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 مهارات حل المشكالت لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في فلسطين 

 محمد أحمد شاهين
 فلسطين -جامعة القدس المفتوحة 

 9/21/1122تاريخ القبول:                                        21/6/1122تاريخ التسلم: 
بحسب بعض  االختالف في هذه المهاراتوتحديد  ،في فلسطين المفتوحةس القد ةمهارات حل المشكالت لدى طلبة جامعتقصي  إلىالدراسة هدفت     

 .جنس، والكلية )التخصص(، والمستوى الدراسي للطالبلكا خصائصهم النوعية
، ض الدراسةتمتعت بدالالت صدق وثبات تسمح باعتبارها مناسبة ألغرا التي استخدمت الدراسة المنهج الوصفي القائم على وصف الواقع من خالل االستبانة

 ةنسب يمثلون، وطالبة ا  ( طالب3,773) العينة حجمبلغ ، و وبما يتوافق مع متغيرات الدراسة ،العشوائيةطريقة المعاينة بجامعة الطلبة اختيرت عينة الدراسة من و 
  .( من مجمل طلبة الجامعة%6)

بانحراف معياري ( 2.41)بلغ متوسط درجات الطلبة  إذالمتوسط )سالبة(،  دونالجامعة هي درجة مهارات حل المشكالت لدى طلبة أظهرت نتائج الدراسة أن 
فروق ال كما أناإلناث. تبعا  لمتغير الجنس، ولصالح ت مهار  حل المشكالت كافة وجود فروق دالة إحصائيا  في مجاال إلىالنتائج شارت وأ .(1.09قدره )
لصالح طلبة مستوى السنة الرابعة في مجال كانت الفروق في المهارات كما أن ف الكلية التعليمية، باختالالحل للمشكلة  دالة فقط في مجال توليد بدائلكانت 

 .(: مهارات، حل المشكالت، طلبة الجامعةالكلمات المفتاحية) .دون المجاالت األخرى التوجه العام نحو المشكلة
  

Problem Solving Skills of Al-Quds Open University Students in Palestine 
Mohammed Ahmed Shaheen 

Al-Quds Open University 
he study aimed to identify the levels of problem solving skills among Al-Quds Open University students in 
Palestine. It also aimed to identify the variances in the averages of these skills in terms of certain qualitative 
variables such as gender, college, and study level for the student. 

The study used a descriptive approach based on the description of reality through the questionnaire that was designed to 
measure the degree of problem solving skills, and enjoyed the significance of the validity and reliability which allow to 
be considered as suitable for the purposes of the study. A total of (3,773) respondents participated in this study, 
representing (6%) of university students in all (22) branches of the University in Palestine. 
The results shows that the average rate of problem solving skills among university students was below moderate 
(negative), with an average (2.41) and a standard deviation (1.09). The results also shows significant difference in 
problem solving skills of final year level and third  year students, and students from different fields of study.(Keywords: 
skills, problem-solving, university students). 

 
 مقدمة:

لقد استقطبت مهارات حل المشكالت لدى خريجي الجامعات     
ق العمل، وأعضاء هيئة التدريس، والمجتمع اهتمام أرباب سو 

فأصبحت مهار  عامة وضرورية سواء  أكان ذلك في  ،بشكل عام
مع استمرار التفجر المعرفي التعلم الفعال أم في مكان العمل. و 

تتحكم  تفإن عالم اليوم أصبح ،واإليقاع السريع للتغير التقني
فيه  عقدتتبالتالي و  ،فيه تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

قتصادية واالجتماعية اال بكافة مجاالتهامشكالت الحيا  
أصبحت مؤسسات التعليم أمام تحديات لمهامها ف .سياسيةوال

على تزويد طلبتها بالمعلومات دورها يقتصر عد ي لمو الرئيسة، 
ن ، بل عليها أيضا  أحياتهم في معالجة أمورالتي يحتاجونها 

وأن تزوده بالمهارات  ،حيا تركز على مفهوم إعداد الفرد لل

التي من حل المشكالت  لكي يتمكنالالزمة  اإلستراتيجياتو 
 . بكفاء  وفاعلية تواجهه

قدرات خريجي الجامعات في حل المشكالت أصبحت مطلبا  إن 
رئيسا  لدى أرياب العمل ومكونات سوق العمل في عصرنا 

  الحالي، وبالتالي صارت مهارات حل المشكالت تؤرق أساتذ
الجامعات والجمهور بشكل عام من خالل النقص في امتالكها 

ق أهمية يتوثإلى العديد من الدول  بادرتمن قبل الطلبة، حيث 
هذه المهارات في ضمان الجود  في الجامعات وتقييم جود  
البرامج الجامعية، باعتبارها مؤشرا  رئيسا  حول قدر  خريجي 

في منهم ات المتوقعة والمسؤولي رالجامعات في تنفيذ األدوا
 ,Martinezوعرف مارتينيز ) (.kulm, 1990المجتمع )

( حل المشكالت باعتباره عملية للتحرك نحو الهدف 2005

T 
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 محمد شاهين
عندما يكون المسار إلى هذا الهدف غير مؤكد. وعرفها عسكر 
بأنها: "إجراءات منظمة يتمكن الفرد من خاللها حل المشكلة 

تيار البديل األفضل لحلها التي تواجهه، ببدء  وانتهاء باخ
 (.072 :0222)عسكر، 

بأن ( Trowbridge et al., 2000)ويؤكد تروبردج وآخرون  
طريقة حل المشكالت تنقل دور المتعلم في العملية التعليمية 
التعلمية نقلة نوعية من الدور السلبي المتمثل في االستماع 

ه محورا  وتلقي المعلومات، إلى الدور اإليجابي الذي يصبح في
في تلك العملية، فيقوم خاللها بالبحث عن المعلومة والتوصل 
إليها بنفسه، مما يساهم في زياد  مستويات النجاح والتميز لديه، 
تاحة الوقت له كي يتمثل المعلومة  وتنشيط قدراته العقلية، وا 

يرى أن ( Scholes, 2002)ويتمكن منها. كما أن سكوليز 
من خالل مشكالت، يعُد من الطرائق  تقديم المواضيع الدراسية

تزيد في ثقة الطالب بنفسه وبقدراته، وكذلك التدريسية التي 
دافعيته نحو التعلم والوصول إلى مزيد من المعرفة، وبالتالي 

  تساعد في اكتسابه مهارات التفكير وتحسين نواتج التعليم.
( أن المناهج القائمة على White, 2002ويرى وايت )    
كالت تضيق الفجو  بين الموقف التعليمي الصفي والموقف المش

الحقيقي، وتوفر طرقا  مختلفة للتفكير، وذلك من خالل تناولها 
لمشكالت ترتبط بحاجات المتعلم واهتماماته من جهة، وتتفق مع 

 مواقف البحث والتقصي من جهة أخرى.
ر يلقد أكدت مكونات سوق العمل في كل الدول أهمية تطو      
كل المستويات  ضمنرات الطالب في حل المشكالت قد

والتخصصات التعليمية، إضافة إلى مهارات أخرى كالتفكير 
النقدي، واتخاذ القرارات اإلبداعية، والقدر  على التواصل، والتعلم 
الذاتي بصرف النظر عن التمكن من المعرفة في مجاالت 

 (. Thomas & Englund, 1990محدد  )
ان العمل والقوى العاملة كالبات بتغيير موأثارت المط    

التوقعات بشأن التفكير وحل المشكالت لدى الطالب، حيث 
ن على التفكير النقدي، يالجامعات قادر  ويتوقع أن يكون خريج

واتخاذ المبادرات وتحمل المسؤوليات، ووضع األهداف 
الدراسات إلى أن  وأشارت، وحل المشكالت. اإلستراتيجياتو 

ن في ميدان و ن التنفيذيو ساسية التي يتميز بها المدير ة األمالس
العمل هي القدر  على حل المشكالت، أما أولئك الذين يكتفون 

كافية فهم أولئك الذين ليس لديهم قدر   ،بمستويات وظيفية دنيا
 (.Hoenig, 2000على حل المشكالت )

راء آتوافق في إلى ت نتائج العديد من الدراسات ر وقد أشا    
اب العمل حول الخصائص بحاب المصلحة العليا وأر أص

والمقبلين على  ،المرغوب فيها لدى الخريجين من الجامعات
سوق العمل بمكوناته كافة، حيث جاء في المرتبة األولى 
المهارات العامة مثل مهارات االتصال، والقدر  على تعلم مهارات 

. وكانت جديد ، واتخاذ )صنع ( القرار، ومهارات حل المشكالت
القدر  على حل المشكالت واحد  من أكثر ثالث خصائص 

لى إوميزات مرغوب فيها لدى خريجي الجامعات، حيث ينظر 
مهار  حل المشكالت باعتبارها من أهم المهارات التي يتوقع من 
تقانها خالل سنوات الدراسة الجامعية  الطالب اكتسابها وا 

(Cooper’s & Lybrand, 1991; Candy & Crebert, 
1991.) 
وفي دراسة أجريت في جامعة والية بويز حول قيمة التعليم     

كانت  ،قيمةودور الجامعة في تنمية هذه ال ،ينللطلبة الجامعي
األولى من ضمن ما يجب  ةالمهارات التي احتلت المراكز الثالث

أن تكسبه الجامعة للطلبة والحاجة لها في دورهم في تنمية 
مهارات  :نجاح في أعمالهم، هيال وقدرتهم علىأنفسهم 

االتصاالت، ومهارات االتصال الشفوي، ومهارات حل 
 .(Belcheir, 1996) المشكالت

واقترح مسح أصحاب العمل الذي أجرته جامعة كاليفورنيا عام 
غالبا  ما يكونون أكثر قلقا  بشأن  ل، أن أرباب العم0222

قدمين لفرص المهارات أو المواقف لدى خريجي الجامعات المت
 & Stazالمعرفة التقنية أو الكفاءات )مجرد عمل أكثر من 

Brewer, 2005 .) يركزون على كما أن أرباب العمل
المهارات العامة كمهارات االتصال، وحل المشكالت، والعمل 
ضمن فريق، باعتبارها مهارات تكتسب أهمية متزايد  للنجاح في 

 (.Quality Assurance Division, 2004مكان العمل )
 ةوأهمي ،وعلى الرغم من التركيز على مهار  حل المشكالت    

إكسابها للطلبة في كل مستويات التعليم، خاصة في المرحلة 
يرون أن الجامعية إال أن المعلمين والباحثين ومجتمع األعمال 

في مهارات حل المشكالت  الطلبة ال يمتلكون مستوى عال  
والمشكالت التي تواجه  ،تغير بسرعةالالزمة لمواجهة عالمنا الم
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ز دو و  (. ويؤكد ذلكNickerson, 1994المجتمع ككل )

ه ال يوجد ن(، الذين وجدوا أWoods et al., 1997وآخرون )
تخصص أي تحسن في مهارات حل المشكالت بين طالب 

على الرغم من  ،الهندسة خالل برنامج مدته أربع سنوات جامعية
وذكروا أيضا  أن الطلبة أظهروا  .وجهودهم تفاني أساتذتهم
حل المشكالت عند تخرجهم ال تختلف كثيرا  عن مستويات في 

 المستويات التي كانوا يمتلكونها عند التحاقهم بالجامعة.تلك 
وقد أثارت الفروق بين الجنسين في مهارات حل المشكالت     

، حيث أشارت الدراسات والبحوث إلى أن هنالك اهتمام الباحثين
الذكور  هاستخدميالجنسين في المهارات التي تالفات بين اخ

 .(d’Estree & Babbitt, 1998واإلناث لحل المشكالت )
حول قدر  الطلبة على ( Adigwe, 1992) رأديجويوفي دراسة 

ن القدر  على حل المشكالت أ، وجد ئيةالكيميا تمشكالال حل
ومع ذلك  .الكيميائية هي أعلى بين الذكور مما هي لدى اإلناث

 ،(D’Zurilla, Nezu, & Olivares, 1998من ) كال   فإن
دالة  لم يجدوا فروقا   ،في دراستهم على االختالفات بين الجنسينو 

في قدر  الجنسين على حل المشكالت االجتماعية.  إحصائيا  
وبالتالي فإن النتائج المتعلقة بالفروق بين الجنسين في القدر  

ذكر  ت تبدو غير حاسمة، حيثوالمهارات على حل المشكال
 ,D’Zuurilla, Nizu, & Oliverديزوروال ونيزو وأوليفر )

ه ال يمكن تكوين استنتاج نهائي حول الفروق نأ( 2004:212
بين الجنسين في القدر  على حل المشكالت االجتماعية حتى 

 اآلن.
لتعليمية الحديثة     وبشكل  ،لقد ركزت اإلصالحات ا

لتفكير النقدي وحل المشكالت على عمليات ،متزايد  ،ا
 ،خاصة في ظل التوجه نحو العولمة االقتصادية

ت  وعولمة أسواق العمل التي تتطلب قدرات ومهارا
خاصة لدى من يبحث عن فرصة أو مكان له في هذا 
ه  بات متغير باستمرار في متطل السوق المتجدد وال

ي إوحيث  .واحتياجاته ن الطالب الخريجين هم نتاج أ
عليمي بإصالحاته وتطويراته، فإن قدرات هؤالء نظام ت

ت  الطالب في حل المشكالت ستكون مفيد  كمؤشرا
م  علي على نجاح أي إصالحات أو تطوير ألي قطاع ت
مناهج وطرائق التدريس أو  د ما في مجال ال عال في بل

تالي فإن القدر   ل م التعليمي بشكل عام، وبا لنظا حتى ا
ة على حل المشكالت ستكون من أهم  لقدرات المتوقع ا

لبرامج الجامعية واألكاديمية.  لدى الخريجين في كل ا

 :مشكلة الدراسة
حل تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى مهارات     

، في جامعة القدس المفتوحة في فلسطينالمشكالت لدى الطلبة 
الجنس، باختالف كل من الفروق في هذه المهارات تقصي و 
 لطالب.ل والمستوى الدراسيالتخصص )الكلية(، و 

التساؤالت  نوبناء على ذلك، تسعى الدراسة إلى اإلجابة ع    
 اآلتية:

القدس  ةما مستوى مهارات حل المشكالت لدى طلبة جامع 
 ؟ في فلسطين المفتوحة

جامعة هل يختلف مستوى مهارات حل المشكالت لدى طلبة  
 (α=0.05في فلسطين عند مستوى الداللة ) القدس المفتوحة

 المستوى الدراسي؟التخصص )الكلية(، و و باختالف الجنس، 

 أهداف الدراسة:
 :في أهداف الدراسة تمثلت    

مستوى مهارات حل المشكالت لدى طلبة  إلىالتعرف   (0
 الجامعة في فلسطين.

حل المشكالت في مهارات  اتاالختالفالوقوف على واقع ( 0
اختالف بعض المتغيرات فلسطينيين بالجامعيين في الطلبة لدى 

 .التخصص )الكلية(، والمستوى الدراسيو الجنس، كالنوعية 

 :أهمية الدراسة
الواقع تتضح أهمية الدراسة في محاولة الكشف عن     

لدرجة التي يمتلكها طلبة الجامعة في فلسطين في ل
ها ئ، وتتمثل أهمية إجرامجال مهارات حل المشكالت

ت النظرية والتطبيقية كذلك في العديد من االعتبارا
 على النحو اآلتي:

 األهمية النظرية:
لدى طلبة الجامعات تحتل مكانة  مهارات حل المشكالتدراسة 
لما لهذه المرحلة من أهمية كبير  في حيا  اإلنسان ورسم  ،خاصة

 مستقبله، فتبنى عليها اآلمال الكبير  في تطوير الفرد والمجتمع.



4

 محمد شاهين
ي يمتلكها طلبة الجامعة يمثل البحث في مجال المهارات الت 

قاعد  معرفية مهمة في مجال الدراسات الخاصة بالبيئة 
 الفلسطينية من الناحية النظرية.

 مهارات حل المشكالت لدى طلبة الجامعة،تناولت الدراسة 
ها إلي للمهارات واالستعدادات التي يحتاج ا  والذي يعُد أساس

 .العمل ومتطلباته الخريج الجامعي للتفاعل بإيجابية مع سوق

 األهمية التطبيقية: 
 ، مماعدم توافر خدمات إرشادية تربط المدارس بالجامعات

األدوار بين يستدعي إجراء مثل هذه الدراسة كمقدمة لتحديد 
المدرسة والجامعة في مجال المهارات التي يجب أن يتزود بها 

 .الطلبة
الفعلي  الدراسة يمكن أن تعطي صور  واضحة عن الواقعنتائج 

لمستوى هذه المهارات لدى الطلبة أمام القائمين على التعليم 
الجامعي والمتعاملين مع الطلبة، وذلك من أجل تحسين 
جراءاته وأدواته لتحقيق أفضل استفاد ،  مدخالت التعليم وا 

 ومعالجة االستخدامات السلبية والتعامل معها.
من الدراسات قد تفتح نتائج هذه الدراسة المجال إلجراء مزيد 

في بيئات ومجتمعات و الميدانية على مستوى المجتمع المحلي 
 مشابهة.

 :التعريفات اإلجرائية
 وأوليفر زويديزوروال ون امهارات حل المشكالت: عرفه

(D’Zuurilla, Nizu, & Oliver, 2004:212بأنه )عملية  ا"
معرفية سلوكية موجهة ذاتيا  من الشخص الذي يحاول تحديد أو 

اف حلول فعالة وقابلة للتكيف لمشكالت محدد  يواجهها في اكتش
 الحيا  اليومية".

وتعرف مهارات حل المشكالت إجرائيا  من خالل المجموع 
النهائي الذي يحصل عليه الطالب الجامعي على أدا  الدراسة 

 المستخدمة، وهي مقياس مهارات حل المشكالت. 
ن في جامعة و لالطلبة المسج طلبة جامعة القدس المفتوحة:

فرعا (، خالل الفصل  00القدس المفتوحة في فروع فلسطين )
 .0200/0202من العام الدراسي  ثانيالدراسي ال

 
 

 محددات الدراسة:
مكانية تعميمها      تتوقف النتائج التي توصلت إليها الدراسة وا 

 على المحددات اآلتية:
معة القدس طبيعة العينة: فقد طبقت الدراسة على الطلبة في جا 

من العام الدراسي  ثانيالمفتوحة المسجلين في الفصل ال
 ا  ( طالب3,773، ومن خالل عينة حجمها )0200/0202

 وطالبة. 
أدا  الدراسة: استخدم مقياس حل المشكالت أدا  لجمع  

المعلومات من الطالب ضمن الخصائص المحدد  لهذه األدا ، 
مالءمة هذه  حيث وزعت عليهم خالل المحاضرات، وتتحدد

 األدا  ضمن معايير الصدق والثبات التي تتمتع بها.
المحددات النظرية: تتمثل هذه المحددات في دراسة المهارات  

من منظور كيفية تقييم الطلبة أنفسهم لمستوى امتالكهم لهذه 
المهارات، ومن خالل األدا  المستخدمة في الدراسة لهذا 

 الغرض.

 سابقة:األدب النظري والدراسات ال
القدر  على حل المشكالت أصبحت ذات أهمية وبشكل     

متزايد للطالب من أجل تلبية مطالب الوظيفة في المستقبل. 
فالحاجة إلى تطوير قدرات الطلبة في حل المشكالت باعتبارها 
 ،إحدى المهارات المعرفية عالية المستوى لم تعد موضع نقاش

طورات المعقد  في من أجل مساعدتهم على التعامل مع التو 
تطور الجامعات في برامجها  أنالمجتمع مستقبال ، واستدعى هذا 

 وطرائق التدريس فيها وبيئتها التعليمية 
بين النظرية لتوفيق وابشكل عام للتعامل مع الضغوط القائمة 

خاصة في أنظمتنا التعليمية في العالم العربي ومنه  ،والتطبيق
 فلسطين.

 ،والدراسات على رأس المال البشري فالبحوث المتخصصة    
ركزت في السنوات األخير  بشكل متزايد على تقييم المهارات 

أن قياس الكفاءات من األساسية والكفاءات لألفراد. وعلى الرغم 
أمر راسخ في البحوث النفسية والتربوية، إال أن العقد  وه

الماضي أعطى أهمية خاصة وعلى نطاق واسع لتقييم 
ولعل  فأصبحت أكثر وضوحا ، وضمن سياق دولي.الكفاءات، 

من الواضح أن سرعة وتير  التغير التكنولوجي التي تواجهها 
لحل المجتمعات وبشكل متزايد، تتطلب امتالك األفراد مهارات 
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   16 - 1 (، 4)33مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 
المشكالت وعلى مستويات مختلفة، فالمعرفة تحركها 

ية جاح مع التحديات المعقد  للحيا  اليومنبستراتيجيات التعامل إ
الخاصة والمهنية، والتي ستفشل في معالجة الكم الهائل من 

ومعرفة كافية في  إستراتيجيةالمعارف المتاحة ما لم تتضمن 
والتعامل  ،وتنظيم المعلومات ،حل المشكالت المعقد  ىالقدر  عل

 (.OECD, 2004مع األهداف المتنافسة المحتملة )
هو التعلم، فسلوك إن أحد أهم العمليات التي تشكل حياتنا     

الفرد يتغير بحسب نمط/ أسلوب تعلمه، واألفراد في هذه العملية 
تعريف من خاللها يصفون أنفسهم في بيئة جديد ، بحيث يمكن 

 & Canoالتعليم باعتباره التغير الدائم في سلوك الفرد )
Hughes, 2000.) 

فالعديد من المهام في الحيا  ال يعتمد أداؤها على جوانب     
إنما على مهارات معرفية تساعد  ،محدد  من المنهج الدراسي

أداء مهام غير مألوفة، ومهام تتضمنها المناهج  فياألفراد 
هذه المهارات المعرفية عاد  ما يشار إليها على أنها  .الدراسية

مهار  حل المشكالت كإحدى المهارات فمهارات حل المشكالت، 
علة إليجاد حل حقيقي المعرفية هي العملية المعرفية الفا

حين  وأللمشكالت التي يكون فيها مسار الحل غير واضح، 
يكون مسار الحل في محتوى المنهاج أو مجاالت المحتوى 
ليست واضحة في موضوعات مثل الرياضيات، والعلوم، والقراء  

(OECD, 2004.) 
من البحوث التي تشير إلى أن  ا  مسار هذا األمر يتبع و     

، كما يتضح لم تعد خيارا   مشكالت كمهار  مطلوبةمهارات حل ال
من خالل االختالفات بين المبتدئين والخبراء التي تعتمد إلى حد 

فإن  اليبالت. و (Newell, 1990كبير على الخبر  والممارسة )
اقترحت لتكون جسرا  لسد الفجو  بين  قدهذه المهار  المعرفية 

تها المعرفية، مثل تحديد واألداء من خالل عمليا (الخبر ) التعليم
مجال وفضاء المشكلة، وتحديد المعلومات ذات الصلة بهذا 
الفضاء، وتطوير الحلول الممكنة، واختبار هذه الحلول، 
واستخالص النتائج، والوصول إلى النتائج )الحلول( 

(Anderson, 1993.) 
وعرف قطامي المشكلة بأنها موقف ينشأ عندما يواجه الفرد     

صعوبة أو حائال  بينه وبين الوصول إلى هدف محدد،  عقبة أو
نها تبقى تلح وتضغط على الفرد إوتتطلب المشكلة حال  إذ 

للوصول إلى حالة االتزان أو التخلص من القلق والتوتر لديه 
ي أن المشكلة هي و (. ويرى جون دي2000، وقطامي )قطامي

حالة حير ، وتشكك وتردد تتطلب بحثا  أو عمال  يجري 
ويرى  .الوصول إلى الحل فيالستكشاف الحقائق التي تساعد 

جانييه أن حل المشكلة هو نوع من أنواع التعلم ضمن بنية 
هرمية من ثمانية أنواع، ويكون فيها حل المشكلة أرقى أنواع 

باعتبارها موقفا   مكاويوعرفها  (.2000التعلم الثمانية )قطامي، 
اته السابقة ما يساعد في صعبا  يواجه الفرد، فال يجد في خبر 

السيطر  على هذا الموقف أو فهم مكوناته وتفصيالته، فيعيش 
الفرد في قلق وتوتر طالما لم يجد الحل الصحيح لهذا الموقف 

 (.0222، مكاوي)
من التوتر وعدم الرضا نتيجة لوجود  وتمثل المشكلة حالة    

ها، ق تحديد األهداف أو الوصول إلييبعض الصعوبات التي تع
وتظهر المشكلة بوضوح عندما نعجز عن الحصول على النتائج 

 (. 0222المتوقعة من أعمالنا وأنشطتنا المختلفة )حسن، 
ومن خالل التعريفات الوارد  لحل المشكالت يمكن     

استخالص أن المشكلة لها عدد من الخصائص الرئيسة 
كالغموض والحير  في الوصول إلى الحل، وهذه الخصائص 

رية في عمليات التفكير السليم من خالل تحدي العقل وحثه ضرو 
على اليقظة والتفكير. فحل المشكالت هو عملية يستخدم فيها 
الفرد معلوماته السابقة ومهاراته المكتسبة لمواجهة موقف غير 

وينظمه  ،عادي يتعرض له، فهو يستحضر ما تعلمه سابقا  
من إبراز أهمية ليطبقه على الموقف الجديد. كما أنه ال بد 

حل  إستراتيجيةعناصر المشكلة هذه في التخطيط لتعليم الطلبة 
 المشكالت بطريقة فاعلة.

تعّد عملية حل المشكالت أكثر أشكال السلوك اإلنساني و     
تعقيدا  وأهمية، ألن المشكلة عبار  عن موقف صعب أو عائق 
يقف أمام الفرد في تحقيق هدف معين، وتثير حالة من عدم 
التوازن المعرفي لدى المتعلم، وبالتالي فإن المتعلم يسعى بما 
لديه من معرفة لمواجهة هذا الموقف أو العائق والتغلب عليه 

 (.0220للوصول إلى حالة التوازن )عبد السالم، 
من هي طريقة حل المشكالت  يرى الخبراء التربويون أنو     

إيجاد  فية الطرائق الفاعلة في التدريس التي تساعد الطلب
الحلول بأنفسهم من خالل البحث والتنقيب، والتساؤل والتجريب، 
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كما أنها تزود الطلبة بإطار عمل منظم لتحليل أفكارهم في 
مواقف غير تقليدية، وتعودهم على مواجهة المشكالت والمواقف 

 (. 2003بدافعية )سعاد ، 
 & ,Trowbridge, Bybee) بايبي وبويليرى تروبردج و و     

Powell, 2000 أن طريقة حل المشكلة تسهم في نقل المتعلم )
من دور المتلقي السلبي للمعلومات إلى الدور اإليجابي كمحور 

حث عن بمن محاور العملية التعليمية، حيث يقوم المتعلم بال
وأثر ذلك في تنشيط وتطوير  ،المعلومة والوصول إليها بنفسه

( بأن Scholes, 2002يؤكد سكوليز )و قدراته واستعداداته. 
تقديم المواضيع الدراسية على صور  مشكالت يزيد من ثقة 
الطالب بنفسه، ويساعد في اكتسابه مهارات التفكير، وبالتالي 

 تحسين نواتج التعليم.
( إلى أن المناهج القائمة على White, 2002ويشير وايت )    

حل المشكالت تكون قادر  على تضييق الفجو  بين الموقف 
تعليمي والموقف الحقيقي في الواقع، وهي بالتالي توفر طرقا  ال

متعدد  للتفكير من خالل تناولها لمشكالت ترتبط بحاجات 
الطلبة واهتماماتهم وقضايا مجتمعهم وهمومه، إضافة إلى 

 توافقها مع متطلبات مواقف البحث والتقصي والتجريب.
 ( مبررات استخدامDempsey, 2000)دمبسي وأورد     

 :أتيحل المشكالت فيما ي إستراتيجية
حل المشكالت تتماشى وطبيعة عملية التعلم، حيث  إستراتيجية 

تحقيقه، ووجود مشكلة تكون إلى يسعى هدف لدى المتعلم  يكون
 حافزا  للتفكير المستمر، ومتابعة النشاط التعليمي لحل المشكلة. 

