Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP (

المجمة العربية لمنشر العممي

Arab Journal for Scientific Publishing
تعتبر المجمة العربية لمنشر العممي مف المجالت العممية المحكمة عمى يد افضؿ المحكميف اصحاب
التخصصات العميا  ،تأسست المجمة في عاـ  8102كمنارة لمباحثيف والطمبة لنشر ابحاثيـ واوراقيـ
العممية حيث تستيدؼ النشر العممي في المغة العربية واالنجميزية.
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الممخص
ييدف ىذا البحث الي فيم طبيعة الروابط القائمة بين الجسم والنفس ،الن ىذا المجال المعرفي ىو عمم العالقة المتبادلة
الجسمية النفسية والنفسية الجسمية  ،و الجمع بين عمم الفيسيولوجيا الذي يختص بدراسة العمميات الحيوية التي تتم في

أنسجة وأجيزة وأعضاء الجسم وبين عمم النفس الذي ييتم بدراسة الحاالت النفسية والعمميات العقمية واألنماط السموكية
ومحدداتيا ،بغية معرفة المعطيات الفيسيولوجية المختمفة المصاحبة لمتغيرات التي تط أر عمى الجوانب النفسية والعقمية
والسموكية لإلنسان ،كمعرفة الوظائف الفيسيولوجية والنفسية لمجياز العصبي خاصة المركزي منو واإلحساس واإلدراك
واالنفعال والتذكر والتوازن النفسي اليرموني...الخ.
كممات مفتاحية :
السموك ،فسيولوجي ،نفسية .

المقدمة

عمم النفس الفيسيولوجي مر بتاريخ طويل كغيره من العموم ،أضاف فيو كل عمم لبنة أساسية أدت في النياية إلى

تطوير األفكار والمفاىيم الموضحة لعالقة التأثر والتأثير بين البعدين النفسي  -االنفعالي والجسمي الفيسيولوجي  .كما
نشير إلى دور أساليب ( مناىج ) الدراسة المستعممة في تطوير ىذا العمم مثل  :مالحظة وظائف المخ ،تسجيل المؤشرات
الفيسيولوجية لمحالة الوظيفية باألجيزة المتطورة خاصة الرقمية  ،تطبيق االختبارات النفسية ،التقرير الذاتي ،الطرق
الكيمائية ،طرق التجريب والمقارنة ،الطرق الشاممة في تقدير الحالة الوظيفية .
من القضايا األساسية التي يناقشيا عمم النفس الفسيولوجي البحث عن المؤشرات الفسيولوجية التي ىي دالة وظيفية لحالة

الفرد النفسية وخصائصو الشخصية والسموكية .فمجيودات ىذا النسق المعرفي تنصب عمى دراسة العالقة الثنائية بين

المتغيرين العضوي والنفسي سواء عمى مستوى وظائف أجزاء محددة بالجسم كما ىو الحال في البحث عن الصمة بين
الجياز العصبي المركزي بظواىر مثل التعمم ،الذاكر ،االنفعال ...الخ  .أو عمى المستوى الجزيئي الكيمائي كما ىو الحال
في مجال تتبع اثر اليرمونات عمى السموك والشخصية .
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الدراسات السابقة
نظرية  reBraBلممجاؿ السموكي () ravehShB iaDDS r ivahBB

قام كل من (  ) rekraB ، ٜٔٙٛ reBraBٜٜٔٚبتطوير بعض المفاىيم الخاصة بالعالقة بين السموك والبيئة وتوصال

إلى انو يمكن الوصول لصورة أكثر دقة لسموك اإلنسان من خالل معرفة الموقف الذي يتواجد فيو وذلك أفضل من المعرفة

بالسمات الفردية فقط.
وقد أظيرت نتائج دراستيما أن سموك كل إنسان يختمف عمى مدار اليوم باختالف المواقف التي يتعرض ليا ،كما أن
التشابو بين المواقف واألحداث والظروف البيئية يحقق تشابيا كبي ار في سموك مجموعة مختمفة من الناس وبناء عمى ذلك
فقد تم تأكيد أن الفرد يميل إلى مالئمة سموكو لمموقف الذي يتواجد فيو)0392reBraBa ( .
كاباني ( ) sene SC

وما بين  ٕٔٛٓ - ٜٔٚٙظيرت أفكار الطبيب الفرنسي كاباني (  ) senebeCحول صالت الجسم البشري بالروح ،وىذا
من خالل مذكراتو وأبحاثو .و بحكم سعة ثقافتو وكثرة اطالعو يرى البعض بان كاباني ىو المؤسس األول لعمم النفس

الفيسيولوجي الحديث .
ريماؾ ( ) aaerR

وفي عام ٖٖ ٔٛاكتشف ريماك (  ) kamerأن المادة الرمادية التي تحيط باأللياف العصبية ذات طبيعة خموية ،وعرف
فيما بعد أنيا تحتوي عمى المراكز العصبية .
ويبر ( ) ranaB

كما توصل العالم ويبر (  ) GanaBسنة ٖٗ ٔٛإلى إثبات ىام يوضح أن مقدار التغيير في شدة المثير األصمي يساوي

دائما مقدار ثابت عرف باسمو ،والبعض يسميو بقانون ويبر فيخنر ،وىو قانون ينص عمى أن تميز الزيادة أو النقصان في
شدة المؤثر يتوقف عمى نسبة التغيير في شدة المؤثر إلى نسبتو قبل حدوث التغيير  .ويستخدم ىذا القانون في قياس عممية

اإلحساس .
شيرنجتوف ( ) svaBa rDh

وفي سنة  ٔٛ٘ٚقدم شيرنجتون (  ) soaBabrDhbنتائج ىامة حول تحديد وظائف الجياز العصبي ،وأىمية التناسق
والتكامل بين أجزاء المخ بالنسبة لمستوى النشاط العقمي ذاتو .
فيخنر ( ) ranv aB

وفي سنة ٓ ٔٛٙقدم الفيزيقي الرياضي فيخنر (  ) rakobaBتصحيحا لمعادلة ويبر لذا سميت بمعادلة ويبر -فيخنز .
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السموؾ الفيسيولوجي لإلنساف
تعريؼ عمـ النفس الفيسيولوجي

انو المجال النفسي الذي يدرس العالقات القائمة بين ما يسمى نفسا وما يسمى جسما ،أي دراسة العالقة بين العمميات
العقمية واالنفعالية والظواىر السموكية وبين التكوين العضوي الداخمي والخارجي لإلنسان( .الياشمي ،0321 ،صفحة )89
ينحصر الموضوع األساسي لعمم النفس الفيسيولوجي في البحث عن المؤشرات الفيسيولوجية أو العمميات العصبية التي ىي
دالة وظيفية لحالة الفرد النفسية وخصائصو الشخصية والحركية( .كامؿ ،0331 ،صفحة )01
وكتعريف عام ىو المجال المعرفي العممي الذي يبحث بدقة في طبيعة العالقات االرتباطية المتداخمة بين المظاىر
والمتغيرات النفسية واالنفعالية من جانب ،و المظاىر والمتغيرات الفيسيولوجية التي تصاحبيا من جانب آخر.

مياديف عمـ النفس الفيسيولوجي
ان عمم النفس الفسيولوجي ىو ىمزة الوصل بين فروع الطب المختمفة الخاصة بالعمميات النفسية و العقمية والعصبية ويقع
عمى الحدود الفاصمة بين عمم النفس و عمم وظائف االعضاء .حيث يقدم عمم النفس الفسيولوجي االساس الفسيولوجي

ألنواع السموك المختمفة لكي يكتمل فيميا ويقدم عمم الوظائف االعضاء تفسير انواع السموك التي ال تفيم اال في ضوء
المعنى العام لمسموك االنساني وتستفيد كافة فروع عمم النفس من دراسات عمم النفس الفسيولوجي .
فالسموك االنساني ال ينفرد بتحديد عوامل البيئة المحيطة بالفرد كذلك موضوع الغدد الصماء و اليرمونات تعتبر من اىم
االمثمة عمى تأثير العوامل الفسيولوجية في السموك اذا ان موضوع عمم النفس الفسيولوجي ىو في المقام االول دراسة
العالقة بين الجياز العصبي و السموك وىو بشكل أعم دراسة العالقة بين السموك المتكامل وبين الوظائف البدنية

المتنوعة  ،ومع اننا سواء في عمم النفس او الطب العقمي نركز االنتباه عمى الشخص كمو بوصفة وحده بيولوجية

