، 2015والعمر ، 

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مرو طات درجات أعضاي  نرائج الفرضية الثانية وتفسيرها

 ملر
ً
  10-6من    _ نوات    5غير  نوات الخبرة الردر سية  أقل من  الايتة الردر سية على ا  بانة االتجاهات وفقا

  نوات(. 10أكثر من   _ نوات 

للرحقق من هذه الفرضية جرى حساب املرو طات الحسابية واالنحرافات املعيارية ال رجابات أفراد  

عينة البحث با رالف  نوات الخبرة الردر سية لديهم على الدرجة الكلية لال  بانة، كما هو موضح في الادو   

 10   .) 
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أفراد عينة البحث باختلف سنوات الخبرة التدريسية لديهم على  ( املتوسطات الحسابية واالنحافات املعيارية الستجابات10الجدول )

 الدرجة الكلية للستبانة

 االستبانة ومجاالتها 
سنوات الخبرة ألعضاء الهيئة 

 التدريسية
 المتوسط الحسابي العدد 

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الكلية 
 13.152 90.37 60 سنوات  5أقل من  

 14.058 97.16 25 سنوات  10إلى  6من 
 15.104 129.41 22 سنوات  10أكثر من  

( وجود فروق بين املرو ددددددطات الحسددددددابية ال ددددددرجابات أفراد عينة البحث  10يرضددددددح من الادو  رقم  

 ( يوضح طبيعة هذه الفروق. 2با رالف  نوات الخبرة لديهم على الدرجة الكلية لال  بانة، واليكل  

 الدرجة الكلية للستبانة( التمثيل البياني إلجابات أفراد عينة البحث باختلف سنوات الخبرة لديهم على 2الشكل)

 

( وجود فروق بين ا رجابات أفراد عينة البحث با رالف  2( واليكل  10يالحظ من  ال  الادو   

تم  الفروق،  لاذه  الحصائية  الداللة  عن  وللكيف  لال  بانة،  الكلية  الدرجة  على  لديهم  الخبرة   نوات 

 (. 11 ا رخدام تحليل الرباين األحاد ، كما هو موضح في الادو  

 ( نتائج تحليل التباين ألثر متغير سنوات الخبرة الستجابات أفراد عينة البحث على الدرجة الكلية للستبانة 11الجدول )

 القرار الداللة  )ف( متوسط المربعات  د ح مجموع المربعات  مصدر التباين 
الدرجة  
 الكلية 

 65.320 12398.087 2 24796.174 بين المجموعات
 

.000 
 

 دال 
 189.806 104 19739.788 داخل المجموعات 

  106 44535.962 الكلي 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة البحث على الدرجة  11ويبين الادو  رقم   

( وهي أصغر من مسروى الداللة املعنو   0.000الكلية لال  بانة، حيث بلغع قيمة مسروى الداللة املحسوبة 
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جاهات نحو الرعلم عن بعد ( وهذا ييير إلى وجود فروق بين أعضاي الايتة الردر سية على مقياس االت0.05 

 ملرغير  نوات الخبرة وملعرفة هذه الفروق ملصلحة من أعضاي الايتة الردر سية تم حساب ا ربار شيفيه  
ً
وفقا

 للمقارنات البعدية، كما يظارها الادو  اآلتي: 

 ملتغير سنوات 12الجدول )
ً
الخبرة التدريسية على الدرجة الكلية ( نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لدى أفراد عينة البحث تبعا

 للستبانة 

 سنوات الخبرة التدريسية ألفراد عينة الدراسة  االستبانة ومجاالتها 
الفرق بين 
 المتوسطات 

 الداللة 

 الدرجة الكلية 
 سنوات  5أقل من  

 122. 6.793- سنوات  10إلى  6من 

 000. *39.042- سنوات  10أكثر من 

 000. *32.248- سنوات  10أكثر من  سنوات  10إلى  6من 

 0.05* دال عند مستوى الداللة 

إلى  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة البحث تعزى 12يالحظ من الادو  رقم  

 نوات الخبرة الردر سية على الدرجة الكلية لال  بانة لصالح أفراد عينة البحث الذين لديهم  نوات  برة  

الذين يملكون  نوات  برة أقل من    10أكثر من   البحث  بين أفراد عينة   نوات، حيث يالحظ وجود فروق 

عيرة  نوات لصالح أعضاي     مس  نوات وبين أعضاي الايتة الردر سية الذين يملكون  نوات  برة أكثر من

 (  نوات. 10الايتة الردر سية ذو   نوات الخبرة األكثر  

  10كما يالحظ وجود فروق بين أفراد عينة البحث الذين يملكون  نوات  برة من  ع  نوات إلى  

ة   نوات وبين أعضاي الايتة الردر سية الذين يملكون  نوات  برة أكثر من عيرة  نوات لصالح أعضاي الايت

األكثر من   الخبرة  الذين    10الردر سية ذو   نوات  البحث  أفراد عينة  بين   نوات. كما يالحظ عدم فروق 

الذين يملكون  نوات  برة من   الردر سية  الايتة  يملكون  نوات  برة أقل من  مس  نوات وبين أعضاي 

برة األكثر لديهم تجارب   ع إلى عيرة  نوات. وتعزى هذه الن يجة إلى أن معظم املدر ين ذو   نوات الخ

 ابقة م  هذا النوع من الرعليم و اصة أن معظمام مغتربون في دو  الاوار كتركيا وغيرها من الدو  املرطورة  

 في هذا املاا  مما جعلام يملكون ماارات واتجاهات إيجابية أكثر من املدر ين ذو   نوات الخبرة األقل.



 م 2021/  2العدد –دددددددددددددددددددددددددد مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجرماعية ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

- 139  - 

 

 توصيات البحث ومقترحاته: -6

اال رفادة من  برة أعضاي الايتة الردر سية في الرعليم عن بعد في تفعيل وتطوير هذا النوع  العمل على   ●

 من الرعليم في الاامعات السورية في اليما  السور .  

العمل على تدريب أعضاي الايتة الردر سية على كيفية ممار ة ماارات الرعليم عن بعد لرنمية االتجاهات   ●

 تطوير  برات البعض اآل ر.اليجابية لدى البعض منهم و 

اال رمرار في ممار ة الرعليم عن بعد بيكل مسرمر كجزي من العملية الرعليمية في الاامعات ملعالاة   ●

 صعوبة في الحضور إلى الاامعة.    ديج بعض امليكالت التي تواجه الكادر الذ  

مسرلزمات هذا النوع من الرعليم ولرطوير    لرأمينوض   طة ا تراتيجية في الاامعات في اليما  السور    ●

 اتجاهات املدر ين نحوه وصقل مااراتهم في ممار ره. 

إجراي درا ات وصفية  ببية ملعرفة العالقة القائمة بين هذا النوع من الرعليم وتعض املرغيرات النفسية   ●

 الايتة الردر سية.  والتربوية لدى أعضاي

تخصصات    إجراي ● في  الاامعيين  الطلبة  من  عينة  على  بعد  عن  الرعليم  برامج  فاعلية  من  للرأكد  درا ة 

 مخرلفة. 

 درا ة ملعرفة ميكالت الرعليم عن بعد في اليما  السور .  إجراي ●

 قائمة املراجع 

 املراجع العربية

 عمان، جدارا للكراب الاامعي.  نماذج حديثة(، الاامعات االفتراضية(. 2006الخطيب، أحمد   .1

حد الرعليم عن بعد، أشكاله ومقرراته، امللرقى الدولي حو  الرعليم عن بعد بين (.  2017إ ماعيل ونوغي   .2

 )
ً
 النظرية والرطبيق  الرجربة الازائرية نموذجا

محمد   .3 جما   الاديدة(.  2005الانيد ،  الرحوالت  إطار  في  االفتراضية  بعد  الاامعات  عن  .  للرعليم 

 املنصورة، مؤ سة أم القرى.

(. الرعليم اللكتروني من وجاة نظر أ اتذة الاامعة: درا ة ا ركيافية بجامعة باتنة،  2011علي، راجية   .4

 52-12.  ص  5، العدد2011، املالد  مجلة الباحث في العلوم النسانية واالجرماعية
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، ال كندرية، دار  ي اللكتروني، محدداته ومبرراته وو ائطهالرعليم العال(.  2005أحمد عبد الحي، رمز     .5

 الوفاي. 

،  الرعليم عن بعد في الوطن العرتي وتحديات القرن الحاد  والعيرين(.  2010عبد الحي ، رمز  أحمد   .6

 .1املصرية، ط   األنجلوالقاهرة، مكربة 

 .امليسرةن، دار ، األردمنا و البحث في التربية وعلم النفس(. 2007ملحم،  امي محمد   .7

 ، جدة، مكربة املأمون.في بي نا جامعة تكنولوجيا الرعليم عن بعد(. 2003صالح الغامد ،  عيد   .8

حسن   .9 قيا اا((.  2010عماشة،  ناي  ومد ل  واالجرماعية  أنواعاا  النفسية  القاهرة،    ،االتجاهات 

 مجموعة النيل العربية. 

(. واق  الرعليم االلكتروني في جامعة تيرين من وجاة نظر كل من أعضاي الايتة  2011،  هى علي  حسامو .10

 . 63-45، ص 2. العدد 27املالد  –  مجلة جامعة دميقالردر سية والطلبة،  

الرعليم عن بعد في الاامعات العربية بين صعوبة االعتراف وواق   (.  2017كالب،  ايل كامل عبد الفراح   .11

(. الرطبيق
ً
 ، امللرقى الدولي حو  الرعليم عن بعد بين النظرية والرطبيق  الرجربة الازائرية نمودجا

، عمان، دار اليازور  العلمية للنير  الرعليم عن بعد والرعليم املفروح(. 2007عامر، طارق عبد الرؤوف   .12

 والروز  . 

طال    .13 البنائي 2013كابلي،  اللكتروني  الرعليم  في  املرعلمين  آراي  الرعليمية    (.  املنرديات  عبر  االجرماعي 

، املالد األو ،  مجلة درا ات عربية في التربية وعلم النفسلردر س املقررات بأ لوب الرعليم عن بعد،  

 .36(، ص 35العدد  

الدرعلم االلكتروندي: مفاومده،  صائصده، فوائدده، عوائقده ورقة  (.  2002بدن عبدد العزيدز    هللااملوس ى، عبدد   .14

 ، جامعة امللك  عود. قدمة إلى مدر ة املسرقبلعمل م

 ، القاهرة، دار الكرب العلمية. الرعليم اللكتروني والرعليم الاوا (. 2007بسيوني، عبد الحميد   .15

هللا   .16 عبد  العزيز  عبد  العرتي،  1998السنبل،  الوطن  في  بعد  عن  الرعليم  بنظام  األ ذ  مبررات  مجلة  (. 

 .63-12 . ص2ملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العدد ، تونس: افضايات للرعليم عن بعد
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 . 54-23. ص 1، العدد 1، املالد للرعليم املفروح والرعلم اللكتروني
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 عند الطالب السوريين في الجامعات التركية معالم تشكل الثقافة الثالثة

 
 
 
 
 
 

 د. مؤمن العنان  

دكتوراه في الدددداراادددددددددددددددددة  ا اددددددددددددد   دددد    ددددددددددددد  ال    دددد   

 والحضةرة

  اير  ؤا   ل ةن للعرب   في  ريطةن ة
  محمد علي الخولي

  ةحث دكتوراه في تصم    نةهج اللغ  العرب    

 ااطنبول  - ارس في جة ع  آيان 

 
  



 دددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   عةل  تشكل الثقةف  الثةلث  عنا الط ب ال وريين في الجة عة  ال  ك  
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 ملخص البحث

يهاف البحث إلى ت ددددل ض الضددددوه ع ى  داوة ااددددتاا   الثقةف  العرب   عنا ال ددددوريين في   د ا  جر  

الثقةف  األولى  وفي  عةل  تشددددكل ويبحث في تحايا  و ع الط ب ال ددددوريين في الجة عة  ال  ك    ت ااددددتاا    

خلص البحدث إلى همم د   طدةلبدة ادددددددددددددوريدة في الجدة عدة  ال  ك د   و   88الثقدةفد  الثدةلثد ع ولب البدةحثدةن ااددددددددددددد بدةند  ع ى 

ال  كيز ع ى ااددددتاا   الثقةف  والاوي  ال ددددوري  عنا الط ب ال ددددوريين في الجة عة  ال  ك   ثهاف  نةه الثقةف   

ة الاراادددددددددد   وة ا رتبةب  ين الط ب ال ددددددددددوريين وبين الوطت اددددددددددورية  إ  هن م ا الصددددددددددح ح  لايه   وب    هدا

ا رتبةب  حةج  إلى التوج ه في  نةه الاوي  ال ددددددددددوري  وااددددددددددتاا   اقةفلهةع ودعة البةحثةن الجاة  التعل م   ال    

يولوا ه ندةه الثقدةفد   تعنى  دة ل  ال دددددددددددددور  ولدددددددددددددندةب ايحتوا وال   ويين والعدة لين في   دةل التعل   عمو دة  هن  

الثةلث  العنةي  ال ل   لتكويت مويله  ال وري  للحدةظ ع ى شخص له   وتكوينه  العلم  كونه  ط ب الحةضر 

 وبنةة األ   في ا  تقبلع  

الثقةف  الثةلث   ااددددددددددتاا   الثقةف   ال جرة ال ددددددددددوري   ا  جر  الصددددددددددراب الثقةفي    الكلمات املفتاحية:

 الثقةف  ال وري ع
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Features of a Third Culture Formation among the Syrian Students Enrolled 

in the Turkish Universities 

By: 

Dr. Mumin Al-Anan, Institute of Lisan – UK 

Mohammed Ali Al-Kholi, Istanbul Aydın University – Turkey 

Abstract: 

The paper aims to shed light on the concept of sustainability of Arabic culture 

among the Syrian people in diaspora, and seeks to identify the attitudes of the 

Syrian students in the Turkish universities to the sustainability of the original 

culture, and the formation of a third culture. A questionnaire forms were 

distributed to 88 Syrian students enrolled in the Turkish universities, and the paper 

came out with the importance of the emphasis on the sustainability of the Syrian 

culture and identity aiming to build a correct culture for them. The tool of study 

showed out the strength of linkage between the Syrian students and the homeland 

of Syria. Yet, this linkage needs guidance to build a Syrian identity and keep 

sustainable culture. The two scholars called upon the academic authorities in 

charge of the Syrian issue, content makers, educators, and those involved in the 

education field in general, to pay due attention to those who belong to the third 

culture so as to maitain their Syrian identity, persona and scholarship formation 

since they will be the future builders of the nation. 

Key words: third culture, sustainability, Syrian immigration, diaspora, 

cultural struggle, Syrian culture. 
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Türk Üniversitelerindeki Suriyeli Öğrencilerde Üçüncü Kültürü Oluşturan 
Unsurlar 

Araştırmacılar: 

Dr. Mümin el-İnân (Dil Enstitüsü – Britanya) 

Muhammed Ali el-Havlî (İstanbul Aydın Üniversitesi – Türkiye) 

Araştırma Özeti 

Araştırma, Suriyelilerin göç ettikleri ülkelerde Arap kültürünü 
sürdürebilmeleri olgusuna ışık tutmayı amaçlamakta ve ilk kültürün 
sürdürülebilirliğinden ve üçüncü kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak Suriyeli 
öğrencilerin Türk üniversitelerindeki konumunu belirlemeye çalışmaktadır. 
Araştırmacılar; Türk üniversitelerinde öğrenim gören 88 Suriyeli öğrenciye anket 
uygulamışlardır. Araştırma, kendi kültürlerini doğru bir şekilde inşa etmeleri 
hedefiyle, Türk üniversitelerindeki Suriyeli öğrenciler arasında Suriye kültürünün ve 
kimliğinin sürdürülebilirliğine odaklanmanın önemini vurgulamaktadır. Araştırma 
aracı, Suriyeli öğrenciler ile anavatanları arasındaki bağlantının gücünü 
göstermekte ancak bu bağlantının Suriyeli kimliğinin inşasında ve kültürünün 
sürdürülebilirliğinde rehberliğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır. 
Araştırmacılar, bugünün öğrencileri ve geleceğin ulus kurucuları olan üçüncü 
kültürün çocuklarının, kişiliklerini ve bilimsel varlıklarını koruyabilmeleri adına 
Suriyeli kimliklerini oluşturmalarında gerekli özeni göstermeleri hususunda Suriye 
dosyasıyla ilgilenen tüm eğitim çevrelerine, içerik üreticilere, öğretmenlere ve 
genel olarak eğitim alanında çalışan herkese bir yardım çağrısında bulunmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Üçüncü Kültür, Kültürün Sürdürülebilirliği, Suriye Göçü, 
Diaspora, Kültürel Çatışma, Suriye Kültürü.  
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 تمهيد

ت دددددددددددددبودد  ال جرة ال دددددددددددددوريدد  إلى   د ا  جر  و دة  دددةم   جددايدداة تضدددددددددددددددةف إلى ا ل  التعل م  أل نددةه  

ال دددددددددددددوريين  وبن التحددا  األكا  الدد   تواجادده األج ددةل الحددةل دد  والقددةد دد   ت ه نددةه ال دددددددددددددوريين مو  اادددددددددددددتدداا دد   

 يعّا واحا    وم االثقةف  ال دددوري  والحدةظ ع ى الاوي 
 
  ال   تشدددكل تحاية  طةر    ا  كورة    ت هم  ا دةم  ا

ه ةة لددنةب القرار التعل م   إت ت ددلى كل ا ؤادد ددة  والا لة  التعل م   ا  ددتضدد د  أل نة نة في   د ا  جر إلى 

اادددددددددددددتقطدددةب النكدددا  ت ا ادددةجريت  كطدددة دددة  فدددةعلددد  وجدددا  دون  ددد ل ه    اود في إعددداادمدددة  وبدددةلتدددةلي تبق  

 و لحاادتاا   الثقةف  العرب   والا
 
اّمة   ه

 
 وي  ال دوري   طلبة

 
 ت هجل تدع ل دور تلك النكا في عمران ادوري     ة

 ووحاة ن   اة الثقةفي وا جتمةعيع

 موضوع البحث: 

يحةول م ا البحث ت ل ض الضوه ع ى  داوة ااتاا   الثقةف  العرب   عنا ال وريين في   د ا  جر  

 عة  ال  ك    ت ااددددتاا   الثقةف  األولى  وفي  عةل  تشددددكل ويبحث في تحايا  و ع الط ب ال ددددوريين في الجة

الثقةف  الثةلث   ح ث حمل ا اةجرون  عا  اقةفله  األولى  ت البلا األلددل  وتعلموا اقةف  اةن   في  لا ا  جر 

  وتدةعلوا  عاة  فتكون  لايه  اقةف  اةلث  ت مع بعض خصدددددددددددددة ص الثقةفتين األولى والثةن    وواجاوا تحاية  

جّم  ت بةيت في القوة ح ددددددددددددا ادددددددددددد طرة الثقةف  األ وا لاألولى هو الثةن  خ ع ى الثقةف  الثةلث   ةخت ف الاوافع  

وا ؤارا   وتأتي همم   البحث في فا   عةل  تشدددددددددددكل الثقةف  الثةلث   ح ث ت  دددددددددددة ن األطراف ا ؤارة ع ى ه نةه  

لثةلث  لايه   وبةلقار ال   نكون ف ه هكث  فامة وبحةط   الثقةف  الثةلث  ال وة في ال  طرة ع ى تكويت الثقةف  ا

 متطلبة  ه نةه الثقةف  الثةلث   اتاا   الثقةف  األولى  نكون  ا هغلقنة البةب ه ةة العة ثين في تكويت الثقةف   

  الثددةلثدد   وال ددددددددددددددةعين إلى تول ددا اقددةفدد  هج ندد  تمثدددددددددددددب الثقددةفدد  األولى  وت دددددددددددددخ  الثقددةفدد  الثددةن دد   دداعددةوا كثي ة 

 كة نا ةج والتأ ل  وا عةيش ع

 أهداف الدراسة:

 ماف  الاراا  الحةل   إلى  ة ي ي: 

  عرف   اا ع  ة  الط ب ال وريين  ع ايح ض العربي في ا  جرع ع1

  عرف    توا الثقةف  العرب   في العةدا  والتقةل ا عنا الط ب ال وريينع ع2
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 للع    عرف   اا ع  ة  الط ب ال وريين  ع البلا األ  ع3

 فرضيات البحث: 

األولى  نهة الحدةظ ع ى الع  ة   ع ايح ض العربي في ا  جر   ؛وضددددددع البةحثةن ا ا فرضدددددد ة  للبحث

والثدددةن ددد : الحددددةظ ع ى الع  دددة   ع البلدددا    يربض ه ندددةه الثقدددةفددد  الثدددةلثددد  في الجدددة عدددة  ال  ك ددد   دددةلثقدددةفددد  األولى

والدرضددددددددددددد دد  الثددةلثدد : الحدددةظ ع ى    عددة  ال  ك دد   ددةلثقددةفدد  األولىاأللدددددددددددددددل يربض ه نددةه الثقددةفدد  الثددةلثدد  في الجددة 

الع  ة   ع البلا األلدددددل يربض ه نةه الثقةف  الثةلث  في الجة عة  ال  ك    ةلثقةف  األولى  والدرضددددد ة  الث ا  

 كمة ي ي:

ف  ال ددددددوري   منةك ع     وجب   ين الحدةظ ع ى الع  ة   ع ايح ض العربي في ا  جر  وااددددددتاا   الثقة -

 عنا ه نةه الثقةف  الثةلث  في الجة عة  ال  ك   ل ت وجا  نظر الط ب ال وريين في الجة عة  ال  ك  خع

مندددةك ع  ددد   وجبددد   ين الحددددةظ ع ى الثقدددةفددد  العرب ددد  في العدددةدا  والتقدددةل دددا في  لدددا ا  جر  وربض ه ندددةه   -

 ت وجاددد  نظر الط ب ال دددددددددددددوريين في الجدددة عدددة   الثقدددةفددد  الثدددةلثددد  في الجدددة عدددة  ال  ك ددد   دددةلثقدددةفددد  األولى ل

 ال  ك  خع

مندةك ع  د   ين الحددةظ ع ى الع  دة   ع البلدا األلدددددددددددددل وربض ه ندةه الثقدةفد  الثدةلثد  في الجدة عدة  ال  ك د    -

 . ةلثقةف  األولىع ل ت وجا  نظر الط ب ال وريين في الجة عة  ال  ك  خ

 : أدبيات البحث

خ   (Ruth Hill Useem" ع ى يا البةحث  األ ريك   روا هوا     TCKنشأ  صطلح "ه نةه الثقةف  الثةلث   

ة  بعا ادددرمة  ت الو ية  ا تحاة إلى الانا  و ة   بعاة ه حةا ع ى األ ريك ين 1952ال    اه   حثهة اددن   

ع ى إلددداار   (Ann Baker Cottrell)  ة عمل   ع آن كوتريل  1996ال يت يعيشدددون ولعملون في الانا  وفي ادددن  

شخص ت  اوح  700ن"  ح ث  ةة البحث ع ى اا بةن  ولع  ع ى و كتةب بعنوان "هطدةل الثقةف  الثةلث  البةلغ

 عة   90و  25هعمةرم   ين 
 
  نه   عةشددددددددوا جم ع  604ع واادددددددد ناتة ع ى تحل ل ردود  ة

 
في الخةرج كأطدةل في ف  ة  ة    ة

 ضددددعى بعض مؤ ه األطدةل  عظ  اددددنوا  طدولله  وا رامق  في الخةرج  وه ضددددعى   بعا الحرب العة    الثةن   

 غةلب   ا شدةركين في م ه الارااد  ج ه
 
 كبي    ا

 
 ت ادنواهه  األولى خةرج الو ية  ا تحاة  وخلصد  الارااد  إلى   ا

 :هن تق    ح ةة ه نةه الثقةف  الثةلث  البةلغين في الخةرج  ي ا هن يتضمت ا ا نقةب  ام 
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لدداا ه نددةه الثقددةفدد  الثددةلثدد  شدددددددددددددعور  ددة خت ف عت  واطن   لددام  األلددددددددددددد ي ا خريت  ومدد ا نددةت  عت وع ه   ع1

وامتمدة ا  ورغبله   دةيجتمع العدة ي األكا   وع ى نق ض الدارااددددددددددددددة  األخرا ال   تشدددددددددددددي  إلى شدددددددددددددعور ه ندةه  

 دددددددددددددت  بين ل  يعا وا عت الشدددددددددددددعور الثقدةفد  الثدةلثد   دة  تعدةد والع لد  والغربد   فقدا هلار مد ا البحدث هن ا 

  ةلغرب   وبنمة عت رغبله  في ا رتبةب  ةيجتمع العة يع

يشدددددددددددددعر ه ندةه الثقدةفد  الثدةلثد   دةلث اه الثقدةفي   ت خ ل طدولله  وح دةهه  الثقدةف د  الثدةلثد   وتوافن الغدةلب د   ع2

شددددددددقةه وال وج  واألطدةل   ع ى هن  ثل م ه الطدول  كةن   د اة بشددددددددكل عةة في ع  ةهه   ع الوالايت واأل 

 وك لك في الع  ة  ا جتمةع   والعمل والتعل   العةليع

  ع3
 
  وت  تكوينه  اجتمدددةع دددة للمشدددددددددددددددةركددد  في  يلدددة  إن ه ندددةه الثقدددةفددد  الثدددةلثددد  البدددةلغين  الددد يت انتقلوا جغراف دددة

اقدددةف ددد   تنوعددد   يقدددا ون لندددة نظرة ادددة بددد  حول نمض الح دددةة ورليددد  العدددةل  األكث    ه ددد  للقرن القدددةدةع 

 عخUseem & Cottrell, 1996, p. 22-35ل

بةحث  خ في تكويت  صدطلح "ه نةه الثقةف  الثةلث " ال(Ruth Hill Useemو ت ال يت شدةركوا روا هواد    

ة  نظرا لعمله  ع الشددؤون الخةرج    ولارة الخةرج   األ ريك    ح ث 1985  (David-Pollock)"ديد ا  ولوك  

 ددأندده شدددددددددددددددةب عددةق في اقددةفدد  هخرا غي  اقددةفتدده  والن   دد   ي د      TCKيصددددددددددددد   ولوك طدددل الثقددةفدد  الثددةلثدد   

 خCottrell, 2007 ع لالقواعا والق    ت البلا ا ض   و ت  لا الطدل األل ي في اقةف  اةلث

 حثهددددة "هار التحرك وا نتقددددةل في هطدددددةل    (Warna D. Gillies)هجر  وارنددددة ج لي     1998وفي ادددددددددددددندددد   

  ح ث تنظر الارااددددددددددددد  إلى ه نةه الثقةف  الثةلث  هنه  ه نةه الا لو ةاددددددددددددد ين ورجةل الايت ورجةل  "الثقةف  الثةلث 

لددددددددددددل   لد  ا   ت ال  ت  و ت النتة   ال   خرج  ثهة األعمةل والع ددددددددددددكريين ال يت يعيشددددددددددددون خةرج   دم  األ 

 الاراا :

 اروة  ت البصي ة  ب وا خا اهه  الاول  ع TCKيك  ا ه نةه الثقةف  الثةلث    ع1

   ددددددددددة حون  ع التنوب  ويصددددددددددبحون  را بين  ةمريت  ويمكنه  تقاي  خا ةهه    TCKه نةه الثقةف  الثةلث    ع2

إلى العددددةل  والتعر  ل خت فددددة    التعل    تعدددداد الثقددددةفددددة  ب دددددددددددددوددددا نظرهه  الواادددددددددددددعدددد   كنموتج  بددددةدت 

الثقدةف د   وب دددددددددددددودا ح دةهه  خدةرج  لدام  األلددددددددددددد ي لد  ة  متداة  ت الو د   فد ن ط  له  اللغويد  تم دل إلى 

 األ لع لغتين ع ى 
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- 150  - 

 

 

 ب ددددوا وجا  نظرم  الاول    لايه  بعض ا  اية ا تميزة  خةلدددد  وهن الاول هلددددبح  هكث  ترا ط ع3
 
ع    ة

 
وتنوعة

 خGillies, 1998, p. 36-38ل

 2000وبا  الارااددددددة  حول ه نةه الثقةف  الثةلث  في عةة  
 
  ف ةه  دراادددددد   ة و ة بعاه هكث  تكصددددددصددددددة

إرشدددددددددددددددةد هطددددةل الثقدددةفددد  الثدددةلثددد "  "خ  2001Barringer ,ةع ل2000  (Carolyn Fox Barringer) كةرولين  ةرين ر

  وه نةه  TCKsلتبين للمكتصدددين في ا رشدددةد ا جتمةعي  الخصدددة ص والقضدددةية الشدددةلع   ين ه نةه الثقةف  الثةلث   

  وتدةري  ت دةرثه    TCKخ  ت األج دةل ال ددددددددددددددة قد ع ح دث تبداه  تد دددددددددددددي  لوضدددددددددددددع  ATCKsالثقدةفد  الثدةلثد  البدةلغين ل

الشددددددددددددددةلعدد   ثددل التغ ي     TCKوف  عيشدددددددددددددله   وك   تتطور اقددةفله   وعمددل البحددث ع ى تحددايددا ادددددددددددددمددة   ولر 

والع  ة   ووجاة  النظر العة     والاوي  الثقةف  ع وتصل الاراا  إلى ضرورة تقاي  ا شورة أل نةه الثقةف   

الثدددةلثددد     ATCKالثدددةلثددد   ت ضدددددددددددددمت احت دددةجدددة    هنه      ATCKsالبدددةلغون  ايحتملددد   إت يشدددددددددددددعر ه ندددةه الثقدددةفددد  

ي ثدددددددجمون  ع اقةف  واحاة  ولعا  بعضدددددددا  عت  شدددددددةعر الحنين لاللدددددددول  ةلع ل  والح ن    حل  وبنةه عل ه  

دع  الارااددددد  إلى حةج  مؤ ه األشدددددخة   ت ه نةه الثقةف  الثةلث  للم ددددد شدددددةريت    دددددةعاة الشدددددبةب والكبةر  

 اقةف   كتلد ع    نه  ع ى حا اواه  ع ى فا  ت ةرثه  في النمو في

ا  جددةه  حددث "ه نددةه الثقددةفدد  الثددةلثدد  البددةلغون: خ ددةرا  الح ددةة وا ل زاة والخصددددددددددددددة ص ال دددددددددددددخصددددددددددددد دد " 

خ م  TCKsهوضدح  ف ه هن هطدةل الثقةف  الثةلث  ل  ة 2007    (Ann Baker Cottrell)للبةحث  آن   كر كوتريل 

 ,Cottrell زاياة في العةل  ا   ا ض ا عةلددددددددددددرع لعاد   زايا  ت اددددددددددددكةن العةل   ةاددددددددددددتمرار  ومو ه ر تو همم    

 خ2007

هطددددددددددةل    ة2015  (Antonio Morales) وبحث هنطون و  ورالي  انددتددقدددددددةل  عدد ددى  تددؤاددر  الدد دد   الددعددوا دددددددل  فددي 

خ  ح ث اعتنى م ا البحث  ةنتقةل ه نةه الثقةف  الثةلث   ين  اراددتين  كتلد   الثقةف    TCKsالثقةف  الثةلث  ل

 دددداارس في  لدددداه األة  واألخرا في  لدددداان ال جرة  وبّين التحددددايددددة  ال   تواجدددده كددددل  ت  ددددا تكون إحدددداا مدددد ه ا

 خMorales, 2015الطةلا وا ارا  ه ةة م ا ا نتقةل أل نةه الثقةف  الثةلث   ين ا اارس  كتلد  الثقةفة ع ل

ادددددن    (Margaret Anne Carter)و ةرجري  آن كةرتر   (Yvonne McNulty)وجةه  حث إيدون  كنول   

 ة بعنوان "مددل يتلق   ولدو ا ددارادددددددددددددد  الدداول دد  تدداريبدد 2017
 
ع ى التطوير ا نه  حول هطدددةل الثقددةفدد  الثددةلثدد     ة

 ت القضددددددددددددددةيددة ال   ل  يت  تنددةولاددة    هخ؟ وجاددة  نظر  ت الكل ددة  وا  ددةه واأل اددة "  وهكددا البحددث ع ى هندد TCKsل



ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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ةفد  الثدةلثد   عمر الاويد  والقضدددددددددددددةيدة الثقدةف د   والرعدةيد    بشدددددددددددددكدل كدةفئ في تداريدا القدة مين ع ى تعل   ه ندةه الثقد 

عا  ا عددةدة إلى الوطت وبعددةدة    TCK  وتعل    نددةهج التدكي  الدداولي  وانتقددة    TCKوالرفددةم دد  العددةطد دد  لدددددددددددددددددددددددددد  

 خMcNulty, and Margaret Anne Carter, 2017التع ينع ل

 تكوين الثقافة الثالثة بين الثقافتين السورية والتركية

إن   دددددددددددددأل  نشدددددددددددددوه الثقةف  الثةلث  عنا ا اةجريت العرب لي ددددددددددددد  حايث  العاا  وبنمة  ي  ايم   اة 

ال جرا  العرب    ت البلاان العرب   إلى البلاان األخرا  وهاددددددبةب تلك كثي ة  نهة الظروف العرب   ال دددددد ةادددددد   

األج دةل إلى الداول غي  العرب د    وا  تصدددددددددددددةديد  والدا لو دةاددددددددددددد د   والحروب والرزاعدة ع وه دة هعدااد ا ادةجريت عا 

 علوة  ول  تعمدل جاد  ع ى  راهتده  ف  يوجدا إحصددددددددددددددةه واضدددددددددددددح ألعدااد ه ندةه الثقدةفد  الثدةلثد  وتولعا  في   غي ف

العددةل ع وح ى الدداراادددددددددددددددة  العرب دد  ال   تعنى  ددأ نددةه الثقددةفدد  الثددةلثدد   وتدددةعلا   ع ايح ض وتكوينه  الند دددددددددددددع   

تكدةد تكون  عداو د   إ  بعض الكتدا ال   عنيد   يندة غ  اللغد    نهدة  متعون ثهدة  فد وا جتمدةعي  وا قدارا  ال   يت

ونث يددة   ت  عددةنددةة ا اددةجريت  ين ا قددة    لكت األنظددةر في ا وندد  األخي ة وجادد  نحو مدد ا ا  دداان      دددددددددددددتدده  

    ع نارة في الارااة  ك لكعلهةوموي انتمةه الجمةع  اللغوي 

ه الثقدةفد  الثدةلثد  يعيشدددددددددددددون ن اب تكويت  فدةلثقدةفد  الثدةن د  ت د ثه  إل هدة  ألنهدة والحدةلدددددددددددددل ال وة هن ه ندة

اقدةفد  ايح ض الد   يعيشدددددددددددددون ف ده  والثقدةفد  األولى ت د ثه  إل هدة ألنهدة اقدةفد  ا  دةه والجداود  وعمل د  التكويت 

يتعل  ثهة ه نةه الثقةف  الثةلث   للثقةف  الثةلث  تشاا م ا ال بةق  ت الثقةفتين األولى والثةن    وه ة ا نةهج ال   

العرب د  في   ولعد   ين ا ا  ندةهج في ا  داان ال وة  األولى  ندةهج الب د العرب د  ال   ت د ثه  للثقدةفد  ا ولى   

عمن ف ه  كونه   ت ه ندةه الثقدةفد  الثدةن د   وه دة النوب الثدةلدث فاو  حدةو    تت   والثدةن د  اقدةفد  غي  الندةطقين ال  

ور  دد  وهخرا   دددددددددددددموعدد  و ر  دد   تعددة ددل ه نددةه الثقددةفدد  الثددةلثدد  وفن حددةلله  وشدددددددددددددروطا  ولروفا   إعددااد كتددا  

 الخةل   وكل م ا   يرقى لبنةه الاوي  الصح ح  والتكويت ال ل   ال   تظار ف ه  عةل  الثقةف  األولىع

اه ه ةة ا اتمين  ةلحدةظ ع ى الثقةف  ال دددددددور  نصدددددددم
ه
ي   إت كث  العبث ومنةك الكثي   ت التحاية  ال   ت

في لددددددددددددددوف ا شدددددددددددددتغلين  ددد عدددااد ا ندددةهج الت دددةريددد   في تعل   اللغددد  العرب ددد  للمادددةجريت  وانا ا لنقدددل الثقدددةفددد   

واادددددددتاا لهة عنا ا اةجريت  ت   يرعى همم   الثقةف  وحر لهة  و ت تلك العبي ة   ضددددددد   ا نتقةه الثقةفي ال    

 
 
 بشكل كبي  ع ى تكويت اقةف  اةلث   شوم عو   تعتا   ت هم  القضةية ال   هار  الب ة
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 مالمح العالقة بين الثقافتين السورية والتركية

كلمددددة ا    نددددة  ةتمتددددةل الثقددددةفتدددد  ن ال  ك دددد  والعرب دددد   ددددةلتقددددةرب الكبي  ف مددددة   نهمددددة  وي داد مدددد ا التقددددةرب 

 
 
 ت الحاود ال ددددددوري  ال  ك    فانةك الكثي   ت العةدا  ا شدددددد  ك   ال   تظار بشددددددكل كبي  في الطعةة   جغراف ة

 واللبةس والتدةع    ع ا نةابة  ايختلد   ولا ا التقةرب هابةب عاة ن كر  نهة:

افيـة -1 تدا  تم  و   دلخ  511ك لو    ل822ح دث تلتقي األرا دددددددددددددع  ال دددددددددددددوريد  ال  ك د  ع ى طول    ؛املجـاور  الجرر

 إلى نهر دجل  في ه لدددددعى الشدددددرق    400الحاود عا  الج يرة الدرات   حوالي  
 
ك  وتمر عا  نهر الدرا  ولدددددو 

ولاد ا الت قي الجغرافي هار كبي  ع ى الت قي الثقدةفي  ح دث تشددددددددددددد  ك الكثي   ت ا دان والقرا الحداوديد   ين 

 البلايت  ند  العةدا  والتقةل ا الثقةف  ع

لعتا   ةادددمة  شددد  كة  امة لتول ا الكثي   ت العةدا  ا اددد     ا شددد  ك  ا ن شدددرة  ين و   ؛الدين اإلســـالم  -2

البلايت  وخةلددددد   ع تقةرب ا  ما والدكر ا اددددد  ي ال دددددة ا في البلايت  إت ي دددددود ا  ما ال دددددن  في كل 

ال   ت عدل  ت   ت ادددددددددددددوريدة وترك دة  وتتولدا الكثي   ت األفكدةر الداي  د  في ا ؤاددددددددددددد دددددددددددددة  الداي  د  في البلدايت   

 التآل  والتأ ل  الثقةفي ه را في غةي  ال اول   وي عل  ت الثقةف  ا ا     اقةف   ش  ك   ين البلايتع  

وح ى انثددددددحةب  ة    1516  هغ ددددددط   24  ال    اه  حك  العثمةن ين في اددددددورية  ت تةري   ؛التاريخ املشــــــتر  -3

القرون   ه  ومددد 1918الحرب العدددة  ددد  األولى في هكتوبر  العثمدددةن ين  نهدددة في هعقدددةب الثورة العرب ددد  الكا ا و

ر  وي   فأار  ادددددددددورية في الثقةف  ال  ك    وترك ة  واألعواة الطويل  كون  اقةف  إاددددددددد     واحاة تا  ج و 

في الثقةف  ال دددددددددوري   وكةن  ادددددددددورية في تلك الو   تا  همم   كبي ة للعثمةن ين  في  البوا   الا ي  للعةل  

العربي  وتمثدل جدةنبدة حضدددددددددددددةريدة كبي ا  و داراددددددددددددد   ويد  خرجد  العدايدا  ت ال دددددددددددددخصددددددددددددد دة  ا ؤارة في ترك دة   

هحددا   حم ة الددا شدددددددددددددقي  ا عروف في التددةري  العثمددةني  ددآق شدددددددددددددم  الددايت    حمددا شدددددددددددددم  الددايت  ت    ثددل

الددددةت  ا عنو   ددداينددد     ولعتا   هو رب ددده  وكدددةن لددده هار ع ى شدددددددددددددخصددددددددددددد ددد  ال دددددددددددددلطدددةن  حمدددا الددددةت  شددددددددددددد و 

 خ12   ع 2017الق طنط      إاطنبول حةل ةع لكورا  ال  كمةني   

كل م ه األاددددددددددددبةب ولا  تقةربة كبي ا  ين الثقةفتين ال ددددددددددددوري  وال  ك     مة ي عل تم يز الثقةف  األولى 

ك ة  ه ر   ياركه إ  لالثقةف  ال دددددددددددوري خ عت الثقةف  الثةن   لاقةف  ا  جرخ  ةل  دددددددددددب  للماةجر ال دددددددددددور  في تر 

 نظرة هشدددددددددددددمدل  ت العدةدا  والتقدةل دا للثقدةفد  ال دددددددددددددوريد   فدةلثقدةفد  األولى للمادةجر  ي الاويد  وا نتمدةه  اللد ان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD
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يافعةنه ل رتبةب  ةلبلا األة  ويكونةن لايه صدددددددح  ند ددددددد   واق  تات    تبعاان عنه ا ضدددددددطراب ال دددددددخلدددددددع   

لوطن  الد اتي  الد   يعيشددددددددددددده ا  جر  ي ددددددددددددد طر ع ى تصدددددددددددددرفدةتده  فدةلشدددددددددددددعور بعداة ا نتمدةه  والدرا   ت الح  ا

وادددددددلوكه  ويه مت ع ى تدةلددددددد ل كثي ة  ت ح ةته  ه ة الشدددددددعور  ة نتمةه  واادددددددتاا   الاوي  األلدددددددل    ف افعه 

للثقد   دةلد ا  وتول دا القدارة ع ى البقدةه وا ن دةل في ه   ح ض يعيه  ده  ومد ا ه ر إي دةبي ي ر الندع ع ى  لدا 

 بل كل شدددددع ه  بعنةلدددددر فةعلين ي دددددةممون في لدددددنةع  التنم    والندع ك لك للوطت األة ال   كةن له ا  جر  

 فضل التكويت  في تبض ا  جر  وطنه ويبق   حةفظة ع ى  ضةيةه الوطن  ع  

 تحديات استدامة الثقافة السورية عند املهجرين في تركيا

تراك  إ  هن منةك تحاية  كبي ة في اادددتاا     ع  حضدددور التقةرب الثقةفي الظةمر   ين ال دددوريين واأل

الثقددةفدد  ال دددددددددددددوريدد  في ترك ددة  وتددأتي لدددددددددددددعوبددة  ا ادددددددددددددتدداا دد   ت  بول  ح ض الثقددةفدد  الثددةن دد   ددةلثقددةفدد  األولى  

فةلظروف ا جتمةع   وال ددددددددددد ةاددددددددددد   وا  تصدددددددددددةدي  جعل  تدةعل هغلا   تمع  لا ا  جر في ركود  ع الثقةف   

 ال ددددددددددوري   ولعله ركود عةة  
 
  وتلك هن اللغ  وعةه الثقةف   و  يمكت هن ت تقل إ   ع  ع الثقةف  العرب   عمو ة

 
 
   اللغ  ال   تشدددرح ثهة تدةلددد ل الثقةف   وألن اللغ  العرب   في ترك ة هخ   طةبعة

 
  إت ت  ع لاة عت اقةفلهة  خةلدددة

عض ا ددةم   الثقدةف د   لكت لعداة عقود   بدل هن يدأتي التقدةرب العربي ال  كي في ال دددددددددددددنوا  األخي ة ل صددددددددددددد ح ب

 تلك يحتةج إلى و   لي   ةلقل لع

 ومن أهم أسباب التي أقصت الثقافة العربية عن اللرة العربية في تركيا: 

ع شدددددددد وب ال  كيز ع ى علوة اللغ  الولددددددددد   للغ  العرب   عمو ة لحقب  طويل   ت ال  ت  دون ال  كيز 1

 ع ى ا اةرا  اللغوي    حةدا  وااددددتمةع
 
  مة جعل التوالددددل اللغو   قصددددور    ة

 
ع ى الكتا الصدددددراه القايم    ا

دون التوالدددددددددددددددل  ع ايجتمع اللغو   وشددددددددددددد وب الدكرة هن مددد ه  ي العرب ددد   وهن اادددددددددددددتمرار تعلمادددة رمين النحو 

 والصرف  وم ا را   في العايا  ت ا اارس ال  ك   القايم ع

لنظر للعرب دد  ع ى هنهددة لغدد  لقراهة القرآن وحد  ع شددددددددددددد وب الره   ددأن اللغدد  العرب دد   ي لغدد  دي  دد   وا2

 الاعةه  ع الصدددددددلوا    مة جعل تعل  العرب    ةلدددددددر 
 
ع ى  اةرة القراهة اللدظ    بع اا عت  اةرا  التوالدددددددل  ا

  ع ايجتمع اللغو  واقةفتهع



 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   عةل  تشكل الثقةف  الثةلث  عنا الط ب ال وريين في الجة عة  ال  ك  

 

- 154  - 

 

 

ب د   ع  رور اللغد  العرب د  في ا دة دددددددددددددع   دأل د  التضدددددددددددددي ن  بعدا هن كدةند  العثمدةن د  تكتدا  دةلحروف العر 3

نعد  تلدك الحروف ردحدة  ت ال  ت  وادددددددددددددودا تلدك ع   كبي ا عت العرب د   وتحولد  طرق التعل   إلى ترجمد   فمه

العلوة ا ادددددددددددد     للغ  ال  ك     مة اددددددددددددوا ادددددددددددد طرة لطريق  النحو وال  جم  في تعل   اللغ  العرب    وال     

 ههت   ة اةرا  التوالل   وا اةرا  الثقةف  ع   

ا نتقةه الثقةفي في تكويت اقةف  ا نةهج التعل م   للغ  العرب    و ا ادددددددددددددلك كثي   ت لدددددددددددددنةب ع انلهةج  4

 حتوا تعل ِ  العرب ددِ  مدد ا ا  دددددددددددددلددك في ا وندد  األخي ة   دداعوا ت دددددددددددددا ددل العرب دد  وتوضددددددددددددد حاددة  ددأ ثلدد   ت وا ع  

صدددددددددددددوت د   فدةلاداف  ت تعل  ا تعل   لكت مد ا فصدددددددددددددل العرب د  عت اقدةفلهدة  ال   تعتا  العقدا الندةل  لر ولمدة ال

العرب   لي  اتقةن لد  الحروف والكلمة  والجمل  وبنمة اادددددددددتعمةلاة في اددددددددد ة ة  اقةف    ع ايجتمع اللغو   

ا تحاا ثهة  وبن  ت هعظ  همااف تعل  ه  لغ  التوالدددددددددددل ثهة  ع ه نة هة  لتحق ن ا كةادددددددددددا ال دددددددددددخصددددددددددد   هو 

  يت  م ا التوالدددل إ    تقةن التدةعل الثقةفي اللغو  وادددرد  العة    اجتمةع ة وا تصدددةدية واددد ةاددد ة ودي  ة  و 

العبدةرا  اللغويد  في  دةل هدة الثقدةفي الد   يعا  عنهدة في  وا دادة الصدددددددددددددح حد   ه دة تعل   العرب د   دأ ثلد  اقدةف د   ت  

ا عت اقةف  ا تعل   فا ا لت يحقن له التوالددددددل الصددددددح    ع ه نةه اللغ   وادددددديبق ه في ع ل اقةفي ي عله عةج  

 التعبي  الصح   عت ا وا    وهولى  ه هن يعا  عت اقةفته  لغته    لغ  هخراع

 
 
   م ه األادبةب   تمع  كّون  في  لا ا  جر  ح طة

 
 ع الثقةف  األولى للم جر  و  ي ثدحا م ا    تنةفرا

 
 
ال وري  في ترك ة  وتع ن ع ى ااتاا   الثقةف     ع ى كل ايح ض لبلا ا  جر  وبنمة ع ى غةلبيته  ال   تؤار البة

 
 
 العجل  الثقةف   ال ددددوري   ين ا اةجريت  وألن الط ب ال ددددوريين في الجة عة  ال  ك    م  الدل  األكث  تدةع 

 
 
عت ا شدددد تة  ايجتمع   ال   تؤار ع ى  راهة     ع ايجتمع ال  كي   ت خ ل ح ةهه  األكةديم    وم  األكث  ع  

الثقةف  ال ددددددددددوري   كاموة العمل الطويل وبعةل  األو د وعاة تنةاددددددددددا الاخل  ع    صددددددددددح ح  لوا ع الع     ع

   و شدددددددددددد تة  هخرا ا تصددددددددددددةدي  في هغلا األح ةن  لا ه األاددددددددددددبةب  توجه البةحثةن  خت ةر   ا حت ةجة  العة ل

ترك ة   ت خ ل  الع ن  البحث    ت الط ب ال ددددوريين في ترك ة  لقراهة وا ع الثقةف  ال ددددوري   ين ا اةجريت في

طدةلبدة ادددددددددددددوريدة في الجدة عدة  ال  ك د   وف مدة ي ي تددةلددددددددددددد دل ا جراها  البحث د  في مد ه   88ااددددددددددددد بدةند  ولعد  ع ى  

 ا ا بةن ع
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 : إجراءات الدراسة 

 : منهج الدراسة -1
لارااد  الحةل   ةة البةحثةن  ةادتكااة ا ن ج الولددي التحل  ي  ال   يحةول  ت خ له ولد  وا ع  

الثقدةفد  ال دددددددددددددوريد  عندا الط ب في الجدة عدة  ال  ك د   للو وف ع ى  تطلبدةهه  في اادددددددددددددتداا د  الثقدةفد  والحددةظ  

ع ى الاوي  ال دددددوري   ومو هحا هشدددددكةل التحل ل والتد دددددي  العلم  ا نظ   لولددددد  لةمرة هو  شدددددكل   حادة   

ة عت طرين جمع   دةندة  و علو دة   قنند   عت الظدةمرة هو ا  شدددددددددددددكلد   وتصددددددددددددد  دادة وتحل ل هدة  وتصدددددددددددددويرمدة كم دّ

 وبخضةعاة للارااة  الا  ق ع

 مجتمع الدراسة:   -2

 يتكون   تمع الاراا   ت الط ب ال وريين الااراين في الجة عة  ال  ك  ع

 عينة الدراسة:  -3

   88تتكّون ع ن  الارااد   ت  
 
   ت ط ب الجة عة  ال دوريين في الجة عة  ال  ك    ويتولعون  شدخصدة

   في جة عة 
 
لقراهة الوا ع واخت ف ا ت ةمة  للط ب في    كتلد  حكو    وخةل   وم ا التولب كةن  قصودا

 جة عة  وه  ةة  كتلد   والجاول التةلي يوضح تعااد   تمع الاراا   ةلتدص ل:

 مرحلة الدراسة ونوع الجامعة للطالب الذين أجابوا على االستبيان حسب( يوضح مجتمع الدراسة 1الجدول )

 الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة  عدد المستجيبين  
 25 17 42 ليسانس 
 8 16 24 ماجستير 
 18 4 22 دكتوراة 
 51 37 88 المجموع
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  مجتمع 1 توضيحيرسم 
ً
 للجامعةالدراسة تبعا

 عينة الدراسة تبعا للمرحلة الدراسية  2رسم توضيحي 

 ( يوضح عينة الدراسة حسب مرحلة عدد سنوات الرربة وعدد أفراد األسر  للطالب الذين أجابوا على االستبيان 2الجدول )

عدد سنوات  
 الغربة

عدد  
 المستجيبين

 عدد أفراد األسرة
 5أكثر من    5إلى  3من    3أقل من  

1-3 4 1 1 2 
4-5 8 2 3 3 
6-8 30 3 15 12 

 12 32 2 46 8فوق 
 29 51 8 88 المجموع

ماجستير
52%

دكتوراة
48%

للمرحلة الدراسيةالدراسة تبعاً عينة

جامعة حكومية
58%

جامعة خاصة
42%

للجامعةالدراسة تبعاً عينة
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 لعدد أفراد األسر    3رسم توضيحي 
ً
 عينة الدراسة تبعا

 
 لعدد سنوات الرربة الدراسة عينة 4سم توضيحي ر 

ً
 تبعا

 أدوات الدراسة  -4

هداة  حث   واحاة  و ي ا اددددددددددددد بةن   وبنةه ع ى ايخرجة  ال   حصدددددددددددددل عل هة البةحثةن  ت  ا عتمةد ع ى 

ن في تعل   و بعا  قة ل  الخا اه  هعاا ا ادددددددد بةن  لق ةس العوا ن والصددددددددعوبة  ال   يعيشدددددددداة ا  جرون ال ددددددددوري

دددةظ ع ى اقددةفلهددة في   د ه نددة ه  اللغدد  العرب دد   ولقراهة توجاددة  ا  جريت في تعل   ه نددة ه  اللغدد  العرب دد  والح

 ا  جرع

 :وفيما يلي عرض لكيفية بناء أدا  البحث

ااد بةن  لق ةس ات ةمة  الط ب ال دوريين نحو الثقةف  ال دوري  في الجة عة  ال  ك    هعا البةحثةن  

   و   اادددد بةن  لق ةس ااددددتاا   الثقةف  ال ددددوري  عنا الدل  ا  ددددلهاف  هع ه  وتلك بعا ا ط ب ع ى األدب ال

والارااددددددددددة  والبحوا ال ددددددددددة ق  تا  الع     موضددددددددددوب الاراادددددددددد   وال   يعرفاة الرفةعي  أنهة: "وادددددددددد ل  لجمع 

أفراد3أقل من 
33%

أفراد5إلى 3من 
58%

أفراد5أكثر من 
9%

عينة الدراسة تبعاً لعدد أفراد األسرة

سنوات1-3
5% سنوات4-5

9%

سنوات6-8
34%

سنوات8أكثر من 
52%

سنوات الغربةتبعا لعدد الدراسة عينة
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ا علو ة  ا تعلق   موضدددددددددوب البحث عت طرين إعااد اادددددددددتمةرة  ويت  تعبللهة  ت  بل ع ن   مثل   ت األفراد   

خع  وفي ضدددددددددددوه 147   ع  2012   ول دددددددددددمى ال دددددددددددخص ال   يقوة  مله ا ادددددددددددتمةرة  ة  دددددددددددت  اع له و شدددددددددددةوله

الاراادددددددددددددة  ال دددددددددددددة ق  ا تعلق   مشدددددددددددددكل  الارااددددددددددددد  ال   ت  ا ط ب عل هة  وفي ضدددددددددددددوه اادددددددددددددتط ب ره  ع ن   ت  

  ع ن   و ة ة  ونةه ا اد بةن  وفن  
 
ا تكصدصدين عت طرين ا قة    ال دخصد   اادتكلص  نهة البةحثةن هبعةدا

 الخطوا  ا ت  :

 الر ي    ال   تتكون  نهة ا ا بةن   و ي:ت  تحايا ايحةور   -1

 .ايحور األول: ع  ة  الط ب ال وريين  ع ايح ض العربي في ا  جر -

 ايحور الثةني: الثقةف  العرب   في العةدا  والتقةل ا عنا الط ب ال وريينع -

 ايحور الثةلث: ع  ة  الط ب ال وريين  ع البلا األللع -

 تقع تح  كل   ةلعل ةغ  الدقرا  ال    -2

 إعااد ا ا بةن  في لورههة األول  ع -3

 تمث ل  حةور الق   في فقرا  ا ا بةن  لق ةس ا ت ةمة  الثقةف   عنا ع ن  الاراا ع -4

 عر  ا ا بةن  ع ى ايحكمين وايختصين لق ةس لا اة وابةههةع -5

دقرا   و دا  ل  عداد  بعدا إجراه التعداي   ال   هوىدددددددددددددعى ثهدة ايحكمون  ت  تعدايدل ولددددددددددددد دةغد  بعض ال -6

خ فقرة   ولع  ع ى ا ا   حةور  ح ث هعطي لكل فقرة ولن 24فقرا  ا اددددددد بةن  في لدددددددورههة النهة    ل

خ لإلجة ة : لعةدة  غةلبة   1  2   3  4  5 ارج وفن  ق ةس لكةر  الخمةسددددددع   كةلتةلي: تعط  الارجة  ل

 ن  في لورههة النهة   ع   هح ةنة  نةدرا  ه ااخ ع ى ال  تياع وا لحن يوضح ا ا بة

   صدق االستبانة -1
 ويقصا  صاق ا ا بةن : هن تقي  فقرا  ا ا بةن   ة وضع  لق ةاهع

 و ةة البةحثةن  ةلتأكا  ت لاق ا ا بةن   طريقتين:

 صدق املحكمين:   -أوال

ل       ت  عر  ا ادددددد بةن  في لددددددورههة األول   ع ى   موع   ت األاددددددةت ة ا تكصددددددصددددددين في ا حصددددددةه وا

وعل  الند   ح ث  ة وا    ااه آرا ه  و  حظةهه  حول  نةادددب  فقرا  ا اددد بةن   و اا انتمةه الدقرا  إلى 
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كدل   دةل  ت   دة   ا اددددددددددددد بدةند   وكد لدك وضدددددددددددددوح لددددددددددددد دةغلهدة اللغويد   وفي ضدددددددددددددوه تلدك ا راه ت  تعدايدل بعض 

 خع  24الدقرا   ل صب  عاد الدقرا  ل

   صدق االتساق الداخلي:  -ثانيا

يقصدددددا  صددددداق ا ت دددددةق  اا ات دددددةق كل فقرة  ت فقرا  ا اددددد بةن   ع ايجةل ال   ت تم  إل ه م ه  

الدقرة  و ا  ةة البةحثةن  ح ددةب ا ت ددةق الااخ ي ل ادد بةن  وتلك  ت خ ل ح ددةب  عة    ا رتبةب  ين 

 عة ل ارتبةب  ي ادون    وك لك ت  ح دةب   كل فقرة  ت فقرا    ةل ا اد بةن  والارج  الكل   للم ةل ند ده

 خعSPSS ين درجة  كل   ةل  ت   ة   ا ا بةن  والارج  الكل   ل ا بةن    ةاتكااة الا نة   ا حصةلي ل

عالقات الطالب الســـــــــــوريين  يوضدددددددددددح  عة ل ارتبةب كل فقرة  ت فقرا  ايحور األول "  األول:  الجاول 

 "  ع الارج  الكل   للمحور األولع مع املحيط العرب  في املهجر

 معامل االرتباط ومستوى الداللة للمحور األول  1 جدول 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  السؤال 
 0.001 0.644468 أحافظ على عالقات اجتماعية مع السوريين في محيطي. 