ي، تتوافق مع موقف البحث العلمي، فهي تنمي روح التقص 
وتدرب الطلبة على خطوات الطريقة العلمية، ومهارات البحث 

 والتفكير العلمي.
تتضمن اعتماد الفرد على نشاطه الذاتي لتقديم حلول  

للمشكالت العلمية المطروحة، وتمكنه من اكتشاف المفهوم أو 
المبدأ ليتمكن من حل المشكلة، ويطبق هذا الحل في مواقف 

 جديد  مختلفة.
أوجه التعلم المتعلقة بالمعارف والمهارات العملية  تحقق وظيفة 

المناسبة، وتجعل التعليم يجري في مواقف تعليمية تحقق حل 
 المشكلة قيد الحل.

ستراتيجيتين لحل المشكالت، تتمثل إويميز علماء النفس بين     
األولى في حل المشكالت باألسلوب العادي الذي يتضمن 

وصياغتها، وجمع البيانات الشعور بالمشكلة، وتحديدها، 
والمعلومات المتصلة بها، ووضع الفروض المحتملة واختبار 
صحتها، والوصول إلى الحل. وتكون المشكلة هنا محدود  
وواضحة، ويتم الوصول إلى حلها بطرائق متعارف عليها، وهي 
أقرب إلى أسلوب الفرد في التفكير بطريقة علمية. أما 

حل المشكالت اإلبداعي،  إستراتيجيةالثانية فهي  ستراتيجيةاإل
التي تحتاج إلى درجة عالية من الحساسية في تحديد المشكلة، 
واستنباط العالقات واألفكار الضرورية للوصول إلى النتائج 

 (. 2005اإلبداعية )الكناني، 
أن نموذجه المبسط لحل  " "Guilfordويرى جلفورد    

العقلي لحل  المشكالت الذي أطلق عليه نموذج البناء
المشكالت، يستوعب التفكير اإلبداعي في مرحلة توليد األفكار 
والبحث عن بدائل للحل في مخزون الذاكر . كما أن لعملية 
التقييم في مختلف المراحل دورا  في التفكير اإلبداعي الذي 
يتطلب تقليص البدائل من أجل الوصول إلى فكر  أصيلة أو حل 

لمشكالت أكثر اتساعا  وشموال  من جديد، غير أن مفهوم حل ا
التفكير اإلبداعي مع أن كال  منهما يسهم في الوصول إلى نهاية 
ناجحة عن طريق حل المشكلة، وليس ممكنا  الوصول إلى حلول 
المشكالت دون خطوات أو نشاطات تفكيرية إبداعية بشكل أو 
بآخر.. ويخلص جلفورد إلى االستنتاج بأن حل المشكالت قد 

على جميع أنواع عمليات البناء العقلي بينما يقتصر  يشتمل
التفكير اإلبداعي على بعضها، وأن كال  من حل المشكالت 
والتفكير اإلبداعي قد يتضمن المحتويات المعلوماتية للبناء 

 (.0222العقلي )جروان، 
 ,Farahady & Najafiأظهرت دراسة فرهدي ونجفي )لقد     

وف على أثر التدريب على التي هدفت إلى الوق ،(2012
مهارات الحيا  في الرضا عن الحيا ، بأن أفراد المجموعة 

عن الحيا  مقارنة بأفراد المجموعة  التجريبية أكثر رضا  
الضابطة، لكن لم تكن هنالك فروق دالة إحصائيا  بين الذكور 
واإلناث. واستنتجت الدراسة أن تدريب طلبة المدارس الثانوية 

واتخاذ القرار  ،ومنها مهار  حل المشكالت ،يا على مهارات الح
والتواصل كان فاعال  في تحسين مستوى الرضا عن الحيا  
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لديهم، واعتبر ذلك مؤشرا  على أثر هذه المهارات في نجاحهم 

 تحقيق أهدافهم.و 
( Yunis et al., 2006وأشارت دراسة يونس وزمالئه )    

  الجامعات إلى اهتمام كبير لدى أصحاب العمل وأساتذ
والجمهور بوجه عام في ماليزيا بقدرات طلبة الجامعة على حل 

ها خريجو إلي المشكالت، باعتبارها المهار  الرئيسة التي يحتاج
الجامعات لضمان النجاح في التعليم وفي مكان العمل. ومن 

( من طلبة سبع جامعات حكومية 3,025خالل عينة حجمها )
مقياس مهارات حل المشكالت ، وباستخدام تينخاص جامعتينو 

لصالح طلبة السنة األخير  مقارنة بطلبة السنة كانت الفروق 
فروق دالة بين طلبة التخصصات المختلفة إضافة إلى األولى، 

 التي شملتها الدراسة.
 & ,Martin, Lien, Mok) وزمالئههدفت دراسة مارتين و    

Jacob Xu, 2012 إلى التحقق من دور مهارات حل )
ية واالجتماعية في تحصيل فراوغشكالت وبعض العوامل الديمالم

الطلبة المهاجرين في العلوم والرياضيات من خالل 
( دولة. أكدت النتائج أنه إلى جانب 07( طالبا  من )002,717)

ية واالجتماعية، فإن مهارات حل فراوغبعض العوامل الديم
اجرين صلة في تحصيل الطلبة المه االمشكالت كانت عامال  ذ

 في العلوم والرياضيات.
بدراسة  (Sirin & Guzel, 2006سيرين وجوزيل )قام و     

هدفت إلى تقييم العالقة بين أنماط التعلم ومهارات حل 
تركيا،  -المشكالت لدى طلبة كلية التربية في جامعة أتاتورك

استخدم أدا  ب( من الطلبة 222ومن خالل عينة مكونة من )
 Problem Solving Inventory (PSI)تقييم حل المشكالت

 (Heppner & Petersonبترسون )و التي أعدها هيبنير  ، 
شارت النتائج إلى أن أنماط التعلم تختلف أ. و 1978عام 

باختالف المواضيع الدراسية والتخصصات التي درسها الطلبة، 
فالطلبة الذين تخرجوا من برامج العلوم والرياضيات كانوا 

ب التعليم أكثر من الطلبة الذين تخرجوا من مندمجين مع أسلو 
عدم وجود أيضا  وأظهرت النتائج  برامج العلوم االجتماعية.

عالقة بين أنماط تعلم الطلبة ومهاراتهم في حل المشكالت، ومن 
جهة أخرى وجد أن مهارات حل المشكالت ارتبطت بعالقة 

نماط أيجابية مع أسلوب التعلم العكسي، وارتباطا  سلبيا  مع إ
 التعلم التي تتضمن مفاهيم مجرد .

( D’Zurilla & Bell, 2009وفي دراسة ديزوريال وبيل )    
حول دور حل المشكالت االجتماعية كوسيط بين األحداث 

( من 022على عينة مكونة من ) ،اليومية المجهد  والتكيف
 Northeasternة الشمال الشرقي الحكومية طلبة جامع

Public University ومن في الواليات المتحد  األمريكية ،
يجابي نحو أبعاد لحل المشكالت، هي: التوجه اإلخمسة خالل 

المشكلة، والتوجه السلبي نحو المشكلة، والحل العقالني للمشكلة 
)المهارات الفعالة في حل المشكالت(، واالندفاع/ نمط 

قات كبير  بين و ظهرت فر فقد الالمباال ، وأسلوب األبطال، 
كان للتوجه السلبي ، و نسين على متغيرات الدراسة الرئيسةالج

العالقة بين التوتر  ينحو المشكلة لدى اإلناث األثر األكبر ف
 والتكيف، وكذلك االندفاع )اإلهمال( مقارنة بالذكور.

إن معظم الدراسات ركزت على إبراز الدور واألهمية     
المهارات لمهارات حل المشكالت لدى الطلبة باعتبارها من 

ضمن الخصائص المطلوبة من الخريجين المقبلين  ،الرئيسة
على سوق العمل، وبالتالي ضرور  إكسابها أو تطويرها لدى 
الطلبة خالل سنوات الدراسة الجامعية وما قبلها، كدراسة فرهدي 

(، التي ربطت هذه Farahady & Najafi, 2012ونجفي )
ة مارتين وزمالئه المهارات بدرجة الرضا عن الحيا ، ودراس

(Martin et al., 2012 التي ربطت مهارات حل المشكالت ،)
 بتحصيل الطلبة األكاديمي.

وقد وجدت بعض الدراسات عدم وجود تحسن في مهارات حل 
المشكالت بين الطالب خالل مراحل دراستهم الجامعية كما ذكر 

رت أشا(، في حين Woods et al., 1997وودز وآخرون )
 ,.Yunis et alى مثل دراسة يونس وزمالئه )دراسات أخر 

كانت ، و حل المشكالتمهارات فروق في  إلى وجود( 2006
 لصالح طلبة السنة األخير  مقارنة بطلبة األولى.الفروق 

وكان لموضوع الدراسة دور في الفروق في حل المشكالت كما     
(، بينما لم Yunis et al., 2006أظهرت دراسة يونس وزمالئه )

 ,Sirin & Guzelسيرين وجوزيل ) دراسة ظهر هذه الفروق لدىت
( التي أوضحت عدم وجود عالقة بين أنماط تعلم الطلبة 2006

 ومهاراتهم في حل المشكالت.
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أما الفروق بين الجنسين في مهارات حل المشكالت، فالنتائج     

ه أيضا ، حيث أشارت بعض الدراسات إلى مالمتعلقة بها لم تكن حاس
مثل دراسة أديجور  ،د اختالفات بين الجنسين في هذه المهاراتوجو 

(Adigwe, 1992 ولصالح الذكور في مجال حل المشكالت )
 ,D’Zurilla & Bellالكيميائية، وكذلك دراسة ديزوريال وبيل )

( التي أظهرت فروقا  كبير  بين الجنسين على متغيرات 2009
 ,D’Zurilla ونيزو وأوليفر )الدراسة، بينما كانت نتائج دراسة ديزوريال

Nezu, and Olivares, 2004 )دالة  تؤشر إلى عدم وجود فروق
  إحصائيا  في قدر  الجنسين على حل المشكالت االجتماعية. 

الدراسة الحالية باهتمامها بفئة خاصة من الطلبة  وقد تميزت    
على  وانعكاس هذا النمط المفتوح الجامعيين، المتمثل في نمط التعليم

استفاد الباحث من الدراسات  وخصائصهم. وقد تنوع فئات الطالب
والبحوث السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة، وصياغة المشكلة 
وتحديدها، وصياغة الفروض المالئمة، وبناء أدوات القياس، وتحديد 
أهداف الدراسة، واألسلوب اإلحصائي لتحليل النتائج ومناقشتها. 

دراسة تأكيدا  لما جاء في العديد من الدراسات السابقة، فكانت هذه ال
الطلبة الجامعيين في  ىمهارات حل المشكالت لددراسة وهدفت إلى 

فلسطين، واختالف هذه المهارات بحسب بعض المتغيرات النوعية 
 .يهملد

 :منهجية الدراسة
الواقع من  وصفالقائم على  الوصفيالدراسة المنهج  وظفت

، التي صممت لمسح هذا الواقع االستبانةخالل استخدام 
طلبة جامعة حل المشكالت لدى  في مهاراتومعطياته المتمثلة 

مقارنات على أساس إجراء مع  ،في فلسطين القدس المفتوحة
وبحسب والمستوى الدراسي، ، (التخصصالكلية )و الجنس، 

 كمتغير تابع. خمسةتقديرات الطلبة للمهارات بمجاالتها ال

   :راسة والعينةمجتمع الد
 ،وطالبة ا  ( طالب3,773) ضمتشارك في هذه الدراسة عينة     

، واحد  هي جامعة القدس المفتوحةفلسطينية  ةاختيروا من جامع
. التي يشكل طلبتها حوالي ثلث طلبة التعليم العالي في فلسطين

وبما يتوافق  ،البسيطة العشوائيةالطلبة من خالل المعاينة اختير 
استثناء طلبة كلية الجامعة كافة، و من فروع الدراسة  متغيراتو 

. الزراعة القتصار التخصص على بعض الفروع وقلة عددهم
وحاولت الدراسة أخذ أعداد متساوية من الطلبة في المستويات 

أما توزيع  الدراسية بين السنوات من األولى إلى السنة النهائية.
 فكان حسب اآلتي: ،وفقا  لمتغيرات الدراسةالنهائي العينة 

 

من فروع الجامعة بحسب متغيرات  0200/0202(: توزيع عينة الدراسة من الطالب المسجلين في الفصل الثاني للعام 0الجدول )
الدراسة

 التنمية االجتماعية واألسرية التربية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية العلوم اإلدارية واالقتصادية المستوى الدراسي
 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع ىأنث ذكر

 153 101 52 587 460 127 124 61 63 638 301 337 ( ساعة 03أقل من )
 87 57 30 449 324 125 70 30 40 352 180 172 ( ساعة 03-03من )
 46 28 18 266 212 54 35 22 13 176 88 88 ( ساعة 03-06من )

 117 63 54 422 285 137 43 18 25 208 106 102 ( ساعة 03أكثر من )

 :أداة الدراسة
مهارات حل الستقصاء  مقياسألغراض هذه الدراسة  طور  

، وذلك باالستعانة باألدوات يينجامعال ةالطلبلدى  المشكالت
مقياس تقدير مهارات خاصة وبالمستخدمة في الدراسات السابقة، 

 ,D’Zurilla & Nezuيزوريال ونيزو )حل المشكالت لد
موزعة على  ( فقر 26من )أدا  الدراسة الحالية وتألفت  (.1992

اختيار المستجيب لدرجة تقديره  منهاتضمن كل ، خمسة مجاالت

 5=دائما   )ليكرت(، وهي كاآلتي: خماسيعلى مقياس  للمهار 
 2= نادرا  درجات،  3= أحيانا  درجات،  4=غالبا  درجات، 

على عدد من  المقياس ىاحتو كما  درجة. 1= أبدا  ، تينجدر 
 ، والمستوى الدراسيالكلية )التخصص(، و الجنساألسئلة تحدد 

 .للطالب
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 الصدق ألداة الدراسة:

مهارات حل  مقياسعرض للتحقق من صدق أدا  الدراسة، فقد 
في  واالختصاصعلى تسعة محكمين من ذوي الخبر  المشكالت 

ء كل فقر  من فقراته إلحدى مراحل لتحديد انتماالتعليم العالي، 
وتعريف المشكلة، التوجه العام نحو حل المشكالت، وهي: 

واتخاذ القرار، البدائل )الحلول الممكنة(، توليد و المشكلة، 
لقياس ما وضعت لقياسه، ة الفقرات بشكل عام ومناسب، والتقويم

ضافة أخرى، وتعديل بعض  فجرى حذف عدد من الفقرات وا 
الفقرات حتى وصلت األدا  إلى صورتها النهائية المطبقة على 

 . ةالطلب

 الثبات ألداة الدراسة:
، حسب ثبات اإلعاد  من خالل األدا  للتحقق من ثبات    

 بةالطل( من 150على عينة مكونة من ) ةتطبيق االستبان
من  0200/0202من العام الدراسي  الثانيالمسجلين للفصل 

 تطبيقها على المجموعة نفسها بعد اسة، ثم أعيدخارج عينة الدر 
مرور أربعة أسابيع، فكان معامل ثبات االستقرار بين التطبيقين 

كما استخدم أسلوب االتساق الداخلي باستخدام  (.90.64)
 ،نفسها( على العينة Cronbach Alphaمعادلة كرونباخ ألفا )
رت هذه (، واعتب93.01) لألدا  بمجملها وكان مقدار الثبات

 القيم كافية من خالل داللتها اإلحصائية على ثبات األدا .

 :المعالجة اإلحصائية
دخالها إلى برنامج النظم ةالطلببعد تفريغ استجابات      ، وا 

حاسوبيا ، عولجت البيانات وحسبت  (SPSS)اإلحصائية 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 

كل مجال. ولتحديد الفروق  لفقراتد عينة الدراسة لتقديرات أفرا
بين ( α=0.05عند مستوى الداللة )اإلحصائية ودالالتها 

استخدم  جنسالتي تعزي لمتغير ال للمهارات الطالبتقديرات 
تحليل التباين لعينتين مستقلتين، كما استخدم ( tاختيار )
الكلية  يلتحديد أثر متغير  one way ANOVAاألحادي 

مهارات على المتغير التابع ) ،، والمستوى الدراسيخصص()الت
  .(في فلسطين حل المشكالت لدى الطلبة الجامعيين

 النتائج ومناقشتها:
سعت الدراسة إلى استقصاء مستوى مهارات حل المشكالت لدى     

عرض للنتائج  أتيوفيما ي طلبة جامعة القدس المفتوحة في فلسطين،
 :بحسب أسئلة الدراسة

ؤال األول: ما مستوى مهارات حل المشكالت لدى طلبة جامعة الس
 القدس المفتوحة؟ 

حسبت المتوسطات الحسابية لإلجابة عن السؤال األول     
بعد هذه الفقرات ( 0يبين الجدول )و ، واالنحرافات المعيارية لكل فقر 

 . بحسب متوسطاتها الحسابية ترتيبها تنازليا  

بحسب  مرتبة تنازليا  من فقرات مقياس مهارات حل المشكالت حسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقر  المتوسطات ال :(0الجدول )
 ةالطلباستجابات 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الفقرة الرقم
عندما تواجهني مشكلة، أنتظر دون تصرف على أمل أن تمر  6

 وتزول.
 1.28 3.36 التوجه العام

 1.25 2.94 توفر البدائل يري محصوراً في حل واحد للمشكلة.أجد تفك 2
 1.27 2.85 اتخاذ القرار أميل إلى الشك في قراري بعد أن أتخذه. 0
 1.20 2.49 التقويم بعد حلي للمشكلة، أعود خطوة للوراء ألرى كيف يعمل الحل. 4
 1.19 2.37 راتخاذ القرا حال البدء في تنفيذ للحل للمشكلة، ال أنظر للوراء. 5
 1.13 2.36 توفر البدائل عندما أقوم بحل مشكلة، أفعل أول ما يتبادر لذهني لحلها. 0
عندما تواجهني مشكلة، أفعل ما قمت به سابقاً إليجاد حل لمثل هذه  7

 المشكلة.
 1.06 2.33 التوجه العام

 1.05 2.19 قويمالت أحاول النظر في النتائج على المدى الطويل لكل حل ممكن للمشكلة. 8
أنظر إلى المشكلة من خالل وجهات نظر متعددة ومختلفة )نظرتي  0

 الخاصة، أصدقائي، والدي،...(.
 1.07 2.18 تعريف المشكلة

 1.10 2.15 اتخاذ القرار عندما أقوم بحل مشكلة، أختار أسهل الحلول. 63
 1.16 2.12 لتوجه العاما أنظر إلى المشكالت باعتبارها شيء طبيعي في حياة اإلنسان. 66
بعد اختيار أحد بدائل الحل للمشكلة، أفكر فيه فترة محددة قبل البدء  62

 في تنفيذه.
 1.06 2.11 اتخاذ القرار

عند مقارنة الحلول الممكنة للمشكلة، أنظر إلى كيفية تأثير كل حل  60
 على األشخاص المعنيين.

 1.03 2.09 التقويم
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 1.02 2.02 التوجه العام الً منع المشكالت قبل حدوثها.إنني أنظر لألمام محاو 64
 0.92 1.98 تعريف المشكلة أحاول الحصول على كل الحقائق قبل محاولة حل المشكلة. 65
 0.95 1.96 توفر البدائل أنظر لكافة النتائج المحتملة لكل حل ممكن للمشكلة. 60
 0.97 1.94 التقويم ة.إذا لم يكن الحل فاعالً، أحاول حالً آخر للمشكل 67
 0.94 1.93 اتخاذ القرار بعد اختيار أحد بدائل الحل للمشكلة، أبدأ بتنفيذ الحل. 68
أبحث بشتى الطرق الممكنة ألتعرف على البدائل المختلفة لحل  60

 المشكلة.
 0.99 1.92 توفر البدائل

 0.92 1.88 يف المشكلةتعر عندما تواجهني مشكلة، أبحث فيما هو قائم وما يجب أن يكون. 23
 0.92 1.83 توفر البدائل عندما أقوم بحل مشكلة، أنظر إلى جميع الحلول الممكنة. 26
 0.92 1.82 التوجه العام أبقى متفتح الذهن حول ما يمكن أن يحدث )يسبب( مشكلة. 22
 0.94 1.79 التقويم أذا لم يكن الحل فاعالً، أحاول معرفة ما هو الخلل/ الخطأ. 20
 0.90 1.73 اتخاذ القرار أقارن بين كل الحلول الممكنة الختيار أفضل حل لمشكلتي. 24
 0.86 1.67 تعريف المشكلة عندما تواجهني مشكلة، أحدد أوالً ما هي المشكلة بالضبط. 25
 0.81 1.57 تعريف المشكلة عندما تواجهني مشكلة، أحاول تحديد ما الذي سبب هذه المشكلة. 20

 1.09 2.14 الكليةالدرجة 

 (.2الدرجة الكلية لكل فقر  )* 
    

( أن مهارات حل المشكالت لدى 0أظهرت النتائج في الجدول )
( 0.27( قد تراوحت بين )2-0طلبة الجامعة وعلى مقياس من )

( بانحراف معياري 2.21( وصوال  إلى )2.00بانحراف معياري )
( بانحراف 0.04(. وكانت الدرجة الكلية للمهارات )0.00)

(، وهي درجة دون المتوسط وسالبة استنادا  0.22معياري قدره )
 & Kubiszynإلى القاعد  العامة التي قدمها كوبيزين وبوريش )

Boorish, 1996ن أعلنا أن النقطة الفاصلة للتصنيف ا( اللذ
( تعبر عن 2.2(، فالدرجات األعلى من )2.2المتوسط هو )

( يعد 2.2لمشكالت، بينما ما دون )واقع إيجابي لمهارات حل ا
سلبا . وهي تعد متدنية إذا ما قورنت بالمستوى لمهارات حل 
المشكالت لدى الطلبة الماليزيين، كما ظهرت في دراسة يونس 

(. وباإلضافة لذلك، وحسب ما Yunis et al., 2006وزمالئه )
 & ,Nuget, Sieppertت وسيبرت وهدسون )نجأشار إليه 

Hudson, 2001 ن تعكس سلسلة أ(، فإن هذه الدرجات يمكن
كمية متصلة، فالدرجات العالية تعبر عن مستوى عال  في حل 

في  المشكالت، بينما الدرجات المتدنية تعبر عن مستوى متدن  
 حل المشكالت.

ويتضح من نتائج الجدول السابق أن فقرات مهارات تعريف     
أساس مهارات  المشكلة كانت األدنى، مما يؤشر نحو ضعف في

حل المشكالت، بينما كانت أعلى درجة لمجال التوجه العام نحو 
المشكلة مما يعني أن هنالك توجهات إيجابية لدى الطلبة نحو 

 لكن ينقصهم المهار  لحل المشكالت. ،حل المشكالت

يفتقرون لمهار  اتخاذ القرار أن الطلبة كما تظهر النتائج     
وتوقع احتمال حدوث هذه  ،المحتملةالتي تتضمن تحديد العواقب 

جراء تحليل للتكاليف والفوائد المترتبة على اختيار  ،العواقب وا 
كل بديل من بدائل الحل، وحتى هذه البدائل التي تحتاج من 

لم يكن و  .إلى المفاضلة بين أكثر من حل ممكن للمشكلة الطلبة
من الحال أفضل في مهارات توفير البدائل والتقويم، التي تتض

ثارها، واستكشاف آالقدر  على تنفيذ خطة الحل األمثل، ورصد 
 إذا كان الحل فعاال  أم ال، وتعزيز الذات إذا كان الحل مرضيا .

ويستدعي ذلك ضرور  إعاد  النظر في طبيعة المناهج     
ومحتواها، أو تنفيذ دورات متخصصة لمعالجة النقص في 

 تهمف الجهود لمساعدمهارات حل المشكالت لدى الطلبة، وتكثي
 دد  في مجال حل المشكالت.حبناء وتطوير مهارات م في
يعزو الباحث هذا النقص أيضا  إلى افتقار المرحلة المدرسية و 

إلى كل المكونات التي من شأنها تطوير مهارات حل المشكالت 
 االعتماد بأقصى درجة على التلقينمن خالل  ،لدى الطلبة

 يم والتقويم.والنمط التقليدي في التعل
التعليم في المدارس  نأوعموما ، فإنه يمكن القول     

موجه الالفلسطينية يركز على التلقين والتحصيل )
باالختبارات(، وبالتالي فإنه من الصعب توجيه الطلبة نحو 

بالتالي في المراحل الالحقة، وتحتاج  حل المشكالت ومهاراتها
تعويض النقص في ل إلى جهود مركز  في المرحلة الجامعية

  .مهارات حل المشكالت لدى الطلبة
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السؤال الثاني: هل يختلف مستوى مهارات حل المشكالت 
لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في فلسطين عند مستوى 

التخصص )الكلية(، و ( باختالف الجنس، α=0.05الداللة )
 والمستوى الدراسي؟

المتوسطات  السؤال، حسبت أوال  هذا وبهدف اإلجابة عن     
استخدم اختبار ثم ، للمهاراتالحسابية واالنحرافات المعيارية 

(t لتحديد مصادر هذه الفروق بحسب )بينما ، طالبلل الجنس

استخدم تحليل التباين األحادي لتحديد مصادر الفروق بحسب 
 ، وحسب اآلتي:متغيري الكلية والمستوى الدراسي

بحسب الجنس  أوال : الفروق في مهارات حل المشكالت
 للطالب

( لعينتين مستقلتين t( نتائج اختبار )2يوضح الجدول )    
للفروق في مهارات حل المشكالت لدى الطلبة باختالف 

 جنسهم.

