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ى
ى.لدىىرونظىمنىطلبظىجامطظىدمذقىالفروقىفيىالتفكورىالخرافي

 
                    *فداء ياسين  الباحثة:

 :ملخص
يهدف ىذا البحث إلى تعرف الفروق في التفكير الخرافي وفقًا لمتغيرات االختصاص، والسنة 

( من طلبة 612من ) تألفت العينةالدراسية، والجنس لدى عينة من طلبة كليتي التربية والعلوم. 
( طالباً 31كلية التربية، و )  -( طالبًا وطالبًة من قسم علم نفس 061السنتين، األولى والرابعة منهم: )

مقياس التفكير الخرافي من إعداد واستخدم  كلية العلوم في جامعة دمشق،  -وطالبًة من قسم الفيزياء 
 وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية: الباحثة.
 جود التفكير الخرافي لدى أفراد عينة البحث بدرجة متوسطة.و  -
 يمكن التنبؤ بالتفكير الخرافي استناداً إلى التخصص الدراسي. -
ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس التفكير الخرافي وجود فروق  -

 تعزى لمتغير االختصاص لصالح طالب علم النفس.
إحصائية بين متوسطات أداء طلبة علم النفس على مقياس التفكير وجود فروق ذات داللة  -

الخرافي تعزى لمتغير السنة الدراسية لصالح طالب السنة األولى. وعدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بين متوسطات أداء طلبة الفيزياء على مقياس التفكير الخرافي تعزى لمتغير 

إحصائية بين متوسطات أداء طلبة العينة ككل  السنة الدراسية. ووجود فروق ذات داللة
)علم النفس والفيزياء( على مقياس التفكير الخرافي تعزى لمتغير السنة الدراسية لصالح 

 طالب السنة األولى.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس التفكير الخرافي  -

 تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.
 

 لمة المفتاحية: التفكير الخرافي.الك
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 سورية. كلية التربية ــــ جامعة دمشق ـــــ  *
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ىى

ىى.تحدواتىالتنموظىالروفوظىالمدتدامظىللمرأةىالدوروظ
 .(دراسة حتليلية ميدانية يف حمافظتي الالذقية وطرطوس )

 
 أحالم عبد الهادي ياسين*                                                                           الباحثة:

 
 :امللخص

الريفية المستدامة للمرأة السورية في محافظتي، ىدف البحث إلى تعرُّف تحديات التنمية 
الالذقية، وطرطوس. ومن أجل تحقيق ىذا الهدف، صممت الباحثة استبانة تحديات )اقتصادية، 

صحية، ثقافية تربوية، نفسية، إدارية سياسية وتشريعية، خدمية( موجهة للنساء الريفيات  اجتماعية، بيئية
العلمي، عدد أفراد األسرة،  المحافظة، المؤىل في: ثلتشملت خصائص عن النساء الريفيات تم

المرأة / سؤااًل لتعرف على واقع التحديات التي تواجو تنمية 83تضمنت /الدخل المادي لألسرة، و 
( امرأة ريفية من النساء المستهدفات 151. وتألفت العينة التي سحبت بطريقة عشوائية من )الريفية

ستدامة في محافظتي، الالذقية، وطرطوس. ومن أىم النتائج التي توصل بمشاريع التنمية الريفية الم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تحديات التنمية الريفية المستدامة التي إليها البحث 

تبعًا للمحافظة، ولألوضاع التعليمية، وتبعًا  تواجو المرأة السورية في محافظتي، الالذقية، وطرطوس
وقد رتبت تحديات التنمية الريفية المستدامة من التحدي األكبر إلى التحدي األصغر  األسرة.لدخل 

لمعرفة أي المعوقات تشكل التحدي األكبر في مشاريع التنمية الريفية المستدامة،  وتقف عائقًا أمام 
 تمع .نجاح برامجها، وتنمية المرأة الريفية، والتمكين لها من أداء دورىا الفعال في المج
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 ــــ سورية. جــامعة دمشـــق ــــ كلية التربية* 
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ى
ىالثقافظى ىمضامون ىتكروس ىفي ىاالنترنت ىوذبكات ىالفضائوات دور

ى ىلدى ىكلوتيىاالجتماروظ ىفي ىتذرون ىجامطظ ىفي ىاألولى ىالدنظ طلبظ
ى.التربوظىوالطلوم

                 
     *: بسيم ياسينالباحث

 : امللخص
الثقافة ىدفت ىذه الدراسة إلى تعًرف دور الفضائيات وشبكات االنترنت في تكريس مضامين 

االجتماعية لدى عينة من طلبة جامعة تشرين، وإلى معرفة أثر متغير الجنس والبيئة االجتماعية في 
( طالباً وطالبة من طلبة السنة األولى 671تحديد الفروقات في ىذا الدور، وتكونت عينة الدراسة من )

 اة لتحقيق ىدف الدراسة.في الكليات التي طبقت الدراسة فيها، وقد اعتمد الباحث االستبانة كأد
 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

( بين متوسطات إجابات طلبة 1.15_  وجود فروق ذات داللة إحصائية، عند مستوى الداللة )
جامعة تشرين المتعلقة بتحديدىم لمصدر الثقافة االجتماعية )الفضائيات(، واألدوار 