وسيكولوجية متكاممة تستجيب لبيئتيا الخارجية بوسائل متنوعة اال اننا نحتاج الى ان نعرف ايضا كيف تعمل االجزاء
الخاصة في الجسم اثناء السموك ،حيث تسيم دراسة اعضاء الحس و االعصاب و الغدد و العضالت من الوجو التشريحية
و الفسيولوجية في فيم االنسان ككل ( .عكاشة )ٕٜٓٓ ،
وان الباحث في عمم النفس الفسيولوجي يجد نفسة امام صور شتى من العموم تصب في نياية االمر في ىذا النوع من
الدراسات  ،فالدراسات التشريحية وعموم الحياة و الكيمياء الحيوية و العموم النفسية جميعيا تشترط بشكل وثيق في النياية

في توضيح القضايا االساسية لعمم النفس الفسيولوجي .
طرائؽ البحث في عمـ النفس الفسيولوجي

يستخدـ المتخصصوف في عمـ النفس الفسيولوجي طرؽ كثيرة لدراسة عمميات السموؾ وىناؾ اسموباف لدراسة ىذه

العمميات تجريبا وىي :

( Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP

االسموب االول يقوم عمى تسجيل االحداث الجسمية و الكيميائية وربطيا بالسموك كإعطاء االختبارات الخاصة بالوظيفة
العقمية وفحص النشاط الدماغي اثناء االجابة عنيا .
االسموب الثاني يقوم عمى اساس التدخل بشكل ما في العمميات الفسيولوجية وان نالحظ ما يط أر من تغير في السموك
كاستئصال عضو و مالحظة ما ينتج عن ذلك من اثار ( .الدرز)0331 ،
وقد تعددت وسائل البحث في السنوات االخيرة فبعد ان كانت الدراسات تعتمد عمى استئصال جزء من المخ ومالحظة
العواقب اصبحت التجارب الحديثة عمى االنسان الحي من خالل رسم المخ الكيربائي ورسم المخ بالكمبيوتر وفحص المخ
بالكمبيوتر وكذلك التصوير بالرنين المغناطيسي .
وقد ساعدت ىذه الدراسات في فيم جزء من العمميات العقمية العميا و التي مازال معظميا في متاىات يحاول
العمم الحديث اكتشافيا وحل اسرارىا.
السموؾ اإلنساني

يعرف السموك  naoeFehBعمى إنو عبارة عن االستجابات الحركية و الغدية أي االستجابات الصادرة عن عضالت الكائن
الحي أو عن الغدد الموجودة في جسمو ،ولذلك فان السموك اإلنساني يتكون من العديد من األنشطة التي يؤدييا الفرد في
حياتو اليومية حتى يمكن أن يتواءم مع مقتضيات المعيشة( .سعد)0321 ،
والسموك إما أن يكون فطريا أو مكتسبا ،اما السموك الفطري فيو السموك الذي ال يحتاج إلى تعمم مثل صراخ الطفل أما
السموك المكتسب فيو السموك الذي يتعممو الفرد نتيجة الحتكاكو بالبيئة المحيطة بو (كالقراءة ،والكتابة).
والسموك الذي يتمثل في عالقة الفرد بغيره من أفراد الجماعة وىو أيضا إحدى صور السموك الشائعة في الحياة اإلنسانية
حيث يميل اإلنسان بطبيعتو إلى االنتماء وتكوين العالقات االجتماعية مع غيره من األفراد ويكتسب اإلنسان ىذا السموك
منذ مولده نتيجة عالقتو بأسرتو التي ينشا فييا أوال ،ثم البيئة االجتماعية خارج األسرة ثانيا.
ويتميز السموؾ اإلنساني بتفوقو عمى غيره ،وأوجو التفوؽ :
ٔ -أن سموك اإلنسان مرن قابل لمتغيير والتعديل عمى حسب ظروف بيئتو.
ٕ -أنو يصبح بالتعود سريع ليس بحاجة لعمميات التفكير والجيد.
ٖ -قدرتو عمى الوصول ألىدافو وتحقيق رغباتو وحل المشكالت.
ٗ -قدرتو عمى التفكير السميم واالستفادة من أخطائو.
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تصنيؼ السموؾ اإلنساني
السموؾ الفردي

السموك الفردي ىو كل ما يقوم بو الفرد من أفعال وتصرفات تعبر عن شخصيتو وكل ما يتعمق بو من معارف وخبرات

وثقافة وقيم موروثة وكل ما مر بو من تجارب سابقة ،وتعتبر البيئة (سواء كانت طبيعية /عمرانية /اجتماعية /ثقافية)...

أىم العناصر المكونة أو ذات التأثير المباشر عمى السموك الفردي لإلنسان ،وبذلك يمكن القول ان ىناك تأثير واضح لثقافة

الشخص والتقاليد والعادات التي نشأ عمييا عمى سموكو( .سعد)0321 ،

السموؾ الجماعي

ىو اتفاق الناس الذين يجمعيم ارتباط ما سواء عرقيا أو عقائديا أو مكانيا عمى اتجاه عام لمتعبير وبذلك فإن القوة المؤثرة
في السموك الجماعي تحمل مالمح ثقافة ىذا المجتمع وتؤدي إلى نوع من التجانس وشعور الفرد باالنتماء لمجماعة ويشترك

معيم في الرأي والفكر ويسمى ىذا بالرأي العام.

السموؾ االجتماعي

إن سموك األفراد أو الجماعات تشكل مجموعة من األنشطة التي تمارس في البيئة الفراغية كما أن اإلنسان سواء كان
منفردا أو في جماعات يتعامل مع البيئة المحيطة من خالل السموك الذي يعبر عن الشخصية اإلنسانية كما أن البيئة تؤثر

عمى سموك اإلنسان من خالل عده عوامل.
محددات السموؾ اإلنساني

يخضع السموؾ اإلنساني بوجو خاص الى تأثير العديد مف العوامؿ ليتشكؿ في النياية بمواصفات محددة  ،وىذه العوامؿ

ىي ( :الخطيب)8112 ،

 الوراثة  :نحن نرث من اآلباء واألجداد من قبميم عددا من الخصائص الجسمية والعقمية والتي يكون
بعضيا ظاى ار لمعيان (خصائص متغمبة) فيما بعضيا اآلخر غير واضح (خصائص متنحية )..والوراثة

مسؤولة بشكل كبير عن أحوالنا الصحية والبدنية والعقمية.
 البيئة  :وتشمل جميع العوامل التي تحيط بالفرد وتؤثر في حالتو الوراثية ،وتصنف البيئة بأشكال مختمفة
 :بيئات طبيعية ،بيئات اجتماعية ،وبيئات مشيدة (صناعية).او تصنف الى بيئة ما قبل الوالدة ،وبيئة

أثناء الوالدة ،وبيئة ما بعد الوالدة.

والوراثة والبيئة يعمالن كوجيي العممة الواحدة في تأثيرىما عمى السموك واإلنسان اذ ال يمكن الفصل بينيما وىما يتفاعالن
معا في التأثير عمى مختمف أوجو نشاط الفرد وفعالياتو خالل عممية نموه وارتقائو .
 العقؿ والجسـ  :اإلنسان وحدة عقمية وجسمية واحدة وال معنى ألي كالم عن الفصل بين االثنين ..ففي

حالة انفعال الفرح يشعر الفرد بالحبور والمرح والسعادة وجمال الحياة وبيجة الدنيا (وىي مشاعر عقمية)
يصاحبيا سرعة خفقان القمب وتسارع التنفس وزيادة ضربات القمب وىذه عمميات جسمية  ،كل ىذا يدلل
عمى اتحاد العقل والجسم او النفس والجسم.
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 الخبرات السيكولوجية المتراكمة (التعمـ)  :يحتاج اإلنسان في حياتو الى ميارات ومعارف مختمفة
ومتنوعة تعينو في عممية العيش المناسب في بيئة معقدة ومتغيرة  ،ويتيح التعمم توفير مثل ىذه الميارات

والمعارف لينتقل الفرد من كونو طفال عديم الخبرة والتجربة الى راشد عمى قدر كبير من المعارف
والميارات التي تتيح لو إمكانية ممارسة أنشطة وفعاليات متعددة ومختمفة ومتباينة في صعوبتيا
وأىدافيا وموضوعاتيا .إن حجر الزاوية في عممية االنتقال ىذه ىي عممية التعمم ..والذي يراد بو (اي

تغير في السموك ناجم عن الخبرة ويتصف بالديمومة النسبية).