تبعا  لمتغير  حل المشكالت لدى طلبة الجامعة مهارات( للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات tاختبار ) (: نتائج2لجدول )ا
 جنسال

 (α) مستوى الداللة (tقيمة ) االنحراف المعياري المتوسط العدد الجنس لمجالا
 0.00 6.65- 1.18 2.25 1,437 ذكر التوجه العام

 1.17 2.38 2,336 أنثى
 0.00 4.20- 1.17 1.80 1,437 ذكر تعريف المشكلة

 1.17 1.89 2,336 أنثى
 0.00 4.30- 1.18 2.15 1,437 ذكر توليد البدائل

 1.17 2.23 2,336 أنثى
 0.50 0.67- 1.17 2.18 1,437 ذكر اتخاذ القرار

 1.17 2.20 2,336 أنثى
 0.00 2.96- 1.29 2.06 1,437 ذكر التقويم

 1.29 2.13 2,336 أنثى
 0.00 4.86- 1.25 2.09 1,437 ذكر الدرجة الكلية

 1.15 2.17 2,336 أنثى

ات الذكور في حل المشكالت ومن خالل مقارنة مهار 
، وهذا الذكورعلى  نقد تفوق اإلناثبمهارات اإلناث تبين أن 

 أوائل الطلبةعن  ما تعلنه وزار  التربية والتعليميتوافق مع 
ونتائج أوائل طلبة الجامعات  امتحان الثانوية العامةفي 

، سنويا ، حيث تتفوق اإلناث على الذكور بشكل واضح
(، 2.09الذكور على الدرجة الكلية بلغ )باعتبار أن متوسط 

(، فكان مستوى الداللة يؤشر إلى فروق 2.17ولإلناث )
واضحة لصالح اإلناث، وكان تفوق اإلناث على الذكور في 

 . كافة مجاالت مهارات حل المشكالت
يجاد  قلأ أن الذكورذلك يعني و  قدر  على فهم المشكالت وا 

اإلناث أكثر قدر  على  أنو  ،حلول فاعلة والتعامل مع المشكلة

وغيرها من  تتعلق بمضمون المنهاج الدراسيالتي حل مشكالت 
، ولهذا يتفوقن على الذكور في التحصيل المشكالت

 واالمتحانات. 
 ,Adigweإدجوي ) هذه النتيجة مع نتائج دراسة اختلفتو     

( التي أظهرت أن الفروق في مهارات حل المشكالت هي 1992
فأكدت نتائج الدراسة الحالية بالتالي ما أشار  لصالح الذكور،

 D’Zurilla, Nezu, andديزوريال ونيزو وأوليفر )إليه 
Olivares, 2004 ،) من أنه ال يمكن تكوين استنتاج نهائي

  حول الفروق بين الجنسين في القدر  على حل المشكالت.
الكلية  ثانيا : الفروق في مهارات حل المشكالت بحسب

 .للطالب)التخصص( 
 ( درجة المهارات باختالف الكلية من خالل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.4يوضح الجدول )    

 تبعا  لمتغير الكليةلدى طلبة لجامعة  مهارات حل المشكالت(: 4الجدول )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي (nالعدد ) الكلية

 1.20 2.12 1,374 العلوم اإلدارية واالقتصادية
 1.05 2.15 272 التكنولوجيا والعلوم الحاسوبية

 1.22 2.16 1,724 التنمية االجتماعية واألسرية
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 1.04 2.10 403 التربية
 1.19 2.14 3,773 الدرجة الكلية

إلى أن المهارات لحل المشكالت  ،(4وتشير النتائج في جدول )
مقارنة  واألسرية ماعيةطلبة كلية التنمية االجت كانت أعلى لدى

متقاربا  مستوى المهارات لديهم  كانبطلبة الكليات األخرى التي 
بدرجة كبير . وقد يفسر ذلك بالنظر إلى طبيعة بعض المقررات 
الدراسية في كلية التنمية االجتماعية خاصة التدريب الميداني 

من خالل أربعة مقررات ميدانية متتابعة على مدى أربعة 
أما  ر ذلك في تنمية هذه المهارات لدى الطلبة.فصول، وأث

 الكليةباختالف  المهارات(، فيوضح اختالف مجال 2الجدول )
( F)حساب اختبار تحليل التباين األحادي و من خالل  ةطلبلل

 لتحديد مصادر هذه الفروق.

 الكليةتبعا  لمتغير ى طلبة الجامعة لد مهارات حل المشكالتنتائج تحليل التباين األحادي لدرجات الفروق في : (2الجدول )
 (αمستوى  الداللة ) (Fقيمة ) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر المجال

التوجه 
 العام

 4.06 0 60.80 بين المجموعات
 8.08 06700 026000.07 داخل المجموعات 3.00 3.50

  06772 026763.70 المجموع

تعريف 
 المشكلة

 60.53 0 40.53 ين المجموعاتب
 0.35 06700 046305.77 داخل المجموعات 3.64 6.82

  06772 046645.27 المجموع

توليد 
 البدائل

 20.07 0 80.06 بين المجموعات
 8.80 06700 006200.38 داخل المجموعات 3.32 0.00

  06772 006085.00 المجموع

اتخاذ 
 القرار

 7.64 0 26.46 بين المجموعات
 66.50 06700 406582.08 داخل المجموعات 3.03 3.02

  06772 406030.70 المجموع

 التقويم
 68.47 0 55.42 بين المجموعات

 62.32 06700 456287.82 داخل المجموعات 3.23 6.54
  06772 456040.24 المجموع

الدرجة 
 الكلية

 3.63 2.63 208.02 0 800.70 بين المجموعات
  06772 5006024.76 المجموع   642.64 06700 5056727.05 داخل المجموعات

وتشير نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات الفروق في    
تبعا  لمتغير البرنامج الدراسي الموضحة في الجدول  المهارات

 مهاراتفي فقط وق ذات داللة إحصائية (، إلى وجود فر 2)

ويوضح  .ةطلبللالبرنامج الدراسي  تعزى لمتغيردائل توليد الب
( نتائج اختبار شيفيه لتحديد دالالت الفروق في 1الجدول )

 مجال توليد البدائل باختالف الكلية )التخصص( للطالب.

 ةتبعا  لمتغير الكليلدى طلبة الجامعة  في مهارات حل المشكالت اختبار شيفيه لفحص مصادر الفروقات(: 1الجدول )
 مستوى الداللة الخطأ المعياري (I-Jفرق المتوسط ) الكلية (J) الكلية (I) المجال

العلوم اإلدارية  توليد البدائل
 واالقتصادية

 0.48 0.20 0.31- التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
 0.11 0.11 0.26- التربية

 0.90 0.17 0.13 التنمية االجتماعية واألسرية
لعلوم التكنولوجيا وا

 التطبيقية
 1.00 0.19 0.05 التربية

 0.31 0.23 0.44 التنمية االجتماعية واألسرية
 0.13 0.16 0.39 التنمية االجتماعية واألسرية التربية

في مهارات توليد أن الفروق ( 1في الجدول )وتوضح النتائج 
أي من الكليات مقارنة بطلبة دالة لصالح طلبة غير البدائل 

، والذي يعزوه الباحث إلى طبيعة مقررات ت األخرىالكليا

 وتعاملها مع الجوانب الشخصية والنفسية للطلبة الكليات كافة
 مهاراتهم في حل المشكالت، وانعكاس ذلك على بنفس المستوى

ما تحدثه بعض المقررات كمقرر التدريب ف، يضا  مستوى أنفس الب
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ماعية واألسرية لم االجتاني ألربعة فصول في كلية التنمية الميد
استنادا  لنظرية و  .يكن مؤثرا  بالدرجة التي تظهر هذه الفروق

الدراسة، كان متوقعا  أن يكون هنالك فروق دالة في المهارات 
لدى الطلبة باختالف التخصص )الكلية( باعتبار أن هنالك 

في التدريبات والتركيز األكاديمي بين التخصصات التي  ا  اختالف
مهارات الطلبة في حل وهذا يبين أن  نة الدراسة.أخذت منها عي

المشكالت ال تتأثر بالبرنامج الدراسي الذي التحق به الطالب، 
وهو ما يتوافق مع النتائج المتعلقة بطبيعة المهارات لدى 

وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة يونس وزمالئه  الطالب.

(Yunis et al., 2006بينما اختلفت مع نتا ،) ئج دراسة سيرين
( التي أوضحت عدم وجود Sirin & Guzel, 2006وجوزيل )

 -المرتبطة بمجال الدراسة-عالقة بين أنماط تعلم الطلبة 
 ومهاراتهم في حل المشكالت.

ثالثا : الفروق في مهارات حل المشكالت بحسب المستوى 
 الدراسي للطالب

دراسي ( درجة المهارات باختالف المستوى ال7يوضح الجدول )
 للطالب من خالل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 تبعا  لمتغير المستوى الدراسيلدى طلبة الجامعة مهارات حل المشكالت (: 7الجدول )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي (nالعدد ) المستوى الدراسي

 1.22 2.13 1,502 ( ساعة معتمدة03أنهيت أقل من )
 1.26 2.14 958 ( ساعة معتمدة03-03ن )أنهيت م

 1.12 2.13 523 ( ساعة معتمدة03-06أنهيت من )
 1.19 2.17 790 ( ساعة معتمدة03أنهيت أكثر من )

 1.19 2.14 3,773 الدرجة الكلية

أنهى السنة الرابعة )مستوى ( إلى أن طلبة 7وتشير نتائج الجدول )
ت في حل المشكالت أعلى مهارا لديهم ساعة معتمد ( 22أكثر من 

من أقرانهم في كل المستويات الدراسية األخرى، التي هي مستويات 

(، فيوضح اختالف مجال المهارات 0أما الجدول ) أدنى.دراسية 
باختالف المستوى الدراسي للطلبة من خالل تحليل التباين األحادي 

 ( لتحديد مصادر هذه الفروق.Fوحساب اختبار )

تبعا  لمتغير المستوى لدى طلبة الجامعة  مهارات حل المشكالتائج تحليل التباين األحادي لدرجات الفروق في نت (:0الجدول )
 الدراسي

 (αمستوى الداللة ) (Fقيمة ) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر المجال
 3.34 2.87 24.82 3 74.46 بين المجموعات التوجه العام

 8.66 3,769 32,636.34 وعاتداخل المجم
  3,772 32,710.79 المجموع

 3.63 2.30 18.89 3 56.67 بين المجموعات تعريف المشكلة
 9.04 3,769 34,088.60 داخل المجموعات

  3,772 34,145.27 المجموع
 3.63 2.35 18.16 3 54.49 بين المجموعات توليد البدائل

 8.84 3,769 33,331.50 داخل المجموعات
  3,772 33,385.99 المجموع

 3.60 6.57 18.16 3 54.47 بين المجموعات اتخاذ القرار
 11.56 3,769 43,549.33 داخل المجموعات

  3,772 43,603.79 المجموع
 3.50 3.04 7.71 3 23.12 بين المجموعات التقويم

 12.02 3,769 45,320.10 داخل المجموعات
  3,772 45,343.24 المجموع

 الدرجة الكلية
 3.47 3.85 120.58 3 361.75 بين المجموعات

 142.28 3,769 536,262.96 داخل المجموعات
  3,772 536,624.71 المجموع
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وتشير نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات الفروق 
ة الموضح ستوى الدراسيتبعا  لمتغير الم المهاراتفي 

 ا  وجود فروق دالة إحصائيعدم (، إلى 0في الجدول )
لمتغير تعزى مجاالت مهارات حل المشكالت في 

، باستثناء مجال التوجه العام لحل الدراسي المستوى
( نتائج اختبار شيفيه 2ويوضح الجدول ) .المشكالت

لتحديد دالالت الفروق في مجال التوجه العام باختالف 
 .المستوى الدراسي للطالب

 تبعا  لمتغير المستوى الدراسيلدى طلبة الجامعة في مهارات حل المشكالت  اختبار شيفيه لفحص مصادر الفروقات(: 2الجدول )
 مستوى الداللة الخطأ المعياري (I-Jفرق المتوسط) (Jالمستوى الدراسي) (I)المستوى الدراسي المجال

 3.00 3.62 3.34- (03-03أنهيت من ) ( ساعة 03أنهيت أقل من ) التوجه العام
 3.54 3.65 3.22- (03-06أنهيت من )

 3.06 3.60 3.25 (03أنهيت أكثر من )
 3.75 3.60 3.68- (03-06أنهيت من ) ( ساعة 03-03أنهيت من )

 3.24 3.64 3.20 (03أنهيت أكثر من )
 3.35 3.67 *3.47 - (03أنهيت أكثر من ) ( ساعة 03-06أنهيت من )

)أنهوا أن طلبة السنة األخير   (2النتائج في الجدول )أظهرت     
حصلوا على درجات أعلى في ساعة معتمد (  22أكثر من 

-10ثالثة )أنهوا من مهارات حل المشكالت مقارنة بطلبة السنة ال
، وهذا يعني أن الجامعة تطور مهارات حل ساعة معتمد ( 22

األخير  من  ةسنالل المشكالت لدى الطلبة وبشكل متزايد خال
 Yunisمع دراسة يونس وزمالئه ) ه النتيجةتوافق هذتالدراسة. و 

et al., 2006 التي أظهرت نفس النتيجة لدى الطلبة الجامعيين )
 في ماليزيا. 

بين  غير كافية للداللة اإلحصائيةوقد كانت هذه الفروق     
قد . و ساعة معتمد ( 12السنوات األولى من الدراسة )أقل من 
بين فتر  االلتحاق  االنتقاليةيفسر ذلك من خالل تأثير المرحلة 

إلى إعاد  بناء بحاجته  طالبوشعور ال ،وما قبلهاالجامعة ب
 لمهارات حل المشكالت التي قد ال تكون تكونت لديه مسبقا .

جماال       ، فإن النتائج تشير إلى ضرور  إجراء مزيد من وا 
، ةالطلب ارات حل المشكالت لدىمهالدراسات المتعمقة في مجال 

أهمية امتالكهم نحو  ةالطلبى لوعي العام لدا من رغمعلى الف
إال أن الواقع الذي أظهرته نتائج الدراسة ، لمهارات حل المشكالت

ستراتيجيات التدريس التي تنفذها إيستدعي إعاد  التفكير في 
، لدى طلبتها وتنميتها الجامعات لتعزيز مهارات حل المشكالت

بالتركيز على العمل  اإلستراتيجياتوالتأكد من فاعلية هذه 
التعاوني، والمناهج التربوية المالئمة التي تسهل تطوير مهارات 
حل المشكالت، ومن خالل التعلم القائم على حل المشكالت بعيدا  
عن المحاضر  التقليدية. وال بد أيضا  من تحديد أساليب فورية 

جامعاتنا، تكون قادر  على تطوير و  مدارسناوفاعلة تطبق في 
مهارات حل المشكالت لدى الطلبة وصوال  إلى درجة إيجابية 

 لمستوى هذه المهارات.

 التوصيات:
 خلصت الدراسة إلى التوصيات اآلتية:

ستراتيجيات التدريس المتبعة في إإعاد  التفكير في  .0
والنظام التربوي الفلسطيني بشكل عام، لتركز  ،الجامعة
القائم على العمل التعاوني وحل  التعلم والتعليم على

 .المشكالت بديال  عن التلقين
تطوير منهاج متخصص ودورات تدريبية في مجال  .0

 ر  حلومنها مها ،المهارات الشخصية واالجتماعية للطلبة

 النقص في هذه المهارات المشكالت للتعامل اآلني مع
 لديهم.

تحديد أساليب لى إلوصول لإجراء دراسات بحثية هادفة  .2
مناسبة وفاعلة لتطوير مهارات حل المشكالت لدى طلبة 

 . في فلسطين الجامعات
إجراء عدد من الدراسات في الجامعات الفلسطينية  .4

األخرى، ويفضل دراسات مقارنة بين الجامعات الفلسطينية 
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 عيــالجاممي ــيل األكاديـى التحصـره علـوأث لمــي التعـي فــباط الذاتــنضلى ال ـب عــالتدري

 أفنان نظير دروزه
 كلية العلوم التربوية والدراسات العليا

 نابلس ـ فلسطين - جامعة النجاح الوطنية
 11/6/2112لقبول: تاريخ ا                                         22/11/2112تاريخ التسلم: 

انعكاسه  كان الهدف من هذه الدراسة التحقق فيما إذا كان لتدريب الطالب على االنضباط الذاتي في التعلم أثر في رفع درجة هذا االنضباط، ومن ثم
ي كلية العلوم التربوية في جامعة على تحسين مستوى تحصيله األكاديمي.  ولتحقيق هذا الغرض، أخذت شعبتان متيسرتان من طلبة البكالوريوس المسجلين ف

( طالبًا وطالبة.   استخدمت إحداهما كمجموعة تجريبية تلقت تدريبَا على االنضباط الذاتي في التعلم، واستخدمت الثانية كمجموعة 011النجاح الوطنية بلغت )
رين طالبًا وطالبة، واستخدمت كمجموعة تجريبية وضابطة في ضاطة لم تتلق أي تدريب.  ثم أخذت شعبة أخرى متيسرة من طلبة الماجستير، بلغت ستة وعش

( فقرة، عكست االنضباط الذاتي في التعلم، والثاني 01األول وتكون من )ن طريق استبانة تكونت من جزئين:.  استفتي الطلبة في هذه المجموعات عآن معاً 
خصية محددة.  وزعت االستبانة على العينة المدروسة مرتين:  مرة قبل التدريب، ( أسئلة من النوع شبه المفتوح، سألت الطالب عن معلومات ش6تكون من )

لجات اإلحصائية المناسبة، ومرة بعده، وأعطوا في نهاية التجربة اختبارًا تحصيليًا في المادة التي درسوها، وتدربوا عليها. حللت بيانات الدراسة باستخدام المعا
%(،  01ابات الطلبة على استبانة االنضباط الذاتي في التعلم فاق األربع نقاط من أصل خمس، أي زاد على نسبة )وتوصلت إلى أن المتوسط العام الستج

بعد أن تلقت المجموعات ( p< .o5سواء أكان ذلك على مستوى البكالوريوس أم على مستوى الماجستير، وارتفعت هذه النسبة بفرق ذي داللة إحصائية )
كيفية ضبط عملية تعلمهم بأنفسهم مقارنة بالمجموعات الضابطة التي لم تتلق تدريبًا.  وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن طلبة الماجستير التجريبية تدريبًا على 

ديمية، ، في حين لم يكن لجنس الطالب، وال مقدرته األكا(p< .o5كانوا أعلى درجة في ضبط عملية تعلمهم من طلبة البكالوريوس، وبفرق له داللة إحصائية )
آلخرين أن وال تخصصه، أو عمره، أو حالته الصحية، أو تحصيله األكاديمي أثر في هذا االنضباط.  وبناء على هذه النتائج، أوصت الباحثة الدارسين ا

فسه، وليصبح عادًة دراسية يستخدموا برنامجًا تدريبًا أطول زمنًا في دراسات مستقبلية مشابهة، وذلك حتى يتمكن الطالب من تمثل االنضباط الذاتي في ن
:  االنضباط الذاتي في التعلم، التدريب، الطالب الجامعي، الكلمات المفتاحيةيمارسها في أثناء دراسته، ومن ثم لينعكس إيجابًا على تحصيله األكاديمي. ) 

 التحصيل األكاديمي(.
Training on Self-Controlled Learning:  It’s Effect on Student Academic Achievements at 

University Level 
Afnan N. Darwazeh 

College of Science Education and Graduate Studies 
An-Najah University 

he aim of this study was to investigate the effect of training on students’ self-controlled learning, and their 
academic achievements at the university level. In order to accomplish this aim, two available classes consisted of 
(100) undergraduate students enrolled at the college of education sciences at An-Najah University were taken for 

this study. One class was served as an experimental group in which students received training on how to control their 
learning, and the other class was served as a control group in which students received no training. Another available class 
of (26) graduate students was taken for this study.  This class was served as experimental and control group at the same 
time. The three classes were surveyed by a questionnaire of two parts:  one part consisted of (20) items reflecting the self-
controlled learning, and the other consisted of (6) semi open questions asking students about certain personal 
information.The questionnaire was administered twice:  One before training and another after it.  At the end of the 
experiment, all groups have taken the achievement test in the unit they’ve studied. The data was analyzed by using the 
appropriate statistics. The results revealed that the over all mean of self-controlled learning either for graduates or 
undergraduates was exceeded the four points out of five (i.e., above 80%). The over all mean was also increased 
significantly (p<.o5) after the students received training on self-controlled learning comparing to control groups. In 
addition, the results showed that the graduate students were higher significantly (p<.o5) on self-controlled learning scale 
than the undergraduates. On the other hand the results did not reveal any significant effect of self-controlled learning in 
relation to students’ sex, ability, specialization, age, and health status, and academic achievements. Accordingly, the 
researcher recommended other researchers to increase the period of training on self-controlled learning in order to let 
students assimilate and practice it as a habit, thus, to be reflected positively on their academic achievements. (Key 
words: Self-controlled learning, training, university students, academic achievement). 
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 أفنان دروزة
 :لنظري والدراسات السابقة حولهاإطارها االدراسة:   مشكلة

ن نعيش في عصر تقني ينتشر فيه الحاسوب واإلنترنت نح
بشكل واسع، وتتفجر فيه المعلومات بشكل كبير، وتكثر فيه 
عملية التواصل واالتصاالت بسرعة تفوق التوقعات، لدرجة أن 

أو  ،سةأو مدر  ،بيت مامنه لحاسوب واإلنترنت أصبحا ال يخلوا
موسوعة اإلنسان الغنية  جامعة، أو مؤسسة، بل أضحيا

 أمبالمعلومات في شتى مجاالت الحياة، سواء أكانت علمية، 
ترفيهية إلى غير ذلك  أماجتماعية،  أمسياسية،  أماقتصادية، 

نترنت (.  هذا إلى جانب أن اإل0112من المعلومات ) دروزه، 
اس عن ل والتواصل بين النتصاغدا وسيلة فعالة وسريعة لال
أصبح ، و والهواتف الذكية لكترونيطريق الفيس بوك والبريد اإل

طريقة لتفاعل األطفال والمراهقين والشباب والطالب واألساتدة 
أم  على المستوى المحليبعضهم مع بعض، سواء أكان 

بصورة متزايدة في  منتشراً  استخدام اإلنترنت ، حيث باتالعالمي
 مقاهيوفي وغير التعليمية، مؤسسات التعليمية المنازل، وال

الحافالت، والطيارات، والمطارات، والشركات وفي و ، اإلنترنت
(.  وبظهور اإلنترنت واستخداماته 0112كل مكان ) حسن، 

الواسعة، وبظهور هذا االنفتاح الكبير والتواصل بين البشرية، 
فيها  يقهععر وكأنه يعيش في قرية صغيرة ال تأصبح اإلنسان يش

قيده قيود أو سدود، حيث يمكنه وهو جالس أمام حدود، وال ت
، حاسوبه أن يطلع على أحدث المعلومات والدراسات العلمية

ختراعات واالكتشافات، ويَطلع ويقرأ عن آخر اال ،ويدخل مكتبات
على ثقافة اآلخر، وعاداته، وتقاليده، وفكره، ونمط حياته بكل 

مما قلل  ن يشاء من الناسويتواصل مع م ،سهولة ويسر
عتماد على النظام التعليمي الرسمي والمعلم في اكتساب اال

ولكن، وعلى  (.0110؛ والعبدان، 0222) إبراهيم،  المعلومات 
استخدام جراء الرغم من الفوائد الكثيرة التي جناها اإلنسان من 

الحاسوب واإلنترنت، وعلى الرغم من االمتيازات التي اكتسبها 
من خالله، كزيادة محصوله اللغوي، وتوظيف حواسه،  الطفل

وتنمية فكره، وتوسيع مدارك عقله، واكتسابه لمهارات التفكير 
شباع حب استطالعه في مجاالت مختلفة، إال  والتعلم الذاتي، وا 

وخاصة  ،له مساوئه ومضاره السلبيةيظل أن هذا االستخدام 
افة إسالمية، بالنسبة للطفل العربي الذي نشأ وتربى على ثق

ومبادئ وأخالق محافظة، تختلف إلى حد كبير عن ثقافة الغرب 

المنفتحة، فنراه اليوم يدخل إلى غرف الدردشة الهابطة، أو 
يتواصل مع أنداد يفتقرون إلى المستوى األخالقي الالئق، أو 
يدخل إلى مواقع إباحية تبثها بعض الشركات الربحية المغرضة 

دامات الالتربوية التي أدت بأطفالنا إلى غير ذلك من االستخ
وطلبتنا سواء في األسرة، أو المدرسة، أو الجامعة، إلى اكتساب 
مفاهيم غير الئقة، وألفاظ نابية، ومصطلحات سوقية، وسلوكات 
منحرفة عن إطار عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وديننا الحنيف.  هذا 

لفترة طويلة إلى جانب ما يسببه اإلنترنت من جراء استخدامه 
هماله في  ، وعدم قيامه الدراسةمن تشتيت لفكر الطالب، وا 

بواجباته المدرسية المطلوبه منه، ومن ثم ابتعاده عن التعلم 
انتشار ثقافة ن المدرسة.  ناهيك عما يسببه من والتسرب م

العنف بين األطفال والمراهقين بخاصة، واالنعزال االجتماعي 
استخدامه.  هذا إلى جانب بسبب قضاء ساعات طويلة في 

المضار الصحية، من مثل اضطراب النوم، وضعف البصر، 
وآالم الظهر والرقبة والعمود الفقري والمفاصل، واإلشعاعات 

؛ دروزه، 0110، 061الضارة... الخ من السلبيات )حسن، ع
  ,Gardiner(؛ ) 0110؛ العبدان، 0100

www.academic.udaytom .) 
ال يسمح له وقته  أو المعلم ولما كان المربي من ناحية أخرى

وضبط كل المواقع التي يدخل إليها عن  ،بمراقبة سلوك الطالب
 ) طريق اإلنترنت، فقد ارتأى التربويون في اآلونة اآلخيرة أمثال

Garrison, 1997; Shin, 1998; Radnitzer, 2010; 
White, & Fantone, 2010; Wang, 2011; Bannert, 

& Reimann, 2012   ،) َضبط  مهارة الطالب لدىوا أن ينم
 توجيهعن  هو المسؤوليكون بحيث  ،والتحكم الذاتيالنفس 
 Self-Directed) بنفسه وضبطها عملية تعلمهو  ،سلوكه

Learning) وليس ،أو فشله نجاحهعن المسؤول هو  ،ومن ثم 
لم  والبحث فيه "ضبط النفس"فهوم ممع أن ، أي شخص آخر

نما ترجع جذوره إلى الخمسين ،اً يكن حديث ات من يات والستينيوا 
)  "روتر"عالم النفس األمريكي عندما بحث القرن الماضي 
Rotter, 1966)  في البواعث التي تؤدي باإلنسان إلى سلوك

لى من أم سلبياً  سواء أكان إيجابياً  ،معين نتيجة هذا  يعزو، وا 
عندها بأنه من الناس  فيوصفإلى نفسه،  أيعزوهالوك، الس

 يعزوها، أم (Internal locus of control) المنضبطين داخلياً 
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عندها بأنه من الناس  فيوصفإلى الظروف الخارجية 

.  هذا (External locus of control) المنضبطين خارجياً 
 ة والتربوية باسم "مركزالمفهوم عرف في الدراسات النفسي

(.  إال أن علماء النفس The Locus Of Controlالضبط" )
والتربية ـ وخاصة بعد انتشار الحاسوب واإلنترنت ـ أخذوا 
يركزون على كيفية تدريب الطالب على تحمل مسؤولية نجاحه 

، ومن ثم تدريبه على كيفية ضبط عملياته في الدراسة أو فشله
لتي تؤدي إلى وا ،العقلية وتوجيهها الوجهة الصحيحة بنفسه

ستراتيجيات التعلمية التي تحقق أهدافه ، واختياره لالتعلمه
) دروزه, من  كالً  على سبيل المثالالتعلمية المنشودة.  أنظر 

 ,Robertson, 2011; Garrison؛ 0226, 0221, 20-29
1997; Bannert & Reimann, 2012;   هذا الموضوع )

بعناوين من مثل "توجيه هو ما تتداوله الدراسات النفسية حاليا 
 تنظيم(، أو "  Self-Directed Learningالتعلم ذاتيا" )

(،  Student-Regulated Learningالمتعلم لعملية تعلمه" ) 
 Student-Monitoringأو "مراقبة المتعلم لعملية تعلمه" )

Learning )( أو ضبط الطالب لعملية تعلمه ،Self-

Controlled   Learning). ة هذا الموضوع في عملية وألهمي
السنوات األخيرة  وخاصة في ،التعلم، فقد نشطت الدراسات حوله

 العالم انفتاحاً  الذي شهد فيهعصر اإلنترنت، من هذا العصر،
على ثقافة اآلخر، وما نجم عن هذا االنفتاح من اكتساب  واسعاً 

لمفاهيم سلبية وسلوكات خاطئة، لدرجة أنه أصبح من الصعب 
المعلومات التي ي أو المعلم السيطرة على جميع على المرب

السلوكات التي يكتسبها.  ناهيك عن أو  ،يحصل عليها المتعلم
أنه لم يعد لديه الوقت الكافي ليزود الطالب بكل ما يحتاجه من 
علم ومعرفة، أو مراقبة جميع جوانب سلوكه وضبط كل ما 

انت وسلوكات، سواء أك ،يكتسبه من اإلنترنت من معلومات
إيجابية أم سلبية.  من هنا كان ال بد للمربين والباحثين التربويين 
من التفكير في األساليب التي تجعل الطالب يعلم نفسه بنفسه، 