 المرتبطة بو بحسب متغير جنس الطلبة، 
( بين متوسطات إجابات طلبة 1.15وجود فروق ذات داللة إحصائية، عند مستوى الداللة ) _ 

جامعة تشرين المتعلقة بتحديدىم لمصدر الثقافة االجتماعية)اإلنترنت(، واألدوار المرتبطة بو 
 بحسب متغير جنس الطلبة

إجابات طلبة ( بين متوسطات 1.15وجود فروق ذات داللة إحصائية، عند مستوى الداللة ) _ 
المتعلقة بتحديدىم لمصدر الثقافة االجتماعية)الفضائيات(، واألدوار المرتبطة  جامعة تشرين

 بو بحسب متغير البيئة االجتماعية للطلبة.
( بين متوسطات إجابات طلبة 1.15وجود فروق ذات داللة إحصائية، عند مستوى الداللة ) _ 

الثقافة االجتماعية)اإلنترنت(، واألدوار المرتبطة جامعة تشرين  المتعلقة بتحديدىم لمصدر 
 .بو بحسب متغير البيئة االجتماعية للطلبة
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 ــــ سورية. جامعة دمشق ــــ التربية كلية  *
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ى
ى.فارلوظىالذاتىورالقتهىبالكدفىمنىالحواة

 .(دراسة ميدانية عىل عينة من طلبة جامعة حلب  )

 
 *د. محمد قاسم عبد هللأ.

  **سماح ممدوح القدورالباحثة: 
 :امللخص

تهدف ىذه الدراسة إلى بحث العالقة بين فاعلية الذات العامة، والهدف من الحياة ، وتحديد ما 
إذا كانت ىناك فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث في الهدف من الحياة من جهة، وفاعلية الذات 

الطريقة أنثى ( اختيروا ب 17ذكرًا، و  36( طالبًا وطالبة )056من جهة أخرى. تألفت العينة من)
العشوائية العرضية من طلبة كليات التربية، واالقتصاد والهندسة المدنية في جامعة حلب. وقد طبقت 

 ومقياس الهدف من الحياة إعداد,(. 6110الباحثة مقياس فاعلية الذات العامة من إعداد العدل)
(Crumbaugh & Maholick) 

 :باآلتيتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج يمكن تلخيصها و 
 وجود عالقة ارتباطيو موجبة بين فاعلية الذات، والهدف من الحياة. -
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث، والذكور في الهدف من الحياة. -
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث، والذكور في فاعلية الذات لصالح الذكور. -

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حلب ــــ سورية.جامعة  ــــ التربية * كلية

 حلب ــــ سورية.جامعة  ــــ التربية ** كلية
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امتالكىمدرديىالمطاهدىالطلواىلتدروبىوىتأهولىالمطلمونىفيىأمانظىمدىى
ىوى ىالتطلوموظ ىالتكنولوجوظ ىللكفاوات ىصنطاء ىومحافظظ الطاصمظ

ىاتجاهاتكمىنحوها.
 

 الباحث : رشاد عبده سعيد مقبل
 :امللخص

 وتأىيل المعلمين في ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى امتالك مدرسي المعاىد العليا لتدريب،
 واتجاىاتهم نحوىا. وتكون أمانة العاصمة و محافظة صنعاء للكفايات التكنولوجية التعليمية،

 ومعلمة ،و أظهرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك الكفايات( معلمًا 26مجتمع الدراسة من )
حافظة وم وتأىيل المعلمين بأمانة العاصمة التكنولوجيا التعليمية من مدرسي المعاىد العليا لتدريب،

وفي  متوسطة، صنعاء جاءت كالتالي : في مجال التصميم بدرجة مرتفعة، وفي مجال اإلنتاج بدرجة
وأظهرت النتائج أن  وفي مجال االستخدام بدرجة متوسطة واألنشطة بدرجة مرتفعة، مجال األساليب،

 بأمانة العاصمة،المعلمين  وتأىيل الصعوبات التي تحول دون استخدام مدرسي المعاىد العليا لتدريب،
 كما أظهرت النتائج انو ال مرتفعة، ومحافظة صنعاء للكفايات التكنولوجية التعليمية جاءت بدرجة

الكفايات التكنولوجية التعليمية لدى  ( في درجة امتالكa=1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية )
لمتغيرات  تعزى افظة صنعاءومح العاصمة، مدرسي المعاىد العليل لتدريب، وتأىيل المعلمين بأمانة

 a=1.15النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ) وسنوات الخبرة في حين أظهرت المؤىل العلمي،
وتأىيل  التعليمية لدى مدرسي المعاىد العليا لتدريب، ( في درجة امتالك الكفايات التكنولوجية

جاالت، وجاءت الفروق جميع الم تعزى ألثر الجنس في صنعاء، المعلمين بأمانة العاصمة ومحافظة
 :لى عدد من المقترحات و ىي كاآلتيوخلص الباحث إ لصالح اإلناث

ضرورة القيام بدورات تدريبية لتدريب المدرسين على تصميم و أنتاج البرامج و المواد  -
 التكنولوجية التعليمية، وتدريبهم على استخدام المواد، واألجهزة التكنولوجية التعليمية.

على تذليل كل الصعوبات التي تحد من استخدام الكفايات التكنولوجية التعليمية في  العمل -
 التدريس.

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.* كلية التربية ــــ جامعة دمشق ــــ سورية.  