 0.001 0.550292 سورية.أحرص على السكن في حي فيه أفراد وعائالت 
أفضل التسوق من األسواق العربية التي توفر منتجاتنا الثقافية 

 السورية. 
0.520348 0.001 

أرتاد المجالس الشعبية السورية في مدينتي وعلى شبكات التواصل 
 االجتماعي.

0.783132 0.001 

 0.001 0.530287 أستعمل التعابير الشعبية السورية في حديثي مع السوريين. 
 0.001 0.754965 أشارك في نشاطات وفعاليات الجالية السورية في تركيا.

أنضم إلى مجموعات المغتربين السوريين على شبكات التواصل  
 االجتماعي.

0.651462 0.001 

 0.001 0.675261 أنضم إلى الجمعيات الثقافية السورية ونشاطاتها في مدينتي.
  معنى وجود ع     ين كل م ه  يت دح  ت   

 
الجاول األول هن جم ع فقرا  ايحور األول دال  إحصدة  ة

خ ول لك تعا فقرا  البعا لددةد    ة  a≤0.05الدقرا    ع ايجةل الك ي للمحور األول  ح ث   ددتوا الا ل  ل

 وضع  لق ةاهع
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الثقافة العربية في العادات  "   يوضددددح  عة ل ارتبةب كل فقرة  ت فقرا  ايحور الثةنيالثةني:  الجاول 

 "  ع الارج  الكل   للمحور الثةنيعوالتقاليد عند الطالب السوريين  

 معامل االرتباط ومستوى الداللة للمحور الثان   2 جدول 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  السؤال 
 0.001 0.6060743 أحافظ على ممارسة القيم والثقافة العربية حيث أعيش. 

 0.001 0.7247445 أحافظ على تقديم الطعام العربي وتناوله وفق اإلطار الثقافي السوري.
أفضل الطعام واألكل وفق الثقافة العربية على ثقافة الطعام واألكل في بلد  

 المهجر.
0.727485 0.001 

 0.001 0.481662 واإلسالمية. أحرص على اختيار األلبسة القريبة من الثقافة العربية 
 0.001 0.662309 أحرص على مشاهدة القنوات التلفزيونية العربية في بيتي. 

 0.001 0.590366 أتابع البرامج الثقافية والفكرية العربية على شبكات التواصل االجتماعي. 
 0.001 0.6387143 أحرص على ممارسة نشاطاتي الفكرية باللغة العربية.

هاتفي وحاسوبي وسيارتي واألجهزة الرقمية الترفيهية واألساسية في  أضبط 
 حياتي ليكون نظام التشغيل فيها باللغة العربية.

0.558023 0.001 

  معنى وجود ع  د   ين كدل 
 
يت دددددددددددددح  ت الجداول الثدةني هن جم ع فقرا  ايحور الثدةني دالد  إحصدددددددددددددة  دة

خ ولدد لددك تعددا فقرا  البعددا a≤0.05الثددةني  ح ددث   دددددددددددددتوا الددا لدد  لمدد ه الدقرا    ع ايجددةل الك ي للمحور  

 لةد    ة وضع  لق ةاهع

عالقات الطالب السوريين  يوضح  عة ل ارتبةب كل فقرة  ت فقرا  ايحور الثةلث "  الثةلث:  الجاول 

 "  ع الارج  الكل   للمحور الثةلثمع البلد األصل

 تباط ومستوى الداللة للمحور الثالثمعامل االر  3 جدول 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  السؤال 
أدرك جغرافية وحدود المدن والقرى في المحافظة التي أنتمي إليها في  

 0.001 0.5460405 سوريا.

 0.001 0.611152 أدرك تاريخ مدينتي التي أنتمي إليها في سوريا القديم والحديث.
مدينتي التي أنتمي إليها في سوريا، وأعلم آخر األحداث أتابع أخبار 

 0.614673 والمستجدات.
0.001 

 0.001 0.612552 أتواصل مع أفراد عائلتي وأقربائي المقيمين في سوريا بشكل دوري.
 0.001 0.5573683 أحرص على التواصل مع أصدقائي وزمالئي في سوريا.
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الروابط االجتماعية والرسمية في بلدي االم أحرص على االرتباط بجميع 
 0.001 0.537025 سورية )أقرباء، أهل، بيت، زيارات دورية، مشاركات ..(.

أحرص على تفعيل صلتي بعالقات وأنشطة متنوعة مع بلدي وأبناء بلدي 
 باللغة العربية.

0.5749717 0.001 

 0.001 0.533537 انتهاء الحرب.أتطلع إلى العودة إلى بيتي وبلدي سورية بعد 
  معنى وجود ع     ين كل 

 
يت ددددددددددح  ت الجاول الثةلث هن جم ع فقرا  ايحور الثةلث دال  إحصددددددددددة  ة

خ ولدد لددك تعددا فقرا  البعددا a≤0.05مدد ه الدقرا    ع ايجددةل الك ي للمحور الثددةلددث  ح ددث   دددددددددددددتوا الددا لدد  ل

 لةد    ة وضع  لق ةاهع

 :Reliabilityثبات االستبانة  -2

 في كل  رة يطبن ف هة ع ى ايجموع  ند دددددددداة  
 
يقصددددددددا  ةلثبة : مو إعطةه ا ق ةس للنتة   ند دددددددداة تقريبة

 خع  147   ع 2012له و شةوله   ع   ت األفراد

خطوا  للتدددأكدددا  ت ابدددة  ا اددددددددددددد بدددةنددد   وتلدددك بعدددا تطب قادددة ع ى ع نددد  اادددددددددددددتط ع ددد     ةنهجرا البدددةحثددد 

 ل هلدة كرونبة ع والجاول التةلي يوضح نتة   ابة  ا ا بةن ع ةاتكااة  عة 
 معامل ألفا كرونباخ لالستبيان  4جدول 

 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات المحور
 0.77 8 عالقات الطالب السوريين مع المحيط العربي في المهجر. 

 0.81 8 والتقاليد عند الطالب السوريين. الثقافة العربية في العادات  
 0.94 8 عالقات الطالب السوريين مع البلد األصل. 

 0.85 24 الدرجة الكلية 
خ  وم ا يال ع ى هن ا اددد بةن  تتمتع  ارج  0.85خ هن  عة ل الثبة  الك ي ل5يت دددح  ت الجاول ر   ل

الدداراادددددددددددددد  ولعن  تلددك هن مدد ه األداة لو هع ددا تطب قاددة ع ى  ت الثبددة  تطم ن البددةحثين إلى تطب قاددة ع ى ع ندد   

 هفراد الاراا  هند ا  هكث   ت  رة  لكةن  النتة    ريب   ت بعضاة  ويطلن ع ى نتة  اة  أنهة اة ت ع

 األساليب اإلحصائية:-3

 ااتكاة البةحث األاةل ا ا حصة    التةل  :

 لتحل ل الب ةنة  و عةلجلهةعخ   SPSSت  ااتكااة الا نة   ا حصةلي ل -1

 ت  ااتكااة ا عةلجة  ا حصة    التةل   للتأكا  ت لاق هدوا  الاراا  وابةههة: -2



 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   عةل  تشكل الثقةف  الثةلث  عنا الط ب ال وريين في الجة عة  ال  ك  
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 عة ل ارتبةب  ي ادددددددددددون: للتأكا  ت لددددددددددداق ا ت دددددددددددةق الااخ ي ل اددددددددددد بةن   وتلك   ي ةد " عة ل   -

 ارتبةب  ي اون"  ين كل   ةل  والارج  الكل   ل ا بةن ع

 كرونبة : وتلك للتأكا  ت ابة  هداة الاراا ع عة ل ارتبةب هلدة   -

 ت  ااتكااة ا عةلجة  ا حصة    التةل   لتحل ل نتة   الاراا  ا  اان  : -3

 التكرارا ع عه

 ال  ا ا لوي ع عب

 ا تواطة  الح ة   ع ع 

 ا نحراف ا ع ةر ع عا

 عرض النتائج ومناقشتها 

  ولعر  البةحثةن النتة   وينة شدددددددةنهة ويد دددددددرانهة في ضدددددددوه فرضددددددد 
 
ة  البحث ال   ت  تحايامة   دددددددبقة

 وح ا ترت  هة ع ى النحو التةلي:

 الفرضية األولى: 

 وجبددد   ين: الحددددةظ ع ى الع  دددة   ع ايح ض العربي في ا  جر  واادددددددددددددتددداا ددد  الثقدددةفددد     ع  ددد مندددةك  

 عددة   ال دددددددددددددوريدد  عنددا ه نددةه الثقددةفدد  الثددةلثدد  في الجددة عددة  ال  ك دد  ل ت وجادد  نظر الط ب ال دددددددددددددوريين في الجددة

 ال  ك  خع

  تغي    تقل: الحدةظ ع ى الع  ة   ع ايح ض العربي في ا  جرع -

  تغي  تةبع: ااتاا   الثقةف  ال وري  عنا ه نةه الثقةف  الثةلث  في الجة عة  ال  ك  ع -

وللتحقن  ت صددددددددددح  م ه الدرضدددددددددد   ااددددددددددتكاة البةحثةن التكرارا   وال  ددددددددددا ا لوي   وا تواددددددددددطة   

رافة  ا ع ةري   ع ى ايحور األول " ع  ة  الط ب ال دددوريين  ع ايح ض العربي في ا  جر"ع  الح دددة     وا نح

 وحص  ع ى النتة   التةل  :

 تحليل إجابات املحور األول  5جدول 

 T test النسبة االنحراف  المتوسط  السؤال 
اتجاه 
 العينة

رتبة 
 السؤال 

عالقات اجتماعية أحافظ على 
 مع السوريين في محيطي.

 2 غالبا 41.76- 81.36 0.91 4.06
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أحرص على السكن في حي فيه  
 أفراد وعائالت سورية.

 6 أحيانا 37.4539- 57.04545 1.19904 2.852273

أفضل التسوق من األسواق  
العربية التي توفر منتجاتنا  

 الثقافية السورية. 
 3 غالبا 41.3073- 69.54545 1.016838 3.477273

أرتاد المجالس الشعبية السورية  
في مدينتي وعلى شبكات 

 التواصل االجتماعي. 
 4 أحيانا 35.7434- 66.13636 1.197295 3.306818

أستعمل التعابير الشعبية السورية  
 في حديثي مع السوريين. 

 1 غالبا 42.8419- 83.63636 0.903956 4.181818

نشاطات وفعاليات أشارك في 
 7 أحيانا 36.9879- 54.31818 1.231286 2.715909 الجالية السورية في تركيا.

أنضم إلى مجموعات المغتربين 
السوريين على شبكات التواصل  

 االجتماعي.
 5 أحيانا 34.7334- 58.86364 1.280786 2.943182

أنضم إلى الجمعيات الثقافية 
 مدينتي. السورية ونشاطاتها في 

 8 نادرا 41.19- 51.36364 1.122348 2.568182

 إجابات املحور األول   5رسم توضيحي 

 
 ت  عدال ا جدة دة  العدةة    %45هن  عدال إجدة دة  لعدةدة وغدةلبدةخ ت دددددددددددددةو     3يت دددددددددددددح  ت الشدددددددددددددكدل ر   

 مددة يعن  هن هكث يدد   ت الط ب ال دددددددددددددوريين في الجددة عددة     %28 قددة ددل  عددال إجددة ددة  لنددةدرا وه ددااخ ال    لغدد   

دائما
19%

غالبا
أحيانا26%

27%

نادرا
17%

أبدا
11%

معدل إجابات المحول األول

دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا



 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   عةل  تشكل الثقةف  الثةلث  عنا الط ب ال وريين في الجة عة  ال  ك  
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ى العالقات مع املحيط  هنا  عالقة موجبة بين الحفاظ علال  ك   يوافقون ع ى الدرضد   األولى القة ل   أن  

العرب  في املهجر، واســــــــــتدامة الثقافة الســــــــــورية عند أبناء الثقافة الثالثة في الجامعات التركية )من وجهة  

 نظر الطالب السوريين في الجامعات التركية(.

و ا هوضددددددح  ا جة ة  ع ى م ا ايحور ات ةمة  الط ب ال ددددددوريين في ااددددددتاا   الثقةف  ال ددددددوري  في 

الحفاظ على العادات    و ا وضدددددددددددع البةحثةن عاة  ؤشدددددددددددرا  لق ةس  خالل العالقات مع البلد األم ت ا  جر  

   وجةه  ا ت ةمة  كمة ي ي:والتقاليد عند الطالب السوريين

 أنه  يحةفظون ع ى  %76.1 حةفظ  ا اةجر ع ى الع  ة  ا جتمةع    ع ال ددددددددددددوريين في  ح طه  وهجةب   -

 بعاة ايحةفظ  ع ى م ه الع  ة ع  %5.6ا جتمةع    ع ال وريين في  ح طا    ينمة هجةب  الع  ة   

%  أنه  يحرلددون ع ى ال ددكت    28.4حر  ا اةجر ع ى ال ددكت في  ي ف ه هفراد وعة    اددوري   وهجةب   -

 % بعاة حرلا  ع ى تلكع  40.9في  ي يض  ال وريين   ينمة هجةب 

%  أنه    43.2واق العرب   ال   توفر ا نت ة  الثقةف   ال ددوري   وهجةب  تدضدد ل ا  جر لل  ددوق  ت األادد  -

 %  أنه    يدضلون تلكع  13.7يدضلون األاواق العرب   عنا ال  وق   ينمة هجةب  

%  أنه    50ارت ةد ا  جر ايجةل  الشددعب   ال ددوري  في  اي ته وع ى شددبكة  التوالددل ا جتمةعي  وهجةب   -

%  ددأنه      26.1عب دد  ال دددددددددددددوريدد  في  دداينله  وع ى  وا ع التوالددددددددددددددل   ينمددة هجددةب  يرتددةدون ايجددةل  الشددددددددددددد 

 يرتةدون م ه ايجةل ع

%  أنه  ي ددددددددددتعملون    84جر التعة ي  الشددددددددددعب   ال ددددددددددوري  في حايثه  ع ال ددددددددددوريين  وهجةب  ةااددددددددددتعمةل ا ا -

 لا  ل لكعبعاة ااتعمة %6.8التعة ي  الشعب   ال وري  في حايثه   ع ال وريين   ينمة هجةب  

%  أنه  يشةركون في نشةطة    25 شةرك  ا اةجر في نشةطة  وفعةل ة  الجةل   ال وري  في ترك ة  وهجةب  -

 %  أنه    يشةركونع  44.3وفعةل ة  الجةل   ال وري  في ترك ة   ينمة هجةب 

%  أنه    32.9  انضدمةة ا اةجر إلى   موعة  ا غ   ين ال دوريين ع ى شدبكة  التوالدل ا جتمةعي  وهجةب -

 % بعاة انضمة ا ع  34.1ينضمون إلى   موعة  ا غ   ين ال وريين ع ى  وا ع التوالل   ينمة هجةب  

%  أنه  ينضدمون إلى   22.7انضدمةة ا اةجر إلى الجمع ة  الثقةف   ال دوري  ونشدةطةههة في  اي ته  وهجةب   -

 % بعاة انضمة ا ع  48.9ةب  الجمع ة  الثقةف   ال وري  ونشةطةههة في  اينله    ينمة هج

وه ة  وة ا ؤشددددرا   فقا حصددددل ا ؤشددددر " ااددددتعمةل ا اةجر التعة ي  الشددددعب   ال ددددوري  في حايثه  ع  

ال دددددوريين " ع ى الرتب  األولى  ين البنود في ايحور  وم ا يال ع ى  وة العة    ال دددددوري   ين ال دددددوريين  ودورمة  
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وكون العدة  د  وجده  ت وجوه الثقدةفد   ت دددددددددددددةم  في اادددددددددددددتداا د  الثقدةفد  في الحددةظ ع ى الرا طد   ع الوطت األة  

 والحدةظ ع ى الاوي ع

وه ة ا ؤشدددددددر في الرتب  األخي ة فكةن " انضدددددددمةة ا اةجر إلى   موعة  ا غ   ين ال دددددددوريين ع ى شدددددددبكة   

هن م ه  التوالددددل ا جتمةعي"  وم ا يشددددي  إلى ضددددع  ااددددتكااة واددددة ل التوالددددل ثهاف ااددددتاا   الاوي    ع  

الوادددددد ل   ي األ وا في ولددددددول الثقةف  وااددددددتاا   الاوي  ال ددددددوري   ولعل الع وف عت م ه ايجموعة  اددددددوبه  

عاة الشدعور  ةلحةج  للتوالدل  وم ا ادوبه عاة نشدر الوعي  ين ه نةه الجةل   ال دوري  في ضدرورة ربض األ نةه  

توافن  ع ا  اية العاياة ال   يتمتعون  ةلوطت  للحدةظ ع ى   ددددتقبلا  وحةضددددرم   وتكويت شددددخصدددد له   مة ي

 ثهة كونه  عةيشوا اقةفتينع

   :الفرضية الثانية

مندةك ع  د   وجبد   ين الحددةظ ع ى الثقدةفد  العرب د  في العدةدا  والتقدةل دا في  لدا ا  جر  وربض ه ندةه  

 ن في الجة عة  ال  ك  خعالثقةف  الثةلث  في الجة عة  ال  ك    ةلثقةف  األولى ل ت وجا  نظر الط ب ال وريي

 .تغي  ا  تقل: الحدةظ ع ى الثقةف  العرب   في العةدا  والتقةل ا في  لا ا  جرا  -

 ا تغي  التةبع: ربض ه نةه الثقةف  الثةلث  في الجة عة  ال  ك    ةلثقةف  األولىع -

وادددددددددددددطددة   وللتحقن  ت صدددددددددددددحدد  مدد ا الدر  اادددددددددددددتكدداة البددةحثددةن التكرارا   وال  ددددددددددددددا ا لويدد   وا ت

الح دددددددددددددددة  ددد   وا نحرافدددة  ا ع دددةريددد   ع ى ايحور الثدددةني "الثقدددةفددد  العرب ددد  في العدددةدا  والتقدددةل دددا عندددا الط ب  

 ال وريين "  وحص  ع ى النتة   التةل  :

 تحليل إجابات املحور الثان   6جدول 

 T test النسبة االنحراف  المتوسط  السؤال 
اتجاه 
 العينة

رتبة 
 السؤال 

أحافظ على ممارسة القيم والثقافة 
 العربية حيث أعيش. 

 5 غالبا 36.1- 80.45 1.09 4.02

أحافظ على تقديم الطعام العربي 
وتناوله وفق اإلطار الثقافي  

 السوري.
 2 غالبا 41.45- 83.86 0.93 4.19



 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   عةل  تشكل الثقةف  الثةلث  عنا الط ب ال وريين في الجة عة  ال  ك  

 

- 166  - 

 

 

أفضل الطعام واألكل وفق الثقافة 
الطعام واألكل  العربية على ثقافة 

 في بلد المهجر.
 4 غالبا 37.34- 80.68 1.05 4.03

أحرص على اختيار األلبسة  
القريبة من الثقافة العربية 

 واإلسالمية.
 3 غالبا 37.41- 81.81 1.04 4.09

أحرص على مشاهدة القنوات  
 التلفزيونية العربية في بيتي. 

 8 أحيانا 33.32- 67.04 1.27 3.35

البرامج الثقافية والفكرية  أتابع 
العربية على شبكات التواصل  

 االجتماعي
 6 غالبا 37.21- 75.22 1.09 3.76

أحرص على ممارسة نشاطاتي 
 الفكرية باللغة العربية 

 1 عادة 45.63- 84.09 0.84 4.2

وحاسوبي  - هاتفي  أضبط 
الرقمية   واألجهزة  وسيارتي 
الترفيهية واألساسية في حياتي 

فيها  ليكون   التشغيل  نظام 
 باللغة العربية.

 7 غالبا 28.61- 70.22 1.46 3.51

 إجابات املحور الثان  6رسم توضيحي 

 
%  ت  عال ا جة ة  العةة   73  هن  عال إجة ة  لدا مة وغةلبةخ ت دددددددةو   6يت دددددددح  ت الشدددددددكل ر   

 مددة يعن  هن  عظ  الط ب ال دددددددددددددوريين في الجددة عددة  ال  ك دد  يوافقون ع ى الدرضددددددددددددد دد  الثددةن دد  القددة لدد   وجود 

دائما
38%

غالبا
35%

أحيانا
15%

نادرا
9%

أبدا
3%

معدل اإلجابات للمحور الثاني

دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
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جر، وربط أبنــاء الثقــافــة عالقــة موجبــة بين الحفــاظ على الثقــافــة العربيــة في العــادات والتقــاليــد في بلــد امله

   الثالثة في الجامعات التركية بالثقافة األولى )من وجهة نظر الطالب السوريين في الجامعات التركية(..

و ا هوضددددددح  ا جة ة  ع ى م ا ايحور ات ةمة  الط ب ال ددددددوريين في ااددددددتاا   الثقةف  ال ددددددوري  في 

الحفاظ على العادات  لبةحثةن عاة  ؤشدددددددددددرا  لق ةس    و ا وضدددددددددددع اخالل العالقات مع البلد األما  جر  ت 

   وجةه  ا ت ةمة  كمة ي ي:والتقاليد عند الطالب السوريين

%  أنه  يمةراددددددددددون الق     77.3حدةظ ا اةجر ع ى  مةرادددددددددد  الق   والثقةف  العرب   ح ث يعيه  وهجةب   -

 الق   الثقةف  ع% بعاة  مةرا     12.5الثقةف   في  ح طا  ح ث يعيشون   ينمة هجةب  

وهجةب   - ال ور    الثقةفي  ا طةر  وفن  وتنةوله  العربي  الطعةة  تقاي   ع ى  ا اةجر  %  أنه     80.7حدةظ 

% بعاة حدةلا  ع ى    4.6يحةفظون ع ى تقاي  الطعةة العربي وتنةوله وفن الثقةف  ال وري    ينمة هجةب  

 الثقةف  ال وري  في تقاي  الطعةة وتنةولهع 

الطعةة واألكل وفن الثقةف  العرب   ع ى اقةف  الطعةة واألكل في  لا ا  جر  فقا هجةب  تدض ل ا اةجر   -

%   10.3%  أنه  يدضلون الثقةف  ال وري  ع ى اقةف  ا  جر في تقاي  الطعةة وتنةوله   ينمة هجةب  73.8

  أنه  يدضلون اقةف  ا  جر ع ى الثقةف  ال وري  في تقاي  الطعةة وتنةولهع 

ا  - هجةب  حر   فقا  وا ا       العرب    الثقةف   القريب   ت  األلو    اخت ةر  ع ى  %  أنه     77.3اةجر 

% بعاة حرلا  ع ى    10.3يحرلون ع ى اخت ةر ا  ب  وفن الثقةف  العرب   وا ا       ينمة هجةب  

 الثقةف  العرب   وا ا     في اللبةسع

%  أنه  يحرلون ع ى   46.6العرب   في  يته  فقا هجةب  حر  ا اةجر ع ى  شةماة القنوا  التلد يون   -

 % بعاة حرلا  ع ى تلكع  28.5 شةماة القنوا  التلد يون   العرب     ينمة هجةب 

%   64.8 تةبع  ا اةجر الا ا   الثقةف   والدكري  العرب   ع ى شبكة  التوالل ا جتمةعي  فقا هجةب   -

الثقةف   والدكر  الا ا    يتةبعون  التوالل ا جتمةعي   ينمة هجةب   أنه   العرب   ع ى شبكة   %    30.7ي  

  أنه    يتةبعونع

هجةب   - فقا  العرب     الدكري   ةللغ   نشةطةته  ع ى  مةرا   ا اةجر  ع ى    87.5حر   يحرلون  %  أنه  

 % بعاة حرلا  ع ى  مةرا  م ه ال شةطة ع  5.6 مةرا  نشةطةهه  الدكري   ةللغ  العرب     ينمة هجةب  

نظةة   - ل كون  ح ةته  في  واألاةا    ال  ف ه    الر م    واألجا ة  وا ةرته  وحةاوبه  مةتده  ا اةجر  ضبض 

%  أنه  يضبطون هجا هه  ل كون نظةة ال شغ ل  ةلعرب       59.1ال شغ ل ف هة  ةللغ  العرب    فقا هجةب  

 % بعاة ضبطا  ألجا هه  ع ى اللغ  العرب  ع 26.1 ينمة هجةب 
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"  حر  ا اةجر ع ى  مةرادد  نشددةطةته الدكري   ةللغ  العرب  ؤشددرا  فقا حصددل ا ؤشددر "وه ة  وة ا 

ع ى الرتب  األولى  وم ا يال ع ى وجود دافع داخ ي نحو الاوي  ال وري   فةل خص يدضل عنا التدكي  اللغ  

يرتةح عقله  عاة كأداة  ال   يشددددددعر  أنه ج ه  نهة  وهنهة ج ه  نه  ويصددددددا امتمة ةته الدكري  في م ه اللغ  ال    

 للتدكي ع

حر  ا اددةجر ع ى  شددددددددددددددةمدداة القنوا  التلد يون دد  العرب دد  في وه ددة ا ؤشدددددددددددددر في الرتبدد  األخي ة  فكددةن "

 "  ومدد ا  ددا يكون نددةت دد  يتدده
 
عت تغي  ا عددةدلدد  ا ع   دد   وغلبدد  ا ن  ندد  ع ى القنوا  التلد يون دد   وعدداة اقدد    ة

  ا  ددددددددّي دددددددد  في هغلا األح ةن  و ارته ع ى الولددددددددول للمعلو    طرق  كتلد    ا اةجر العربي  ةلقنوا  العرب 

 ل ا نت  ع وف  ين ا اةجريت عت القنوا  ا ع     العرب  ع

 :الفرضية الثالثة

منددةك ع  دد   ين الحدددةظ ع ى الع  ددة   ع البلددا األلدددددددددددددددل وربض ه نددةه الثقددةفدد  الثددةلثدد  في الجددة عددة   

 .ل ت وجا  نظر الط ب ال وريين في الجة عة  ال  ك  خال  ك    ةلثقةف  األولىع 

 . تغي    تقل: الحدةظ ع ى ع  ة  الط ب ال وريين  ع البلا األلل -

  تغي  تةبع: ربض ه نةه الثقةف  الثةلث  في الجة عة  ال  ك    ةلثقةف  األولىع -

التكرارا   وال  ددددددددددددددا ا لويدد   وا توادددددددددددددطددة     ةنوللتحقن  ت صدددددددددددددحدد  مدد ا الدر  اادددددددددددددتكدداة البددةحثدد 

الح دددددددة     وا نحرافة  ا ع ةري   ع ى ايحور الثةلث "ع  ة  الط ب ال دددددددوريين  ع البلا األلدددددددل"  وحصددددددد  

 ع ى النتة   التةل  

 تحليل إجابات املحور الثالث7جدول 
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أدرك جغرافية وحدود المدن والقرى في  
 المحافظة التي أنتمي إليها في سوريا.

 3 غالبا 36.83- 83.4 1.05 4.17

أدرك تاريخ مدينتي التي أنتمي إليها في 
 سوريا القديم والحديث.

 1 عادة 38.34- 85.9 0.99 4.29

إليها في أتابع أخبار مدينتي التي أنتمي 
 سوريا، وأعلم آخر األحداث والمستجدات.

 4 غالبا 37.59- 82.04 1.03 4.1
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أتواصل مع أفراد عائلتي وأقربائي المقيمين 
 في سوريا بشكل دوري.

 2 غالبا 44.49- 83.86 0.86 4.19

أحرص على التواصل مع أصدقائي وزمالئي 
 في سوريا.

 6 غالبا 35.37- 72.72 1.16 3.63

على االرتباط بجميع الروابط أحرص 
االجتماعية والرسمية في بلدي االم سورية  

)أقرباء، أهل، بيت، زيارات دورية، مشاركات  
.).. 

 7 غالبا 38.91- 70.9 1.07 3.54

أحرص على تفعيل صلتي بعالقات وأنشطة  
 متنوعة مع بلدي وأبناء بلدي باللغة العربية.

 5 غالبا 32.46- 73.63 1.26 3.68

أتطلع إلى العودة إلى بيتي وبلدي سورية بعد 
 انتهاء الحرب. 

 8 غالبا 31.45- 70.22 1.33 3.51

 معدل اإلجابات للمحور الثالث7رسم توضيحي 

 
%  ت  عال ا جة ة  العةة   70  هن  عال إجة ة  لغةلبة ودا مةخ ت ددددددددددةو   7يت ددددددددددح  ت الرادددددددددد  ر  

 مددة يعن  هغلددا الط ب ال دددددددددددددوريين في الجددة عددة  ال  ك دد  في الع ندد  البحث دد  يوافقون ع ى الدرضددددددددددددد دد  الثددةلثدد  

فة الثالثة في الجامعات  عالقة بين الحفاظ على العالقات مع البلد األصـــــــــــل وربط أبناء الثقاالقة ل   وجود 

 التركية بالثقافة األولى )من وجهة نظر الطالب السوريين في الجامعات التركية(.

دائما
38%

غالبا
32%

أحيانا
16%

نادرا
9%

أبدا
5%

معدل اإلجابات للمحور الثالث

دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا



 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   عةل  تشكل الثقةف  الثةلث  عنا الط ب ال وريين في الجة عة  ال  ك  
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و ا هوضددددددح  ا جة ة  ع ى م ا ايحور ات ةمة  الط ب ال ددددددوريين في ااددددددتاا   الثقةف  ال ددددددوري  في 

ةس ارتبدةب الع ند  البحث د  ا  جر  ت خ ل الع  دة   ع البلدا األة  و دا وضدددددددددددددع البدةحثدةن عداة  ؤشدددددددددددددرا  لق د 

  ةلبلا األة  وجةه  ا ت ةمة  كمة ي ي:

%   81.9إدراك ا ادةجر لجغراف د  وحداود ا دان والقرا في ايحدةفظد  ال دددددددددددددوريد  ال   ي تم  إل هدة  فقدا هجدةب   -

% بعددداة إدراك مددد ه التددددةلددددددددددددد دددل   11.4 دددأنه  يددداركون التددددةلددددددددددددد دددل الجغراف ددد  عت  دددانه    ينمدددة هجدددةب  

 الجغراف  ع

 أنه  ياركون   %82.9إدراك ا اةجر للتةري  القاي  والحايث للماين  ال   ي تم  إل هة في ادورية  فقا هجةب   -

 %بعاة إدراك م ه التدةل ل التةريك  ع  9.1التدةل ل التةريك   عت  انه    ينمة هجةب  

 75خر األحااا وا  ددددددت اا   وهجةب   تةبع  ا اةجر هخبةر  اي ته ال   ي تم  إل هة في اددددددورية  و عرفته  آ -

 بعاة  تةبع  هخبةر  انه  األةع  %10.2هخبةر  انه  األة   ينمة هجةب    يتةبعون  %  أنه 

%  ددأنه     80.7توالددددددددددددددل ا اددةجر  ع هفراد عددة لتدده وه ربددة دده ا ق مين في ادددددددددددددوريددة بشدددددددددددددكددل دور   فقددا هجددةب   -

 التواللع% بعاة  3.4يتواللون  ع عة  هه  وه ةرثه    ينمة هجةب  

%  أنه  يتوالدددددددددددلون  ع    59.1حر  ا اةجر ع ى التوالدددددددددددل  ع هلدددددددددددا ة ه ول   ه في ادددددددددددورية  فقا هجةب  -

 بعاة التواللع  %17.1هلا ة ه  في اورية   ينمة هجةب  

حر  ا اةجر ع ى ا رتبةب   م ع الروا ض ا جتمةع   والراددددم   في  لاه األة اددددوري  له ربةه  همل   ي    -

  % 14.7%  ددأنه  حريصدددددددددددددون ع ى مدد ه الروا ض   ينمددة هجددةب    53.5 شددددددددددددددةركددة خ  فقددا هجددةب    ليددةرا  دوريدد  

 بعاة حرلا  ع ى ا رتبةب  ةلروا ض ا جتمةع   في  لاه األةع

ه ندةه  لداه  دةللغد  العرب د   وهجدةب  و حر  ا ادةجر ع ى تدع دل لدددددددددددددلتده بع  دة  وهنشدددددددددددددطد   تنوعد   ع  لداه   -

% بعاة حرلا    18.2  ا تنوع   ع ه نةه البلا األة   ينمة هجةب %  أنه  حريصون  تدع ل األنشط  63.6

 ع ى تدع ل م ه الع  ة ع

%  رغبله  في العودة إلى   59.1تطلع ا اةجر إلى العودة إلى  يته وبلاه ادددوري  بعا انلهةه الحرب  فقا هجةب   -

 % بعاة رغبله  في العودةع  22.7اوري    ينمة هجةب  
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" إدراك ا اةجر للتةري  القاي  والحايث للماين  ال   ي تم     حصدددددددددل ا ؤشدددددددددروه ة  وة ا ؤشدددددددددرا  فقا 

إل هة في اددددددددورية"  وم ا يال ع ى ارتبةب ا اةجر  تةري   اي ته  و ارته ع ى اادددددددد  جةب ا عةني التةريك   للوطت  

ممة " توالدددددل ا اةجر  ع هفراد عة لته وه ربة ه ا ق مين و ت في الرتب  الثةن   والثةلث    يوم ا ا ؤشدددددر  ع ا ؤشدددددرم 

في اددددددددددورية بشددددددددددكل دور " وا ؤشددددددددددر " إدراك ا اةجر لجغراف   وحاود ا ان والقرا في ايحةفظ  ال ددددددددددوري  ال    

ي تم  إل هة" ح ث حصل  م ه ا ؤشرا  ع ى درجة   وي  في ايحور  وكةن  في ا راتا الث ا  األولى  يال تلك 

اددددددددددددد  دد  ا رتبددةب  ين ا اددةجر والوطت  وع ى  وة الاويدد  ال دددددددددددددوريدد  عنددا الط ب ال دددددددددددددوريين في الجددة عددة     ع ى

ال  ك    وال   يتطلا اادد ثمةرا صددح حة وتنم    وي  وااددتاا    اروادد   ح ى توجه القارا  نحو  نةه ج ل 

   اد  وفن  ت ه نةه الثقةف  الثةلث ع  

 النتائج والتوصيات 

همم د  ال  كيز ع ى اادددددددددددددتداا د  الثقدةفد  والاويد  ال دددددددددددددوريد  عندا الط ب ال دددددددددددددوريين في خلص البحدث إلى 

الجة عة  ال  ك   ثهاف  نةه الثقةف  الصدددددددددددددح ح  لايه   وب    هداة الارااددددددددددددد   وة ا رتبةب  ين ه نةه الثقةف   

يدد   نددةه صدددددددددددددح حددة الثددةلثدد  الط ب ال دددددددددددددوريين وبين الوطت ادددددددددددددوريددة  إ  هن مدد ا ا رتبددةب غي   وجدده في  نددةه الاو 

لد لدك  إ  هن  لد  األ حدةا في مد ا ا  داان  أ  والتعري   دةلثقدةفد  بغر  اادددددددددددددتداا لهدة   ع هن الداافع الدااخ ي  ا د 

وفقاان التولدد   الصددح   لحةل  ه نةه الثقةف  ال ددوريين  وعاة امتمةة ا ؤادد ددة  التعل م   ال ددوري  ثه ا 

   م  لتعل   العرب   ا  دددتماة  ت الثقةف  األلددد ل   كل الجةنا  وعاة عنةي  لدددنةب ايحتوا   عااد  نةهج  

م ه األاددددددددددددبةب هد  إلى تكويت اقةف  اةلث  عنا ه نةه الثقةف  الثةلث  تحةول الثقةف  الثةن   اقةف   لا ا  جر هن 

ادة   تكون الغدةلبد  ف هدة   ع فقداان عندةلدددددددددددددر الحمدةيد  للثقدةفد  األولىع و ت مندة يداعو البدةحثدةن كدل البدةحثين والج

التعل م   ال   تعنى  ة ل  ال دددددددددددددور  ولدددددددددددددنةب ايحتوا وال   ويين والعة لين في   ةل التعل   عمو ة  هن يولوا  

ه نةه الثقةف  الثةلث  العنةي  ال ل   لتكويت مويله  ال دددددوري  للحدةظ ع ى شدددددخصددددد له   وتكوينه  العلم  كونه   

 ط ب الحةضر وبنةة األ   في ا  تقبلع



 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   عةل  تشكل الثقةف  الثةلث  عنا الط ب ال وريين في الجة عة  ال  ك  

 

- 172  - 

 

 

 املراجع 

 اجع العربيةاملر 

تقوي  هداه  علم  اللغ  العرب   في تارل  الق   ا تضددددددددددددمن  في كتةب  خع  2012ه و شددددددددددددةوله  هيمت  حماع ل ع1

  راددةل   ةج ددتي  غي    شددورة  فل ددطين  غ ة: جة ع   لغتنة الجم ل  للصدد  ال ددةبع األاددةسددع   دل ددطين

 األلمرع

ف ن العلوة ا ن ددددددددددددددةن دد  والتطب ق دد ع ت  خع الثقددةفدد  الثددةلثدد : البحددث عت تو 2018,  10  14فق دده  هشدددددددددددددرفع ل ع2

 https://cutt.us/o1Ck1:    ل  القةفل ا ا  داد  ت 

 عمةن  األردن: دار الد ح لل شر والتوللعع الح ةة  ع لغتينعخع  2002الخولي   حما ع يع ل ع3

 روقعخع عمةن  األردن: دار الش 1لايجلا   ا كولوج   التعل  و التعل   الصديخع  1989 طة ي  يوا ع ل ع4

خع عمةن  األردن: األمل   لل شدددددددددددر  1لايجلا   تعل مه  وطرق تدكي  األطدةل: تطوره خع  1990 طة ي  يواددددددددددد ع ل .5

 والتوللعع

 املراجع األجنبية 

1. Ann Baker  Cottrell  (  .March 2007  .)ADULT TCKS : LIFE CHOICES, 
COMMITMENT AND PERSONAL CHARACTERISTICS  .The 8th Family In Global 
Transition Conference (.  19-1)الصفحات     Houston, TX: Families in Global 
Transition . 

2. Ann Baker Cottrell  ( .1996  .) Yetişkin Üçüncü Kültür Çocukları  تأليف .Carolyn D. 
Smith  ،Evde Yabancılar: Yurtdışında Yaşamak ve Garip Bir Ülkeye “ev” 
Gelmenin Etkileri Üzerine Denemeler (.  35-22)الصفحات    .  California: Aletheia 
Yayını داد من  https://www.researchgate.net/publication/319289838. تم االستر

3. Ann Baker Cottrell  ( .2007  .) YETİŞKİN TCKS: YAŞAM SEÇENEKLERİ, TAAHHÜT 
VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER  .The 8th Family In Global Transition Conference  

(. 5-1)الصفحات  Houston: 8. Aile Konferansı . 

4. Antonio  Morales  (  .2015  .) Factors Affecting Third Culture: Kids’ (TCKs) 
Transition  .Journal of International Education Research – First Quarter  ،

. 56-51الصفحات   



ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ

 

- 173  - 

 

 

5. Carolyn Fox  Barringer  (  .2001  .) Counseling Third Culture Kids  .the Annual 
Conference of the American Counseling Association (.  20-1)الصفحات     San 
Antonio, TX: The American Counseling Association . 

6. Carolyn Fox Barringer  (  .2000  .) Üçüncü Kültür Çocuklarına Danışmanlık  .

Amerikan Danışma Derneği Yıllık Konferansı (.  15-10)الصفحات     San Antonio: 
Amerikan Danışma Derneği Yıllık Konferansı . 

7. David C .Pollack   ، Ruth E. Van  Reken ، و   Michae Pollock  ( .2017 .) Third Culture 
Kids 3rd Edition: Growing up among worlds  .  Boston: Nicholas Brealey 
Publishing in association with International Press . 

8. David C .Pollock و ،Van Reken Ruth E  ( .2009 .) Third Culture Kids: Growing Up 
Among Worlds, Revised Edition  . Boston: Nicholas Brealy . 

9. David C. Pollack و      ، Ruth  E. Van Reken  (  .2001  .) Üçüncü Kültür Çocukları: 
Dünyalar Arasında Büyüme Deneyimi المجلد  1)اإلصدار      ،1  .) London: 
Intercultural Press . 

10. Ruth Hill  Useem و      ، Ann Baker  Cottrell  (  .1996  .) Adult Third Culture Kids  .

Aletheia Publication . 35-22، الصفحات   

11. Warna D  .Gillies  ( .1998  .) Children Third on the Move Culture Kids  .Childhood 
Education . 38-36، الصفحات   

12. Warna D. Gillies  (  .1998  .)) Hareket Halindeki Üçüncü Çocuklar Kültür 
Çocukları  .Childhood Education   ،36-38  .

doi:10.1080/00094056.1998.10521975 

13. Yvonne  McNulty  و  ،Margaret  Anne  Carter  (  .2017  .) ULUSLARARASI OKUL 
PERSONELİ ÜÇÜNCÜ KÜLTÜR ÇOCUKLARI (TCK) HAKKINDA MESLEKİ GELİŞİM 
EĞİTİMİ ALIYOR MU? FAKÜLTE VE EBEVEYNLERDEN PERSPEKTİFLER  .THE 
ROUTLEDGE HANDBOOK ON SCHOOLS AND SCHOOLING IN ASIA  ،4-5 .  

14. Yvonne  McNulty  و  ،Margaret Anne  Carter  (  .2017  .) Do international school 
staff receive professional development training about third culture kids 
(TCKs)? Perspectives from faculty and parents  . Oxon, UK: Routledge . 

 

 



- 174 - 
 

 

 
 
 

للتالميذ السوريين الالجئين في  اللغة العربية تعليمأثر استخدام استراتيجية التعلم باللعب في 

 تركيا وتعرف اتجاهاتهم نحوها

 
 

 

 

 

 

 ديرشوي الد. عبد املهيمن  

 أستاذ مشارك في املناهج وطرائق التدريس  

 عميد كلية التربية في جامعة الزهراء 

 مركز مداد للدراسات والبحوث التربوية باحث في 

 تهاني حيدر

   باحثة تربوية
 

  



ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ   مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ م2021/  2العدد –ـ  

 

- 175 - 
 

 

 ملخص البحث 

للتالميذ   العربية  اللغة  تعليم  في  باللعب  التعلم  استراتيجية  استخدام  أثر  تعرف  إلى  البحث  يهدف 

السوريين الالجئين في تركيا وتعرف اتجاهاتهم نحوها. اعتمد الباحثان املنهج التجريبي، وتكونت عينة البحث  

 من تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مدرسة بكبال السو 26من )
ً
رية املؤقتة في والية هاتاي، التي اختيرت  ( تلميذا

( تجريبية  إحداها  العشوائية،  بالطريقة  فيها  شعبتين  اختيار  تم  ثم  مقصود،  تعلموا  13بشكل   
ً
تلميذا  )

( باللعب، واألخرى ضابطة  التعليم  ولتحقيق  13باستخدام استراتيجية  بالطريقة االعتيادية.  تعلموا   
ً
تلميذا  )

  :تبار واستبانة كأدوات للبحث. وتم التوصل إلى النتائج اآلتيةأهداف البحث تم استخدام اخ

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات املجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوى الداللة   •

(، لصالح التجريبية، مما يشير إلى ارتفاع أثر االستراتيجية، وذلك بعد استخدام )مربع إيتا( حيث  0.05)

) .(0.564) بلغ قيمته الداللة  بين متوسط درجات  0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   )

 .التالميذ حسب متغير الجنس لصالح الذكور 

 .وجود اتجاهات إيجابية لدى عينة البحث التجريبية نحو عملية التعلم باللعب •

 :الكلمات املفتاحية

 ملرحلة االبتدائية، تعليم الالجئين. اللعب، التلعيب، تعليم اللغة العربية، طرائق تعليم ا 
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Effect of play-based learning strategy in teaching Arabic to Syrian students in 

Turkey, and their attitudes to it 

By: 

Dr. Abdulmuhaimen ALdershewi Dean of the Faculty of Education in Al-

Zahraa University 

Tahani Haider Teacher at Hatay state, Turkey 

Abstract: 

The paper aims to identify the effect of play-based learning strategy in 

teaching the Arabic language to the Syrian students in Turkey and their attitude to 

it. The two scholars used the experimental approach. The study sample is of 26 4th 

grade students at Bakbala temporary Syrian school in the district of Hatay, which 

was deliberately selected. Two classes were randomly chosen, one pilot with 13 

students educated according to play-based strategy, the other one is feasible of 

(13) students educated traditionally. To achieve the goals of the study, a test and a 

form were used as research tools. The results are: 

• Difference of statistical significance is found between the average of the two 

samples at the level of 0.05 in favor of the pilot one, referring to the rising effect 

of the implemented strategy after the usage of Eta squared the value of which 

reached 0.564. 

• Statistical significance at the level of 0.05 found in the average of the students' 

scores with the gender variable in favor of the male students. 

• Positive attitude to play-based strategy expressed in the pilot sample. 

Key words: play, playing with, Arabic teaching, Primary school Methodology, 

Refugees' education  . 
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Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Öğrencilere Arapça Öğretiminde Oyun Tabanlı 

Öğrenme Modelinin Kullanımının Etkisi ve Öğrencilerin Buna Yönelik 

Eğilimlerinin Anlaşılması 

Araştırmacılar : 

Dr. Abdulmüheymin Eldirşevî (ez-Zehra Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı) 

Tihânî Haydar (Türkiye-Hatay’da Öğretim Üyesi) 

Araştırma Özeti 

Araştırmanın amacı, Türkiye’deki Suriyeli mülteci öğrencilere Arapça 

öğretiminde oyun tabanlı öğrenme modelinin kullanımının etkisini ve öğrencilerin 

bu modelin kullanımına yönelik eğilimlerini anlamaktır. Araştırmacılar, 

çalışmalarında deneysel yönteme dayanmışlardır. Araştırma örneklemi, Hatay 

ilindeki Geçici Suriye Bekbele İlkokulu dördüncü sınıfa giden 26 öğrenciden 

oluşmaktadır. Bu ilkokul amaçlı olarak seçilmiş ve daha sonra tesâdüfî yöntemle 2 

şube seçilmiştir. Daha sonra 13 öğrenciden oluşan ve oyun tabanlı öğrenme 

modeliyle ile eğitim gören ilk grup deney grubu, 13 öğrenciden oluşan ve standart 

yöntemle eğitim gören ikinci grup ise kontrol grubu oluşturulmuş ve öğrencilerin 

hangi grupta yer alacakları basit tesadüfî yöntemle belirlenmiştir. Araştırma 

hedeflerine ulaşmak adına araştırma aracı olarak bir test ve bir anket kullanılmıştır. 

Araştırma neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır  : 

• Deney grubu ile kontrol grubunun ortalama puanları arasında deney grubu 

lehine 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu ise 

Eta Kare kullanıldıktan sonra metodun etkili olduğunu göstermiştir. Nitekim 

0,564 düzeyine ulaşmıştır  . 

• Cinsiyet değişkenine göre ise öğrencilerin ortalama puanları arasında erkek 

öğrenciler lehine 0,05 oranında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır . 

• Araştırmanın deneysel örnekleminde oyun tabanlı öğrenme sürecine yönelik 

olumlu eğilimler gözlemlenmiştir  . 

Anahtar Kelimeler: Oyun, Oyunlaştırma, Arapça Eğitimi, İlkokul Döneminde 

Eğitim Yöntemleri, Mültecilerin Eğitimi . 
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 :املقدمة

تسرب املعرفة إلى تالميذ املرحلة الدنيا من خالل الكثير من الطرق والوسائل والروافد، ويعد اللعب  ت

من أهمها في هذه املرحلة العمرية، فيكتشف من خالل اللعب الكثير عن نفسه، وعن بيئته املحيطة به، وحتى  

 كة في الحياة عن طريق ممارسة اللعب.  عن العالم الكبير الذي يعيش فيه، كما يلبي التالميذ رغباتهم باملشار 

بأبعادها   الطفل  تكوين شخصية  في  حيوي  بدور  يسهم  إذ  الفرد،  يمارسه   
ً
مهما  

ً
نشاطا اللعب  وُيعد 

أبعاد   أمامه  ويكشف  احتياجاته،  وُيشبع  ونموه،  تعليمه  على  يعمل  مهم  تربوي  وسيط  وهو  كافة،  وسماتها 

بي القائمة  والتفاعلية  االجتماعية  يلعبون  العالقات  حيث  باللعب،  مرتبطة  اليوم  أطفالنا  وحياة  الناس؛  ن 

 (.21، ص. 2013ويفكرون ويتعلمون. )الحيلة، 

كما أن اللغة في أي مجتمع هي وعاء ثقافته، وأداة التفكير، ووسيلة التعبير واالتصال والتفاهم، ونقل  

لغة العلم والحضارة؛ وتعد عملية تعليم    التراث من جيل إلى جيل، فلغتنا العربية هي خزانة تراثنا الخالد، وهي

 من أهداف العملية التعليمية ملا للغة من أهمية، وإن للغة كذلك  
ً
 رئيسيا

ً
اللغة واكتساب املهارات املرتبطة هدفا

مهارات أربعة هي: االستماع والكالم والقراءة والكتابة. وملا كانت األنماط اللغوية من متطلبات االتصال اللغوي  

 (.  23، ص. 2011فإن تعليم هذه األنماط بأساليب صحيحة أصبح ضرورة ملحة. )البري،  السليم،

وتعد استراتيجية اللعب التربوية من الوسائل الحديثة املستخدمة في تدريس موضوعات مختلفة مثل  

املتحققة   الكثيرة  للفوائد   
ً
نظرا وغيرها  والعلوم  والرياضيات  العربية  جراءاللغة  )  من  شحادة،  استخدامها. 

 (.  54، ص. 2014

احترام   يتعلمون  أنهم  كما  حقوقهم،  واحترام  اآلخرين  مع  التعاون  األطفال  يتعلم  اللعب  خالل  ومن 

القوانين وكيفية االلتزام بها، ويسهل اكتشاف مواهبهم وقدراتهم؛ فهو يثير الخيال اإلبداعي لدى الطفل. وقد  

عملية، فقد نادى في كتابه )القانون( بإعطاء أدوات بناء    ذكر أن أفالطون كان أول من اعترف بأن للعب قيمة

واقعية ألطفال سن الثالثة الذين كان عليهم أن يصبحوا بنائين في املستقبل، وتوزيع التفاح لتعليم الحساب.  

وكان أرسطو يرى أن األطفال يجب أن يشجعوا على اللعب بما يجب عليهم أن يفعلوه بشكل جدي كراشدين.  

 (.  8، ص. 2010)الحريري، 

وأشارت بعض الدراسات إلى أن استخدام استراتيجية اللعب أو األلعاب بشكل عام في عملية التعلم 

الطلبة   لدى  العلمي  التحصيل  مستوى  وتحسين  املختلفة  التفكير  مهارات  تنمية  في  خليل  كدراسةتساعد   :

 ( وغيرها من الدراسات.  2011(، والبري )2005(، وحجازي )2000)
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والفائدة التي يجنيها املعلم من استخدام هذه االستراتيجية الحديثة في   ،ة لهذه األهمية للعبونتيج

التدريس، هدف هذا البحث إلى تقص ي أثر استخدام استراتيجية اللعب في تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف  

 الرابع من التعليم األساس ي.  

 :مشكلة البحث

احل املهمة في تعليم اللغة العربية، وخاصة في تأسيس قواعدها، حيث  عد املرحلة االبتدائية من املر ت

، وهو من  
ً
 وفعاال

ً
الفرد، ويجعله نشطا البهجة والسرور على  في إدخال   يساهم 

ً
 سلوكيا

ً
اللعب يعد نشاطا إن 

 أفضل االستراتيجيات التي تتيح للطالب فرصة التعبير عن نفسه. 

ال على  وانعكاسه  املعرفي  للتطور   
ً
هجرة  ونظرا بعد  اليوم  نعيشه  الذي  الواقع  وإلى  التعليمية،  عملية 

األطفال السوريين من وطنهم إلى بالد أجنبية، وبما أن أطفالنا اليوم يلتحقون في هذه املرحلة باملدارس التركية،  

 من االهتمام، وتدريسها بطريقة تجعلها أكثر متعة وفائدة. 
ً
 كان البد من إعطاء اللغة العربية مزيدا

اللعب،  وت استراتيجيات  خالل  من  التدريس  يدعم   
ً
تربويا  

ً
اتجاها هناك  أن  الدراسات  من  الكثير  بين 

( خليل  كدراسة  كبيرة،  علمية  قيمة  )2000ويعطيها  وحجازي   ،)2005( والبري  خبرة  2011(،  خالل  ومن   ،)

 
ً
لدى التالميذ    الباحثين في التدريس بشكل عام، وتدريس اللغة العربية بشكل خاص، لوحظ أن هناك ضعفا

الباحثان   رأى  لذا  تركية،  هي  العامة  والثقافة  التركية،  هي  الرسمية  اللغة  حيث  تركيا  في  وخاصة  السوريين، 

ضرورة االعتماد على استراتيجية حديثة في تدريس اللغة العربية، تكون محببة إلى قلوبهم، وبالتالي تحبب اللغة  

بشكل أحسن، فوقع االختيار على استراتيجية التعلم باللعب،    العربية إليهم، وتجعلهم يندفعون نحو تعلمها 

ألن التالميذ في هذه املرحلة العمرية يميلون إلى اللعب بشكل فطري ويتفاعلون معه بنشاط وحيوية، وقد تم  

التركي،   النظام  وفق  املرحلة  نهاية  كونها  وذلك  قصدي،  بشكل  االبتدائية،  املرحلة  من  الرابع  الصف  اختيار 

وبذلك ضمن    وكذلك التركية،  هاتاي  والية  في  السوريين  الالجئين  ألطفال  مدرسة  في  يعلم  الباحثين  أحد  ألن 

 الباحثان إجراءات تنفيذ البحث بشكل جيد، ودون عوائق.

هذا وبالرغم من أهمية اللعب في التعليم، إال أنه لم يدرس، على حد علم الباحثين، في تعليم اللغة  

 السوريين في دولة أجنبية، ومن هنا جاءت مشكلة البحث، ويمكن صياغتها بالسؤال اآلتي:العربية لالجئين 

ما فاعلية استخدام استراتيجية التعلم باللعب في تعليم قواعد اللغة العربية للتالميذ السوريين الالجئين في 

 تركيا، وما اتجاهاتهم نحوها؟
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 البحث:أهداف 

 التعلم باللعب في تعليم قواعد اللغة العربية لدى تالميذ الصف الرابع األساس ي. ياس فاعلية استراتيجية  ق .1

 تحديد الفروق بين متوسطات درجات التالميذ على اختبار التحصيل وفق متغير الجنس.  .2

 اتجاهات تالميذ الصف الرابع نحو استراتيجية التعلم باللعب.تعرف  .3

 أهمية البحث: 

حيويت  
ً
موضوعا البحث  هذا  ومديري  ناول  معلمين  من  امليداني  التربوي  العمل  على  للقائمين   

ً
ومهما  

ً
ا

 مدارس ومشرفين تربويين من أجل رفع املستوى التعليمي والتربوي بشكل عام.  

ومن املتوقع أن يستفيد من نتائج هذا البحث واضعو مناهج اللغة العربية، من حيث أهمية تضمين  

ربما وكذلك  التربوية،  األلعاب  عن    املناهج  الناتجة  الفجوة  تضييق  خالل  من  املعلمون  نتائجه  من  يستفيد 

العملية   في  املتعلم  بإشراك  ذلك  تتعدى  بل  الكامل،  الدور  املعلم  تعطي  التي  التقليدية  التعليمية  املمارسة 

 لة.  التعليمية، كما قد تسهم نتائجه في تشجيع الباحثين للشروع في إجراء املزيد من األبحاث امليدانية املماث

 حدود البحث:

 قتصر حدود البحث على: ت

يقتصر هذا البحث على قواعد الفاعل، واملفعول به، وحروف الجر، واملبتدأ والخبر، من    الحد املوضوعي: -

 قواعد اللغة العربية ضمن كتاب الصف الرابع االبتدائي. 

 م(.  2020/   2019تم تطبيق هذا البحث خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي ) الحد الزمني: -

ة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مدرسة بكبال السورية  تم تطبيق هذا البحث على عين  الحد البشري: -

 للتعليم املؤقت.  

املكاني: - املؤقت    الحد  للتعليم  السورية  بكبال  في مدرسة  البحث  هذا  تطبيق   Bekbele orta okulتم 

gçeçi eğitim merkezi  في الجمهورية التركية.   في منطقة بكبال التابعة ملدينة اسكندرون من والية هاتاي 

 فرضيات البحث:  

 يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ الصف الرابع في اختبار مادة اللغة العربية بين ال .1

 (.  0.05املجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوى الداللة ) 
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في اختبار مادة اللغة العربية بين ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ الصف الرابع   .2

 (. 0.05التالميذ الذكور والتالميذ اإلناث في املجموعة التجريبية عند مستوى الداللة )

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين املتوسطين الحسابي والفرض ي التجاهات التالميذ نحو التعلم باللعب   .3

 (. 0.05عند مستوى الداللة )

 مصطلحات البحث:  

 : للعبا

، ويستغل 
ً
 أو جماعيا

ً
ُيعّرف على أنه نشاط حر وموجه يكون على شكل حركة أو عمل، ويمارس فرديا

، ص. 2013طاقة الجسم الحركية والذهنية، ويمتاز بالسرعة والخفة الرتباطه بالدوافع الداخلية. )الحيلة،  

34.) 