بنفسه، ويختار ما يفيده من  ويضبطها ويوجه عملية تعلمه
ويهمل ما ال يفيده، وبالتالي، تجعله يبتعد عما يضره  ،معلومات

وا أن أفضل هذه األساليب هي تدريب ويأخد ما ينفعه، ووجد
يستطيع أن يوجه  لكي ،الطالب على االنضباط الذاتي في التعلم

-Selfبنفسه ) ويضبطها ،ويتحكم بها ،عملية تعلمه بنفسه

Directed Learning .) في التعلم، نظر إليه  مهذا المفهو
من زوايا مختلفة، فعلى سبيل المثال ال الحصر، نظر التربويون 

على أنه العملية التي يستطيع ( Knowles, 1975) "نولز"إليه 
بها المتعلم أن يأخذ زمام المبادرة سواء من تلقاء نفسه، أو 
بمساعدة اآلخرين في تشخيص حاجاته التعلمية، ووضع أهدافه 

ستراتيجياته التعلمه، وتحديد مصادر المعرفة، واختيار إ الدراسية،
في حين نظر تعلمه بنفسه.   وتوظيفها في دراسته، وتقييم نتائج

 على أنه( Mocker & Spear, 1982إليه "موكر و سبير" )
ديد أهدافه التعلمية، قدرة الطالب على اتخاذ القرار في تح

.  تعلمهستراتيجية المناسبة في تعلمه، وتقييم عملية واختيار اال
أنه قدرة المتعلم فقد عرفه ب( Garrison, 1997) أما "جارسون"

من االستقاللية في تقرير الشيء المهم الذي  رسة قدرعلى مما
يريد أن يتعلمه، وكيف عليه أن يعالج المادة الدراسية، ويحدد 
المصادر التعلمية المناسبة لها، ويختار العمليات العقلية 
المناسبة لتعلمها، وكيف عليه توجيه هذه العمليات، وتقييم نتائج 

تعلمه، وكيف عليه أن  تعلمه، وأنه هو الذي يتحمل مسؤولية
ينظم وقته في الدراسة، على اعتبار أن كل هذه العمليات هي 
التي تؤدي بالطالب إلى التعلم الهادف ذي المعنى، ومن ثم إلى 

كما يرى "جارسون".  في  ،النتائج التعلمية التي يريد أن يحققها
( بأنه قدرة 0221حين عرفت "دروزه" االنضباط الذاتي ) دروزه، 

علم على التحكم في عملية تعلمه بحيث يدرك أنه هو المت
وليس المعلم أو  ،المسؤول بالدرجة األولى عن نجاحه أو فشله

وذلك نتيجة لما يبذله من جهد ووقت في  ،أي شخص آخر
عملية تعلمه، وبناء على ذلك فهي ترى ـ كما يرى "جارسون 

أن  (Garrison, 1997; Robertson, 2011) وروبرتسون"
لب هو الذي عليه أن يخطط لعملية تعلمه، ويضع أهدافه الطا

بنفسه ال المعلم، وهو الذي عليه أن يحدد األفكار المهمة في 
استه، وهو الذي عليه أن يختار المادة الدراسية في أثناء در 

ويبتعد عن العادات المشتتة،  ،ستراتيجيات التعلمية المناسبةاال
ا يضره، وما العمليات وهو الذي عليه أن يعرف ما يفيده وم

العقلية التي عليه أن يوظفها في أثناء تعلمه، والمصادر 
التعليمية التي يجب أن يرجع إليها ، وكيف سيدير وقته بنفسه، 
ويوازن بين دراسته وأوقات فراغه، مع االسترشاد برأي المعلم 
كلما احتاج إلى ذلك، وهي بهذا المعنى ترى أن عملية االنضباط 
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 أفنان دروزة
-Metaلم هي نوع اإلدراك الفوق معرفي )التع الذاتي في

cognitive strategies ،ب، مجلة جامعة 0112( ) دروزه
( Shin, 1998في حين ترجم " شين" )  (.06بيت لحم، ع

مفهوم االنضباط الذاتي في التعلم إلى خمس خطوات على 
لكي يجعله معتمدا على نفسه  ،المعلم أن يدرب الطالب عليها

( تعليم الطالب كيفية 0ذه الخطوات هي: في دراسته.  ه
وتحليلها وتقييمها، وهذه تتعلق التخطيط للمادة التي يدرسها، 

( تشجيع 0(، Strategic Knowledgeستراتجية المعرفة )بإ
الطالب على ضبط الموقف التعلمي عن طريق اختيار ما يريد 

الذي أن يتعلمه، وبذل الجهد الالزم لتعلمه، والمثابرة على الشيء 
(، Self-efficacyلمه، وهذه تتعلق بفعالية الذات )يريد أن يتع

( تشجيع الطالب على تحمل المسؤولية في تحديد أهدافه 9
لتحقيقها من خالل  ،التعلمية، واختيار االستراتيجة المناسبة

توظيف عملياته العقلية المناسبة، وهذه تتعلق بالحس بالمسؤولية 
(Ownership ،)1زعة لديه نحو إتقان التعلم عن ( تنمية الن

طريق تزويده بتغذية راجعة حول قدراته والجهد الذي بذله في 
تعلمه، واالستراتيجية التعلمية التي استخدمها، وهذه تتعلق 

( تنمية 1(، Mastery orientationبتهيئته نحو إتقان التعلم )
ردود فعله نحو عملية تعلمه عن طريق تشجيعه بأن يقَيم ما 

تتعلق ه بنفسه، وضبط أخطائه وتصحيحها بنفسه، وهذه تعلم
(.هذه التعريفات Self-regulation) بضبط عملية التعلم ذاتياً 

المختلفة لمفهوم ضبط النفس سواء في التعلم أم في الحياة 
الباحثين إلجراء أكثر من دراسة حوله، انتباه أثارت  بعامة،

إلنترنت في التعليم ـ او وكانت في بدايتها ـ وقبل انتشار الحاسوب 
تركز في معظمها على مفهوم مركز الضبط الذي جاء به " 

ما قام بتلخيصه الدراسات من هذه  م.  فمثالً 0266روتر" عام 
ن نشرا عامي في كتابيهما اللذي "فارس" و "فانيليي"كل من 

 ;Phares, 1976, pp. 119-143م ) 0222م  و 0226
Fanelli, 1977, pp. 48-50  ) أن األفراد جاء فيهما  حيث

ما  الذين يتحملون مسؤولية أنفسهم غالباً  المنضبطين ذاتياً 
وليس  ،يعزون نجاحهم أو فشلهم إلى أنفسهم وجهودهم وقدراتهم

 إلى الحظ والصدفة والقدر أو الناس اآلخرين، كما أنهم أقل قلقاً 
ل ، وأكثر مقاومة لألمراض النفسية، وأق، وأكثر تكيفاً وأكثر تحمالً 

عدوانية، ويتمتعون بصحة جيدة أكثر من نظائرهم المنضبطين 

الذين يلقون المسؤولية على غيرهم.  ووجد أيضا أنهم  خارجياً 
ن، ومسيطرون على الظروف يرون أنفسهم بأنهم منجزو 

متحكمون بها، واجتماعيون، وأذكياء، وحازمون، و  والمواقف
مون المواقف ومستقلون، وفاعلون، وذوو نفوذ، وعمليون، ويقاو 

الغامضة، ويقدرون أنفسهم بدرجة عالية أكثر من نظائرهم 
الذين يعتقدون أن الظروف المحيطة هي  المضبطين خارجياً 

فقد توصلت  المجال التربويأما في . التي تتحكم بهم وبأعمالهم
 .Phares, 1976, pp)  كما لخصها "فارس" النفسية الدراسات

كانت درجاتهم  بطين داخلياً إلى أن الطلبة المنض( 106-113
وبفرق له داللة  ،المدرسية أعلى من نظائرهم المنضبطين خارجياً 

إحصائية، وأن مثل هذا التفوق ظهر على مقاييس التحصيل 
اللغوي، والتهجئة، والتحصيل الرياضي أكثر من غيرها، كما 

أطول في أداء واجباتهم الدراسية من  وجد أنهم يكرسون وقتاً 
، كما وجد أن دافعيتهم للتحصيل ورغبتهم في ارجياً المضبطين خ

االلتحاق بالجامعة عالية، كما أنهم يفكرون في متابعة دراستهم 
أن هناك عالقة  وهم في سن مبكر، ووجد أيضاً  ،الجامعية

إيجابية بين عالمات المنضبطين داخليا على مقياس مركز 
نة الرابعة والس ينالضبط من طلبة الصف الثاني والثالث الثانوي

 الجامعية، ومعدالتهم التراكميية وخاصة بالنسبة للذكور. 
( إلى أن 0200في السياق نفسه فقد توصلت "دروزه" )  دروزه، و 

وتحمل  ،لالنضباط الداخلي الطلبة الجامعيين الذكور أكثر ميالً 
نتائج أعمالهم من اإلناث وبفرق له داللة إحصائية، ووجدت 

وتحصيلهم  يجابية بين المنضبطين داخلياً أن هناك عالقة إ أيضاً 
( قارنت فيها بين 0222األكاديمي. وفي دراسة أخرى لها عام )

طلبة التعليم الجامعي المفتوح في جامعة القدس المفتوحة وطلبة 
التعليم النظامي التقليدي في جامعة النجاح الوطنية، إلى أن 

يمارس قدرا من طلبة التعليم المفتوح الذين يتاح فيه للطالب أن 
االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية تجاه تعلمهم، كانوا أكثر 

الطلبة في التعليم التقليدي  نظرائهملالنضباط الداخلي من  ميالً 
 النظامي، وأن الطلبة الذكور في كال النظامين كانوا أكثر ميالً 

إلى االنضباط الداخلي من اإلناث.  والحال مثله ينطبق على 
( على 0229وجدت في دراسة أجرتها عام )و ن الذكور، المعلمي

لالنضباط  عينة من المعلمين في المدارس، أنهم أكثر ميالً 
الداخلي من المعلمات اإلناث، وتوصلت في الدراسة نفسها إلى 
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أن الذين يحملون منهم شهادات علمية عليا كان تحصيل طلبتهم 

ضبطين من المعلمين المن نظرائهمأعلى من تحصيل طلبة 
.  وفي أحدث دراسة لها حول الموضوع ذاته أجرتها عام خارجياً 
م، على عينة من طلبة الدراسات العليا في كلية التربية 0112

وجدت أنهم أ(، أنها 0112عة النجاح، أنظر )دروزه، في جام
كانوا أميل إلى االنضباط الداخلي منه إلى االنضباط الخارجي، 

 نظرائهمكان أعلى من تحصيل  خلياً وأن تحصيل المنضبطين دا
، وخاصة في عمل األبحاث والواجبات المنضبطين خارجياً 

البيتية عنه في االمتحانات النظرية، كما أن الذين يعملون في 
إلى االنضباط الداخلي من الذين ال  أثناء الدراسة كانوا أكثر ميالً 

 ميالً  أكثريعملون، وأن الذين يشعرون بالرضى عن حياتهم كانوا 
وفي دراسة  إلى االنضباط الداخلي من غير الراضين عنها.

(، وجد كل Self Control"ضبط النفس" ) فاعليةحديثة حول 
في (  Moffitt & Caspi, 2011)من "موفيت و كاسبي" 

قاما بها في جامعة "ديوك األمريكية" لفترة طويلة  تتبعيةدراسة 
، أو آباؤهم، أو هممعلمو أللف طفل من نيوزيالند، طبق عليهم 

أن األطفال الذين ووجد ، آخرون مقياس ضبط النفس مراقبون
سجلوا عالمات منخفضة على مقياس ضبط النفس وهم في سن 

لإلحباط، وأقل مثابرة في تحقيق  الثالثة، كانوا أقل احتماالً 
األهداف، وأكثر صعوبة في التركيز على المادة الدراسية عندما 

عن  ا أن انفعالهم كان زائداً لثالثين.  كموصلوا سن الثانية وا
ن، يتصرفون قبل أن كانوا مندفعي أنهم ووجد أيضاً  الحد. 

الصدر وعدم يفكروا، وعندهم صعوبة في انتظار الدور ) ضيق 
الصبر(، وأقل راحة وأقل يقظة.  كما وجدوا أن الذين سجلوا 
عالمات منخفضة على مقياس ضبط النفس كانت لديهم مشاكل 

التنفس، وأمراض باطنية، وأمراض جنسية، وتضخم في في 
رول العالي، وضغط الدم الحجم مع الوزن الزائد، والكلست

وضعف في التفكير على المدى البعيد، مما جعلهم  المرتفع،
يواجهون صعوبات في الناحية المادية عندما كبروا من مثل 

لديهم وجد أن االدخار، وامتالك البيت للسكن، واالقتراض، كما 
في اإلجرام، واإلدمان على الكحول أو التباكو وغيرها من  سجال

مع عالماتهم  عكسيا   هذه النتائج ارتبطت ارتباطاً   المخدرات.
ظهرت أكثر مع ذوي العالمات  إذ ،على مقياس ضبط النفس

وقلت مع ذوي العالمات المرتفعة كما يقول "موفت"  ،المنخفضة

سنوا من مستوى ضبطهم .  في حين أن األطفال الذين ح
في األمور  ألنفسهم عندما كبروا، وجدوا أنهم أصبحوا أقل انحرافاً 

، كل وفق مدى تحسنه.  وهذا يدل على أن التي ذكرت سابقاً 
ضبط النفس يمكن تعلمه، ومن شأنه أن يوفر الكثير من المال 
الذي قد يصرف على رعايتهم الصحية.  وعندما أجرى "موفيت 

 لخمسمائة زوج من التوائم غير المتطابقة في وكاسبي" تحليال
بريطانيا، وجد أن التوائم الذين كانت عالماتهم منخفضة على 
مقياس ضبط النفس وهم في سن الخامسة كانوا أكثر من 

للتدخين  إخوانهم التوائم الذين سجلوا عالمات مرتفعة عليه، ميالً 
انخراطا هم المدرسي أضعف، وأكثر ، وأداؤ 00عندما وصلوا سن 

في سلوكات ضد المجتمع. وهذا يدل على أن ضبط النفس 
عن العوامل األخرى التي يشترك  بعيداً  ،عامل مهم في حد ذاته

من مثل الوالدين والسكن.  كما وجد أن األطفال  ،بها التوائم
 ضعيفينفي ضبط النفس كانوا  ضعيفينالنيوزالنديين الذين كانوا 

المتعلقة باإلقالع عن مراهقين كتلك  في اتخاذ القرارات وهم أيضاً 
التدخين، والحمل بطريقة غير مخطط لها، والتسرب من 

نهوا جعلهم في وضع صعب.  وحتى الذين أ المدرسة؛ مما
الدراسة الثانوية دون أن يدخنوا، أو يحملوا بأطفال، أصبحوا 

دون بأطفال  وحملواانية والثالثين، مدخنين عندما بلغوا سن الث
ربى على ضعف في مما يثير القلق أن الجيل الذي تتخطيط. و 

، ألنهم بهذه الصفة آخر يتصف ضبط النفس سينجب جيالً 
. ولكن الشيء الجيد كما أوالدهم على ذلك ال شعورياً  سيربون

يقول "موفيت وكاسبي" أن درجة ضبطهم ألنفسهم يمكن أن 
 وتصميم البرامج التي تعلم ،تتغير عن طريق التعليم والتدريب

الطفل كيفية اتخاذ القرار، أو عن طريق تقليده لنموذج جيد، أو 
  تبصيره بما ستكون عليه النتائج من جراء عدم ضبطه لنفسه.

كما وجدوا أنه كلما اكتشف القصور في ضبط النفس مبكرا، 
أمكن معالجته والتدخل فيه؛ وهذا سيوفر على الدولة الكثير من 

مشاكل الناجمة عن ضعف المال الذي قد يصرف في معالجة ال
والزج في  ،والفقر ،المخدراتتعاطي ضبط النفس، من مثل 

هذه النتائج  وغيرها من المشاكل االجتماعية والصحية. ،السجن
 قوياً  وغيرها حول مركز الضبط وضبط النفس، أعطت دليالً 

بأهمية تدريب  ـ وخاصة في عصر اإلنترنت ـ للباحثين الالحقين
وخاصة في عملية تعلمه،  ،ذاتياً  ضبطاً الطالب ألن يكون من
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ويدرك بأنه هو المسؤول عن نجاحه أو فشله ونتائج سلوكه 
بعامة.  من هذه الدراسات ـ على سبيل المثال ـ ما قام به 

وقد ( Bannert & Reimann, 2012) "بانيرت و ريمان"
وأثره على  ،تدعيم االنضباط الذاتي فاعليةهدفا إلى التحقق من 

استخدما لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من و تعلم، عملية ال
وزعوا بطريقة عشوائية إلى ثالث  ،وطالبة ( طالباً 61)

( طالبة  01وتكونت من )  ،( األولى تجريبية0مجموعات: 
 نصاً  يدرسونبصوت عال عندما  يفكرواأن  إليهمطلب  ،وطالباً 
 همونيف يتأكدوا من أنهملكي على صفحة الوب، وذلك  تعليمياً 
( 01وتكونت من ) ،والمجموعة الثانية تجريبية أيضاً  ،يدرسونما 

 لفظياً  تدريباً  أعطوا ، ولكنهموطالبة درست النص نفسه طالباً 
 يدرسون. ما  يفهمونلكي  يضبطوا عملية تعلمهم،يوجهها كيف 

 ( طالباً 01أما المجموعة الثالثة فكانت ضابطة تكونت من )
رديب. نص نفسه دون أي توجيه أو تدراسة ال إليهمطلب  وطالبة

 التجريبيتان المجموعتان تقد تفوقوعلى اختبار قبلي وبعدي، و 
عملية على المجموعة الضابطة التي لم تنخرط في ضبط 

في كيفية  تعلمها، كما أن المجموعة التجريبية التي تلقت تدريباً 
االنضباط الذاتي تفوقت على المجموعة التي ضبطت عملية 

ن طريق التفكير بصوت عال فقط، وكان التفوق ظاهرا تعلمها ع
وبناء على هذه   على المستويات العليا في التعلم كالتطبيق.

أوصى الباحثان أن تصمم المواد الدراسية بطريقة تساعد ، النتائج
وضبطها لدى دراسته  ،ملية تعلمهالتحكم في ع فيالطالب 
)  وفانتون"وفي دراسة أخرى "لوايت  صفحة الوب.باستخدام 

White & Fantone, 2010 ) حول أهمية االعتماد على
النفس في عملية التعلم وخاصة بعدما تبين لهما أن غالبية 
خريجي كلية الطب يشعرون بأنهم غير مهيئين لالعتماد على 
أنفسهم في تعليم أنفسهم بعدما يتخرجون.  وبناء على هذه 

أساس التقييم ذي  يقوم على صمم الباحثان مقياساً  ،المالحظة
المحك المرجعي الذي ينمي الدوافع الداخلية )الذاتية( في المتعلم 

(Criterion Reference Evaluation بحيث يتكون من )
ناجح بتفوق، ناجح، راسب، بدل التقييم ذي   ثالثة تقديرات:

 Performance Referencedاألداء المرجعي )

Evaluationدالت والرتب في ( الذي يعتمد الدرجات والمع
، مما يجعل الطلبة يدرسون بهدف وطالب التمييز بين طالب

والرتب التي من شأنها أن تنمي  ،الحصول على العالمات
وليس الدراسة من أجل العلم كعلم.  وقد اعتمد  ،الدوافع الخارجية
 الطلبةبعد إنهاء  التي وضعوها تقييم الجديدةالالباحثان طريقة 

منهم بأن هذه الطريقة هي المفتاح  إيماناً  ،ةيمعالثانية الجا سنتهم
لتنمية االنضباط الذاتي لدى الطالب.  وكانت نتيجة هذا النوع 
من التقييم، أن أداء الطلبة ارتفع في جميع المساقات التي 
يدرسونها باستثناء مساقين، كما وجد أن التنافس بين الطلبة قَل 

أطول  الطلبة كرسوا وقتاً  أن منه التعاون، ووجد أيضاً  وزاد بدالً 
وممارسة هواياتهم الشخصية، وقوي  ،للنشاطات الالمنهجية

عندهم دافع التعلم من أجل العلم )الدوافع الداخلية( وليس من 
أجل الحصول على الجوائز الخارجية المعبر عنها بالرتب 
والدرجات العالية ) الدوافع الخارجية(، مما يدل على أن تحكمهم 

قبالهم على التعلم مدى الحياة  علمهم ذاتياً في عملية ت قد نما، وا 
 قد زاد.

وفيما إذا كان هناك عالقة بين االنضباط الذاتي في التعلم 
 ,Radnitzer) وصفات شخصية إيجابية، فقد قام "لرادنيتزر"

بدراسة هدفت إلى التحقق فيما إذا كان هناك عالقة بين ( 2010
تعلم والذكاء العاطفي بأوجهه االستعداد لالنضباط الذاتي في ال

المختلفة.  وقد استخدم لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من 
مسجلين في برنامج تطوير سمة القيادة،  جامعياً  ( طالباً 99)

وطبق عليهم استبانة الكفايات العاطفية التي تعبر عن الذكاء 
 هالعاطفي من ناحية، ومقياس االستعداد لضبط التعلم وتوجيه

ريت التحليالت وأج ،حية أخرى.  وبعد أن جمعت البياناتمن نا
توصل إلى أن هناك عالقة إيجابية بين اإلحصائية الالزمة، 

ن بشكل عام، كما وجد أن هناك عالقة قوية مرتفعة بين يالمتغير 
ن أصل وثمانية كفايات عاطفية م ،مقياس ضبط وتوجيه التعلم

النزعة و لتفاؤل، أ( هي:  النزعة للخدمة، ألثقة بالنفس، 06)
والتكيف،  لتحصيل، بناء الروابط االجتماعية،لإلنجاز وا

 ( طالباً 00تغيير الموروث.  ثم أجرى مقابلة مع )و التواصل، و 
عالمات عالية، ومتوسطة، التي سجلت  المدروسةمن العينة 

وبعد أن  عن الذي أحبوه في عملية تعلمهم. ومنخفضة، سألهم 
اإلحصاء الوصفي والكمي  باستخداماستجاباتهم  حلل

(Qualitative and Quantitative Analysis ) ، وجد أن
جميع الطلبة عبروا عن إدراكهم ألنفسهم كقادة، وشعروا أن 
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  36 -71(، 4)33مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 
كانت إيجابية  وتوجيهها إعطاءهم فرصة لضبط عملية تعلمهم

 الطلبة بخبرة ضبط عملية تعلمهم تمريرأن  وجيدة، ووجد أيضاً 
ألن يكونوا أكثر قوة في  ،ت من قدرتهمزاد بأنفسهم وتوجيهها

أما من حيث أثر  الحقا. , وتوجيههاضبط وتوجيه عملية تعلمهم
نضباط الذاتي في التعلم، فقد طور في تحسين عملية االللتدريب 

جامعة في  تدريبياً  نموذجاً ( Wichadee, 2011) "ويتشادي"
كيف (، تدرب الطلبة Bangkok University)  "بانكوك"

وذلك ليتعرف فيما  ،بأنفسهم هانويوجهو  عملية تعلمهم نيضبطو 
النموذج التدريبي أثر في تحسين قدرتهم على  إذا كان لمثل هذا
، وتحسين استيعابهم القرائي في مادة اللغة االنضباط الذاتي

استخدم عينة عشوائية من ، اإلنجليزية.   ولتحقيق هذا الغرض
كانوا مسجلين  ،وطالبة اً ( طالب001بلغت ) "بانكوك"طلبة جامعة 
في  ، وذلكفي اللغة اإلنجليزية اً أساسي اً متطلبيعَد في مساق 

على النموذج  وقام بتدريبهم ،م0101الفصل الدراسي األول لعام 
 إثني عشرالمتعلق باالنضباط الذاتي في التعلم مدة استغرقت 

 اختباراً  ،، ثم طبق عليهم في نهاية البرنامج التدريبيأسبوعاً 
يقيس مدى استيعابهم القرائي في اللغة اإلنجليزية،  حصيلياً ت

 تقيساالنضباط الذاتي في التعلم، واستبانة  يقيس ومقياساً 
طبق المقاييس أعاله قد . وكان التدريبي اتجاهاتهم نحو البرنامج

التحليالت ب رتين: مرة قبل التدريب ومرة بعده.  وعندما قامم
متوسط عالمات الطلبة على المناسبة،  وجد أن اإلحصائية 

اختبار االستيعاب القرائي قد ارتفع بعد التدريب، كما أن متوسط 
عالماتهم على مقياس االنضباط الذاتي في التعلم قد ارتفع أيضا 
وبداللة إحصائية.  أما من حيث رأيهم حول عملية ضبط عملية 

 ،بأنفسهم كمقياس لالتجاه، فقد كان إيجابياً  وتوجيهها تعلمهم
عن تفضيلهم لهذه الطريقة في التعلم.  وبناء  رعب  وبدرجة عالية 

على هذه النتائج، اقترح "وتشادي" ضرورة تهيئة البيئة التعليمية 
فيها أن يضبط عملية تعلمه  الطالبوتصميمها بشكل يستطيع 

ويوجهها بنفسه، وذلك لما لالنضباط الذاتي في التعلم من أثر 
 .تحسين مهاراته القرائية في

 ,Luftenegger ) "لوفتنجر ورفاقه" "ويتشادي"ائج تن معويتفق 

et al. 2012) أن تنمية االنضباط الذاتي في  إلى عندما توصل
بل ويزيده قدرة  ،فحسبالتعلم ال ينمي االستقاللية في الطالب 

الرغبة في ه حب العلم من أجل العلم و ، مما يكسبعلى المثابرة

عندما استخدم  م مدى الحياة، وذلكفي التعلالنجاح واالستمرار 
وطالبة من الصف الخامس والسادس  ( طالباً 0066عينة بلغت )

 ( صف لهذا الغرض.001عشوائيا من ) اختيروا ،والسابع
وفي دراسة أخرى مشابهة اختبرت أثر التدريب على االنضباط 

 لكترونياً علم في تحسين عملية تعلم الطالب إالذاتي في الت
ومن ثم توجيه عملية تعلمه  ،ى نفسه في تقييم نفسهواالعتماد عل

بدراسة استخدم فيها  (Wang, 2011) بنفسه، قام " وانج" 
-multipleيعتمد على االختيار من متعدد ) اً تقييم نظاماً 

choice- Web-based assessment تكون من خمسة )
ستراتيجيات لتحسين مهارات االنضباط الذاتي لدى الطالب في إ

دون غيره من البدائل  ( أن يكتب لماذا اختار بديالً 0م:  التعل
( أن يبين مدى 0المطروحة الذي يعبر عن إجابته الصحيحة، 

( أن يقرأ مالحظات 9ثقته بإجابته الصحيحة التي اختارها، 
( أن يوصي بمالحظات 1زمالئه حول اإلجابة التي اختاروها، 

الئه المتعلقة ( أن يستفسر حول مالحظات زم1زمالئه لغيره، 
بإجابته.  وقد استخدم لهذا الغرض عينة عشوائية من طلبة 

وطالبة من أربعة  ( طالباً 009تكونت من ) ،الصف السابع
ختيروا مال على ثالثة وستين طالبًا وطالبة أصفوف:  صفان اشت

ليشاركوا في هذا النوع من التقييم ولمدة أسبوعين، وصفان آخران 
لم يشاركوا في هذا النوع من التقييم  اشتمال على ستين طالبا

استخدما كمجموعة ضابطة.  ثم طبق على المجموعات اختبار 
يقيس االنضباط الذاتي مرتين: مرة قبل البدء في برنامج التقييم 

توصل إلى بعد أن أجريت التحليالت المناسبة، ومرة بعده، و 
مي أبدوا شاركوا في البرنامج التقيي ننتائج مفادها أن الطلبة الذي

 فيقييم الذي ساعدهم تأكبر لتقبل مثل هذا النوع من ال استعداداً 
 نظرائهمتوظيف مهاراتهم الذاتية في ضبط عملية تعلمهم من  