الخاتمة
ومن ىنا نجد أن عمم النفس الفسيولوجي ،ىو ىمزة الوصل بين فروع الطب المختمفة الخاصة بالعمميات النفسية و العقمية
والعصبية ،فتعتمد العمميات النفسية عمى سالمة العمميات الفسيولوجية و الكيمائية و الكيربائية داخل الدماغ  .يدرس عمم
النفس الفسيولوجي األساس الفسيولوجي والبيولوجي لمظواىر النفسية المختمفة ،ونعني ىنا بالظواىر النفسية ما يسمى

"بالنفس" ،ونحن ال نستعمل لفظ "النفس" ،كشيء غيبي غير ممموس ،بل كشيء مادي ،يخضع لمقوانين العممية والتجارب
المضبوطة ،و بالطبع فيي تختمف تماما عن الروح ،التي ىي من أمر ربي ،وال تخضع ليذه الدراسات ،إال أن الكثير من
الناس يمزج بين النفس والروح ،و يغيب عنو أن النفس ىي مجموعة الوظائف العميا لمدماغ أو الجياز العصبي المركزي،

ونعنى بيا الوجدان والتفكير والسموك.
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" Human Physiological Behavior "
Abstract
The purpose of this research is to understand the nature of the links between the body and the
soul, because this cognitive field is the science of mutual physical, psychological and physical
relations, and the combination of physiology, which deals with the study of the biological
processes in the tissues and organs and organs of the body and psychological psychology And
mental processes and behavioral patterns and determinants, in order to know the various
physiological data associated with changes in the psychological, mental and behavioral
aspects of human, such as knowledge of the physiological and psychological functions of the
nervous system, especially central nervous system and sense Perception and emotion and
.memory and psychological balance hormonal ... etc
Keywords
.Behavior, physiological, psychological

Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP (

" سمات القائد التربوي وكيفية اختياره "
عالية محمد مقبؿ
اإلدارة  /العلوم التربوية واإلنسانية  /الجامعة األردنية

معلومات التواصل
Aliamoh008@yahoo.com

( Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP

الممخص
يتفق المختصون في شؤون التربية والتعميم عمى أن القيادة التربوية تمثل أساس العممية التعميمية ،فيي التي تحدد المعالم،

وتوجو وتنظم الجيود في سبيل تحسين النشاط المدرسي واالرتفاع بمستوى األداء وبالتالي تحقيق األىداف التربوية ،ومن

جية أخرى نجد أن السموك القيادي لممدير ىو مفتاح نجاح المدرسة وأن االختالف والتباين بين المدارس سواء في المناخ
المدرسي العام ،أو في تحصيل التالميذ أو في مستوى الرضا الميني لممدرس ،إنما يعود إلى كفاءة المدير وقدرتو عمى
القيادة التربوية  ،ذلك أن قائد المدرسة الفعال (المدير) ىو الذي يميم أعضاء الجماعة المدرسية لبذل الجيود  ،ويساعدىم
عمى فيم التعقيدات وتوضيح الرؤى  ،كما يزرع فييم روح االستقاللية والمبادرة والثقة بالنفس إلى جانب ذلك يحاول خمق

قنوات االتصال بينو وبينيم ،ويرعى حاجاتيم ودوافعيم وبذلك يوفر المناخ المالئم لعمميتي التعمم والتعميم .و من ىنا ىدف
البحث الحالي الي التعرف عمى اىم السمات التي يجب توافرىا في القائد التربوي ،و األسس التي عمي اساسيا يتم اختياره،
ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنيج الوصفي المكتبي الذي يعتمد عمى جمع الدراسات ،والتقارير ،والوثائق من مصادر
متنوعة وتحميميا ونقدىا.
الكممات المفتاحية :القيادة التربوية ،القائد ،سمات.

المقدمة

تيدف ُّ
بوية إلى تحقيق رؤى ،ورسالة ،وأىداف لتنتج مخرجات ذات كفاءة عالية ،قادرة عمى البناء والعطاء في
النظم التَّر ّ

تحديات الحياة.
تحديات
معنية ببناء إنسان متم ّكن من التّعامل اإليجابي مع ّ
متنامية ،فالتّربيَّة في جوىرىا ّ
ّ
مجتمعات تعيش ّ
َّ
عممية تييئة الفرد لكي يكون عضواّ فاعالً في مجتمعو ،محققاً ألغراضو بما يعود عمى
إن من أىداف
عميمية التّ ّ
العممية التّ ّ
ّ
حد سواء ،حيث
العممية إلى
الرفاىيَّة ،وتسعى ىذه
الفرد نفسو ،وعمى المجتمع بالسَّعادة و َّ
العناية بجميع أفراد المجتمع عمى ّ
ّ
ّ
بوية بكفاءة ،من خالل توفير مدخالت بشرّية كفؤة قادرة
يعمل المسؤولون فييا عمى تحقيق أغراض
عميمية والتّر ّ
العممية التّ ّ
ّ
عمى اختيار ما ىو مناسب.

ي التَّربوي ،والكوادر العاممة في و ازرة التَّربيَّة والتَّعميم من ميارات أَساسية من
ىذا ،وتشير الدراسات إلى ضرورة تم ّكن اإلدار ّ
مثل :المقدرة عمى التَّخطيط ،و اجادة التَّعامل مع اآلخرين ،والحوار وادارة ِّ
النقاش ،والمقدرة عمى إدارة الوقت ،وتشكيل وادارة
الفريق الجَّماعي ،وادارة االجتماعات ،وحل المشكالت واتخاذ القرار( .أبوصعميك)ٕٓٓٛ ،
وميماتيم ،ينسق بينيم ،ويسيم في اختيارىم
ظفين وواجباتيم
والمدير ىو اإلنسان والمسؤول الرئيس عن تخطيط عمل المو ّ
ّ
وتقنياً ،وىو الذي يقوم بتوجيو التعميمات و اصدار الق اررات ،و مراقبة عمميم
مينياً ّ
لمشاغر المناسب ،وفي تأىيميم وتدريبيم ّ

العممية ومن ثم مقارنتيا باألىداف المنشودة
الفعمية لنشاطاتيم
ومتابعة إنجازاتيم ،وكذلك تقييم أدائيم الوظيفي وتقييم النتائج
ّ
ّ
وفق الخطط المرسومة والمعايير المحددة من قبل المؤسسة ،فدور المدير ميم وذلك من خالل إعطاء اإلرشادات والتَّعميمات
الالزمة لمعاممين والكوادر البشرية ،لكي يتم ّكنوا من تنفيذ ما ىو مطموب منيم تنفيذاً دقيقاً وسميماً ،ضمن استراتيجيات

وبرامج أىداف العمل الموضوعة.
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وليذا ،فمن الضروري اعتماد طرق وأساليب و إجراءات في اختيار اإلداريين التربويين في كل مستويات اإلدارة
وفق معايير نزيية ،تراعي فيو المقدرات ،و الميارات ،والكفايات ،والقيم واألخالق ،ويمكن أن يتم ذلك عبر استخدام طرائق
متنوعة كإجراء االمتحان ،والمقابمة الشخصية ،ومقاييس الرتب ،وغيرىا ،فالمدير ىو األساس في أي منظمة ومؤسسة ،يقوم

بميام وأعمال متنوعة تكمن في تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتيا ،لذا ينبغي أن تتم عممية اختياره بدقة ونزاىة وموضوعية لما
ينعكس ذلك عمى نجاح المؤسسة ،وتحقيق اإلصالح التربوي ،والتنمية المستدامة.
بوية ،والتَّفاعل مع معطيات القرن الحادي والعشرين ،واالنسجام مع النمو المتسارع
ولضمان استمرار التَّطور في اإلدارة التّر ّ
في استخدام التكنولوجيا ووسائل االتصال ،وانتقال المجتمعات من االقتصاد المبني عمى األيدي واآللة إلى االقتصاد المبني
عمى المعرفة ،يفترض عمى الميتمين التجاوب مع الحاجات الجديدة وذلك بتأمين كوادر بشرية قادرة عمى العمل المتواصل

لتحقيق التقدم ،وانتقال المجتمعات إلى االقتصاد المبني عمى المعرفة ،وما يتطمبو ذلك من تغيرات عمى جميع المستويات:

ي بناء قادة تربويين قادرين عمى ممارسة ال تَغيير ،والتَّحميل ،والتفنيد،
المحميَّة ،واإلقميميَّة ،والعالميَّة أصبح من الضرور ّ
و َّ
الدحض ،والبناء عمى ذلك لتحقيق َّ
العممية التَّعميميَّة والتَّربويَّة.
النيضة التَّنمويَّة الالزمة ،وتحسين
ّ

مشكمة البحث
تتمثؿ مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيسي اآلتي :
ما ىي السمات االساسية التي يجب ان تتوفر في القائد التربوي و ماىي المعايير التي يتم عمي اساسيا اختياره؟
و يتفرع منو التساؤالت اآلتية :
ٔ .ما مفيوم القيادة التربوية ؟
ٕ .ما أنواع القيادة التربوية و ما وظائف القائد التربوي ؟
ٖ .ما المعايير الذاتية و الخمقية الختيار القائد التربوي ؟
ٗ .ما التوصيات التي تسيم في تطوير أداء القائد التربوي ؟
أىداؼ البحث
ييدؼ البحث إلي :
ٔ .تحديد مفيوم القيادة التربوية.
ٕ .بيان أىمية القيادة التربوية.