   استراتيجية )التعليم(:

مساعدة التالميذ في اكتساب الخبرات في موضوع معين، وتكون الخطط التي يستخدمها املعلم ألجل  

النهائي من الهدف  فيها  يحدد  بحيث  ومتسلسلة  ومنظمة  هذه مخططة  االكتساب  )الحريري،  التعلم  عملية   .

 (.  40، ص. 2010

 بأنها: مجموعة من األنشطة واملهارات التي يقوم بها التال 
ّ
عّرف استراتيجية التعلم باللعب إجرائيا

ُ
ميذ  وت

هذه   من خالل  التعلم  تحقيق  إلى   
ً
الدرس، وصوال في  املطبقة  التربوية  األلعاب  قواعد  وفق  مقصودة  بصورة 

 األلعاب، دون الشعور بامللل. 

 الطريقة التقليدية )االعتيادية(: 

السلبي،  املتلقي  هو  املتعلم  ودور  األساس،  هو  املعلم  دور  يجعل  الذي  املباشر  الصّفي  التعليم  هي 

د على اللقاءات الصفية املتكررة بين املتعلمين واملعلمين، واستخدام الكتاب املدرس ي والسبورة. )اليتيم، ويعتم

 (.  71، ص. 2014والصالحي، وحبوش، 

ِقبل  من  للتالميذ  الدرس  معلومات  وشرح  تلقين  عملية  هي  بأنها:   
ً
إجرائيا التقليدية  الطريقة  عّرف 

ُ
وت

 اية الدرس ُيشارك فيها التالميذ.  املعلم، وطرح أسئلة تقويمية في نه
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 الدراسات السابقة 

 لدراسات العربية: ا

 ( بعنوان: فاعلية التعلم باللعب لدى تالميذ الصف األول االبتدائي. 2000دراسة خليل )-1

االبتـدائي  هــدفت الدراســة إلى معرفــة فاعلية الــتعلم باللعــب فــي مــادة القــراءة لــدى تالميذ الصــف األول  

باسـتخدام البرنـامج التعليمي اللعبـي املصـمم لهـذا الغـرض، وقـد اسـتخدمت الباحثــة املـنهج شبه التجريبي في 

 هذه الدراسة، واتبعت اإلجراءات اآلتية: 

اسـتخدمت الباحثة عینـة مقصـودة مـن تالميذ الصـف األول االبتـدائي بمـدارس دمشـق الرسمية، وقـد  

، تتوزع في مجموعتين؛ املجموعة التجريبية تضـم )بلـغ عد
ً
ا وتلميذة

ً
  34د أفرادها ثمانية وستين تلميذ

ً
( تلمیـذا

( 
ً
 وتلمیـذة اسـتمرت بتعليمها وفق  34وتلمیـذة، تعلمت بالتعلم باللعب، واملجموعـة الضـابطة تضـم أیضـا

ً
( تلمیـذا

% في   5ية: یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  الطريقة التقليدية. وتوصلت الباحثة إلى النتائج اآلت

مستوى التحصيل املعرفي ملـادة القـراءة بـين تالميذ املجموعـة الضـابطة الـذین تعلمـوا وفـق الطريقة التقليدية،  

 وتالميذ املجموعـة شـبة التجريبية الذین تعلموا باستخدام اللعب املنظم.  

2- ( حجازي  بعنوان:  2005دراسة  اللغة (  مهارات  بعض  تنمية  في  التربوية  األلعاب  توظيف  أثر 

 العربية لدى تالميذ الصف األول األساس ي.  

اللغـة   مهـارات  بعـض  تنمية  فـي  التربوية  األلعـاب  توظيف  أثـر  علـى  التعـرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

 فـي الصـف  70ة الدراسـة مـن )العربية لـدى تالميذ الصـف األول األساسـي بخـان یـونس، وقـد تكونـت عینـ
ً
( تلمیـذا

األول األساسـي مـن مدرسـة ذكـور خـان یـونس االبتدائية )ج( لالجئين، حیـث قـام الباحـث باختبـار عینـة قصدية  

، واألخرى ضابطة تتكون من  35تتكـون مـن شعبتين، إحـداهما تمثـل املجموعة التجريبية وتتكون من )
ً
( تلمیذا

(35 
ً
 ، وتوصل الباحث إلى نتائج منها:  ( تلمیذا

( عنـد مسـتوى.  إحصائية  ذات داللة  املجموعـة  α ≤0,01توجد فروق  تالميذ  بـين متوسـط درجـات   )

التجريبية، ومتوســط درجــات تالميذ املجموعــة الضــابطة وذلــك فــي تنمية مجمــوع املهــار ات األربــع لصالح تالميذ  

 املجموعة التجريبية. 

3-( البري  تنمية  2011دراسة  في  العربية  اللغة  منهاج  في  اللغوية  األلعاب  استخدام  أثر  بعنوان:   )

  األنماط اللغوية لدى طلبة املرحلة األساسية.
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هدفت هذه الدراسة معرفة أثر استخدام األلعاب اللغوية في تنميـة األنمـاط اللغويـة لطلبـة املرحلــة  

البادية   في مدارس  والثالـث،  األساسـية  والثاني،  األول،  الدرس  الباحث  اتبع  األردن. وقد  في  الغربية  الشمالية 

 .  2009/2010والرابع من كتاب لغتنا العربية للصـف الرابع األساس ي، للفصـل الثاني، للعام الدراس ي 

 مكونة من أربع شـعب، اثنتـين تجـريبي80وتكونــت عينـة الدراسـة مــن ) 
ً
 وطالبــة

ً
تين للـذكور واإلنـاث  ( طالبـا

، تم اختيارهم بطريقة قصـدية، واختيـرت هـذه الشـعب بصـورة قصـدية  
ً
واثنتـين ضـابطتين للـذكور واإلناث أيضا

 ( مــن   
ً
مكونــا تحصــيل  اختبــار  الباحــث  وبنــى  املدرســـتين.   الختيـــار 

ً
صــدقه  20تبعـــا مــن  الباحــث  تحقــق  فقــرة،   )

 (.  0,88د بلغ الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفـا، )وثباته، وق

( مســـتوى  عنـــد  إحصـــائية  داللـــة  ذات  فـــروق  وجـــود  عـــدم  النتـــائج  املتوسـطات  a=0.05وأظهـرت  في   )

 الحسـابية تعـزى ألثـر متغيـر الجـنس، أو التفاعـل بـين طريقـة التـدريس والجــنس. 

الريامي،  -4 )دراسة  والهادي  والخروص ي،  والفليتي،  التعلم  2016والوهيبي،  برنامج  أثر  بعنوان:   )

  باللعب ملعالجة الضعف القرائي لدى طالبات الصف الخامس بمدرسة دارسيت للتعليم األساس ي.

طالبات   لدى  القرائي  الضعف  ملعالجة  باللعب  للتعلم  برنامج  أثر  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

بمد الخامس  شبه  الصف  املنهج  استخدام  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  األساس ي،  للتعليم  دارسيت  رسة 

( طالبات تم تقسيمهن إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة  10التجريبي على عينة بلغ حجمها ) 

والضابطة   باللعب  التعلم  باستخدام  التجريبية  املجموعة  درست  حيث  منهما،  لكل  طالبات  خمس  بواقع 

 لطريقة التقليدية.  با

وتم تطبيق ستة اختبارات قبلية وستة بعدية للمجموعتين لقياس مهارة القراءة وهي: اختبار قياس  

األدائية، واختبار تحديد   القراءة  القراءة، واختبار االستيعاب، واختبار  للقراءة، واختبار أسس  التهيئة  مهارة 

 التحقق من صدقها وثباتها.  م وتاملستوى في مهارتي القراءة الجهرية والكتابة، 

( بين املجموعة التجريبية  0.05وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

واملجموعة الضابطة في درجات االختبار البعدي لقياس مهارة القراءة في مادة اللغة العربية للصف الخامس  

 ولصالح املجموعة التجريبية. 

إح داللة  ذات  فروق  وجود  إلى   
ً
أيضا توصلت  ) كما  داللة  مستوى  عند  درجات  0.05صائية  بين   )

 االختبارين القبلي والبعدي في مهارات القراءة لصالح االختبار البعدي لدى املجموعة التجريبية.  
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م باللعب في التحصيل  2021دراسة داود ) -5
ّ
( بعنوان: فاعلية برنامج تعليمي مقترح قائم على التعل

 الخامس االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية.والتفكير االستداللي لدى تالميذ الصف  

هدفت هذه الدراسة إلى تصميم برنامج تعليمي مقترح قائم على أنماط اللعب وقياس أثرها في تحسين 

راسة من شعبتين في  وتكّون  التحصيل والتفكير االستداللي، لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي،   أفراد الّدِ

)  -بابلمدرسة من مدارس محافظة   التجريبّية  املجموعة  بلغ عدد  الهاشمية.  تربية  ا، وعدد  34قسم 
ً
تلميذ  )

ا. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم برنامج تعليمي قائم على أنماط اللعب،  33املجموعة الضابطة ) 
ً
( تلميذ

سئلة،  أ (  5من )  ( فقرة، وإعداد اختبار تحصيلي تكون 30وإعداد اختبار للتفكير االستداللي، والذي تكّون من ) 

( فقرات فرعية. وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى أثر برنامج  6)  وزعت األسئلة إلى

 تعليمي لصالح املجموعة التجريبية في مهارات التفكير االستداللي واالختبار التحصيلي. 

 الدراسات األجنبية: 

 تأثير  :بعنوان Lee( 1993دراسة )-1
 
 .اللعـب فـي نمـو اللغـة املبكـرة لـدى األطفـال املتخلفين عقليا

هـدفت الدراسـة إلى التعـرف إلى تأثير اللعـب فـي نمـو اللغـة املبكـرة والتعـرف إلى األشـیاء لـدى األطفـال  

عینة على  وذلك   ،
ً
عقليا )  املتخلفين  من  تتراوح 6مكونة  للـتعلم(،  القابلين  فئـة  )مـن   

ً
عقليا متخلفين  أطفال   )

 ( بين  العينة فتـرة  3-2أعمارهم ما  أفـراد  لـدى  اللعـب  في بدایة الدراسة، حیث تمت مالحظـة سـلوك  ( سنوات 

وبالنتائج املترتبة عليها،    عامين، وقـد تـم قياس األداء اللغـوي مـن خـالل السلوكيات املرتبطـة باألشياء املسـتبدلة،

 وباألشياء املوضوعية، وباللغة املستخدمة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  

 وجود عالقة ارتباطية دالة بين اللعب املبكر واألداء اللغوي.   -

 واألطفال العادیين. )ح -
ً
جازي،  عدم وجود فروق في تتابع النمو اللغوي املبكر بين األطفال املتخلفين عقلیا

 (. 58-57، ص. 2005

2-( إتقان    Subadrah Madhawa(  2014دراسة  لتعزيز  اللعب  طريقة  استخدام  آثار  بعنوان:   :

 املفردات بين أطفال ما قبل املدرسة. 

تستند هذه الدراسة إلى منهجية شبه تجريبية، تقارن آثار استخدام طريقة اللعب والطريقة التقليدية  

ال ما قبل املدرسة. حقق الباحثون فيما إذا كان استخدام طريقة اللعب قد ساعد  لتعليم لغة املاليو على أطف 

  100في تعزيز إتقان مفردات املاليو واالهتمام بلغة املاليو بين أطفال ما قبل املدرسة، تألفت املوضوعات من  

تم تدريس املجموعة    طفل في مرحلة ما قبل املدرسة، من مدرسة ما قبل املدرسة الحكومية التاميلية املتوسطة.
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التجريبية باستخدام طريقة اللعب وتم تعليم املجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، أجريت الدراسة على  

املفردات    يعزز بشكل كبير من إتقانمدى ستة أسابيع، تشير نتائج هذا البحث إلى أن استخدام أسلوب اللعب  

 واالهتمام بتعلم لغة املاليو بين التالميذ. 

 قيب على الدراسات السابقة: تع

 من خالل متابعة الدراسات السابقة يمكن مالحظة ما يأتي:

 لصالح استخدام األلعاب التعليمية مقارنة باألساليب التقليدية مما   -
ً
معظمها حققت نتائج دالة إحصائيا

كدراسة   العاديين  لألطفال  اللغوية  املهارات  تدريس  في  األلعاب  فعالية  على  ) يدل  و2011البري   ،)Lee 

(1993)، (2014) Subadrah Madhawa . 

 تناولت معظم الدراسات السابقة األلعاب التعليمية في مرحلة رياض األطفال ومرحلة التعليم األساس ي.  -

تأكيد بعض هذه الدراسات فاعلية التدريس بطريقة األلعاب التعليمية لعالج الضعف القرائي كدراسة   -

 (.  2000(، ودراسة خليل عام )2018الريامي، وآخرون )

أظهرت بعض الدراسات فاعلية األلعاب اللغوية في مجال تنمية مهارات اللغة العربية املختلفة كدراسة   -

 (.  2005حجازي )

 وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في النقاط اآلتية:  

 ن طريق األلعاب التربوية. موضوع البحث الذي هو مهارات قواعد اللغة العربية لتنميتها ع -

 استخدام أربع ألعاب تربوية ألربع قواعد من قواعد اللغة العربية في منهاج الصف الرابع األساس ي.  -

 املجتمع وعينة البحث الذي هو من الالجئين السوريين في تركيا. -

 يم.استخدام مقياس االتجاهات لتعرف اتجاهات التالميذ نحو هذه الطريقة الحديثة في التعل -

 وقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة من خالل: 

الحصول على بعض املراجع ذات الصلة، واالطالع على منهجيات البحث املتبعة، واالستفادة منها ضمن  

التي  األدوات  وبناء  األهداف،  ووضع  العام،  اإلطار  ورسم  الحالي،  البحث  وخصوصية  تتناسب  التي  الحدود 

 استخدمت في البحث، ومعرفة األساليب اإلحصائية املناسبة ملعالجة نتائجه.  
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 النظري   طار ال 

 ملبحث األول: اللغة العربيةا

 أهمية اللغة العربية ومكانتها:  

إنَّ هللا تعالى شرَّف اللغة العربية بنزول القرآن الكريم، وحفظها بحفظ كتابه، ألنه مما ال ريب فيه أن  

 من الواجب علينا دراسته
ً
ا، وفهم قواعدها،  القرآن الكريم هو سّر بقائها حية قوية، بخالف اللغات األخرى. إذا

 
ُ
ك
َّ
َعل

َ
ا ل رآًنا َعَربيًّ

ُ
ا َجَعلَناه ق . قال هللا تعالى في كتابه الكريم: "إنَّ

ً
 صحيحا

ً
م لكي نستطيع فهم كتاب هللا عزَّ وجّل فهما

ون" )سورة الزخرف: اآلية:  
ُ
عِقل

َ
العناية واالهتمام، حتى يستطيع املتعلم معرفة  3ت  من 

ً
تنال حظا (. ويجب أن 

 (.  7، ص.2003لغوية، واالستخدام الصحيح لها. )النقراط، املفردات ال

وتعّد اللغة العربية وسيلة أساسية في العملية التعليمية، فهي أداة الفرد في التفاهم واالتصال، وهي 

ويعتبر   املتكامل،  النمو  وسائل  وإحدى  والعقلي،  االجتماعي  االتصال  وسيلة  وهي  م، 
ّ
املنظ التفكير  في  وسيلة 

 (.  17، ص.2005ة أكبر إنجاز في إطار النمو العقلي للطفل. )حجازي، تحصيل اللغ

سع صدرها لكثير من األلفاظ الفارسية واليونانية  
ّ
وقد عاشت اللغة العربية دهرها في تطّور ونماء، وات

عوامل  وغيرها. كما كان لها دور كبير في نشر الثقافة، وإشراق الحضارة األوربية. وفي العصر الحديث تهيأت للغة  

في   أساسية  لغة  اليوم  أنها  كما  العربية،  األقطار  جميع  في  الرسمية  اللغة  اآلن  فهي  والنمو،  للتطور  جديدة 

 الحاسوب واإلنترنت.  

 فمن حق اللغة علينا أن نخلص لها، وأن نبذل الجهود لرفع شأنها بين شعوب العالم، ومن حقها في 
ً
إذا

 العناية واالهتمام. امليدان التعليمي أن نوليها أكبر قسط من 

األربع   مهاراتها  يمتلك  التلميذ  نجعل  أن  التعليم  ميدان  في  لها  والوالء  بها  االحتفاء  مظاهر  من  ولعل 

الحيوية   املواقف  مع  التعامل  على  التلميذ  تساعد  التي  فهي  والتحدث(،  والكتابة،  والقراءة،  )االستماع، 

 مكن التلميذ من إتقان هذه املهارات. املختلفة، ومنه ال بد من تعلم قواعد اللغة حتى يت

 مهارات اللغة: 

م، وتحتاج إلى االنتباه، وأن يصاحبها إدراك    ّد تع  مهارة االستماع:-1
ّ
مهارة االستماع أساس التلقي والتعل

 .
ً
ما

ّ
 وأوفى تعل

ً
 ملا يسمع. فالطفل إذا ما أحسن االستماع كان أحسن تحّدثا

م، وسرعة الفهم. ويمكن  
ّ
واالستماع يدّرب الطالب على حسن اإلصغاء، وحصر الذهن، ومتابعة املتكل

 ك من خالل القصص الهادفة واأللعاب التربوية.  تدريب الطالب على ذل 
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القراءة:-2 يمتلكها    مهارة  أن  يجب  التي  اللغوية  املهارات  أهم  من  الجيدة  القراءة  على  القدرة  تعد 

كلمات   تشكيل  على  والقدرة  وأصواتها  الحروف  أشكال  إلى  التعّرف  وهو  اآللي  الجانب  جانبان،  ولها  اإلنسان. 

ذهني يؤدي إلى فهم املادة املقروءة، وال يمكن الفصل بحال من األحوال بين الجانبين وجمل منها، وجانب إدراكي  

 اآللي واإلدراكي.  

أنواع املعرفة املختلفة، ومما يؤكد أهمية   إلى  إلى الفكر اإلنساني املوصلة  النافذة  وتعتبر القراءة هي 

 عليها منذ الوهلة األولى للتن
ّ
ِذي  القراءة أن هللا سبحانه وتعالى حث

َّ
َك ال  نبيه الكريم: "اقَرأ ِباسِم َرّبِ

ً
زيل، مخاطبا

ق" )سورة العلق: اآلية:
َ
ل
َ
 (. 1خ

الكتابة:  -3  من  مهارة 
ً
كثيرا له  رائع حقق  ابتكار  هي  بل   ،

ً
عاديا  

ً
عمال ليست  اإلنسان  في حياة  الكتابة 

ال إنتاجه وتراثه، وهي وسيلة من وسائل االتصال  أن يسجل  بها  تي عن طريقها يستطيع  إنسانيته، واستطاع 

 التلميذ أن يسجل ما يوّد تسجيله وينقله لآلخرين.  

نستطيع   بل  التربوية،  العملية  في   
ً
أساسيا  

ً
عنصرا يمثل  مها 

ّ
وتعل الكتابة  تعليم  أصبح  األهمية  ولهذه 

الكتابة  القول: إن القراءة والكتابة هما من الوظائف األساسية للمدرسة االبتدائية، ولعل تدريب التالميذ على 

 الصحيحة في إطار العمل املدرس ي يتركز في العناية بأمور ثالثة: 

-   .
ً
 قدرة التلميذ على الكتابة الصحيحة إمالئيا

 إجادة الخط.  -

 قدرته على التعبير عّما لديه من أفكار بوضوح ودقة.   -

 واملهارة الكتابية تنحصر في ثالث حواس: العين، واألذن، واليد.  

حدث:  -4
ّ
الت التعبير بجمل بسيطة وكاملة، ولكي يستطيع  مهارة  الطفل على  بالتحدث قدرة  ونقصد 

الطفل الّتحدث يجب أن يكون لديه قدر كاف من القدرة اللغوية كي يتمكن من صياغة أفكاره صياغة لغوية  

 (.  2005جيدة. )حجازي، 

م التلميذ القواعد األساسية التي تساعده على صياغة الجمل 
ّ
ومن خالل ذلك يتبّين أنه البد أن يتعل

 صياغة صحيحة، والتعبير عنها بطريقة سليمة تؤدي املعنى الصحيح. 

 واختار البحث من قواعد اللغة أربع قواعد تخدم البحث، وهي: 

 قاعدة الفاعل، وإعرابه.   -
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 ، وإعرابه.  قاعدة املفعول به -

 قاعدة حروف الجر املتصلة باالسم املجرور، وإعراب االسم املجرور.   -

 قاعدة املبتدأ والخبر، وإعرابهما.  -

لتكون   العربية،  للغة  االبتدائي  الرابع  الصف  منهاج  مقررة ضمن  كونها  القواعد  لهذه  االختيار  وجاء 

 محور البحث للقيام بتعليمها من خالل األلعاب التربوية.  

 املبحث الثاني: األلعاب التربوية

 تمهيد في األلعاب التعليمية: 

 في العملية التعليمية كوسائل لتجسيد املفاهيم املجردة، وقد تكون  
ً
 مهما

ً
تلعب املواد والوسائل دورا

البرنامج   أو  التعليمي  الفيلم  أو  الكتاب املدرس ي  هذه الوسائل على شكل مواد تعرض املعلومات للطالب مثل 

األ  مثل  أبعاد  ثالثة  ذات  أجسام  شكل  على  تكون  أن  يمكن  كما  األشياء  التلفازي،  أو  املخلوقة  الحية  شياء 

املصنوعة أو النماذج، وفي هذا النوع من الوسائل يأخذ الطالب املعلومات منها بدراستها وبتفحصها، وهناك  

نوع آخر من الوسائل تعرض املعلومات للطالب لكنها إضافة إلى ذلك تدفعه للتفاعل معها بشكل ما الكتساب  

اآلالت التعليمية وأجهزة املحاكاة واأللعاب التربوية، ويعد هذا الصنف من  املعلومات، مثل الكتب املبرمجة و 

 في أثناء اكتسابه للحقائق واملفاهيم واملبادئ والعمليات في مواقف  
ً
 وفاعال

ً
الوسائل التي تجعل املتعلم نشطا

 تعليمية قريبة أو شبيهة بالواقع.  

ّدم الصناعي فجاءت بألعاب تعليمية سمعية  نمت األلعاب التعليمية في السنوات األخيرة بسبب التق

وبصرية منها الثابت واملتحرك. كما تنوعت مجاالت األلعاب التعليمية لتتصل بكل مجاالت املعرفة التي تتعلق  

باملتعلم، كتنمية قدرته على التمييز والتحليل والتركيب واكتساب املهارات التي يحتاجها في تحقيق النمو العقلي، 

وال امتالكها  والفني،  مدى  خالل  من  تتم  املدارس  بين  املفاضلة  أصبحت  وقد  ذلك.  وغير  والعضلي  عصبي، 

التعليمية.   املواقف  في  توظيفها  أساليب  أو  األهداف،  تحقيق  في  أهميتها  عن  النظر  بغض  التربوية  لأللعاب 

 (.  28، ص.2013)الحيلة، 

 تعريف اللعب: 

به الفرد بصورة فردية أو جماعية لغرض االستمتاع  يعّرف قاموس علم النفس اللعب أنه: نشاط يقوم  

 دون دافع آخر.  
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ويعد اللعب من خالل مصطلحات العلوم اإلنسانية واالجتماعية هو: اشتراك الفرد في نشاط رياض ي  

القوانين   بموجب  ويسير   
ً
يكون منظما قد  كما  طبيعي،  واقع  يتأتى عن  أي   ،

ً
يكون حرا قد  واللعب  ترويحي،  أو 

 عترف بها.  واألنظمة امل

ويعرف تايلور اللعب على أنه أنفاس الحياة بالنسبة للطفل، إنه حياته، وليس مجرد طريقة لتمضية  

للكبار.   والعمل  والترويح  الذاتي،  والتعبير  واالستكشاف،  التربية  في  هو  كما  فاللعب  الذات،  وإشغال  الوقت 

 (.  32، ص. 2013)الحيلة، 

على تحويل املعلومات الواردة لتالئم حاجات  عملية تمثٍل تعمل    بينما يعرف )بياجيه( اللعب على أنه:

 الفرد، فاللعب والتقليد واملحاكاة جزء ال يتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاء.  

كما يعرف اللعب على أنه نشاط موجه أو غير موجه يقوم به األطفال بهدف تحقيق املتعة والتسلية،  

تنمية في  ليسهم  الكبار  والوجدانية    ويستغله  والجسمية  العقلية  املختلفة  بأبعادها  وشخصياتهم  األطفال 

 (.  29، ص.2005واالجتماعية. )حجازي،  

 األهداف التي تسعى األلعاب التعليمية إلى تحقيقها:  

 األلعاب التعليمية تسعى إلى تحقيق األهداف اآلتية:  (  أن2013يرى الحيلة )

 مساعدة الطفل على التعلم، وعلى استكشاف العالم الذي يعيش فيه.   .1

 تنمية الجوانب املعرفية املختلفة لدى الطفل.   .2

 تنمية النواحي االجتماعية والوجدانية للطفل.  .3

 تخليص األطفال من توتراتهم النفسية املختلفة وحل مشكالتهم.  .4

 تنمية القدرة التعبيرية لدى األطفال.   .5

 مساعدة الطفل على النمو الجسمي املتوازن.   .6

 تنمية التفكير االبتكاري واإلبداعي لدى الطفل.   .7

 (. 51اكتشاف مشاعر األطفال واتجاهاتهم وقيمهم ومدركاتهم. )ص  .8

 وظائف األلعاب التعليمية: 

 تعليمية وتربوية ونفسية مهمة  
ً
لحياة األطفال، ويقّدم وظائف تعليمية عديدة، وعلى  اللعب يمثل أدوارا

 درجة كبيرة من األهمية لحياتهم وتكوين شخصياتهم. ويمكن تلخيص أهم األدوار والوظائف في اآلتي:  
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 إلمكاناتهم   -
ً
يمثل اللعب أداة فّعالة في تفريد التعليم وتنظيمه ملواجهة الفروق الفردية، وتعليم األطفال وفقا

 وقدراتهم.

يمثل اللعب أداة فّعالة يمكن استعمالها لتخليص األطفال من األنانية والتمركز حول الذات، ونقلهم إلى   -

 مرحلة تقدير اآلخرين وإعطاء الوالء للجماعة والتكيف معها.

القيم   - وتمثل  والتكيف  التواصل  وأساليب  السلوك  األطفال قواعد  لتعليم  اجتماعية  اللعب وسيلة  يعد 

 ماعية. االجت

اللعب يمثل أسلوب املجتمع في توفير الفرص إلطالق القدرات الكامنة واكتشافها ورعايتها وتوجيهها، وهو   -

 قبل املدرسة وبعدها. 
ً
 بذلك يعد صمام األمان، ومؤسسة تربوية حقيقية تعمل تلقائيا

قافية فيما بينهم، كما  يعد اللعب أداة تعبير وتواصل بين األطفال بغض النظر عن االختالفات اللغوية والث  -

 (.  2013أنه أداة تواصل بين الكبار والصغار. )الحيلة، 

افرها في األلعاب التعليمية:   األسس والشروط التي يجب تو

 ( التالميذ  2005يؤكد الحجازي  بها  يقوم  التي  النشاطات املنظمة والهادفة  أنها عبارة عن جملة من   )

معي تربوية  أهداف  لتحقيق  محددة  خطة  غاية  ضمن  وتحقيق  الطفل  واقع  من  قريبة  ألعاب  باستخدام  نة 

معينة، ولكي تحقق هذه األلعاب الفائدة والغاية التي وضعت من أجلها ال بد من مراعاة العديد من األسس  

 والشروط عند اختيارها، منها: 

 أن تمثل اللعبة الواقع إلى حد كبير بما يتناسب مع أهداف املوقف ومستويات التالميذ.  -1

 أن تكون مناسبة لطبيعة غرفة الدراسة وعدد التالميذ بحيث يمكن استعمالها وتنفيذها.   -2

 مراعاة زمن اللعبة بحيث يتناسب مع الزمن املخصص للدرس.  -3

 يجب أن تسير اللعبة وفق قواعد محددة ومتفق عليها، ومفهومة من قبل من يمارسها. -4

باللعبة   -5 اهتمامه  يفقد  التلميذ  وذلك ألن  التالميذ،  بين  الفردية  الفروق  التربوية  األلعاب  تراعي  أن  يجب 

 بمجرد أن يراها دون مستوى تفكيره.  

التلميذ   -6 يشعر  حتى  والتجديد  التنويع  من  بد  وال  واملنافسة،  الحرية  عامال  التربوية  األلعاب  في  يتوفر  أن 

 ز ويمارسها كحافز وليس كواجب مدرس ي.باملتعة واملرح والتنافس للفو 

أن تحتوي اللعبة من كافة جوانبها وإجراءات تنفيذها ما يثير اهتمامات التالميذ ويرفع مستوى دافعيتهم  -7

 للتعلم. 
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 (.  46أن يراعي املعلم قلة تكلفتها، وإمكانية إعادة استعمالها. )ص. -8

 أنواع األلعاب التعليمية:  

 اآلتية: يمكن أن نجملها في األنواع 

نوع مـن أنـواع األنشـطة املحكمـة التـي لهـا مجموعـة مـن القـوانين التـي تـنظم سـير اللعـب،    األلعاب التعليمية: .1

اثنـان أو أكثـر مـن الدارسين للوصـول إلـى أهـداف تعليمية سـبق تحديدها، وتنتهـي عـادة بفـائز   ویشـترك فيهـا 

 ومغلـوب بسبب املهارة أو الحظ أو كليهما. 

الشعبية: .2 الكراسـي   األلعاب  كلعبـة  التعديل،  بعـض  مـع  التعليم  في  األلعاب  هذه  تستخدم  أن  يمكن 

التي یتعلم من خاللهـا األطفال بصـورة عفویة غير رسـمیة، وهناك أنماط  املوسيقية، واملسـابقات واأللعـاب 

 في متن البحث. 
ً
 لهذه األلعاب الشعبية كثيرة ال یتسع املجال لذكرها جمیعا

وهـي األلعـاب التـي تسـتخدم فيهـا جمیـع عضـالت الجسـم، وتفیـد فـي تفریـغ الطاقـة، وتشـبع    األلعاب الحركية:  .3

(، ویـزداد معها بصــورة محسوسـة عـدد األلعاب الحركية  7-5الحركة التــي تـزداد فـي هــذا العمـر )الرغبـة فــي  

(، وتتمثــل  7-6سـنوات(، ویكتسـب اللعـب الحركـي ذو األصـول مكانـة رئیسـة فـي عمـر )  6-  5عنـد األطفـال )

 كون هادفة ذات قواعد محددة.  هــذه األلعــاب باأللعــاب الریاضــیة والتمرینــات التــي ت

تسـتخدم هـذه األلعـاب فـي اللغـة العربیـة بمسـمیات مختلفـة مثـل: الفوازير واأللغـاز مثـل    ألعاب األحاجي: .4

لعبـة )مـن أنـا ـ الكلمــات املتقاطعــة ....(، وتســتخدم فــي الریاضــیات حیــث تتحــول األرقــام واملفاهيم الریاضــیة  

 أحاجي یحاول التالميذ حلها.    إلــى

التمثیلیة: .5 تكییـف    األلعاب  األطفـال  یـتعلم  خاللـه  فمـن  األدوار،  تمثيل  مبـدأ  علـى  األلعـاب  هـذه  تقـوم 

مشـاعرهم مـن خـالل تعبيرهم عـن الغضـب والحـزن والقلـق، ویتــیح لهـم فرصـة التفكير بصـوت عـال حـول  

بـين الجسـم والعقـل، فالطفـل ال یسـتعمل تجـارب قـد تكـون إيجابية أو   سلبية. وترتكـز علـى تعـاون معقـد 

 دماغـه وصـوته فقـط بل یستعمل جسمه أثناء اللعب.  

 وهـــي تمثــــل الغنــــاء التمثيلي، وتقليد األغاني، واألناشيد، والرقص الشـــعبي ... الخ.   ألعاب الغناء والرقص: .6

األلعـاب التـي تسـاعد التالميذ علـى نطـق الحـروف والكلمـات عـن طريق تحويل الجمـل وهـي    األلعاب الهجائية: .7

والكلمـات إلى مقاطع، توزع على التالميذ حیث یذكر أحدهم املقطع األول ویطلب مـن تلميذ آخـر إكمالهـا،  

 أو إلى صور تبدأ بالحرف املطلوب أو ذكر عدة كلمات تختلف بالحرف األول فقط.   
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 أو فـي مجموعـة وفق قواعد    لعاب التربوية:األ .8
ً
مجموعـة أنشـطة منظمـة وهادفـة یمارسـها التلميذ منفـردا

للمهـارات    
ً
، واكتسـابا

ً
 وتعاونـا

ً
أكثــر إيجابية وتفـاعال  محددة تجعلـه 

ً
یمـارس أدوارا وإجـراءات معینـة بحیــث 

 (.  48، ص.2005  املختلفـة أثنــاء تدريس مبحث اللغة العربیة. )حجازي،

 أهمية األلعاب التعليمية في تعليم اللغة العربية لألطفال: 

االستراتيجيات الهامة التي تستخدم لتنمية وتحسين األداء اللغوي عند األطفال،    إحدى تعد األلعاب  

  (، يمتلكون 2005وهي ذات أهمية وفاعلية خاصة في تدريس القواعد النحوية، فاألطفال، كما يؤكد حجازي )

 من خالل األلعاب املهارات اآلتية: 

 مثل إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، وإعطاء كل حرف حقه في النطق.    مهارات تتصل بالنطق: -1

 مثل اختيار اللفظ املناسب، واستخدام املفردات املتضادة.    مهارات تتصل باستخدام املفردات: -2

 مثل استخدام جمل طويلة، أو جمل اسمية، أو جمل فعلية.  مهارات تتصل باستخدام الجمل: -3

 : للكلمات والجمل. مهارات تتصل بعمليات التحليل والتركيب -4

 لآلخرين.  مثل ترتيب األفكار وتسلسلها، وتوضيح األفكار   مهارات تتصل باألفكار: -5

.   مهارات تتصل باستخدام األداء: -6
ً
 مثل تمثيل املعنى، االرتجال وعدم التلعثم، وتصحيح الخطأ ذاتيا

والتمييز،  والتذكر  الوصف  ألعاب  منها  نذكر  املهارات،  هذه  تؤكد  أن  يمكن  متعددة  ألعاب  وهناك 

الطفل  ألعاب  وكذلك  االستفهام،  أدوات  أو  واألفعال  األسماء،  على  تركز  وألعاب  واملعلومات،  والحكايات، 

 في النمو اللغوي للطفل. )ص.
ً
 كبيرا

ً
 (.  39الغنائية. ونجد مما سبق أن لأللعاب دورا

 منهجية البحث: 

)ا التجريبي  شبه  املنهج  البحث  باستخدام  Quasi-experimental Designتبع  أهدافه،  تحقيق  في   )

تصميم املجموعتين، املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة مع اختبار واستبانة بعدّيين. ويعرف املنهج شبه  

اإلنسانية كما هي موجودة في أرض الواقع دون أن يقوم  التجريبي على أنه املنهج الذي يقوم على دراسة الظواهر  

 ( 60، ص. 2006بأي تغييرات عليها. )العساف، 

 مجتمع البحث: 

ف مجتمع البحث من طالب مدرسة بكبال السورية املؤقتة في منطقة بكبال في منطقة اسكندرون ت
ّ
  أل

التركية، وهي املدرسة السورية الوحيدة في تلك املنطقة، وقد اختيرت بشكل قصدي، لكون أحد الباحثين يعمل  
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فيها   التالميذ  عدد  ويبلغ  البحث،  تطبيق  يحتاجها  التي  الضرورية  التسهيالت  كل  إدارتها  قدمت  وكذلك  فيها، 

، موزعين على ست شعب، موزعين ما بين الصف الرابع  101)
ً
االبتدائي، والسابع والثامن اإلعدادي،  ( تلميذا

الثانوي  والثاني عشر  املدارس  ،  والحادي عشر  في  التالميذ  فيها  يدرس  التي  األخيرة  هي  السنة  كانت هذه  وقد 

 السورية. 

 عينة البحث: 

م اختيار الصف الرابع في مدرسة بكبال السورية، بشكل قصدي ألن هذا الصف هو الوحيد املكون  ت

أم شعبتين،  أنها  من  على  الرابع  الصف  شعب  إحدى  اختيار  وتم  لكل صف،  وحيدة  شعبة  فكانت  البقية  ا 

املجموعة   أفراد  عدد  وبلغ  العشوائي.  السحب  طريق  عن  الضابطة  املجموعة  واألخرى  التجريبية  املجموعة 

، وعدد أفراد املجموعة الضابطة )13التجريبية ) 
ً
، وقام أحد الباحثين بتعلي13( تلميذا

ً
م املجموعتين ( تلميذا

 بنفسه، كونه يعلم في املدرسة ذاتها.  

 ( عدد التالميذ حسب املجموعات 1جدول )

 العدد الكلي  عدد أفراد المجموعة الضابطة  عدد أفراد المجموعة التجريبية
13 13 26 

 ( عدد التالميذ حسب متغير الجنس2جدول )

 العدد  الجنس
 12 ذكر
 14 أنثى

 26 المجموع
 مجموعتي البحث: تكافؤ 

تم الرجوع إلى سجل درجات التالميذ للفصل األول في املدرسة، وذلك لغرض التأكد من التكافؤ بين 

طريق   عن  املختارتين  الشعبتين  في   
ً
جدا قريب  العامة  ملعدالتهم  الحسابي  املتوسط  أن  فتبين  املجموعتين، 

 السحب العشوائي، وكذلك كانت درجاتهم في مادة اللغة العربية.

 أدوات البحث: 

 األلعاب التربوية التعليمية: -1

( أن خصائص اللعبة الجيدة بأن تكون مالئمة ملستوى الالعبين، وتعالج  2001يذكر بلقيس ومرعي )

بين الطلبة،   أكثر من مهارة لغوية، وتتصل بموضوع الدرس، ويسهل إجراؤها، وتذكي روح املنافسة الشريفة 
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والفرح   املتعة  )البري،  وتجلب  لهم  تربوية  28، ص.  2011واملرح  ألعاب  أربع  تصميم  تم  ذلك  إلى   
ً
واستنادا  ،)

شر فيها نماذج واسعة من األلعاب التربوية التعليمية،   عتعليمية بعد البحث واالطال 
ُ
على مواقع االلكترونية ن

والزمن   األفراد،  إعدادها، وعدد  أهدافها، وطريقة  األلعاب من حيث  لها، وطريقة  وتمت دراسة هذه  املحدد 

 التنفيذ، واملواد الالزمة.  

أعّدت أدوات األلعاب، وقواعدها، والبطاقات واللوحات الالزمة لها، وطباعة األمثلة من كلمات وجمل  

تم فرز كل لعبة لقاعدة من قواعد دروس اللغة العربية  ، و على البطاقات، باستخدام الورق امللون والطابعة

 ل اآلتي:بما يناسبها وفق الجدو 

 ( جدول توزيع األلعاب على قواعد اللغة العربية املحددة3جدول )

 القاعدة المخصصة لها  اسم اللعبة
 الفاعل  من سيربح المليون 

 المفعول به ُكل واقرأ 
 حروف الجر  خريطة الكنز
 المبتدأ والخبر  لعبة الكراسي

تصميم جميع مكوناتها على مجموعة من السادة  عرضت هذه االستراتيجية املقترحة بعد االنتهاء من  

املحكمين، وذلك لبيان الرأي وتقديم املالحظات التي من شأنها أن تسهم في تطويرها وجعلها صالحة للتطبيق،  

 فتم بعد ذلك األخذ بمعظم آرائهم ومقترحاتهم. 

عين من  ولكن  البحث،  مجتمع  التالميذ ضمن  من  مجموعة  على  استطالعية  تجربة  أخرى  أجريت  ة 

اطمأن   وبذلك  وجه،  أكمل  على  ونفذت  االستراتيجية،  هذه  نحو   
ً
كبيرا  

ً
ارتياحا فأبدوا  البحث،  لعينة  مغايرة 

 الباحثان إلى استيعاب التالميذ لها، وأنها أصبحت جاهزة للتطبيق النهائي. 

 االختبار:  -2

منهج   في  األربعة  الدروس  قواعد  من  اشتق  إذ  البحث،  هذا  ألغراض  تحصيلي صمم  اختبار  بناء  تم 

 الصف الرابع االبتدائي )كتاب التلميذ(، وذلك لقياس تحصيل عينة البحث بعد دراسة القواعد املقررة.  

اسبها من  فقد تم تحليل مستوى نصوص االختبار بما يالئم مستوى الطلبة، ووضعت لكل قاعدة ما ين

 لذلك، وبلغ مجموع األسئلة  
ً
، موزعة على ثالثة أنماط    25األسئلة وفق جدول مواصفات أعد خصيصا

ً
سؤاال

 )الصح والخطأ، واالختيار من متعدد، والتوصيل(.  
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 صدق االختبار وثباته:  

وأجروا   االختصاص،  ذوي  من  املحكمين  من  مجموعة  على  ُعرض  االختبار  إعداد  من  االنتهاء  بعد 

 ومحتوى، كما تم التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على عينة استطالعية  ال
ً
تعديل والحذف واإلضافة شكال

معامل   وباستخدام  أسبوعين،  مرور  بعد  نفسها  العينة  على  االختبار  إجراء  عيد 
ُ
وأ الدراسة،  عينة  خارج  من 

 البحث.  ا هذ( وهو معامل ثبات مقبول ألغراض  0.88ارتباط بيرسون بين التطبيقين بلغ )

 املقياس:  -3

في قاموس علم النفس أنه عبارة عن سلسة من األسئلة التي تتعلق بموضوع أو   Derverيعّرفه درفر  

، 2004موضوعات بهدف الحصول على معلومات حول هذا املوضوع من خالل استجابات املستجيبين. )زيتون،  

 (.  82ص. 

انطباع الطالب عن عملية التعلم باللعب، ومدى    تم اعتماد مقياس االتجاهات لجمع املعلومات حول 

 الفائدة التي حققتها هذه االستراتيجية في محصالتهم وتفاعلهم داخل الدرس، وحبهم لها.  

( فقرة، أغلبها إيجابي وبعضها سلبي، شملت املكان، واملنهج، 34تكون املقياس في صورته األولية من ) 

 لمة، وأثر استراتيجية األلعاب في التعليم مقارنة مع الطريقة التقليدية.  واأللعاب وتوفر مستلزماتها، وأداء املع

م االستجابات  
ّ
م ليكارت الثالثي الذي يتكون في تحديد سل

ّ
واعتمد هذا املقياس في بنائه على أساس سل

 . ( درجة واحدة1( درجتين، غير موافق )2( درجات، محايد ) 3من ثالثة مستويات على النحو اآلتي: موافق )

 صدق املقياس وثباته: 

(. وتم قياس  88، ص.  2004واملقصود بصدق األداة هو قدرتها على قياس ما وضعت لقياسه. )زيتون، 

الصدق من خالل صدق املحكمين، وذلك بعرض صورته األولية على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة  

مدى  على  للحكم  محكمين.  خمسة  عددهم  بلغ  وقد  التربوي  املقياس    والتخصص  لهدف  الفقرات  مالءمة 

وموضوع وأهداف البحث، ومناسبة عدد الفقرات اإليجابية والسلبية ضمن املقياس، وقد تّم التعديل في ضوء  

(، كما تم توزيع املقياس، للتأكد من  31املالحظات التي أبداها املحكمون، ليستقر املقياس بشكله النهائي على )

عيد إجراء  ثباته، على العينة االستطالعي
ُ
ة ذاتها التي أجري عليها االختبار، والتي هي من خارج عينة البحث، وأ

(  0.79االختبار على العينة نفسها بعد مرور أسبوعين، وباستخدام معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين بلغ )

 البحث.  اوهو معامل ثبات مقبول ألغراض هذ
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 إجراءات البحث: 

 تية لتحقيق هدف البحث:  م االلتزام باإلجراءات اآلت

اختيار مدرسة قصدية، وشعبتين عشوائيتين من طلبة الصف الرابع االبتدائي في مدرسة بكبال السورية   .1

 املؤقتة.  

الرابع   .2 الصف  يدرسون  الذين  العربية  اللغة  ومعلمي  املدرسة،  إدارة  مع  الزمني لاالتفاق  الجدول  تحديد 

بواقع   التجربة،  هذه  واملجموعة    4لتطبيق  التجريبية  املجموعة  من  لكل  درسان  أسبوع  كل  في  دروس، 

 م باللعب.  الضابطة. وذلك بعد االطالع على املنهج وتحديد القواعد التي ستعطى بطريقة التعل

ن بطريقة عشوائية إلى مجموعتين إحداهما التجريبية، واألخرى الضابطة. وكل مجموعة  اقسمت الشعبت  .3

 وطالبة. 13مكونة من )
ً
 ( طالبا

تم تطبيق التجربة وإعطاء الدروس للمجموعتين من قبل أحد الباحثين، للحصول على نتائج دقيقة. حيث   .4

 بالطريقة التقليدية االعتيادية، وفي الحصة التي تليها يعطى  يتم إعطاء الدرس للمجموعة الضابطة أو 
ً
ال

الدرس نفسه للمجموعة التجريبية بطريقة اللعب، والتي هي عبارة عن أربعة ألعاب تعليمية هي: لعبة من  

 سيربح املليون، ولعبة كل واقرأ، ولعبة خريطة الكنز، ولعبة الكراس ي. 

 من )وبعد االنتهاء من إعطاء الدروس يجرى ا .5
ً
( فقرة، لكل  25الختبار بهذه القواعد النحوية األربع، مكّونا

( )4فقرة  الكاملة  العالمة  لتكون  درجات،  االختبار شف100(  تطبيق  تّم  وقد  حدة، هي(.  على  طالب  لكل   
ً
ا

 لضعف مستوى أغلب الطالب بالقراءة والكتابة.  

( فقرة، متنوعة  31د تكّون املقياس من )ثم طبق املقياس ملعرفة اتجاهات الطلبة نحو االستراتيجية، وق .6

م االستجابات من ثالثة مستويات )موافق، 
ّ
بين اإليجابي والسلبي ويغلب عليها اإليجابي. وقد تم تحديد سل

 محايد، غير موافق(.  

 وبعد االنتهاء من إحصاء النتائج، تم تقديم التوصيات واملقترحات.   .7

 املعالجات الحصائية:  

املعالجات   ) إلجراء  برنامج  استخدم  ) Excelاإلحصائية  وبرنامج   )SPSS  من مجموعة  واستخدمت   ،)

 العمليات والقوانين اإلحصائية، منها:  

 املتوسط الحسابي.   -1

 االنحراف املعياري.   -2
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 (.  t. testاختبار )ت( أو )  -3

 (. 101: 2006ستخدم إليجاد ثبات االختبار )عالم، ا Coefficient (a :)كرونباخ  –معامل )ألفا   -4

(، وهل هو  t( لحساب حجم األثر: يستخدم للتأكد من حجم الفرق الناتج باستخدام اختبار )η2مربع إيتا )  -5

 (.42: 2000عود للصدفة )عفانة، يفرق حقيقي يعود إلى متغيرات البحث أم 

 نتائج البحث ومناقشتها 

صائية التي أجريت على ما تم  فيما يأتي أهم النتائج التي توصل إليها البحث بناء على املعالجات اإلح

 جمعه وتحليله من بيانات من خالل االختبار واملقياس.  

الهدف األول: قياس فاعلية استراتيجية اللعب في تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الرابع  

 األساس ي. 

 وللوصول إلى الهدف األول تم التحقق من الفرضية األولى التي تقول: 

اللغة   في اختبار مادة  الرابع  بين متوسط درجات تالميذ الصف  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

(، وأجريت املقارنة بين درجات طلبة  0.05العربية بين املجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوى الداللة )

الضابط املجموعة  طلبة  ودرجات  اللعب،  بطريقة  درست  التي  التجريبية  بالطريقة  املجموعة  درست  التي  ة 

 التقليدية. تم حساب النتائج حسب اختبار)ت(، فكانت وفق الجدول اآلتي:  

 ( قيمة )ت( لدرجات املجموعتين التجريبية والضابطة4جدول )

 المجموعة 
عدد  
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  
 الحرية 

حجم األثر 
 بمربع إيتا 

الداللة  مستوى  قيمة )ت(
 المجدولة  المحسوبة 0.05عند 

 16.05 85.07 13 التجريبية 
 دال  1.77 2.064 0.564 25

 18.42 71.92 13 الضابطة 
( إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  نتائج اختبار )ت(  بين متوسط اختبار  0.05تشير   )

(. كما تظهر قيمة  71.92اختبار تالميذ املجموعة الضابطة ) (، ومتوسط  85.07تالميذ املجموعة التجريبية )

(، وبذلك  1.77(، بينما قيمة )ت( الجدولية تساوي ) 2.064اختبار )ت(، حيث أن قيمة )ت( املحسوبة تساوي ) 

فإن قيمة )ت( املحسوبة أكبر من قيمة )ت( املجدولة، أي أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات  

 (. 0.05ملجموعة التجريبية ومتوسط درجات تالميذ املجموعة الضابطة عند مستوى الداللة )تالميذ ا 
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 ( بـ  له  يرمز  والذي  إيتا(  )مربع  اسُتخدم  األثر  حجم  تعرف  بلغت  η2وبهدف  قد  قيمته  أن  فتبين   ،)

األلعاب في تعليم  (، مما يدل على ارتفاع أثر 283: 2011(، وهي قيمة تشير إلى حجم أثر كبير؛ )حسن، 0.564)

 قد حدث للمجموعة التجريبية، وهذا يؤكد 
ً
 واضحا

ً
اللغة العربية لتالميذ الصف الرابع، وهذا يعنى أن تحسنا

 إيجابية األلعاب، ويشير إلى أنها تتصف بالكفاءة والفاعلية والقدرة على تعليم قواعد اللغة العربية للتالميذ. 

عد اللغة العربية في ضوء هذه األلعاب، تم بصورة جيدة وذلك  ويعزو الباحثان ذلك إلى أن اكتساب قوا

 .
ً
 من خالل ما يعطى للتالميذ من فرصة في املتعة واملرح والتعلم معا

(، في رفع وتحسين  2005(، ودراسة )حجازي،  2011وقد اتفقت نتيجة هذا البحث مع دراسة )البري،  

 مستوى التحصيل الدراس ي لدى التالميذ. 

 تعرف الفروق بين متوسطات درجات التالميذ وفق متغير الجنس.  الهدف الثاني: 

 وللوصول إلى هذا الهدف، والتحقق من الفرضية املتعلقة به، والتي تقول:   

اللغة   في اختبار مادة  الرابع  بين متوسط درجات تالميذ الصف  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

(، تم دراسة الفروق اإلحصائية بين 0.05ث عند مستوى الداللة ) العربية بين التالميذ الذكور والتالميذ اإلنا 

 ملتغير الجنس، من خالل حساب املتوسطات واالنحراف املعياري، وحساب قيمة  
ً
متوسط درجات االختبار تبعا

 )ت(، وفق ما يظهره الجدول اآلتي: 

 ( قيمة )ت( لقياس متوسط درجات االختبار حسب متغير الجنس5جدول )

 االنحراف المعياري  توسط الحسابيالم الجنس
 القيمة التائية

 درجة الحرية 
مستوى الداللة  

 الجدولية  المحسوبة ( 0.05عند )
 7.70 94 الذكور 

 دال  12 2.1 2.2
 20.78 80 اإلناث 

( الذكور هي  أن متوسط درجات  إلى  الجدول  هي )94يشير  اإلناث  (، والقيمة  80(، ومتوسط درجات 

التائية الجدولية )2.2التائية املحسوبة ) القيمة  أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  2.1( أكبر من  (، أي 

 ( بين متوسط درجات التالميذ حسب متغير الجنس لصالح الذكور. 0.05مستوى الداللة )

 وفاع
ً
لية من اإلناث،  ويعزو الباحثان ذلك ربما إلى الفروق الحركية لدى الذكور، حيث كانوا أكثر نشاطا

، وخاصة بحضور الذكور، وهذه هي طبيعة التربية التي تتميز بها مجتمعاتنا نحو  
ً
اللواتي كن أكثر حياًء وخجال

 اإلناث بمدح وتشجيع هذه الفضيلة في األنثى بشكل مستمر.
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 ( البري  دراسة  النتيجة  ألثر  2011وقد خالفت هذه  تعزى  إحصائية  أكدت عدم وجود فروق  التي   ،)

 ير الجنس.متغ

 الهدف الثالث: تعرف اتجاهات تالميذ الصف الرابع نحو استراتيجية التعلم باللعب.

 ولتحقيق هذا الهدف، والتحقق من الفرضية الثانية املتعلقة به، والتي تقول:  

التعلم   التالميذ نحو  بين املتوسطين الحسابي والفرض ي التجاهات  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 

(، تم دراسة اتجاهات طالب املجموعة التجريبية نحو عملية التعلم باللعب،  0.05مستوى الداللة )  باللعب عند 

من خالل حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وحساب قيمة )ت( حسب املتوسط الفرض ي لفقرات  

 املقياس، ويظهر الجدول اآلتي النتائج التي تم التوصل لها: 
 ياس اتجاهات طالب املجموعة التجريبية نحو عملية التعلم باللعب ( قيمة )ت( ملق6جدول )

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي 

االنحراف 
 المعياري 

القيمة التائية  
 المحسوبة

القيمة التائية  
 الجدولية 

 درجة الحرية 
مستوى الداللة  

 0.05عند 
 دال  12 1.77 2.4 3.16 70 82.76

(  1.77( أكبر من القيمة الجدولية البالغة )2.4يشير الجدول إلى أن القيمة التائية املحسوبة البالغة )

(، أي أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية، أي أن هنالك اتجاهات إيجابية لدى عينة  0.05عند مستوى الداللة )

 (.  0.05البحث نحو عملية التعلم باللعب عند مستوى الداللة ) 

الباحثان هذه النتيجة إلى البيئة املمتعة واملشوقة التي عاش فيها التالميذ وهم يتعلمون قواعد  ويعزو  

 عن  
ً
اللغة العربية، مما أدى إلى خلق جو تدريبي مليء باملثيرات، وساد التواصل املعرفي النشط والفعال، بعيدا

ة من األلعاب التربوية، عمل على جذب روتين الدروس اليومية، أضف إلى أن تنوع األنشطة التعليمية املنبثق

 من املشاركة النشطة وزيادة الثقة بالنفس، فكان له  
ً
وإثارة اهتمام وانتباه التالميذ، وأتاحت لهم مدى واسعا

 األثر الواضح في تحسين اتجاهاتهم نحو الطريقة.

( دراسة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  وقد  طريقة    Subadrah Madhawa(  2014هذا  أهمية  أكدت  التي 

 التعلم باللعب في تحسين اتجاهات التالميذ نحو تعلم اللغة.

 توصيات البحث:  

 ي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يمكن تقديم التوصيات اآلتية: ف

في مرحلة - التربوية  األلعاب  استخدام  التالميذ    ضرورة  في تشجيع  فعال  دور  من  لها  ملا  األساس ي؛  التعليم 

 وزيادة حبهم للتعلم واملدرسة بشكل عام.  
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وأهميتها   - التربوية،  األلعاب  بماهية  املستقبلي  التربية  وكليات  واملعلمات  املعلمين  بدور  العناية  ضرورة 

 التربوية، وكيفية بنائها، وطريقة التدريس باستخدامها.  

من األلعاب التربوية، وأن يلتزم ًي املناهج للمرحلة األساسية بأن تتضمن الكتب املدرسية كثيرامراعاة واضع -

 املدرسون بها، ويزيدوا عليها، ويبتكروا غيرها بما يتناسب مع بيئات التالميذ املختلفة.  

 لتعليم. توفير األلعاب التربوية املناسبة ملناهج اللغة العربية التي يحتاج إليها املعلمون في ا -

عقد دورات تدريبية بهدف تشجيع معلمي اللغة العربية بشكل خاص واالختصاصات األخرى بشكل عام   -

 على استخدام األلعاب في املواقف الصفية املختلفة.  

 مقترحات البحث:  

 لهذا البحث يقترح الباحثان القيام بمجموعة من البحوث املكملة مثل: ا
ً
 ستكماال

التعرف على تأثير األلعاب اللغوية، وفاعليتها املختلفة، في مادة اللغة العربية وكذلك في املواد األخرى، في  -

 مناطق واسعة وبيئات مختلفة. 

 أثر استخدام األلعاب التربوية على اتجاهات التالميذ في مادة اللغة العربية وغيرها.   -

قسام ومباحث ومهارات اللغة العربية، ملرحلة التعليم األولى، التعرف على تأثير األلعاب التربوية على كافة أ -

 واملرحلة األساسية، واملرحلة اإلعدادية.  

 دراسة حول نسبة املدارس، أو املعاهد، أو الكليات التي تعتمد استراتيجية التعلم باللعب.  -

 املراجع 

 ملراجع العربية:ا

في منهاج اللغة العربية في تنمية األنماط اللغوية لدى    (. أثر استخدام األلعاب اللغوية2011البري، قاسم. ) .1

 . 34-23. ص ص. 1. عدد:7. مجلد:املجلة األردنية في العلوم التربويةطلبة املرحلة األساسية. األردن. 

أثر توظيف األلعاب التربوية في تنمية بعض مهارات اللغة العربية لدى  (.  2005حجازي، أيمن يوسف طه. )  .2

 . دار املعرفة.  األول األساس يتالميذ الصف 

 . دار الفكر.  طرق التدريس بين التقليد والتجديد(.  2010الحريري، رافدة. ) .3

 . دار املسيرة للنشر والتوزيع.  األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها(. 2013الحيلة، محمد محمود. )  .4
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األساسية للشخصية لدى طالب جامعة حلب في املناطق املحررة وفق  األبعاد

 مقياس كوستا وماكري وعالقته ببعض املتغيرات

 
 

 

 

 

 

 فواز العواد د.  