في المجموعة الضابطة، كما وجد أنهم أقدر على ضبط عملية 
ومن ثم تحسينها من المجموعة الضابطة سواء امتلكوا  ،تعلمهم

نسبة عالية أو بنسبة منخفضة، إذ ب مهارات االنضباط الذاتي
لية تعلمهم من الذين ال يمتلكون نهم يظلون أفضل في ضبط عمإ

 البتة. هذه المهارة
( 0100جراح  و عبيدات" )ي السياق نفسه، درس كل من "وف

الذي يمارس فيه الطالب ضبطا لعملية  التفكير ما وراء المعرفي
يرموك في األردن لدى عينة متيسرة من طلبة جامعة ال تعلمه،
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( طالبا وطالبه موزعين على السنوات الدراسية 0010بلغت )

األربع لبرامج درجة البكالوريوس في الكليات اإلنسانية والعلمية، 
 حيث طبق عليهم استبانة معَربة لكل من "لشراو ودينسن"

(Schraw & Dennison, 1994 ) تقيس هذا النوع من
معة اليرموك على درجة عالية التفكير، وتوصال إلى أن طلبة جا

من التفكير ما وراء المعرفي، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة 
المعرفة، وتنظيمها، أكثر من معرفتها وبداللة إحصائية، وعند 
اإلناث أكثر من الذكور، ولدى الطلبة من ذوي التحصيل 
المرتفع أكثر من المتوسط المنخفض، ومن ذوي التخصصات 

دالة إحصائيا  لعلمية، في حين لم يجد فروقاً اإلنسانية أكثر من ا
بالنسبة لمستوى السنة الدراسية، ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى 
طبيعة المناهج المستخدمة في جامعة اليرموك، واألساليب 
التدريسية غير التقليدية، من مثل استخدام الحاسوب والمختبرات 

بالمعرفة التي  ياً والرحالت العلمية التي تجعل الطالب أكثر وع
يتلقاها نتيجة تفاعله مع المادة العلمية ومناقشته داخل غرفة 
الصف، إضافة إلى وعي المدرسين بأهمية تنمية مثل هذا النوع 

 من التفكير لدى الطلبة.
ستراتيجيات ( حول توظيف إ0221" ) دورزه وهناك دراسة لـ "

ط تخطي قياس مدى وذلك عن طريق ،التفكير الفوق معرفي
همه لما يدرس، المسبق لما يدرس، والتحكم بعملية ف الطالب

عينة عشوائية من  لهذا الغرض استخدمتوتقييمه لما يفهم.  و 
وزعتهم  وطالبة ( طالباً 00طلبة السنة األولى الجامعية بلغت )

 (00)تكونت من  ،عشوائيا إلى مجموعتين:  إحداهما تجريبية
مجموعات من  عن ثالثإليها أن تجيب طلب  ،وطالبة طالباً 

من األولى المجموعة األسئلة في أثناء دراستها للنص المدروس، 
 ،ووضع األهداف ،تتعلق بالتخطيط للدراسةوكانت  ،األسئلة

 ،سئلةمن األالثانية المجموعة واستثارة الوعي لعملية الدراسة، و 
هم ستراتيجيات اإلدراكية الالزمة لفتتعلق بتوظيف اإلوكانت 

 ،من األسئلة الثالثةحكم بعملية التعلم، أما المجموعة النص والت
فيما إذا فهم النص المدروس،  ،الطالب تقييمة يبعملتتعلق  فكانت

طلب في حين  تصحيح الخطأ وسد النقص والمعالجة. ومن ثم 
 طالب وطالبات( 01) التي تكونت من الضابطة المجموعة من

 مجموعة من أيةفقط دون اإلجابة عن  المدروس أن تقرأ النص
 حق قاس القدرة على التذكر العامسئلة.  وعلى اختبار الاأل

واالستيعاب، فقد تفوق أداء المجموعة التجريبية التي أتيح لها 
األسئلة  عنفرصة التحكم بعملياتها العقلية عن طريق إجابتها 

على أداء  ،عملية تعلمهاالتحكم في المطروحة، ومن ثم 
لم يتح لها مثل هذه الفرصة، مع وجود  التي ةالمجموعة الضابط

 داللة إحصائية بينهما على اختبار االستيعاب دون التذكر.
لدراستها أعاله، عندما إلى نتائج مشابهة  "دروزه" توصلتو 

من أصل  دراسية شعبةفيها أخذت ب( 0112عام )دراسة  أجرت
عب مسجلة في مساق لغة إنجليزية ثالث ش

(Comprehensionكمتطلب ل ) كلية اآلداب في جامعة النجاح
و  ،( منهم ذكور06وطالبة: ) ( طالباً 11بلغ عددها ) ،الوطنية

ضبط االستيعاب  استبانةعليها ( منهم إناث، وطبقت 00)
من  وضعها كلستراتيجية من التفكير الفوق معرفي، كإ القرائي

بعد  (Mokhtare & Reitchard, 2002) "مختاري وريتشارد"
على  ثم قامت بتطبيقها ،ا إلى اللغة العربيةهأن قامت بترجمت

ضبط كيفية على  لفظياً  تلقيهم تدريباً مرة قبل  مرتين،الطلبة 
أخذت عالماتهم في ثم ومرة بعد التدريب.  ،استيعابهم القرائي

مادة  درستهمالتي  من وضع المعلمةتحصيليين اختبارين 
المساق:   حدتين دراسيتين من وحداتو قاسا تعلمهم في  ،التجربة

 ،األول كان في الوحدة التي درسوها قبل التدريباالختبار 
، ثم دربوا عليهادرسوها و الثاني كان في الوحدة التي  واالختبار

مل القدرة في اللغة عا ت أيضاً درسو بعد التدريب.  طبق عليهم 
منخفضة( وفق معدل الطلبة في موضوع  ،عاليةاإلنجليزية )

حان الثانوية العامة، وتخصصهم ي امتاللغة اإلنجليزية ف
 وذلك مستقلة أنثى( كتغيرات ،فيه)علمي أدبي( وجنسهم ) ذكر

. أثر على االستيعاب القرائي لهذه العوامللمعرفة فيما إذا كان 
: الباحثة تالمناسبة فد وجد اإلحصائية التحليالت وبعد إجراء

 أداء الطلبة على مقياس ضبط االستيعاب القرائي أن متوسط (0
%( في حين ارتفع بعد التدريب بفرق له 2140قبل التدريب كان )

 قبل التدريبهم كان متوسط( و 0%(، 2140داللة إحصائية إلى )
تيجيات ستراكإحدى إ حل المشكالت القرائيةستراتيجية على إ

وبفرق إحصائي )  ،أعلى  %(0140ضبط االستيعاب القرائي )
p < 0.0001دعم القراءة  ستراتيجية( من متوسطهم على إ

في حين  ،(%6040) القراءة العامةستراتيجية إأو  %(60)
 دعم القراءةعلى استراتيجية  بعد التدريبمتوسطهم أصبح 
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حل ستراتيجية أعلى من متوسطهم على إوبشكل ( 6040%)

(  %1241) القراءة العامةستراتيجية أو إ ،(%1140) المشكالت
عالقة إيجابية ذات  ( هناك9 ،(p<.0001) ةإحصائي مع داللة

داللة إحصائية بين عالمات الطلبة على مقياس ضبط 
االستيعاب القرائي وعالماتهم على االختبار في الوحدة التي 

 الً وانخفضت قلي ،.(91ر = بلغت ) ،ريبدرسوها قبل التد
عالقة  كما أن هناك (1.(، 02ر = لتصبح بعد التدريب )

ت الطلبة على مقياس إيجابية ذات داللة إحصائية بين عالما
ضبط االستيعاب القرائي ومعدالتهم في موضوع اللغة اإلنجليزية 
في امتحان الثانوية العامة كمقياس لقدرتهم في اللغة اإلنجليزية 

ر = بعد التدريب لتصبح ) وانخفضت قليالً  ،.(11)ر=  ،بلغت
في اللغة  ذوي القدرات المرتفعةأداء أن متوسط و  (1. (، 92

وبفرق  % (2040)كان  ة في ضبط االستيعاب القرائياإلنجليزي
ذوي القدرات المنخفضة  ( من متوسطp<.01إحصائي )

متغير التدريب على ضبط وهناك تفاعل بين  ،(%6(، 6046)
وقدرة الطالب في اللغة اإلنجليزية يفيد بأن  ،االستيعاب القرائي

الطلبة من ذوي القدرات المنخفضة كانوا قد استفادوا من 
التدريب  قبل( %6240ارتفع متوسط عالماتهم من ) إذ ،لتدريبا

في حين لم تظهر مثل هذه الفائدة مع ذوي  ،بعده( %21إلى )
قبل التدريب  إذ ظل متوسط عالماتهم متقارباً  ،القدرات العليا

( كما أن الطلبة من ذوي 2%(، 20بعده )و ( 2040%)
لقرائي التخصص العلمي كانوا أقدر على ضبط استيعابهم ا

 ذوي التخصص األدبي الطلبة من نظرائهممن  %(02)
 في( أثر أنثى ،ذكرالطالب ) لجنسلم يكن و ( 0 ،(2140%)

 ضبط االستيعاب القرائي.

 ،منه في عصر اإلنترنت ا كان المعلم يقوم بدوره المتوقعوفيما إذ
 وتشجيع الطالب ،في التعلم والمتعلق بتنمية االنضباط الذاتي

دروزه، تعلمه بنفسه، فقد قامت "دروزه" )لية على توجيه عم
ج( بدراسة هدفت إلى التعرف على الدور المتوقع من 0112

المعلم  الفلسطيني في عصر اإلنترنت مصنفا في أربعة 
( استخدام األدوات واألجهزة 0( تصميم التدريس، 0مجاالت: 

( تشجيع الطلبة على التفاعل مع 9التقنية والوسائل التعليمية، 
( وتشجيع الطلبة على التحكم والضبط في 1لبيئة التعليمية، ا

، واستخدمت لهذا الغرض عينة عشوائية من عملية تعلمهم ذاتياً 

( 619بلغت ) ،معلمي المدارس الحكومية في محافظات الشمال
ومعلمة، وطبقت عليهم استبانة عكست فقراتها األدوار  معلماً 

ر ما يقوم به المعلم األربعة المذكورة، وتوصلت إلى أن أكث
الفلسطيني كان في مجال تصميم التدريس، حيث بلغت نسبة 

تشجيع الطلبة على %( يليه على التوالي:  0141له ) ممارسته 
%(، فمجال تشجيع 0946)  التحكم في عملية تعلمهم ذاتياً 

الطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمية سواء أكان التفاعل مع 
المدروس، أو مع زمالئهم الطلبة، أو مع المحتوى التعليمي 

%(، في حين كان أضعف هذه األدوار استخدام 2240المعلمين )
بلغت نسبة  إذاألدوات واألجهزة التقنية والوسائل التعليمية، 

%(. وهذه النتيجية تدل على أن المعلم 6046ممارسته له ) 
 الفلسطيني يعي أهمية أن يشجع الطالب على االنضباط الذاتي

 وتحمل مسؤولية تعلمهه. ،في التعلم
( 0221قد توصلت في دراسة سابقة عام ) "دروزه" هذا وكانت

حول النظام التعليمي الذي يضبطه المعلم مقارنة بالنظام 
تكونت من  ،التعليمي الذي يضبطه المتعلم على عينة عشوائية

، وزعتهم وطالبة من السنة األولى الجامعية ( طالباً 002)
كنظام استخدمت مجموعات، أربع مجموعات  إلى عشر عشوائياً 

خيرت اثنتنان منها بين أن تدرس النص مزودا  ،يضبطه المتعلم
تضع  على أن ،دون مالحظات تدرسهأو  ،بمالحظات المعلم

هي بنفسها مالحظاتها عليه، ومجموعتان خيرت في أخد النص 
من  الً في أفكاره من العام إلى الخاص، أو أخذه متسلس متسلسالً 

كنظام يضبطه  الخاص إلى العام، وأربع مجموعات أخرى
بمالحظات المعلم،  أعطيت النص مزوداً  المعلم، اثنتان منها

دون مالحظات المعلم على أن تضع هي ن أعطيتا النص اواثنت
من العام  مالحظاتها بنفسها، واثنتان أعطيت النص متسلسالً 

دون أن يترك لها  إلى الخاص، والثانية من الخاص إلى العام
حرية االختيار، أما المجموعتان األخيرتان فكانتا ضابطتين.  
وعلى اختبار الحق قاس التعلم على مستوى التذكر الخاص، 

( النظام التعليمي 0والتذكر العام، والتطبيق، توصلت إلى أن:  
عن النظام الذي يضبه  فاعليةالذي يضبطه المتعلم ال يقل 

ر حسن عملية التعلم على مستوى تذكر المعلم مع أن األخي
( وأن نسبة 0المعلومات الخاصة فقط دون العامة أو التطبيق، 

 مالحظاتهموضع  وأمالحظات المعلم أخذ الذين خيروا بين 
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 أفنان دروزة
%(، في 011المالحظات كانت )هذه بأخذ  قاموا فعالً و  ،بأنفسهم

حين أن نسبة الذين طلب منهم أن يضعوا مالحظاتهم دون أن 
%( فقط، وهذا 0140وا بينها وبين مالحظات المعلم فكانت )يخير 

يدل على أن إعطاء الطالب حرية االختيار في التعلم يجعله 
كما  .يلتزم بما يطلبه المعلم منه أكثر مما لو فرضت عليه فرضاً 

وجدت أن أداء الطلبة من ذوي القدرات العليا تفوق على أداء 
اء أكان على اختبار سو الطلبة من ذوي القدرات المنخفضة 

 التذكر أم االختبار الكلي الذي قاس التعلم بشكل عام.
الدراسات السابقة سواء  عينة من من خالل استعراض

ما كان يتعلق منها بضبط النفس، أو االنضباط الذاتي في 
التعلم، أو تشجيع المعلم الطالب على التحكم في عملية تعلمه، 

في تعلم الفرد لالنضباط الذاتي  اً كبير  اً أثر  هناك نرى أن
وشخصيته وحياته بشكل عام، ولما كانت مثل هذه األهمية 
تتعاظم في العصر التقني الذي نعيش فيه وانتشار التعليم 

ولما كان أيضا ال  المفتوح الذي يعتمد في جله على الطالب،
توجد دراسة واحدة باللغة العربية تتعلق بضبط عملية التعلم ـ 

لكي أن تقوم بمثل هذه الدراسة م الباحثة ـ فقد ارتأت على حد عل
تتعرف فيما إذا كان طلبتنا يمارسون عملية ضبط تعلمهم 
بأنفسهم، ويشعرون بأنهم هم المسؤولون عن عملية نجاحهم أو 

 فشلهم.
 مشكلة الدراسة:

 :اآلتيةاألسئلة في تتجلى مشكلة الدراسة   
تربوية في إلى أي مدى يمارس طلبة كلية العلوم ال -0

اإلنضباط الذاتي في عملية جامعة النجاح الوطنية 
 التعلم؟

ضبط عملية تعلمه  في الجامعي تدريب الطالب ما أثر -0
 ؟هذا االنضباط رفع مستوى  على بنفسه

ضبط عملية تعلمه بنفسه  فيتدريب الطالب  ما أثر -9
 مستوى تحصيله األكاديمي؟ على تحسين

 
 

 أهداف الدراسة:
 سة أربعة أهداف:كان لهذه الدرا

التعرف على مستوى االنضباط الذاتي في التعلم لدى  -0
 .في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاحالطالب 

على االنضباط  التعرف فيما إذا كان تدريب الطالب -0
مستوى هذا على رفع  الذاتي في التعلم يساعد

 . االنضباط الذاتي

باط التعرف فيما إذا كان هناك عالقة بين االنض -9
وتحصيل الطالب األكاديمي في  ،الذاتي في التعلم

 المادة التي دَرب عليها.

التعرف فيما إذا كان االنضباط الذاتي في التعلم يتأثر  -1
ومقدرته الطالب،  كجنس  :ات ذات عالقةبمتغير 

وعمره، وحالته التعلمية، وتخصصه األكاديمي، 
 .، والمرحلة التعليمية التي يدرس فيهاالصحية

 ة الدراسة:أهمي
تنطلق أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله  

والذي يتعلق بتدريب الطالب على االنضباط الذاتي في 
التعلم، واالعتماد على نفسه في توجيه عملية تعلمه، ومن 
ثم تحمل مسؤولية نجاحه أو فشله، لما في ذلك من أثر 

وتقييمها، على تحسين عملية تعلمه، والتحكم بها وضبطها، 
واختيار ما يفيده من استراتيجيات في تعلمها، واالبتعاد عما 

يشتت انتباهه؛ وخاصة أننا نعيش في عصر تقني  وأيضره 
في أكثر الجامعات  يشهد فيه العالم نظاما تعليميا مفتوحاً 

على ثقافة  واسعاً  انفتاحاً  بما فيها فلسطين، ويشهد أيضاً 
ما يستدعي من الطالب ، مفي المعلومات وتدفقاً  اآلخر

ما يكتسبه من في درجة عالية في االنضباط الذاتي 
 عملية تعلمه. وتوجيه  معلومات،
 أسئلة الدراسة:

اإلجابة  الباحثةحاولت مع أهداف الدراسة،  انسجاماً  
 :اآلتيةعن األسئلة 

كلية العلوم التربوية في  طالبإلى أي مدى يتمتع  -0
 ريوسالبكالو  على مستوىجامعة النجاح الوطنية 
 ؟ باالنضباط الذاتي في التعلم

في استبانة  البكالوريوس طلبةأي الفقرات التي يمارسها  -0
وأي % فأعلى، 01االنضباط الذاتي في التعلم بنسبة 

 ؟% فأدني01ها بنسبة نالفقرات التي يمارسو 
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كلية العلوم التربوية في  طالبإلى أي مدى يتمتع  -9

 الماجستير ىعلى مستو جامعة النجاح الوطنية 
 باالنضباط الذاتي في التعلم ؟ 

الماجستير في استبانة  طلبةأي الفقرات التي يمارسها  -1
% فأعلى، وأي 01بنسبة  االنضباط الذاتي في التعلم

 ؟أدني% ف01ها بنسبة نالفقرات التي يمارسو 

بين  هل تختلف درجة االنضباط الذاتي في التعلم -1
التي تلقت  وريوسالبكالمن طلبة  المجموعة التجريبية

والمجموعة  ،على االنضباط الذاتي في التعلم تدريباً 
 ؟ أي تدريبالضابطة التي لم تتلق 

لدى هل تختلف درجة االنضباط الذاتي في التعلم  -6
االنضباط هذا على  من قبل التدريب الماجستيرطالب 

 إلى بعده ؟

 بالمرحلةنضباط الذاتي في التعلم هل يتأثر اال -2
 وجنسهالب )بكالوريوس، ماجستير( التعليمية للط

األكاديمية وفق المعدل العام  ومقدرته)ذكر، أنثى(، 
% من 02في امتحان الثانوية العامة )أعلى من 

المعدالت المرصوده كقدرة عليا، مقابل أدنى من 
العام في  وتخصصه% من المعدالت كقدرة دنيا(، 02

 سنة 00)  وعمرهإمتحان الثانوية )علمي ، أدبي(، 
)  الصحية وحالته سنة فأكثر(، 02 ،06-09، فأقل

يعاني من مشاكل صحية، يعاني أحيانا، ال يعاني من 
 ؟(مشاكل تذكر

نضباط الذاتي في التعلم هل هناك عالقة بين اال -0
 على ذلك سواء أكانوالتحصيل األكاديمي للطالب 

 ؟ الماجستير مستوى على أمالبكالوريوس  مستوى

 :راءاتواإلجـــ ةالطريقــــ
 :أفراد الدراسة

ت شعبتان متيسرتان من كلية العلوم التربوية في أخذ  
مسجلين جامعة النجاح الوطنية في مستوى السنة الثانية والثالثة 

للفصل الدراسي الثاني  "التقويم في المدرسة"مساق لدى الباحثة 
اختياري لقسم  كمتطلبم( 0100/0100من السنة األكاديمية )

وطالبة  ب( طالبا011يس في الكلية، بلغتا )أساليب التدر 
 ،واستخدمت كمجموعة تجريبيةموزعين كما يلي: الشعبة األولى 

؛ اً ( ذكور 01( إناثا و )11وطالبة:  ) ( طالباً 11واشتملت على )
واستخدمت كمجموعة ضابطة  ،في حين اشتملت الشعبة الثانية

  .اً ( ذكور 09و ) ( إناثاً 99وطالبة:  ) ( طالباً 16على )
شعبة واحدة متيسرة من طلبة الماجستير  وأخذت أيضاً 

في كلية التربية نفسها مسجلة في مساق " استراتيجيات التعلم" 
( 6و ) اً ( إناث01:  )وطالبة ( طالباً 06لدى الباحثة، تكونت من )

، وذلك لدراسة فيما إذا كان للمرحلة التعليمية التي يدرس اً ذكور 
 ضباط الذاتي في التعلم.االن فيفيها الطالب أثر 

 التصميم التجريبي:
القبلي االختبار باستخدم التصميم التجريبي المعروف  

 – Pretest ) واالختبار البعدي للمجموعات التجريبة والضابطة 

Posttest Control Group Design  )  على مستوى
المعروف التجريبي  شبه تصميماستخدم الالبكالوريوس، و 

-Oneلي واالختبار البعدي لمجموعة واحدة )باالختبار القب

Goup Pretest - Posttest  Design)  على مستوى
 الماجستير.

 :المعالجات اإلحصائية
رية، واالنحرافات المعيا استخدمت المتوسطات، 

-Oneاألحادي المتغاير ) ، وتحليل التباينومعامالت اإلرتباط

way ANCOVA)  ( اختبار )تو  )ف(، اختبارباستخدام
لعينتين مترابطتين لمقارنة أداء مجموعة الماجستير على 

تحليل التباين  بعده.  واستخدم أيضاً و االستبانة قبل التدرب 
( لمقارنة متوسط المجموعة ف) األحادي باستخدام اختبار

متوسط مع في الوحدة الدراسية  التجريبية على اختبار التحصيل
حتى إذا ما فسه، تحصيل المجموعة الضابطة على االختبار ن

  p< .05داللة إحصائية على مستوى ثقة ) ختبار )ف(ا أظهر
 Post-hocيستخدم تحليل التباين الالحق )( فأحسن، 

ANOVA ثقةختبار "شيفيه" على مستوى ( باستخدام ا 
(p<.05.)   أما المتغير المشترك الذي استخدم كمتغاير
(Covariate)االنضباط بة على استبانة ل، فكان عالمات الط

 (. Pre-testالذاتي قبل التدريب )
 الدراســـة: أدوات

 صدقها وثباتها:األداة األولى: الستبانة، 
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إستبانة حول االنضباط الذاتي في التعلم الباحثة  وضعت

( 0)رقم تتدرج من التي أوزان  ذي الخمسة وفق مقياس "ليكرت"
 رقمإلى  ،مضمون الفقرةما يمارس  نادراً  الطالبأن  يعنيالذي و 
ما يمارسها، مستعينة باألدب  أن الطالب دائماً  والذي يعني( 1)

ت حول الموضوع بما فيه يالتربوي، وبالدراسات التي أجر 
 –م 0221دراساتها التي أجرتها خالل العقدين الماضين ) 

ضبط ، و بإستراتيجيات اإلدراك الفوق معرفي م ( والمتعلقة0101
دراسات السابقة للدراسة الحالية، ) انظر ال االستيعاب القرائي

تناولت  ،وصفحة المراجع (.  جاءت االستبانة في عشرين فقرة
الب المسبق لما يدرس، وتوظيفه بشكل عام تخطيط الط

ستراتيجيات المناسبة لما يدرس، وضبطه للعادات المشتتة في لإل
الدراسة، والتحكم بعملية الفهم لما يدرس، وتقييمه لما يفهم، 

حه أو ته لنقاط ضعفه، وشعوره بأنه المسؤول عن نجاومعالج
ن هذه المفاهيم هي التي تتعلق فشله عن عملية تعلمه، حيث إ
كما تناولتها الدراسات السابقة )  ،باالنضباط الذاتي في التعلم

على بعد ذلك بعرض  االستبانة قامت (.  ثم 0انظر ملحق 
في جامعات ثالث  في الزمالء في كلية العلوم التربويةمن  ثالثة

زميالن يحمالن منهم :  صدق المحكمين للتأكد منفلسطين 
في أساليب التدريس، وثالث يحمل الدكتوراه في  شهادة الدكتوراه

الفقرات تعكس مفاهيم للتأكد من أن   علم النفس التربوي؛ وذلك
صها لردود فعلهم على االنضباط الذاتي في التعلم.  ولدى فح

أشاد أية تعليقات سلبية، بل على العكس لقد  لم تجداالستبانة، 
بسالمة الفقرات وعالقتها باالنضباط الذاتي في التعلم،  ثالثتهم

المدروس في هذا العصر أهمية الموضوع إلى جانب إشادتهم ب
 .صدق المحكمينوبهذا توفر في االستبانة  التقني. 

اخ" عن طريق معادلة "ألفا كرونب ، فقد حسبالستبانة ثباتأما 
 (.1420بلغ )و 

 :لطلبة البكالوريوسالختبار التحصيلي األداة الثانية:  
( 11تكون االختبار التحصيلي لطلبة البكالوريوس من )

 ،من نمط االختيار من متعدد ( سؤاالً 91) منها موضوعياً  سؤاالً 
( فقرات من نوع الصح والخطأ، غطت جميعها الثالث 01و )

قرر "ااألسئلة التعليمية واللتقييم وحدات األولى من كتابهم الم
قاس   .المدرسي" التي تدربوا عليها في ضبط تعلمهم ذاتياً 

االختبار بشكل عام تعلمهم على مستوى التذكر، والفهم، 

( عالمة 11والتطبيق.  أما العالمة الكلية لالختبار فكانت )
 بواقع عالمة لكل فقرة.

 :ة الماجستيرلطلبالختبار التحصيلي األداة الثالثة:  
تكون االختبار التحصيلي لعينة الماجستير المستخدمة من 
ثالثة أسئلة من النمط المقالي، السؤال األول منها تكون من 

ألولى من كتابهم المقرر خمسة فروع، وغطت الثالث وحدات ا
ستراتيجيات، التي تدربوا عليها، وقاست تعلمهم على "منشطات إ

دراك العالقة.  وكانت مستوى التذكر، والفهم، وال مقارنة، وا 
( عالمات 01( عالمة بواقع )01العالمة الكلية لالختبار )

( للسؤال 0( عالمات للسؤال الثاني، و )0للسؤال األول، و )
 الثالث.
 :ةـــالطريق

المستخدمتين  وبعد إعطاء الشعبتينـ في بداية المساق  
والكتاب  المساق، خطة ،في الدراسة على مستوى البكالوريوس

قبل البدء بعملية  على الشعبة األولىالمقرر ـ وزعت الباحثة 
التدريس استبانة االنضباط الذاتي في التعلم، ثم جمعتها منهم 
بعد تعبئتها.  وفي المحاضرة التالية، وزعت عليهم ورقة مطبوعة 

خالل  سيتدربون عليهالذي  البرنامج التدريبيتتضمن فقرات 
من دراستهم إلى أن يحين وقت االختبار  الخمسة أسابيع األولى

كما هو محدد في جدول الجامعة.  أما البرنامج  ،األول للمساق
توضح فيه الباحثة مضمون كل فقرة من  لفظياً التدريبي فكان 

تطلب فيه  وعملياً وماذا تعني،  ،فقرات االستبانة نفسها للطلبة
ة عندما ن فقرات االستبانمن الطلبة ممارسة مضمون كل فقرة م

وحدات المساق.  وبالتالي فقد صيغت فقرات االستبانة يدرسون 
لغرض التدريب بطريقة مختلفة عن صياغتها لغرض القياس، 
بحيث تطلب من الطالب العمل بما جاء في مضمون الفقرة.  
فعلى سبيل المثال، إذا كانت فقرة االستبانة لغرض القياس 

سب للدراسة" ليضع مصاغة على شكل "أنا أعرف الوقت المنا
يعكس تقييمه لنفسه عليها، فتصبح في برنامج التدريب "  وزناً 

عليك أن تختار بنفسك الوقت المناسب للدراسة" ليفعل ذلك على 
 أرض الواقع عندما يدرس للمساق.