ٖ .بيان أنواع القيادة التربوية و وظائف القائد التربوي .
ٗ .تحديد المعايير الذاتية الختيار القائد التربوي.
٘ .تحديد المعايير الخمقية الختيار القائد التربوي.
 .ٙتقديم بعض التوصيات التي تسيم في تطوير دور مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي.
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أىمية البحث

ٔ .تنطمق أىمية البحث مما يمر بو نظامنا التربوي من تطوير.
ٕ .المسؤولية الممقاة عمي كاىل مديري المدارس من أجل تطوير أنفسيم.

ٖ .الحاجة إلي التركيز عمي التطوير اإلداري لمنيوض بمستوى دور وأداء المدير حتى يرقى إلى الدور
المنوط بو كقائد تربوي .
حدود البحث
نظر ألن ىذا البحث يحدد معايير اختيار القائد التربوي فانقسمت الي معايير خمقية و اخري ذاتية.
ًا
منيج البحث

إن المنيج المالئم استخداميا ليذا البحث ىو المنيج االستنباطي  :وىو " طريقة من طرق البحث الستنتاج أفكار

ومعمومات " من النصوص وغيرىا وفق ضوابط وقواعد محدده ومتعارف عمييا ( .يالجن ،صفحة ٕ)
ويستخدم الباحث ىذا المنيج الستنباط المعايير التي عمي اساسيا يتم اختيار القائد التربوي وذلك من خالل
المصادر األصمية ،وكذلك عند إبراز كيفية تطبيق ىذه المعايير لمقائد التربوي .

مصطمحات البحث
المعيار  " :ىو نموذج متصور لما ينبغي أن يكون عميو الشيء  " .أو "ىو " ( ما اتخذ أساساً لممقارنة ).
و يقصد الباحث بالمعايير  :الصفات و الميارات و القدرات التي تساعد القائد التربوي عمى تحقيق األىداف التربوية.
القائد  (( :ىو الشخص المسؤول عن تخطيط مستقبل المؤسسة من خالل موقفو الوظيفي ،و ىو مسؤول عن توجيو
مرؤوسيو و اإلشراف عمييم  ،و مراقبة أدائيم  ،و التأكد من أنو يتفق مع األىداف  ،و يمارس توزيع العمميات بين

مرؤوسيو  ،و تحديد سمطتيم و مسئوليتيم و محاسبتيم عمى أعماليم( .الحاج ،صفحة ٖٓ)
ويقصد الباحث بالقائد التربوي  :ىو الشخص المسئول عن المؤسسة التربوية المتمثمة في ( المدرسة ) من حيث توجيو

مرؤوسيو من مدرسين واداريين وطالب واإلشراف عمييم والتأكد من أنيم ماضين في تحقيق األىداف المنشودة من إنشاء
المؤسسة التربوية .
الدور:

يعرفو الباحث بأنو  :جميع األعمال الفنية واإلدارية المخططة والمنظمة التي يقوم بيا مدير المدرسة من أجل نجاح العممية
التعميمية في مدرستو .
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الدراسات السابقة
األردنية في ضوء
الجامعات
ّ
ٔ .دراسة آمنة خميفة (  ) 8111وعنوانيا " تطوير معايير اختيار القادة األكاديميين في ّ
الجامعات األردنية في ضوء
الواقع واالتّجاىات المعاصرة ،فقد ىدفت إلى تطوير معايير اختيار القادة األكاديميين في ّ
األكاديمية من العمداء ورؤساء األقسام
وتكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات
الواقع واالتّجاىات المعاصرة،
ّ
ّ
أكاديمياً ،وقامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة،
األكاديميين في الجامعات
األردنية العامة بمغ عددىم ( ٘ٓٗ ) قائداً
ّ
ّ
لموقوف عمى المعايير التي يجب أن تتوافر في القادة األكاديميين ،تكونت من ( ٖ٘ ) فقرة ،توصمت الباحثة إلى

الدقة والمرونة ،ومنيا:
اقتراح مجموعة من المعايير الختيار القادة األكاديميين ترتكز عمى
الموضوعية و ّ
ّ
َّ
االجتماعية مثل :التعاون ،واإلسيام في األنشطة
(كالذكاء ،والثّقافة) ،وتوافر السمات
العقمية
توافر السمات
ّ
ّ
أن يتصف بالتّفكير المبدع( .خميفة)ٕٓٓٚ ،
ّ
االجتماعية ،و ْ

المينية في و ازرة التّربية والتّعميم في
ٕ .ىدفت دراسة الخوالدة (  ) 8101وعنوانيا " تطوير معايير الختيار مشرفي التّر ّبية
ّ
األردنية ،وتطوير معايير
المينية في و ازرة التّر ّبية والتّعميم
التعرف عمى واقع اختيار مشرفي التّر ّبية
األردن" إلى
ّ
ّ
ّ
وتم استخدام أسموب المسح ال ّشامل لمجتمع الدراسة ،إذ ُوِّزعت االستبانة
الختيار مشرفي التّربية
ّ
المينية في األردنّ ،
طورىا الباحث عمى جميع مشرفي التّر ّبية
التي َّ

المينية ،ورؤساء أقسام التّعميم الميني في المديرّيات ،ومديري المدارس
ّ
وبينت نتائج الدراسة َّ
طورىا الباحث كانت جميعيا
ّ
أن المعايير التي ّ

جميعا ( ٓ ) ٔٛفرداً،
المينية؛ وبمغ عددىم
ّ
ً
تصمح الختيار المشرف التربوي ،وجاء المتوسط الحسابي لمموافقة عمى ىذه المعايير مرتفعاً ،وخرج الباحث باقتراح
بالدرجة
يحدد المؤىل العممي بالمشرف التّربية
المينية ّ
مجموعة من المعايير من مثل :معيار المؤىالت و الخبراتّ :
ّ
المينية بخمس سنوات في مجال
وتحدد خبرة مشرف التّر ّبية
المينية المختمفة،
الجامعية األولى في التّخصصات
ّ
ّ
ّ
ّ
الدقة في الوقت والمواعيد ،والحرص عمى تحقيق العدالة،
التدريس ،ومعيار األخالق :التّعامل مع العاممين بأمانة ،و ّ

الزمالء وتقديرىم ،والعمل بروح الفريق الواحد،
واتخاذ مواقف تتصف بالنزاىة ،واإليمان بفمسفة التربية والتعميم ،واحترام ّ
واالبتعاد عن َّ
الذاتية ،وامتالك قيم الصبر والتسامح( .الخوالدة)ٕٓٔٓ ،

اإلطار النظري لمبحث
مفيوـ القيادة التربوية

يمكننا القول بأن القيادة التربوية  ،ىي ذلك التفاعل النفسي االجتماعي والتربوي بين مدير المدرسة والجماعة المدرسية (
العمال – المدرسين – التالميذ)  ،وما يتضمنو ىذا التفاعل من عمميات التأثير واتصال وتوجيو  ،واتخاذ الق اررات وحل
المشكالت  ،لغرض تحقيق األىداف التربوية .
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و القيادة التربوية تعتبر عممية:
 تفاعل اجتماعي تربوي بين المدير والجماعات المدرسية . تأثير يمارسو القائد عمى األعضاء الذين يشرف عمييم. مجموعة من السمات والخصائص التي يجب أن تتوفر في القائد. عممية تفجير طاقات ومواىب األفراد في المدرسة . عممية تتأثر بالظروف المحيطة بالمدرسة ( المجتمع ) . -عممية تسعى إلى تحقيق األىداف التربوية