 مساعد في اإلرشاد النفس ي  ذاأست

 مدير مركز مداد للدراسات والبحوث التربوية

 معمر بكور 

 ماجستير في اإلرشاد النفس ي  باحث
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 البحث  ملخص

وعالقته    ،األساسية للشخصية لدى طالب جامعة حلب في المناطق المحررة األبعاد هدف البحث إلى تعرف 

(، واعتمد  1997) األنصاري (، ترجمة 1992كوستا وماكري ) ببعض المتغيرات، واستخدم الباحثان مقياس 

( طالباً من طلبة جامعة حلب في  170البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من ) 

 المناطق المحررة وتوصل البحث الى النتائج التالية: 

االنفتاح على   -2يقظة الضمير   - 1جاءت وفق الترتيب التالي: )  الشخصية لدى عينة البحث  أبعاد إن  •

 العصابية(.  -5الطيبة   - 4النبساطية ا  -3الخبرة  

 الشخصية.  أبعاد عزى لمتغير الجنس في تحصائية إ ال وجود لفروق ذات داللة  •

بين متوسط درجات طالب الكليات النظرية وطالب الكليات التطبيقية في    إحصائيافروق دالة وجود  •

 الشخصية في بعد )االنفتاح على الخبرة( لصالح الكليات التطبيقية.  أبعاد 

بين طالب الشريعة وطالب التربية فقط في عاملي )العصابية،    إحصائياوجود فروق دالة  •

 االنبساطية،( ولصالح التربية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب الشريعة وطالب الهندسة )المعلوماتية   •

 الميكاترونكس( في بعد )االنفتاح على الخبرة( لصالح طالب الهندسة. 

 الكلمات المفتاحية: العصابية، االنبساطية، االنفتاح على الخبرة، الطيبة، يقظة الضمير.
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The Essential Dimensions of Personality of the Students Enrolled in the University 

of Aleppo in the liberated areas according to Costa & Mcrae Scale in relation to 

Certain Variables 

By: 

Dr. Fawaz Awad. Assistant Professor of Psychological Counselling 

Moammar Bakkor 

Abstract: 

The paper aims to identify the essential dimensions of personality of the students 

of the University of Aleppo in the liberated areas and the relationship with some 

variations. The two scholars used the scale of Costa & Mcrae (1992) translated by 

Al-Ansari. The study depended on the descriptive analytical approach. The sample 

of study constituted of 170 students enrolled in the University of Aleppo in the 

liberated areas. The results of the study were: 

• The dimensions of personality of the study sample successively were: 1) 

conscientiousness; 2) openness to experience; 3) extroversion; 4) goodness; 

5) neuroticism 

• No differences of statistic significance found in relation to the variable of 

gender in the dimensions of personality. 

• Differences of statistic significance found between the average scores of 

students of theoretical faculties and those of applied faculties in the 

dimension of openness to experience in favor of the applied faculties. 

• Differences of statistic significance found among students of Sharia and 

those of education in the dimensions of extroversion and neuroticism in 

favor of students of education. 

• Differences of statistic significance found in the average scores of students 

of Sharia and those of engineering (Informatics and Megatronics) in the 

dimension of openness to experience in favor of engineering students. 

Key words: neuroticism – extroversion – openness to experience – goodness – 

conscientiousness 
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Costa ve McCrae Ölçeğine Göre Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi 

Öğrencileri Özelinde Kişiliğin Temel Boyutları ve Bunların Bazı Değişkenlerle 

İlişkisi 

Araştırmacılar:  

Dr. Fevâz el-Avvâd (Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doçent Doktor) 

Muammer Bekûr 

Araştırma Özeti 

Araştırmanın amacı, Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi öğrencileri 

özelinde kişiliğin temel boyutlarının ve bunların bazı değişkenlerle ilişkisinin tespit 

edilmesidir. Araştırmacılar, çalışmalarında 1997 yılında el-Ensârî tarafından 

tercüme edilmiş olan Costa ve McCrae ölçeğini (1992) kullanmışlardır. Araştırma, 

tanımlayıcı analitik yönteme dayanmaktadır. Çalışma örneklemi Kurtarılmış 

Bölgelerdeki Halep Üniversitesi öğrencisi 170 kişiden oluşmaktadır ve araştırma, 

aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:  

• Kişilik boyutları araştırma örnekleminde şu sıralamayla gelmiştir: 1- 

Sorumluluk 2- Deneyime Açıklık 3- Dışadönüklük 4- Uyumluluk 5- Nevrotizm 

• Kişilik boyutları arasında cinsiyet değişkenine bağlı olarak istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

• Teorik bölümlerde okuyan öğrencilerin “deneyime açıklık” kişilik 

boyutundaki ortalamaları ile uygulamalı bölümlerde okuyan öğrencilerin bu 

boyuttaki ortalamaları arasında uygulamalı bölümlerde okuyan öğrenciler 

lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

• İlahiyat ve eğitim fakültesi öğrencileri arasında ise sadece iki faktörde 

(nevrotizm ve dışa dönüklükte) eğitim fakültesi öğrencileri lehine istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.  

• İlahiyat öğrencileri ile mühendislik (bilişim, mekatronik) öğrencilerinin 

“deneyime açıklık” boyutundaki ortalama puanları arasında ise mühendislik 

öğrencileri lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nevrotizm, Dışadönüklük, Deneyime Açıklık, Uyumluluk, 

Sorumluluk.  
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 املقدمة

ن، وقد تعددت  و منهم أم املعاصر   ماءلقد نالت دراسة علم الشخصية اهتمام علماء النفس، سواء القد 

نظر  على  تعتمد  ألنها  وذلك  للشخصية  محدد  تعريف  وجود  عدم  والحظنا  الشخصية،  عالم    ةتعريفات  كل 

 بحسب نظريته التي فسر فيها الشخصية. 

وتعد دراسة علم الشخصية من الدراسات املعقدة نتيجة لتعدد جوانب الشخصية وتعدد العوامل  

 النفسية والجسمية التي تؤثر فيها. 

( البورت  الجسمانية  1961ويعرف  لتلك األنشطة  الفرد  داخل  الديناميكي  التنظيم  ( الشخصية: هي 

 ي تحدد تفكيره وسلوكه املميز.  النفسية الت

ت تصنيف سمات  أكد الشخصية التي عرفت بالعوامل الخمسة الكبرى    أبعادإن الدراسات الخاصة ب 

ماالشخصية، وحسب د
َ
ولدبيرك  يك

َ
ثبتت وجودها. وتم التحقق  أن نظرية السمات  إ  Digman & Goldbergن وك

بحوث في فترات زمنية مختلفة وتم اعتمادها في  من العوامل الخمسة الكبرى من خالل مختلف الدراسات وال

 في مجال اختبارات  عوام األ البحوث الخاصة بسمات الشخصية خالل األ 
ً
ربعين املاضية. كما حققت نجاحا كبيرا

جريت بلغات مختلفة وفي أالتي    األبحاثمتها من خالل نتائج  ءالشخصية في ثقافات مختلفة حيث أثبتت مال

 . (Caligiuri, 2000)بلدان وثقافات عديدة 

 ورغم أن كثير 
ً
للشخصية والتي تعرف    أبعادمن علماء النفس أيدوا نظرية أيزنك التي تؤكد على ثالثة    ا

ودقة    مالءمةنها أكثر  أوالذي خالف بها نموذج العوامل الخمسة، العتقاده ب  (Eysenck, 1991)بالعوامل الثالثة  

 ,Ewen)النفسية    األبحاثعوامل الخمسة الكبرى ظلت هي النظرية السائدة في  الال أن  إمن العوامل الخمسة.  

1998, P. 141)  النم  كونها أحدث  بين  من  العملية    جإذتعّد  الناحية  من  الشخصية،  لتفسير  طورت  التي 

إن علم النفس الشخصية كان في   ويقول جون .  (Digman, 1990)والتطبيقية في مجال سيكولوجية الشخصية  

بدراسة  إلى    حاجة للباحثين  الشخصية  في علم  التصنيف  البحثية. ويسمح  ملادته  تصنيف  أو  نموذج وصفي 

 .  (John and Srivastava, 1999, P. 2) صية.املجاالت املحددة ملميزات الشخ

مالأو  الكبرى  الخمسة  العوامل  نموذج  ونموذج  ء ثبت  "أيزنك"  لـ  الثالثة  العوامل  نموذج  من  أكثر  مة 

لـ "كاتيل"    للتحليل العاملي ف PF 16العوامل الستة عشر 
ً
ن تركيب الشخصية يمكن وضعه في إطار  إ. وطبقا

يشير أنصار نموذج العوامل الخمسة  و  ،(McMartin, 1995, p. 138)ة  مفهوم يحتوي السمات الخمس الرئيس
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كلينيكية والنظريات السلوكية ونظريات  أن التحليل العاملي يخدم كجسر يربط أكثر النظريات اإلإلى    الكبرى 

م.  )
ّ
 .(Pervin, 1989, P. 326التعل

حيث تمثل العوامل التالية:  ببناء قائمة لقياس العوامل الخمسة للشخصية ب ي وقد قام كوستا وماكر 

الحي،   الطيبة،  و الضمير  أو  بداية ظهور  و املوافقة  كانت  الخبرة. وقد  واالنفتاح على  والعصابية،  االنبساطية، 

حيث   املاض ي،  القرن  في  الثمانينيات  أوائل  في  للشخصية  الخمسة  كوستا  أكدالعوامل  دراسات    ماكري ت 

بنيةأوديجمان   العوامل الخمسة يمثل  العوامل    األبعادالشخصية، وقد أطلق جولدبرج على هذه    ن نموذج 

)محمد،   الكبرى.  النم86،  2012الخمسة  من  للشخصية  الكبرى  الخمسة  العوامل  نموذج  يعد  لذلك  ج  إذ(. 

 في العوامل الخمسة  ن تساعد نظرية  أ، حيث يمكن  فراداأل نماط الشخصية لدى  أ الحديثة في تحديد سمات و 

 كل عامل من عوامل الشخصية الخمسة. إلى   رجاع هذه االختالفات إتفسير االختالف بين أبناء البشر و 

  
ً
من التباين على كثير من املتغيرات. والواقع    ومن هذا يتضح أن عوامل الشخصية قد تستوعب جزءا

كنة، أي  ممي أقل عوامل هذا التصور وهو اختزال الفروق الفردية فإلى  أن فكرة "العامل" في الشخصية تستند

لهذا   نموذجا  تمثل  السابقة  والدراسات  عديدة.  متغيرات  على  التباين  تكمن خلف  التي  العوامل  عن  البحث 

الشخصية حسب نظرية العوامل الخمسة بعدد من    أبعادالخط في البحث. ومن هنا يمكن التساؤل عن عالقة  

 عشر سنوات. منذ يعاني من الحرب املتغيرات في جوانب متعددة في املجتمع السوري الذي 

الكثير من علماء النفس    عندموضوع الشخصية يعّد من املواضيع ذات األهمية    فإّن ما تقدم    بناء علىو 

 في عالقته بمتغيرات نفسية  ا  والباحثين ومحور 
ً
للعديد من الدراسات والبحوث العلمية، وتتجلى أهميته أيضا

 أتكمن  أخرى.  
ً
تغيرات الحالة االجتماعية والعمر والتخصص األكاديمي في تباين درجات  في بيان مدى تأثير م  يضا

 املقياس املستخدم، وكذلك في إثراء البحوث املتعلقة بتلك املجاالت.   

 مشكلة البحث: 

   الكبرى لقد نال نموذج العوامل الخمسة  
ً
   للشخصية اهتماما

ً
ن  أمن الباحثين، وذلك العتقادهم    كبيرا

املستندة  للتفسيرلى  إ  االختالفات  قابلة  الكبرى  إلى    الشخصية  الخمسة  العوامل  خالل  من  كبير  حد 

 (. 2، 2018كاالنبساطية، واملقبولية، والضميرية، والعصابية، واالنفتاح على الخبرة. )الزعبي، الخمايسة، 

النميكما   الكبرى للشخصية من  العوامل الخمسة  في تحديد سمات    جإذعد نموذج  الحديثة واملهمة 

لدى   على شخصيات    إذ ،  فراداأل الشخصية  للحكم  الدراسات  من  كثير  في  عليه  االستناد  ومنهم    فراد األ يتم 
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وفي هذا السياق يدرك املتخصصون في العلوم النفسية كيف  ،  الشباب بشكل عام وطلبة الجامعة بشكل خاص

 على اإلنسان    سوريةأثرت الحرب الدائرة في  
ً
   السوري فكريا

ً
   ونفسيا

ً
، فما هي تأثيراتها على شخصية  واجتماعيا

 الشباب الجامعي الذي مرت عليه عشر سنوات من حياته في حالة من النزوح والخوف والقهر؟ 

كما الحظ الباحثون وجود اختالفات كبيرة في سلوكيات طلبة جامعة حلب في املناطق املحررة، فهل  

 ذج العوامل الكبرى للشخصية؟يمكن تفسير ذلك من خالل نمو 

 نصوغ مشكلة البحث الحالية بالسؤال الرئيس ي التالي:  نويمكن أ

ما هي سمات الشخصية لدى طالب جامعة حلب في املناطق املحررة )املاجستير وطالب اإلجازة( وفق  

 مقياس كوستا وماكري؟

 عن السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:  عويتفر 

 ة لدى طالب املاجستير وفق مقياس كوستا وماكري؟ ما سمات الشخصي .1

 ما سمات الشخصية لدى طالب كلية الشريعة وفق مقياس كوستا وماكري؟  .2

 تهل  .3
ً
 ملتغير الجنس وفق مقياس كوستا وماكري؟   وجد فروق بين طالب الجامعة تبعا

 كوستا وماكري؟وجد فروق بين طالب الكليات النظرية وطالب الكليات التطبيقية وفق مقياس تهل  .4

 هل توجد فروق بين طالب كلية الشريعة وطالب كلية التربية وفق مقياس كوستا وماكري؟  .5

املعلوماتية امليكاترونكس( وفق مقياس  )هل توجد فروق بين طالب كلية الشريعة وطالب كلية الهندسة   .6

 كوستا وماكري؟ 

 أهداف البحث: 

الحالي البحث  املناطق املحررة  سمات الشخصية    علىالتعرف  إلى    يهدف  في  لدى طالب جامعة حلب 

 )طلبة اإلجازة وطلبة املاجستير(  
ً
التعرف على سمات الشخصية لدى طالب كلية الشريعة  إلى    ، إضافةجميعا

الحالي البحث  يهدف  كما  منفصل.  بشكل  )املاجستير(  العليا  الدراسات  في إلى    وطالب  الفروق  على  التعرف 

وفق مقياس كوستا وماكري لدى طالب جامعة حلب في املناطق املحررة  الكبرى للشخصية  العوامل الخمسة  

 
ً
 ناث( من جهة أخرى. إ –ملتغير الجنس )ذكور  تبعا للتخصص الدراس ي من جهة، وتبعا
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 أهمية البحث: 

بع أهمية البحث الحالي من أهمية العينة املستهدفة، حيث تعد ندرة البحوث التي تناولت الكشف  نت

عن السمات الشخصية عند طالب جامعة حلب في املناطق املحررة هي السبب الرئيس ي في الدراسة الحالية، 

الدراسة   هذه  أهمية  جاءت  هنا  املثقألومن  السوري  الشباب  من  مهمة  بشريحة  تهتم  غرب  نها  في شمال  ف 

باعتبارهم  سورية الحالي، وعلى عاتقهم يقع العبء  ال، وهي شريحة الشباب الجامعي  حجر األساس ملجتمعنا 

ومقوماته تفاصيله  بكل  الغد  مجتمع  بناء  في  السمات  األ ،األكبر  على  للتعرف  ماسة  بحاجة  يجعلنا  الذي  مر 

ن فهمنا لسمات الشخصية  إر علمي، لذلك فالشخصية لديهم، وتفهمهم بشكل أكبر، وتفسير سلوكهم في إطا

والعمل على توجيههم وفقا لسماتهم   ممن خالل التعامل معه  فراداأل األساسية الخاصة بالفرد يساعدنا في فهم 

 .الشخصية

 حدود البحث: 

 تم تطبيق هذا البحث في جامعة حلب في املناطق املحررة في مدينة اعزاز.  الحدود املكانية: −

 2021 -2020تم تطبيق هذا البحث في الفصل الدراس ي الثاني في العام الدراس ي  الحدود الزمانية: −

 طالب  170تم تطبيق هذا البحث على    الحدود البشرية: −
ً
   ا

ً
 من طالب جامعة حلب في املناطق املحررة.  وطالبة

 حات البحث: مصطل

 الكبرى للشخصية:  العوامل الخمسة 

وهي عدد من السمات املشتركة التي تتجمع بشكل متناسق في خمس عوامل لوصف الشخصية لدى  

الضمير    فراداأل  ويقظة  والطيبة  باالنبساطية  الخمايسة،  و وتتمثل  )الزعبي،  الخبرة.  على  واالنفتاح  العصابية 

2018 ،4 .) 

جابتهم على قائمة  إالتي حصل عليها طلبة جامعة حلب في المناطق المحررة بعد   التعريف اإلجرائي: الدرجة

 الكبرى للشخصية وفق لمقياس كوستا وماكري. العوامل الخمسة 

   Personalityالشخصية 

  ازداد االهتمام بدراسة الشخصية زيادة كبيرة، واختلفت اآلراء حول طبيعتها ومنشأها وبنيتها، وأخذت 

 مع أعمال  
ً
وإلى ما       Allportلبورت  أالدراسات التي تختص بها تتشكل وتنتظم منذ ثالثينات القرن املاض ي بدءا

متواصلة حول   متخصصة  وكتابات  وأبحاث  دراسات  من  جوانبهاتبعتها  تعني  و .  مجمل  الشخصية كمصطلح 
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"Personality  ليزية، وهو
َ
وهي القناع، ويعود    "  Personaسونا  مصطلح التيني مشتق من كلمة "بر " باللغة االنك

ه لدور شخصيات معينة  ئ غريق حين كان املمثل املسرحي يضع القناع على وجهه عند أدازمن اإل إلى    استعمالها

هو  إبغية   الشخصية  بمصطلح  املقصود  إن  أي  املسرح.  على  الدور  ذلك  يتطلبها  التي  املميزة  الصفات  يضاح 

 (. Kala, 1990, p. 467لحديث، السلوك الذي يتفق مع القيام بدور معين )ويقابل ذلك في علم النفس ا  ،املظهر

أول من تكلم عن عوامل كبرى للشخصية، حيث قام باستخراج خمسة    1949لقد كان العالم فيسك  

  سمة من سمات الشخصية التي ضمتها قائمة كاتل، وهذه العوامل التي استخرجها فيسك تشبه   22عوامل من  

 ( 4، 2014الكبرى للشخصية. )السكري، العوامل الخمسة  سوف يعرف فيما بعد بحد كبير ما  إلى 

توصل نورمان  معاينة التركيب البعدي لتقدير السمات، و لى  ع   ليه كاتيل حث االخرينإإن ما توصل  

(Norman, 1967)    خمسةإلى االنبساطية  أبعاد  تحديد  وهي:  الضمير،   ،للشخصية  وحيوية  والطيبة، 

 التحليل العاملي لقائمة الصفات والعصابية، والتف
ً
 .  (Morgan & King, 1971, P. 366)تح، مستخدما

ولبيرك  
َ
على   The Big Five Factors(BFFتسمية العوامل الخمسة الكبرى )  (Goldberg, 1981)أطلق ك

هذه    . ولم يكن اختيار التسمية ليعكس ضخامتها الجوهرية، بل ليؤكد املدى الواسع الذي تشملهاألبعادتلك  

بدأ  (McAdams,1990, P. 207)  األبعاد املاض ي،  القرن  من  الثمانينات  منتصف  وفي  على    األبحاثجراء  إ. 

ولبيرك في عام  أكدعوامل الخمسة الكبرى بشكل متزايد و ال
َ
ت جميعها على تماسكها وثباتها واستقرارها. وقام ك

الصفات  1992) لتنقية  العاملي  التحليل  دراسات  من  بسلسلة  الخمسة    هار وتطوي(  العوامل  لتمثل مجاالت 

ظهرت  أباختيار ما هو مناسب من الصفات لكل عامل من تلك العوامل بشكل فريد لوضع املقياس املناسب له. و 

 
ً
 جدا

ً
 عاليا

ً
 داخليا

ً
   .(John and Srivastava, 1999, P. 8)هذه املقاييس اتساقا

مبيريقية ألجل التحقق من  ( بسلسلة من الدراسات األ ,1985Costa & McCrae)  ماكري كوستا و  وقام

ن  يوجود العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وأوليا اهتمامهما في البداية ببعدي )االنبساط والعصابية( اللذ

الست  أكد الشخصية  عوامل  بتحليل  قاما  ذلك  بعد  "أيزنك"،  )  ةعليهما  وتوصال (PF  16عشر  "كاتيل"،  إلى    لـ 

قاما ببناء مقياس جديد   1985عام    يوالتفتح.  وف والعصابية امل كبرى للشخصية: االنبساطاستخراج ثالثة عو 

 لقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية.

ن الشخصية  أنتائج تؤكد  إلى    ولقد قام العديد من الباحثين بدراسة عوامل الشخصية الكبرى وتوصلوا

الكبرى على الرغم من اختالف طرقهم في   ةخمس ن توصف بشكل دقيق من خالل عوامل الشخصية الأيمكن  
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قران، وتقارير املشرفين، وقد تزايدت البحوث في هذا املجال  جمع البيانات ما بين التقارير الذاتية، وتقارير األ

 (. 7 -2014)السكري،  . بشكل غير مسبوق منذ بداية الثمانينيات من القرن املاض ي مثل دراسات غولدبيرج

تجمعات ألبرز سمات الشخصية، يمثل كل عامل    ةنها خمس أخمسة للشخصية على  وتتمثل العوامل ال

 ملجموعة من السمات املتناغمة، وتتكون من خمسة 
ً
 فرعية وهي:  أبعادمنها تجريدا

 العامل األول: االنبساط: 

على   والقدرة  لإلثارة،  والحاجة  األنشطة،  ومستوى  االجتماعية،  التفاعالت  قوة  العامل  هذا  يقيس 

بينما   االخرين،  نحو  توجه  ولديه  ومرح  ومتفائل،  ولبق،  اجتماعي،  العامل:  هذا  على  واملرتفع  واملرح،  االبتهاج 

 املنخفض: متحفظ، ومنعزل، وغير مرح، وخامل، وخجول.

 العامل الثاني: العصابية: 

ر غير واقعية،  الذين لديهم أفكا  فراداأل يقيس هذا العامل التوافق مقابل عدم الثبات االنفعالي، ويحدد  

ولديه   آمن،  وغير  وانفعالي،  عصبي،  قلق،  العامل:  هذا  على  واملرتفع  تكيف،  وسوء  اندفاعية  واستجابات 

 وساوس، بينما املنخفض: هادئ، ومسترخ، وغير منفعل، وجريء، وآمن. 

 العامل الثالث: االنفتاح على الخبرة: 

رة من مصدرها، والرغبة في االستكشاف،  يقيس هذا العامل البحث عن الخبرات الجديدة، وإدراك الخب

وأصالة،  و  وابتكار،  استطالع،  وحب  واسعة،  ميول  لديه  العامل:  هذا  على  واملرتفع  الغموض،  مع  التسامح 

 ل، وغير تقليدي، بينما املنخفض: تقليدي، ولديه ميول ضيقة. وتخيّ 

افقة(:  العامل الرابع: الطيبة )أو املو

جتماعية، واملرتفع على هذا العامل ذو طبيعة جيدة، واثق، وشفوق،  يقيس هذا العامل كفاءة الفرد اال 

وساخر،   ومناور،  وحاقد،  وقاس،  للشك،  نزاع  املنخفض:  بينما  ومستقيم،  متسامح،  ومتساعد،  ورحيم، 

 وعنيف، وغير متعاون. 

 العامل الخامس: يقظة الضمير:

ة في سلوك التوجه للهدف، كما يقيس في النظام، واملثابرة، والواقعي  فراداأل يقيس هذا العامل درجة  

الحساسية نحو الفرد الواهن وغير املتقن، واملرتفع على هذا العامل: مثابر، ومنظم، ودقيق، وطموح، ويعمل 
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ضعيفة.  بجد،   إرادة  وذو  دقيق،  وغير  ومهمل،  عليه،  يعتمد  وال  هدف،  بال  املنخفض:  بينما  عليه،  ويعول 

 (.148-147، ص 2012)محمد،

نها تشتمل على سمات إيجابية وأخرى سلبية، حيث تندرج أالكبرى  العوامل الخمسة  الل  ويتضح من خ

الخبرة  على  واالنفتاح  الضميرية  عوامل  تحت  اإليجابية  والعوامل  العصابية،  عامل  تحت  السلبية  السمات 

 والطيبة واالنبساط. 

 الكبرى للشخصية: العوامل الخمسة خصائص 

 الكبرى للشخصية:مل الخمسة العوا( صفات 2007أورد الزبيدي ) 

   ةالخمس   األبعاد -1
ً
أنماطا لذلك فهي طيف متصل وليست  الطيف،    ون يتباين  فراداأل ن  إ،  على مساق ذلك 

 ا بين نهاياتها املتطرفة.م ويقع غالبية األشخاص في

 45على مدى )  ةتبقى ثابت -2
ً
 بعد بداية سن الشباب املبكر. ( عاما

 ن تورث. أيمكن  -3

 الحضارات وال تتأثر بالتباين الثقافي.شاملة في كل  -4

 (. 370، 2020العاملية ذات فائدة في اكتساب البصيرة. )شيبة،  األبعادمعرفة الشخص ملوقعه على طيف  -5

 الدراسات السابقة:

  (Shahsavarani, Ashayeri, Sharif, Lutfian, Sattari, Mphammadi, Hossei,2013)قام  

في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى الطلبة اإليرانيين من الذكور  الفروق  إلى    بدراسة هدفت للتعرف

( تم اختيارهم بطريقة عشوائية  اإلناثمن    437ذكور،  من ال  323( من الطلبة )760على عينة بلغت )  اإلناث و 

متعددة النتائج  أ ولتحقيق    ،طبقية  تحليل  وبعد  وماكري،  كوستا  مقياس   الباحث  استخدم  الدراسة  هداف 

  في  عامل العصابية ولصالح الذكور، باإلضافة   اإلناث بين الذكور و   إحصائياالدراسة وجود فروق دالة    أظهرت

في كل من عامل االنبساطية واالنفتاح على الخبرة لصالح    اإلناثبين الذكور و   إحصائياوجود فروق دالة    إلى

 . اإلناث

)األنصاري دراسة   سليمان،  على  إلى    هدفت  ( 2013،  في  التعرف  واملصريين  الكويتيين  بين  الفروق 

 
ً
ثر تفاعل كل من النوع والثقافة في كل عامل من عوامل  أعن التعرف على    العوامل الخمسة للشخصية فضال

 الشخصية الخمسة. 
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(  1209( من الذكور و )900( من الكويتيين بواقع ) 2109وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين: األولى )

)   اإلناثمن   تكونت من  الثانية  واملجموعة  الكويت،  بواقع )1806من طالب جامعة  ( من  888( من املصريين 

املصريين والكويتيين في   وجود فروق بين  ت الدراسةأكدمن طلبة جامعة طنطا، و   اإلناث( من  918الذكور و )

عوامل الشخصية الخمسة، حيث حصل املصريون على متوسطات أكثر من الكويتيين في أربعة عوامل وهي: 

 تقان.العصابية، واالنبساط، واملرغوبية االجتماعية، واإل

الشخصية لدى النساء في مدينة دمشق  وذلك    أبعادقياس  إلى    التي هدفت(    2015دراسة العواد )

( حيث تكونت عينة الدراسة    2007  ،باستخدام مقياس غولدبيرج املعرب من قبل )السيد محمد وأبة هاشم

وجود    ت الدراسةأكدوقد    ،عمار والشرائح االجتماعية والتخصصات الدراسية( سيدة من مختلف األ 465من )

 العي  أفرادلدى    إحصائيافروق دالة  
ً
ت  أكد للفئة العمرية، و   نة في بعدي )املقبولية واالنفتاح على الخبرة ( تبعا

التالية : املقبولية والضمير الحي والعصابية    األبعادالعينة في    أفرادلدى    إحصائياوجود فروق دالة    الدراسة

االجتماعية الحالة  بحسب  الخبرة  على  دالة    ،واالنفتاح  فروق  االنبس   إحصائياووجود  بعد  لصالح في  اطية 

 املتزوجات.

دالة  أكدو  فروق  وجود  عدم  الدراسة  املقبولية،    إحصائيات  التالية:  العوامل  الحي،  و في  الضمير 

 و االنبساطية،  و 
ً
ت وجود فروق في بعد العصابية  أكدملتغير املرحلة الدراسية، في حين   االنفتاح على الخبرة، تبعا

 
ً
 عند النساء ذوات املؤهالت املرتفعة.ينخفض بعد العصابية   إذللتخصص الدراس ي،  تبعا

الضمير الحي، و التالية: املقبولية،    األبعادفي    إحصائياعدم وجود فروق دالة    ت دراسة عوادأكدكما  

 و االنبساطية،  و 
ً
ادبي(، مقابل وجود فروق في بعد االنفتاح    –ملتغير التخصص الدراس ي )علمي    العصابية تبعا

 يرتفع هذا البعد عند النساء ذوات التخصص العلمي. إذعلى الخبرة، 

التعرف على طبيعة العالقة بين الشفقة على الذات وكل من  إلى    التي هدفت   ( 2015دراسة خرنوب)

وتحديد مساهمة كل من تقدير الذات والعوامل   ،صية من جهةتقدير الذات والعوامل الخمسة الكبرى للشخ

( طالبا  132الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ بالشفقة على الذات من جهة أخرى، وبلغت عينة الدراسة )

بين درجات    إحصائياظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة  أ و   ،وطالبة من قسم علم النفس في جامعة دمشق

فقة على الذات وكل من تقدير الذات واالنبساطية واالنفتاح على الخبرة والطيبة ويقظة الضمير،  الطلبة في الش 

 بين درجات الطلبة في الشفقة على الذات والعصابية. إحصائياووجود عالقة سالبة دالة 
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 ( التعرف على العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  إلى    التي هدفت  ( 2016دراسة  بطاينة وهياجنة 

ط  األ لدى  والجامعة  اليرموك  بجامعة  الرياضية  التربية  كلية  كوستا  در لبة  مقياس  الباحثان  واستخدم  نية، 

الوصفي  ،وماكري  املنهج  على  الباحثان  )  ،واعتمد  الدراسة  عينة  اختيارهم  612وبلغت  تم  وطالبة   
ً
طالبا  )

ى للشخصية لدى طلبة  ظهرت النتائج عدم وجود فروق بين العوامل الخمسة الكبر أو   ،بالطريقة العشوائية

 
ً
تبعا اليرموك  الجنس  جامعة  كلية    ووجودَ   ،ملتغير  طلبة  لدى  العصابية  عامل  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

 
ً
وجود فروق ذات داللة  إلى    باإلضافة  ،ملتغير الجامعة ولصالح طالبات الجامعة األردنية  التربية الرياضية تبعا

لدى طالبات كلية التربية الرياضية تبعا ملتغير    ،يقظة الضميرو   ،الطيبةو   ،إحصائية في كل من عامل االنبساطية

اليرموك جامعة  طالبات  ولصالح  عامل   ،الجامعة  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  كما 

 ملتغير الجامعة ولصالح طالب الجامعة األردنية
ً
جود  وكذلك و   ،العصابية لدى طالب كلية التربية الرياضية تبعا

التربية   كلية  طالب  لدى  الضمير  ويقظة  واملقبولية  االنبساطية  عامل  من  كل  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

 ملتغير الجامعة ولصالح طالب جامعة اليرموك. 
ً
 الرياضية تبعا

التي استهدفت الكشف عن الفروق بين الجنسين في العوامل الخمسة    (2018دراسة عبد الخالق )

لدى  للشخصية  الكويتيين  الكبرى  )  ،املراهقين  من  الدراسة  عينة  تكونت  الذكور   171حيث  من    190و  ،من 

بين    ،(اإلناث أعمارهم   عام   17-14تراوحت 
ً
مقياس    ،ا عليهم  الخمسة  طبق  لألطفالالعوامل  حيث    ،الكبرى 

ن  حيث كا   ،تقانبين الجنسين في عاملي العصابية واإل  إحصائياسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة  أ

بينما متوسط اإلأ متوسط الذكور   في عامل العصابية  ولم تظهر الدراسة فروق    ،اإلناثكبر لدى  أتقان  على 

 جوهرية بين الجنسين في عوامل : االنبساط والقبول والتفتح.

التعرف على العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى  إلى    هدفت   (2018دراسة الزعبي، الخمايسة ) 

وتكونت  ، لتطبيقية وفقا ملتغير الجنس، والتخصص، واملعدل التراكمي، ومستوى الدخلطلبة جامعة البلقاء ا

 ( طالب362عينة الدراسة من )
ً
   .بوطالبة، واستخدمت الدراسة مقياس نيو املعرّ  ا

النتائج   أإلى    وأشارت 
ً
أوال جاء  الضميرية  عامل     ن 

ً
أخيرا العصابية  جاءت  حين  في  مرتفع،  ،  وبمستوى 

ن طلبة التخصصات التربوية واإلدارية  أكن أكثر انبساطية وضميرية من الذكور، كما    اإلناثن  أ  ت النتائجأكدو 

أكثر مقبولية من التخصصات األدبية، وطلبة السنة الرابعة أكثر ضميرية من طلبة السنة الثالثة، وكان طلبة  

امل حين  املعدالت  في  املرتفعة،  املعدالت  من  أكثر عصابية  ذأنخفضة     او و ظهر 
ً
انفتاحا املرتفعة  على    املعدالت 
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خفض عصابية أكثر من ذوي الدخل املرتفع، نالدخل امل  او و ظهر ذأالخبرة أكثر من ذوي املعدالت املنخفضة، و 

 الدخل املرتفع انبساطية أكثر من ذوي الدخل املنخفض. او ظهر ذو أفي حين 

بين الجنسين لدى الشباب الكويتي، حيث حصل    إحصائياكشفت النتائج عن وجود فروق دالة  كما  

على متوسطات    اإلناثتقان، في حين حصلت  في كل من االنبساط واإل  اإلناثعلى من  أ الذكور على متوسطات  

 على من الذكور في العصابية واالنفتاح.أ

بين الجنسين لدى الشباب املصريين، حيث حصلت    إحصائيا ت الدراسة عن وجود فروق دالة  أكد كما  

 على من الذكور في العصابية واملرغوبية االجتماعية. أعلى متوسط  اإلناث

التي تناولت الكشف عن العوامل الخمسة الكبرى    (،2019دراسة بطاينة وهياجنة وحتاملة وزيدان )

 
ً
وع والتخصص )علمية، إنسانية( واملستوى  ملتغيرات الن  للشخصية لدى طلبة جامعة اليرموك في األردن تبعا

)  ،الدراس ي الدراسة  بلغت عينة  في جامعة  1710حيث  العنقودية  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  ( طالب 

و  اليرموك متوسطأاليرموك،  طلبة جامعة  امتالك  الدراسة  نتائج   ظهرت 
ً
الخمسة  في جميع    ا الكبرى  العوامل 

   إحصائياللشخصية، ووجود فروق دالة  
ً
ملتغير النوع لصالح    في عوامل العصابية، املقبولية، يقظة الضمير تبعا

   إحصائيا، ووجود فروق دالة  اإلناث
ً
ملتغير التخصص لصالح طلبة الكليات    في عاملي االنبساطية واملقبولية تبعا

   إحصائياالعلمية، ووجود فروق دالة  
ً
راسية لصالح طلبة  ملتغير السنة الد  في عاملي االنبساطية واملقبولية تبعا

 السنة األولى.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

طار النظري الذي تناول العوامل الخمسة  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من اإل 

( املناسب للبيئة  2015كما استفادت منها باستخدام املقياس املستخدم في دراسة خرنوب )  ،الكبرى للشخصية

 العوامل الخمسة  نها تناولت  أويتضح من خالل الدراسات السابقة    كما  ،السورية
ً
ملتغير    الكبرى للشخصية وفقا

الجنس والعمر واقتصارها على التخصصات الدراسية فقط )العلمية والنظرية(، في حين كان هناك ندرة في  

ما  أالية الكشف عنه،  تناول تخصص طالب كلية الشريعة وطلبة الدراسات العليا، وهو ما تحاول دراستنا الح

ثانية ف باستخدام مقياس كوستا وماكراي حيث  إمن جهة  السابقة  الدراسات  تختلف عن بعض  ن دراستنا 

 الدراسات السابقة مقياس غولدنبيرج.أغلب  استخدمت
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 إجراءات البحث: 

 منهج البحث: 

الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، في ضوء طبيعة الدراسة والنتائج املراد الحصول عليها فقد اعتمد  

ن املنهج الوصفي التحليلي يدرس املتغير املراد دراسته دراسة وصفية  فهو املنهج املناسب لهذه الدراسة، وذلك أل 

التي تسعى   ليها بشكل يضمن  إباستخدام مقاييس كمية، لذلك فهو األنسب لهذه الدراسة ويحقق األهداف 

 الدقة واملوضوعية. 

 البحث: عينة 

جميع طالب جامعة حلب  إلى    تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية املتيسرة وذلك لصعوبة الوصول 

ن بعض كلياتها تقع خارج مدينة اعزاز، واقتصر البحث الحالي على الكليات املوجودة  إفي املناطق املحررة، حيث  

 ضمن مدينة اعزاز، موزعين كما في الجداول التالية: 

 توزع العينة وفقا ملتغير الجنس: ( 1الجدول )

 العدد الكلي لعينة البحث  عدد الطالب عدد الطالبات
80 90 170 

 توزيع العينة وفقا لنوع الكليات:( 2الجدول )

 العد الكلي لعينة البحث طالب الكليات النظري  طالب الكليات التطبيقية
83 87 170 

 التخصص العلمي:توزيع العينة وفقا لنوع ( 3الجدول )

الهندسات )المعلوماتية 
 الميكاترونكس(  –

كلية العلوم  
 –)الرياضيات 
 الكيمياء( 

 كلية الشريعة
كلية التربية )معلم 

 االرشاد النفسي( -الصف 
طلبة 

 الماجستير 
العدد الكلي  
 لعينة البحث

69 15 31 42 13 170 

 أداة البحث: 

 ( للشخصية كوستا وماكري  الكبرى  العوامل  قائمة  أداة  1997)   األنصاري (، ترجمة  1992أعد  ( وهي 

قياس العوامل األساسية الكبرى للشخصية، وقد تم تطبيق املقياس على البيئة السورية  إلى    موضوعية تهدف
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رة موزعة على العوامل  ( عبا60، وتتألف القائمة من ) 2015من قبل الباحثة فتون خرنوب في مدينة دمشق عام  

 الخمسة الكبرى للشخصية كما هو في الجدول التالي: 

 ( أرقام عبارات كل بعد في املقياس:4الجدول )

 البعد رقم العبارة في القائمة 
 العصابية 6-11-16-21-26-31-36-41-46-51-56- 1
 االنبساطية 7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57 – 2
 االنفتاح على الخبرة  8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58- 3
 الطيبة 14-19-24-29-34-39-44-49-54-59- 9- 4
 يقظة الضمير 10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60- 5

 صدق املقياس: 

( خرنوب  فتون  الباحثة  بالت 2015قامت  الداخلي    أكد (  االتساق  بطريقة  وذلك  املقياس  صدق  من 

للمقياس عن طريق حساب معامالت االرتباط بين كل بند في املقياس والدرجة الكلية لكل مقياس فرعي، وقد 

كما تم حساب    ،(0.01عند مستوى داللة )  إحصائيا( وهي دالة  0.71و  0.56تراوحت معامالت االرتباط بين )

درجة الكلية لكل مقياس فرعي والدرجة الكلية للمقياس ككل، وقد تراوحت معامالت  معامالت االرتباط بين ال

 (. 0.01عند مستوى ) إحصائيا( وهي دالة 0.76و  0.69االرتباط بين ) 

 ثبات املقياس: 

( خرنوب  فتون  الباحثة  قامت  بطريقة  2015كما  املقياس  ثبات  من  بالتحقق  كرو أ(  وقد   لفا  نباخ، 

  إحصائيا( وهي دالة  0.84( وللمقياس ككل ) 0.78و  0.64بالنسبة للمقاييس الفرعية ) تراوحت معامالت الثبات  

 ومناسبة الستخدام املقياس في البحث الحالي.

 التوزع الطبيعي: 

بالت الحالي  البحث  في  الباحثان  قام  اختبار    أكدكما  تطبيق  خالل  من  للعينة  الطبيعي  التوزع  من 

تشير   النتائج  وكانت  أسميرنوف  الداللة عند  ن مس إلى  أكبر من    0.20توى  لذلك سيتم استخدام    0.05وهي 

 اختبار ت ستودنت ملعرفة الفروق الثنائية. 
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 نتائج أسئلة الدراسة:

 اإلجابة عن السؤال األول: 

ما سمات الشخصية لدى طالب جامعة حلب في املناطق املحررة )املاجستير وطالب اإلجازة( وفق  

 مقياس كوستا وماكري؟ 

إلجابات   املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال  هذا  عن    أفراد لإلجابة 

  والجدول  (one sample T-test)الكبرى للشخصية، كما تم تطبيق اختبار  العوامل الخمسة  العينة على مقياس  

 التالي يوضح ذلك: 

 املناطق املحررة  (: العوامل الخمسة الكبرى لدى طالب جامعة حلب في5الجدول )

 قيمة T مستوى الداللة  الترتيب 
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 العامل العدد 

 يقظة الضمير 170 44.48 3.602 -490.56 0.00 1
 االنفتاح على الخبرة  170 43.03 4.293 -415.98 0.00 2
 االنبساطية 170 42.59 4.625 -387.36 0.00 3
 الطيبة 170 41.13 41.13 -328.98 0.00 4
 العصابية 170 38.77 6.045 -304.60 0.00 5

على متوسط  أن يقظة الضمير جاءت باملرتبة األولى حيث  حصلت على أ(  5يتضح من خالل الجدول )

وهذه النتيجة تتفق   ،وجاءت العصابية في املرتبة األخيرة  ،حسابي ثم االنفتاح على الخبرة واالنبساطية والطيبة

الخمايسة ) الزعبي،  دراسة   نتائج  في    ،(2018مع  والعصابية  األولى  املرتبة  في  الضمير  يقظة  حيث جاء عامل 

سرية  عوامل التنشئة األ إلى    عينة البحث   أفرادويفسر الباحثان تفوق عامل يقظة الضمير لدى    ، املرتبة األخيرة

 جتمعنا السوري والتي غالبفي م
ً
ما تركز على أهمية االلتزام واملثابرة على تحقيق الهدف منذ مرحلة الطفولة في   ا

 
ً
سرة بتشجيع األبناء على العمل  املرحلة الجامعية والتي ال تخلو أيضا من اهتمام األ إلى    املرحلة االبتدائية وصوال

تنمية الضمير الحي في  تأكيد أهمية العامل الديني  إلى    باإلضافة  ،أبنائهامرحلة اإلنجاز في حياة  إلى    بجد للوصول 

هم على مراقبة هللا  ءبنا أهل  تربية األ إلى    باإلضافة   ،بحيث يكون الضمير هو املراقب لسلوك الفرد  ،لدى الفرد

 عز وجل. 



ــــــ األساسية للشخصية لدى طالب جامعة حلب في املناطق املحررة األبعاد ـــ ــ ــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ــــــــ ــ

 

- 220 - 
 

 

  ، قظة الضميرفي حين جاء بعد االنفتاح على الخبرة في املرتبة الثانية وبمتوسط قريب من متوسط ي 

توصل   ما  أحدث  والتفكير واالطالع على  األفق  نتيجة سعة  ذلك  الباحثان  قبل طالب  إويفسر  العلم من  ليه 

 جامعة حلب في املناطق املحررة، والرغبة الشديدة بتطوير الذات. 

  ن عامل العصابية جاء في املرتبة األخيرة لدى طالب جامعة حلب في املناطق أإلى    شارت النتائجأكما  

رحلة متقدمة  مل ن الطالب في جامعة حلب في املناطق املحررة وصلوا  أإلى    ن تعزى هذه النتيجةأاملحررة، ويمكن  

 من التحدي  
ً
من النضج االنفعالي والعقلي، فظروف النزوح وضغوط الدراسة التي يعاني منها الطالب شكلت نوعا

الذي دفعهم ملواجهتها بطريقة فعالة الذ  ،اإليجابي  الخوف  إلى    ي يسود لديه عامل العصابية يميلفالطالب 

والقلق واالكتئاب وضعف الثقة بالنفس، وكل هذه السمات تتعارض مع صفات وخصائص طالب جامعة حلب  

 في املناطق املحررة نتيجة حصولهم على درجة منخفضة في بعد العصابية.

 اإلجابة عن السؤال الثاني: 

 الشريعة وفق مقياس كوستا وماكري؟ ماهي سمات الشخصية لدى طالب كلية 

إلجابات   املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال  هذا  عن    أفراد لإلجابة 

والجدول   (one sample T-test)الكبرى للشخصية، كما تم تطبيق اختبار  العوامل الخمسة  العينة على مقياس  

 التالي يوضح ذلك: 

 العوامل الخمسة الكبرى لدى طالب كلية الشريعة: (: 6الجدول )

 قيمة T مستوى الداللة  الترتيب 
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 العامل العدد 

 يقظة الضمير 31 44.58 3.602 -197.428 0.00 1
 االنفتاح على الخبرة  31 41.84 3.959 -194.307 0.00 2
 االنبساطية 31 40.81 5.009 -154.707 0.00 3
 الطيبة 31 38.94 4.494 -174.771 0.00 4
 العصابية 31 38.77 6.045 -148.646 0.00 5

على متوسط  أن يقظة الضمير جاءت باملرتبة األولى حيث  حصلت على أ(  6يتضح من خالل الجدول )

ويتميز البحث الحالي   ،املرتبة األخيرةحسابي ثم االنفتاح على الخبرة واالنبساطية والطيبة وجاءت العصابية في 

وفق   ،حيث لم يوجد في الدراسات السابقة ،قاما بمقارنات مستقلة لطلبة الشريعةين ن الباحثبهذه النتيجة أل 

 
َ
ونالحظ باملقارنة بين    ،دراسات تتناول العوامل الخمسة الكبرى لدى طلبة كلية الشريعة  ين،حدود اطالع الباحث
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وطالب    ،ن العوامل الخمسة الكبرى لدى طالب جامعة حلب في املناطق املحررة من جهةأ  (   6( و )   5الجدول )

لكن يوجد اختالف في املتوسطات الحسابية في كل العوامل  عدا عامل    ،كلية الشريعة جاءت بنفس الترتيب

الحسابي املتوسط  بنفس  جاء  لدى  أونالحظ    ،العصابية  الضمير  يقظة  لعامل  الحسابي  املتوسط  طالب  ن  

حيث كان املتوسط    ،(  44.58بينما بلغ عند طالب كلية الشريعة )  ،(  44.48جامعة حلب في املناطق املحررة بلغ )

ن دراسة الطالب  أويفسر الباحثان هذه النتيجة  ،الحسابي عند طالب كلية الشريعة أعلى من باقي التخصصات

دور التربية االسرية التي تؤدي  إلى    باإلضافة  ،بفي كلية الشريعة تعزز وترسخ سمة يقظة الضمير في نفوس الطال 

 في غرس مراقبة هللا عز وجل في نفوس األبناء منذ الصغر
ً
 هاما

ً
ن تصبح  أإلى  وهذه السمة تنمو مع األبناء ،دورا

طبيعة املجتمع السوري الذي يغلب عليه االلتزام الديني الذي يعزز يقظة الضمير إلى    وهذا يعود  ،سمة لديهم

 والوازع الديني.

( ان عامل العصابية جاء في املرتبة األخيرة وبنفس املتوسط  6( و)5كما نالحظ باملقارنة بين الجدول ) 

 ن طالب كلية الشريعة وصلوا ملرحلة متقدمة من النضج االنفعالي والعقلي أإلى  ( وهذا يشير38.77الحسابي )

 اإلجابة عن السؤال الثالث:

 طالب املاجستير وفق مقياس كوستا وماكري؟ ماهي سمات الشخصية لدى 

إلجابات   املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال  هذا  عن    أفراد لإلجابة 

والجدول   (one sample T-test)الكبرى للشخصية، كما تم تطبيق اختبار  العوامل الخمسة  العينة على مقياس  

 التالي يوضح ذلك: 

 العوامل الخمسة الكبرى لدى طالب الدراسات العليا:(: 7الجدول )

االنحراف  قيمة T مستوى الداللة  الترتيب 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 العامل العدد 

 يقظة الضمير 13 42.92 2.532 -195.208 0.00 1
 االنفتاح على الخبرة  13 41.92 3.174 -156.830 0.00 2
 االنبساطية 13 41.38 3.254 -153.582 0.00 3
 الطيبة 13 37.85 4.259 -120.337 0.00 4
 العصابية 13 35.54 3.929 -132.574 0.00 5

على متوسط  أحيث  حصلت على    ،ن يقظة الضمير جاءت باملرتبة األولىأ(   7يتضح من خالل الجدول ) 

ويتميز البحث الحالي    ،ثم االنفتاح على الخبرة واالنبساطية والطيبة وجاءت العصابية في املرتبة األخيرة  ،حسابي



ــــــ األساسية للشخصية لدى طالب جامعة حلب في املناطق املحررة األبعاد ـــ ــ ــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ــــــــ ــ

 

- 222 - 
 

 

ن قاما بمقارنات مستقلة لسمات طلبة الدراسات العليا، حيث لم يوجد في الدراسات  ين الباحثبهذه النتيجة أل 

خمسة الكبرى لدى طالب الدارسات العليا،  دراسات تتناول العوامل ال  ،نيوفق حدود اطالع الباحث  ، السابقة

حد ما مع نتيجة العوامل الكبرى للشخصية  إلى    الشخصية  أبعادماثلة من حيث الترتيب في  توهذه النتيجة م

كلية   طالب  لدى  للشخصية  الخمسة  الكبرى  العوامل  ونتيجة  املحررة  املناطق  في  حلب  جامعة  طالب  لدى 

 (. 6( و )5الجدول )الشريعة كما هو موضح في 

 اإلجابة عن السؤال الرابع: 

 هل يوجد فروق بين طالب الجامعة تبعا ملتغير الجنس وفق مقياس كوستا وماكري؟

 ملتغير الجنس:8الجدول )
ً
 (: املقارنة بين طالب الجامعة تبعا

الشخصية أبعاد  العدد  الجنس  
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 
 T.testقيمة

مستوى 

لةالدال  

 العصابية
 0.69 6.417 38.47 90 ذكر

 

0.48 

 5.619 39.11 80 أنثى 

 االنبساطية
 0.21 4.883 42.67 90 ذكر

 

0.82 

 4.346 42.51 80 أنثى 

 االنفتاح على الخبرة
 0.29 4.308 43.12 90 ذكر

 

0.76 

 4.301 42.93 80 أنثى 

 الطيبة
 0.26 5.463 41.02 90 ذكر

 

0.78 

 5.581 41.25 80 أنثى 

 يقظة الضمير
 0.27 1.09 3.529 44.77 90 ذكر

 3.678 44.16 80 أنثى

وجود فروق ذات   عدم( بعد تطبيق اختبار )تيستيودنت( للعينة الواحدة 8نالحظ من خالل الجدول )

الشخصية، مما يدل على عدم وجود اختالف في   أبعادفي    اإلناثحصائية بين متوسط درجات الذكور و إداللة  

 السمات الشخصية السائدة لدى طالب جامعة حلب في املناطق املحررة باختالف الجنس.

( وهياجنة  بطاينة  دراسة  مع  تتفق  النتيجة  طلبة  2016وهذه  بين  فروق  وجود  عدم  أظهرت  التي   ،)

 
ً
تبعا للشخصية  الكبرى  الخمسة  العوامل  في  اليرموك  دراسة  مل  جامعة  مع  تختلف  بينما  الجنس،  تغير 

(Shahsavarani et al., 2013)    في عامل العصابية    اإلناثبين الذكور و   إحصائيا التي أظهرت وجود فروق دالة



م2021/  2العدد –ـــــــــــــــــــــــــــــ   مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

- 223 - 
 
 

باإلضافة الذكور،  دالة  إلى    ولصالح  فروق  و   إحصائياوجود  الذكور  االنبساطية    اإلناثبين  عامل  من  كل  في 

 . ناثاإل واالنفتاح على الخبرة لصالح  

التشابه  إلى    في مجتمعاتنا املحلية، إضافة  اإلناثتقارب أدوار الذكور و بفسر الباحثان هذه النتيجة  يو 

املناطق املحررة   في  فيها طلبة جامعة حلب  يعيش  التي  والثقافية  الظروف االجتماعية واالقتصادية  في  الكبير 

 في تشكيل سماتهم الشخصية.
ً
 كبيرا

ً
 والتي تلعب دورا

 عن السؤال الخامساإلجابة 

كوستا   مقياس  وفق  التطبيقية  الكليات  وطالب  النظرية  الكليات  طالب  بين  فروق  يوجد  هل 

 وماكري؟ 

 (: املقارنة بين طالب الكليات التطبيقية وطالب الكليات النظرية: 9الجدول )

 العدد  التخصص  الشخصية  أبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 t.testقيمة 
مستوى 
 الداللة 

 القرار

 العصابية

الكليات 
 العلمية

87 39.02 5.984 .556 
0.556 
.556 

 غير دال  0.57
الكليات 
 األدبية

83 38.51 6.133 

 االنبساطية

الكليات 
 122.- 4.719 42.55 87 العلمية

0.122 
-.122 

.0.90 
 

 غير دال 
الكليات 
 األدبية

83 42.64 4.552 

االنفتاح على 
 الخبرة

الكليات 
 العلمية

87 43.70 4.616 2.110 
2.110 
2.119 

.0.03 
 

 دال 
الكليات 
 األدبية

83 42.33 3.829 

 الطيبة

الكليات 
 العلمية

87 41.53 5.460 .968 
0.968 
.968 

.0.33 
 

 غير دال 
الكليات 
 األدبية

83 40.71 5.551 
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 يقظة الضمير

الكليات 
 العلمية

87 44.74 3.482 
.938 
0.983 

 غير دال  0.34
الكليات 
 3.725 44.22 83 األدبية

وطالب    ةنه ال توجد فروق بين متوسط درجات طالب الكليات النظريأ(  9نالحظ من خالل الجدول ) 

الشخصية باستثناء بعد االنفتاح على الخبرة، حيث كان مستوى الداللة في بعد    أبعاد الكليات التطبيقية في  

الخبرة   على  الحسابي    0.03االنفتاح  املتوسط  بلغ  العلمية حيث  الكليات  متوسط  43.70لصالح  بلغ  بينما   ،

النظرية   )  ،42.33الكليات  وزيدان  وحتاملة  وهياجنة  بطاينة  دراسة  مع  تختلف  النتيجة  ا2019وهذه  لتي  (، 

دالة  إلى    شارتأ فروق  طلبة    إحصائيا وجود  لصالح  التخصص  ملتغير  تبعا  واملقبولية  االنبساطية  عاملي  في 

 الكليات العلمية. 

املعرفة  لدى طالب  إلى    ويفسر الباحثان االنفتاح على الخبرة لدى طالب الكليات العلمية نتيجة الحاجة

التي تحتم عليهم مواكبة التطورات العاملية وتعلم اللغات  وذلك لطبيعة التخصصات العلمية    ،الكليات العلمية

يضاف التخصصية،  التدريبية  البرامج  خالل  من  الخارجي  العالم  مع  والتواصل  طبيعة  إلى    األجنبية،  ذلك 

بالتطورات   يمدونهم  العالم  حول  خارجيين  ملدرسين  باستضافات  تحظى  التي  العلمية  الكليات  في  التدريس 

ذلك طبيعة التخصص في الكليات التطبيقية تتطلب التفكير بطريقة  إلى    جاالت، كما نضيفالعاملية في شتى امل

وقد الحظ الباحثان من خالل مشاركة طالب    ،ارج الصندوق وذلك مطلب لإلبداع واالبتكارخخارج املألوف و 

 فضل العروض واألفكار اإلبداعية كانت من قبل طالب الكليات التطبيقية.أن أالجامعة 

 اإلجابة عن السؤال السادس:

 هل توجد فروق بين طالب كلية الشريعة وطالب كلية التربية وفق مقياس كوستا وماكري؟ 

 (: الفروق بين طالب كلية الشريعة وطالب كلية التربية10الجدول )

 أبعاد
 الشخصية 

 العدد  التخصص 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 t.testقيمة 
مستوى 
 الداللة 

 القرار

 العصابية
 3.03 5.365 36.77 31 كلية الشريعة

 
0.00 
 

 دال 
 6.024 40.90 42 كلية التربية

 االنبساطية
 3.543 5.009 40.81 31 كلية الشريعة

 
0.00 
 دال  

 4.173 44.62 42 كلية التربية
 غير دال  0.25 1.141 3.959 41.84 31 كلية الشريعة
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االنفتاح  
 على الخبرة

 42.90 42.90 42 كلية التربية
 

 الطيبة
 3.336 38.94 38.9 31 كلية الشريعة

 
0.20 
 غير دال  

 43.00 43.00 42 كلية التربية
يقظة 
 الضمير

 0.089 44.58 44.58 31 كلية الشريعة
 

0.92 
 

 غير دال 
 44.50 44.50 41 كلية التربية

 ( الجدول  خالل  من  للعيّ (  10نالحظ  )تستيودنت(  اختبار  تطبيق  دالة  بعد  فروق  وجود  الواحدة  نة 

)العصابية، االنبساطية(، بينما ال    :الشخصية  يبين طالب كلية الشريعة وطالب كلية التربية في عامل  إحصائيا

 )االنفتاح على الخبرة، يقظة الضمير، الطيبة(.  عوامل الشخصية:في  إحصائياتوجد فروق دالة 

ن قاما بدراسة املقارنات بين طالب كلية الشريعة وطالب  ين الباحثالحالي بهذه النتيجة أل   ويتميز البحث

 كلية التربية، والدراسات السابقة لم تتناول ذلك.