ثم بدأ التدريب الفعلي في المحاضرات التي تلت    
طلبة ماذا محاضرة التهيئة للتجربة، حيث كانت الباحثة تشرح لل

في عملية تعلمه، وماذا  ذاتياً  يعني أن يكون الطالب منضبطاً 
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يعني أن يوجه عملية تعلمه بنفسه، وما أهمية ذلك بالنسبة 

لها، وكيف  يتقدملتعلمه ونجاحه في االختبارات التحصيلية التي 
أنه يظل هو المسؤول األول واألخير عن نجاحه أو فشله.  بعد 

ة كل فقرة من فقرات البرنامج التدريبي على هذا  كانت تقوم بقراء
به لكي  أن يقومواعلى الطلبة وماذا  حدة مع توضيح معناها،

يمارسوا مضمونها في أثناء دراستهم لوحدات المساق، ثم كانت 
تسألهم في بداية كل محاضرة فيما إذا كانوا يدربون أنفسهم على 

ل التي يعملونها ، وما األعماكل فقرة من فقرات االستبانةممارسة 
نفسهم على ممارستها.  استمرت هذه العملية من أ لكي يدربوا

واقع ثالث محاضرات في كل أسبوع، التدريب خمسة أسابيع ب
كل محاضرة، إلى أن حان موعد االختبار لساعة وبواقع 

ختبار في امج الجامعة، فأعطتهم الباحثة االالتحصيلي وفق برن
ا وتدربوا عليها، وكذلك المجموعة الوحدات الدراسية التي درسوه

وزعت عليهم  وكانت قد.  نفسها الوحدات التي درستالضابطة 
 انتهاء التدريب نضباط الذاتي في التعلم ثانية بعداستبانة اال

وقبل تطبيق االختبار بمحاضرة واحدة، وكذلك المجموعة  مباشة
ة .  وبالتالي، فالشعبة الثانية التي استخدمت كمجموعالضابطة

ضابطة لم تختلف عن المجموعة التجريبية في جميع إجراءات 
لم تتعرض للبرنامج التدريبي  إذالتجربة باستثناء عملية التدريب، 
 المذكور أبدا ال نظريا وال عمليا.

 ستير، فقد استخدمت الباحثة الطريقةأما بالنسبة لطلبة الماج
 بية فيالتي استخدمتها مع المجموعة التجري نفسها التدريبية

، ووزعت عليهم نفسها مدة التدريب، و مرحلة البكالوريوس
 االختبار التحصيليأعطوا ثم االستبانة قبل التدريب وبعده، 
 . بعد انتهاء فترة التدريب للوحدة التي درسوها وتدربوا عليها

ي لطلبة البكالوريوس قامت الباحثة بتصحيح االختبار الموضوع
وفق مفتاح اإلجابة  ،والضابطة ،التجريبيةالمجموعتين:  لكلتا

، ثم صححت االختبار المقالي عالماتهمورصدت  ،الصحيحة
ورصدت  ،وفق نموذج اإلجابة الصحيحة ،لطلبة الماجستير

 .عالماتهم
 النتائــــج:

وفق أسئلة  ،حللت النتائج باستخدام اإلحصائيات المناسبة
نضباط الل المتوسط العام أن إليهوكان أهم ما توصلت  ،الدراسة

 كما أظهرت استجاباتهم ،الذاتي في التعلم لدى طلبة البكالوريوس
قبل التدريب  بلغ ،نضباطستبانة التي قاست هذا االاالعلى 

  .%0140من أصل خمس نقاط، أي بنسبة  نقطة (1406)
إلى الدراسة " أسئلة السؤال األول من عنأجبنا قد وبهذا نكون 

التربوية في جامعة النجاح كلية العلوم  طالبأي مدى يتمتع 
 الوطنية على مستوى البكالوريوس باالنضباط الذاتي في التعلم؟"

   عن طريق بيان المتوسط العام ونسبته المئوية.
، فأعلى (%01) بنسبةوعندما فحصت الفقرات التي مارسوها 

بمعرفتهم الهدف من الدراسة، والطريقة المناسبة  وجد أنها تتعلق
في حين أن الفقرات   .المسؤولون عن نجاحهم وبأنهمللدراسة، 

التوفيق %( فأدنى، وجد أنها تتعلق ب01بة )التي مارسوها بنس
بين وقت الدراسة والقيام باألعمال الحياتية األخرى، وبتحديد ما 
يفيدهم في المساق، والتخطيط لعملية دراستهم، حيث يشعروا أن 

وبهذه النتائج  ال. ليه بعض المسؤولية في هذا المجالمعلم تقع ع
نكون قد أجبنا عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة "أي الفقرات 

ها طلبة البكالوريوس في استبانة االنضباط الذاتي ونالتي يمارس
ها ن%( فأعلى، وأي الفقرات التي يمارسو 01في التعلم بنسبة )

%( فأدني؟" عن طريق ذكر هذه الفقرات مع نسبة 01بنسبة )
  (.0 و  0ي رقم ) انظر جدولممارستها. 

 .% ( فأعلى مرتبة تنازليا  01بنسبة ) الفقرات التي مارسها طلبة البكالوريوس في النضباط الذاتي في التعلم (1جدول رقم ) 
 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوســـط الفقــــرة

 %2940 1461 1462 أنجح4 ، وإذا لم أدرس لنأعرف أنني إذا درست نجحت
 %2941 1461 1462 أعرف أنني أنا الذي عليه أن يحدد هدفه من الدراسة ال أحد غيري4

أعرف أن الذي عليه أن يختار طريقة الدراسة المناسبة هو أنا ال أحد 
 %2041 1460 1460 غيري4

 %2040 1462 1416 أعرف أنني إذا التزمت بقوانين المساق وما يتطلبه من واجبات نجحت4
 %2040 1462 1416 غيري4 جاحي أو فشلي في المساق وليس أحدأنني المسؤول عن ن أعرف

 % ( فأدنى مرتبة تصاعديا.22بنسبة )وس في االنضباط الذاتي في التعلم الفقرات التي مارسها طالب البكالوري (2) جدول رقم
 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الفقــــرة

 %2040 1422 9460 ات دراستي والقيام بأعمالي األخرى الحياتية4أنا أوازن بين أوق
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 %2241 1406 9402 أعرف ما يفيدني في المساق وما ال يفيدني4
 %2246 1400 9400 أعرف متى أختار الوقت المناسب للدراسة4

 %22 0400 9421 أعرف أنني المسؤول عن وضع خطة واضحة لدراستي بنفسي4

 استبانة على متوسط أدائهمفقد بلغ  الماجستيرأما بالنسبة لطلبة 
من أصل خمس نقاط، أي  نقطة (1490) نضباط الذاتي اال

وبهذه النتيجة نكون أجبنا عن السؤال الثالث  .(%0641)بنسبة 
كلية العلوم  طالبإلى أي مدى يتمتع  من أسئلة الدراسة "

الماجستير  التربوية في جامعة النجاح الوطنية على مستوى
 العام عن طريق بيان المتوسط االنضباط الذاتي في التعلم؟"ب

 المئوية. ونسبته
فأعلى، %( 01) وعندما فحصت الفقرات التي مارسوها بنسبة 

بقوانين المساق، ومعرفة الهدف  االلتزاموجد أنها تتعلق بأهمية 
وشعوره بمسؤولية نجاحه من الدراسة، والطريقة المناسبة للدراسة، 

 (%01) ي حين أن الفقرات التي مارسوها بنسبةفأو فشله.  

في تحديد ما يفيدهم في المساق وما ال تتعلق فأدني، كانت 
، ومسؤولية نجاحهم في المساق يفيدهم، والتخطيط لعملية دراستهم

من ، ضمنياً  اإلجابت كأنهم ال يعفون المعلم، أو فشلهم، وبهذه
عن السؤال الرابع  وبهذه النتائج نكون قد أجبنا. مسؤولية نجاحهم

ها طلبة الماجستير ونمن أسئلة الدراسة "أي الفقرات التي يمارس
%( فأعلى، 01في استبانة االنضباط الذاتي في التعلم بنسبة )

%( فأدني؟" عن طريق 01ها بنسبة )نوأي الفقرات التي يمارسو 
  (.1و  9رقم ي)انظر جدولذكر هذه الفقرات مع نسبة ممارستها. 

 % ( فأعلى مرتبة تنازليا.02الفقرات التي مارسها طلبة الماجستير في االنضباط الذاتي في التعلم بنسبة ) (3)جدول رقم 
 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوســـط الفقــــرة

 %22 1492 1401 أعرف أنني إذا التزمت بقوانين المساق وما يتطلبه من واجبات نجحت4
 %2640 1412 1400 أنجح4 لنجحت وإذا لم أدرس أعرف أنني إذا درست ن

 %2141 1410 1422 أعرف أنني الذي عليه أن يحدد هدفه من الدراسة ال أحد غيري4
 %29 1416 1461 أعرف أن الذي عليه أن يختار طريقة الدراسة المناسبة هو أنا ال أحد غيري

 % ( فأدنى مرتبة تصاعديا.22نضباط الذاتي في التعلم بنسبة )الماجستير في اال طلبةالفقرات التي يمارسها  (4) جدول رقم
 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الفقــــرة

 %2940 1401 9462 أعرف أن المعلم غير مسؤول عن نجاحي أو فشلي في الدراسة وال أي شخص آخر4
 %2146 0410 9429 أدرك أنني إذا لم أنجح في المساق ال ألوم إال نفسي4

 %0140 1466 1411 أعرف ما يفيدني في المساق وما ال يفيدني4
 %0140 1466 1411 أعرف أنني المسؤول عن وضع خطة واضحة لدراستي بنفسي4

 %0046 1421 1410 أعرف أن الذي يقرر نجاحي في المساق هو نفسي وليس المعلم أو الحظ أو الصدفة4
 

اين المتغاير لطلبة أظهر تحليل التبمن ناحية أخرى فقد 
( أن المجموعة التجريبية 2X1)( ANCOVAالبكالوريوس )

على االنضباط الذاتي في التعلم حصلت على  التي تلقت تدريباً 
من  (p<.001) درجة أعلى في االنضباط وبداللة إحصائية

نظر ا) . المجموعة الضابطة التي لم تتلق مثل هذا التدريب
نتيجة نكون قد أجبنا عن السؤال وبهذه ال  .(6و  1رقم  يجدول

هل تختلف درجة االنضباط الذاتي الخامس من أسئلة الدراسة "
في التعلم بين المجموعة التجريبية لطلبة البكالوريوس التي تلقت 

على االنضباط الذاتي في التعلم والمجموعة الضابطة  تدريباً 
عن طريق ذكر الفرق بين  التي لم تتلق أي تدريب؟"

 ا.متوسطيهم

متوسط درجة النضباط الذاتي في التعلم قبل التدريب وبعده، والنحراف المعياري، وعدد أفراد العينة، لكل من  (5) جدول رقم
 جموعة الضابطة لطلبة البكالوريوسالمجموعة التجريبية والم

 بعد التدريب قبل التدريب عدد أفراد العينة نمط المجموعة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي

 1490 1400 1499 1401 16 ضابطة
 1410 1411 1490 1490 11 تجريبية

 لتعلم لطلبة البكالوريوس باعتبارفي ا نضباط الذاتيال ( لANCOVA)ملخص تحليل التغاير األحادي المشترك  (6) جدول رقم
 متغير التدريب
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 الداللة اإلحصائية قيمة اختبار )ف( متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات المصدر

 0.900 0.016 0.003 1 0.003 عالمات االستبانة )قبل(
 0.001* 11.935 1.931 1 1.931 التدريب

   0.162 97 15.691 الخطأ
    99 17.656 الكلي

 (دالة إحصائيا  عند مستوى الدللةα = 0.05) 
أظهر اختبار )ت( لعينتين ستير فقد طلبة الماجأما بالنسبة ل

من  نضباط الذاتي في التعلمية في االمترابطتين داللة إحصائ
 .(2نظر جدول رقم ) ا . (p>.0001) قبل التدريب إلى بعده

لسؤال السادس من أسئلة ا عنوبهذه النتيجة نكون قد أجبنا 

هل تختلف درجة االنضباط الذاتي في التعلم لدى طلبة الدراسة "
 ماجستير من قبل التدريب على االنضباط الذاتي إلى بعده؟"ال

 عن طريق ذكر الفرق بين متوسطها من قبل التدريب إلى بعده.

 من طلبة الماجستير  ائج اختبار )ت( لالنضباط الذاتي في التعلم باعتبار متغير التدريب لعينتين مترابطتيننت (7) جدول رقم
 اإلحصائية مستوى الداللة قيمة اختبار )ت( درجات الحرية االنحراف سطالمتو عدد أفراد العينة المجموعة

 1401 1419 بعد التدريب *141110 14101 01 1401 1490 06 قبل التدريب
 (دالة إحصائيا  عند مستوى الدللةα = 0.05) 

على اإلنضباط المتغيرات المستقلة المدروسة يتعلق بأثر فيما أما 
( 2X1أظهر تحليل التباين المتغاير )فقد  ،الذاتي في التعلم

 ،التعليمية مرحلةالمتغير إلى جانب  (p<.04) داللة إحصائية
أدناه.   (2و 0ي رقم نظر جدولا) الماجستير وكان لصالح مرحلة

 واإلناث( 1412)م= الذكورداللة إحصائة بين لم يظهر  في حين
وال كور، في الفرق لصالح الذ ( مع أن هناك توجهاً  1411) م=

( والمقدرة  1491المرتفعة ) م= المقدرةبين الطلبة من ذوي 
( وفق معدلهم العام في امتحان الثانوية  1490المنخفضة )م=

في الفرق لصالح ذوي المقدرة  العامة مع أن هناك توجهاً 
 1416)م=  العلمي التخصصالمرتفعة، وال بين الطلبة من ذوي 

ق تخصصهم العام في ( وف 1490األدبي ) م= التخصصو ( 
في الفرق لصالح ذوي  امتحان الثانوية العامة مع أن هناك توجهاً 

التخصص العلمي.  كذلك لم يظهر تحليل التباين المتغاير 

(1X3 داللة إحصائية بين الطلبة من ذوي )00 الفئة العمرية 
(، أو فئة  1411) م= 06 – 09(، وفئة  1490سنة فأقل ) م=

في الفرق  ( مع أن هناك توجهاً  1.11سنة فأكثر )م= 02
ألكبر سنا، وال بين الذين يعانون من مشاكل صحية ا لصالح

ال الذين  (، أو 1411) م= (، والذين يعانون أحياناً 1496)م=
( مع أن هناك توجها 1492يعانون من مشاكل صحية تذكر ) م=

وبهذه النتيجية نكون قد   لذين يعانون أحيانا.افي الفرق لصالح 
الذي يتعلق بمعرفة  السابع من أسئلة الدراسةبنا عن السؤال أج

التعليمية  بالمرحلة يتأثر نضباط الذاتي في التعلماالفيما إذا كان 
، وتخصصه، وفئته العمرية، وصحته ومقدرته ،وجنسه ،للطالب
 بينها وبيان الفروق ،المتوسطات عن طريق ذكروذلك  ،العامة

 .مثال لتعليميةكالمرحلة ا ،إن كان هناك فروق

 لمتغير المرحلة التعليمية نحراف المعياري، وعدد أفراد العينة، تبعا  النضباط الذاتي في التعلم، وال  متوسط (0) جدول رقم
 االنحراف المعياري المتوسط عدد العينة المرحلة التعليمية

 0.42 4.37 100 بكالوريوس
 0.25 4.53 06 الماجستير

في التعلم باعتبار متغير المرحلة  نضباط الذاتيال ( لANCOVA)حليل التغاير األحادي المشترك ملخص ت (9)جدول رقم 
 التعليمية

 الداللة اإلحصائية قيمة إختبار) ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 0.438 0.606 0.095 1 0.095 عالمات االستبانة )قبل( 

 0.043* 4.203 0.656 1 0.656 المرحلة
   0.156 009 18.874 الخطأ
    125 19.735 الكلي

 (α = 0.05* دالة إحصائيا  عند مستوى الدللة)
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 يتأثر إذا كان للطالب التحصيل األكاديميبيتعلق وفيما 

 تحليل التباين يجد، فلم في التعلم نضباط الذاتياالب إيجاباً 
بين  إحصائية ذا داللة فرقاً األحادي باستخدام اختبار )ف( 

على مستوى  جريبيةلمجموعة التعالمات تحصيل امتوسط 
( 91420)م = نضباط هذا االعلى  البكالوريوس التي تلقت تدريباً 

في  نظرائهمعالمات من أصل أربعين عالمة، ومتوسط 
(، وذلك 91402المجموعة الضابطة التي لم تتلق أي تدريب )

الوحدة الدراسية  م فيعندما طبق عليهم اختبار الحق قاس تعلمه
كذلك   (.1411، & = 1416( = 0920، ) ت)التي تدربوا عليها
رتباط بين عالمات طلبة الماجستير على ت االلم تظهر معامال

بين الذاتي في التعلم و  نضباطهمدرجة ااالستبانة التي قاست 
 اً يإحصائ فرقاً  داللة إحصائية عالماتهم على االختبار التحصيلي

.  وبهذه .(19بعده ) ر = إلى( .16دريب ) ر=قبل التمن 
ثامن واألخير من أسئلة النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال ال

نضباط الذاتي في التعلم هل هناك عالقة بين االالدراسة "
على مستوى ذلك والتحصيل األكاديمي للطالب سواء أكان 
عن طريق بيان وذلك البكالوريوس أم على مستوى الماجستير؟" 

وقيمة طلبة البكالوريوس، تحصيل تائج اختبار )ف( بالنسبة لن
 طلبة الماجستير.تحصيل رتباط بالنسبة لمعامالت اال

 :ائجـــة النتـــمناقش
نضباط هذه الدراسة التعرف على درجة اال كان الهدف من

على مستوى البكالوريوس  عيالذاتي في التعلم لدى الطالب الجام
 على االنضباطيما إذا كان للتدريب ، والتحقق فوالماجستير

 ، ومن ثملديه االنضباط درجةمستوى أثر على رفع  الذاتي
جراء  األكاديمي.  تحصيلهتحسين  وبعد جمع البيانات وا 

الدراسة أن الطالب التحليالت اإلحصائية المناسبة، بينت 
الجامعي في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية، 

على مستوى  أملى مستوى البكالوريوس، سواء أكان ع
نضباط الذاتي في اال من ع بدرجة جيدة جداً تالماجستير، يتم

 متوسط هذا اإلنضباط لدى طلبة البكالوريوس بلغ إذالتعلم، 
 وعندما%(.  0641بة الماجستير )لدى طلو ، %(0140) نسبة
 % من االنضباط01 أعلى منب أسهمتتي ال الفقرات تفحص
شعور الطالب بأنه هو المسؤول عن ب أنها تتعلق وجد، الذاتي

لطريقة اختياره ل، و دراستهنجاحه أو فشله، وتحديده لهدف 
اشترك في هذه  بقوانين المساق.  وقد والتزامهالمناسبة للدراسة، 

مع طالب الماجستير و  طالب البكالوريوسكل من  الفقرات تقريباً 
الفقرات التي أن في حين  . تنازليا هااختالف بسيط في ترتيب

تتعلق  كانت ،هذا االنضباطمن فأدنى % 01 بنسبة أسهمت
 منأو الحظ والظروف خطة للدراسة، وعدم إعفاء المعلم وضع ب
الموازنة بين أوقات وعدم ، أو فشله في نجاح الطالبمسؤولية ال

تحديد ما عدم معرفتهم لخرى، و األعمال األالقيام بالدراسة و 
اختيار الوقت المناسب  وأ، همال يفيدفي المساق وما  هميفيد

 .للدراسة

بأن طالب كلية العلوم التربوية بشكل عام هذه النتائج تفيد 
 ضبطأهمية حول  الكافي في جامعة النجاح الوطنية لديه الوعي

يختارها هدفه من الدراسة، والطريقة التي تحديد عملية تعلمه و 
مع ولكنه  ،هوفشلبأنه المسؤول عن نجاحه وشعوره ، للدراسة
يفيده في المساق وما ال يفيده،  ما تحديدينقصه زال ي فال ،ذلك
 األخرى وأعماله الدراسةبين وقت  بشكل جيد زال ال يوازني وال

على  فشلهه أو نجاح يضع بعض مسؤولية زالي وال، الحياتية
لتالي وبا في وضع خطة لدراسته.  يزال ضعيفاً ، وما المعلم

 ،ن اآلخرين أن يقوموا بدراسة مشابهةتوصي الباحثة الدارسي
 .ضعفه فيها ليتالفوااألعمال يدربوا فيها الطالب على هذه 

كل   إليهفي شقها األول مع ما توصل تتفق هذه النتائج   
( في دراسة أجرياها حول التفكير 0100جراح  و عبيدات" )" من

فكير فوق المعرفي الذي تبال أو ما يعرف ،ما وراء المعرفي
من ثم عملياته العقلية و لمن الضبط  قدراً رس فيه الطالب يما
يتمتعون توصال إلى أن طلبة جامعة اليرموك  وقد عملية تعلمه،ل
، وخاصة فيما يتعلق جة عالية من التفكير الفوق معرفيدر ب

، وذلك وتنظيمها، أكثر من معرفة المعرفةبمعالجة المعرفة، 
من  ا الجانبهذ قاست ،بةاستبانة معرَ  استخدماعندما 
على عينة عشوائية من طلبة جامعة  وطبقوها ،االنضباط
 .طالبا وطالبة (0010بلغت ) ،اليرموك

نضباط الذاتي في التعلم، ن حيث أثر التدريب على االأما م
في تحسين درجة التدريب  فاعلية فقد بينت نتائج الدراسة الحالية

لوريوس، أم البكا طلبةل بالنسبة أكان ذلك نضباط سواءاالهذا 
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  36 -71(، 4)33مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 
طلبة لالماجستير، حيث كان متوسط المجموعة التجريبية  طلبةل

( أعلى وبفرق ذي داللة 1490) م= تدريباً  البكالوريوس التي تلقت
( من متوسط المجموعة الضابطة التي لم p<.001إحصائية )

طلبة ل بالنسبة(.  وكذلك الحال 1401تتلق أي تدريب ) م=
 االنضباط دائهم على استبانةالماجستير، حيث كان متوسط أ
بعد التدريب  أعلى منه( 1490الذاتي في التعلم قبل التدريب )م=

.  هذه ( p<.0001وبفرق له داللة إحصائية ) (1419)م=
الدراسات السابقة التي معظم  إليهمع ما توصلت  تتفقالنتيجة 

كوسيلة لرفع درجة االنضباط الذاتي لدى استخدمت التدريب 
، 0221"دروزه،  دراسات على سبيل المثال ها، منالمتعلم
على  للتدريب هناك أثراً حيث وجدت أن  ب"0112، 0221

ضبطه لعملية  ثم ومن ،تحكم الطالب بعملياته العقليةتحسين 
منها دراسات أجنبية  مع أيضاً واتفقت يقرأ.  لما  واستيعابه فهمه

 & Bannert " بانرت وريمان دراسة كل من ،على سبيل المثال

Reimann, 2012 لوفتنجر ورفاقه" و  "Luftenegger, et al, 

 ,Wang " وانج" و  Wichadee, 2011 " يتشادي" و  2012

 " White & Fantone, 2010"  وايت وفانتون" و  2011
البرنامج التدريبي في تحسين  فاعلية جميعهم إلىحيث توصلوا 

، بغض النظر عن ماهية لمتعلملنضباط الذاتي االعملية 
 .التدريب المستخدم في كل دراسة

إذا كانت درجة االنضباط الذاتي تختلف باختالف  أما فيما
طلبة ، فقد بينت نتائج الدراسة أن للطالب المرحلة التعليمية

من طلبة  ضبط تعلمهم ذاتياعملية الماجستير كانوا أعلى في 
وهذا يدل  بعده.  أمقبل التدريب  ذلك أكان البكالوريوس سواء

أثر المرحلة التعليمية التي تعكس بدورها أثر الخبرات على 
كلما ارتقى في سلم  ،الذي يتمتع به الطالب التعلمية والنضج

على  أقدرحيث يصبح الدراسة من مرحلة إلى أعلى منها، 
ومعرفته لما يفيده وما ال يفيده من  ،ضبط عملية تعلمه بنفسه

الدراسة تتعلق  ولما كانت هذه  .الذي في مرحلة أدنىالطالب ا
إجراء دراسات مستقبلية ببالطالب الجامعي، توصي الباحثة 

الحقة تتناول طلبة من المرحلة اإلعدادية والثانوية في المدارس 
 الحكومية والخاسة ومقارنتها بالطلبة الجامعيين.