ميارات القائد التربوي الفعاؿ
إن مدير المدرسة الناجح ىو الذي يتفيم دوره تماما وما يتضمنو ىذا الدور من إشراف وتوجيو ومتابعة وتنفيذ  ،وأعظم
دور يجب أن يؤديو المدير كقائد تربوي فعال ىو خمق ما أسماه  hhoow h uhEDo GhBDoبمدرسة التعمم oaeBbebr
 Ckohhoالتي تتميز بأنيا :
 تفاعمية و مفاوضة مبتكرة وحالة لممشاكل. سباقة وممبية تشاركية و تعاونية. مرنة ومتحدية مخاطرة ومقدمة. تقويمية وتأممية داعمة ومطورة( .حجي ،ٕٓٓٓ ،الصفحات ٕٗ)ٖٗ-يري  koeeb rأن القيادة الفعالة تتمحور حول الكفاءات الشخصية لمقائد والمتمثمة في ما يمي :
 الوعي بالذات الذي يقود إلى الثقة بالنفس.( Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP

 الثقة بالنفس التي تمد القائد بالشجاعة. الشجاعة التي تقود إلى المبادرة وتحمل المسؤولية . المسؤولية التي تتضمن النزاىة. النزاىة التي تسمح بإدارة األولويات . بعد النظر الذي يجعل استراتيجية العمل ممكنة)ٔٔ٘ . ،ٕٕٓٓkoeeb l ( .وتشير في ىذا المجال نظرية  khnaBD... reDCعن الكفاءات إلى أن ىناك ثالث ميارات أساسية يجب أن يتمتع بيا
القائد التربوي الفعال ىي ميارات تقنية فنية و ميارات إنسانية الى جانب ذلك ميارات تصورية (حجي ،ٕٓٓٓ ،صفحة
ٖٗ)


 technical skillsالميارات الفنية

:

تعني الميارات الفنية  ،تمك الطرق واألساليب التي يستعمميا المدير في ممارسة عممو و معالجة مختمف المواقف التي
يواجييا  ،مما يتطمب منو معرفة جميع النواحي الفنية التي يشرف عمى توجيييا  ،كأن يكون عمى دراية تامة بجميع
تخصصات المدرسين الذين يعممون تحت قيادتو  ،حيث تتضمن ىذه الميارات قد ار من المعارف المتخصصة والكفاءة في
استخدام ىذه المعرفة بشكل يحقق األىداف التربوية


 Human skillsالميارات اإلنسانية :

تعني الميارات اإلنسانية  ،قدرة تعامل مدير المدرسة كقائد تربوي بنجاح مع اآلخرين وتنسيق جيودىم وخمق روح التعاون
الجماعي بينيم  ،في ظل بناء منسجم ومتكامل وىذا يتطمب « وجود الفيم المتبادل بينو وبينيم ومعرفتو آلرائيم وميوليم
واتجاىاتيم »( .أحمد ،ٕٕٓٓ ،الصفحات )ٗٓ-ٖٜ
إن الميارات اإلنسانية ضرورية لمعمل في كل المنظمات  ،خاصة في المؤسسات التعميمية  ،ألن المدير ال يتعامل مع

اآلالت بل يتعامل مع البشر ومنو ينبغي أن يكون سموكو وتعاممو اليومي ،مبنى عمى أساس عالقات اجتماعية سميمة ،
قواميا التقارب واأللفة .



الميارات التصورية

: Conceptual skills

تتعمق ىذه الميارات بقدرة مدير المدرسة ،عمى إدراك التنظيم الذي يقوده وفيمو لمترابط بين أجزاءه ونشاطاتو ،ونظرتو
الشاممة لألمور وتوقعاتو المستقبمية ،وكذا كفاءتو في ابتكار األفكار واإلحساس بالمشكالت والتفنن في اتخاذ الحمول ليا.
خصائص القائد التربوي الفعاؿ :

يرى فاروق السيد عثمان  ،أن خصائص القائد التربوي الناجح تكمن في ( :عثمان )ٕٓٓٔ ،
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 الثقة باآلخرين وىو أمر ضروري في التسيير البيداغوجي. أن يممك القدرة عمى االتصال والتعامل مع اآلخرين. أن يعرف كيفية استخدام الوقت. أن تكون لديو قوة الحدس  ،لمعرفة البعد التربوي و البيداغوجي لميامو. أن تكون لو السمطة واالستعداد ،إلزاحة الميممين والمعرقمين لعممية التسيير. أن يكون صاحب رؤى مستقبمية . أن يضع طموحاتو الشخصية في المقام الثاني بعد أىداف المدرسة. أن يكون فنانا في إدارة االجتماعات. أن يفيم عمميات صنع القرار وكيفية تنفيذه . أن يمتمك حسا لمدعابة والفكاىة . أن يكون مثاال لالستقامة واألمانة في أداء ميمتو كقائد لممدرسة.المعايير التي عمى أساسيا يتـ اختيار القائد التربوي ( المدير )

الوظيفية التي قد تختمف من مكان
الشخصية والخصائص
المينية و
عرف بويان  rhwebالمعيار عمى ّأنو مدى عريض من
ّ
ّ
ّ
آلخر ،وأشار إلى مجموعة من المعايير تراعي عند اختيار المدير من مثل :المقدرة عمى التّعاون ،والمؤىل التربوي
األكاديمي العالي الذي يعزز اإلمكانات في الحصول عمى وظيفة إدارّية ،وميارات التّواصل ،والمقدرة عمى تحفيز اآلخرين،
االيجابية مع الزمالء ،والقيادة ،وجودة
الفردية ،و الميارات المعر ّفية ،والعالقات
السمات
ّ
ّ
واعطاء الوقت الكافي لمعمل ،و ّ
التخصص )ٜٔٛٛrhweb l ( .

وأكد شينج ( )soabrعمى ضرورة اختيار المسؤولين التربويين وفق معايير نزيية ،فالمدير الناجح يؤكد عمى تعميم طويل
السريع ،وعمى المواطنة ،وعمى التطمع نحو مستقبل عالمي والمشاركة مع المدارس نحو
المدى ،وعمى المواءمة مع التّغيير ّ
نمية المستدامة ،وتطور المجتمع و األفراد ( soabr l
التطوير ليشمل الصعيدين المحمي والعالمي ،والتأكيد عمى التّ ّ

بوية عمى وجود القائد الكفء الذي يمتمك رؤية واضحة لما يجب أن تكون عميو
ٕٓٔٓ)  ،ليذا يعتمد نجاح المؤسسات التّر ّ
مؤسستو في المستقبل ،و قاد ار عمى تحديد مستمزمات الوصول إلى ذلك المستقبل ،وتحفيز أفراد المؤسسة لمعمل عمى ذلك.
اختيار اإلداري التربوي

األساسية ألي إدارة فاعمة؛ ألن
عد من أىم الوظائف
عممية تُ ّ
ّ
االختيار ىو انتقاء الخير من كل شيء ،واختيار الموظفين ّ
نجاح اإلدارة أو فشميا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة حسن اختيار الموظفين ،ووضعيم في الوظائف التي تتالءم ومؤىالتيم،

عممية االختيار من اتخاذ القرار الموضوعي ،والبعد
الجية المسؤولة من ّ
وخبراتيم  ،وكفاءاتيم ،وخصائصيم  .ولكي تتمكن ّ
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الشخصانية ،ال َّ
السموكية التي يقبل بيا األفراد  ،إذ يخضعون
بد من اعتماد معايير محددة تكون بمثابة القاعدة
عن التحيز و
ّ
ّ
االنضباطية" في الجماعات ،فيي إحدى وسائل
عد المعايير أدوات "لنظام
في سموكيم وعمميم لما تحدده الجماعة ،لذلك تُ ّ
ّ

وتتميز بالثبات النسبي؛ إذ توفر لألفراد معايير السموك في الحاضر ،والمستقبل ،وتحدد ما
الرقابة التي تضعيا الجماعات،
ّ
مما ال يستدعي رقابة محكمة عمى درجة
يجب عممو وما ال يجب عممو في مختمف المواقف ،ويتم الوصول إلييا باإلجماعَّ ،
ألن ذلك يبعد الحرج أو التأثير عن الشخص
التقيد بيا ،كما يتم االعتماد عمى تطبيقيا عمى وسائل
جماعية ال ّ
ّ
ّ
فردية؛ ّ
المكمف بيا ( .عارف)ٕٓٓٓ ،

الخالصة
مما سبق نستنتج ،أن القائد التربوي من الضروري أن تتوفر فيو مجموعة من الصفات العقمية واالجتماعية واالنفعالية
واألخالقية ،التي تسمح لو بممارسة دوره كقائد تربوي بكفاءة ونجاح ،ثم إن القيادة ال تعني التعالي عمى أفراد الجماعة ،أو

إعطاء األوامر ليم ،أو السيطرة عمييم ،بل إن السموك القيادي الناجح  ،يكمن في حث الجماعة عمى تحقيق أىدافيا

ويتضمن ذلك تنسيق جيود أعضائيا والتفاعل اإليجابي معيم وتفيم ظروفيم وتشجيعيم ،إلى جانب ذلك إثارة الدافعية لدييم
والحفاظ عمى تماسكيم  ،والعمل عمى بموغ أعمى درجات األداء الميني حسب إمكانياتيم وقدراتيم  ،وذلك في ضل جو من
الديمقراطية واإلنسانية.