لصالح طالب كلية التربية، حيث بلغ متوسط درجاتهم    0.00فقد كان مستوى الداللة في بعد العصابية  

ك40.90 طالب  درجات  متوسط  بلغ  بينما  الشريعة  ،  منظور    36.77لية  من  النتيجة  هذه  الباحثان  ويفسر 

حيث يحتمل أّن طالب كلية التربية لديهم تقلب في املزاج، واستجاباتهم    ،الخصائص املميزة لسمة العصابية

الحالة السوية بعد مرورهم بالخبرات االنفعالية، ولديهم إلى    االنفعالية مبالغ فيها، ولديهم صعوبة في العودة

في الرغبات امللحة مثل )الطعام والسجائر(صع التحكم  في  في    ،وبة  الباحثان املستوى املنخفض  بينما يفسر 

فضل من طلبة  أنهم ربما يحاولون السيطرة على انفعاالتهم بدرجة أعامل العصابية لدى طالب كلية الشريعة ب 

اإل  الروحانيات  لغلبة  ربما  التربية  شخصياتكلية  على  تؤثر  التي  التوازن  يمانية  فتمنحهم  إيجابي  بشكل  هم 

 واالنضباط. 

فقد بلغ متوسط درجاتهم في   ،لصالح طالب كلية التربية  0.00وكان مستوى الداللة في بعد االنبساطية  

البعد   الشريعة    ،44.62هذا  كلية  درجات  متوسط  بلغ  منظور    ،40.81بينما  من  النتيجة   هذه  وتفسر 

االنبساطية لعامل  املميزة  لوحظ    ،الخصائص  األنشطة  أ حيث  في  املشاركة  يحبون  التربية  كلية  طالب  ن 

القدم (  ،الجامعية )مثل أنشطة كرة  في هذه  أبينما كان طالب كلية الشريعة    ، والرسم والتمثيل  قل مشاركة 

ن طالب كلية التربية يتصرفون بسرعة ودون  أإلى    ذه النتيجةوتعزى ه  ،األنشطة باستثناء أنشطة كرة القدم

بسرعةإلى    ويميلون   ،ترو  وينفعلون  الشريعة    ،العدوان  كلية  طالب  عكس  الحياة    ون يأخذالذين  على  أمور 
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أهمية كبيرة للمعايير األخالقية والنظرة املجتمعية لطالب العلم الشرعي،   ون ويعط  ،اليومية بالجدية املناسبة

رسون أعمال الخطابة الدينية واإلمامة وغيرها التي تحتم عليهم املسايرة االجتماعية، وعدم االنخراط  فهم يما

 باألنشطة املختلفة التي يفهمها الناس على أنها ال تليق بطالب العلم الشرعي. 

 اإلجابة عن السؤال السابع:

بين طالب كلية الشريعة وطالب كلية الهندسة   اتية امليكاترونكس( وفق  املعلوم) هل توجد فروق 

 مقياس كوستا وماكري؟ 

 املعلوماتية امليكاترونكس(.)( املقارنة بين طالب كلية الشريعة وطالب كلية الهندسة 11الجدول )

 أبعاد
 الشخصية 

 العدد  التخصص 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 t.testقيمة 
مستوى 
 الداللة 

 القرار

 العصابية
 6.105 38.70 69 كلية الهندسة 

1.509 
0.13. 
 

 غير دال 
 5.365 36.77 31 كلية الشريعة

 االنبساطية
 4.427 42.58 69 كلية الهندسة 

1.778 
0.07 
 

 غير دال 
 5.009 40.81 31 كلية الشريعة

االنفتاح  
 على الخبرة

 4.732 43.59 69 كلية الهندسة 
1.800 

0.05 
 

 دال 
 3.959 41.84 31 كلية الشريعة

 الطيبة
 4.494 41.75 69 كلية الهندسة 

2.417 
0.06 
 

 غير دال 
 4.494 38.94 31 كلية الشريعة

يقظة 
 الضمير

 3.470 44.58 69 كلية الهندسة 
0.001 

0.99 
 غير دال  

 3.819 44.58 31 كلية الشريعة
نة الواحدة أنه ال توجد فروق ذات  ( بعد تطبيق اختبار )تستيودنت( للعيّ 11نالحظ من خالل الجدول )

الشخصية باستثناء    أبعادداللة إحصائية بين متوسط درجات طالب كلية الشريعة وطالب كلية الهندسة في  

   بعد )االنفتاح على الخبرة(.

أل  النتيجة  بهذه  الحالي  البحث  الباحثويتميز  كلية    ينن  الشريعة وطالب  كلية  بين طالب  بمقارنة  قاما 

فقد    ،نيوفق حدود اطالع الباحث  ،علوماتية امليكاترونكس(، والدراسات السابقة لم تتناول ذلكالهندسة )امل

لصالح طالب كلية الهندسة )املعلوماتية امليكاترونكس(،    0.05كان مستوى الداللة في بعد االنفتاح على الخبرة  

 . 41.48وبلغ متوسط درجات كلية الشريعة  43.59بلغ متوسط درجاتهم  إذ
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امليكاترونكس(  ويف )املعلوماتية  الهندسة  كلية  في  الدراسة  طبيعة  بسبب  النتيجة  هذه  الباحثان  سر 

توصل   ما  أحدث  على  االطالع  الطلبة  من  تتطلب  واللغات  إوالتي  واالتصاالت  الحاسوب  علوم  في  العلم  ليه 

مي والنصوص القديمة  يغلب عليهم االهتمام بالتراث اإلسال   نجنبية، على عكس طلبة كلية الشريعة والذياأل 

 والزهد بما يدور في العالم من تطورات علمية وتغيرات مفاهيمية وقيمية.

 ملخص النتائج: 

 الشخصية لدى طالب جامعة حلب في املناطق املحررة    أبعاد إن   .1
ً
)املاجستير وطالب اإلجازة( وطلبة    جميعا

االنفتاح على الخبرة   -2يقظة الضمير    -1كلية الشريعة وطلبة الدراسات العليا جاءت وفق الترتيب التالي: )

 العصابية(.   -5الطيبة  -4االنبساطية  -3

داللة   .2 ذات  فروق  وجود  درجات  إال  ومتوسط  الذكور  درجات  متوسط  بين    أبعاد في    اإلناث حصائية 

 خصية.الش

  أبعاد وطالب الكليات التطبيقية في  ةبين متوسط درجات طالب الكليات النظري  إحصائياوجود فروق دالة  .3

 الشخصية في بعد االنفتاح على الخبرة لصالح طالب الكليات التطبيقية. 

دالة   .4 فروق  التالية    إحصائياوجود  الشخصية  عوامل  في  التربية  كلية  وطالب  الشريعة  كلية  طالب  بين 

في عاملي )االنفتاح   إحصائياعصابية، االنبساطية( لصالح طالب كلية التربية، بينما ال توجد فروق دالة )ال

 على الخبرة، يقظة الضمير، الطيبة(.

الهندسة   .5 كلية  وطالب  الشريعة  كلية  طالب  درجات  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

 ي بعد )االنفتاح على الخبرة( لصالح طالب كلية الهندسة. الشخصية ف أبعاد)املعلوماتية امليكاترونكس( في 

 التوصيات واملقترحات: 

ضرورة تعزيز مشاركة طلبة الجامعة بشكل عام وطلبة كلية الشريعة بشكل خاص بالنشاطات التي تعزز   -1

 االنفتاح على الخبرة من الناحية األ
ً
 كاديمية والعلمية.السمات اإليجابية لديهم وخصوصا

ن يمهد ارتفاع أخفض العصابية لدى طلبة الجامعة، حيث يمكن  إلى    رشادية تهدفإز برامج  ضرورة إنجا -2

 اإلصابة باالضطرابات النفسية. إلى  العصابية

املكتبة   -3 إلغناء  السوري  املجتمع  على  الشخصية  سمات  تتناول  التي  الدراسات  من  املزيد  إجراء  ضرورة 

 املجتمعات األخرى. النفسية، ومجاراة آلالف الدراسات التي تتم في 
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في   اتجاهات األكاديميين في تطبيق أساليب وطرائق التدريس عن بعد

 الجامعات التركية 

 
 
 
 
 
 

 د. عبد الكريم جاموس 

 أستاذ مشارك في الدراسات اإلسالمية والعربية  

 مدرس في جامعة طرابلس لبنان

 هنانو محمد د. عبد هللا

 أستاذ مساعد في الفقه وأصوله

 باحث أكاديمي
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 البحثملخص  

التـــــدريس عن بعـــــد في  ــاليـــــب وطرائق  ــــــــ األـكــــاديميين في تطبيق أســـــــ اتجـــــاهـــــات  تجا اعرح  البىـــــث  يهـــــدح 

 في الجــامعــات  29د وبلغــع عينــة البىــث  الوصـــــــــــــف الجــامعــات التركيــةد اســـــــــــــت ــد  البــاح ــان ا ن    
 
( أكــاديميــا

علا االســابا ة كاداا لجم  التركيةد ما بين مىاضــر ن وأســاتسا مســاعدين ومشــاركين وأســاتساد واعتمد البىث  

من أفراد العينــة بين مىــايــد و ير   %69ا علومــاتد بعــد التــاكــد من صـــــــــــــــدالــا و بــا هــاد واــد أ لرت النتــائ  أن  

من العينة أن البرام  التقنية   %80موافق علا أن التعليم عن بعد ساهم في اعز ز العملية التعليميةد فيما بين  

من العينــة أن التعليم ا ســـــــــــــتقبلي للتعليم عن بعــدد ومن بين   %44مــا أكــد  تثري العمليــة التعليميــة عن بعــدد ك

د تلتها  %89الطرائق ا ســـــــــــــت دمة في التعليم عن بعد جاات طر قة ال وار وا نااشـــــــــــــة في ا رتبة األوجا ب ســـــــــــــبة  

عن بعد من العينة أنها لو خّيرت بين التعليم ال ضــــوري والتعليم   %80. كما بين %75طر قة امل اضــــرا ب ســــبة  

 أن التعليم عن بعد حقق 
 
 فقط من أهدافه.   %60الختارت التعليم ال ضوريد و رى  صف العينة تقر با

 الكلمات املفتاحية  

 طرائق التدريسد التعليم عن بعدد اتجاهات األكاديمييند أساليب التدريس.
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Academics' attitudes towards applying online methodology in the Turkish 

Universities 

By: 

Dr. Abdulkarim Jamoos. Associate Professor, Tripoli University, Lebanon 

Dr. Abdullah Hanano. Scholar and academic prof. 

Abstract 

The paper aims to identify the attitudes of the academics towards applying 

online methodology in the Turkish Universities. The two scholars used the 

descriptive approach. The sample is of 29 academics in Turkey ranging lecturers, 

assistant professors and professors. The study used a form as a study tool to collect 

information, after testing the validity and reliability of it. The results showed that: 

- 69% of members of the sample are either neutral or disapprove of the idea that 

online education contributed to the promotion of education 

- 80% see that technical applications enrich the online education 

- 44% see that the future of education represented in the online education 

As for the methods used for conducting education online, the method of 

conducting dialogue and dispute ranked first with 89%, lecturing came next with 

75%. 80% of members of the sample argue that if to choose between the face-to-

face teaching and online one, they'd choose the face-to-face one. Half of the 

members, approximately, believe that the online education achieved 60% of the 

goals set . 

Key words: methodology, online education, academics' attitudes, teaching 

techniques. 
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Türk Üniversitelerindeki Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Metotlarını 

Uygulama Hususundaki Eğilimleri 

Hazırlayanlar : 

Dr. Abdulkerim Mustafa Câmus (Lübnan Trablus Üniversitesi Doçent Doktor) 

Dr. Abdullah Hanânû (Yardımcı Doçent, Araştırmacı ve Öğretim Görevlisi) 

Araştırma Özeti: 

Araştırma, Türk üniversitelerindeki akademisyenlerin uzaktan eğitim 

metotlarını uygulama hususundaki eğilimlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmacılar, çalışmalarında tanımlayıcı yöntemi kullanmışlardır. Araştırma 

örneklemi, Türk üniversitelerinden aralarında öğretim üyeleri, yardımcı doçentler, 

doçentler ve profesörlerin de bulunduğu 29 akademisyenden oluşmaktadır. 

Araştırma bilgilerin toplanmasında araç olarak, geçerliliği ve güvenilirliği 

ispatlanmış olan bir anketi kullanmıştır. Sonuçlar, örneklem üyelerinin  

- %69'unun tarafsız olduğunu veya uzaktan eğitimin eğitim sürecini geliştirmeye 

katkıda bulunduğunu düşünmediğini göstermiştir. Katılımcıların  

- %80’ine göre ise teknik programlar uzaktan eğitim sürecini zenginleştirmektedir. 

Ayrıca örneklem grubunun  

- %44’lük bir kesimi uzaktan eğitimin gelecek vaat eden bir yöntem olduğunu 

vurgulamıştır.  

Uzaktan eğitimde kullanılan en etkili yöntemler arasında %89'luk oranla diyalog 

ve tartışma yöntemi ilk sırada yer alırken, konferans yöntemi %75 oranla onu 

izlemiştir. Bunun yanı sıra örneklem grubunun %80’i yüz yüze eğitim ve uzaktan 

eğitim arasında bir seçim yapmaları gerekmesi halinde yüz yüze eğitimi 

seçeceklerini belirtmiştir. Katılımcıların neredeyse yarısı uzaktan eğitimin 

hedeflerinin yalnızca %60’ına ulaştığına inanmaktadır . 

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim, Akademisyenlerin 

Eğilimleri, Öğretim Metotları. 
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 املقدمة

والصالا والسال  علا سيد ا مىمد األميند وعلا آله وص به وسلم أجمعيند وبعد: فال شك  ال مد هلل  

أ ظمة   كاملد من  بشكل  ال ياا  السلبي علا اطاعات  األ ر  له  كان  كورو ا  في جائىة  العالم  له  اعرض  ما  أن 

سببع الجائىة  سياسية وااتصادية وص ية و يرها من القطاعاتد ويعتبر التعليم من أكثر القطاعات التي ا

 ال قطاع ا تعلمين عن ا دارس والجامعاتد ما اضطر الدول وا ؤسسات للبىث عن بدائل  
 
باإلضرار بها  ظرا

 تال أن الجائىة  
 
 سابقا

 
تنقس ما يمكن ت قاذهد ومن هنا برز بشدا االهتما  بالتعليم عن بعدد فلو وإن كان موجودا

 زادت من ال اجة تليه. 

تجا أن جائىة كورو ا صدمع األ ظمة التربو ة في العالمد ورمتها بين م الب أزمة  ( 2021ويشير وطفة  

وأن   بالسقوط والزوالد  أما  تىديات جديدا  هددها  والتعليمد ووضعتها  التربية  تار خ  في  للا م يل  لم يسبق 

ات بالصعوبات  التعليم عن بعد أ ار في  ل الجائىة موجة واسعة من اال تقاداتد واد ارتبطع هسه اال تقاد

التي واجللا املجتم  العلمي في التفاعل م  هسا النمطد و مكن تص يف اال تقادات تجا صنفين: يتم ل األول في  

صعوبات ليسع من أصل التعليم عن بعدد بل في الظروح امل يطة بهد م ل: عد  وجود شبكات التواصل أو  

ون د و تم ل ال ان  في ردااا التعليم عن بعد بوصفه  ا قطاعلاد أو  قص الخبراتد وعد  وجود امل توى اإللكتر

 للمعلوماتد وهو ما أطلقنا عليه التعليم عن بعد في حالة الطوارئ.  ص
 
 جامدا

 
 ( 230-31 قال

طالب    بن  دراسة  يمكن  2021وأشارت  ال  حتمية  ضرورا  اليو   أصبح  اإللكترون   التعليم  أن  تجا   )

ة لجائىة كورو ا في الوسط الجامعي هو الداف  الرئيس ال تهاج التعليم  االستغناا عنهاد وا اشار اآل ار السلبي

 اإللكترون .

بعد مدا من تطبيق التعليم اإللكترون  في الجامعات التركية كان ال بد من الواوح أما  هسه التجارب   

منهاد من  ير أن    علا الش يا مقتضاه من صيا ة للسه العملية أو تاكيد للناف   ىالتعليمية لرصد وااعلاد وليبن

 ق  في فخ التعميمد فال  كون ممن يقبلون دون تمىيص أو يرفضون دون تدايق. من هنا برزت ال اجة إلجراا 

الدراسة بغرض اعّرح اتجاهات األكاديميين في تطبيق أساليب وطرق التدريس في التعليم عن بعد في الجامعات  

 التركية. 
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 مشكلة البحث: 

كورو اد اضطرت الجامعات تجا التىول للتعليم عن بعد الستكمال العملية    م  دخول العالم في جائىة

ورا مشكلة البىث بالسؤال الرئيس اآلا :
ْ
 التعليميةد و مكن بل

 ما اتجاهات األكاديميين في تطبيق أساليب وطرق التدريس عن بعد في الجامعات التركية؟

 أهداف البحث:  

 يهدح البىث تجا: 

 اال تقال للتعليم عن بعد.التعر ف باسباب  .1

الجامعات   .2 في  األكاديميين  بعد من وجلة  ظر  التعليم عن  في  ا ست دمة  التدريس  تقييم طرق وأساليب 

 التركية. 

 عرض أهم التطبيقات العا ية ا ست دمة في الجامعات في التعليم عن بعد. .3

ب .4 عن  التعليم  من  بعد سنوات  األكاديميين  لوجلة  ظر  شامل  تىليل  جودا تقديم  في  جدواه  ومدى  عدد 

 العملية التعليمية.

 أهمية البحث:  

 تظلر أهمية البىث من خالل النقاط التالية: 

مدى   .1 وما  بعدد  عن  التعليم  في  ا ست دمة  وطراه  التدريس  أساليب  باهم  الجامعيين  األكاديميين  رفد 

 جدواها حسب آراا وتجربة الجامعات التركية في فترا جائىة كورو ا. 

 علا التىول الرامي في التعليم العاجي في  ل جائىة كورو ا. ضااا اإل  .2

 اسليط الضوا علا جدوى العملية التعليمية عن بعد من خالل ممارسات األكاديميين. .3

 التعر ف باهم األساليب والطرق التدريسية ا ست دمة في الجامعات التركية في  ل التعليم عن بعد. .4

 حدود البحث:  

 د أما ال دود ا كا ية فهي  2020-2019الزما ية للبىث في  ل جائىة كورو ا ما بين عام   ال دود  

 الجامعات التركية. 
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 الدراسات السابقة: 

1-  ( العوض ي  نحو 2017دراسة  الفلسطينية  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات   :)

 ية. ية التعليملمتطلبات استخدام أدوات التعليم اإللكتروني في العم

هدفع الدراسة تجا اعرح اتجاهات أعضاا هيئة التدريس في الجامعات الفلسطي ية  ىو متطلبات  

الوصف    ا ن    الباحث  التعليمية من وجلة  ظرهمد واعتمد  العملية  في  التعلم اإللكترون   أدوات  است دا  

 / من  الدراسة  عينة  وتكو ع  للبىثد  أداا  االسابا ة  واست د   وبي ع    / عضو286التىليليد  تدريسد  هيئة 

 النتائ  أن اتجاهات أعضاا هيئة التدريس  ىو متطلبات است دا  أدوات التعلم اإللكترو ية تيجابية. 

2-  ( الحسن  جائحة  2020دراسة  ظل  في  العالي  التعليم  بمؤسسات  بعد  عن  التعلم  منظومة   :)

اقع واملأمول.19كوفيد  : الو

الضوا   من  مز د  اسليط  تجا  هدفع  علمية  ا عاصرد  وراة  التفاعلي  بمفلومه  بعد  عن  التعلم  علا 

والوصول تجا بعض ال لول الناجعة للتدريس بمؤسسات التعليم العاجي في  ل جائىة كورو اد وتضمنع الوراة  

بعض االست تاجات التي اعكس وجلة  ظر الباحث والتي يامل من خالللا أن يكون للتعلم عن بعد بمفلومه 

 ا عاصر مكا  
 
 أرحب في أدبيات التعليم الجامعي. ا

اقية في ظل جائحة كورونا من 2021دراسة كاظم )  -3 اقع التعليم عن بعد في الجامعات العر (: و

 وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. 

هدفع الدراسة تجا اعرح واا  التعليم عن بعد في الجامعات العرااية في  ل جائىة كورو ا من وجلة  

وأعضاا هيئة التدريسد واعتمد الباحث ا ن   الوصف  ا سحيد واست د  االسابا ة أداا للبىثد   ظر الطلبة  

 من أعضاا هيئة التدريسد وأ لرت النتائ  أن  321/ طالبا وطالبة و/ 380وتكو ع عينة البىث من / 
 
/ عضوا

بعد في  ل جائىة كورو ا    درجة تقدير الطلبة وأعضاا هيئة التدريس في الجامعات العرااية لواا  التعليم عن

  متوسطة(. 
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4-  ( في ظل جائحة 2021دراسة مشري  بعد  التعليم عن  نحو  العالي  التعليم  أساتذة  اتجاهات   :)

 . 19-كورونا كوفيد

هدفع الدراسة تجا معرفة اتجاهات أساتسا التعليم العاجي  ىو التعليم عن بعدد في  ل جائىة كورو ا  

/ أستاذا  118   الوصف د واست دمع االسابا ةد وتكو ع عينة البىث من / د واعتمدت الباح ة ا ن19-كوفيد

 جامعياد وأ لرت النتائ  أن اتجاهات أساتسا التعليم العاجي  ىو الوسائط التكنولوجية متوسطة. 

(: اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام برامج التعليم عن بعد في  2021دراسة املعثم )  -5

 لعليا التربوية بالجامعات السعودية. برامج الدراسات ا

هدفع الدراسة تجا التعرح علا اتجاهات أعضاا هيئة التدريس  ىو است دا  برام  التعليم عن بعد  

في برام  الدراسات العليا التربو ة بالجامعات السعوديةد واست د  الباحث ا ن   الوصف د واالسابا ة أداا  

 / عضو 204العينة من /لجم  ا علومات والبيا اتد وتكو ع  
 
من أعضاا هيئة التدريسد وتوصلع الدراسة تجا  ا

أن اتجاهات أعضاا هيئة التدريس  ىو است دا  برام  التعليم عن بعد في برام  الدراسات العليا التربو ة  

 بالجامعات السعودية جاات تيجابية بدرجة كبيرا. 

ن جية البىثد وبلورا مشكلة البىثد وإعداد  أفاد الباح ان من الدراسات السابقة في االطالع علا م

االسابا ةد و تفق البىث ال اجي م  الدراسات السابقة في اتباع ا ن   الوصف د واختيار االسابا ة أداا للبىثد  

 والتطبيق علا عينة من أساتسا الجامعات. 

 اإلطار النظري: 

: جائحة كورونا وأثرها في انتقال التعليم من  
ً
 الحضوري إلى التعليم عن بعد:أوال

ر منه  ىو   19  -أوجدت جائىة كوفيد  بليون   1,6أكبر ا قطاع في  ظم التعليم في التار خد وهو ما تضرَّ

م    190من طالبي العلم في أكثر من  
ُّ
 وفي جمي  القارات. وأ رت عمليات ت الق ا دارس و يرها من أماكن التعل

 
بلدا

في ا ائة في البلدان ا ن فضة الدخل    99ي العالمد وهي نسبة ترتف  لتصل تجا  في ا ائة من الطالب ف  94علا  

 عن طر ق ال د 
 
فاِام األزمة الفوارق التعليمية القائمة أصال

ُ
والبلدان ا توسطة الدخل من الشر ىة الد ياد وت

أولئك د 
 
الفئات ضعفا أشد  تجا  ا نتمين  والبالغين  والشباب  األطفال  الك ير من  في   من فرص  يعيشون  السين 

ملم. ياإلعااة وا شرد ي ن واألشخاص ذو يمناطق فقيرا أو ر فية والفتيات والالجئ
ُّ
د في مواصلة اعل

 
 ن اسرا
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دعما مبتكرا   

 
ُ جا

ُ
رأينا   واد  التعليم.  اطاع  داخل  االبتكار  األزمة  حّفزت  أخرىد  جلة  ومن  أ ه  تال 

ون تجا ال ز  التعليمية ا نزلية. وجرى تطو ر ال لول القائمة  الستمرار ة التعليم والتدر ب من اإلذاعة والتلفز 

  
 
العالم دعما أ ىاا  في جمي   والشركاا  ال كومات  ِاَبل  من  السريعة  بفضل االستجابات  بعد  م عن 

ُّ
التعل علا 

 ( 2د ص.  2020الستمرار ة التعليم.  األمم ا تىداد 

للتعلي طبيعي  بشكل  للعودا  عد  وجود مؤشرات حقيقية  التي وم   األبواب  تجا  وإضافة  كاند  كما  م 

العملية   بتقييم  العناية  من  بد  ال  كان  أكبرد  بشكل  ومتنوعة  شاملة  لتكون  التعليمية  العملية  أما   فتىع 

تجا   األزمات  لتتىول  ا ستقبليةد  ا راحل  في  تيجابيا ها وسلبيا ها؛ لالستفادا منها  بدراسة  بعدد  التعليمية عن 

 مبادرات فاعلة ومنتجة. 

: األساليب والطرق التعليمية املستخدمة في التعليم عن بعد. 
ً
 ثانيا

 مفهوم العملية التعليمية. 

من األنشطة واإلجراااتد التي تىدث داخل الصف   بانها: مجموعةيمكن اعر ف العملية التعليمية  

أو معارح  ظر ةد  أو  عمليةد  ملارات  الطالب  تكساب  بهدح  وذلك  الدراس يد  الفصل  أو  اتجاهات    الدراس ي 

 ( 372د ص. 2018 رو بحد ومصطفىد  .تيجابيةد وذلك ضمن  ظا  مبنّي علا مدخالتد ومعالجةد  م م رجات

 املعايير العامة لجودة العملية التعليمية املدمجة مع التقنيات. 

 حتى تىقق العملية التعليمية أهدافلا وتكون وفق ا عايير ال بد من تاسم البيئة التعليمية بالتاجي:

:  أ
 
: بمشاركة الطلبة في عمليات عقلية م تلفةد وأن يكو وا مسؤولين عن النتائ   أن تكون بيئة نشطةوال

التي يىصلون عليهاد واست دا  التقنية إليجاد مصادر متعددا للخبرات واست دا  ال اسب إلجراا العمليات  

 ال سابية وا نطقية.

  :
 
البيئة يقو  ا تعلمون بإدخال األفكار الجديدا علا ا عرفة السابقة  : وفي هسه  أن تكون بيئة بنائية ا يا

 لفلم ا عنى و بنون معارفلم با فسلم مست دمين ا صادر ا تعددا. 

  :
 
بيئة اعاو ية ال ا : وفي هسه البيئة يعمل الطالب علا شكل مجموعات اعلم صغيرا؛ حيث  أن تكون 

د باست دا  البرمجيات املختلفة لتعز ز التعلم التعاون  وأدوات  يساعد كل منهم اآلخر لتىقيق التعلم األفضل

 التعليم االلكترون  كادوات اتصال فيما بينهم لتبادل ا عرفة.
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  :
 
: وفيها يكون لدى ا تعلمين أهداح معرفية و ير معرفية يسعون  أن تكون بيئة مقصودا ومنظمةرابعا

 لتىقيقلا.  
 
 مسبقا

  :
 
بيئة مىاد ةخامسا تكون  أدوات  واتصال  أن  لت ط     التقنية : وذلك عن طر ق است دا   املختلفة 

 البعد ا كان  واالتصال م  مجموعات أخرى. 

  :
 
: يقد  تجا ا تعلم مشكالت من البيئة ال قيقيةد باست دا   أن تكون مرتبطة بالبيئة ال قيقيةسادسا

 امل اكاا؛  ساعدا ا تعلمين علا فلم وحل هسه ا شكالت.

 :
 
يمكن للمتعلمين التفكر في العمليات ا عرفية التي حصلع في بيئة التعلمد  ن تكون بيئة تفكر: أسابعا

 وكسلك في القرارات التي تم ات اذها للوصول لل ل ا طلوب.

  :
 
 في تىقيق رسالة  أن تكون بيئة منفتىة  امنا

 
: تتصف باال فتاح علا املجتم  امل ليد واعتباره شر كا

 ( 181د ص. 2018تربو ة.  التونس ي وآخروند ا درسة وأهدافلا ال

 التطبيقات البرمجية املستخدمة في التعليم عن بعد لدى الجامعات  

علم اإللكترون  والّتعلم عن ُبعدد وذلك  هناك العديد من التطبيقات واألدوات التي يمكن تو يفلا في التَّ

عليم وإجراا التقو م في من أجل التغلب علا ك ير من مشكالت الواا  التعليمي ال اجيد ف  عن استمرار التَّ
 
ضال

 .Covid-19حاالت الطوارئد وخاصة خالل جائىة كورو ا 

: تطبيقات وبرامج لنشر الدروس ومشاركتها:  
ً
 أوال

اساعد ا علمين وا دربين علا تقديم الدروس وا واد التعليمية للطالبد فهي ال تتطلب خبرا كبيرا من  

ن الطالب من مشاركة  ا علمين في تدارا التَّ 
ّ
مك

ُ
علم اإللكترون د حيث تقتصر علا مجرد نشر امل توىد كما أنها ت

 امل توى فيما بينهمد ومن أم لة هسه التطبيقات:

برس   من    :WordPressوورد  علم 
ُ
ا  ن 

ّ
ُيمك فلو  اإللكترون د  علم  التَّ مىتوى  وإدارا  نشر  برام   أحد 

يمكن  الو بد  أو تصميم  البرمجة  في  تجا خبرات سابقة  ال اجة  وبدون  اإل تر عد  عبر  تلكترون   تصميم موا  

 من خالل ا وا  الرسمي.  WordPressالدخول تجا وورد برس 

من أهم مواا  تدو ن الفيديو ومشاركتهد وهو يعّد   YouTubeيعد موا  اليوتيوب  :  YouTubeيوتيوب  

د و ايح تمكا ية رف  ونشر أي مقط  فيديود و تميز بمجموعة من الخصائصد  Googleضمن تطبيقات جوجل 

والتي تز د من فاعلّيته في العملية التعليميةد أبرزها: يمكن للمست دمين  ير ا سجلين مشاهدا الفيديو علا  
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ية وصف الفيديو في كلمات بسيطة لاسليل تص يفهد يمكن تنشاا اناا خاصة لكل معلمد وسرعة  ا وا د تمكا 

 ا اشار الفيديو ووصوله تجا أي مكان علا مستوى العالم.

شير   تطبيق  :  Slide Shareساليد  فبعد   Slide Shareيايح  اإل تر عد  علا  التقديمية  العروض  نشر 

و الين  م مشاركة  أتصميم وتجليز عرض تقديمي للمىاضرا باست دا  بر ام  باور بو  عد يمكن رف  العرض  

 م  الطالب من خالل مواا  التواصل االجتماعي.   Linkالرابط 

تي يمكن تو يفلا بفاعلية في  من أسلل التطبيقات ال Blogsاعد ا دو ات اإللكترو ية  :  Bloggerبلو ر  

 العملية التعليميةد لسلولة است داملا وإمكا ا ها في نشر امل توى اإللكترون . 

د وبالر م من است دامه  Microsoftأحد التطبيقات التابعة لشركة مايكروسوفع  :  Outlookأوتلوك  

 تو يفلا بفاعلية في التعليم. األساس ي كبر ام  بر د تلكترون  فإ ه يتضمن العديد من األدوات التي يمكن 

: تطبيقات وبرامج للتواصل عن ُبعد: 
ً
 ثانيا

 توفر مواا  التواصل االجتماعي ك ير :  Social Networksتطبيقات التواصل االجتماعي  
 
من الخدمات    ا

م  التعليمية عبر تطبيقا ها املختلفةد مما يساعد في التواصل وتبادل ا علومات بشكل فعال؛ حيث تايح للمعل

الفيسبوك   التطبيقات  البعضد ومن أشلر هسه  ا باشر والدائم م  بعضلم  د  Facebookوالطالب االتصال 

 .Telegramد والتلغرا  Twitterد وتو تر WhatsAppوالوااساب 

تيمز    وهو أيض :  Microsoft Teamsمايكروسوفع 
 
التابعة لشركة مايكروسوفعد    ا التطبيقات  أحد 

د وهو  Office Educationوالتواصل م  الطالب والزمالاد وهو ضمن مجموعة  و وفر تنشاا فصول دراسيةد  

 متوافق م  أ ظمة الاشغيل املختلفة حيث يمكن است دامه من خالل ال اسب اآلجيد أو اللاتف السك . 

 مميز جد  Zoom Cloud Meetingsتطبيق  :  Zoomزوو   
 
د  Liveد وفكرته هي تنفيس امل اضرات مباشرا  ا

للمع يمكن  معلم  حيث  الشاشة  مشاركة  تمكا ية  تجا  باإلضافة  والصوراد  بالصوت  الطالب  م   التواصل  لم 

 لتقديم العروض التقديميةد و مكن تىميل التطبيق من خالل ا وا  الرسمي.

  وهو أحد تطبيقات مايكروسوفعد و ايح التواصل بالصوت والصورا م  الطالب.: Skypeسكايب 

: تطبيقات وبرامج إلدارة
ً
م  ثالثا

ّ
عل

َّ
 الت

بيئة :  Moodleمودل   توفير  علا  ا علمين  ليساعد  اعليمية  سس 
ُ
أ علا  ُصّمم  م 

ّ
اعل تدارا  هو  ظا  

اعليمية تلكترو يةد و ىتوي علا عدا وحدات تدعم تقديم ا ناه  اإللكترو يةد منها وحدا الواجبات الدراسية  
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Assignments  د ووحدا ا نتدىForum د ووحدا الدرسLesson د ووحدا ا صادرResourcesدا التقييم  د ووح

واالختباراتد وهو يىتاج تجا تىميل مصدر النظا  من ا وا  الرسمي  م تعادا رفعه تجا  طاق أو موا  شخص ي.  

 ا وا  الرسمي للنظا . 

روو    كالس  شركة  و ل  :  Google Classroom و ل  ت تاج  من  اإللكترون   عليم  للتَّ منصة  هي 

Googleع م عن ُبعدد وذلك باست دا  التقنيات ا توفرا فيهد والتي من  د تم تطالالا بشكل مجان  لاسليل التَّ
ّ
ل

تنفيس   طلب  االجتماعيد  التواصل  ا شاركيند  الطالب  تدارا  للطالبد  تلكترو ية  اعلم  مصادر  نشر  أبرزها: 

 التكليفات وا لا د وإستالملا وتقييملاد وإرسال الدرجات للطالبد و مكن الوصول تليه من خالل الرابط. 

والتعاوند  :  Edmodoادمودو   لالتصال  بيئة  والطالب  للمعلمين  توفر  مجا ية  اجتماعية  منصة  هو 

وتبادل امل توى التعليمي وتطبيقاته الرامية تضافة تجا الواجبات ا نزلية وا نااشات واالختبارات اإللكترو ية.  

 ا وا  الرسمي للمنصة. 

أيض:  Schoologyسكولوجي    هو 
 
للمعل  ا توفر  اعليمية  الدروس  منصة  إلدارا  تلكترو ية  بيئة  مين 

 وامل اضراتد حيث توفر نشر الدروس واعيين التكليفات والواجبات وتصميم االختبارات.

علم اإللكترون  ا تكاملة حيث يقو  بإدارا العملية  :  Black Boardبالك بورد   هو أحد أ ظمة تدارا التَّ

 ( 2021د التعليمية بطر قة تزامنية و ير تزامنية.  ا بار دي 

 منهج الدراسة وإجراءاته: 

ب  في هسا البىث: هو ا ن   الوصف د السي يىاول البا ث من خالله وصف الظاهرا موضوع  حا ن   ا تَّ

بيا ا ها.   بعدد وتىليل  التعلم عن  في  التدريس وطراه  في تطبيق أساليب  األكاديميين  اتجاهات  الدراسةد وهي 

با ه: "البى  البىث الوصف   الواا  ويهتم  ويعرَّح  في  أو الظاهرا كما توجد  الواا   ث السي يعتمد علا دراسة 

 بوصفلا وصف
 
 دايق   ا

 
من خالل التعبير النوعي السي يصف الظاهرا و وضح خصائصلاد أو التعبير الكمي السي    ا

 يعط  وصف
 
 دايق  ا

 
 رامي  ا

 
 ( 74د ص2007يوضح مقدار الظاهرا وحجملا ".  عباس وآخروند  ا

ليل امل توى وهو أسلوب يست د  لتقو م ا ناه  من أجل تطو رهاد وهو يعتمد  كما است دمع تى

 علا تىديد أهداح التىليل للتوصل تجا مدى شيوع  اهرا أو فكرا أو أكثر. 

 مجتمع الدراسة:

 تكون مجتم  الدراسة من األكاديميين العرب العاملين في اطاع التعليم العاجي في الجامعات التركية. 
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 الدراسة: عينة 

 يدرسون في الجامعات التركية. واد توزعع بال سبة للجامعات    29تكو ع عينة الدراسة من  
 
أكاديميا

 علا الشكل التاجي:

 
 توزع العينة بالنسبة للرتب العلمية لألساتذة

 
 أدوات الدراسة:

في   التدريس  وطرق  أساليب  تطبيق  في  األكاديميين  اتجاهات  لقياس  بنود  عشرا  من  مكو ة  اسابا ة 

التعليم عن بعد في الجامعات التركية؛ أعد الباح ان اسابا ة لقياس االتجاهات عند الفئة ا ستهدفة أعالهد 

يعرفلا الرفاعي بانها: "وسيلة   وذلك بعد االطالع علا الدراسات والبىوث ذات العالاة بموضوع الدراسةد والتي

مم لة   ابل عينة  من  اعبئتها  و تم  استماراد  تعداد  البىث عن طر ق  بموضوع  ا تعلقة  ا علومات  ن  علجم  

 (   147د ص. 2012األفرادد ويسمى الشخص السي يقو  بملا االستمارا با ستجيب.  أبو شاويشد 

حالسلطان محمد الفات
39%
استانبول

كهرمان مرعش5%
13%

صباح الدين زعيم
9%

آغري
4%

استانبول آيدن
4%

أخرى
26%

الجامعات

السلطان محمد الفاتح استانبول كهرمان مرعش صباح الدين زعيم

آغري استانبول آيدن أخرى

محاضر
31%

أستاذ مساعد
31%

أستاذ مشارك
21%

أستاذ
17%

الرتب العلمية

محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
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 األساليب اإلحصائية:

 ت اإلحصائية التالية لتىليل  تائ  الدراسة ا يدا ية: اعتمدت الدراسة علا ا عالجا

 التكرارات.  ●

 ال سب ا ئو ة. ●

 نتائج الدراسة: 

: أجوبة العينة على أسئلة االستمارة.
ً
 أوال

األ  هسه  عن  األكاديميين  لإلجابة  من  مجموعة  علا  توزيعه  تم  استبيان  ببناا  الدراسة  اامع  سئلة 

 بين مىاضر ن وأساتسا مساعدين ومشاركين وأساتسا.العاملين في الجامعات التركية ما 

 وكا ع أجوبة األساتسا علا االستبيان علا الشكل التاجي: 

 السؤال 

 معدل اإلجابات 

 بالعدد

 معدل اإلجابات 

 بالنسب المئوية 

 موافق
غير 
 موافق

 موافق محايد
غير 
 موافق

 محايد

أعتبر أن التعليم عن بعد ساهم في تعزيز العملية 
 التعليمية 

9 11 9 31.03 37.93 31.03 

البرامج التقنية تثري العملية التعليمية عن بعد، خاصة  
 بعد إتقان العمل عليها.

23 4 2 79.31 13.79 6.90 

ال يستطيع التعليم عن بعد أن يستخرج أفضل ما لدى  
 المعلمين

23 4 2 79.31 13.79 6.90 

طرق وأساليب يمكن عبر التعليم عن بعد استعمال كل 
 التدريس.

5 18 6 17.24 62.07 20.69 

أفضل طريقة في التعليم عن بعد هي طريقة  
 المحاضرة.

5 14 10 17.24 48.28 34.48 

 27.59 27.59 44.83 8 8 13 أعتقد أن التعليم المستقبلي هو التعليم عن بعد. 
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يحقق التعليم عن بعد األهداف التعليمية في المراحل  
 الجامعية المختلفة. 

5 14 10 17.24 48.28 34.48 

ترك الحرية لألستاذ في اختيار البرنامج المناسب  
 للتعليم عن بعد يساهم في تعزيز العملية التعليمية.

14 6 9 48.28 20.69 31.03 

جزء من ضعف فعالية التعليم عن بعد قّلة خبرة 
 6.90 6.90 86.21 2 2 25 التكنولوجيا.األساتذة في التعامل مع 

أعتبر أن التعليم عن بعد يحفز لدى المتعلمين، بشكل 
 عام، حب االستكشاف والتعلم. 

9 8 12 31.03 27.59 41.38 

 
 الجمع بينهما  التعليم الحضوري  التعليم عن بعد  السؤال 

لو خّيرت بين التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري أيهما 
 تختار؟

2 (7%) 23 (80%) 4 (13%) 

 

 طرائق التدريس املستخدمة في التعليم عن بعد 

 نسبة االستخدام الطريقة المستخدمة 

 (%75) 22 طريقة المحاضرة

 (%89) 26 طريقة الحوار والمناقشة

 (%55) 16 طريقة العصف الذهني

 (%37) 11 طريقة حل المشكالت

 (%13) 4 طريقة المشروع

 (%17) 5 طريقة تمثيل األدوار 

 (%17) 5 طريقة التعلم التعاوني

 (%10) 3 الطريقة االستقرائية 

 (%55) 16 أسلوب التحفيز والتعزيز
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 (%48) 14 األسلوب االستفهامي 
 منه؟[ أرى أن التعليم عن بعد حقق املطلوب 5[ إلى ]1من ]

(1) 

 20% 

(2) 

 40% 

(3) 

 60% 

(4) 

 80% 

(5) 

 100% 

3% 27% 48% 20% 0% 

 أهم آراء األساتذة امللخصة لتقييمهم العام للتعليم عن بعد:

جيد جدًا عمومًا في السنة التحضيرية، ولكن تصحيح واجبات الكتابة يشكل مشكلة كبيرة عند األساتذة، وكذلك مهارة  
 عاني منها مهما اجتهد األساتذة في تطويرها. يالمحادثة 

يحقق الثمرة  غير نافع، ضعيف، ال يحقق األهداف التربوية غالبًا، ال يقوم بالمرجو كامال من التعليم، غير جيد، وال 
 العلمية.

المشكلة تكمن في الثقافة المجتمعية حول التعليم، فالطالب في معظم األحيان غير مبرمج في أن التعليم عن بعد هو  
 تعليم حقيقي، لذا يتعامل مع التعليم عن بعد باستهتار. 

 تجربة جديدة سيئة للمرحلة المدرسية، يمكن أن تكون مناسبة بعض الشيء للجامعيين.
مفيد في وقت األزمات وطبيعة الظروف الصعبة لألشخاص ومناطق النزاعات وسيكون أكثر فائدة فيما إذا تم تطويره  

والعمل على إعداد برمجيات وطرائق مناسبة للتعليم من خالله، ولكنه غير عملي وغير مفيد وفق معطيات وبرامج وسعة 
 وري. التخزين وسرعة االنترنت إذا ما قورن بالتعليم الحض

هو أفضل وسيلة ممكنة بعد اللقاء الحضوري، قد تصل نتائجه إلى تسعين بالمئة من نتائج التعليم المباشر، لكنه فاقد  
ساتذة والطالب، وبين الطالب أنفسهم وما يتصل بذلك من  لمزايا ما فوق التعليم كالتواصل االجتماعي والعالقات بين األ

 لم.أجواء الجامعة والمكتبة والتفرغ للع
يغلب على ظني أن عدم الجاهزية للتعليم عن بعد أفقده الكثير من مقاصده، وبالتالي أرجح أنه حتى اآلن ال يمكن 

 االعتماد عليه على األقل فيما اطلعت عليه من تجارب.
المؤسسات التعليمية  ال ينجح التعليم عن بعد إال بتهيئة المعلم والطالب واإلدارات التعليمية له. المشكلة أن معظم 

الرسمية وغيرها أجبرت عليه إجبارا بسبب ظروف كورونا دون أن تستعد له. أكثر المعلمين ال يتقن تقنياته وال آلية  
التعامل معه، وأن له أساليب تختلف عن التعليم المباشر، وأكثر الطلبة وأهاليهم كذلك. والتعليم عن بعد يحتاج إلى جهود 

األهل ألبنائهم ومراقبتهم لهم ومساعدتهم في التعامل معه. لذلك إلى اآلن لم يحقق المرجو منه مع  حثيثة كثيفة لتحفيز 
 أنه يتجه ليكون أساسًا في العملية التعليمية وإن زالت أسبابه التي أجبرت المؤسسات التعليمية على القبول به. 

: تحليل اإلجابات
ً
 ثانيا

افق علا أن التعليم عن بعد ساهم في اعز ز العملية التعليميةد  من أفراد العينة بين مىايد و ير مو   69% ●

 من القبولد و ضاح للا أن
 
 وهسا مؤشر علا أن التجربة التي مارسوها أو اطلعوا عليها لم تق  لديهم مواعا

التعليم عن بعد لم يستط  أن يست رج أفضل ما لدى ا علمين م  أن    %79 العينة يرون أن  من أفراد 
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ما بين أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ مما يدل علا    70% ينة يجد أن العينة تىتوي علاالنا ر للع

ن أن البرام  التقنية تثري  و من العينة متفق  80% م  أن  ،أن لديهم خبرا في ميدان التعليم لواع طو ل

 العملية التعليمية عن بعدد خاصة بعد تتقان العمل عليها.

 يعتبرون طر قة امل اضرا أفضل طر قة للتعليم عن بعدد وهسا مؤشر تيجاب . ال  83% حواجي ●

من العينة يعني أال من النصف يعتبرون أن التعليم ا ستقبلي للتعليم عن بعدد وبمفلو  املخالفة    44% ●

 يعني أكثر من  صف العينة ال يعتبرون أن التعليم عن بعد هو مستقبل التعليم. 

 من ضعف فعالية التعليم عن بعد يرج  لقلة خبرا األساتسا في من أفراد العينة يع  86% ●
 
تبرون أن جزاا

التعامل م  التكنولوجياد وهسا يفسر التضارب بين تدراك أهمية التعليم عن بعدد والقناعة بفاعليتهد كما  

 .
 
 ورد سابقا

د تلتها  89% ب سبة احتلع طر قة ال وار وا نااشة أعلا نسبة في الطرق ا ست دمة في التعليم عن بعد   ●

ب سبة  امل اضرا  ا علم    75% طر قة  بين  ا تبادل  ال وار  ألهمية  العينة  تدراك  يعكس  كان  وإن  وهساد 

 فنجد أن  
 
 من فضة جدا

 
وا تعلميند تال أ نا  جد أن الطرق التي اعتمد علا مجموعات العمل احتلع نسبا

فقط. وهسا يز د من فرضية أن ضعف ا علمين    17% طر قة تم يل األدوار وطر قة التعلم التعاون  احتلع

د خاصة أن كل البرام  ا ست دمة اساعد ا علمين في تطبيق هسا النوع ف
 
ي التعامل م  التكنولوجيا أ ر سلبا

 من الطرق واألساليب. 

من العينة لو خّيرت بين التعليم ال ضوري والتعليم عن بعد اختارت التعليم ال ضوريد وهسا يرجح   80% ●

تعليم عن بعدد م  أن الواا  خالل الفترا ا اضية  أ ه يوجد ضعف واضح في آليات است دا  تقنيات ال

د أن التعليم عن بعد يناشر بشكل أكبر. 
ّ
 أك

 ترى أن التعليم عن بعد حقق ●
 
 من أهدافه.  60%  صف العينة تقر با

 النتائج:  

التعليم  - عن  تار خي  ا قطاع  أكبر  تجا  أدت  التي  كورو ا  جائىة  بسبب  بعد  عن  التعليم  تجا  العالم  ا تقل 

 ي.ال ضور 

العناية بالعملية التعليمية عن بعد ودراسة تيجابيا ها وسلبيا ها ضرورا ال بد منها؛ أل ه ال يوجد مؤشرات   -

 حقيقية للعودا بشكل طبيعي للتعليم كما كان. 
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والتي   - بعدد  عن  التعليمية  العملية  خدمع  التي  والتطبيقات  البرمجيات  من  الك ير  الجامعات  اعتمدت 

تطبيقات وبرام  ل شر ومشاركة الدروسد تطبيقات وبرام  للتواصلد تطبيقات    توزعع علا  ال ة أشكال: 

م. 
ّ
 وبرام   هتم بإدارا التعل

ن بالعينة التطبيقات ا تعلقة بالعملية التعليمية عن بعد في العديد من ا واد  و است د  األساتسا ا ستهدف -

القرآن وال ديث الشر ف وعلومه والفقه  كاللغة العربية والدراسات اإلسالمية والشرعية كالتفسير وعلو   

 واألصول و يرها.

است د  األساتسا أ لب طرق وأساليب التدريس في تجاربهم في العملية التعليمية عن بعد بالر م من وجود   -

 تفاوت بال سب ا ئو ة بين الطرق واألساليب. 

 التوصيات:  

 التعليم عن بعد لدى الجامعات. االهتما  بتطو ر األساتسا في البرام  ا ست دمة في  -

االهتما  بتعز ز است دا  أساليب وطرق التدريس التي اعتمد العملية الاشاركية بين الطالب في التعليمد   -

 وعد  االكتفاا بالطرق التي اعتمد االتجاه الواحد في التعليم  كامل اضرا..(.

والتاكد - است داملاد  وكيفية  البرام   باهم  اعر فية  عمل  ورش  العا     عقد  خالل  للا  ا علمين  تتقان  من 

 الجامعي.

االهتما  بالتقييم ا ستمر لجدوى التعليم عن بعد من وجلات النظر املختلفة لكل من اإلدارا الجامعيةد   -

العملية   في  التطبيقات وفعاليتها  لبناا تصورات حقيقية ووااعية عن جدوى هسه  وا علميند وا تعلمين؛ 

 التعليمية.
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 Volume 12, No: 2, Pages 175-188الجزائر. 
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(. العملية التعليمية التعلمية بين النظر ة والتطبيق  2018كمالد ومصطفىد سعيد مىمد.    رو بح د .6

.
 
مجلة الباحث في العلو  اإلنسا ية   في  ل ا قاربة بالكفايات ال شاط البدن  الر اض ي ا درس ي أ موذجا

  Volume 10, No: 1, Pages 371-388 ،واالجتماعية

مدخل تجا مناه  البىث في  (.  2007مىمدد وأبو عوادد فر ال.   عباسد مىمدد  وفلد مىمدد العبسد   .7

 . دار ا سيرا. التربية وعلم النفس

الفلسطي ية  ىو متطلبات  2017العوض يد رأفع.   .8 في الجامعات  التدريس  (. اتجاهات أعضاا هيئة 

التعليمية.   العملية  في  اإللكترون   التعليم  أدوات  لألبىاثاست دا   النجاح  جامعة   ،(3)31 ،مجلة 

374-396. 

واا  التعليم عن بعد في الجامعات العرااية في  ل جائىة كورو ا من وجلة  (.  2021كا مد سمير.   .9

]رسالة ماجستير م شوراد جامعة الشرق األوسط[. جامعة الشرق     ظر الطلبة وأعضاا هيئة التدريس

 األوسط. 

م ع(.  2021ا بار ديد أحمد مىمد.  آذار .10
ّ
-Covidن بعد في  ل جائىة كورو ا  تطبيقات وأدوات للتعل

 https://2u.pw/juciU: 2021/ 11/ 2متوفر علا الرابط اآلا د بتار خ  .19

(. اتجاهات أساتسا التعليم العاجي  ىو التعليم عن بعد في  ل جائىة كورو ا  2021مشريد زبيدا.   .11

 .877-859 ،(6)1 ،مجلة أبىاث. 19-كوفيد
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إدمان الفيسبوك وعالقته باإلنجاز األكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة حلب في املناطق 

 املحررة

 
 

 

 

 

 

 د. عبد الحي املحمود 

  مدرس في التربية الخاصة

رشاد النفس ي والتربية الخاصة في كلية  رئيس قسم ال 

 جامعة حلب في املناطق املحررة في التربية 

 أحمد حمشو

 ماجستير في الرشاد النفس ي  باحث
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 ملخص البحث  

يهدف البحث إلى تعّرف العالقة بين إدمان الفيسبوك والنجاز األكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة  

 حلب في املناطق املحررة.

/ طالًبا تم اختيارهم  60اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي االرتباطي، وتكونت عينة البحث من /

( كأداة للبحث، وحصل على  BFASبطريقة غير عشوائية )عينة متيسرة(، واستخدم مقياس إدمان الفيسبوك )

معدل النجاز األكاديمي من الطلبة، واستخدم مجموعة من األساليب الحصائية وهي: معامل االرتباط بيرسون  

 اختبار ت ستودنت.  -معادلة سبيرمان براون  -معادلة ألفاكرونباخ  -

البحث إلى أن مستوى إدمان الفيسبوك لدى أفراد عينة البحث منخفض، ومستوى إنجازهم    خلص

( ( بين درجات أفراد  0.05األكاديمي جيد، كما تبين وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا عند مستوى 

ة إحصائية عند  العينة على مقياس إدمان الفيسبوك ومعّدل إنجازهم األكاديمي، وعدم وجود فروق ذات دالل 

 (، تعزى ملتغير الجنس.0.05مستوى )

 . طلبة الجامعة ،النجاز األكاديمي ،الفيسبوك  ،: إدمانالكلمات املفتاحية
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Facebook Addiction and Academic achievement in a sample of students enrolled 

in the University of Aleppo in the liberated areas 

By: 

Dr. Abdulhay Al-Mahmoud, Head of the Department of Psychological 

Counselling of the University of Aleppo in Liberated areas 

Ahmad Hamsho: MA. Student / Psychological Counselling 

Abstract: 

The paper aims to examine the relationship between Facebook addiction and 

the academic achievement in a sample of students of The University of 

Aleppo/Liberated areas. 

The two scholars adopt the correlational Descriptive analytical approach. 

The sample is of 60 students randomly selected (available sample). The scale of 

facebook addiction (BFAS) is the study tool. The students' score of academic 

achievement is accessed. The statistical methods followed are: Pearson 

Correlations, Chronbach's alpha, Spearman-Brown prediction formula, t-student 

test. 

The paper concluded that the level of facebook addiction at the sample 

members is low-rated, the academic achievement rates good. A negative 

correlation functions statistically at 0.05 scale among the members of the sample. 

With no statistically significant differences at scale 0.05, associated with the 

variable of gender. 

Key words: addiction, facebook, academic achievement, university students. 
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Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Öğrencilerinden Oluşan Bir 

Örneklem Üzerinden Facebook Bağımlılığı ve Bunun Akademik Başarıyla İlişkisi 

Abdulhay el-Mahmûd (Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Psikolojik 

Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı) 

Ahmed Hamşû: Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Öğrencisi 

Araştırma Özeti 

Araştırma, Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi öğrencilerinden 

oluşan bir örneklem üzerinden Facebook bağımlılığı ve akademik başarı arasındaki 

ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamaktadır.  

Araştırmacılar, çalışmalarında tanımlayıcı analitik korelasyonel yöntemi 

kullanmışlardır. Araştırma örneklemini tesadüfî olmayan bir yöntemle yani kolayda 

(elverişlilik üzerinden) örneklemeyle seçilen 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 

aracı olarak Facebook Bağımlılığı Ölçeği (BFAS) kullanılmış ve öğrencilerden 

akademik başarı düzeyleri alınmıştır. Ayrıca araştırmada, Pearson Korelasyon 

Katsayısı, Cronbach Alpha Denklemi, Spearman-Brown Formülü ve Student T Testi 

gibi çeşitli istatistiksel yöntemlerden de istifade edilmiştir.  

Araştırma, örneklem grubundakilerin Facebook bağımlılığı düzeyinin düşük, 

akademik başarı düzeyinin ise yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca örneklem 

üyelerinin Facebook bağımlılık ölçeğinden aldıkları puanlar ile akademik başarı 

oranları arasında 0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon 

olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkenine bağlı olarak görülen 0.05 düzeyindeki 

fark ise istatistiksel olarak bir anlam ifade etmemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Facebook, Akademik Başarı, Üniversite 

Öğrencileri.  
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 مقدمة البحث:

 في كل املجاالت، فعاملنا كله أصبح، كما يقال، قرية صغيرة، والنترنت  يعيش  
ً
 سريعا

ً
العالم اليوم تطورا

بوساطة   واألطفال،  والشباب  والنساء  الرجال  والزَم  البيوت،  فدخل  فرد،  كل  حياة  من   
ً
أساسيا  

ً
جزءا أصبح 

 الحواسيب والهواتف املحمولة.

انتشر في كل مكان، وبالخدمات التي يقدمها والخصائص التي يتمتع  وقد مّر النترنت بمراحل تطّور حتى  

ر في الناس، وجمع تحت مظلته األعداد الهائلة من املستخِدمين؛ ففوائده كثيرة وخدماته تلبي احتياجات  
ّ
بها أث

 نغّض الطرف عنها، فوصول بعض املستخدمي
ّ

، يجب أال
ً
ن  مهمة، لكننا نجد إلى جانب ذلك سلبيات كثيرة أيضا

 إلى إدمان النترنت يعّد مشكلة كبيرة، والبحث في هذه املشكلة خطوة مهمة. 

م، وذلك عندما نشر األديب األمريكي  1995وقد كان أّول ظهور ملصطلح الدمان اللكترونّي في العام  

 ( 20، ص2010مقالة تحت عنوان: "سحر وإدمان الحياة على شبكة النترنت". )العصيمي،  O’Neillأونيل 

بجذبه  إ بينها   
ً
بارزا يعّد  والفيسبوك  الناس،  اهتمام  من  بجزء  تظفر  االجتماعي  التواصل  وسائل  ّن 

ه بمائدة   بَّ
َ
قليلة، وُيش  ليست 

ً
جنى من استخدامه كثيرة، ولكّن السلبيات أيضا

ُ
ت التي  للمستخِدمين، فالفوائد 

 مشتركة يضع فيه كل مستخدم ما عنده، فنجد ما ينفع ونجد ما يضر. 