 لم تجد فرقاً  ـ من ناحية أخرى ـ الدراسة الحاليةنتائج إال أن 
باعتبار متغير  باط الذاتي للتعلماالنضدرجة في  إحصائياً 

هذه   .والحالة الصحية، والعمر ،والتخصص، والمقدرة، الجنس
بعض  إليهت مع ما توصل جزء منهافي  تتفقال النتائج 

 حيث وجدا م(0100" ) جراح وعبيدات" الدراسات السابقة أمثال
 أن التفكير فوق المعرفي الذي يمارس فيه الطالب الجامعي قدراً 

 لهوبفرق  ،أعلى منه اإلناثتعلمه كان لدى  لعمليةضبط المن 
ذوي التخصصات  ولدى الطلبة منمن الذكور،  داللة إحصائة

ولدى  العلمية، ذوي التخصصات من أعلى ) األدبية( اإلنسانية
 من المتوسط المنخفض.  أعلىالطلبة من ذوي التحصيل المرتفع 

التي  (ب0112، 0221) "دروزه" مع دراستي وال تتفق أيضاً 
ذوي القدرات المرتفعة كان الطلبة من أداء  إلى أن فيهما توصلت

 من متوسط ،وبفرق إحصائيفي ضبط عملية تعلمهم، لى أع
أن الطلبة من ذوي ذوي القدرات المنخفضة، و  من نظرائهم

تعلمهم من عملية التخصص العلمي كانوا أقدر على ضبط 
  ه داللة إحصائية.وبفرق ل ،نظائرهم من ذوي التخصص األدبي

التحصيل بنضباط الذاتي في التعلم القة االمن حيث عو 
للطالب، فلم تتوصل الدراسة الحالية إلى عالقة  األكاديمي

ال قبل التدريب وال بعده، بينهما  ذات داللة إحصائية إيجابية
.  طلبة الماجستيرل أمالبكالوريوس  طلبةل بالنسبة ذلك سواء أكان

التي  تفسيرات لهذه النتيجية أن مدة التدريبالوقد يكون من أحد 
 ،غير كافية والبالغة خمس عشرة ساعة استخدمت في التدريب

مفاهيم  يتناولسيما وأنه  في وجدان الطالب، لكي تحدث أثرها
ومن ثم  ه،وجدان الطالب في يتمثلها لكينفسية تحتاج إلى وقت 

مع ما هذه النتيجة ال تتفق .  على أرض الواقع ممارستها
 تفي أن هناك عالقة إيجابية ذا ب(0112دروزه ) إليهتوصلت 

 ضبط داللة إحصائية بين عالمات الطلبة على مقياس
 الالحق ختبار التحصيليستيعاب القرائي وعالماتهم على االاال

، وال تتفق مع دراسة وتشادي في موضوع اللغة اإلنجليزية
(Wichadee, 2011الذي وجد ) تجريبية ة الأن المجموع فيها

نضباط الذاتي في التعلم كان تحصيلها التي تلقت تدريبًا على اال
بار االستيعاب القرائي أعلى من تحصيل المجموعة على اخت
 .الضابطة

من ناحية أخرى لم تجد الدراسة الحالية عالقة بين درجة 
االنضباط الذاتي في التعلم والحالة الصحية للطالب، وهذه 

"موفيت و كاسبي"  إليهمع ما توصلت النتيجية ال تتفق 
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(Moffitt & Caspi, 2011 في دراسة تتبعية ) أللف  طولية

األطفال الذين سجلوا  أنوالتي وجدت فيها  طفل من نيوزيالند،
 عالمات منخفضة على مقياس ضبط النفس، كانوا أقل احتماالً 

لإلحباط، وأقل مثابرة في تحقيق األهداف، وأكثر صعوبة في 
ز على المادة الدراسية عندما وصلوا سن الثانية والثالثين.  التركي

مندفعين،  حيث كانوا ،عن الحد هم كان زائداً كما أن انفعال

وعندهم صعوبة في انتظار الدور  يتصرفون قبل أن يفكروا،
لديهم و  عدم الصبر(، وأقل راحة وأقل يقظة،ضيق الصدر و )

وتضخم  نسية،مشاكل في التنفس، وأمراض باطنية، وأمراض ج
، وضغط الدم المرتفع الكوليسترولو  في الحجم مع الوزن الزائد

 .وضعف في التفكير على المدى البعيد المرتفع 

 ات:ـــالتوصي
توصي الباحثة الدارسين  ،نتائج الدراسة مع انسجاما  

والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم والجامعات،  ،اآلخرين
 :يأتيين بما والمعلم ،وواضعي المناهج

بطريقة توفر تهيئة البيئة التعليمية وتصميمها ضرورة  -
 بها. والتحكم ضبط عملية تعلمهمن  قدراً  للطالب

 فيأن تصمم المواد الدراسية بطريقة تساعد الطالب  ضرور -
الكتب في  هو الحالكما  عملية تعلمه وضبطهابالتحكم 
 .للجامعة المفتوحة المقررة

ستخدام استراتيجيات الى كيفية تدريب المعلمين عضروة  -
من المسؤولية في  تعطي الطالب قدراً  بحيث حديثة تعليمية

، وتحمل مسؤولية عملية تعلمه تعليم نفسه بنفسه، وضبط
 .نجاحه أو فشله

ضرورة تدريب الطالب منذ الصغر على ضبط عملية  -
أنه وتربيته على  ،تعلمه بنفسه وتوجيهها الوجهة الصحيحة

نجاحه أو فشله، وليس المعلم أو الحظ  المسؤول عنهو 
في نعيش وخاصة ونحن  أو أي شخص آخر، أو الصدفة

 نتنشر فيه المعلومات منفتح على ثقافة اآلخرتقني عصر 
مما  كبيرـ بشكل  وضارهاـ مفيدها  بوساطة اإلنترنت.

 .يستدعي الضبط الذاتي

ضرورة زيادة مدة التدريب على االنضباط الذاتي في التعلم  -
حدث أثره في نفس ي بحيثي دراسات مستقبلية الحقة، ف

 . الدراسةفي أثناء  الطالب، ومن ثم ممارسته

من طلبة  عيناتإجراء دراسات مستقبلية مشابهة تتناول  -
 .المدارس األساسية والثانوية

 المراجــــــع
(.  الدور الجديد للمعلم في عهد 0222إبراهيم، قاسم محمد.  )

 .92، مجلد 0ع ،لـة المعلــممجالتكنولوجيا.  
(.  0100جراح، عبد الناصر و عبيدات، عالء الدين.  )

مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة من طلبة جامعة 
المجلة األردنية في اليرموك في ضوء بعض المتغيرات.  

 .060-011(، 0)2، العلوم التربوية

بي بين لغة الطفل العر (.  0112حسن، محمد صديق محمد.  )
-90(، 061)مجلة التربية،   .العولمة واإلعالم واإلنترنت

10. 
(.  الفضائيات واإلنترنت:  0110حسن، محمد صديق محمد.  )

مجلة التربية،   مسؤولية مشتركه تجاه أطفالنا وشبابنا.
(061 ،)16-29. 

الفضائيات واإلنترنت:  (.  0110)  حسن، محمد صديق محمد.
مجلة التربية،   أطفالنا وشبابنا.مسؤولية مشتركه تجاه 

(061 ،)26-20.  
(. درجة استخدام طلبة كلية العلوم 0112دروزه، أفنان نظير.  )

مجلة جامعة التربوية في جامعة النجاح الوطنية لإلنترنت.  
 . 091-011(، 9)09، النجاح ) العلوم اإلنسانية(

 المعلمينمدى ممارسة  (. ج0112أفنان نظير.  ) دروزه،
في  ن في المدارس الحكومية ألدوارهم المتوقعة منهملفلسطينيا

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث عصر اإلنترنت.  
 . 026-011 (،00، )توالدراسا

أ(.  العالقة بين مركز الضبط 0112دروزه، أفنان نظير.  )
ومتغيرات أخرى ذات عالقة لدى طلبة الدراسات العليا في 

مجلة الجامعة عة النجاح الوطنية.  كلية التربية في جام
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-119(، 0)01، اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(

161. 

ب(.  أثر التدريب في ضبط 0112دروزه، أفنان نظير.  )
االستيعاب القرائي على تعلم وحدة باللغة اإلنجليزية لدى 

، مجلة جامعة بيت لحم طلبة جامعة النجاح الوطنية. 
(06 ،)01-11. 
(.  مركز الضبط للمعلم وعالقته 0229، أفنان نظير.  )دروزه

بالتحصيل األكاديمي للطالب في المدارس اإلعدادية لوكالة 
 مجلة النجاح لألبحاث،الغوث الدولية في منطقة نابلس. 

(2 ،)2-11. 

(.  دراسة في دافعية السلوك:  0200دروزه، أفنان نظير.  )
ي للطالب، وجنسه، مركز الضبط وعالقته بالتحصيل األكاديم

، نهج باجه، لألبحاثمجلة جامعة تونس وتخصصه.  
 تونس.

(.  مقارنة بين ضبط النظام 0221دروزه، أفنان نظير.  )
مجلة التعليمي من قبل المعلم أو الطالب وأثره على التعلم.  

 .00-99(، 0)0، الجامعة اإلسالمية

ات الفوق (. أثر تنشيط االستراتيجي0221دروزه، أفنان نظير.  )
مجلة معرفية على مستويي التذكر واالستيعاب القرائي.  

 .100-110(، 2)9 النجاح لألبحاث،
(.  العالقة 0222دروزه، أفنان نظير و عبد العزيز، أحمد.  )

بين مركز الضبط ومتغيرات تتعلق بالمتعلم في نظام " التعليم 
 يب،مجلة التعر التقليدي" مقابل نظام " التعليم المفتوح".  

(09 ،)60-00. 
(.  إلى أي مدى يمارس المعلمون 0100دروزه، أفنان نظير.  )

الفلسطينيون في مدارس مدينة نابلس الحكومية دورهم كمربين 
من وجهة نظرهم؟  ورقة عرضت في المؤتمر الرابع لجامعة 
جرش األهلية بعنوان: التربية والمجتمع، الحاضر والمستقبل، 

-02بية في جامعة جرش ما بين )والذي عقد في كلية التر 
م، ص 0100 ،مجلد وقائع المؤتمرم(.  0100/آذار، 90

 .0160-0111ص: 

(.  المربي بدال من 0110العبدان، عبد العزيز بن حمد.  )
 .01200م، عدد، 09/01/0110 ،جريدة الرياضالمعلم.  
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 اإلسالميالتفكير منظومة لدى طلبته في ضوء  التفكير منهاج تعزيز في طيبة لدوره  عضو هيئة التدريس بجامعة درجة ممارسة

 احمد حسن القواسمة
 المملكة العربية السعودية – العال – جامعة طيبة

 12/8/1122بول: تاريخ الق                                                21/6/1122تاريخ التسلم: 
واستخدم  ،اإلسالمي التفكيرمنظومة في تعزيز منهاج التفكير في ضوء لدوره  طيبةعضو هيئة التدريس بجامعة  رجة ممارسةدإلى  هدفت الدراسة للتعرف

نتائج الدراسة  أظهرتوطالبة.  ا  طالب ( 843والبالغة )  ، ( فقرة على عينة الدراسة 73مكونة من ) استبانهالمنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق  الباحث
س بتعزيز عضو هيئة التدريس يمارس دوره في تعزيز منهاج التفكير بدرجة جيدة ، كما أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية لدور عضو هيئة التدري أن

  أعضاءبضرورة تشجيع الدراسة  وأوصتاإلسالمية. راسات الد لصالحتعزى لمتغير التخصص ، وأخرى الطالبات لصالحالتفكير السليم تعزى لمتغير الجنس 
:عضو، هيئة، تدريس، الكلمات المفتاحية)إلى بناء برامج خاصة لتنمية التفكير . باإلضافةالتفكير بالعملية التعليمية ،  أنماطهيئة التدريس على ممارسة جميع 

  تعزيز، منهاج، التفكير، طلبة، منظومة، التفكير، اإلسالمي(
 

The degree of a faculty member at Taiba University for his role promoting the thinking platform for 
his/her students in light of the Islamic thinking system 

Ahmad Al-Qawasmeh 
Taiba UniversityAl-Ula branch - KSA 

his study aimed to identify the degree to which a faculty member at Taiba University exercises his role in 
promoting the thinking platform in light of the Islamic system thinking. The researcher used the Analytical 
Descriptive Platform by applying a questionnaire consists of 30 points on 580 students. The results of the study 

showed that the role of faculty members was very good. The results also showed statistically significant differences for 
the role of the faculty member promoting the proper thinking attributed to sex variable in favor of female students and 
other differences attributed to the specialization variable and in favor of Islamic Studies. The study recommended the 
need to encourage faculty members to exercise all patterns of thinking in the educational process, in addition to the 
importance of constructing special programs for the development of thinking 

 :قدمةم
 ، " "ِإنَّما يخشى اهلل من عباده العلماء : يقول اهلل سبحانه وتعالى

أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ ألنه كلما كانت 
منعوت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال ال

 ، باألسماء الحسنى؛ كانت المعرفة به أتم، والعلم به أكمل
  .( 2332كانت الخشية له أعظم وأكثر )ابن كثير، و 

من ثالثة  يتكون العلمإلى أن (  2302ويشير القواسمة ) 
جوانب: الجانب المعرفي الذي يشمل المعرفة العلمية من حقائق 

 ، وقواعد وقوانين ، ومبادئ ، وتعميمات ، ومفهومات ، علمية
الجانب اإلجرائي   .، وجميعها تشكل نواتج للعلم ونظريات علمية

ومهارات  ، الذي يتكون من عمليات العلم األساسية والتكاملية
، وهي الخطوات واألنشطة والممارسات واإلجراءات  التفكير

المنظمة التي يتبعها العلماء ومن يحذو حذوهم للتوصل إلى 
علمية، والجانب األخالقي الذي يتمثل في عناصر المعرفة ال

الضوابط التي تحكم سلوك اإلنسان في المواقف ذات الصلة 
لذلك ال يصح أن يوجد في عقل المسلم من حيث الكل  بالعلم.

أو التفاصيل أي تعارض بين العلم المبني على التقصي والبحث 
ط عن سنن الكون وأسبابه واإليمان باهلل تعالى، بل هناك ارتبا

ويحث  ،كالهما يدعو إلى اآلخرف ، وثيق بين العلم واإليمان
 .عليه 

ومن الدراسات التي اهتمت بالتفكير والعلم في القرآن الكريم 
( التي تعرفت إلى اإلبداع في القرآن  0991دراسة )عزب، 

كريمة تحتوى على كلمات مشتقة من  ، الكريم في أربع آيات
ع في القرآن الكريم يعني مادة بدع، وتوصلت إلى أن اإلبدا

االختراع أو اإلحداث أو اإلنشاء أو اإليجاد في مجال القول أو 
الفعل على غير سبق إلى مثل هذا القول أو الفعل، وأن القرآن 
الكريم يدعو إلى اإلبداع كقيمة تربوية، ومن وسائله النظر في 
المحسوسات والمعنويات في الكون كله. ودراسة الحدري ) 

التي هدفت إلى استنباط منهجية التفكير العلمي في (  2332
القرآن الكريم ، وتوصلت إلى أن مفهوم التفكير العلمي في القرآن 
الكريم أوسع مدلوال  وأشمل مرادا  من حصره في نوع واحد من 
أنواع المعرفة البشرية والمادية، وأن القرآن الكريم يؤكد توظيف 

ة فكرة أو معالجة قضية أو جميع العمليات العقلية عند مطارح
تحليال   وأبيان مسألة، أو عرض موضوع، حفظا  وفهما  وتطبيقا  

،  تقويما   وأربطا   وأاستنباطا   وأاستقراء  وأتصنيفا   وأتركيبا   وأ

T 
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وأن القرآن الكريم يؤكد على ربط التفكير بعبادة اهلل تعالى 

ت أنواعا  ( التي حدد 2338بمفهومها الشامل. ودراسة )األغا، 
 : التعقل ، ومن هذه األنواع من التفكير وردت في القرآن الكريم

ا، التفكر. ودراسة )األغو ،  النظرو ،  التدبرو ،  التذكرو ، 
( التي تناولت أحد أنواع التفكير أال وهو  2337والزعانين، 

اآلتية التفكر وعملياته في القرآن الكريم، وتوصلت إلى العمليات 
،  اإلبداعو ،  االنتباهو ،  هتمام بما يحيط باإلنساناالو ،  : التأمل

،  التحليلو ،  التفسيرو ،  التخيلو ،  االستداللو ،  اتخاذ القرارو 
( التي تقصت مجاالت  2334. ودراسة )تمزغين، الربط الكليو 

التفكر وجوانبه في آيات القرآن الكريم المتضمنة لفظة فكر، 
ر بالترغيب فيه، وبيان وبينت أن القرآن الكريم حث على التفك

اآليات، وتفصيلها، وقص القصص، وضرب األمثال، والتوبيخ 
لقلة التفكر، والعظة بالتفكر، وتوفير الجو الصافي للتفكر، 
وصنفت مجاالت التفكر في القرآن الكريم إلى آيات اآلفاق، 
وآيات األنفس، وآيات الوحي، واستخلصت جوانب التفكر في 

بعة التحول في العدد والكيفيات، ومتابعة القرآن الكريم في متا
التحول في الزمان بين الحاضر والماضي والمستقبل، وتتبع 

 اآلثار، وتدبر البدايات، والمقارنة بين آيات اآلفاق واألنفس.
كما أصبحت تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين أحد أهم 

، وما  أهداف تدريس العلوم؛ وذلك لطبيعة مناهج العلوم العملية
من القيام بأنشطة وتجارب عملية، ولما لها من دور  نحتاج اليه

بالغ األهمية في تنشيط أذهان المتعلمين، واستثارة قدراتهم العقلية 
 اإلنسان، على وجل عز اهلل نعم أعظم فمن، وعملياتهم الذهنية

 على الدالئل البشرية ومن الطاقات أكبر من وهو العقل، نعمة
 اإلعالء مقام في إليه أشار أنه الكريم القرآن في التفكير مكانة
 الدالة الشواهد ومن استخدامه، يحسنون وتعظيم من ، شأنه من
اآليات الواردة في استنهاض العقل للتفكر والتدبر  ذلك على

-والشواهد كثيرة منها ) لعلكم تعقلون ، تتفكرون ، أفال يتدبرون
- ).  

 الكبرى الخاصية هو يرالتفكأن  إلى( 2331ويشير جروان ) 
 به، المحيطة المخلوقات سائر عن اإلنسان بها تميز التي

 في بها يرتقون التي عقولهم، بكمال يتفاضلون إنما والناس
 منزلته فإن ،التفكير فقد ما إذا واإلنسان األفضل، نحو حياتهم
 . يتضاءل ووجوده تنحط،

 وحل براتالخ واكتساب التعليم أساس هي التفكير، على القدرةف
 النفسي التوافق لتحقيق المناسبة، القرارات واتخاذ المشكالت،

 السوي السليم التفكير على القدرة أن كما االجتماعي، والتكيف
 أساس بل والسياسية، واالقتصادية االجتماعية المسؤولية أساس

 في التصرف حسن من يمكن الذي الديني، والتكليف المسؤولية
 (2331، ياسين (  االقتصاديةو  االجتماعية المواقف

 ممثلة– العالي التعليم مؤسسات أن فيه، شك ال ومما
 ورش تمثل إذ المجتمع، تنمية في كبير دور لها -بالجامعات

 ومن الفاعل، التفكير أنماط على الطلبة لتدريب حقيقية، عمل
 بدرجة- تعتمد الجامعات، في التعليمية العملية نأ القول، نافلة

 والمؤثرة، الكبيرة مكانته له إذ الجامعي، األستاذ على -أساسية
 فإن وبالتالي طالبه، في للتأثير كبيرة فرص من يمتلك بما

،  متميزا   باحثا   يكون أن قبل فاعال ، أستاذا   يكون أن منه، المتوقع
 إلقاء مجرد ليس ، الجامعي التدريس" أن الباحث ويؤكد

 عملية هو بل ، إلى المتعلمين معلومات ونقل ، محاضرات
 ، والوجدانية ،  والمهارية ، المعرفية الجوانب متكامل إعداد
  ، متميز بشكل المتعلم شخصية بموجبها تكوين يتم والتي

تعليم  هي ، الجامعي التدريس مهمة فإن ، ذلك على وتأسيسا  
 الكتب يحفظون كيف ال ، ويبدعون يفكرون كيف الطلبة

 .الجامعية  والملخصات والمذكرات
 إشارة خالل من ،عضو هيئة التدريس مكانة استجالء ويمكن

فقد روى إلى فضل العلماء  الرسول صلى اهلل عليه وسلم
سمعت  : قال ، رضي اهلل عنه ، الترمذي من حديث أبي الدرداء

 طريقا يلتمسرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : من سلك 
وأن المالئكة لتضع فيه علما  سهل اهلل له طريقا  إلى الجنة ، 

ن العالم ليستغفر له من  أجنحتها لطالب العلم رضا  بما يصنع ،وا 
في السموات ومن في االرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل 

ن أالعالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، و 
نما درهما ، وال دينارا   يورثوا لم األنبياء نأورثة االنبياء و العلماء   وا 

 (2333 الترمذي، )وافر بحظ أخذ به، أخذ فمن العلم، وارثو 
عضو هيئة  نجاح أن على المختصون، التربويون ويجمع
 العلمية مؤهالته : أساسيين أمرين على يعتمد أدائه، في التدريس
 معرفته :وثانيهما ، العلمي تخصصه من وتمكنه المتميزة

 مع ، التعلم تبعمليا المرتبطة والممارسات ، التربوية بالنظريات
 (.2338 البكر،) التعليمية التقنيات استخدام في المهارة
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إذا  عضو هيئة التدريس( إلى أن 2303ويشير أبو خاطر ) 

 مطالب فإنه طلبته، لدى التفكير منهاج يعزز من أن أراد
 :اآلتي بمراعاة

 .اإلبداعية األفكار إنتاج على طلبته تشجيع 1-
 .يستخدمها التي سالتدري أساليب في التنويع 2-
 لتعلمهم المالئمة الظروف وتهيئة ، الموهوبين الطلبة احترام 3-

 .العقلية قدراتهم وتنمية ،
 .طلبته مع طيبة عالقة على المحافظة 4-
 رعايتها على والعمل ، طلبته مواهب اكتشاف على التركيز 5-

  .وتطويرها
 داءأ في ينجح حتى– عضو هيئة التدريس أن ،الباحث يرىكما 

 له بد فال -طلبته لدى السليم التفكير منهاج تعزيز في واجباته
 والسنة الكريم القرآن على -دائمة وبصورة– الشامل االطالع من

 اإلسالمي المنهاج عناصر ضمنات اللذين المطهرة، النبوية
 ذلك يتطلب كما ، وتطويره السليم التفكير بناء في المتميز،
 في البحث ممارسة من تمكنه التي األساسية المهارات اكتسابه

 أثره الجامعي لألستاذ يكون ولن اإلسالمية، التربية مجال
 من لهم، حسنة قدوة يكن لم ما طلبته، تفكير على اإليجابي

 .والتربوية التعليمية وممارساته وأفعاله أقواله خالل
 أساليب أكثر أن إلى )  2337 ( زيتون دراسة أشارت وقد 

 بأنماطها المحاضرة هي األردنية، الجامعة في شيوعا   التدريس،
فقد   ) 2331 (ياسين دراسة أما ،والحوار المناقشة المختلفة،
 في لدورها العربية الجامعات أداء في كبير ضعف إلىأشارت 

 الطلبة أدمغة حشو على منصب فيها التركيز وأن التفكير، بناء
 أكثر أن عن( 2331) السبيعي دراسة وكشفت .بالمعلومات

 جامعة في التدريس هيئة أعضاء لدى شيوعا   التدريسية األساليب
 أسلوب وأن السبورة، باستخدام اإللقاء أسلوب هو سعود، الملك

  .شيوعا   أقلها والحوار النقاش
 :وأسئلتها الدراسة مشكلة

 :اآلتية األسئلة في الدراسة مشكلة تتحدد سبق، ما ضوء في
 في جامعة طيبة التدريسعضو هيئة  ممارسة درجة ما  1-
 -نظرهم وجهة من– طلبته لدى التفكير منهاج تعزيز في لدوره

 ؟اإلسالمي التفكيرمنظومة  ضوء في

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -  2
( بين متوسطات عينة الدراسة لدور  α ≤ 3.38)  إحصائية

التفكير في تعزيز مفهوم  بجامعة طيبة عضو هيئة التدريس
  ؟تعزى لمتغير الجنس 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -7
( بين متوسطات عينة الدراسة لدور α ≤ 3.38 إحصائية )

تعزيز مفهوم التفكير ب جامعة طيبة عضو هيئة التدريس في
 ؟التخصصتعزى لمتغير 

 :الدراسة أهداف
 :إلى الدراسة هدفت
في جامعة  عضو هيئة التدريس رسةمما درجة إلى التعرف 1-

 وجهة من طلبته لدى التفكير منهاج تعزيز في لدوره ،طيبة 
  .اإلسالمي التفكيرمنظومة  ضوء في نظرهم،

ر عضو لدو  العينة أفراد تقدير في الفروق داللة عن الكشف 2-
 لدى التفكير منهاج تعزيز في بجامعة طيبةهيئة التدريس 

 ) الدراسة لمتغيرات تبعا   إلسالمية،ا المنظومة ضوء في طلبته،
 (التخصص الجنس،
 :الدراسة أهمية

 :اآلتي خالل من أهميتها الدراسة تكتسب
 والمجتمع الفاعلة الشخصية بناء في السليم، التفكير أهمية  1-

 .المتحضر
 والسنة، الكتاب ضوء في التفكير لمنهاج الدراسة تؤصل  2-

عضو  دور لتقييم أداة وفرت التي الميدانية الدراسة إلى إضافة
 .التفكير منهاج تعزيز في هيئة التدريس

 :ة كل من الدراس نتائج من يستفيد أن يمكن  3-
 تفكير تنمية في دوره تطوير مجال في عضو هيئة التدريس -

 .طلبته
 .تفكيرهم وأساليب العقلية قدراتهم بتطوير المعنيون الطلبة -
 .أعضاء هيئة التدريس أداء بتنمية المهتمة الجامعات -

 الميدانية التأصيلية الدراسات هذه لمثل العربية البيئة افتقار 4-
 .خاص بشكلالسعودية  والبيئية ، عام بشكل
 :الدراسة حدود
 العام من األول الفصل في الدراسة طبقت :الزمني الحد - 

 م.2307 - 2302الدراسي
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 جامعة طيبة :المكاني الحد -
في  البكالوريوس طلبة على الدراسة رتاقتص :البشري الحد -

 .واآلداب ) قسم الدراسات اإلسالمية (كلية التربية 
 :الدراسة مصطلحات

 األفكار تشكيل أجل من العقل به يقوم عقلي نشاط:  التفكير  -أ
دراك ،  وحل ، منطقية بصورة عليها والحكم ، األمور وا 

بداع ، المشكالت  في المخزونو  المعطيات باستغالل ، الجديد وا 
 .( 2331،جروان) الذاكرة

جامعة طيبة : إحدى الجامعات الحكومية بالمملكة العربية  -ب
 السعودية .