التّوصيات

يطرح البحث مجموعة من التوصيات التي من الممكن أن تسيم في تقدم وتطور المؤسسات التربوية ،و اقتراح معايير
جديدة الختيار المدير التربوي الفعال ،و فيما يأتي عرضا لمتوصيات التي تناوليا البحث:

 تبني المعايير المقترحة لتطبيقيا في اختيار القائد التربوي الفعال . التنوع في المعايير المستخدمة في اختيار القائد التربوي واتباعيا بدقة وشفافية. مطالبة مديري المدارس بإجراء بحوث وتقارير في الميدان اإلداري لغرض اطالعيم عمي ما يستجد من عموم اإلدارةالتعميمية والمدرسية والقيادة التربوية.
جعل األداء ىو المعيار األساسي لتقييم العاممين في المدارس وتقييم أدائيم بصورة منتظمة ومكافأة األداء المتميزلمعاممين في المدارس الذي يسيم في رفع مكانة المدرسة وتحقيق أىدافيا.
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Characteristics of Pedagogical Leader and How We Choose
Him/Her

Abstract
The educational specialists agree that the educational leadership is the basis of the
educational process. It defines the parameters, directs and organizes the efforts to
improve the school activity, the high level of performance and thus achieving the
educational goals. On the other hand, the leadership behavior of the principal is the key to
success of the school. Differences and differences between schools, whether in the
general school climate, in the achievement of students or in the level of professional
satisfaction of the teacher, is due to the competence of the director and his ability to lead
the education. It is the effective school leader who inspires the members of the school
community to make efforts, helps them understand the complexities and clarifies the
visions, cultivates the spirit of independence, initiative and self-confidence, and tries to
create channels of communication between them and their needs and motivations For
learning and teaching. Hence, the objective of the current research is to identify the most
important features that must be met by the educational leader, and the bases upon which
to be chosen. To achieve this, the researcher used the descriptive method of the library,
which is based on collection of studies, reports and documents from a variety of sources,
analysis and criticism
key words
Educational Leadership, Leader, Attributes
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الممخص
ىدف ىذا البحث إلى التعرف عمى األسباب التي تدفع المجتمع إلى االشتراك في مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك
و التويتر والتعرف عمى طبيعة العالقات االجتماعية عبر ىذه المواقع ،والكشف عن اآلثار اإليجابية والسمبية الناتجة عن
استخدام مثل ىذه المواقع لدييم .وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أىميا أن من أىم األسباب التي تدفع الناس
الستخدام الفيسبوك و تويتر ىي سيولة التعبير عن آرائيم واتجاىاتيم الفكرية التي ال يستطيعون التعبير عنيا صراحة في
المجتمع  .وأشارت النتائج أيضا أن ىذه المواقع تعمل عمى تعزيز صداقاتيم القديمة والبحث عن صداقات جديدة،
والتواصل مع أقاربيم البعيدين مكانيا .كما تبين أيضا ان الستخدام الفيسبوك وتويتر العديد من اآلثار اإليجابية أىميا
االنفتاح الفكري والتبادل الثقافي فيما جاء قمة التفاعل األسري أحد أىم اآلثار السمبية.
الكممات المفتاحية:
شبكات التواصل االجتماعي ،الفايسبوك ،التويتر ،العالقات االجتماعية ،اآلثار االيجابية ،اآلثار السمبية.

المقدمة
أصبحت عممية التواصل االجتماعي بفعل التكنولوجيا الحديثة عموما وتكنولوجينا المعمومات بصفة خاصة من
وسائل االتصال الرئيسية التي غيرت من مسار االتصاالت فأصبح من السيل الحصول عمى المعمومات بشكل منظم
وسريع من خالل الحواسب واليواتف الشخصية عمى مدار الساعة  .وبرزت مواقع التواصل االجتماعي (الفيسبوك-التويتر-
واتس أب  -لينكد أن ) لتصبح في مقدمة إنجازات ثورة المعمومات دون منافس  ،حيث ربطت شبكة المعمومات األشخاص
بعضيم ببعض في جميع أنحاء العالم لتجعل من العالم قرية صغيرة إذا تتضمن تمك التقنية كما ىائال من المعمومات في
كافة مناحي الحياة الصحية – اجتماعية – اقتصادية -سياسية  -أعمال تجارية ومصرفية والعاب ووسائل ترفيو وتعارف
وزواج وغيرىا .
وتشيد استخدامات شبكات التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتي تتيح التواصل مع
األصدقاء والزمالء وتقوية الروابط إقباال متزايدا وطمبا كبي ار من شرائح المجتمع المختمفة لما تحققو من تفاعل اجتماعي
يشير إلي العمميات اإلدراكية والوجدانية االنفعالية والسموكية التي تتم بين األطراف المتصمة بحيث تتبادل ىذه األطراف
رسائل كثيرة فيما بينيا في موقف اجتماعي محدد زمنيا ومكانيا  ،ويكون سموك كل طرف منيا منبيا لسموك الطرف اآلخر،
وتعتبر الشبكات االجتماعية كالفيسبوك والتويتر واليوتيوب مواقع يتواصل من خالليا ماليين البشر تجمعيم اىتمامات
مشتركة ،وتتيح ىذه الشبكات لمستخدمييا مشاركة الممفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو ،وانشاء المدونات وارسال الرسائل
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واجراء المحادثات الفورية فيما بينيم ،وتظير اإلحصائيات العالمية تزايد اإلقبال عمى استخدام شبكات التواصل االجتماعي
في جميع إرجاء العالم ( .بوشميبي ،ٕٓٓٙ ،صفحة ٖٗٔ)
أن اإلفراط في استخدام مواقع التواصل االجتماعي لو تداعيات نفسية واجتماعية متعددة منيا زيادة القمق
واالكتئاب والرغبة في االنعزال وعدم القدرة عمى التواصل الواقعي مع اآلخرين خصوصا إذا كان مستخدم مواقع التواصل
االجتماعي يحرص عمى متابعة األحداث الجارية التي تغمب عمييا الصراعات واالضطرابات ،وجعل الفرد غير قادر عمى
االستقالل في تفكيره وق ارراتو فيو دائم المحاولة لمعرفة آراء وتعميقات المشاركين مما يؤثر عمى تشكيل شخصيتو واضطرابيا
( .كرم)ٕٓٓٛ ،

مشكمة البحث :
أصبحت شبكات التواصل االجتماعي وسيمة فعالة لمتواصل بين األفراد حيث انيا تتيح الربط بين الزمالء
واألصدقاء وليس ىذا فقط بل أنيا تساعد في التعرف والتواصل بين األشخاص والمجتمعات المختمفين بعضيم البعض،
ولعل أبرزىا عمى اإلطالق موقعي الفيسبوك و التويتر ،حيث ان نسبة انتشارىا تزداد يوما بعد يوم خاصة بين الطمبة
الجامعيين حيث يتنوع استخداميم ليا بين ما ىو إيجابي وما ىو سمبي فضال عن قوة تأثيرىا عمى العالقات االجتماعية .
أىداؼ البحث :
 التعرف عمى األسباب التي تدفع الناس إلى االشتراك في موقعي الفيسبوك و التويتر.


التعرف عمى طبيعة العالقات االجتماعية عبر ىاذين الموقعين.