إدمان  وربما   أشكال  أحد  ُيعّد  الذي  الفيسبوك  إدمان  مرحلة  إلى  املستخِدمين  من  كبير  جزء  وصل 

 في حياة الشخص املدمن، ومع ذلك ال يستطيع تركه ألنه يواجه أعراض 
ً
 سلبيا

ً
النترنت، وُيحدث استخدامه أثرا

 خلف ) 
ُ
مرات عديدة ولفترات    ( إدمان الفيسبوك بأنه "االستخدام اليومي للفيسبوك2019االنسحاب، وَيِصف

ذلك".   حاول  إذا  والضيق  بالتوتر  لحساسه  االستخدام  هذا  عن  التوقف  على  الفرد  قدرة  وعدم  طويلة، 

 ( 385)ص

فئات   من  فئة  كأي  ليسوا  وهم  استخدامه،  في  يتفاوتون  فيسبوك  مستخِدمي  من  الجامعة  طلبة 

الك منهم  يتنظر  واملجتمع  املستقبل  قادة  سيكونون  ألنهم  لعدادهم  املجتمع؛  جهدها  تبذل  والجامعات  ثير، 

في  تأثيره  إلى  يه، إضافة 
ّ
َدن

َ
ت إلى  يؤدي  إنجازهم وربما  في  يؤثر  الفيسبوك قد  العملية واملهنية، وإدمانهم  للحياة 

ي النجاز األكاديمي قد ينتهي بالرسوب وإعاقة التقدم، 
ّ
جوانب حياتهم املختلفة ومنها الجانب الدراس ي؛ فَتدن

ي،    وقد يحول دون 
ّ
متابعة الطالب في الدراسات العليا؛ ألنها مرحلة ال تكون متاحة لذوي النجاز األكاديمي املتدن
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ل من فرصة حصول الطالب على عمل؛ ففي سوق العمل ربما تكون الفرص قليلة أمام الطالب ذوي  
ّ
وقد يقل

 النجاز األكاديمي املتدني كذلك.

هتمام إلى عمل علمي ذلك اال من خالل هذا البحث تحويل   اد، وأراينأثارت هذه املشكلة اهتمام الباحث

 
ُ
ط الضوء عليها؛ فمن خالل مراجعة األدبيات ل ت

ّ
حظ عدم وجود دراسات  و رى من خالله املشكلة بوضوح، وُيسل

َد  
ّ
تناولت العالقة بين إدمان الفيسبوك والنجاز األكاديمي لدى طلبة الجامعات في الشمال السوري، وهذا ما أك

 جة لجراء البحث. الحا

 مشكلة البحث:

ُيعّد طلبة الجامعة من أهم املوارد البشرية للمجتمع، وتحرص الجامعة على إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا  

مواطنين صالحين يخدمون أنفسهم ومجتمعهم ويؤدون دورهم بفاعلية، ولنجازهم األكاديمي أهمية كبيرة في  

إلى نتائج سلبية، تترك أثرها العميق في حياة  مسيرتهم العلمية واملهنية؛ وأي إخفاق ف ي هذا الجانب قد يؤدي 

 الطلبة.

مواقع   من  فيه  بما  النترنت  العوامل  هذه  ومن  كثيرة،  للطلبة  األكاديمي  النجاز  في  املؤثرة  والعوامل 

عا بشكل  النترنت  استخدام  على  الطلبة  إقبال  ونالحظ  اهتمامه،  وتثير  الطالب  تجذب  ومميزات  م  ووسائل 

،  Whatsappو  Facebookووسائل التواصل االجتماعي بشكل خاص ومنها الفيسبوك، "ويعد 
ً
األكثر استخداما

إذ تبادال املركز األول على صعيد نسبة عدد املستخدمين في الدول العربية، وكانت نسبة مستخدمي فيسبوك  

 (2017". )الخيمي، %84، ونسبة استخدام واتس آب 87%

طلبة الفيسبوك بشكل مستمر وغير صّحي مما يؤدي إلى الدمان، فيواظبون  وقد يستخدم بعض ال

الدراسية، وهذا   ومهامهم  واجباتهم  به عن  وينشغلون  يوم،  بعد   
ً
يوما على دخوله وتزيد ساعات استخدامهم 

ي مستوى إنجازهم. 
ّ
 قد يؤثر في متابعة دراستهم ويؤدي إلى تدن

ً
 وجسديا

ً
 االنشغال الدائم ذهنيا

( إلى أّن أفضل تحصيل أكاديمي وتكيف اجتماعي ومهارات  2012ائج دراسة الطروانة والفنيخ )أشارت نت

 يرتبط باالستخدام املتوسط لإلنترنت.  -طلبة جامعة القصيم في السعودية  –اتصال لدى عينة الدراسة  

 ( امعة في  ( في الجزائر أن أغلب أفراد عينة البحث، طالبات الج2016وتبّين من خالل دراسة صابرة 

كما يعّدون الدخول إلى شبكات     %70جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، یستخدمون النترنت بنسبة  

% منهم وقته في تصفح الفیسبوك    80، ویقض ي%68التواصل االجتماعي أحد نشاطاتهم الیومیة وذلك بنسبة  
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 منذ  يقضون أغلب وقتهم في تصفح املوقع    %63باستمرار، وكشفت الدراسة أن  
ً
بأكثر من ثالث ساعات يوميا

 منهم تصفح الفيسبوك دون غيره.   %50، كما يفضل %65أكثر من أربع سنوات بنسبة  

( الديبو  )الفيسبوك والتويتر( لدى  2017وأشار  الجتماعي  التواصل  أّن درجة استخدام وسائل  إلى   )

ت بدرجة متوسطة، والحظ أن أفراد عينة  كان  -طالب املرحلة الثانوية في املجتمع السوري    – أفراد عينة دراسته  

الدراسة يستخدمون الفيسبوك بدرجة مرتفعة في مجال الترفيه والتسلية، وبدرجة متوسطة في مجالي التواصل  

 ومتابعة األحداث والتطورات، وبدرجة ضعيفة في مجال التعلم واملعلومات.  

 ، شملت عشرة طالب في جانوفي دراسة استطالعية أجراها الباحث 
ُ
ّبق  امعة حلب في املناطق املحررة، ط

من أفراد العينة االستطالعية يستخدمون الفيسبوك ساعة   %70عليهم استبانة تحتوي أربعة أسئلة، وجد أن 

يستخدمون    %70منهم يستخدمونه من ثالث إلى أربع ساعات في اليوم، كما تبين أن    %30أو ساعتين في اليوم، و

و والترفيه،  للتسلية  و  %30الفيسبوك  نشاطهم،  ومتابعة  األصدقاء،  مع  عن    %20للتواصل  والبحث  للتعلم 

و  وأشار    %30معلومات،  اليومية،  املشكالت  ونيسان  واألرق  القلق  من  أن    %50للتخفيف  العينة  أفراد  من 

وأشار   تنجح  لم  الفيسبوك  استخدام  عن  التوقف  ُيشعرهم    %40محاوالت  الفيسبوك  استخدام  أن  منهم 

واملتع أشار بالسعادة  كما  باالنزعاج    %10ة  الشعور  له  يسبب  واالنقطاع  الفيسبوك  عن  االبتعاد  أن  منهم 

من أفراد العينة أن استخدامهم للفيسبوك ال يؤثر في إنجاز مهامهم وواجباتهم الدراسية،    %70واالنفعال، وذكر

 في إنجاز مهامهم وواجباتهم الدر  %30وذكر 
ً
 اسية. منهم أن استخدامهم الفيسبوك يؤثر سلبا

أن إجابات أفراد العينة االستطالعية غير واضحة،    انومن نتائج الدراسة االستطالعية الحظ الباحث 

وفيها ش يء من التناقض، وهذا ُيظهر الحاجة إلى سحب عينة أكبر؛ للتعرف من خاللها إلى النسب الحقيقية  

 ألكاديمي.لدرجة إدمان الفيسبوك، والتعرف إلى عالقة إدمان الفيسبوك بالنجاز ا

استخدام   أثر  إلى  وأشارت  املوضوع  دراسة هذا  أهمية  أكّدت  التي  السابقة  الدراسات  نتائج  في ضوء 

 لعدم وجود دراسات  
ً
النترنت في جوانب مختلفة من حياة الطالب منها النجاز أو التحصيل األكاديمي، ونظرا

امل املناطق  في  حلب  جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  املوضوع  بهذا  الباحثتتعلق  مالحظة  خالل  ومن    ين حررة، 

قهم به، وفي ضوء نتائج الدراسة االستطالعية؛  
ّ
الستخدام الطلبة املستمر واملتكرر للفيسبوك، واهتمامهم وتعل

 بحث في السؤال اآلتي:لاملشكلة الرئيسة ل  اهذا املوضوع، وصاغ اناختار الباحث 
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ة جامعة حلب  ما طبيعة العالقة االرتباطية بين إدمان الفيسبوك والنجاز األكاديمي لدى عينة من طلب

 في املناطق املحررة؟  

 أسئلة البحث:

 يتفرع عن السؤال الرئيس ملشكلة البحث األسئلة اآلتية: 

 ما مستوى إدمان الفيسبوك لدى أفراد عينة البحث؟ .1

 ما مستوى النجاز األكاديمي لدى أفراد عينة البحث؟ .2

مقياس   .3 على  البحث  عينة  أفراد  درجات  بين  االرتباطية  العالقة  إنجازهم  ما  ومعّدل  الفيسبوك  إدمان 

 األكاديمي؟ 

 ملتغير الجنس؟ .4
ً
 ما الفرق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياس إدمان الفيسبوك، تبعا

 ملتغير الجنس؟ .5
ً
 ما الفرق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث في معّدل النجاز األكاديمي، تبعا

 أهداف البحث:

 ان الفيسبوك لدى أفراد عينة البحث. التعرف إلى مستوى إدم .1

 التعرف إلى مستوى النجاز األكاديمي لدى أفراد عينة البحث.  .2

الكشف عن نوع العالقة االرتباطية بين درجات أفراد عينة البحث على مقياس إدمان الفيسبوك ومعّدل   .3

 النجاز األكاديمي.

درجات   .4 متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  إدمان  الكشف عن  مقياس  على  البحث  عينة  أفراد 

 الفيسبوك تعزى ملتغير الجنس.

النجاز   .5 معّدل  في  البحث  عينة  أفراد  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  عن  الكشف 

 األكاديمي، تعزى ملتغير الجنس.

 أهمية البحث:

 تتجلى أهمية البحث في النقاط اآلتية: 

1.  
ّ
 بعد يوم، وال تحظى  يدرس ظاهرة مهمة في املجتمع، ويسل

ً
ط الضوء على مشكلة حديثة يزداد انتشارها يوما

إدمان   أما  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  النترنت  إدمان  تناولت  كثيرة  دراسات  فهناك  كاٍف؛  باهتمام 

 الفيسبوك فالدراسات حوله أقّل.
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ا دورها في بناء املجتمع وتحقيق  أهمية العينة )طلبة جامعة حلب في املناطق املحررة( والتي تمثل فئة مهمة له .2

 النهضة.

 تكوين رؤية واضحة عن املشكلة. .3

 يمّهد البحث لجراء املزيد من البحوث حول هذه املشكلة. .4

 تصميم برامج إرشادية وقائية أو عالجية؛ لتخفيف وطأة املشكلة، والحّد منها ومواجهتها قدر املستطاع. .5

 بأنها تفيد الجامعة التخاذ إجراءات مناسبة. تقديم توصيات لحل املشكلة ُيتوقع  .6

 تبصير وتوعية طلبة الجامعة بطبيعة العالقة بين إدمان الفيسبوك والنجاز األكاديمي.  .7

 فرضيات البحث:

ختبرت الفرضيات اآلتية عند مستوى داللة )
ُ
 (: 0.05ا

إ .1 مقياس  على  البحث  عينة  أفراد  درجات  بين   
ً
إحصائيا دالة  ارتباطية  عالقة  الفيسبوك،  توجد  دمان 

 ودرجاتهم في النجاز األكاديمي. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياس إدمان الفيسبوك،  .2

 تعزى ملتغير الجنس )ذكور/إناث(. 

في النجاز   .3 البحث  بين متوسطات درجات أفراد عينة  األكاديمي، تعزى  توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 ملتغير الجنس)ذكور/إناث(. 

 حدود البحث:

 الحدود املوضوعية: عالقة إدمان الفيسبوك بالنجاز األكاديمي. ●

ّبق البحث على /  ●
ُ
 وطالبة في جامعة حلب في املناطق املحررة.60الحدود البشرية: ط

ً
 / طالبا

 م.  2021 – 2020الحدود الزمانية: الفصل الثاني من العام الدراس ي  ●

ّبق البحث في جامعة حلب في املناطق املحررة.  ●
ُ
 الحدود املكانية: ط

 مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:

ُيعرَّف إدمان الفيسبوك بأنه "االستخدام اليومي للفيسبوك مرات عديدة ولفترات طويلة، وعدم قدرة  

 ( 385، ص2019والضيق إذا حاول ذلك". )خلف، الفرد على التوقف عن هذا االستخدام لحساسه بالتوتر 
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وشعور   للفيسبوك،  واملتكرر  الواضح  االستخدام  بأنه:   
ً
إجرائيا الفيسبوك  إدمان  البحث  وُيعّرف 

الطالب برغبة ملّحة الستخدامه، ويرافق استخدامه تأثيرات سلبية في جوانب حياة الطالب املختلفة، ويعيق  

ه املنزلية واالجتماعية والدراسية وغيرها، وتظهر أعراض االنسحاب عند  الطالَب عن أداء أنشطة حياته ومهام

(  BFAS  2012محاولة التوقف عن استخدامه، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة على مقياس )بيرغن  

ستخدم في البحث الحالي.
ُ
 لدمان الفيسبوك امل

 بأنه: مستوى إنجا
ً
  يعّرف البحث النجاز األكاديمي إجرائيا

ً
ز وتحصيل في املواد الجامعية املقررة نظريا

 ويحدد باملتوسط الحسابي ملجموع درجات الطلبة في املواد الجامعية للفصل األول من العام الدراس ي  
ً
وعمليا

 م ويحصل عليه الباحث من الطلبة أفراد عينة البحث. 2021 –  2020

تابع في املناطق املحررة: مؤسسة تعليمية رسمية،  في الحكومة  جامعة حلب  التربية والتعليم  ة لوزارة 

 م، تقدم خدمات التعليم العالي للطالب. 2015السورية املؤقتة، تأسست عام 

 الخلفية النظرية للبحث:

 اإلدمان 

 :
ً
"دمن على الش يء: لزمه، وأدمن الشرَب وغيَره: أدامه ولم يقلع عنه، ويقال أدمن األمر،    الدمان لغة

 ( 298، ص2004العربية،  وعليه: واظب". )مجمع اللغة 

:
ً
"عملية بناء عالقة حب مَرضّية بين جهتين: النسان واملوضوع الدماني، وهو عالقة    الدمان اصطالحا

 حتى تتطور، وكل مدمن يأخذ طريقه وخصوصياته في تطور هذه العالقة". )فطاير، 
ً
 ( 72، ص 2001تأخذ وقتا

الع عنه، وأهم النقاط التي تشير إلى الدمان: الرغبة  الدمان على ش يء يعني املداومة عليه وصعوبة الق 

امللّحة نحو الش يء املدَمن عليه، وصعوبة القالع عنه؛ فيطفو على سطح االهتمامات اليومية، ويأخذ األولوية  

 وبالتدريج تزداد الرغبة.

لتنافس  وسائل التواصل االجتماعي مرت بمراحل متعددة فلم تبَق كما نشأت، بل تطورت وتقدمت، وا

تقديم   في  والتنافس  التطوير  ويستمر  ر، 
َ
خ
ُ
األ الوسائل  على  تتفوق  الوسائل  بعض  جعل  عليها  القائمين  بين 

 خدمات مميزة تجذب األعداد الهائلة من املستخِدمين. 

وإذا وضعنا وسائل التواصل االجتماعي في امليزان ففي الكّفة األولى نجد اليجابيات وفي الكّفة الثانية  

الس  الجامعة  نجد  طلبة  استخدام  طبيعة  هو  ترجح  امليزان  كّفتي  إحدى  يجعل  الذي  األمر  ولعل  لبيات، 
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للفيسبوك ومدى وعيهم، فالطالب الذي يستخدم وسائل التواصل االجتماعي ألغراض علمية وتعليمية وأشياء  

، والعكس صحيح. 
ً
 مفيدة ترجح كّفة اليجابيات فيكون األثر إيجابيا

 الفيسبوك: 

موقع محدودة    "هو  فيسبوك  شركة  وتديره   
ً
مجانا إليه  الدخول  يمكن  االجتماعي  للتواصل  ويب 

أو   العمل  تنظم من جهة  التي  الشبكات  إلى  بإمكانهم االنضمام  لها؛ فاملستخدمون  املسؤولية كملكية خاصة 

وف في  املدرسة أو القليم ذلك من أجل االتصال والتفاعل مع اآلخرين، واملصطلح "فيس بوك "كما هو معر 

 أو معلومات األفراد في جامعة معينة أو مجموعة؛ ومن هنا جاءت تسمية  
ً
أوروبا يشير إلى دفتر ورقي يحمل صورا

املوقع، وتعتبر هذه الطريقة شائعة لتعريف األشخاص خصوصا في الجامعة األجنبية ببعضهم، حيث يتصفح  

الطلبة   عن  املزيد  ملعرفة  الدفاتر  هذه  الجامعة  في  )صابرة،  املنتسبون  الكلية".  نفس  في  ،  2016املتواجدين 

 ( 35ص

 من أشهر وسائل  
ً
 على طلبة جامعة هارفارد، إلى أن جعله مارك زوكربيرغ واحدا

ً
"كان هذا املوقع حكرا

إلى أكثر من ملياري مستخدم   ، حيث وصل عدد املستخِدمين 
ً
انتشارا العالم، وأكثرها  في  التواصل االجتماعي 

نش ئ مو 
ُ
، وقد أ

ً
م بواسطة مارك زوكربيرغ في جامعة هارفارد، وكان املوقع في البداية  2004قع فيسبوك عام  شهريا

 لطالب جامعة هارفارد فقط، ثم افتتح لطلبة الجامعات، وبعدها لطلبة الثانوية وعدد من الشركات،  
ً
متاحا

 تمت إتاحته ألي شخص يرغب في فتح حساب له، ويرجع تسمية املوقع ) 
ً
إلى اسم »الدليل«  (  Facebookوأخيرا

مه بعض الجامعات األمريكية لطالبها املستجدين، وفيه أسماء وصور زمالئهم القدامى، ومعلومات   ِ
ّ
َسل

ُ
الذي ت

مختصرة عنهم حتى ال يشعر املستجدون باالغتراب، ويتواصل املستخدمون من خالل إنشاء ملف شخص ي، 

 (. 25، ص2020وإضافة املستخدمين اآلخرين". )شمس ي باشا، 

 إدمان الفيسبوك: 

ملّحة   بضرورة  الفرد  فيه  يشعر  الذي  القهري  السلوك  إلى  االجتماعي  التواصل  وسائل  إدمان  يشير 

الستخدام تلك الشبكات، ويؤثر هذا االستخدام بشكل سلبي في حياته ويعرقل أداَءه في أنشطة حياته املهمة  

 ( subathra et al، 2013، p355كالعمل والدراسة. ) 

بإيجاز فيما يأتي األبعاد الستة لدمان الفيسبوك في ضوء أبعاد وبنود مقياس بيرغن    انالباحثيوّضُح  

(BFAS The Bergen Facebook Addiction Scale:) 
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التفكير املستمر في الفيسبوك واالهتمام باستخدامه، فيكون من األشياء املهمة لدى    :Salienceالبروز  

 على جزء كبير من وقته وتفكيره، فأول ما  الفرد، وُيستخدم بإفراط فيصبح با
ً
 بين أنشطته اليومية مسيطرا

ً
رزا

 بالنترنت، يبقى  
ً
يقوم به مدمن الفيسبوك هو التحقق من حسابه الخاص كل صباح، وعندما ال يكون متصال

 (Alabi، 2013) يفكر في التعليقات وما يدور في الحساب.
ل   حمُّ دة استخدام الفيسبوك من أجل الوصول إلى املتعة التي كان  الحاجة إلى زيادة م  :Toleranceالتَّ

 يشعر بها عند استخدامه ملدة زمنية قصيرة، ويشعر بالحاجة امللّحة الستخدامه ملدة أطول. 

استخدام الفيسبوك لتغيير حال املزاج، ووسيلة لتخفيف    :Mood Modificationاملزاج )تغير املزاج(  

 املشاعر السلبية.

تقليله،    :Relapseاالنتكاس   أو  االستخدام  إيقاف  محاولة  بعد  الفيسبوك  استخدام  إلى  العودة 

 والخفاق عند محاولة التوقف عن استخدام الفيسبوك.

أو    :Withdrawalاالنسحاب   الفيسبوك  الفرد عند االبتعاد عن استخدام  التي تظهر على  األعراض 

 الفرد بالتوتر أو القلق أو االضطراب.  محاولة القالع عن االستخدام فجأة، فيشعر

الصراع الذي ينشأ بين الفرد مدمن الفيسبوك ومن يحيط به، نتيجة إهماله ملهامه    :Conflictالصراع  

 األساسية، ونتيجة التأثير السلبي للفيسبوك في عمله أو دراسته. 

 بعد يوم، غير أن 
ً
 سلبية ومشكالت تتفاقم يوما

ً
ف آثارا

ّ
إدمان الفيسبوك كأي نوع من أنوع الدمان يخل

الهائل يزيد من فرصة الوصول إلى الدمان، وآثار الدمان تهاجم وتجتاح جوانب    سهولة الوصول إليه وانتشاره

دِمن املختلفة. 
ُ
 حياة امل

اهتمامهم،  على  وتستحوذ  إليه  املستخِدمين  وتجذب  تمّيزه  متنوعة  بخصائص  الفيسبوك  ويتمتع 

فرط والسلبي قد يؤدي إلى الدمان، وُيعّرف البحث إدمان الفيسبوك 
ُ
 بأنه: االستخدام    واالستخدام امل

ً
إجرائيا

الواضح واملتكرر للفيسبوك، وشعور الطالب برغبة ملّحة الستخدامه، ويرافق استخدامه تأثيرات سلبية في  

جوانب حياة الطالب املختلفة، ويعيق الطالَب عن أداء أنشطة حياته ومهامه املنزلية واالجتماعية والدراسية  

 اولة التوقف عن استخدامه. وغيرها، وتظهر أعراض االنسحاب عند مح 

النجاز   تعريف  البحث  ُيورد  يأتي  وفيما  للطالب،  األكاديمي  النجاز  في  يؤثر  قد  الفيسبوك  إدمان 

 والعوامل املؤثرة فيه. األكاديمي

 اإلنجاز األكاديمي 
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:
ً
َجَزُه وقضاه، ومنه املثل: "أنجَز حرٌّ ما وعد" يضرب في الوفاء ب   النجاز لغة

َ
الوعد، ونجَز  "أنجز الش يَء: ن

 ( 903، ص 2004الش يء: أتّمه وقضاه". )مجمع اللغة العربية،  

م ) 
ّ

بأنه: "درجة االكتساب التي يحققها فرد أو مستوى النجاح الذي    النجاز األكاديمي(  2000عّرف عال

 ( 305يحرزه أو يصل إليه في مادة دراسية أو مجال تعليمي أو تدريبي معين". )ص

( بأنه: "قدرة الطالب ورغبته امللحة في النجاح بتفوق وتميز من خالل  2018وعرفه املساوي وعشيبه )

املثالية والدأب املستمر، في ضوء تقديره لذاته وإمكانياته وقدراته وثقته في نفسه لتحقيق الشعور بالرضا عن  

 ( 58والتميز عن الطالب اآلخرين" )ص  ،هذا النجاز

 العوامل املؤثرة في اإلنجاز األكاديمي

 ر في النجاز األكاديمي عوامل متعددة، منها: يؤث

األسرية: ومستوى    العوامل  الوالدية،  املعاملة  وأساليب  األسري،  والتوافق  األسرية،  العالقة  طبيعة 

 األسرة الثقافي واالقتصادي. 

البيئة الجامعية، واملقررات الجامعية من حيث مناسبتها للفئة العمرية، وأساليب    العوامل الجامعية:

 تدريس، والعالقة بين الطلبة واملدرسين.ال

العقلية: الطالب    العوامل  فذكاء  العقلية،  بالقدرات  الدراس ي  والتحصيل  األكاديمي  النجاز  يرتبط 

 ومستوى تفكيره يؤثر في إنجازه.

الجسمية: النجاز  العوامل  على  أقدر  يكون   ،
ً
غالبا  ،

ً
جسميا الصحيح  أو    ،الفرد  العاهات  فوجود 

 العاقات قد يؤثر في النجاز. 

الشخصية: الدراسة،    العوامل  نحو  وامليل  التعلم،  دافعية  كمستوى  آخر،  إلى  طالب  من  تختلف 

 والتفكير اليجابي، وجماعة األقران.

 ( 2020)شريفة، 

اال  التواصل  لإلنترنت ووسائل  الطالب  النجاز استخدام  في  تؤثر  التي قد  العوامل  جتماعي ومنها  ومن 

 في إنجازه  
ً
 مؤثرا

ً
 جوهريا

ً
الفيسبوك، فانشغال الطالب بالفيسبوك، ووصوله إلى الدمان ال شك أنه ُيعّد عامال

 ال حّد لها في حياة الطالب. 
ً
 األكاديمي، ويترك آثارا
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 دراسات سابقة:

 دراسات سابقة عربية 

افق النفسةةةةةةةمي ا جتما ي  (، في السةةةةةةةعودية: إدمان اإلنالقن  وعالقت2010دراسةةةةةةةة العصةةةةةةةيمي   ه بالتو

 لدى طالب املرحلة الثانوية بمدينة الرياض. 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين إدمان النترنت والتوافق النفس ي االجتماعي لدى طالب  

البحث   التحليلي، وشمل مجتمع  الوصفي  املنهج  الباحث  واتبع  السعودية،  العربية  باململكة  الثانوية  املرحلة 

بقت الدراسة على  1431/ 1430طالب املرحلة الثانوية بمدينة الرياض في مدارس الرياض الثانوية لعام  
ُ
ه، وط

من   مكونة  النفس ي   350عينة  التوافق  ومقياس  إعداده،  من  النترنت  إدمان  مقياس  واستخدم   ،
ً
طالبا

 عند مستوى  واالجتماعي من إعداد سهير إبراهيم، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سا
ً
لبة دالة إحصائيا

النفس ي 0.01) التوافق  مقياس  على  ودرجاتهم  النترنت  إدمان  مقياس  على  البحث  عينة  أفراد  درجات  بين   )

 االجتماعي.  

اقم التواىةةةةةةةل ا جتما ي ع   التحصةةةةةةةيل  2014دراسةةةةةةةة عوض   (، في فلسةةةةةةةطرن: تثار اسةةةةةةةتودال مو

 ربات البيوت.الدراسمي لألبناء في محافظة طولكرل من وجهة نظر 

التواصل االجتماعي على   السلبية واليجابية الستخدام مواقع  اآلثار  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

 اللتقاء  
ً
التحصيل الدراس ي لألبناء، ومعرفة الدوافع الحقيقية التي تجعل من مواقع التواصل االجتماعي مكانا

ج الوصفي التحليلي، وشملت الدراسة مئة ربة بيت في واتبعت الباحثة املنه   ،األبناء وانعكاسها على تحصيلهم

على مواقع التواصل االجتماعي تم اختيارهم بالطريقة الغرضية، ربات    ات محافظة طولكرم، لدى أبنائهن حساب 

/ فما فوق ممن لديهم أبناء في املدرسة، وأعّدت الباحثة استبانة خاصة بالبحث، وأشارت  26البيوت من عمر / 

. النتائج إلى أ
ً
 ن اآلثار السلبية ملواقع التواصل االجتماعي على التحصيل الدراس ي لألبناء كبيرة جدا

(، في فلسةةةةةطرن: إدمان  ةةةةةبكات التواىةةةةةل ا جتما ي وعالقته با ضةةةةةطرابات  2016دراسةةةةةة يو    

 النفسية لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة.

التعرف   إلى  الدراسة  واالضطرابات  االجتماعي    التواصلات  شبكعلى    الدمانمستوى  إلى  هدفت 

الدراسة، والكشف عن العالقة بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي واالضطرابات    عينةلدى    النفسية

 / العينة  وشملت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحثة  واتبعت  من619النفسية،  وطالبة   
ً
طالبا   جامعة   طلبة  / 

مق  بغزة،  األزهر ومقياس  واستخدمت  الباحثة(،  )إعداد  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الدمان  ياس 
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  البحيري  الرقيبعبد  ولينوكوفي(، ترجمة:ليمان، ، رونالدس،  ديروجيتش ليونارد االضطرابات النفسية )إعداد

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1984 في الدرجة ا0.05، وتوصلت الدراسة  لكلية  ( 

 لإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ،تعزى ملتغير الجنس. 

اقم التواىةةةةةةةةةةةل ا جتما ي  الفيسةةةةةةةةةةةبوك  2016دراسةةةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةةةطف    (، في الجزائر: اإلدمان ع   مو

افق األسري لدى املراهق.  أنموذجا( وعالقته بالتو

  )
ً
)الفيسبوك أنموذجا التواصل االجتماعي  بين إدمان مواقع  إلى العالقة  التعرف  إلى  هدفت الدراسة 

والتوافق األسري لدى عينة من تالميذ الطور الثاني ببلدية برهوم بوالية املسيلة، واتبع الباحث املنهج الوصفي  

(  2012ة، واستخدم مقياس بيرغن )سحبهم بالطريقة القصديتم  / من الطلبة  107التحليلي، شملت العينة / 

(، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الدمان  1986لدمان الفيسبوك، ومقياس التوافق األسري لعبد الحميد )

على الفيسبوك لدى أفراد عينة الدراسة متوسط، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة  

التواصل مواقع  على  الدمان  بين  عينة    إحصائية  لدى  األسري  والتوافق   )
ً
أنموذجا )الفيسبوك  االجتماعي 

)الفيسبوك   االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الدمان  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  الدراسة، 

(، تعزى ملتغير الجنس.
ً
 أنموذجا

افق الدراسةةةةةةةةةمي ل2017دراسةةةةةةةةةة ملو ةةةةةةةةةمي   دى (، في الجزائر: اإلدمان ع   الفيسةةةةةةةةةبوك وعالقته بالتو

 املراهق.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الدمان على مواقع التواصل االجتماعي بما فيها الفيسبوك في  

املتمدرس،   للمراهق  الدراس ي  والتوافق  الفيسبوك  بين الدمان على  العالقة  إلى   املراهقين، والتعرف  أوساط 

 وطالبة في املرحلة الثانوية، واستخدم    / 92واتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من /
ً
طالبا

، وأظهرت النتائج  (1979  )( لقياس إدمان الفيسبوك، مقياس التوافق الدراس ي ليونجمان2012مقياس بيرغن )

 عند مستوى )
ً
ارتباطية سالبة دالة إحصائيا الفيسبوك وتوافقه  0.01وجود عالقة  بين إدمان املراهق على   )

 ظم املراهقين املتمدرسين إدمان الفيسبوك. الدراس ي، وظهر على مع

(، في سةةةةةةورية: العالقة برن اسةةةةةةتودال وسةةةةةةائل التواىةةةةةةل ا جتما ي والتكي   2017دراسةةةةةةة الديبو  

 املدرسمي لدى طلبة املرحلة الثانوية.
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درجة   مقياس  على  الدراسة  عينة  أفراد  درجات  بين  االرتباطية  العالقة  تعّرف  إلى  الدراسة  هدفت 

ل التواصل االجتماعي )فيسبوك، تويتر( ودرجاتهم على مقياس التكيف املدرس ي، واتبع الباحث  استخدام وسائ

ّبقت أدوات الدراسة على عينة عشوائية من طلبة الصف الثاني والثالث الثانوي  
ُ
املنهج الوصفي التحليلي، ط

 وطالبة في مدارس محافظة دمشق، واستخدم مقياس استخد698عددهم /،  العام
ً
ام وسائل التواصل  / طالبا

االجتماعي ومقياس التكيف املدرس ي )من إعداد الباحث(، وأظهرت النتائج وجود درجة متوسطة في استخدام  

داللة   ذات  سالبة  ارتباطية  عالقة  ووجود  العينة.،  أفراد  لدى  تويتر(  )فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  وسائل 

تخدام وسائل التواصل االجتماعي )فيسبوك، تويتر( إحصائية بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس اس

ودرجاتهم على مقياس التكيف املدرس ي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد  

 ملتغير الجنس. 
ً
 العينة على مقياس وسائل التواصل االجتماعي )فيسبوك، تويتر( تبعا

افم اسةةةةةةةةةةةةتوةدامةه  (، في السةةةةةةةةةةةةعو 2018دراسةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةبةاط  ورسةةةةةةةةةةةةالن وع ي  ديةة: إدمةان اإلنالقنة  ودو

 وعالقتهما بالتفاعل ا جتما ي لدى طلبة الجامعة.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى  دوافع استخدام النترنت لدى طالب وطالبات الجامعة، والتعرف إلى   

لبة الجامعة، واتبع  مدى إمكانية التنبؤ بإدمان النترنت من خالل التفاعل االجتماعي ودوافع استخدامه لدى ط 

/ العينة  التحليلي، وشملت  الوصفي  املنهج  الجامعية، بجامعة  200الباحثون  املرحلة  في  الجامعة  / من طلبة 

دوافع   النترنت،  )إدمان  مقاييس  واستخدموا  الكليات،  جميع  من  السعودية  العربية  باململكة  فيصل  امللك 

  استخدام النترنت، التفاعل االجتماعي( من إعداد ا
ً
على لباحثين، وتوصلت الدراسة إلى أن الذكور أكثر إدمانا

لنترنت؛ فكثرة انشغال بعض الطالبات بتدبير شؤون املنزل وأمورهن األساسية قد يقلل من فرصة توفر عامل  ا

الوقت لقضائه في استخدام النترنت، والذكور لديهم دوافع أكثر من دوافع الناث في استخدامهم النترنت، وال  

 بين الذكور والناث في متوسط درجاتهم على مقياس التفاعل االجتماعي. ت
ً
 وجد فروق دالة إحصائيا

 دراسات سابقة أجنبية

(، في مالرزيا: العالقة برن إدمان الفيسةةةةةةةةةبوك واألداء األكاديمي برن طالب  Luun  2018دراسةةةةةةةةةة لون  

 جامعة تونكو عبد الرحمن.  

The Correlation between Facebook Addiction and Their Academic Performance among 

Universiti Tunku Abdul Rahman Students. 
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عبد الرحمن، والكشف    هدفت الدراسة إلى معرفة درجة إدمان الفيسبوك لدى طالب جامعة تونكو

، واستخدم  25عن تأثيره في أدائهم األكاديمي، واتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، تكونت العينة من / 
ً
/ طالبا

الباحث املقابلة، وأظهرت النتائج وجود فوائد الستخدام الفيسبوك لكن األمر مرتبط بإدارة الطالب لوقتهم، 

م كان  للفيسبوك  املفرط  بين واالستخدام  األكاديمي  األداء  في  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  وأشارت   ،
ً
الحظا

 مستخدم فيسبوك السلبي واملستخدم اليجابي. 

إقبال   و وخالد  خان  إدمان  Khan& Khalid& Iqbal 2019دراسة  برن  العالقة  باكستان:  في   ،)

 كستان. الذك  واألداء األكاديمي للطالب: طالب معاهد التعليم العالي في با  الهات 

Revealing the Relationship between Smartphone Addiction and Academic Performance 

of Students: Evidences from Higher Educational Institutes of Pakistan. 

واتبع   للطالب،  األكاديمي  واألداء  الذكي  الهاتف  إدمان  بين  العالقة  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت 

ّبق عليهم  360الباحثون املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت من / 
ُ
 من جامعتين خاصتين في روالبندي، ط

ً
/ طالبا

وا الذكية  الهواتف  إدمان  بين  النتائج وجود عالقة سلبية  أن  استبانة، وأظهرت  إلى  وأشارت  األكاديمي،  ألداء 

الطالب الذين يتمتعون بمهارات جيدة في إدارة الوقت حققوا درجات عالية )معدالت تراكمية( أعلى من أولئك  

الذين لديهم مهارات ضعيفة في إدارة الوقت؛ بسبب االنخراط في الشبكات االجتماعية املختلفة مثل الفيسبوك  

   والتويتر وإنستغرام وغيرها. 

 التعقيب 

تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في تناولها ملتغير إدمان الفيسبوك كدراسة مصطفى  

(، وأيضا تتقاطع مع معظم الدراسات السابقة في اتباع املنهج الوصفي التحليلي، وتتفق  2017( وملوش ي )2016)

( لدمان الفيسبوك، وتتفق مع  2012( في استخدام مقياس بيرغن ) 2017( وملوش ي ) 2016مع دراسة مصطفى )

( في اختيار العينة من طلبة  2018( والصباطي ورسالن وعلي )2016( ويونس )2019دراسة خان وخالد وإقبال )

 الجامعات. 

من الدراسات السابقة في االطالع على األدبيات النظرية وبناء الطار النظري للدراسة،    انأفاد الباحث 

وفي االطالع على منهجية البحث وأدواته، واختيار أداة مستخدمة في بعض الدراسات، واالطالع على األساليب  
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 الباحثالحصائية املستخدمة فيها، والتعرف إلى نتائج كل دراسة وكيفية مناقشة الباحثين  
َ
ف

ّ
نتائج    انلها، ووظ

 بعض الدراسات في دعم مشكلة البحث ومناقشة النتائج. 

يختلف هذا البحث عن الدراسات العربية السابقة في دراسة العالقة بين إدمان الفيسبوك والنجاز  

عض  األكاديمي لدى طلبة جامعة حلب في املناطق املحررة، ويتميز بتحديد إدمان الفيسبوك بشكل خاص، فب

 باختيار مجتمع  
ً
الدراسات العربية تناولت إدمان النترنت أو إدمان وسائل التواصل بشكل عام، ويتميز أيضا

 )طلبة جامعة حلب في املناطق املحررة(.
ً
 بحث لم يدرس سابقا

 منهج البحث وإجراءاته. 

 منهج البحث:

ف البحث الو  صفي بأنه: "البحث الذي يعتمد  اعتمد البحث املنهَج الوصفي التحليلي االرتباطي، ويعرَّ

 من خالل التعبير النوعي الذي  
ً
 دقيقا

ً
على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا

وحجم   مقدار  يوضح   
ً
رقميا  

ً
دقيقا  

ً
وصفا يعطي  الذي  الكمي  التعبير  أو  ويوضح خصائصها،  الظاهرة  يصف 

ين أو أكثر ملعرفة مدى االرتباط  تي تهتم بالكشف عن العالقة بين متغيرَ الظاهرة"، والدراسات االرتباطية هي "ال

 من خالل معامالت االرتباط بين املتغيرات أو بين مستويات املتغير الواحد، 
ً
بين هذه املتغيرات والتعبير عنها كميا

الشارة موجبة فإن  وتهتم الدراسات االرتباطية بتحديد نوع االرتباط حسب إشارة معامل االرتباط فإذا كانت  

)عباس وآخرون،   املتغيرين عكسية"  بين  العالقة  فإن  الشارة سالبة  كانت  وإذا  املتغيرين طردية  بين  العالقة 

 ( 77-74، ص2007

من خالل هذا املنهج بدراسة العالقة بين إدمان الفيسبوك والنجاز األكاديمي لدى عينة    ُحّدد البحث

على األدبيات النظرية والدراسات السابقة في حدود الباحثان حررة، فاطلع من طلبة جامعة حلب في املناطق امل

  ا ( املستخَدم في بعض الدراسات السابقة، وقام 2012مقياس إدمان الفيسبوك بيرغن )   اما تيسر له، ثم اعتمد

الحصائي    البيانات في البرنامج   ااملقياس على عينة البحث، وفّرغ   ا بالتحقق من خصائصه السيكومترية، ثم طّبق

(spssوأخذ )إلى فقرة    يفمعدل النجاز األكاديمي لعينة البحث من خالل إجاباتهم عن بند املعدل الذي أض َ ا

ال
ّ
 باستخدام األساليب الحصائية  ا البيانات وعالج  املعلومات الشخصية في مقدمة املقياس، ثم حل

ً
ها إحصائيا

 املناسبة. 
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 مجتمم البحث: 

في الجامعة، والبالغ   في املناطق املحررة من املسجلين  شمل مجتمع البحث جميع طلبة جامعة حلب 

 / نيسان  شهر  في  املركزية  الطالب  شؤون  إحصائية  حسب  الدراس ي  7230عددهم  للعام  وطالبة   
ً
طالبا  /

العدد    2021/ 2020 هذا  أن  بالذكر  الجدير  ومن  للمنقطعيما م،  التسجيل  فتح  نتيجة  يزداد  والذين  زال  ن 

 
ُ
 ؛ والجدول اآلتي يبين خصائص مجتمع البحث: ى خر يرغبون بالنقل من جامعات أ

 ( خصائص أفراد مجتمم البحث1جدول  

 األقسام الكلية أو المعهد
 عدد الطالب

 المجموع
 إناث ذكور

 863 388 475 - الطب البشري 
 162 62 100 - طب األسنان

 293 143 150 - الصيدلة 
 414 152 262 - الهندسة المعلوماتية
 142 5 137 - هندسة الميكاترونيك 
 23 2 21 - الهندسة الزراعية

 494 52 442 - االقتصاد
 700 76 624 - الحقوق 

 168 13 155 - العلوم السياسية 

 التربية
 387 238 149 معلم صف

 312 179 133 اإلرشاد النفسي
 758 256 502 - الشريعة

 العلوم 
 45 30 15 الرياضيات
الكيمياء  
 التطبيقية 

63 47 110 

 اآلداب والعلوم اإلنسانية

 454 247 207 اللغة العربية
 484 275 209 اللغة اإلنكليزية 

 102 37 65 التاريخ
 97 38 59 الجغرافيا 

 56 20 36 - المعهد التقاني للحاسوب
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المعهد التقاني إلدارة 
 األعمال

- 398 95 493 

 231 32 199 - المعهد التقاني لإلعالم 

 المعهد التقاني الطبي
 اعزاز

 61 17 44 التخدير
 72 28 44 المخابر
 114 24 90 التمريض 
 20 20 0 القبالة 

 المعهد التقاني الطبي
 ترمانين

 54 0 54 التمريض 
 7 0 7 القبالة 

 المعهد التقاني الطبي
 برناص 

 2 0 2 التمريض 
 65 0 65 التخدير

 7230 2493 4737 المجموع
 عينة البحث: 

البحث، ولتحقيق أهداف البحث   في مراحل  للعينة من الخطوات املهمة  الباحث  تعد طريقة اختيار 

 وطالبة بنسبة )60عينة متيسرة غير عشوائية )عينة الصدفة( بلغت /  انسحَب الباحث
ً
( من أفراد  %0.8/ طالبا

الباحث دعا  ومما  األصلي؛  في    يناملجتمع  البحث  والوقت لنجاز  الجهد  توفير  الطريقة  بهذه  العينة  اختيار  إلى 

ختارها الباحث من األفراد الذين  الوقت املناسب؛ والعينة املتيسرة )عينة الصدفة( توصف بأنها: العينة التي ي

 ( 228، ص 2007يسهل الوصول إليهم أو األفراد الذين يقابلهم بالصدفة. )عباس وآخرون، 

 الجداول واألشكال اآلتية تبين خصائص عينة البحث: 

 ملتغرق الجن  2جدول  
ً
 ( خصائص عينة البحث وفقا

 عدد الطلبة  جنس الطلبة  الكلية  م

 التربية 1
 11 إناث
 11 ذكور

 الهندسة 2
 6 إناث
 18 ذكور

 اآلداب 3
 5 إناث
 4 ذكور
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 االقتصاد 4
 0 إناث
 1 ذكور

 العلوم  5
 1 إناث
 1 ذكور

 المعهد التقاني الطبي 6
 0 إناث
 2 ذكور

عدد الطلبة وفق متغير 
 الجنس

 37 الذكور 
 23 اإلناث 

 60 عدد الطلبة الكلي  
 البيا   لتوزع عينة البحث ع   الكليات( التمثيل 1 كل  

 
 ( التمثيل البيا   لتوزع عينة البحث وفق متغرق الجن 2 كل  
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 أدوات البحث:

من خصائصه    ا( وتأكدBFAS  2012مقياس إدمان الفيسبوك )   ان لتحقيق أهداف البحث اختار الباحث

 
َ
 معدل النجاز األكاديمي من إجابات الطلبة عن سؤال )معدل النجاز األكاديمي(:  االسيكومترية، وأخذ

: مقياس إدمان الفيسبوك  
ً
 : BFAS )2012أو 

( بن جديدي  سعاد  الباحثة  قامت  2016قامت  أنها  دراستها  في  وذكرت  الجزائر  في  املقياس  بترجمة   )

االنجليزية من أجل ترجمة املقياس من اللغة األصلية وهي اللغة  "بتقديم املقياس إلى أساتذة متمكنين في اللغة 

النجليزية إلى اللغة العربية، ثم تقديم املقياس املترجم إلى أساتذة آخرين لخضاعه للترجمة العكسية أي من  

الترجمة    العربية إلى النجليزية، والتأكد من نسبة التطابق بين النسخة األصلية والنسخة املترجمة، بعد مراجعة

كان هناك اتفاق كبير على سالمة الترجمة ومالءمة العبارات للبيئة مع إيراد بعض التعديالت التي تم األخذ بها 

 ( 181-180فيما يخص الصياغة". )ص 

( عليه  ويطلق  الفيسبوك،  لدمان  برغن  اختصارBFASمقياس  وهو   )The Bergen Facebook 

Addiction Scale  أعّدته  ،Cecilie Schou Andreassen    بالنرويج برغن  بجامعة  زمالئها،   Theوبعض 

University of Bergen – Norway يهدف إلى التعرف إلى إدمان الفيسبوك ويحتوي هذا املقياس على ستة ،

 ( 179، ص2016أبعاد: )البروز، التحمل، تغير املزاج، االنتكاس، االنسحاب، الصراع(. )بن جديدي،  

 مبقرات اختيار املقياس: 

 ملقياس مستخدم في دراسات سابقة كثيرة تناولت متغير إدمان الفيسبوك، وُيعّد أشهر املقاييس وأهمها. ا .1

الباحث .2 تأكد  والتي  املقياس،  بها  يتمتع  التي  السيكومترية  عينة    ان الخصائص  على  تطبيقه  بعد  منها 

 استطالعية.

 دراسة الصدق والثبات للمقياس: 

مين: –أ 
ّ
 صدق املحك

مين، وكان الهدف   انالباحثتحقق  
ّ
من صدق مقياس إدمان الفيسبوك بعرضه على مجموعة من املحك

 من تحكيم املقياس تحديد ما يأتي: 

 مدى مالءمة البنود ملا وضعت لقياسه، ومدى وضوح التعليمات. ●

 مدى تغطية البنود للمجاالت املدروسة، مدى مالءمة املقياس لتطبيقه في املجتمع السوري.  ●
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 أن املقياس مناسب ومالئم ولم يقدموا أي ملحوظة  
ً
دوا جميعا

ّ
مون على املقياس وأك

ّ
اطلع السادة املحك

(  2016بتطبيق املقياس بصورته كما ورد في دراسة مصطفى )  انأو تعديالت؛ وبعد إطالعهم عليه، قام الباحث 

 / أفرادها  عدد  بلغ  استطالعية  عينة  أ30على  على  موزعين  وطالبة   
ً
طالبا )التربية  /  كليات    –الشريعة    –ربع 

الطب(، وأراد من خالل التطبيق على العينة االستطالعية التأكد من وضوح التعليمات ووضوح   –االقتصاد  

البنود، ومعرفة أهم الصعوبات التي يمكن أن تواجه الباحث في أثناء التطبيق والعمل على تالفيها، وحساب  

 الصدق والثبات للمقياس. 

الباحث إضافة    ناوجد  ولكن يجب  التعليمات واضحة  أن  إلى  العينة االستطالعية  التطبيق على  بعد 

ليكّون أفراد عينة البحث صورة واضحة   في مقدمة املقياس؛  بالبحث والهدف منه  بعض املعلومات املتعلقة 

ب عن  عنه، وكانت البنود واضحة ألفراد العينة، ومن الصعوبات التي قد تواجه الباحث: عزوف بعض الطال 

 املشاركة. 

 الصدق البنيوي والتمييزي، والثبات للمقياس. اثم حسب  SPSSالبيانات في برنامج  انفّرغ الباحث

 صدق االتساق الداخلي )الصدق البنيوي(:  –ب 

 دراسة الصدق البنيوي على النحو اآلتي:

واملجاالت    ( BFASحساب معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت مقياس إدمان الفيسبوك )  -1

خر 
ُ
 ، وبين كل مجال والدرجة الكلية، والجدول اآلتي يبين النتائج: ى األ

خر BFAS( معامالت ا رتباط برن كل مجال من مجا ت مقياس إدمان الفيسبوك  3جدول  
ُ
 ، وبرن كل مجال والدرجة الكلية.ى ( واملجا ت األ

مقياس إدمان 
 الفيسبوك 

 الصراع االنسحاب  االنتكاس  تغير المزاج  التحمل البروز 
الدرجة  
 الكلية 

 **0.693 **0.538 **0.518 **0.525 0.111 **0.638 1 البروز 
 **0.830 **0.545 **0.547 **0.643 **0.469 1  التحمل

 **0.647 0.339 **0.516 *0.446 1   تغير المزاج 
 **0.846 **0.608 **0.657 1    االنتكاس 
 **0.825 **0.665 1     االنسحاب 
 **0.729 1      الصراع

 ( 0،05*  دال إحصائيًا عند مستوى )
 ( 01،0** دال إحصائيًا عند مستوى ) 
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( أن معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت مقياس إدمان الفيسبوك مع  3يالحظ من الجدول ) 

خر 
ُ
 عند مستو   ى املجاالت األ

ً
(؛ مما يشير إلى أن معظم املجاالت مرتبطة  0.05( و)0.01)  َيي معظمها دال إحصائيا

مستويَ  عند   
ً
إحصائيا دالة  جميعها  الكلية  والدرجة  مجال  كل  بين  االرتباط  ومعامالت  بعضها،  )مع  (  0.01ي 

 ( مما يشير إلى ارتباط املجاالت بالدرجة الكلية.0.05و)

( والدرجة  BFASاالرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس إدمان الفيسبوك )حساب معامالت    -2

 الكلية للمجال الذي ينتمي إليه البند نفسه، والجدول اآلتي يبين النتائج: 

لبند  الدرجة الكلية للمجال الذي ينتمي إليه او ( BFAS( معامالت ا رتباط برن درجة كل بند من بنود مقياس إدمان الفيسبوك  4جدول  

 نفسه. 

أبعاد 
 المقياس

 النتيجة مستوى الداللة  معامل االرتباط  البند

 البروز 
 0.01دال عند  0.000 **775،0 1
 0.01دال عند  0.000 **822،0 2
 0.01دال عند  0.000 **833،0 3

 التحمل
 0.01دال عند  0،000 **850،0 4
 0.01دال عند  0.000 **926،0 5
 0.01دال عند  0.000 **850،0 6

 تغير المزاج 
 0.01دال عند  0.000 **854،0 7
 0.01دال عند  0.000 **876،0 8
 0.01دال عند  0.000 **843،0 9

 االنتكاس 
 0.01دال عند  0.000 **682،0 10
 0.01دال عند  0.000 **822،0 11
 0.01دال عند  0.000 **908،0 12

 االنسحاب 
 0.01دال عند  0.000 **863،0 13
 0.01دال عند  0.000 **711،0 14
 0.01دال عند  0.000 **830،0 15

 الصراع
 0.01دال عند  0.000 **853،0 16
 0.01دال عند  0.000 **910،0 17
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 0.01دال عند  0.000 **702،0 18
الذي ينتمي إليه جميعها دالة  ( أن معامالت االرتباط بين درجة كل بند واملجال  4يالحظ من الجدول )

 .%100( مما يشير إلى أن نسبة التجانس الداخلي 0.01عند مستوى )

3-  ( ( والدرجة  BFASحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس إدمان الفيسبوك 

 والجدول اآلتي يبين النتائج:  ،الكلية للمقياس

 الدرجة الكلية للمقياس.و ( BFASند من بنود مقياس إدمان الفيسبوك  ( معامالت ا رتباط برن درجة كل ب5جدول  

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  البند
1 577،0** 0.001 
2 581،0** 0.001 
3 538،0** 0.002 
4 658،0** 0.000 
5 801،0** 0.000 
6 733،0** 0.000 
7 497،0** 0.005 
8 442،0** 0.015 
9 717،0** 0.001 
10 569،0** 0.001 
11 755،0** 0.000 
12 737،0** 0.000 
13 753،0** 0.000 
14 506،0** 0.000 
15 672،0** 0.000 
16 664،0** 0.000 
17 698،0** 0.000 
18 605،0** 0.000 
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درجته الكلية، وهذه االرتباطات  و ( وجود ارتباط بين درجة كل بند من بنود املقياس  5يتبين من الجدول )

 عند مستوى )
ً
 ( مما يشير إلى أن بنود املقياس تقيس ما وضعت لقياسه. 0.01موجبة ودالة إحصائيا

 الصدق التمييزي:  -جـ 

 ثم اختيار أعلى  تم حساب الصدق التمييزي من خالل ترتيب بيانات  
ً
    %25أفراد العينة تصاعديا

ً
تقريبا

، ثم حساب املتوسط لهاتين املجموعين وانحرافاتهما املعيارية ثم استخدام اختبار "ت"    %25منها وأدنى  
ً
تقريبا

(، والجدول  BFASلبيان داللة الفروق بين متوسطات املجموعتين على الدرجة الكلية ملقياس إدمان الفيسبوك )

 بين نتائج الصدق التمييزي: اآلتي ي

( نتائج اختبار "ت" لحساب د لة الفروق برن الفئة العليا والفئة الدنيا لدرجات أفراد العينة ا ستطالعية ع   مقياس إدمان  6جدول  

 (. BFASالفيسبوك  

مقياس إدمان 
 الفيسبوك 

 N الفئة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 د ح
 قيمة 

t.test 
مستوى 

 لة الدال
 النتيجة

 11.385 50.57 7 العليا
 دال  0،000 6،503 12

 2.035 22.14 7 الدنيا
 ( الجدول  من  الفئة  6يتضح  درجات  ومتوسطات  العليا  الفئة  درجات  متوسطات  بين  فروق  وجود   )

 ( الفيسبوك  إدمان  الكلية ملقياس  الدرجة  العينة االستطالعية على  الداللة  ( ألن  BFASالدنيا ألفراد  مستوى 

( وهذا يشير إلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة االستطالعية على املقياس  0.05( وهو أقل من )0.000)

ككل، وهذه الفروق لصالح درجات الفئة العليا؛ ألن املتوسطات الحسابية لها أكبر من متوسطات درجات الفئة  

( بالصدق التمييزي بداللة الفروق الطرفية، أي  BFAS)الدنيا، وهذا يدل على تمتع مقياس إدمان الفيسبوك  

 بين إجابات أفراد العينة االستطالعية.للتمييز تمتلك القدرة بنود املقياس أن 

 ( وأبعاده الفرعية بطريقترن ع   النحو اآلت : BFASدراسة ثبات مقياس إدمان الفيسبوك  

كرونباخ: ألفا  بمعادلة  بم  الثبات  الداخلي  االتساق  العينة  حساب  لدرجات  كرونباخ  ألفا  عادلة 

 .(BFASاالستطالعية على مقياس إدمان الفيسبوك )

النصفية ملقياس    : ثبات التجزئة النصفية بمعادلة سبرقمان براون  التجزئة  استخراج معامل ثبات 

( لدرجات العينة االستطالعية، باستخدام معادلة سبيرمان براون بعد تقسيم بنود  BFASإدمان الفيسبوك )

الزوجية،   البنود  يشمل  الثاني  والقسم  الفردية  البنود  يشمل  األول  القسم  متكافئين،  قسمين  إلى  املقياس 

 (. 7وجاءت النتيجة كما هو موضح في الجدول )
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 (.BFASئة النصفية ملقياس إدمان الفيسبوك  ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ وثبات التجز 7جدول  

مقياس إدمان الفيسبوك 
(BFAS) 

 ثبات التجزئة النصفية ثبات ألفا كرونباخ  البنود
18 0.91 0.95 

( أن معامالت االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ لبنود مقياس إدمان  7يتضح من خالل الجدول )

( وهي معامالت ثبات مناسبة، ومعامالت التجزئة النصفية  0.91( وثباتها فيما بينها بلغت )BFASالفيسبوك )

. ( وهي معا0.95( بلغت )BFASبمعادلة سبيرمان لبنود مقياس إدمان الفيسبوك )
ً
 مالت ثبات مناسبة أيضا

ومما سبق يتضح أن املقياس يتمتع بصدق وثبات مناسبين، وهذا يؤدي إلى أنه يصلح لالستخدام في  

 البحث الحالي. 

 الصورة النهائية للمقياس وكيفية تصحيح درجاته: 

 لخمسة مستويات أو بد18يتكون من /
ً
ائل  / عبارة يحددها املستجيب بمدى انطباق كل منها عليه وفقا

بين درجة   ما  لكل عبارة  الدرجة  (، وتتراوح 
ً
أبدا  ،

ً
نادرا  ،

ً
أحيانا  ،

ً
، غالبا

ً
)دائما الترتيب:  اآلتية على  الفئات  تمثل 

 / بين  الكلي  املجموع  ويتراوح  درجات  و/ 18وخمس  درجة  بشكل  90/  كلها  صيغت  املقياس  وعبارات  درجة،   /

( 
ً
 )  5إيجابي، والدرجات كاآلتي: دائما

ً
 )  4درجات(، غالبا

ً
 )  3درجات(، أحيانا

ً
 )  2درجات(، نادرا

ً
  1درجتان(، أبدا

الدرجة   وتدل  للمقياس،  الخمس  الفئات  في  درجاته  بجمع  للمفحوص  الكلية  الدرجة  حساب  ويتم  درجة(، 

 ( 81، ص2016املرتفعة على مستوى إدمان مرتفع على الفيسبوك، والعكس صحيح. )مصطفى، 

لدى أفراد عينة البحث، وضع    مستوى إدمان الفيسبوك يد  ، ولتحد54=    3×    18املتوسط الفرض ي:  

املعيار اآلتي، من خالل الخطوات اآلتية: حساب املدى وذلك بطرح أكبر قيمة على البند من أصغر    انالباحث

 (. 4=1-5قيمة )

 )طول الفئة(   0.80=    5÷    4(:   5( على أكبر قيمة في البند وهي ) 4حساب طول الفئة وذلك بتقسيم املدى وهو )  -

(، وذلك للحصول على الفئة األولى، لذا  1( إلى أصغر قيمة في املقياس وهي )0.80إضافة طول الفئة وهو )  -

(، ثم إضافة طول الفئة إلى الحد األعلى من الفئة األولى، وذلك للحصول على  1.80-1كانت الفئة األولى من )

 الفئة األخيرة. الفئة الثانية وهكذا للوصول إلى 

 إلى قاعدة التقريب الرياض ي يمكن التعامل مع قيم املتوسطات الحسابية لجابات أفراد عينة  
ً
واستنادا

 البحث كاآلتي: 
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 ( معيار مستوى إدمان الفيسبوك 8جدول  

 التقدير في األداة  فئات قيم المتوسط الحسابي الرتبي
 مستوى مرتفع جّداً  5 – 4.24

 مستوى مرتفع  4.23 – 3.43
 مستوى متوسط  3.42 – 2.62
 مستوى منخفض  2.61 – 1.81

 مستوى منخفض جّداً  1.80 – 1
ت الجامعية: 

ا
: السجال

ً
 ثانيا

الباحث وعاد  انحصل  أنفسهم،  الطلبة  من  األكاديمي  النجاز  معّدل  الجامعية    اعلى  السجالت  إلى 

لالطالع على التقدير الخاص بمعّدل النجاز األكاديمي في الجامعة، والجدول اآلتي يبّين معيار الجامعة لإلنجاز  

 األكاديمي: 

 ( معيار اإلنجاز األكاديمي9جدول  

 التقدير فئات الدرجات
 مقبول  50-59
 جيد 60-69
 جيد جداً  70-79
 امتياز  80-89

 شرف وأكثر  90
 

 إجراءات البحث: 

مة ومنتظمة على النحو اآلتي:
ّ
 تطبيق هذا البحث مر بخطوات منظ

 العودة إلى األدبيات ذات الصلة بإدمان الفيسبوك والنجاز األكاديمي، وكتابة الخلفية النظرية للبحث.  .1

 واالستفادة منها في املنهجية املتبعة. استعراض دراسات سابقة عربية وأجنبية ذات صلة بموضوع البحث  .2

اختيار أداة البحث )مقياس إدمان الفيسبوك( والتحقق من صدقه البنيوي والتمييزي ثم التحقق من ثباته   .3

ألفاكرونباخ   )معادلة  مكّونة من    –بطريقتين  استطالعية  بعد سحب عينة  النصفية(      30التجزئة 
ً
طالبا

 وطالبة. 
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البحث وعينته،   .4 في تحديد مجتمع  في املناطق املحررة  فاملجتمع األصلي للبحث يشمل طلبة جامعة حلب 

 وطالبة بنسبة  60مدينة اعزاز في الشمال السوري، ثم سحب عينة متيسرة غير عشوائية بلغت / 
ً
/ طالبا

 ( من أفراد املجتمع األصلي.0.8%)

الدراس ي .5 العام  في  العينة  أفراد  على  البحث  أداة  والحصول 2021-2020تطبيق  التراكمي   م،  املعدل  على 

 لإلنجاز األكاديمي من الطلبة.

 التأكد من التوزع الطبيعي ألفراد عينة البحث، ثم إجراء املعالجة الحصائية للبيانات. .6

 مناقشة نتائج الدراسة وربطها مع نتائج الدراسات السابقة. .7

 تقديم مجموعة من املقترحات والتوصيات.  .8

 األساليب اإلحصائية املستودمة:

ألفاكرونباخ، امل ومعادلة  بيرسون،  االرتباط  ومعامل  املعيارية،  واالنحرافات  الحسابية  توسطات 

 ومعادلة سبيرمان براون، واختبار ت ستودنت.

 نتائج البحث وتفسرقاتها 

 نتائج أسئلة البحث وتفسرقها: 

 البحث؟نتيجة السؤال األول وتفسرقها: ما مستوى إدمان الفيسبوك لدى أفراد عينة 

اختبار "ت" للعينة الواحدة على الدرجة الكلية ألفراد عينة    انلإلجابة عن هذا السؤال طّبَق الباحث

 البحث في مقياس إدمان الفيسبوك، والجدول اآلتي يوضح النتيجة:

 ( نتيجة اختبار "ت" للعينة الواحدة ع   الدرجة الكلية ألفراد عينة البحث في مقياس إدمان الفيسبوك 11جدول  

 54المتوسط الفرضي =  

مقياس  
إدمان  

 بوك الفيس

عدد أفراد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة 
 t 

 د ح
مستوى 
 الداللة 

 الختبار "ت" 

مستوى 
إدمان  
 الفيسبوك 

 منخفض  0.000 59 21.915 13.161 37.23 60
( مما يشير إلى وجود  0.05( وهو أصغر من ) 0.000( أن مستوى الداللة بلغ )11يالحظ من الجدول )

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة على مقياس إدمان الفيسبوك واملتوسط الفرض ي، 
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توسط الفرض ي، مما  وبمقارنة املتوسط الحسابي باملتوسط الفرض ي، نجد أن املتوسط الحسابي أصغر من امل

 .منخفضيشير إلى أن مستوى إدمان الفيسبوك لدى أفراد عينة البحث 

هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة البحث الحالي من طلبة الجامعة، ومن املتوقع أن الطالب    انيعزو الباحث

الفيسبوك، ولعل اهتمام الطالب   بينه وبين إدمان  في هذه املرحلة على درجة من الوعي لعله يحول  الجامعي 

 نحو دراستهم مما  بالدراسة ورغبتهم في الوصول إلى درجة جيدة من النجاز األكاديمي، يجعل تركيزهم م
ً
وجها

، وفي هذا السياق أشيُر إلى نتائج دراسة الجباري ومحمد )
ً
( التي أظهرت  2019يجعل إدمان الفيسبوك منخفضا

 بين إدمان النترنت ودافع النجاز لدى طلبة الجامعة، فدافع النجاز يحول  
ً
وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا

ا زاد دافع النجاز لدى الطالب انخفض مستوى إدمان النترنت، ولعل  دون إدمان الطلبة على النترنت، فكلم

إدمان   مستوى  انخفاض  إلى  تؤدي  التي  العوامل  أحد  يكون  الحالي  البحث  عينة  أفراد  لدى  النجاز  دافع 

 الفيسبوك. 

والفنيخ      الطراونة  دراسة  من  2012)   أشارت   
ً
إنجازا أكثر  العلمية  التخصصات  طلبة  أن  إلى   )

 في الدراسة؛  
ً
التخصصات األدبية وهؤالء الذين يرتفع إنجازهم يقّل استخدامهم لإلنترنت ألنهم يقضون وقتا

مستوى إدمان الفيسبوك املنخفض    ان ( يفسر الباحث2012وفي ضوء ما أشارت إليه دراسة الطراونة والفنيخ )

، لدى أفراد  
ً
العلمية وهؤالء الطلبة، غالبا البحث بأن عينة هذا البحث شملت طلبة من التخصصات  عينة 

ينشغلون بالدراسة واملهام العلمية ويسعون للوصول إلى إنجاز أكاديمي يلبي طموحهم؛ مما يؤدي إلى انشغالهم  

ص مدة  عن استخدام الفيسبوك بدرجة كبيرة، ولعل انشغال نسبة من الطالب بالعمل إلى جا
ّ
نب الدراسة يقل

  .
ً
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل عام والفيسبوك بشكل خاص، فيكون مستوى الدمان منخفضا

( التي شملت عينة من املراهقين، ودراسة ملوش ي  2016ال تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة مصطفى )

(2017 .
ً
 ( التي شملت عينة من املراهقين أيضا

 الثا   وتفسرقها: ما مستوى اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد عينة البحث؟  نتيجة السؤال

املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملعدالت أفراد عينة    انلإلجابة عن هذا السؤال حسب الباحث

شار إليه في الجدو  االبحث في النجاز األكاديمي، وحدد
ُ
 ملعيار الجامعة امل

ً
(،  9ل )مستوى النجاز األكاديمي وفقا

 والجدول اآلتي يوضح النتيجة:
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 ( املتوسط الحساب  وا نحراف املعياري ملعد ت أفراد عينة البحث في اإلنجاز األكاديمي12جدول  

 اإلنجاز األكاديمي 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معيار الجامعة لإلنجاز 
 األكاديمي 

مستوى اإلنجاز 
 األكاديمي 

 جيد جيد   69  – 60 12.503 68.33
 ( ( وبمقارنته مع معيار الجامعة، نجد أن  68.33( أن املتوسط الحسابي بلغ )12يالحظ من الجدول 

 .جيدمستوى النجاز األكاديمي لدى أفراد عينة البحث 

هذه النتيجة إلى الظروف الراهنة التي يعيشها طلبة الجامعة فإلى جانب دراستهم قد    انيعزو الباحث

يعانون من ضغوط نفسية وعدم الشعور باألمن النفس ي بسبب النزوح والظروف وتعرضهم للقصف واألحداث  

أشارت  ك العوامل تحول دون وصول الطلبة إلى إنجاز مرتفع أو ممتاز، وفي هذا السياق  لالضاغطة، ولعل ت

 بين األمن النفس ي ودافعية التعلم، فكلما ارتفع  2017دراسة أبو عرة )
ً
( إلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا

( الحرفي  دراسة  وتؤكد  للتعلم،  دافعيتهم  ارتفعت  النفس ي  باألمن  الطلبة  كانوا  2014شعور  إذا  الطالب  أن   )

فا لديهم،  لإلنجاز  الدافعية  مستوى  ارتفع   
ً
نفسيا املتطلبات  مطمئنين  من  وهو  الطلبة  يحفز  النفس ي  ألمن 

وعدم   ماسلو،  إليها  أشار  التي  الحاجات  أهم  من  باألمن  للشعور  الحاجة  وتعد  النفسية،  للصحة  األساسية 

 في السعي والبحث عن تحقيق الشباع املطلوب؛  
ً
 ونفسيا

ً
تحقيق هذه الحاجة سيؤدي إلى انشغال الطالب فكريا

 ه األكاديمي.مما يؤثر في أدائه وإنجاز 

وربما يكون عدم امتالك الطالب ملهارات التخطيط وإدارة الوقت أحد العوامل التي تؤثر بشكل سلبي  

( الرحيمي واملارديني  بينت دراسة  األكاديمي، فقد  الطلبة  إنجاز  دالة  2014في مستوى  إيجابية  ( وجود عالقة 

 بين إدارة الوقت والتحصيل األكاديمي لدى طلبة ال
ً
جامعة، فمن دون إدارة الوقت يضيع وقت الطالب  إحصائيا

 هباًء وال يستطيع الوصول إلى مستوى مرتفع من النجاز.

مستوى   لتحديد  تتطرق  لم  البحث  إليها  عاد  التي  السابقة  فالدراسات  النتيجة؛  بهذه  البحث  يتميز 

 النجاز األكاديمي.

 نتائج فرضيات البحث وتفسرقها: 

 عند مستوى )  األولى:نتيجة الفرضية  -1
ً
( بين درجات أفراد  0.05توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

 عينة البحث على مقياس إدمان الفيسبوك ومعّدل إنجازهم األكاديمي.
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الباحث   قام  الفرضية  الطبيعي ألفراد عينة  انللتأكد من صحة هذه  التوزع  التأكد من  بعد   ،

ن درجات أفراد عينة البحث على مقياس إدمان الفيسبوك، ومعدل  البحث، بحساب معامل االرتباط بيرسون بي

 إنجازهم األكاديمي، والجدول اآلتي يوضح النتيجة: 

 ( نتيجة حساب معامل ا رتباط برقسون برن درجات أفراد عينة البحث ع   مقياس إدمان الفيسبوك ومعدل إنجازهم األكاديمي13جدول  

 -0.261-* معامل االرتباط )بيرسون( 
 0.04 مستوى الداللة 
 60 عدد أفراد العينة

 بين درجات أفراد عينة البحث  13يتبين من الجدول )     
ً
( وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيا

على مقياس إدمان الفيسبوك، ومعدل إنجازهم األكاديمي على مستوى الدرجات الكلية، فمعامل االرتباط بلغ  

 عند مستوى )-0.261-*)
ً
، أي  صحة الفرضية األولىا يؤكد (، وهذ0.05( وهو ارتباط سالب جزئي دال إحصائيا

 كلما قّل إدمان الفيسبوك زاد النجاز األكاديمي والعكس صحيح. 

الباحث    انيعزو 
ً
حيزا ويأخذ  به  ينشغل  الفيسبوك  يدمن  الذي  الطالب  أّن  إلى  النتيجة   من    هذه 

ً
كبيرا

ص دائرة نشاطه في مجاالت الحياة املختلفة ومنه 
ّ
ا حياته الجامعية وإنجازه  تفكيره واهتمامه، ويقابل ذلك تقل

( كامل  فدراسة  التحصيل  2016األكاديمي،  نحو  والدافعية  النترنت  إدمان  بين  سالبة  أكدت وجود عالقة   )

( إلى وجود عالقة سالبة بين إدمان الفيسبوك والتوافق  2017الدراس ي لدى الطلبة، وأشارت دراسة ملوش ي )

الت  مواقع  على  فالدمان  املراهق؛  لدى  العزلة الدراس ي  إلى  الشباب  يقود  أن  شأنه  من  االجتماعي  واصل 

االجتماعية، ويقلل من فرص التفاعل االجتماعي الواقعي، ليعيش الطالب في عالم افتراض ي يشبع فيه حاجاته  

 عن دراسته،  
ً
 فشيئا

ً
شبع في العالم الحقيقي الذي يعيشه، األمر الذي يصرف نظره شيئا

ُ
التي لم تتحقق ولم ت

( إلى أن أبرز سلبيات موقع الفيسبوك أنه يشغل 2018ن توافقه الدراس ي، وتشير دراسة زريقة )مما يحول دو 

الطالب الجامعي عن الدراسة ويضيع وقته ويؤثر في تحصيله الدراس ي ويؤدي إلى الكسل والخمول، وأوضحت  

( علي  السيد  دراسة  ومم2020نتائج  اللكتروني  الدمان  مستوى  بين  سالبة  عالقة  وجود  األنشطة  (  ارسة 

 ( الديبو  دراسة  نتائج  وأظهرت  والتكيف  2017الجامعية،  الفيسبوك  استخدام  بين  سالبة  عالقة  وجود   )

والتسلية الترفيه  أو  للتواصل  الفيسبوك  يستخدمون  فالطلبة  الطلبة،  لدى  من    املدرس ي  كثير  حساب  على 

" على فيسبوك ينتهي Onlineن في البقاء "  ( إلى أن الراغبي2015)   Jafriالواجبات املطلوبة منهم، وأشار جفري  
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بهم املآل حزينين أو يمرون بمشاعر سلبية، وهذا قد يؤدي إلى نتائج سلبية كانخفاض جودة أدائهم األكاديمي،  

ص عالقاتهم االجتماعية، وقلة احتكاكهم بأسرتهم. 
ُّ
 وتقل

عالقة سالبة بين إدمان    ( التي أظهرت وجود2019تتفق هذه النتيجة مع دراسة خان وخالد وإقبال )

( التي أشارت إلى عدم وجود  2018الهواتف الذكية واألداء األكاديمي، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة لون )

 فروق في األداء األكاديمي بين مستخدم فيسبوك السلبي، ومسخدم فيسبوك اليجابي.

( بين متوسطات درجات أفراد  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  نتيجة الفرضية الثانية:  -2

 عينة البحث على مقياس إدمان الفيسبوك، تعزى ملتغير الجنس )ذكور/إناث(. 

الفروق بين    ااختبار "ت" للعينات املستقلة، فحسبَ   انللتأكد من صحة هذه الفرضية استخدم الباحث 

 ملتغير الجنس، والجدول    متوسطي درجات أفراد عينة البحث
ً
على الدرجة الكلية ملقياس إدمان الفيسبوك تبعا

 اآلتي يبين النتيجة:

 ملتغرق الجن   14جدول  
ً
 ( د لة الفروق برن متوسط  درجات أفراد عينة البحث ع   الدرجة الكلية ملقياس إدمان الفيسبوك تبعا

مقياس  
إدمان  

سيالف
 بوك 

 الجنس
عدد أفراد  

 العينة
ط المتوس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة 
 "ت" 

 د ح
مستوى 
 الداللة 

 النتيجة

 12.132 36.92 37 ذكور
-0.233- 58 0.81 

غير 
 14.940 37.74 23 إناث دال 

( وهذا يشير  0.05( وهو أكبر من )0.81( أن مستوى الداللة الختبار "ت" بلغ )14يالحظ من الجدول )

 بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث على الدرجة الكلية ملقياس إدمان  
ً
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير الجنس، وهذا يؤدي إلى  
ً
الفرضية التي تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية    نفيالفيسبوك تبعا

( تعزى ملتغير  0.05عند مستوى  الفيسبوك،  إدمان  البحث على مقياس  أفراد عينة  بين متوسطات درجات   )

 الجنس. 

هذه النتيجة إلى أن اهتمام الطلبة الذكور والناث بالفيسبوك وإقبالهم عليه قد يكون    انيعزو الباحث

، وهذا  
ً
)متساويا الديبو  إليه  أشار  نحو  2017ما  متقاربة ورغبة مشتركة  اتجاهات  لديهم  والناث  فالذكور  (؛ 

والترفيه   التواصل  في  منها  واالستفادة  خاللها،  من  اهتماماتهم  ومتابعة  واستخدامها  الوسائل  هذه  دخول 

ورغباتهم واهتماماتهم، والتسلية، ومن ناحية أخرى فالفيسبوك يتيح للذكور والناث ما يتناسب مع احتياجاتهم  

 في مناطق الشمال السوري مما يجعل الفرصة واحدة أمام الذكور والناث لدخول الفيسبوك.
ً
 وأصبح متاحا
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وهذا التفسير في ضوء النتيجة التي ظهرت باملعالجة الحصائية؛ لكنها جاءت من خالل التطبيق على  

ة الفروق بين أفراد العينة. عينة صغيرة غير ممثلة للمجتمع األصلي، وقد تكون غير 
ّ
 كافية لُتظهر بدق

( وال  2016( ودراسة مصطفى )2016( ودراسة يونس )2017تتفق هذه النتيجة مع دراسة الديبو )       

 لإلنترنت. 2018تتفق مع دراسة الصباطي ورسالن ) 
ً
 ( والتي أظهرت إحدى نتائجها أن الذكور أكثر إدمانا

الثالثة:3 الفرضية  نتيجة  )تو   .  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  متوسطات  0.05جد  بين   )

 درجات أفراد عينة البحث في النجاز األكاديمي، تعزى ملتغير الجنس )ذكور/إناث(.

الفروق بين    ااختبار "ت" للعينات املستقلة، فحسبَ   انللتأكد من صحة هذه الفرضية استخدم الباحث 

 ملتغير الجنس، والجدول اآلتي  متوسطي درجات أفراد عينة البحث على ال
ً
درجة الكلية لإلنجاز األكاديمي تبعا

 يبين النتيجة:

 ملتغرق الجن   15جدول  
ً
 ( د لة الفروق برن متوسط  درجات أفراد عينة البحث ع   الدرجة الكلية لإلنجاز األكاديمي تبعا

اإلنجاز 
 األكاديمي 

 الجنس
عدد أفراد  

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
 "ت" 

 د ح
مستوى 
 الداللة 

 النتيجة

0.96 11.231 69.57 37 ذكور
9 

58 0.33 
غير 
 14.358 66.35 23 إناث دال 

( وهذا يشير  0.05( وهو أكبر من )0.33( أن مستوى الداللة الختبار "ت" بلغ ) 15يالحظ من الجدول )    

  
ً
 بين متوسطي أفراد عينة البحث على الدرجة الكلية لإلنجاز األكاديمي تبعا

ً
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

إلى   يؤدي  الجنس، وهذا  فر   نفيملتغير  تنص على وجود  التي  إحصائية عند مستوى  الفرضية  ذات داللة  وق 

 ( بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث في النجاز األكاديمي، تعزى ملتغير الجنس. 0.05)

الباحث  إلى أن الوضع الذي يعيشه الطلبة من الجنسين )الذكور والناث( هو    انويعزو  النتيجة  هذه 

ولعل  الجميع،  تواجه  الضاغطة  واألحداث  الحياة  وظروف  الراهنة    نفسه  بالظروف  يتأثرون  الطلبة  معظم 

التي  النتيجة  في ضوء  التفسير  ، وهذا 
ً
األكاديمي متقاربا إنجازهم  تكون متقاربة، مما يجعل معدل  بدرجة قد 

ظهرت باملعالجة الحصائية؛ لكنها جاءت من خالل التطبيق على عينة صغيرة غير ممثلة للمجتمع األصلي، وقد  

ة الفروق بين أفراد العينة. تكون غير كافية لُتظهر ب
ّ
 دق

مستوى   لتحديد  تتطرق  لم  البحث  إليها  عاد  التي  السابقة  فالدراسات  النتيجة؛  بهذه  البحث  يتميز 

 للفروق التي تعزى ملتغير الجنس في مستوى النجاز األكاديمي.
ً
 النجاز األكاديمي، ولم تتطرق أيضا
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 خالىة نتائج البحث:  

 فراد عينة البحث منخفض.مستوى إدمان الفيسبوك لدى أ .1

 مستوى النجاز األكاديمي لدى أفراد عينة البحث جيد. .2

 عند مستوى )  .3
ً
( بين درجات أفراد عينة البحث على مقياس  0.05وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا

 إدمان الفيسبوك، ودرجاتهم في النجاز األكاديمي.

( بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على  0.05) عدم وجود ذات فروق داللة إحصائية عند مستوى   .4

 مقياس إدمان الفيسبوك، تعزى ملتغير الجنس.

( بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث في  0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .5

 النجاز األكاديمي، تعزى ملتغير الجنس.

 مقالقحات وتوىيات البحث: 

 املقترحات والتوصيات اآلتية:  انالنتائج يقدم الباحث في ضوء ما أسفرت عنه 

إجراء املزيد من الدراسات حول إدمان الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل االجتماعي والنجاز األكاديمي  .1

 العناوين اآلتية:  انتشمل عينة واسعة عشوائية من طلبة الجامعة، ويقترح الباحث

بالنجاز األكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة حلب في املناطق املحررة.  إدمان الفيسبوك وعالقته   -

 )مع الحرص على تناول متغيرات تصنيفية مهمة؛ كالعمل، والحالة االجتماعية( 

 فاعلية برنامج إرشادي لرفع النجاز األكاديمي لدى عينة من طلبة الجامعات في الشمال السوري. -

ائل التواصل االجتماعي من الطلبة في الشمال السوري، وتحديد  إجراء مسح إحصائي لعدد مستخدمي وس  .2

 الوسائل املستخدمة، وعدد ساعات االستخدام. 

توعية طلبة الجامعة بخطورة إدمان الفيسبوك، وتعزيز سلوكهم الواعي في استخدام الفيسبوك بطريقة   .3

 إيجابية. 

 الفيسبوك. تصميم برامج إرشادية وقائية تساعد على وقاية الطلبة من إدمان  .4

كبير  .5 حد  إلى  يحدد  كونه  األكاديمي،  النجاز  في  مرتفع  مستوى  تحصيل  بأهمية  الجامعة  طلبة  توعية 

 مستقبلهم في الحياة العملية.
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ضرورة قيام الجامعة بوضع خطط ِلَحْفز الطلبة وتحسين مستوى إنجازهم، وتقديم املنح الدراسية التي   .6

 تساعد الطلبة على التفرغ للدراسة. 

 جم واملصادر:املرا
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تقييم األداء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حلب في 

 املناطق املحررة من وجهة نظر الطالب

 
 
 
 
 
 

 د. محمد الحمادي  

في كلية التربية  في  مدرس في املناهج وطرائق التدريس  

 جامعة حلب في املناطق املحررة
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 البحث  ملخص

تقييم األداء التدريسيييييضا ألهيييييياء هي ة التدريس في كلية التربية بفامعة حلب في   تعرفهدف البحث إلى 

اسييييييييتحد  الباحث املنيج الحلييييييييون التحليايب وتمحن  هينة البحث من  املناطق املحررة من وجهة نظر الطالب.  

الطريقة العشيييييييييييييحائية ال  ييييييييييييييطةب  ( من طالب كلية التربية بفامعة حلب في املناطق املحررة تم اختيارهم ب103)

بقيي 
ُ
هليهم اسيييييييييييييألبييانيية تقييم األداء التييدريسيييييييييييييضاب و ي من إهييداد البيياحييث  عييد التحقق من لييييييييييييييد هييا و بييا هييا.     وط

 وأشارت النتائج إلى:  

  شييمال ها . أالحى أن أهاى م ييتحك للتقييم كان أن  •
 
تقييم الطلبة ألهييياء الهي ة التدري ييية كان متحسييطا

ححر التمكن من املادة العلمية مل(ب وباملرتبة الثانية كان 4.10مع الطلبة بمتحسيييييييييي  )  ملححر مهارات التعامال

 (.3.20تقان مهارات التعليم املتنحهة بمتحس  )إ(ب وباملرتبة الثالثة كان ملححر 4.06بمتحس  )

وفي كيال مححر من  لالسيييييييييييييألبيانية  هاى اليدرجية المليية  هيد  وجحد ررو  بنن متحسيييييييييييييطيات درجيات أرراد العينية   •

 ملتغنري الجنس )الذكحر محاورها  
 
 ( والتحصص )معلم الصفب اإلرشاد النوسضا(.اإلناث -ورقا

اورها  وفي كال مححر من محلالسييييييألبانة  هاى الدرجة الملية  وجحد ررو  بنن متحسييييييطات درجات أرراد العينة  •

 ملتغنر ال نة الدراسية )األولى
 
 .الرا عة( لصالح طلبة ال نة الرا عة -ورقا

  : تقييم األداءب أهياء الهي ة التدري يةب كلية التربية.الكلمات املفتاحية
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Academic Performance Assessment of the Profs. of the University of Aleppo in 
the liberated areas from Students' point of view 

By: 
Dr. Mohammad Al-Hamadi. Prof. in the University of Aleppo/ Liberated 

areas 
Abstract: 
The paper aims to identify the University students' assessment to the 

performance of the university faculty members. The scholar follows the Descriptive 
Analytical Approach. The sample is of 103 students enrolled in the University of 
Aleppo/ liberated areas randomly selected. The performance assessment form 
prepared by the scholar is applied after being checked fair and consistent. The 
results are: 

• The students' evaluation is average in general. The highest evaluation 
conducted to the axis of skills of dealing with the students with an average of 
4.10. Efficiency comes next with 4.06, and third is mastering the different skills 
of instructing with 3.20. 

• No significant differences found between the average scores of assessment 
given by the members of the sample to the total of the form and to each axis 
individually in accordance to the variables of gender(male-female) and 
discipline (class teacher, psychological counsellor). 

• Differences found in the average of the members of the sample to the total of 
the form and to each axis in accordance with the variable of the school grade 
(1st – 4th) in favor of the 4th.  

Key words: performance assessment, faculty members, Faculty of Education.   
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Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin 
Öğretim Performanslarının Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi 

Araştırmacı: 
Dr. Muhammed el-Hammâdî. Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi 

Öğretim Üyesi 
Araştırma Özeti 
Araştırma, Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

öğretim üyelerinin öğretim alanındaki performanslarını öğrenci bakış açısı 
üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmacı, çalışmasında tanımlayıcı 
analitik yöntemi kullanmış ve araştırma örneklemi, Kurtarılmış Bölgelerdeki 
Bulunan Halep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri arasından basit tesadüfî 
yöntemle seçilmiş 103 kişilik bir grubu kapsamaktadır. Araştırmacı tarafından 
hazırlanmış olan öğretim performansı değerlendirme anketi, gerekli geçerlilik ve 
güvenilirliğin sağlanmasının ardından söz konusu grup üzerinde uygulanmıştır. 
Anket sonuçları şunları göstermektedir:  

• Öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik değerlendirmeleri genel olarak orta 
düzeydedir. En yüksek değerlendirme düzeyinin 4.10 ortalama ile öğrencilerle 
iletişim kurma becerilerine yönelik olduğu, ikinci sırada ise 4.06 ortalama ile 
bilimsel alandaki hâkimiyetin yer aldığı görülmektedir. Çeşitli öğretim 
becerilerine hâkimiyet ekseni ise 3.20 ortalama ile üçüncü sırada yer almıştır.  

• Örneklem üyelerinin arasında; anketin toplam puanı ve her bir eksenindeki 
ortalama puanları açısından cinsiyet (erkek-kadın) ve uzmanlık (sınıf öğretmeni, 
psikolojik danışma) değişkenlerine göre herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.  

• Örneklem üyelerinin arasında, anketin toplam puanı ve her bir eksenindeki 
ortalama puanları açısından öğretim yılı değişkenine (birinci-dördüncü) göre ise 
dördüncü sınıf öğrencileri lehine farklılıklar bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Performans Değerlendirme, Öğretim Üyeleri, Eğitim 
Fakültesi.  
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 املقدمة:   

عتد  
َ
لديهاب  األمم الحية بما تمتلكه من معررة وما تقدمه من تنمية  شييييييرية واسييييييألثمار لل روة ال شييييييرية ت

هيييييييييييييح هي ة  د التا ت يييييييييييينر هاى األر ب ويع  روة األمة  لها الحاعي وركرها امل ييييييييييييألننر رهملألمة هق  العلماء يمثالو 

ملحا هييذا العقييال الحاعي والوكر  تتقييد  أرراد املجتمع لةشييييييييييييي  الركييائا الرئة يييييييييييييية التا  أحييدالتييدريس في الجييامعييات  

  من الجامعي  ألسيييتا اإلى ُيعهد   ملاامل يييألننرب و ل   
 
 واجتماهيا

 
تعليم شيييباب املجتمع واإلسيييها  في إهدادهم تربحيا

.
 
 ومهنيا

وإحيدك   وُيعيد هييييييييييييييح هي ية التيدريس الجيامعي من أهم مقحميات العمليية التربحيية في التعليم الجيامعيب

أقح  به من أدوارب وما   هم في ررع كواءة هذا التعليم وم تحاه وراهليتهب من خالل مادهاما ها الرئة ة التا ت  

 بتحقيق أهداف الجيامعيات
 
 و يقيا

 
هييييييييييييييح هي ية    كميا يعيدووظائوهيا.   أؤدأه من مهيا  وم يييييييييييييؤولييات ترتب  ارتبياطا

ع هييييييييح الجامعي وررع م يييييييتحاهب حيث أييييييييطل التدريس الركنزة األسييييييياس للقحك الحقيقية لتح ييييييينن التدريس

ال شييرية للمفتمع في التحصييصييات امل تلوة. )الطحيسييضا وسييمارةب   هي ة التدريس بدور كبنر في إهداد الكواءات

 .(129ب  2014

وألهمية الدور الذي أقح  به األسييييييتا  الجامعيب ألييييييب  من اليييييييروري اتحا  أسيييييياليب محددة لتقحيمه 

ى معلحمييات هنييه ُيعتمييد هليهييا في تقييم أدائييه واملصييييييييييييييادر التا أمكن من خاللهييا الحصيييييييييييييحل ها وتحييدأييد األدوات

 عض الدراسات إلى أن أك ر املصادر التا أمكن من خاللها الحكم هاى كواءة   التدريسضا داخال الجامعةب وتشنر

 ألدائيه وهم امل يييييييييييييتوييدون بياليدرجية    تيهأداء هييييييييييييييح هي ية التيدريس ورياهلي
 
يييييييييييييا هم الطلبيةب و لي  ألمهم أك ر تعًر

 
 
 مليا أيدور في  ياهيات اليدراسييييييييييييية من رعيالييات  األولى من  لي  األداءب كميا أمهم أك ر األاييييييييييييي يا  اطالهيا

 
ومعيايشييييييييييييية

 (100ب  2005وممارسات تدري ية. )ال اندارب 

ب ومن أهم القحك  همييةتقييم التربحي املويعييد تقييم الطالب ألداء هييييييييييييييح هي يية التييدريس من ميييادأن ال

صيييييييييييية لعييييييييييييح هي ة  ن ال صيييييييييييائص املعررية واملهنية وامنوعالية وسيييييييييييمات ال ييييييييييي إو  بهملية التعليم املؤ رة في

 ر التدريس تؤدي دو 
 
 وكواءة في العملية التعليمية. أك ر راهلية  ا

الطالب مثال دراسييييية    العدأد الدراسيييييات ال يييييابقة تقييم أهيييييياء هي ة التدريس من وجهة نظر  تناول و 

(ب ودراسييييييييييييييية  2017(ب ودراسييييييييييييييية )العييياليييييييييييييرةب  2012(ب ودراسييييييييييييييية ) رشيييييييييييييم والثقون والعرا يب  2010)املاروعيب  



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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جهة نظر الطالبب و هدر  جميعها إلى تقييم األداء التدريسييضا ألهييياء هي ة التدريس من  و (  2018)الطشييالنب  

 ريس من  بال الطلبة مرتوعة.وأشارت نتائج الدراسات إلى أن درجة تقييم أهياء هي ة التد

 ألهمية م يؤولية التدريس امللقاة هاى هاتق
 
التربحيحن  هتماهييح هي ة التدريس الجامعيب رقد   ونظرا

لواهلية    افي تقييمه تا ت يييييألندألول أمثال العمليات والنحاتج البمداخال تقييمها معتمدأن في  ل  هاى مدخلنن: ا

لألداء التدريسييضا ملدر س امل ييا ب وبذل   بة وإنفازا هم كمؤشيير ليياد املهمة التدري ييية إلى نتائج تحصيييال الطل

د   األداء. أمييا املييدخييال الثييا ن ريمثييال األحمييا  التقييميييةب   تحصييييييييييييييييال الطلبيية هح املحيي  الرئةس ل حكم هاى هييذا  هييُ

ن. )ح يييييينن بمها  اإلدارة الجامعية والتقارير الذاتية للمدرسيييييين والتا ت ييييييألند بدورها إلى تقييم الامالء والقائمنن

 (.2000وحنونب 

هاى  وجاء امهتما  بدراسيييييييييات تقييم األداء التدريسيييييييييضا لألسيييييييييتا  الجامعي لةس رق  من  بيال التعر ف

 لتطحير دور 
 
الجامعات في تحقيق   مدك كواءة هذا األداء وترشييييييدهب أو ملجرد إ راء املعررة اإل  يييييانيةب بال أأييييييا

 (129ب  2014بحثية واملجتمعية. )الطحيسضا وسمارةب  التنمية في املجامت امل تلوة؛ التعليمية وال

ويتمثيال أحيد أارا  تقييم أهيييييييييييييياء هي ية التيدريس في جمع البييانيات اليداهمية للقرارات املؤسييييييييييييي ييييييييييييييية 

املتعلقييية بييياسيييييييييييييتمرار العقيييد والتر يييية واملمييياريييىت ودرع الرواتيييبب ويتم الحصيييييييييييييحل هاى هيييذه البييييانيييات من خالل 

 عيح هي ة التدريسب وتحرر أدلة هاى الطر  امل تلوة التا   األداء ال ا   التقييمات املحجاة املصممة لتح يق

املمياريىت واإلجراءات الحظيويية   هميال ههيا أهييييييييييييييياء هي ية التيدريس ليدهم األهيداف والنتيائج املؤسييييييييييييي ييييييييييييييية ورب 

 (Wilson & Beaton, 1993). للتقييم.

هييييياء هي ة التدريس هاى والغر  الثا ن من تقييم أهييييياء هي ة التدريس هح م يييياهدة املؤسيييي يييية وأ

بحيث يهدف إلى تحرنر معلحمات مويدة لتحدأد نقاط القحة   بامل تقبلية  إلسهاماتوالتحطي  ل مراجعة األداء

ح يييييينن امل ييييييتمر في األداء التدريسييييييضا والنمح امل ا التا ت ييييييهم في الت واليييييييعف الوردأة وتحرنر التغذأة الراجعة

  .(Bhatnagar & Saxena, 2018)وتح نن  درات أهياء هي ة التدريس هاى القيا  باألهمال األكادأمية. 
جحدتهب حيث  وينظر إلى تقييم هييح هي ة التدريس هاى أنه ي يهم في تح ينن العمال وتطحيره وتدهيم

إلى (Elmore, 2008) ودراسة األمحر    (Wasley, 2007)لدراساتب مثال: دراسة تشنر نتائج العدأد من البححث وا

 بوإدخال هناليير أخرك إلى جانب الطالب مهتبارات التقييم أهمية تطحير هملية تقييم هيييح هي ة التدريسب



 يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تقييم األداء التدريسضا ألهياء هي ة التدريس في كلية التربية بفامعة حلب في املناطق املحررة
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  الجييامعييات نمييا ر متطحرة من اليييات التقييمب رون الجييامعييات ال رأطييانييية  وفي هييذا املجييال رقييد اهتمييدت  عض

تشيييييييييكيال هي ات اسيييييييييألشيييييييييارية متحصيييييييييصييييييييية من الطلبة ملالحظة ال يييييييييلحكات التدري يييييييييية   وهاى نطا  واسيييييييييعب تم

 ياهيات التيدريسب وفي  عض الجيامعيات األمريكيية ا ترحي   عض اليدراسييييييييييييييات تطحير الييات  للميدرسييييييييييييينن داخيال

ييارة إلى الطلبة؛ و ل  لألخذ هها ه التقييم ييحهية باهتماد هناليير أخرك باإًل أهييياء   ند تقييملتمحن أك ر مًح

 (  130ب 2014هي ة التدريس.  )الطحيسضا وسمارةب  

والندوات هاى ًرورة التقيييييييم الدوري ألداء األستا  الجامعي  أكدت الكثنر من الدراسات واملؤتمراتو 

   1985امل رجات التعليميةب رون بريطانيا في العا   من أجال امرتقاء بم ييييييتحك 
ُ
بيييييييرورة تباا الجامعات    وصييييييضاَ أ

 األداء )أي تقييييييييييييييم أهياء هي ة التدريس( واستحدا  مؤشرات األداءب حيث تألبا  كال جامعة انية تثمننال رأط

 أسييييييلحب
 
في تح يييييينن  جه نحح تنمية  درات الهي ة التدري ييييييية وم يييييياهد همتها التدري ييييييية أح  لتقييم أهييييييياء هي  ا

. )هاياب  تييهوتر ي  ريع أداء الجييامعييةأدائهم ويعمق موهح  املهنييية لييديهم ويألي  رر  التر ي وبييالتييالي ي يييييييييييييهم في تر 

 (. 106  -105ب  2012

تم التصييحي  في جامعة مألشييغان هاى ًييرورة تقييم الطالب لألسييتا  الجامعي في جميع   1946وفي ها   

تفميع بيانات  بل رت ماكيألشيييضا أ كلف  1949سيييتهاب وفي ها   البيانات لدرا  ىأول   جمع1947امل يييا اتب وفي ها   

هملية التقييم في هدد من الجامعات مثال )هارراردب    دتلألسييييييييياتذة وتحليلها وفي تل  األ ناء اهتمتقييم الطلبة  

مراجعة برنامج تقييم األسييياتذةب وكان  التحلييييات أن ي يييتمر ال رنامج    تم  1951واشييينطنب بحردو(ب وفي ها   

 (.  100ب  2005األساتذة من  بال الطلبة. )ال اندارب  مأقي  وأن  

لذكر أن تقييم أداء هيييييييييح هي ة التدريس الجامعي ي ييييييييعى  شييييييييمال أسييييييييا ييييييييضا إلى تطحير ومن الجدأر با

هيييييح  أاودالعملية التعليمية في الجامعة من خالل تطحير برامج التعليم وأسيييياليب التدريس ريهاب رمن خالله 

ب  1413تاب  ه وتطحير نو ييييييييييييه. )الث يئهي ة التدريس بالتغذأة الراجعة اإلأفابيةب التا تحواه لررع م ييييييييييييتحك أدا

  446  .) 

مبييد أن أأل يييييييييييييم   بييالأنبغي أن أييذخييذ التقييم ليييييييييييييبغيية ا لييية والرتييابييةب  وهنييا مبييد من اإلشييييييييييييييارة إلى أنييه م  

هييا  وأدوا بييالتفييدأييد وامبتمييارب ومن هنييا نبعيي  ركرة الييدراسيييييييييييييية الحييالييية في إممييانييية دراسيييييييييييييية أسيييييييييييييياليييب التقييم  

 ية التربية بفامعة حلب في املناطق املحررة.   كلفي ي ة التدري ية  امل تحدمة لتقييم أداء أهياء اله
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 :  مشكلة البحث

كلية التربية في  حث في تقييم أهييييييييييياء هي ة التدريس  مشييييييييييملة هذا الب في ًييييييييييحء ما سييييييييييبق أمكن تحدأد

 بفامعة حلب من وجهة نظر الطلبةب وللتصدي لهذه املشملة أحاول الباحث اإلجابة هن األس لة ا تية:

 ألهياء هي ة التدريس؟في كلية التربية بفامعة حلب   ما درجة تقييم الطالب .1

 ملتغنر الجنس؟في كلية التربية بفامعة حلب ما درجة تقييم الطالب   .2
 
 ألهياء هي ة التدريس ورقا

 ملتغنر ال نة الدراسية؟في كلية التربية بفامعة حلب ما درجة تقييم الطالب   .3
 
 ألهياء هي ة التدريس ورقا

 ملتغنر التحصص؟ي كلية التربية بفامعة حلب فما درجة تقييم الطالب   .4
 
 ألهياء هي ة التدريس ورقا

 أهداف البحث:  

 هدف البحث الحالي إلى:

 .يةهي ة التدري  الألهياء  في كلية التربية بفامعة حلب ف درجة تقييم الطالب  تعر   .1

 ملتغنر الجنس.  يةهي ة التدري  الألهياء  في كلية التربية بفامعة حلب ف درجة تقييم الطالب  تعر   .2
 
 ورقا

 ملتغنر ال ييييييييييييينية  ييةهي ية التيدري ييييييييييييي الألهيييييييييييييياء  في كليية التربيية بفيامعية حليب  ف درجية تقييم الطالب  تعر   .3
 
ورقيا

 الدراسية.

 مل  يةهي ة التدري  الألهياء  في كلية التربية بفامعة حلب تعرف درجة تقييم الطالب   .4
 
 تغنر التحصص.ورقا

 أهمية البحث:  

 من:
ا

 أمكن أن أويد هذا البحث كال

 : حيث أمكن للمحاًرين:في كلية التربية  التدريسيةأعضاء الهيئة   -1

اهم هن نتائج تقييم أدائهم التدريسضاب مما   •  معررة درجة ًر
 
 من أجال املايد من التطحر. يعطيهم حاراا

أحقق أهداف   ب بماهواسيتراتيفيات  وتح ينن طر  التدريسامسيتوادة من هملية التقييم في تطحير أنو يهم   •

 العملية التعليمية

بتصيييييييييميم اسيييييييييتمارة تقييم شييييييييياملة تراعي ريها جميع ا البحث  حيث أمكن امسيييييييييتوادة من هذ جامعة حلب: -2

الجحانب امل تلوة  ائمة هاى أسيس ومعاأنر هلمية من أجال اتحا  القرارات املناسيبة لتح ينن أداء أهيياء  

 ب وتطحير العمال الجامعي.هوتطحير   الهي ة التدري ية



 يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تقييم األداء التدريسضا ألهياء هي ة التدريس في كلية التربية بفامعة حلب في املناطق املحررة
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 .: حيث أوت  هذا البحث املجال أما  الباحثنن للقيا  بذبحاث أخرك الباحثين -3

 حدود البحث:  

 ا تصر البحث الحالي هاى الحدود ا تية:

 .في املناطق املحررةطالب كلية التربية في جامعة حلب  الحدود البشــرية:   -

 .2021_2020في العا  الدرا ضا الدرا ضا الثا ن  م التطبيق في الوصال ت  الحدود الزمانية: -

 جامعة حلب في املناطق املحررة. الحدود املكانية: -

 : مصطلحات البحث

 التقييم

ممحنييا هييا أو هنيياليييييييييييييرهيياب  غييية   ك حييدإهملييية منظميية أتم ريهييا إلييييييييييييييدار حكم هاى منظحميية تعليمييية أو  

تتعلق بيييادخيييال تح يييييييييييييةنيييات أو تعيييدأالت هاى تلييي  املنظحمييية كميييالب أو هاى  عض ممحنيييا هيييا أو  إليييييييييييييييدار  رارات

 .(3ب  2007هنالرهاب بما أحقق أهدارها. )زين العابدأنب طاهرةب  

 بـ نـ :
 
ــا همليية أقح  ههيا أرراد أو جمياهية ملعررية ميدك نفيال أو رشيييييييييييييال تحقيق هيدف معنن   ويعرف أيضــــــــــ

  (186ب  2011وتحدأد نقاط القحة واليعف ورق معاأنر معدة لذل  الغر . )الحكيالب 

طالبه  الحكم هاى األداء التدريسييضا لعيييح هي ة التدريس من  بال ا البحث  ويقصييد بتقييم األداء في هذ

 .بانة املعدة لهذه الغاأةطالباته باستحدا  امسألو 

 األداء التدريس ي:  

 التعلمية املناطة به وما -هرره العماأرة بذنه: درجة  يا  هييح هي ة التدريس بألنويذ املها  التعليمية  

. )العماأرةب  
 
 سلحكيا

 
 (103ب  2006أبذله من ممارسات وأ شطة وسلحكيات تتعلق بمهامه امل تلوة تعبنرا

 أسييلحب أمارسييه هيييح هي ة التدريس إلنفاز همله ومهامه داخال  اهة  ب ن :ويعرف األداء التدريســ ي  

تنويذ ب و التحطي  للتدريس؛  املحاًيييييييرات أو خارجها من العملية التدري يييييييية والتا تتمثال في املجامت امل تلوة

 العمليية التعليميية  نلتحقيق أريييييييييييييييال النتيائج لتح ييييييييييييين  بدريستقحيييييييييييييييييييييييييييم التي ب و أسييييييييييييييالييب التيدريسب و التيدريس

 (20ب 2018معية. )البابطننب الجا
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ما أقح  به هييييييييح هي ة التدريس من أ شيييييييطة وهملياتب   كالا البحث  ويقصيييييييد باألداء التدريسيييييييضا في هذ

 .التدريس أو خارجها وإجراءاتب وسلحكيات تعليمية تتعلق  عملية التدريس داخال  اهة

 عضو هيئة التدريس:

امل تلوة وهم متوراحن   مراكاها وبرامفها  يوفاملدرسحن الذأن أقحمحن بالتدريس والبحث في الجامعة 

 (.185ب  2003)هابدأنب   للعمال في الجامعة ويحملحن إحدك الرتب العلمية من مرتبة مدرس.

من   كلية التربيةفي : كال من يعمال في مفال التدريس الجامعي في جامعة حلب هذا البحثويقصيييد به في 

واملدرسيييييييينن من حملة درجة الدكتحراه   أسييييييييتا  مشييييييييار ب أو املحاًييييييييرينحملة درجة الدكتحراه برتبة أسييييييييتا  أو 

 واملاج تنر.

 الدراسات السابقة

لى معررة تقحيييييييييييييييييم أداء هييييح هي ة  إهدر  الدراسييية    Freeze & etal, 2004) (يتال  وإ دراســـة زريزي 

 من جامعة جنحب كارول112وجهة نظر الطلبةب تمحن  هينة الدراسيييية من ) التدريس من
 
ينا ب اسييييتحد   ( طالبا

مؤلوة من خم ييييييييييييية جحانب و ي: )التحطي ب  بأداة امسيييييييييييييألبانة لتقحيييييييييييييييييييييييييييم أداء هييييييييييييييح هي ة التدريس الباحث

نن مهارات  لى تح ييييييي إالطلبة أؤدي   امتفاه(ب تحليييييييال الباحثحن إلى أن تقييييييييييييييييييييييمو التحاليييييييالب  و  دارةباإل و التعليمب و 

 دائه.أاملدرس التعليمية و 

إ(Jurate 2007)   دراســــــــــــــــة جورات الطلبييييية هيييييدرييييي   التعليم الجيييييامعي من خالل اراء  لى تقييم جحدة 

ال ريفننب واسيييييييييييييتحدم  الباحثة املنيج الحليييييييييييييونب وتحليييييييييييييل  الدراسييييييييييييية إلى أن الطلبة ال ريفنن  الجامعينن

ًيييييييييييييرورة تحرر املهيارات العمليية بنن أهييييييييييييييياء   يعتقيدون أن أهم ميا أفعيال التعليم الجيامعي  ا رياهليية كبنرة هح

قييدرة هاى حييال الصيييييييييييييعحبييات العلمييية التا تحاجييه الطلبييةب املهييارة العييالييية في التويياهييال مع  هي يية التييدريسب مثييال ال

اب وامسيييييييييييييتمييار إلى حيياجييات الطلبيية العلميييةب وتنمييية مهييارات ا أو جميياهييي  التوكنر هنييد  الطلبييةب سيييييييييييييحاء كييان رردأيي 

 .الطلبة وتطحيرها

تقيدأر الطالب لألداء الكاي هيدري  إلى تحيدأيد العحاميال املؤ رة هاى    (Amy & Jason, 2008)دراســـــــــــــة  

يييييييييييييا الكاي للطالب ه املقرر اليدرا يييييييييييييضاب    نألهيييييييييييييياء هي ية التيدريس في التعلم هن  عيدب والعحاميال املؤ رة هاى الًر



 يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تقييم األداء التدريسضا ألهياء هي ة التدريس في كلية التربية بفامعة حلب في املناطق املحررة
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 ما أتذ ر بكواأتا التنمية ال ييييي صيييييية  
 
وتحليييييل  الدراسييييية إلى أن تقحيم األداء الكاي لعييييييح هي ة التدريس االبا

ا الكاي ل  لطالب أتذ ر بكواأة مصادر التعلم.ومصادر التعلمب بةنما الًر

التا هدر  إلى تقييم أهيييييييييييياء هي ة التدريس بملية   (2011دراســــــــــة عبد املنعم عتي وزاطمة توزيق  

 وطيالبية من طلبية كليية التربييةب ولتحقيق  120التربيية من وجهية نظر طالههياب وتمحني  هينية البحيث من )
 
( طيالبيا

كذداة للدراسييييييييةب وتحلييييييييل  الدراسيييييييية إلى أن أداء أهييييييييياء هي ة  هدف الدراسيييييييية اسييييييييتحد  الباحثان امسييييييييألبانة  

 في امسيييييييييييييتعيداد للتيدريس و هي ية الطالب ليدراسيييييييييييييية املقرر 
 
التيدريس بمليية التربيية أهاى من املعييار املقبحل تربحييا

 في تقحيم الطلبة.
 
 وأساليب التدريس والتواهال مع الطالبب بةنما كان أداء أهياء هي ة التدريس متحسطا

هدر  إلى تقحيم رعالية التدريس   ((Pama, Dulla and Richard, 2013باما ودوال ودوليو   دراســـــــــــة

ب  ات طالبالو الطالب    (3110هي ة تدريس و)هييييييييييييييح  (  127من وجهة نظر الطلبةب وتمحن  هينة الدراسييييييييييييية من )

رعييياليييية التيييدريس تحتلف بييياختالف الجنس وطحل ميييدة ال يييدميييةب والتحصيييييييييييييص  أن  وتحليييييييييييييلييي  اليييدراسييييييييييييييية إلى  

 كادأما.األ

ــار   التعرف هاى وا ع األداء التدريسيييييضا ألهيييييياء هي ة التدريس في كليات  إلى هدر   (  2017دراســــة نصــ

ليييييييييييييون التحليايب حييث اسيييييييييييييتحيد  ح نظر الطلبية بفيامعية ااةب واسيييييييييييييتحيد  البياحيث املنيج ال التربيية من وجهية

 وطييالبييةب ت813( رقرةب وتمحنيي  هينيية البحييث من )34اسيييييييييييييألبييانيية ممحنيية من )
 
حليييييييييييييليي  الييدراسيييييييييييييية إلى أن ( طييالبييا

ب وجاء مفال اإلهداد والتحطي    املتحسيييييي  الح يييييياان لحا ع األداء التدريسييييييضا ألهييييييياء هي ة التدريس كان
 
كبنرا

املرتبيية األخنرة جيياء مفييال البحييث   للتييدريس بيياملرتبيية األولى وفي املرتبيية الثييانييية جيياء مفييال القييياس والتقحيم وفي

كلية التربية  رو   ات دملة إحصييييييائية بنن متحسيييييي  تقدأرات طلبةهد  وجحد رهن العلماب وكشييييييو  النتائج  

والتحطي    في جامعتا األ صيييييض  واألزهر تعاك ملتغنر الجنس والجامعة وامل يييييتحك الدرا يييييضا في مفامت: اإلهداد

  ات دملة إحصيييييييييييييائية في مفامت: البحث العلما والححار  اوالقياس والتقحيمب بةنما وجدت ررو   بالتدريسيييييييييييييضا

 واملنا شة مع الطلبة.

ألهيياء هي ة التدريس   لى التعرف هاى درجة األداء التدريسيضاإهدر  الدراسية  (  2018دراسـة سـعود  

التدريس وأساليب التدريس وتقحييم  تدريس وتنويذلكلية التربية بفامعة املل  سعحد في مفامت التحطي  ل  يف

الظاهرة املدروسيييييةب واسيييييتحد  أداة امسيييييألبانة   ليييييفالتدريسب واسيييييتحد  الباحث املنيج الحليييييون ملالئمته لح 
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التربية بفامعة املل  سييييعحدب وتمحن  هينة   للتعرف هاى درجة األداء التدريسييييضا ألهييييياء هي ة التدريس في كلية

 وطالبة  (339البحث من )
 
ألهييييييييياء هي ة التدريس في  درجة األداء التدريسييييييييضا أن إلى الدراسيييييييية ب وتحلييييييييل طالبا

لتدريس في مفال أسيييياليب  ب ودرجة األداء التدريسييييضا ألهييييياء هي ة امرتوعة  ريس وتنويذهالتحطي  للتد  فالم

 مفال تقحيمه متحسطة من وجهة نظر طالب كلية التربية بفامعة املل  سعحد.التدريس و 

هدر  إلى التعرف هاى نقاط القحة والييييييييييييعف في محاليييييييييييوات األسيييييييييييتا   (  2019دراســـــــــــة علياء كام   

األسيييييييييييييتيا  الجيامعي من وجهية نظر الطلبيةب واسيييييييييييييتحيدمي  البياحثية املنيج الحليييييييييييييون    وتحيدأيد م يييييييييييييتحك الجيامعي 

وطالبةب وأشيييارت نتائج    ( طالب100وتمحن  هينة البحث من )امسيييألبانة كذداة للبحثب     واسيييتحدمالتحليايب 

معيار    حققالدراسيييييييية إلى تحقيق الجحدة في أداء األسييييييييتا  الجامعي في كال مادة من املحاد التا أقح  بتدري ييييييييهاب و 

  هال ة األستا  الجامعي باملجتمع الن بة األهاى مما أدل هاى خدمة األستا  الجامعي ملجتمعه.

هيدري  إلى تقييم أداء أهيييييييييييييياء هي ية تيدريس (  2019دراســــــــــــة نضــــــــــــال ع ســــــــــــ   ووســــــــــــام عبـد ال ريم  

ب وتمحن  هينة البحث من  ن وجهة نظر الطلبةموالصيييررة   لعلح  اإل  يييانيةولالدراسيييات العليا في كليتا التربية 

 وطالبة من طلبة الدراسييييييات العلياب ولتحقيق هدف الدراسيييييية اسييييييتحد  الباحثان اسييييييألبانة ممحنة  120)
 
( طالبا

ئج الدراسييييييية إلى أن تقييم طلبة الدراسيييييييات العليا ألداء أهيييييييياء هي ة التدريس كان ( رقرةب وأشيييييييارت نتا68من )

بدرجة متحسيييييييييطة هاى جميع محاور األداة حيث حصيييييييييال مححر ال ييييييييي صيييييييييية والعال ات اإل  يييييييييانية هاى املرتبة  

رتبة الثالثةب  األولىب ومححر األ شطة وأساليب التقحيم هاى املرتبة الثانيةب ومححر التمكن العلما وامل ا هاى امل

 ومححر التحطي  والتنويذ هاى املرتبة الرا عة.  