الكشف عن اآلثار اإليجابية و السمبية لموقعي الفيسبوك والتويتر عمى العالقات االجتماعية .
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الدراسات السابقة
 .0تأثير اإلنترنت في المجتمع
أُجريت ىذه الدراسة من قبل محمد الخميفي عام ( ٕٕٓٓ م) ،وطبقت عمى (  ) ٖٔٚطالبا من طالب المرحمة
الجامعية  ،و تيدف شبكة إلى التعرف عمى تأثير االنترنت في المجتمع من خالل تقصي فوائد شبكة االنترنت وسمبياتيا ،
واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي ،أما أدوات الدراسة فكانت المقابمة واالستبيان ،وتوصمت الدراسة إلى:
(الخميفي)ٕٕٓٓ ،
 أن معظم أفراد مجتمع الدراسة (  )% ٜٔlٚلدييم رغبة في استخدام اإلنترنت ،وتركزت أىم االستخدامات في أغراضاالتصال ،وتبادل المعمومات مع اآلخرين ،والبحث عن المعمومات ،والترفية والتسمية.
 رأى المبحوثون أن سمبيات شبكة اإلنترنت تمثمت في أنيا تساعد عمى الغزو الثقافي ،وتسبب مشاكل اجتماعية وأخالقية،وصحية بكثرة استخداميا.
دراسة حافظ (  ) 8100وعنوانيا "تواصؿ الشباب الجامعي مف خالؿ المواقع االجتماعية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الدوافع الحقيقية لمتواصل بين الشباب الجامعي من خالل المواقع
االجتماعية .وأكدت الدراسة أن تواصل الشباب الجامعي من خالل المواقع االجتماعية يعد ظاىرة اجتماعية أكثر منيا
ضرورة أحدثتيا التكنولوجيا الحديثة.
وأظيرت أن إدمان الفئة الشبابية عمى االستخدام المفرط لممواقع االجتماعية  ،أدى إلى فقدان الميارات المطموبة
إلقامة عالقات اجتماعية في البيئة المجتمعية الواقعية و تراجع االتصال الشخصي في مقابل التواصل عبر المواقع
االجتماعية  ،األمر الذي يؤدي إلى جنوح الشباب نحو االغتراب االجتماعي( .حافظ)ٕٓٔٔ ،
دراسة أجرتيا جامعة تكساس الميركية ( ) 8113
أظيرت أن الناس يقبمون عمى استخدام مواقع التواصل االجتماعي وفي مقدمتيا موقع ( فيسبوك ) بيدف التعبير
عن حقيقة شخصياتيم  ،بدال من رسم صور مثالية عنيا  ،حيث إنيا تشبع لدى معظم المستخدمين حاجتيم األساسية
لتعريف اآلخرين بأنفسيم ( .تكساس)ٕٜٓٓ ،
مفيوـ شبكات التواصؿ االجتماعي
لقد شيدت مواقع التواصل االجتماعي عمى االنترنيت انتشا ار واسعا خالل السنوات األخيرة وتعددت و تنوعت
محاولة تقديم العديد من الخدمات وتحقيق مختمف اإلشباعات لمستخدمييا ويأتي في مقدمتيا موقع فيسبوك ،تويتر،
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يوتيوب ،واتس اب وغيرىا ،وتعددت تعريفات مواقع التواصل االجتماعي ،وتختمف من باحث إلى آخر ،حيث يعرفيا
"باالس" «  ٕٓٓٙ » uk.krعمى" إنيا مواقع تستخدم لبناء مجتمعات افتراضية عمى شبكة االنترنيت تمكن لألفراد أن
يتصموا ببعضيم البعض لمعديد من األسباب المتنوعة"( .المنصور ،ٕٕٓٔ ،صفحة ٕ٘)
دوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي
توجد عدة دوافع تجعؿ الفرد ينتقؿ مف العالـ الواقعي إلى العالـ االفتراضي وينشأ حسابا واحدا لو عمى القؿ في
إحدى مواقع التواصؿ االجتماعي ،ومف بيف أىـ العوامؿ التي تدفع بمختمؼ الفراد وخصوصا الشباب لالشتراؾ في ىذه
المواقع ما يمي)ٕٕٓٓ ،kEne( :


المشاكؿ السرية:

تشكل األسرة الدرع الواقي لمفرد حيث توفر لو األمن والحماية واالستقرار والمرجعية ،ولكن في حالة افتقاد الفرد
ليذه البيئة المتكاممة ينتج لديو نوع من االضطراب االجتماعي الذي يجعمو يبحث عن البديل لتعويض الحرمان الذي قد
يظير مثال في غياب دور الوالدين أو أحدىما بسبب مشاغل الحياة أو التفكك األسري.


الفراغ:

يعد الفراغ الذي ينتج عن سوء إدارة الوقت أو حسن استغاللو بالشكل السميم الذي يجعل الفرد ال يحس بقيمتو
ويبحث عن سبيل يشغل ىذا الوقت من بينيا مواقع التواصل االجتماعي حيث أن عدد التطبيقات الالمتناىية الذي تنتجو
شبكة الفيسبوك مثال لمستخدمييا ومشاركة كل مجموعة أصدقاء بالصور والممفات الصوتية يجعل الفيسبوك خاصة
وشبكات التواصل االجتماعي عامة أحد الوسائل ملء الفراغ وبالتالي يصبح كوسيمة لمتسمية وتضييع الوقت عند البعض
منيم.


البطالة:

تعتبر عن عممية االنقطاع وعدم االندماج الميني الذي يؤدي لدعم االندماج االجتماعي والنفسي ومنو إلى
اإلقصاء االجتماعي الذي ىو نتيجة تراكم العوائق واالنقطاع التدريجي لمعالقات االجتماعية وىي من أىم المشاكل
االجتماعية التي يعاني منيا الفرد والتي تدفعو لخمق حمول لمخروج من ىذه الوضعية التي يعيشيا حتى وان كانت ىذه
الحمول افتراضية ،فيناك من تجعل منو البطالة واستم ارريتيا شخصا ناقما عمى المجتمع الذي يعيش فيو باعتباره لم يوفر لو
فرصة لمعمل والتعبير عن قدراتو وايديولوجياتو كربط عالقات مع أشخاص افتراضيين من أجل االحتيال والنصب.
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الفضوؿ :

تشكل مواقع التواصل االجتماعي عالما افتراضيا مميئا باألفكار والتقنيات المتجددة التي تستيوي الفرد لتجريبيا
واستعماليا سواء في حياتو العممية أو العممية أو الشخصية ،فمواقع التواصل االجتماعي تقوم عمى فكرة الجذب واذا ما
توفرت ثنائية الجذب والفضول تحقق األمر.



التعارؼ و تكويف الصداقات:

سيّمت مواقع التواصل االجتماعي تكوين الصداقات حيث تجمع ىذه الشبكات بين الصداقات الواقعية والصداقات

االفتراضية فيي توفر فرصة لربط عالقات مع أفراد من نفس المجتمع أو من مجتمعات أخرى مختمفة بين الجنسين أو بين
أفراد الجنس الواحد.



التسويؽ أو البحث عف وظائؼ:

في الواقع مواقع التواصل االجتماعي لم تعد لمجرد التعارف بل أصبحت أداة تسويقية قوية وفعالة لمغاية
ألصحاب األعمال ،كونيا منخفضة التكاليف ،وتضمن سيولة االتصال بيا داخل و خارج مقر العمل ،باإلضافة إلى
سيولة االنضمام إلييا واالشتراك بيا.
كما تتمتع بقابمية التصميم والتطوير ،وتصنيف المشتركين حسب العمر والجنس واالىتمامات واليوايات وسيولة
ربط األعمال بالعمالء وأيضا ربط أصحاب العمل بطالبي العمل وانتشار المعمومة واستثمارىا.
فتجربة التسويق عبر الشبكات تزيد من التواصل مع المستيمكين ومع الكفاءات كما أنيا أصبحت من بين الوسائل
لمبحث عن وظائف وفرص التطوير الوظيفي وتبادل الخبرات والكفاءات كما ىو الحال في شبكة لينكدان.
فمن خالل عرض ألىم العوامل التي تدفع باألفراد لإلقبال الكبير لالشتراك في شبكات التواصل االجتماعي نجد
أن ىناك من يستخدميا بدافع التعمم وتوسيع المعارف والميارات الشخصية والحياتية ،مناقشة قضايا المجتمع ،التعبير عن
اآلراء بحرية والتنفس عن الذات.
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التأثيرات االيجابية و السمبية لمواقع التواصؿ االجتماعي
التأثيرات االيجابية:
بال أدنى شؾ أف تكنولوجيا شبكات التواصؿ االجتماعي ومواقع التواصؿ أضفت بعدا ايجابيا جديدا عمى حياة
المالييف مف البشر مف إحداثيا لتغييرات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية في حياة مجتمعات بأكمميا ،ومف أىـ
ىذه اآلثار االيجابية )ٕٓٓٛrhwyl ( :
ػ نافذة مطمة عمى العالـ :حيث وجد الماليين من أبناء الشعوب األجنبية والعربية بشكل خاص في الشبكات
االجتماعية نافذة حرة ليم لالطالع عمى أفكار وثقافات العالم بأسره.
ػ فرصة لتعزيز الذات :فمن ال يممك فرصة لخمق كيان مستقل في المجتمع يعبر بو عن ذاتو ،فإنو عند التسجيل
بمواقع التواصل االجتماعي وتعبئة البيانات الشخصية ،يصبح لك كيان مستقل وعمى الصعيد العالمي.
ػ أكثر انفتاحا عمى اآلخر  :إن التواصل مع الغير ،سواء أكان دلك الغير مختمف عنك في الدين و العقيدة
والثقافة والعادات والتقاليد ،والمون والمظير والميول ،فإنك قد اكتسبت صديقا ذا ىوية مختمفة عنك وقد يكون بالغرفة التي
بجانبك أو عمى بعد آالف األميال في قارة أخرى.

ػ منبر لمرأي و الرأي اآلخر :إن من أىم خصائص مواقع التواصل االجتماعي سيولة التعديل عمى صفحاتيا،
وكذلك حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عن فكرك ومعتقداتك ،والتي قد تتعارض مع الغير ،فالمجال مفتوح أمام حرية
التعبير مما جعل مواقع التواصل االجتماعي أداة قوية لمتعبير عن الميول واالتجاىات والتوجيات الشخصية تجاه قضايا
األمة المصيرية.
ػ التقميؿ مف صراع الحضارات :فقد تعزز مواقع التواصل االجتماعي من ظاىرة العولمة الثقافية ،ولكنيا في اآلن
ذاتو تعمل عمى جسر اليوة الثقافية والحضارية ،وذلك من خالل ثقافة التواصل المشتركة بين مستعممي تمك المواقع وكذلك
تبيان وتوضيح اليموم العربية لمغرب بدون زيف اإلعالم ونفاق السياسة ،مما يقضي في النياية عمى تقارب فكري عمى
صعيد األشخاص فالجماعات والدول.
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ػ تزيد مف تقارب العائمة الواحدة :فاليوم ومع تطور تكنولوجيا التواصل فإنو أصبح أيسر عمى العائالت متابعة
أخبار بعضيم البعض عبر مواقع التواصل االجتماعي ،خاصة وأنيا أرخص من نظيراتيا األخرى من وسائل االتصال
المختمفة.
ػ تقدـ فرصة رائعة إلعادة روابط الصداقة القديمة :حيث بإمكانك من خالل ىذه المواقع أن تبحث عن أصدقاء
الدراسة أو العمل ممن اختفت أخبارىم بسبب تباعد المسافات أو مشاغل الحياة ،وقد ساعدت ىذه المواقع في بعض
الحاالت عائالت فقدت أبناءىا إما بسبب التبني أو االختطاف أو اليجرة ،فيتم العثور عمى األبناء.
التأثيرات السمبية:
مثمما يوجد آثار ايجابية لمواقع التواصؿ االجتماعي فإنو ليا أثار سمبية أيضا فيي سالح ذو حديف ،ومف تمؾ
اآلثار السمبية:
ػ يقمؿ مف ميارات التفاعؿ الشخصي :فمع سيولة التواصل عبر ىذه المواقع فإن ذلك سيقمل من زمن التفاعل
عمى الصعيد الشخصي لألفراد والجماعات المستخدمة ليذه المواقع ،وكما ىو معروف فإن ميارات التواصل الشخصي
تختمف عن ميارات التواصل االلكتروني ،ففي الحياة الطبيعية ال تستطيع أن تخمق محادثة شخص ما فو ار وأن تمغيو من
دائرة تواصمك بكبسة زر( .عبد اليادي ،ٕٓٓ٘ ،صفحة ٗ)
ػ إضاعة الوقت :حيث أنيا مع خدماتيا الترفييية التي توفرىا لممشتركين ،قد تكون جذابة جدا لدرجة تنسى معيا
الوقت.
ػ اإلدماف عمى مواقع التواصؿ :إن استخداميا خاصة من قبل ربات البيوت والمتقاعدين ،يجعمو-بسبب الفراغ-
أحد النشاطات الرئيسية في حياة الفرد اليومية ،وىو ما يجعل ترك ىذا النشاط أو استبدالو أم ار صعبا لمغاية خاصة وأنيا
تعد مثالية من ناحية الترفيو لملء وقت الفراغ الطويل.
ػ قمة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لغير الترفيو مف قبؿ مجتمعاتنا العربية.
ػ ضياع اليوية الثقافية العربية واستبداليا باليوية العالمية لمواقع التواصؿ :حيث أن العولمة الثقافية ىي من
اآلثار السمبية لمواقع التواصل االجتماعي بنظر الكثيرين( .صادق ،ٕٓٓٛ ،صفحة ٖٕٔ)
ػ انعداـ الخصوصية :تواجو أغمبية المواقع االجتماعية مشكمة انعدام الخصوصية مما تتسبب بالكثير من األضرار
المعنوية والنفسية عمى الشباب وقد تصل في بعض األحيان ألضرار مادية ،فممف المستخدم عمى ىذه الشبكة يحتوي عمى
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جميع معموماتو الشخصية إضافة إلى ما يبثو من ىموم ،ومشاكل قد تصل بسيولة إلى يد أشخاص قد يستغمونيا بغرض
اإلساءة والتشيير)ٜٓ . ،ٕٓٓٛ emm h tEFabl ( .
ػ الصداقات قد تكوف مبالغا فييا أو طاغية في بعض الحياف :فجميع األشخاص الذين تعرفيم عبر مواقع
التواصل االجتماعي نضيفيم كأصدقاء وىو لقب غير دقيق ،ألن الصداقة تتشكل مع الزمن وليس فورا ،ففيو نوع من
النفاق.
ػ انتحاؿ الشخصيات :تبقى مجيولة المصدر الحقيقي خمف مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي دافعا أحيانا
إلى مستخدمييا في االبتزاز وانتحال الشخصية ونشر المعمومات المضممة وتشويو السمعة ،أو في الجريمة كالدعارة أو
السرقة أو االختطاف.
ػ تراجع استخداـ المغة العربية الفصحى لصالح العامية :أضحى استخدام مزيج من الحروف واألرقام الالتينية
بدل الحروف العربية الفصحى خاصة عمى شبكات التعارف والمحادثة فتحولت حروف المغة العربية إلى رموز وأرقام باتت
الحاء " "ٚوالعين "ٖ" وىذا ما أكدتو دراسة عمي صالح محمود بعنوان "ثقافة الشباب العربي" .
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الخاتمة
ختاما ،نستطيع القول بأن مواقع الشبكات االجتماعية قد أثبتت وجودىا الفاعل وسط المجتمع األكاديمي ،وأصبح تأثيرىا
عمى الفعل االجتماعي كبير وواسع النطاق مما أفرز بعض السمبيات التي يجب االنتباه إلييا خاصة وسط األجيال الحديثة
من الشباب ،وىذا ال يعني تقييد حرية األفراد من التفاعل االجتماعي عبر ىذه الشبكات ولكن ما نقصده ىو ترشيد
استخداميا ومحاولة االستفادة منيا في سقل ثقافتنا العربية و اإلسالمية ونشرىا حول العالم.

التوصيات
ٔ -تنظيم دورات لمتوعية المجتمعية عمى حسن استخدام مواقع التواصل االجتماعي واستثمار الفوائد العممية والثقافية
واالجتماعية.
ٕ -انشاء مجموعات شبابية ىادفة عمى موقعي الفيسبوك وتويتر تتبنى قضايا اجتماعية وثقافية لتبادل المعرفة وتأصيل
القيم والمبادئ األصيمة.
ٖ -العمل عمى توظيف تكنولوجيا االتصاالت الحديثة في عمميتى التعميم والتعمم ،والتفاعل التعميمي ،والبحث العممي ،لما
لذلك من آثار إيجابية عديدة تزيد من فاعمية وكفاءة العممية التعميمية.
ٗ -نشر الوعي بأىمية التماسك األسري والحرص عمى الجموس والحوار مع األىل وترشيد استخدام الفيسبوك وتويتر حتى
ال يؤثر عمى التواصل االجتماعي مع األسرة.
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The Effects of Social Media on Social Relationships

Abstract
The purpose of this research is to identify the reasons why the community to participate in
social media sites such as Facebook and Twitter and to identify the nature of social relations
through these sites, and to detect the positive and negative effects resulting from the use of
such sites. The research reached a number of results, the most important of which is that one
of the most important reasons why people use Facebook and Twitter is the ease of expressing
their views and intellectual attitudes that cannot express them explicitly in society. The results
also indicate that these sites promote their old friendships, seek new friends, and communicate
with their distant relatives. It also showed that the use of Facebook and Twitter has many
positive effects, most important intellectual openness and cultural exchange , the lack of
family interaction is one of the most negative effects
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