 التعليق عتى الدراسات السابقة

 من خالل استعرا  الدراسات ال ابقة وجد الباحث أنه: 

يييحر األسيييا يييضا   أألشيييابه البحث الحالي - هيييياء  أل تقحيييييييييييييييييم األداء التدريسيييضا وهح  مع الدراسيييات ال يييابقة في املًح

 & Freeze) (دراسييييييييية ررياي واأتال  ب كجامعة حلب في املناطق املحررةفي  ة  كلية التربيفي   ية ييييييييي هي ة التدريال

etal, 2004(2109دراسة نيال هةسض  ووسا  هبد الكريم )و   ب(2018راسة سعحد )دو  ب 
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مع معظم الدراسيييييات ال يييييابقة في اسيييييتحدامها للمنيج الحليييييون وأداة الدراسييييية و ي  أألشيييييابه البحث الحالي -

دراسية نصيار  ب و (Jurate 2007) دراسية جحرات  و  بFreeze & etal, 2004) (أتال  إة ررياي و دراسي ك  امسيألبانة

 ب(2018راسة سعحد )د  ب(2017)

 الدراسات ال ابقة في ممان إجرائها. هن البحث الحاليحتلف  يو  -

هي ة التدريس في كلية التربية تقييم أهيييياء  إلى ن الدراسيييات ال يييابقة في أمها سيييع  ه  البحث الحالي  تمنزيو  -

 فامعة حلب في املناطق املحررة.ب

 الدراسات ال ابقة في تطحير أداة الدراسة وليااة رقرا ها. من البحث الحالي  استواد -

 اإلطار النظري: 

  أهمية تقييم ال فاءة املهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 من امهتبارات ااملهنية ألهياء هي ة التد أمكن رهم أهمية تقييم الكواءة
 
 : تيةريس الجامعي انطال ا

داخيال  لتقييم أداء هييييييييييييييح هي ية التيدريس دور رياهيال ومؤ ر هاى مفرييات العمليية التعليميية والتيدري ييييييييييييييية -

 املؤس ة الجامعية وما ت عى إليه من أهداف هلمية وتربحية.

 شييييييييرية مدربة   إطاراتأؤ ر تقييم أداء أهييييييييياء هي ة التدريس الجامعي هاى محرجات هذه املؤسيييييييي يييييييية من   -

 تعمال هاى النهح  بمفتمعا ها ومؤس ا ها امل تلوة.

الجامعي هاى  تقييم أداء أهيييييييييييياء هي ة التدريس الجامعي أحد أهم املؤشيييييييييييرات التا ت ييييييييييياهد األسيييييييييييتا د يع -

 .تدار  أخطائه وسلبياته وتدهيم إأفابياته وتعاياها

وممارسييييييية   جه و درته هاى حال املشيييييييكالتنتاإي ة التدريس يشيييييييمال سيييييييلحكه و شييييييياطه و تقييم أداء هييييييييح ه -

 (.5ب  2009جيد. )هةسض  والنا ةب   الالعملية التعليمية داخال القاهات الدراسية  شم

 .  هاوسلبيا   التحدأد الد يق إلأفابيات األنظمة امل تلوة املطبقة في الجامعات -

حهة. -  ل  ط  واألهداف املًح
 
 التحدأد الد يق ملدك سنر األنظمة الجامعية ورقا

 أتم في ًحئه اختيار برامج التطحيرا -
 
 .هوخطط ستحدا  التقييم بصوته معيارا

اسيييييييتحدا  التقييم كحسييييييييلة لتقدأر أداء األنظمة  شيييييييمال ها  وأداء أهيييييييياء هي ة التدريس  شيييييييمال خا .  -

 (.2003)زاأدب 
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تحدأد نقاط القحة الييعف في  يأهمية تقييم الطالب لعييح هي ة التدريس   أن إلىومبد من اإلشيارة  

العملية التدري يييييييية من حيث ليييييييواته ال ييييييي صيييييييية واملهنية والعلمية وانرهاب ومحاولة الكشيييييييف هن تذ نر هذا 

 التقييم في العملية التدري ية.  

  :أهداف تقييم ال فاءة املهنية ألعضاء هيئة التدريس

الكواءة املهنية لعيييييح هي ة التدريس من األمحر املهمة في التعليم العالي رمن خاللها   هملية تقييم د  تع

 
ُ
والتفيييدأيييدب رعمليييية  وسييييييييييييييلييية للتطحير  يارات التا تحيييد  م ييييييييييييينرة التعليم و تحيييذ الكثنر من اإلجراءات والقر ت

التييييييياليييييييية األهيييييييداف  تحقق  )تميييييييا ب  2013)الهحييييييييدب    :التقييم  )الجنييييييياانب  2009(ب  (ب (Grote ,2002(ب  2009(ب 

(Rynes, Gerhart, & Parks, 2005  2017(ب )العيالرةب.) 

 .تقييم م تحك األداء لعيح هي ة التدريس ومتا عة م تحك التقد  في  ل  -

القحة في األداء لتعاياها وامسيييييييتوادة منها وإممانية نقلها لبخرين ه ر وسيييييييائال متعددةب  يالكشيييييييف هن نحا  -

ع الحلحل لتحقيق  ل   .وتحدأد نقاط اليعف لتالريها وًو

ه ر بحابة   اإلشيييادة باألداء املتمنز لعييييح هي ة التدريسب واسيييألثمار  ل  في جحانب متعددة ل دمة املجتمع -

 .مية واملجتمعية األخرك البحث العلما واأل شطة العل

راجعة  القرار بتغذأة يد لييييييا عيفي تحرنر  اهدة بيانات هن برامج الجامعة بمال توصيييييييال ها وتاو   امل يييييياهدة -

عتمد في ترشيد القرارات الجامعية
ُ
 .هن كال ما أريدون من معلحمات ت

تحقيق مها    ا فيركرة هن اإلممانات والكواءات املتاحة لالسييييييييييتوادة القصييييييييييحك من طا ا ها وجهحده  إهطاء -

 الجامعة. 

 د جحدة العمال الحظيون األكادأما بما أححي من مهارات وأ شطة وانرها.أتحد -

ر محتحييييات املقررات اليييدراسييييييييييييييييية بحييييث يعحد هاى هييييييييييييييح الهي ييية يرييياهليتيييه وتطح   زييييادةن األداء و نتح ييييييييييييي  -

 التدري ية بالتغذأة الراجعة التا تنعكس هاى تح نن م تحك األداء.

حد من املعح ات التا تحد من املمارسيييييييييات التدري ييييييييييةب من خالل تحرنر اإلممانات  البة ة التعلم و ن  نتح ييييييييي  -

 التعليمية املناسبة.
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ييييييييييييع الحظيون لعيييييييييييييح  - ييييييييييييحهية أما أتعلق بالًح كالتر ية وزيادة الراتب  يةهي ة التدري يييييييييييي الاتحا   رارات مًح

 والححارا وانرها.

 أساليب تقييم أعضاء هيئة التدريس: 

 ,Ragupathiالييب متعيددة لتقييم أهيييييييييييييياء الهي ية التيدري ييييييييييييييية ومن أهم تلي  األسيييييييييييييالييب:  تتحرر أسييييييييييييي 

Booluck, Roop, & Ip, 2009) Pan, Tan,( ب)Balam & Shannon, 2010.) 

والييييييييييعف ويقصيييييييييد به أن أبادر هييييييييييح هي ة التدريس بتقييم نو يييييييييه ملعررة نقاط القحة    التقييم الذاتي: -

ب إم أن لهذا األسييييييييلحب هيحبمن أك ر أسيييييييياليب التقييم   دويع
 
  بحم

 
حيث م أمكن اهتماد هذا األسييييييييلحب في ا

أنو يييهم تقدأرات أهاى من التقدأرات التا يعطيها   أميلحن إلى إهطاء مكما أمهتر ية أهيييياء هي ة التدريس 

 انرهم لهم.

   تقييم الطالب: -
 
 ملعررة مدك  ويتم في مهاأة املقرر الدرا يييييضا بحاسيييييطة الطالب من خالل نما ر معدة م يييييبقا

تمكن هيح هي ة التدريس من اإلملا  بفحانب العملية التعليميةب ويمكن لعيح هي ة التدريس امستوادة  

 خذ ههذا األسلحب في محتلف الجامعات األمريكية.  ؤ يم في ررع الكواءة التدري يةب ويمن التقي

التيييييدريس بتقييم زمالئهمب ويؤخيييييذ  تقييم الزمالء: - ههيييييذا األسيييييييييييييلحب في معظم   حييييييث أقح  أهيييييييييييييييييياء هي ييييية 

 الجامعات العربية.

تقييم رئةس الق يييييييييييييم هاى درجييية كبنرة من األهميييية كحنيييه هح امل يييييييييييييؤول األول    ديعييي   تقييم رئ س القســــــــــــم: -

ه وكواءته  ئأمحن هاى دراأة وهلم بم يييييييييتحك أدا واملباشييييييييير هن أهيييييييييياء الهي ة التدري يييييييييية رمن املوتر  أن

 .التدري ية ومدك  شاطه وتعاونه مع زمالئه

وتمحن جهة أو وحدة خالييييييييية )إدارة هليا( خالييييييييية بالتقييمب وتعتمد في تقييمها هاى   تقييم جهات التقييم: -

ريها جميع الجحانب امل تلوةب  ائمة    ىث تصيمم اسيتمارة تقييم شياملة تراع أسياليب التقييم ال يابقةب بحي

خيييذ ؤ هاى همليييية التقييم وت  بحن ن وميييدر ح هاى أسيييييييييييييس ومعييياأنر هلمييييةب ويقح  بيييالتقييم أرراد متحصيييييييييييييصييييييييييييي 

ييييييييييحهية ب من أجال اتحا  القرارات املناسييييييييييبة لتح يييييييييينن أداء هيييييييييييح الهي ة   عنن امهتبار  املصييييييييييدا ية واملًح

 ب وتطحير العمال الجامعي.هوتطحير   التدري ية
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ا البحث سيييييييييييقح  الباحث بتقييم أداء أهييييييييييياء الهي ة التدري ييييييييييية باسييييييييييتحدا  أسييييييييييلحب تقييم وفي هذ

 الطلبة ألهياء الهي ة التدري ية.  

 :اتجاهات تقييم الطالب لألداء التدريس ي لعضو هيئة التدريس

 :انق م  وجهات النظر ححل هملية التقييم لعيح هي ة التدريس من  بال الطلبة إلى اتفاهنن 

: ويرك أصييييييييييحاب هذا امتفاه أن هنا  ح يييييييييينات أمكن اإلرادة منها هند األخذ بالتقييمب األول   االتجاه

أن هملية تقييم الطلبة ألداء أهييييييييياء هي ة التدريس   (Green wald) رقد بين   عض الدراسييييييييات مثال دراسيييييييية

اجة إلى محرجات  في الجامعات بحه  أصحاب القرار ولناه هملية ًرورية وأن نتائفها تتمتع باملصدا يةب وأن

واألسييييييييييييتا  الجامعي وبين  دراسييييييييييييات أخرك أنه أمر   هملية التقييم هذه في تطحير راهلية وكواأة كال من اإلدارة

ال يييييييي صييييييييية بنن املدرس والطلبة وطبيعة   ًييييييييروري إم أنه  د أتذ ر بالعدأد من العحامال منها العالمة والعال ة

 امل ا .

يييييييييييحن اسيييييييييييتحدامهاب حيث أذهبحن إلى أن هنا   : ممن يشيييييييييييكمحن في مصيييييييييييدا يتاالتجاه الثاني ها ويعاًر

 هدد
 
أنبغي املتوات إليها ريما أتصييييال  عملية تقييم األداء التدريسييييضا ألهييييياء هي ة التدريس   من املحا أر التا ا

 ا تن: أمكن ت  يصه في

إأفابياتب  إن تقييم أهييياء هي ة التدريس خاليية األسيياتذة  د أنطحي هاى سييلبيات أك ر مما أنطحي هاى   -

أحيييييع ألي شييييمال من أشييييمال    ممن ولييييال إلى رتبة األسييييتا أة أنبغي أ حيث يعتقد أصييييحاب هذا امتفاه أن

 .التقييم

 للتحتر لديهم مما  د ي ييييهم في خلق بة ة هييييياء هي ة التدريس بطريقة  تقييم أ إن -
 
متكررة  د أمحن مصييييدرا

 مريحة. همال انر

إلييييييدار أحما   ابتة تتعلق بكواءة األسييييييتا  أو هاى   ي يييييياهدهمالطلبة م أتمتعحن بالنضييييييج المافي الذي   إن -

 .التدري ية العملية

الح  ب وطبيعة  و عدأد من العحامال ال ارجية التا تؤ ر هاى تقدأرات الطلبةب مثال حجم الشعبةب الهنا    -

 (417ب  2017املادة. )هطاف العيالرةب 
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( إلى تقييم الطلبة ألهييياء هي ة التدريس أؤ ر  شييمال سييل ا 2000اهيمب والطيبب  وأشييارت دراسيية )إبر 

هاى العملية التدري يييييية مهتماده هاى تقدأرا هم ال ييييي صييييييةب وأشيييييار الباحثان إلى هحامال ررض أهيييييياء هي ة  

 التدريس لتقييم الطلبة و ي:

 ًعف الكواءة لدك الطلبة. -

 ر التدري ية مثال الدرجة املتح عة. د تتذ ر تقدأرات الطلبة ببعض العحامال ان -

 .لهشعبية األستا  أ ر في تقييم الطلبة ل د أمحن   -

وهذا التباأن في ا راء بنن املحارقة والررض ألسييييييييييلحب امهتماد هاى الطلبة في تقييم أداء أهييييييييييياء هي ة  

تحمس لعملية يشييييييييييييينر إلى تااأد الجدل ححل تل  العمليةب وهنا  من األسييييييييييييياتذة الجامعينن من هح م التدريس

التدريسييييضاب ومنهم من يشييييك  في مصييييدا يتها ويقاو  اسييييتحدامهاب ويعد امتفاه الثا ن هح   تقييم الطلبة ألدائهم

 في املجتمعات
 
 العربية مقارنة باملجتمعات الغربية. األك ر شيحها

 منهجية البحث وإجراءات  

 منهج الدراسة:  -1

املنيج مناسيييييب ملثال هذه الدراسيييييات الحليييييويةب حيث   اهتمد البحث الحالي هاى املنيج الحليييييونب وهذا

الحلييحل إلى الحقائقب ويألناسييب مع طريقة جمع البيانات املعتمدة في هذه الدراسيية و ي امسييألبانة   هاى  ي يياهد

 في الدراسات والبححث النو ية والتربحية.
 
 التا تعت ر من أك ر األدوات استعمام

 مجتمع البحث وعينت :  -2

   مجتمع البحث:-أ

تييذلف املجتمع األلييييييييييييياي للبحييث من جميع طالب كلييية التربييية بفييامعيية حلييب في املنيياطق املحررةب للعييا  

طالب وطالبةب حيث تم الحصيحل   (700)  و د بلغ العدد الكاي ألرراد املجتمع األلياي(ب  2021-2020)الدرا يضا 

 هاى أهداد الطالب في كلية التربية من خالل الرجحر إلى همادة الملية.  

 عينة البحث:  -ب

كلية التربية   وطالبات  ( من طالب103لتحقيق أهداف البحث سييييحب  هينة هشييييحائية   يييييطة بلغ  )

نة العشيييييييييييييحائيية ال  ييييييييييييييطية هح أن هدد  إلى أسيييييييييييييلحب العيبفيامعية حليب في املنياطق املحررةب ومن م ررات ال جحء  
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  2002)  أرراد مفتمع البحييث متفييا س و ليييال وهييذا مييا أشييييييييييييييار إليييه الصييييييييييييينرفي
 
(ب من أننييا هنييدمييا نحاجييه مفتمعييا

 و ليال العددب رانه من املوييييييال ال جحء إلى أسيييييلحب العينة العشيييييحائية ال  ييييييطة )محمد هبد الوتال  
 
متفا  يييييا

 لمال أرراد الجماهة حظحظ تعاا أن   (ب2007)سييييييييامن م حمبيشيييييييينر  (. والعشييييييييحائية كما 195ب  2002الصيييييييينرفيب  
 
  ا

مأل ييياوية في أن أفري اختيارهم من بنن أرراد العينةب وأم أؤ ر اختيار أي ررد بذي ليييحرة من الصيييحر في اختيار  

 ( أبنن ال صائص الدأمحارارية ألرراد هينة البحث.1والجدول ا تن ر م )أي ررد اخر. 

ازية ألزراد عينة البحث و يم( الخصائص الد1  جدول   غر

متغير 
 الجنس

متغير السنة   النسبة العدد 
 الدراسية 

متغير  النسبة العدد 
 التخصص 

 النسبة العدد 

 %44 45 إرشاد نفسي %68 70 سنة أولى  %42 43 الذكور 
 %56 58 معلم صف %32 33 سنة رابعة %58 60 اإلناث 

 %100 103 المجموع %100 103 المجموع %100 103 المجموع
 :ةأدوات البحث وخصائصها السي ومتري. 3

 :استبانة تقييم األداء التدريس ي ألعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية

 اسيييألبانة تقييم األداء التدريسيييضا ألهيييياء الهي ة التدري يييية في كلية التربيةتم إهداد  :  االســـتبانةإعداد  

هاى  عض   وامطالر بهاى األدبييات النظريية واليدراسيييييييييييييات ال يييييييييييييابقية  ات الصيييييييييييييلية  امطالرمن  بيال البياحيث  عيد 

اسيييييألبانة تقييم األداء التدريسيييييضا ألهيييييياء الهي ة التدري يييييية في كلية واعد  ل  أهد  املشييييياههة لها  أدوات القياس  

 في لحر ها األولية  (51)ها  وبلغ هدد بنحد  التربية
 
 ى ستة محاور هاى النحح ا تن:تتحزر ها  بندا

 تقييم األداء التدريس ي ألعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية استبانةمحاور  (2  جدول 

 عدد البنود المحور والدرجة الكلية 
 7 المحور األول: شخصية األستاذ الجامعي
 10 المحور الثاني: التمكن من المادة العلمية

مهارات التعليم المتنوعة المحور الثالث: إتقان   5 
 7 المحور الرابع: تنوع مصادر التعلم

 12 المحور الخامس: مهارات التعامل مع الطلبة 
 10 المحور السادس: مهارة القياس والتقويم 

 51 االستبانة ككل 



 يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تقييم األداء التدريسضا ألهياء هي ة التدريس في كلية التربية بفامعة حلب في املناطق املحررة
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 املقياس والتا تمثل  با تن:  اباجراء الدراسة ال يمحمترأة لهذ  و ا  الباحث

 :االستبانةصدق 

للتذكد   حلبجامعة  في كلية التربية   مدر يييضاهاى هدد من    امسيييألبانةتم  ل   عر  صــدق املحتو :  -1

 ا     م  بن إلى تعدأال  عض البنحد من حيث الصيييااةح بدملة املحكمنن حيث أشييار املحكممن لييد  املحتحك  

   (51)في ليييييييييييحرته النهائية أييييييييييييم   حيث أليييييييييييب  املقياسب الباحث بتحري تحلييييييييييييات املحكمنن واملتزا  هها
 
ب بندا

 وطالبةب  30ممحنة من )اسييييييييييتطالهية    هينةهاى   امسييييييييييألبانة    عد  ل  طبق  محاورب  سييييييييييتةهاى   ننمحزه
 
( طالبا

 لدك الطلبة  امسييألبانةمة رقرات  ءمال  و ل  ههدف معررة مدك   بو ي انر متيييمنة في هينة الدراسيية األسيياسييية

يييييييييييييحح إنمييا  ييا  بتعييدأييال  عض   بوفي ًيييييييييييييحء نتييائج العينيية امسيييييييييييييتطالهييية لم أقم البيياحييث بحييذف أي بنييد  هييابوًو

 هاى النحح ه  الطلبة. كما تم اسيتكمال دراسية ليد  املقياس و بات لدك املوردات التا لم تكن واضيحة  
 
إحصيائيا

 ا تن:

من لييييييييد  امت ييييييييا  الداخاي بح يييييييياب معامالت امرتباط بنن  تم التحققصـــــــدق االتســـــــاق الداختي:  

 (.3) كما هح محضح في الجدول   لالسألبانةوالدرجة الملية    املحاور درجات  

 مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية االستبانة محاور معامالت ارتباط  (3  جدول   

 المحور والدرجة الكلية 

شخصية  
األستاذ 
 الجامعي

التمكن من 
المادة  
 العلمية

إتقان 
مهارات  
التعليم 
 المتنوعة 

تنوع  
مصادر  

 التعلم

مهارات  
التعامل مع 

 الطلبة 

مهارة  
القياس 
 والتقويم

الدرجة  
 الكلية 

شخصية األستاذ  
 الجامعي

1 0.688** 0.645** 0.556** 0.577** 0.652 0.758** 

التمكن من المادة  
 العلمية

 1 0.569** 0.748** 0.579** 0.756 0.768** 

إتقان مهارات التعليم  
 المتنوعة 

  1 0.725** 0.758** 0.854 0.865** 

 **0.689 0.587 **0.645 1    تنوع مصادر التعلم
مهارات التعامل مع 

 الطلبة 
    1 0658** 0.753** 
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 **0.831 1      مهارة القياس والتقويم 
 0,01)**( دال عند مستوى داللة 

ا هنيد م يييييييييييييتحك    ةأن معيامالت امرتبياط كلهيا دالي   (3)الجيدول  أظهر من خالل         ( 0,01دملية )إحصييييييييييييييائيي 

 .البنيحي   امما أدل هاى لد ه بتصف بات ا  داخايت  امسألبانةوهذا يعاا أن 

التدريسيييضا ألهيييياء الهي ة التدري يييية  اسيييألبانة تقييم األداء  باسيييُتحرار الثبات ال ا  :  االســـتبانةثبات  

 :تيةبالطرائق ا   في كلية التربية

اسييألبانة تقييم األداء التدريسييضا ألهييياء الهي ة التدري ييية في لح يياب  بات  طريقة إعادة التطبيق:  -1

  ها هاى العينة امسييييييتطالهية ال ييييييابقة نو يييييي   امسييييييألبانةبطريقة إهادة امختبار  ا  الباحث بتطبيق    كلية التربية

  30املؤلوة من )
 
أهيد تطبيق املقياس للمرة الثانية هاى العينة نو ييييييييها  عد معييييييييضا أسييييييييبحهنن  وطالبة  م( طالبا

والييدرجيية الملييية هن طريق    امسيييييييييييييألبييانييةمن التطبيق األولب واعييد  ليي  اسيييييييييييييتحرجيي  معييامالت الثبييات ملجييامت  

 .( أبنن النتائج4)ول  والجدح اب معامال امرتباط بنن درجات التطبيق األول والتطبيق الثا ن  

معامال  بات التفائة النصيوية هاى العينة نو يها من     سيتحرجاكذل    طريقة التجزئة النصـفية:-2

   .( أبنن النتائج4)والجدول   ببراون   –التطبيق األول باستحدا  معادلة سي رمان  

تم ح يييييييياب معامال امت ييييييييا  الداخاي للعينة نو ييييييييها باسييييييييتحدا  معادلة ألوا  :  طريقة ألفا كرونباخ-3

 .( أبنن النتائج4)والجدول   كرونباخب

 معامالت ثبات اإلعادة وألفا كرونباخ والتجزئة النصفية  (4  جدول ال  

 طريقة ألفا كرونباخ  التجزئة النصفية  طريقة إعادة التطبيق  محاور االستبانة 
 0.798 0.724 **0.756 الجامعي شخصية األستاذ 

 0.789 0.714 **0.821 التمكن من المادة العلمية 
 0.774 0.801 **0.855 إتقان مهارات التعليم المتنوعة

 0.753 0.754 **0.802 تنوع مصادر التعلم
 0.840 0.785 **0.811 مهارات التعامل مع الطلبة 

 0.786 0.824 **0.759 مهارة القياس والتقويم 
 0.849 0.789 **0.845 الدرجة الكلية 

 0,01)**( دال عند مستوى داللة 
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 اسييييييييييألبانة تقييم األداء التدريسييييييييييضا ألهييييييييييياء الهي ة التدري ييييييييييية في كلية التربيةويتضييييييييييح مما سييييييييييبق أن     

 لالستحدا  كذداة للبحث الحالي.ة لالح  امما أفعله  بتصف بدرجة مناسبة من الصد  والثباتت

 :استبانة تقييم األداء التدريس ي ألعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربيةطريقة تصحيح  

 اسييييييييييييألبانة تقييم األداء التدريسييييييييييييضا ألهييييييييييييياء الهي ة التدري ييييييييييييية في كلية التربيةهبارات   نتتم اإلجابة ه

ب جيييدب  ممتييازب: )تيييةبحاحييدة من اإلجييابييات ال مس ا 
 
   ب(ًيييييييييييييعيف  مقبحلب  جيييد جييدا

ُ
عطى درجييا هييا  رييالعبييارات ت

 من  ل  تمحن أهاى درجة أمكن أن أحصيييييييييال هليها   ب(1-2-3-4-5) تن:بالترتةب ال يييييييييابق هاى النحح ا و 
 
وانطال ا

درجةب وأ ال درجة أمكن أن أحصييييييال   (255 ي )  امسييييييألبانةبالن ييييييبة لمامال هبارات    امسييييييألبانة  هالطالب هاى هذ

 درجة.( 51)هليها الطالب  ي

ليدك أرراد هينية    تقييم األداء التيدريسيييييييييييييضا ألهييييييييييييييياء الهي ية التيدري ييييييييييييييية في كليية التربييةدرجية  ولتحيدأيد  

اسيألبانة تقييم األداء التدريسيضا ألهيياء الهي ة التدري يية في تم إهطاء إجابات أرراد هينة البحث هاى   ،البحث

 في تصحي  املقياسب  م ُح ب  بيةكلية التر 
 
 ملقياس ليكرت ال ما ضاب كما هح محضح سابقا

 
 متدرجة ورقا

 
   يما

 طحل الو ة هاى النحح ا تن:

 (.4=1-5ح اب املدك و ل  بطرل أك ر  يمة في املقياس من ألغر  يمة ) -

 (5( هاى أك ر  يمة في املقياس و ي )4ح اب طحل الو ة و ل  بتق يم املدك وهح ) -

 )طحل الو ة(.  0.8=   5÷   4 ▪

(ب و ل  ل حصييييييحل هاى الو ة األولىب لذا 1مة في املقياس و ي )ي( إلى ألييييييغر  0.8طحل الو ة وهح ) إًييييييارة -

(ب  م إًارة طحل الو ة إلى الحد األهاى من الو ة األولىب و ل  ل حصحل هاى 1.8-1كان  الو ة األولى من )

 الو ة األخنرة.الو ة الثانية وهكذا للحلحل إلى 

      
 
أمكن التعامال مع  يم املتحسييطات الح ييابية إلجابات أرراد   ةاى  اهدة التقريب الرياًيييهواسييألنادا

 :(5)هينة البحث كما هح مبنن في الجدول 

 التدريس ي ألعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية  األداءتقييم  درجة( معيار تحديد 5  جدول 

بي الرتبيفئات قيم المتوسط الحسا  التقدير في األداة  
ادرجة مرتفعة جد   5 – 4.21  

 درجة مرتفعة 4.20 – 3.41
 درجة متوسطة 3.40 – 2.61
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 املعالجات اإلحصائية:  .4

(ب إ  تم 20اإلحصييييييالن لتحليال البيانات باسييييييتحدا  الحاسييييييبب الن يييييي ة )  ( (spssتم اسييييييتحدا  برنامج

 (T) اختباربح اب املتحسطات الح ابية وامنحرارات املعياريةب وتم استحدا  امختبارات املعلمية واملتمثلة  

تتحزر   الدراسييييةو ل   عد التذكد من أن هينة    لتحدأد دملة الورو  بنن متغنرات الدراسييييةب  للعينات امل ييييتقلة

.
 
 طبيعيا

 
 تحزها

 نتائج البحث وتفسيرها:. 5

  نتائج سؤال البحث األول . 1

   ؟درجة تقييم طالب كلية التربية في جامعة حلب في املناطق املحررة ألعضاء هيئة التدريسما  

لإلجابة هن ال ييييؤال األول  ا  الباحث بح يييياب املتحسييييطات الح ييييابيةب وامنحرارات املعياريةب ألرراد  

وفي مسيألبانة تقييم األداء التدريسيضا ألهيياء الهي ة التدري يية في كلية التربية  هينة الدراسية هاى الدرجة الملية  

رنيية املتحسيييييييييييييطييات الح ييييييييييييييابييية )الرت ييية(  كييال مححر من محيياورهيياب  م تحييدأييد درجيية التقييم لييديهم من خالل مقييا

 أحضح  ل .  (6ر م )والجدول ا تن  ب5الباحث وأشار إليه في الجدول ر م    هباملعيار الذي اهتمد

 تقييم األداء التدريس ي ألعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية ازات املعيارية ودرجة ر ( املتوسطات الحسابية واالنح6  جدول 

المتوسط  عدد البنود العينة االستبانة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب  درجة التقييم

 5 منخفضة 0.253 2.48 7 103 شخصية األستاذ الجامعي 
 2 مرتفعة 0.413 4.06 10 103 التمكن من المادة العلمية 

 3 متوسطة  0.653 3.20 5 103 إتقان مهارات التعليم المتنوعة
مصادر التعلمتنوع   6 منخفضة 0.128 2.32 7 103 

 1 مرتفعة 0.321 4.10 12 103 مهارات التعامل مع الطلبة 
 4 منخفضة 0.756 2.53 10 103 مهارة القياس والتقويم 

 - متوسطة  0.852 3.37 51 103 الدرجة الكلية 
في كلية التربية  شييييمال ها  كان   التدري يييييةتقييم الطلبة ألهييييياء الهي ة  ( أن 6أالحى من الجدول )      

ب وبالنظر إلى محاور امسييييألبانة أالحى أن أهاى م ييييتحك للتقييم كان 
 
ححر مهارات التعامال مع الطلبة ملمتحسييييطا

 درجة منخفضة 2.60 – 1.81
 درجة منخفضة جدا   1.8 – 1



 يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تقييم األداء التدريسضا ألهياء هي ة التدريس في كلية التربية بفامعة حلب في املناطق املحررة
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(ب وباملرتبة  4.06(ب وباملرتبة الثانية كان مححر التمكن من املادة العلمية بمتحس  و دره)4.10بمتحس   دره)

(ب وبييياملرتبييية الرا عييية مححر مهيييارات  3.20إتقيييان مهيييارات التعليم املتنحهييية بمتحسييييييييييييي   يييدره)  الثيييالثييية كيييان مححر 

(ب وباملرتبة ال ام ييييييييية مححر اييييييييي صيييييييييية األسيييييييييتا  الجامعي بمتحسييييييييي  2.53القياس والتقييم بمتحسييييييييي   دره)

   .(2.32(ب وباملرتبة ال ادسة مححر تنحر مصادر التعلم بمتحس   دره )2.48 دره)

دراسييييييييييييية هبيد املنعم هاي ورياطمية تحريق ب  النأليفية مع نتيائج هيدة دراسيييييييييييييات سيييييييييييييابقيةو يد تحارقي  هيذه  

  ب (2019دراسية نييال هةسيض  ووسيا  هبد الكريم )ب و (2018دراسية سيعحد )ب و (2017دراسية نصيار )(ب و 2011)

ب والشيييييييييمال )  تقييم الطلبة ألهيييييييييياء الهي ة التدري ييييييييييةأن إلى 
 
أبنن ( 1في كلية التربية  شيييييييييمال ها  كان متحسيييييييييطا

 التمثيال البيا ن لترتةب تقييم الطلبة ألداء أهياء الهي ة التدري ية في كلية التربية.

 لترت ب تقييم الطلبة ألداء أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بجامعة حلب  البياني( التمثي  1  الشك 

 
 ية التيدري ييييييييييييييية أليييييييييييييبححا ويعاو البياحيث هيذه النأليفية إلى أن الطلبية بحكم توياهلهم مع أهييييييييييييييياء الهي

 ادرين هاى تحدأد مهارات أهييييييييياء الهي ة التدري ييييييييية بد ةب رحصييييييييحل أهييييييييياء الهي ة التدري ييييييييية هاى مرتبة  

هياليية في التعياميال مع الطلبية أرجع إلى طبيعية العميال امجتمياعي واختالطهم املتحاليييييييييييييال مع هيدد كبنر من الطلبية 

ت التويياهييال امجتميياعيب كمييا أن معظم أهييييييييييييييياء الهي يية  جعلهم أكأل يييييييييييييبحن مهيياراممييا  وامطالر هاى مشيييييييييييييكال هم  

التدري يييييييييييية متحصيييييييييييصيييييييييييحن في كلية التربية مما جعلهم أحصيييييييييييلحن هاى درجة هالية كذل  في التمكن من املادة  

 العلمية من وجهة نظر الطلبة.
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 :  الثانيتائج سؤال البحث  ن. 2

 ملتغير الجنس؟ طالب كلية التربية في جامعة حلبما درجة تقييم  
 
 ألعضاء هيئة التدريس وزقا

( للعينات امل ييييييييييتقلةب حيث ح يييييييييي   الورو  بنن Tلإلجابة هن ال ييييييييييؤال الثا ن تم اسييييييييييتحدا  اختبار ) 

 ملتغنر الجنس هاى الدرجة الملية مسيييييألبانة تقييم األداء التدريسيييييضا  
 
متحسيييييطات درجات أرراد هينة البحث ورقا

 (.7ة التربية وفي كال مححر من محاورهاب كما هح محضح في الجدول ر م )ألهياء الهي ة التدري ية في كلي

 ملتغير الجنس الفروق( داللة 7جدول  
 
عتى الدرجة الكلية الستبانة تقييم األداء التدريس ي   بين متوسطات درجات أزراد عينة البحث وزقا

 ألعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية وفي ك  محور من محاورها

ستبانة اال المتوسط  n متغير الجنس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

القيمة  د.ح T قيمة 
 االحتمالية

 القرار

شخصية  
األستاذ 
 الجامعي

 4.325 17.65 43 ذكور
1.235 

 
101 

 
0.356 

 
غير 

 3.856 16.75 60 إناث دال 

التمكن من 
 المادة العلمية 

 2.321 4.325 39.52 43 ذكور
 

101 
 

0.125 
 

غير 
 3.524 41.36 60 إناث دال 

إتقان مهارات  
 التعليم المتنوعة 

 1.852 1.685 17.52 43 ذكور
 

101 
 

0.214 
 

غير 
 2.983 16.35 60 إناث دال 

تنوع مصادر 
 التعلم

 0.542 1.653 20.32 43 ذكور
 

101 
 

0.095 
 

غير 
 2.986 19.65 60 إناث دال 

التعامل مهارات 
 مع الطلبة 

 1.685 4.653 45.32 43 ذكور
 

101 
 

0.178 
 

غير 
 3.658 44.25 60 إناث دال 

مهارة القياس  
 والتقويم

 1.965 2.352 29.32 43 ذكور
 

101 
 

0.352 
 

غير 
 3.523 30.54 60 إناث دال 

 الدرجة الكلية 
 8.525 169.65 43 ذكور

2.354 101 0.211 
غير 

 7.328 168.90 60 إناث دال 
أك ر من م يييييتحك الدملة امرتراهيييييضا لها   T)لقيم )كلها ( أن القيمة امحتمالية  7أالحى من الجدول )    

بنن متحسطات درجات أرراد هينة البحث هاى الدرجة الملية مسألبانة  وجحد ررو  ( وهذا يشنر إلى هد   0.05)



 يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تقييم األداء التدريسضا ألهياء هي ة التدريس في كلية التربية بفامعة حلب في املناطق املحررة
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 ملتغنر الجنستقييم األداء التدريسيييضا ألهيييياء  
 
 الهي ة التدري يييية في كلية التربية وفي كال مححر من محاورها ورقا

  .(اإلناث-)الذكحر 

 Pama, Dullaدراسييييييييييية باما ودوم ودوليح  ب  و د تحارق  هذه النأليفة مع نتائج هدة دراسيييييييييييات سيييييييييييابقة

and  Richard, 2013)) حسيييييييطات درجات  بنن متوجحد ررو   هد  ب والتا تحليييييييل  إلى (2017دراسييييييية نصيييييييار )ب

أرراد هينة البحث هاى الدرجة الملية مسألبانة تقييم األداء التدريسضا ألهياء الهي ة التدري ية في كلية التربية 

 ملتغنر الجنس
 
ورقيييييا كيييييال مححر من محييييياورهيييييا  )في  (ب واإلنييييياث-)اليييييذكحر   وفي  البييييييا ن 2الشيييييييييييييميييييال  أبنن التمثييييييال   )

سييييييألبانة تقييم األداء التدريسييييييضا ألهييييييياء الهي ة التدري ييييييية في هاى الدرجة الملية م   اإلناثملتحسييييييطات الذكحر و 

 .كلية التربية وفي كال مححر 

عتى الدرجة الكلية الستبانة تقييم األداء التدريس ي ألعضاء الهيئة التدريسية في   اإلناث( يبين التمثي  البياني ملتوسطات الذكور و 2الشك   

 كلية التربية وفي ك  محور من محاورها

 
مسيييييييييييييألبييييانيييية تقييم األداء  الييييدرجيييية الملييييية    في  اإلنيييياثالبيييياحييييث هييييد  وجحد ررو  بنن الييييذكحر و   ويو ييييييييييييير

 ملتغنر الجنس  وفي كال مححر من محاورهاالتدريسييييييييييضا ألهييييييييييياء الهي ة التدري ييييييييييية في كلية التربية  
 
-)الذكحر   ورقا

إلى أن التعليم امل تل  في جامعة حلب جعال أهييييييييييييياء الهي ة التدري ييييييييييييية ألقحن محاًييييييييييييرا هم للطلبة   (.اإلناث

هاى حد سييييييحاء دون إًييييييارة أو حذف وبم ييييييتحك الواهلية نو ييييييه مما جعال تقدأرات الطلبة في   اإلناثالذكحر و 

 التقييم متقاربة ومتفا  ة وم ررو  بينها.
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 : الثالثتائج سؤال البحث  ن. 3

 ملتغير  طالب كليـة التربيـة في جـامعـة حلـبتقييم    مـا درجـة
 
ــاء هيئـة التـدريس وزقـا الســــــــــــنـة الـدراســــــــــــيـة  ألعضــــــــــ

 رابعة(؟ - أولى

( للعينات امل يييييييييتقلةب حيث ح ييييييييي   الورو  بنن Tلإلجابة هن ال يييييييييؤال الثالث تم اسيييييييييتحدا  اختبار )

 ملتغنر ال يييييينة الدراسييييييية )أولى
 
( هاى الدرجة الملية مسييييييألبانة  را عة-متحسييييييطات درجات أرراد هينة البحث ورقا

تقييم األداء التدريسيييضا ألهيييياء الهي ة التدري يييية في كلية التربية وفي كال مححر من محاورهاب كما هح محضيييح في 

 (.  8الجدول )

 8جدول  
 
الستبانة تقييم األداء  عتى الدرجة الكلية السنة الدراسية  ملتغير ( داللة الفروق بين متوسطات درجات أزراد عينة البحث وزقا

 وفي ك  محور من محاورهاالتدريس ي ألعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية 

 N متغير السنة   االستبانة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 د.ح Tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

شخصية األستاذ  
 الجامعي

 5.632 3.674 16.32 70 السنة األولى 
 

101 
 

0.000 
 

دال لصالح  
 2.879 20.36 33 السنة الرابعة  الرابعة

التمكن من 
 المادة العلمية 

 6.325 3.654 35.62 70 السنة األولى 
 

101 
 

0.000 
 

دال لصالح  
 2.986 41.32 33 السنة الرابعة  الرابعة

إتقان مهارات  
 التعليم المتنوعة 

 9.32 1.685 16.35 70 السنة األولى 
 

101 
 

0.000 
 

دال لصالح  
 3.652 20.34 33 السنة الرابعة  الرابعة

تنوع مصادر 
 التعلم

 4.325 4.625 17.65 70 السنة األولى 
 

101 
 

0.000 
 

دال لصالح  
 5.325 22.35 33 السنة الرابعة  الرابعة

مهارات التعامل 
 مع الطلبة 

 6.305 2.778 41.32 70 السنة األولى 
 

101 
 

0.000 
 

دال لصالح  
 3.689 46.32 33 السنة الرابعة  الرابعة

مهارة القياس  
 والتقويم

 3.652 5.324 25.63 70 السنة األولى 
 

101 
 

0.000 
 

دال لصالح  
 3.256 32.65 33 السنة الرابعة  الرابعة

 الدرجة الكلية 
لصالح  دال  0.000 101 10.63 6.325 152.89 70 السنة األولى 

 5.326 178.34 33 السنة الرابعة  الرابعة
من م يييييييتحك الدملة امرتراهيييييييضا لها   أليييييييغر T)لقيم )كلها امحتمالية   ( أن القيم8أالحى من الجدول )

بنن متحسييييييييييييطات درجات أرراد هينة البحث هاى الدرجة الملية مسييييييييييييألبانة  وجحد ررو  ( وهذا يشيييييييييييينر إلى 0.05)



 يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تقييم األداء التدريسضا ألهياء هي ة التدريس في كلية التربية بفامعة حلب في املناطق املحررة
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 ملتغنر 
 
ال يييينة  تقييم األداء التدريسييييضا ألهييييياء الهي ة التدري ييييية في كلية التربية وفي كال مححر من محاورها ورقا

  .ال نة الرا عة( لصالح طلبة ال نة الرا عة-الدراسية )ال نة األولى

منهاب دراسييييية هبد املنعم هاي وراطمة تحريق   النأليفة مع نتائج هدة دراسيييييات سيييييابقةو د تحارق  هذه  

بنن متحسييييييطات درجات أرراد هينة البحث هاى الدرجة الملية مسييييييألبانة  ( التا تحلييييييل  إلى وجحد ررو   2011)

 ملتغنر تقييم األداء التدريسييييضا ألهييييياء الهي ة التدري ييييية في كلية التربية وفي كال مححر من محاورها ورق
 
ال يييينة  ا

( أبنن التمثيال البيا ن  3ال ييييييييييينة الرا عة( لصيييييييييييالح طلبة ال ييييييييييينة الرا عةب والشيييييييييييمال )-الدراسيييييييييييية )ال ييييييييييينة األولى

هاى الدرجة الملية مسألبانة تقييم األداء التدريسضا ألهياء الهي ة التدري ية في كلية التربية ملتحسطات الطلبة 

 ملتغنر ال    وفي كال مححر من محاورها
 
 نة الدراسية.  ورقا

توسطات السنة الرابعة والسنة األولى عتى الدرجة الكلية الستبانة تقييم األداء التدريس ي ألعضاء الهيئة مل( يبين التمثي  البياني 3الشك   

 ملتغير السنة الدراسية  السنة األولى
 
 السنة الرابعة( -التدريسية في كلية التربية وفي ك  محور من محاورها وزقا

 

اليدرجية المليية مسيييييييييييييألبيانية تقييم األداء التيدريسيييييييييييييضا  ويو ييييييييييييير البياحيث وجحد ررو  بنن الطلبية هاى          

  
 
-ملتغنر ال ينة الدراسيية )ال ينة األولىألهيياء الهي ة التدري يية في كلية التربية وفي كال مححر من محاورها ورقا

لرا عة نأليفة وجحدهم في الملية ألراع سيينحات  إلى أن طلبة ال يينة ا بال يينة الرا عة( لصييالح طلبة ال يينة الرا عة

التدري يييية جميعهم جعلهم أك ر مهارة في تقييم أهيييياء    لهي ة متتالية أتلقحن تعليمهم ويتواهلحن مع أهيييياء ا

 الهي ة التدري ية من طلبة ال نة األولى.
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 : الرابعتائج سؤال البحث  ن. 4

 ملتغير  طالب كلية التربية في جامعة حلبما درجة تقييم  
 
التخصـــــــــص  إر ـــــــــاد  ألعضـــــــــاء هيئة التدريس وزقا

  ؟معلم صف(-نفس ي

( للعينات امل يييييييييييتقلةب حيث ح ييييييييييي   الورو  بنن Tلإلجابة هن ال يييييييييييؤال الرا ع تم اسيييييييييييتحدا  اختبار )

 ملتغنر التحصيييييص )
 
معلم ليييييف( هاى الدرجة الملية -رشييييياد نوسيييييضاإمتحسيييييطات درجات أرراد هينة البحث ورقا

داء التدريسييييضا ألهييييياء الهي ة التدري ييييية في كلية التربية وفي كال مححر من محاورهاب كما هح  مسييييألبانة تقييم األ 

 (. 9محضح في الجدول )

 ملتغير 9جدول  
 
عتى الدرجة الكلية الستبانة تقييم األداء التدريس ي   التخصص ( داللة الفروق بين متوسطات درجات أزراد عينة البحث وزقا

 في كلية التربية وفي ك  محور من محاورهاألعضاء الهيئة التدريسية 

 االستبانة 
متغير 

 التخصص  
n 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 د.ح Tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

شخصية األستاذ  
 الجامعي

 3.652 2.365 18.74 45 اإلرشاد النفسي
 

101 
 

0.563 
 غير دال  

 2.543 19.53 58 معلم صف
التمكن من 
 المادة العلمية 

 2.321 4.258 40.78 45 اإلرشاد النفسي
 

101 
 

0.253 
 

 غير دال 
 4.352 40.87 58 معلم صف

إتقان مهارات  
 التعليم المتنوعة 

 5.635 2.354 15.48 45 اإلرشاد النفسي
 

101 
 

0.324 
 

 غير دال 
 5.635 15.31 58 معلم صف

تنوع مصادر 
 التعلم

 6.785 1.325 19.32 45 اإلرشاد النفسي
 

101 
 

0.213 
 

 غير دال 
 2.986 20.65 58 معلم صف

مهارات التعامل 
 مع الطلبة 

 5.223 5.342 43.45 45 اإلرشاد النفسي
 

101 
 

0.352 
 

 غير دال 
 63 43.42 58 معلم صف

مهارة القياس  
 والتقويم

 4.369 3.522 31.53 45 اإلرشاد النفسي
 

101 
 

0.635 
 

 غير دال 
 4.327 32.96 58 معلم صف

 الدرجة الكلية 
 غير دال  0.423 101 6.986 6.325 169.30 45 اإلرشاد النفسي

 5.857 172.74 58 معلم صف
من م يييييييييييييتحك اليدملية امرتراهيييييييييييييضا لهيا    أك ر  T)لقيم )كلهيا  ( أن القيم امحتمياليية  9أالحى من الجيدول )

بنن متحسطات درجات أرراد هينة البحث هاى الدرجة الملية مسألبانة  هد  وجحد ررو  ( وهذا يشنر إلى  0.05)



 يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تقييم األداء التدريسضا ألهياء هي ة التدريس في كلية التربية بفامعة حلب في املناطق املحررة
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 ملتغنر 
 
تقييم األداء التييدريسيييييييييييييضا ألهيييييييييييييييياء الهي يية التييدري يييييييييييييييية في كلييية التربييية وفي كييال مححر من محيياورهييا ورقييا

  .معلم لف(-التحصص )إرشاد نوسضا

 Pama, Dullaدراسية باما ودوم ودوليح    منها  بو د تحارق  هذه النأليفة مع نتائج هدة دراسيات سيابقة

and  Richard, 2013))   بنن متحسيييييييييييييطيات درجيات أرراد هينية البحيث هاى ب التا تحليييييييييييييلي  إلى هيد  وجحد ررو

الدرجة الملية مسييييييييييألبانة تقييم األداء التدريسييييييييييضا ألهييييييييييياء الهي ة التدري ييييييييييية في كلية التربية وفي كال مححر من  

 ملتغنر  
 
( أبنن التمثيال البيا ن ملتحسييييييييطات  4معلم لييييييييف(ب والشييييييييمال )-التحصييييييييص )إرشيييييييياد نوسييييييييضامحاورها ورقا

سيييييييألبانة تقييم األداء التدريسيييييييضا ألهيييييييياء الهي ة التدري يييييييية في كلية التربية وفي كال هاى الدرجة الملية م الطلبة 

 ملتغنر التحصص.    مححر من محاورها
 
 ورقا

( يبين التمثي  البياني ملتوسطات قسم معلم الصف واإلر اد النفس ي عتى الدرجة الكلية الستبانة تقييم األداء التدريس ي ألعضاء  4الشك   

 ملتغير التخصصالهيئة التدريسي
 
 ة في كلية التربية وفي ك  محور من محاورها وزقا

 

مسيييييييييييييألبيانية تقييم األداء التيدريسيييييييييييييضا  اليدرجية المليية  هاى    الطلبيةوجحد ررو  بنن هيد  ويو ييييييييييييير البياحيث  

 ملتغنر التحصص إلى معظم كادر كلية   وفي كال مححر من محاورهاألهياء الهي ة التدري ية في كلية التربية  
 
ورقا

سحن في كال   ما معلم الصف واإلرشاد النوسضا وهذا ساهد  أدر  بذمهم ربية وأهياء الهي ة التدري ية ريها والت

 الطالب في هملية التقييم وفي تقارب تقدأرا هم ريها.

 توصيات الدراسة:  

 إلى النتائج التا تم التحلال إليها أمكن تقدأم التحليات واملقترحات ا تية:    
 
 اسألنادا

 طالر أهياء هي ة التدريس هاى نتائج هذا البحث ملعررة نتائج القصحر واليعف في أدائهم التدريسضا. إ -
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العلمية وفي تفدأد هقحد أهيييياء هي ة التدريس من   اهتماد تقييم أداء أهيييياء هي ة التدريس في التر يات -

 .خارر الجامعة

تطحير أدائهم التدريسييييييضا وزيادة ال  رات  التحا  أهييييييياء الهي ة التدري ييييييية بدورات تدري ية و ل  من أجال -

 لديهم في محتلف املجامت.

ورييييائييييدتييييه هاى الطييييالييييب وهاى العملييييية  تحهييييية الطالب بييييييييييييييرورة تقييم أهييييييييييييييييياء هي يييية التييييدريس وأهميتييييه -

 التعليمية  شمال ها .

ء  أهيييا  لتقييمفي جامعة حلب في املناطق املحررة   ملياتفي محتلف الإجراء دراسييات مما لة لهذه الدراسيية  -

 .هي ة التدريس

 مقترحات البحث 

 إجراء دراسة تقحيمية ألهياء هي ة التدريس في جامعة حلب من وجهة نظر الامالء. -

 .إجراء دراسة تقحيمية ألهياء هي ة التدريس في جامعة حلب من وجهة نظر رؤساء األ  ا  -

 عمداء.إجراء دراسة تقحيمية ألهياء هي ة التدريس في جامعة حلب من وجهة نظر ال -

 املراجع 

 املراجع العربية

اتفاهات أهيييييييياء هي ة التدريس في جامعة مؤتة نحح تقييم   .(2014)  .أحيييييييييييييييييييييمد الطحيسيييييييضاب ونحاف سيييييييماره .1

ا هييييييييين نتائفهمب   أدائهم التدريسضا من  بال الطلبة (ب 28ب املجلد )مفلة جامعة النفال لألبحاثومدك الًر

 (.1العدد )

وا ع األداء التدريسييييييييضا ألهييييييييياء هي ة التدريس في كليات التربية من    .(2017) .نصييييييييار أنحر اييييييييحادة ح يييييييينن .2

 برل يطنن بااةب  مفلة الجامعة اإلسيالمية للدراسيات التربحية والنو ييةبفامعات ااةب   وجهة نظر الطلبة

 .1ب هدد 25مفلد  

الجحدة  ًييييييمانجحدة األداء التدريسييييييضا لألسييييييتا  الجامعي في ًييييييحء متطلبات    .(2014)  .اازي  جمال خليوة .3

 ( أبريال.3 -1الرا ع ليمان جحدة التعليم العاليب ) يالدول نب املؤتمر العرامن وجهة نظر الطلبة



 يييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تقييم األداء التدريسضا ألهياء هي ة التدريس في كلية التربية بفامعة حلب في املناطق املحررة
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أهيياء هي ة التدريس   تقحيم الكواءات املهنية التا أمتلكها  .(2009)  .ليالل أحمد النا ة  بحاز  زكن هةسيض  .4

أبحيياث املؤتمر التربحي   بمعيياأنر الجحدةفي كلييية التربييية بييالجييامعيية اإلسيييييييييييييالمييية من وجهيية نظر طلبتهم ورق  

 .الثا ن "دور التعليم العالي في التنمية الشاملة

تقييم األداء التدريسيييييضا ألهيييييياء هي ة التدريس في أ  يييييا  كلية التربية في جامعة    .(2010)  .حويى املاروعي .5

ب  املنيياهج واإلشيييييييييييييراف التربحي مفليية دراسييييييييييييييات  ب  اهنظر طالب وطييالبييات مرحليية الييدكتحر  أ  القرك من وجهيية

 (.1(ب العدد )2املجلد )

 .4للنشر والتحزيعب ط  ب همانب دار امل نرةأسس بناء املناهج وتنظيما ها .(2011) .حلما أحمد الحكيال .6

يييييا رز  إبراهيمب أحسيييييف ح ييييين الطيب .7 هال ة  عض املتغنرات في تقييم األسيييييتا  الجامعي من    .(2000)  .ًر

 (.1(ب العدد )7ب املجلد )ملصرية للتقحيم التربحي املجلة اوجهة نظر الطلبةب 

 ب األردنب دار امل نرة.1ب طمناهج البحث في التربية وهلم النوس  .(2007)  .سامن محمد م حم .8

 كتبة العصرية.املب مصرب  تقحيم األداء التدريسضا ملعلم التعليم العالي  .(2009) .شادأة هبد الحليم تما  .9

 دراسيييييييييييية اسييييييييييييتطالهية  راء  عض امل ييييييييييييؤولنن وأهييييييييييييياء هي ة التدريس هن  .(2007) .طاهرة زين العابدأن .10

املؤتمر ال يييييييينحي الرا ع هشيييييييير:    .إجراءات تطبيق همليات التقييم وتحكيد الجحدة في الجامعات ال ييييييييعحدأة

 ماأح.28-29العا ب الجمعية ال عحدأة للعلح  التربحية والنو ية )ج تن(   الجحدة في التعليم

ألهيييييييييياء هي ة التدريس في كلية  ادرجة األداء التدريسيييييييييض  .(2018)  .هبد الرحمن بن هبد الحهاب بن سيييييييييعحد .11

 ب الريا .مفلة رسالة التربية وهلم النوسبفامعة املل  سعحدب  التربية

م األداء التدريسييييييييييضا ألهييييييييييياء هي ة التدريس في الجامعة وا عماسيييييييييياته في تقحي  .(2009) .هبد الرزا  الجناان .12

 ب بحث مقد  إلى مؤتمر الجحدةب جامعة المحرةب تشرين الثا ن.جحدة التعليم العالي

تقييم أهييييياء هي ة التدريس بملية التربية   .(2011)  .هبد املنعم أحمد ح يييينن هايب راطمة هاشييييحر تحريق .13

 (ب أناأر.29ب العدد )املجلة التربحيةاب  في تيجي من وجهة نظر طالهه

(ب ن جحدة التعليم العالي من خالل تقحيم األداء الجامعي )دراسيية تحليليةاًييم  .(2003) .هبد الناليير زاأد .14

 مؤتمر ًمان الجحدة وأ ره في أداء كليات ام تصادب جامعة الار اء األهليةب األردن.



ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  م 2021/  2العدد  –مجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية  ــ
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تقييم األداء التدريسييييييضا ألهييييييياء هي ة التدريس في كلية التربية بفامعة    .(2017)  .هطاف منصييييييحر هيالييييييرة .15

 (.3(ب العدد )2. املجلد )املجلة الدولية للدراسات التربحية والنو يةمن وجهة نظر الطالباتب   الجحف

ب  في ًيييييييييييييحء معيياأنر الجحدة   تقييم الطييالييب ألداء األسيييييييييييييتييا  الجييامعي  .(2019)  .هلييياء الح ييييييييييييينن محمييد كييامييال .16

 (ب أناأر.47ب املجلد )اداب هنن شمسححليات  

تقحيم األداء التدريسييييييييضا ألهييييييييياء هي ة التدريس بق ييييييييم اإلدارة التربحية بفامعة    .(2012)  .هنحد الطشييييييييالن .17

 .ب جامعة األزهرمفلة كلية التربية للبححثنظر طالبات الدراسات العلياب   املل  سعحد من وجهة

مفلة  معات ال ييييعحدأةب واءة هيييييح هي ة التدريس في الجاكبرنامج مقترل لتطحير   .(1413) .هح  الث يتا .18

 (.7ب العدد )جامعة أ  القرك 

تقدأر أهيييييييييياء هي ة التدريس بفامعة اإلسيييييييييراء ال الييييييييية باألردن للمها     .(2006)  .العماأرة  محمد ح ييييييييين .19

ب بيييةكلييية التر ب  البحرين  بمفليية العلح  التربحييية والنو يييييييييييييييية.  من وجهيية نظر طلبتهم التعليمييية املنيياطيية ههم

 (.3العدد )(ب 7د )املجل

ب األردنب دار وائال 1ب طالدليال التطبيقن للباحثنن  –البحث العلما    .(2002) .محمد هبد الوتال الصيييينرفي .20

 للنشر.

تقيييييييييييييييييييييييييييم أهييييييييييييياء هي ة التدريس ل رامج الدراسييييييييييييات العليا في جامعة    .(2003)  .محمد هبد القادر هابدأن .21

 . 1ب العدد 7ب املجلد النفال لألبحاث والعلح  اإل  انية مفلةالقدسب 

تقحيم األداء التدريسييييضا لدك أهييييياء هي ة التدريس    .(2012) .محمحد  رشييييمب أحمد الثقونب أحمد العرا ي .22

ب ال ييييييييعحدأةب  مفلة دراسييييييييات هربية في التربية وهلم النوس.  بفامعة الطائف في ًييييييييحء معاأنر جحدة األداء

  (.2(ب العدد )27املجلد )

تقييم أداء أهييييياء هي ة تدريس الدراسييييات    .(2019)  .نيييييال هةسييييض  هبد املظورب وسييييا  هبد الكريم حميد .23

البصييييييييييييرة للعلح   مفلة أبحاث  ب ن وجهة نظر الطلبةموالصييييييييييييررة   العليا في كليتا التربية للعلح  اإل  ييييييييييييانية

 (.4(ب العدد )44ب املجلد )اإل  انية

الجحدة في التعليم شيفان(  تقييم الطالب ألداء األستا  الجامعي )تفربة جامعة م  .(2005) .هالة ال اندار .24

 العدد الثا ن. باألول  املجلد بالعالي
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