وهي العناصر الرئيسية التي  اإلسالمي : التفكيرمنظومة  -ج
 واألساليبتضم الطرق  و،  اإلسالميتشكل مقومات التفكير 
فكير وانعكاسها يجابية للتإل، والسلوكات االفاعلة بتعزيز التفكير

 على واقع الحياة ، ومهارات التفكير المختلفة.
 أنماط :التفكير منهاج تعزيز في عضو هيئة التدريس دور  -د

 مهارات لتعزيز عضو هيئة التدريس بها يقوم التي السلوك
 فاعله أساليب باستخدام طلبته لدى السليم التفكير وسلوكات
 .والسنة تابالك في جاء مما دوره أداء في منطلقا  

 
 :سابقةال دراساتال

 دور تنمية وأساليب التفكير حول الدراسات من العديد أجريت
 النحو على أبرزها إجمال ويمكن ذلك، في عضو هيئة التدريس

 :اآلتي
 عن الكشف هدفت إلى دراسة ( 2003 ) العمري أجرى 

 الشورى سورة خالل من التفكير تنمية في الكريم القرآن أساليب
 قدمت الشورى، سورة أن إلى الدراسة وتوصلت ذج،كأنمو 

 البدائل في والبحث ، المشكلة إثارة تضمن ، التفكير في أنموذجا  
 حل إلى المؤدي التحليلي التفكير ثم ، أفضلها واختيار ،

 :اآلتية الوسائل طريق عن المشكلة
 .وتدعيمها اإليجابية اإليمانية المفاهيم عرض -
 .عليها والرد ومناقشتها ةالسلبي المفاهيم عرض -
 .االستداللي التفكير بمنهجية تأمليا   اإليمانية المشكلة حل -
 .اإلجرائي العملي التفكير بمنهجية اإليمانية، المشكلة حل -
 لحل المؤدية العامة، والقواعد والقوانين النتائج إلى الوصول -

 .اإليمانية المشكلة

 القرآن مهمة حول سةدرا أجرىفقد   ( 2003 ) حوامدةال  أما
 الدراسة وكشفت اإلنسان، لدى المنظم التفكير تنمية في الكريم
 ، التفكير في الخطي المنحى تباعا عن الكريم القرآن نهي عن
 على والمحافظة ،  األعمى والتعصب بالتقليد ووصفه وذمه

 حين في والعقل، الفكر إعمال وعدم ،  واألجداد اآلباء موروثات
 مواقف كل في المنظم المنحى تباعا إلى لكريما القرآن دعا

 فتتعلق الضوابط أما وموجهات، ضوابط لذلك وجعل،  التفكير
 ووحدة الخالق وحدانية ومفهوم الدعوة ومفهوم العقل بمفهوم

 أو الغرضية ومفهوم الخيرية ومفهوم التوازن ومفهوم المخلوق،
 ، العلم طلب على بالحث تتعلق فهي الموجهات، وأما الغائية،
 تباعا من والتحذير التفكير، مجال والحياة واإلنسان الكون وجعل
ثارة الظن  .مقنعة وأساليب بالغية صور باستخدام الحماسة وا 

 مدى عن الكشف هدفت إلى دراسة ( 2003 ) األحمد أجرتو 
 سعود بن محمد اإلمام بجامعة التدريس هيئة أعضاء قيام

 العلمي التفكير أنماط تنميةب  - الرياض مدينة في–  اإلسالمية
 أداة الباحثة طبقت وقد ، الجامعية المرحلة وطالبات طالب لدى

 في الجنسين من تدريس هيئة  عضو ( 188 ) على ةاستبان
 الدراسة وأظهرت اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة
 :اآلتية  النتائج

 رالتفكي مهارات بتنمية يقومون التدريس هيئة أعضاء أن  -
 .عالية بدرجة الجامعية  المرحلة طلبة لدى الناقد

 لحل التفكير مهارات بتنمية يقومون التدريس هيئة أعضاء أن  -
 .عالية بدرجة الجامعية المرحلة طلبة لدى المشكالت

 مفهوم تحديدوالتي هدفت إلى  ( 2005 ) محمود دراسةأما 
براز ، إليه الحاجة مدى وبيان اإلبداعي التفكير  تنميته ساليبأ وا 

 اإلعالم اهتمام عن كشفت فقد اإلسالمية المجتمعات في
 خاص، بوجه العلمي والتفكير عام، بوجه اإلنساني بالتفكير
 العربي العالم حاجة أظهرت كما أخص، بوجه اإلبداعي والتفكير

 تنمية في العلمي التقدم بأسباب لألخذ المعاصر اإلسالمي
 واالجتماعية الثقافية تحدياتال لمواجهة ، اإلبداعي التفكير

 بإعادة الدراسة وأوصت تواجهه، التي والسياسية واالقتصادية
 .والجامعات المدارس في الدراسية المناهج صياغة

 أساليب إلى التعرفإلى  ( 2006 ) السبيعي دراسة هدفتو 
 الملك جامعة في لتدريسا هيئة أعضاء يمارسها التي التدريس
 استخدام فاعلية زيادة إلى تؤدي التي العوامل وتحديد ، سعود
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 استبانه الباحث واستخدم المتنوعة، التدريسية األساليب
 أعضاء من طبقية عشوائية عينة على طبقها بندا ، 33تضمنت

 ،  بالرياض سعود الملك بجامعة كليات ثماني في التدريس هيئة
 :يأتي ما الدراسة نتائج أبرز من وكان عضوا ، 73 عددهم بلغ
 يمارسها التي -شيوعا  – الجامعية التدريس أساليب أكثر -

 أسلوب ، هي سعود الملك جامعة في التدريس هيئة أعضاء
 أساليب أقل وأن ، والمناقشة الحوار وأسلوب ،  المحاضرة
 التدريس هيئة أعضاء يمارسها التي شيوعا ، الجامعية التدريس

 التعليم وبوأسل ،  الميدانية الرحالت أسلوب هي الجامعة في
 .التوضيحي العرض وأسلوب ،  المبرمج

 األساليب استخدام فاعلية إلى المؤدية العوامل أكثر من  -
 هي ، الجامعة في التدريس هيئة أعضاء يمارسها التي التدريسية

 مادته من التدريس هيئة عضو تمكنو  التدريسية المهارات :
لمامه ، العلمية  مع التعامل على يدرسه والقدرة الذي بالمقرر وا 
 .معهم والعدل والصدق الموضوعية والتزام ، باحترام الطلبة

 عن الكشف هدفت إلى دراسة ( 2010 ) خاطر أبو أجرىو 
 لدى اإلبداع تنمية في ، لدورهم الجامعة أساتذة ممارسة مدى

 عن الكشف إلى سعت كما ، النبوية السنة ضوء في طلبتهم
 في الجامعة لدور الدراسة عينة تقديرات متوسطات بين الفروق
 ، الجنس : ) الدراسة لمتغيرات تبعا   طلبتها لدى اإلبداع تنمية

 قام ، الدراسة أهداف ولتحقيق  )التراكمي المعدل ، التخصص
 ( 28 ) من مكونة استبانة الدراسة وهي  أداة بتطبيق الباحث

 بطريقة اختيروا ، وطالبة طالبا   ( 348 ) قوامها عينة على فقرة
 بالجامعة األساتذة ممارسة أن الدارسة وأظهرت ، عشوائية
 بوزن متوسطة جاءت طلبتهم لدى اإلبداع تنمية ألساليب
 .68.33 %نسبي

 
 :السابقة الدراسات على تعقيب

 :ما يأتي  يتضح ، السابقة الدراسات استعراض خالل من
 .التفكير موضوع حول الدراسات، تنوع 1-
 االهتمام إلى ، واإلسالمية لعربيةا المجتمعات حاجة أكدت 2-

 التفكير تنمية على والتركيز
 .المتعلمين لدى اإلبداعي

 تنمية في الكريم القرآن منهج تميز عن الدراسات كشفت 3-
 .اإلنسان لدى المنظومي التفكير
 على -اإلنساني التفكير تنمية في– الكريم القرآن تركيز 4-

 .واإلجرائية العملية األساليب
 واإلسالمية العربية المجتمعات في الجامعي األستاذ تخداماس 5-
 استخدامه ينحسر حين وفي الغالب، في تقليدية تدريس ساليبأل

 .طلبته لدى التفكير تنمية في والفاعلة العملية لألساليب
 الدراسات من استفادت الحالية الدراسة أن ذكره الجدير ومن 6-

 ومفردات الدراسة، كلةمش إبراز يخص فيما والسيما السابقة،
 .النظري اإلطار

 :يأتي فيما السابقة الدراسات عن الحالية، الدراسة مميزات   -
 التفكير تعزيز في عضو هيئة التدريس دور تناولت الدراسة - 
 ، المهارات  :حيث من متكاملة شاملة بصورة ، طلبته لدى
ت الدراسا بعض ركزت حين في ، الفاعلة األساليبو  السلوكاتو 

 بعض تنمية في ، الجامعي األستاذ ممارسات تقويم على السابقة
 تنمية في أساليبه تناولت أخرى وتارة ، تارة التفكير مهارات
 .طلبته لدى التفكير
 :النظري اإلطار

إذ قال  ، إن منهج اإلسالم يدعو إلى التفكير دعوة صريحة
)سورة  قل انظروا ماذا في السماواِت واألرض  تعالى: 

(. والمنهج اإلسالمي قد حرر العقل اإلنساني من  030ونس، ي
ويرى العقاد واعتبر العقل أساس التكليف ،  ، الخرافات واألوهام

في كتابه " التفكير فريضة إسالمية " أن هناك حاجة ماسة لدى 
ن العقل الذي يخاطبه اإلسالم إ إذ ، اإلنسان إلى إعمال العقل

ويدرك  ، قل الذي يعصم الضمير، " هو الع في القرآن الكريم
ويتبصر  ، ويوازن بين األضداء ،الحقائق ويميز بين األمور

 ( . 2334) العقاد ، والروية " األذكارويتدبر ويحسن 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبٍل  تعالى:  قالففي سورة الحشر 

لرأيتُه خاشعا  متصدعا  من خشيِة اهلل وتلك األمثال نضربها 
 (.20)الحشر،  هم يتفكرون للناس لعل

الذين يذكرون اهلل قياما   وفي سورة آل عمران يقول تعالى: 
وقعودا  وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات واألرض ربنا 

)آل عمران،  ما خلقت هذا باطال  سبحانك فقنا عذاَب النار 
090.) 
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 ولِئن أما في سورة العنكبوت فيقول اهلل سبحانه وتعالى: 

سألتهم من نزَّل من السماء ماء  فأحيا به األرض من بعد موتها 
)العنكبوت،  ليقوُلنَّ اهلل قل الحمد هلل بل أكثرهم ال يعقلون 

17.) 
لى  أفال ينظرون إلى اإلبِل كيف ُخلقت  وقال تعالى:  وا 

لى الجباِل كيف ُنصبت  السماِء كيف ُرفعت  لى  وا  وا 
(. كل هذا يدعو 23-03ة، )الغاشي األرِض كيف ُسطحت 

عقله  إلى التفكير والنظر واستخدام اإلنسان لعقله، بل تدريب
ومنهج التفكير اإلسالمي يضع على التفكير ليصل إلى الحق 

وال تقيده وتطلقه وال تعوقه وتعمقه  تضبطهضوابط للفكر 
 (.2338، البكروتخصبه وتخلصه من الهوى )

التفكير التي وجه إليها  بعض مهارات(  2302ويذكر القواسمة) 
 وهي:  القرآن الكريم

قل سيروا في األرض  :  قال تعالى ، البحث مهارة -
اآلخرة إن اهلل  النشأةفانظروا كيف بدأ الخلق ثم اهلل ينشئ 

 .(23)سورة العنكبوت،  على كل شيء قدير 

قل انظروا ما في  :  قال تعالى ، مهارة التأمل -
 (.030رة يونس، )سو  السماوات واألرض 

فاسألوا أهل الذكر إن  :  قال تعالى ، مهارة السؤال -
  كنتم ال تعلمون 

 :  قال تعالى ، مهارة استخالص العبر من تاريخ األمم -
أفلم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 

)سورة محمد،  قبلهم دمر اهلل عليهم وللكافرين أمثالها 
03.) 

وسيق الذين كفروا إلى جهنم  :  قال تعالى ، المقارنةمهارة  -
زمرا حتى إذا جاءوها ُفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم 
رسٌل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وُينذرونكم لقاء يومكم هذا 

قيل ادخلوا  قالوا بلى ولكن حقَّت كلمة العذاب على الكافرين 
وسيق الذين  مثوى المتكبرين أبواب جهنم خالدين فيها فبئس 

اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وُفتحت لهم أبوابها 
وقالوا  وقال لهم خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين 

الحمد هلل الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ من الجنة حيث 
 (.34-30)سورة الزمر،  نشاء فنعم أجر العاملين 

ذا جاءهم أمر من األمن  :  قال تعالى ، ة االستنباطمهار  - وا 
لى أولي األمر  أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وا 

 (.47)سورة النساء،  منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
وتتضح من خالل قصة إبراهيم عليه السالم  : مهارة التجريب -

من ثم أمره ربه عندما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، و 
بالقيام بالتجربة، فأمره اهلل أن يأخذ أربعة من الطير ويتعرف 
عليها ثم يذبحها ويمزق أجسادها ويفرق أجزاءها على الجبال ثم 
يدعوها فتجتمع األجزاء مرة أخرى وترتد إليها الحياة وتعود إليه 

 ( . 2338الطيور ساعيات )البكر، 
 إلى اإلنسان الكريم القرآن حيث دعا :والتدبر المالحظة مهارة -

القران  في جاء حيث حوله، من المخلوقات في والتدبر النظر
 آيات في للتفكير الكريم الكثير من اآليات التي تدعو اإلنسان

تقانه، عجائب مصنوعاته في والنظر وجل عز اهلل  ذلك وفي وا 
 لكذ الكريم القرآن وتعالى وقد عرض سبحانه وحدانيته على دليل
الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا وعلى " :(وجل عز قوله في

جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا 
 (باطال سبحانك فقنا عذاب النار

 تقسيم" بالتصنيف ويقصد :لألشياء الدقيق التصنيفمهارة  -
متمايزة  فئات إلى األعمال، أو األفراد أو األشياء من مجموعة

 الكريم والقرآن  "أكثر أو صفة في البعض، بعضها عن مختلفةو 
 بعض عرض خالل من المسلم، الفرد عند التصنيف مهارة ينمي

 .( 2333) البغدادي، التصنيف  الدقيقة في النماذج
 أهميتها حسب األولويات ترتيب ويعد :األولويات ترتيب مهارة -

التفكير  على الدالئل من بها الحاجة، حسب تأثيرها وقوة
 المسلم، الفرد انتباه الكريم القرآن لفت وقد الفرد، عند اإلبداعي

 األمثلة ومن األولويات، فيها تراعا أن ينبغي عديدة، قضايا إلى
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه ) " :وجل عز قوله ذلك على

وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال 
) البغدادي ،  ( وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما تقل لهما أف

2333. ) 
نجد أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ففي السنة النبوية  أما

وجهنا إلى التفكير والتأمل في الكون وما فيه من آيات دالة على 
وحدانية اهلل سبحانه. وسنته الفعلية تؤكد على ضرورة التفكير 

ار حراء إال تعبدا  هلل وتفكرا  وتدبرا  وأهميته فما كان خروجه إلى غ
كذلك دعت السنة النبوية إلى التفكير في آيات اهلل  في آياته.



43

  44 -73(، 4)33مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 
تعالى وفي بديع خلقه واعتبر ذلك من أفضل أنواع العبادة فعن 
 عائشة رضي اهلل عنها أن الرسول)ص ( قال في قوله تعالى: 

تفكرون في خلق الذين يذكرون اهلل قياما  وقعودا  وعلى جنوبهم وي
السماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال  سبحانك فقنا عذاب 

( )ويل لمن قرأها ولم يتفكر 090)سورة آل عمران،  النار 
 .فيها( 

اآليات القرآنية الكريمة  إلى أن عدد (2332) انسويدويشير 
التي تدعو إلى إعمال العقل وممارسة التفكير في الحياة والكون 

آية، وجميع هذه اآليات تعلو من  وأربعون تسعلشهادة أو عالم ا
شأن العقل وتضعه في درجة شأن القلب، بل على العكس تسمو 

إذا  فالقرآن شرف صنعة إلهية كرم بها بني آدم ، به باعتباره أ
الكريم يدعو إلى التفكير وممارسة مهاراته لالنطالق نحو التفكير 

ون الحياة، وكذلك وممارسته على أوسع نطاق في مختلف شؤ 
لالنطالق نحو العمل اإلبداعي، إذ لوال هذا الباعث العقلي 
الروحي لما كان للعقل اإلسالمي اإلبداعي الحضاري أن ينطلق 
في إبداعاته، وهذه اإلبداعات ظلت في ذاكرة العرب والمسلمين 

 تشكلوساهمت في مسيرة الحضارة اإلنسانية وكانت وال تزال 
 .وعيهم و هويتهم 

ن منهج اإلسالم يدعو العقل اإلنساني إلى أن ينظر في إ
صفحات هذا الكون ويتدبر فيها ويتفكر، ومطلوب منه أن يتثبت 
من صدق المعلومات والحقائق العلمية التي تبنى عليها، فكرا  أو 
موقفا ، ومطلوب منه أيضا  أن يستقصي في بحثه كل األمور 

قلية عنده للوصول واألدلة، وأن يفرغ كل جهد عقلي وطاقة ع
في إلى الحقائق بشتى الوسائل المتاحة، وهذا هو االستقصاء 

وهكذا فحاجتنا إلى إعمال البحث بكل ما يعنيه االستقصاء ، 
العقل ماسة، وما ذلك إال لتفعيل القدرات اإلبداعية في ذواتنا، 
لكن هذه القدرات الكامنة تحتاج منا نحن أرباب التربية إلى 

لوضع اإلنسان على عتبات إعمال العقل. ولقد مضاعفة الجهد 
أناط المجتمع في المؤسسات التعليمية مهام تزويد الطالب 
كسابه الكفايات الصالحة لتفعيل عمليات التفكير عبر طرائق  وا 

 .وأساليب ووسائط تجعله يفعل ما وهبه اهلل له من قدرات
 العقيدة تصح حتى عاقل، مسلم كل على عين فرض فالتفكير

 الحياة، في اإلنسان سلوك إنل خال من ذلك ويتضح لعبادة،وا
 في اإلسالم اعتمد ولقد تفكيره، ألسلوب حقيقي انعكاس هو

 إسالمي مجتمع إلى جاهلي، مجتمع من المجتمع تحويل عملية
 وعلى والحياة، واإلنسان الكون عن العقيدة مفاهيم إحالل على
 .2003)   وامدة،ح )اإلنسان لدى والنظر التفكير جذوة إذكاء
 ومعرفتها، الكون سنن إلى للوصول اإلنسان وسيلة التفكير ويعد
 الطبيعية حوادث تصف التي اآليات أن ذلك، على الدالئل ومن

 ومن التفكير، على يدل بما ُتختم أو تبدأ ما -غالبا  – ومشاهدها
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى " :(تعالى قوله ذلك على أألمثلة

جرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفال األرض ال
 يبصرون (

 من العقل، حفظ أن بالتفكير، اإلسالم عناية إلى الدالئل ومن
 االعتداء حرمت حيث اإلسالمية، للشريعة األساسية المقاصد
 الخمر شرب اإلسالم حرم فقد عقوبة، الفعل لهذا وجعلت عليه،
 تغيرت مهما بالعقل ذهبي مسكر، كل ومثله العقل يزيل ألنه

 عقوبة الفعل، هذا اقترف من وعلى أسماؤه، وتعددت أشكاله
 الشرع فإن فأزاله، العقل على جنى من وأما شرعا ، المقررة الجلد
 (. 1984 الزنيدي،) كاملة بالدية يلزمه
 كمكون- العقل عن يتحدث لم الكريم، القرآن أن الملحوظ ومن
نما الماهية، أو الذات لىع يدل بما -اإلنسان مكونات من  وا 

 عقلوه، :عديدة صيغ خالل من وسلوك، كفعل عنه تحدث
 من موضعا   وأربعين تسعة في يعقلها، نعقل، تعقلون، يعقلون،
 ليس العقل، في المهم أن إلى يشير هذا ولعل العزيز، الكتاب
نما الحية، الخاليا مجرد  "وظائف من به يقوم ما وا 

 (.1991،لخولي)ا
 القرآنية التي تدعو  اآليات هناك الكثير من  نأ ويالحظ
 .الكريم القرآن في التفكير أهمية على يدلل مما والبحث للتفكير

 على يقوم ألنه ذلك متميز فكر اإلسالمي الفكرحيث أن 
 تتغير ال ، مطلقة حقائق على يرتكز فكر فهو رباني، أساس
 حقائق على يقوم ال الفكر، هذا أن كما والمكان، الزمان بتغير
 على كذلك يقوم بل -فحسب– المعرفة مجاالت كل في الوحي
  . ( : 1984 الزنيدي، ) اإلنسانية الفطرة مبادئ

 السليم، التفكير منهاج (  إلى أن تعزيز 2338يشير األغا ) و 
 بها، يلم أن يفترض فاعلة، تربوية أساليب استخدام يتطلب

 إثارةته منها طلب مع استخدامها ويتقن عضو هيئة التدريس
األمثال،  ضرب، المقارنة أسلوب، المثمر الحوار،التساؤل
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 أحمد القواسمة
، االستكشاف أسلوب ،واإلرشاد النصح والتحفيز التشجيع

 االقتداء، المشكالت حل أسلوب، التعاوني التعلم أسلوب
هدفا  ساميا   يعد تعليم التفكيرومن هنا فإن   .المتميزة بالنماذج

عولمة وتفجر المعلومات بات منذ أيام أرسطو، وفي عصر ال
تعليم مهارات التفكير واستراتيجيات حل المشكالت وصنع 
القرارات ضرورة ال بد منها، وذلك حتى يستطيع الناس مواجهة 

ومن هنا ، المشاكل التي تواجههم بشكل خالقالتحديات و 
جاءت هذه الدراسة لتساعد الطلبة باكتساب مهارات التفكير في 

 . اإلسالمي منظومة الفكرضوء 
 :  واإلجراءات الطريقة

 :الدراسة منهج

 ألغراض لمناسبته التحليلي، الوصفي المنهج الباحث استخدم 
 .الدراسة
 :الدراسة مجتمع

في كليتي التربية  جامعة طيبة طلبة من الدراسة مجتمع تكون
 (8433 ( عددها والبالغ واآلداب) قسم الدراسات اإلسالمية (

 . وطالبة   طالبا  
 :الدراسة ينةع

 10طالبا وطالبة وبنسبة )  ( 580تكونت عينة الدراسة من ) 
، وقد تم اخذ العينة بالطريقة  األصلي% ( من المجتمع 

 والجدول التالي يوضح ذلك.العشوائية البسيطة 

 عينة الدراسة من حيث التخصص والجنس أفراد( يبين توزيع  0جدول رقم )
 التخصص الجنس
 إسالميةدراسات  ربيةالت طالبة طالب
082 022 052 002 
582 582 

 :الدراسة أداة
عضو هيئة  ممارسة درجة لقياس ،استبانه الباحث استخدم

 ضوء في طلبته، لدى التفكير منهاج تعزيز في لدوره التدريس
 االستبانة بناء إعداد ومر ،اإلسالمي  التفكيرمنظومة 
 :التالية بالخطوات

 المرتبطة السابقة والدراسات لعلميةا للمصادر الرجوع 1-
 وفقرات مجاالت تحديد في االنطالق مع الدراسة، بموضوع
 .الشريفة النبوية واألحاديث الكريمة اآليات من االستبانة

 ثالثة على مشتملة األولية، صورتها في االستبانة إعداد 2-
 وأساليبطرق  ، التفكير سلوكيات ، التفكير مهارات :مجاالت

( فقرات بحيث  03، وقد تكون كل مجال من )  ر السليمالتفكي
 .( فقرة 73فقرات االستبانه )  إجمالييصبح 
 :االستبانة صدق

 مجموعة على األولية صورتها في االستبانة بعرض الباحث قام
 آراءهم إلى التعرف بهدف التربية في والمختصين الخبراء من

 بعضها وتعديل لفقراتا بعض استبعاد تم ذلك ضوء وفي
 لتصبح بصورتها النهائية. اآلخر

 :االستبانة ثبات
(  83على عينة مكونة من ) الدراسة  أداةبتطبيق  الباحثقام 

االختبار على نفس  إعادةطالب وطالبة وتم استخدام طريقة 
كرونباخ ( بلغ  ألفامعامل الثبات )  أنوتبين  أسبوعالعينة بعد 

 دراسة .ال إلغراض% ( وهي نسبة كافية 3.44) 
 :  اإلحصائيةالمعالجة 

 :التالية في الدراسة اإلحصائيةتم استخدام المعالجات 
 .المعياريةاستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات  -
لمعرفة إذا كان هناك فروق ذات  (  (T  testاستخدام اختبار -

 .داللة إحصائية تعزى للجنس أو التخصص 
 نتائج الدراسة : 

 :  اآلتيلدراسة على النحو جاءت نتائج ا
 تعزيز في لدوره، عضو هيئة التدريس ممارسة درجة: ما  أوال

منظومة  ضوء في -نظرهم من وجهة– طلبته لدى التفكير منهاج
 ؟اإلسالمي  التفكير

المتوسطات واالنحرافات  إيجادعن هذا السؤال تم  ولإلجابة
 ذلك .( يوضح  2والجدول رقم )  األداةالمعيارية لمجاالت 

 ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت األداة .2جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
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 %60.85 00852 5.08 06.33 تعزيز سلوكيات التفكير 
 %60.03 00422 5.00 05.50 التفكير  وأساليبطرق 

 %68.36 00352 5.02 08.54 التفكير  تعزيز مهارات
 %64.55 00582 5.03 06.52 الدرجة الكلية للفقرات

هناك درجة جيدة في ممارسة عضو  أنيوضح الجدول السابق 
هيئة التدريس لدوره بتعزيز منهاج التفكير لدى طلبته وضمن 

هيئة  أعضاءوجود  إلى، ويعود ذلك  اإلسالمي التفكيرمنظومة 
رجة عالية من الكفاءة والى دور الجامعة الهادف تدريس على د

كما وتجدر  تنمية وتعزيز مناهج التفكير لدى الطلبة . إلى
الجودة في الجامعة تؤكد على ضرورة عقد  إدارة أن إلى اإلشارة

في التميز  إلىالدورات من اجل النهوض بالجامعة للوصول 
كما  اتهم .وتنمية مهار  بالطلبةما يتعلق جميع النواحي وخاصة 

مجال تعزيز مهارات التفكير السليم جاء  أنويتضح من الجدول 
(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  34.13وبنسبة ) األولىبالمرتبة 

 (. 2333)  األحمد

مجال تعزيز سلوكيات التفكير السليم فقد جاء بالمرتبة الثانية  أما
 أنب التفكير يج أن إلىذلك  الباحث( ويرجع  37.48وبنسبة ) 

يرتبط بالعمل وبالسلوك من اجل بناء وصقل الشخصية المسلمة 
 . لآلخرينبحيث تصبح نموذج وقدوة 

تعزيز التفكير السليم بالمرتبة  وأساليبكما جاء مجال طرق 
 أعضاء أن إلىذلك  الباحث( ويرجع  30.21الثالثة وبنسبة ) 

،  اءواإللقهيئة التدريس يستخدمون الطرق التقليدية كالمحاضرة 
 (. 2333وتتفق هذه الدراسة مع دراسة السبيعي ) 

 األول( يوضح النسبة المئوية لفقرات المجال  7والجدول رقم ) 
. 

 ( يوضح المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات المجال األول . 7جدول رقم )
 النسبة المئوية  التكرارات االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي اتالفقر

 %62.35 0002 2.3865 0.6202 تنمية المواطنة لدى الطالب
 %30.02 0022 2.3535 0.0352 تعزيز قيم نقد الذات وتحمل المسئولية 

 %66.55 0052 2.5542 0.8202 االستقاللية الفكرية 
 %66.2 0042 2.6504 0.8202  األشياءوالحكم على  القراراتعدم التسرع باتخاذ 

 %32.04 0252 2.3250 0.0562 الفكريتنمية قيم التسامح 
 %56.88 0226 2.3250 0.2005 تعزيز قيم التفاؤل والواقعية الفكرية 

 %62.00 0002 2.5562 0.6222 الحث على التواضع 
 %65.08 0002 2.3302 0.6252 لألفكارعلى الموضوعية النقدية  التأكيد

 %54.32 552 2.5008 0.5352 المادية وغير المادية  األفكارالتوازن بين 
 %53.52 552 2.6504 0.2005 الذاتية  األنانيةاالبتعاد عن 

 
الفكرية جاءت  االستقاللية أنويتضح من الجدول السابق 

% ( وعدم التسرع باتخاذ  33.89وبنسبة )  األولىبالمرتبة 
جاءت بالمرتبة الثانية وبنسبة  األشياءوالحكم على  القرارات

تقدير عضو هيئة  إلىذلك  باحثال% ( ويرجع 33) 
في  أساسيمهارة االستقاللية الفكرية كعامل  ألهميةالتدريس 

 التأكيدوكذلك بناء الشخصية واالبتعاد عن التبعية الفكرية ، 

عدم التسرع من  أهميةمن قبل عضو هيئة التدريس على 
 . األخطاءاجل االبتعاد عن 

ة لفقرات المجال ( فيوضح النسبة المئوي 4الجدول رقم )  أما
التي  واألساليبالدراسة والمتعلق بالطرق  ألداةالثاني 

يستخدمها عضو هيئة التدريس من اجل تنمية التفكير لدى 
 الطلبة .

 ( يوضح المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات المجال الثاني .4الجدول رقم ) 
 النسبة المئوية كراراتالت االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي  اتالفقر

 % 32.04 0252 2.3882 0.0035 القياس أدواتاستخدام 
 % 30.34 0252 2.6852 0.4035 التجديد الفكري 

 % 30.00 0022 2.5450 0.5335 المرونة الفكرية أسلوب استخدام
 % 55.66 0242 2.3542 0.0023 الطالقة الفكرية  أسلوب استخدام
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 % 34.03 0002 2.5545 0.3553 استشعار وتحسس المشكالت 
 % 66.20 0042 2.4058 0.6552 التفكير الناقد أسلوب استخدام

 % 66.02 0045 2.5552 0.8226 األمثالضرب  أسلوباستخدام 
 % 35.54 0002 2.6003 0.6255 التواصل الفكري  أسلوباستخدام 

 % 60.53 0082 2.0855 0.6355 الظاهرة  أسباباستخدام طريقة التفسير والبحث عن 
 % 66.50 0045 2.4450 0.8025 استخدام طريقة التجريب

 
استخدام طريقة التجريب  أنيتضح من الجدول السابق 

 ،% (  33.82وبنسبة )  ، األولىجاءت بالمرتبة 
وبنسبة )  ، بالمرتبة الثانية األمثالضرب  أسلوبواستخدام 

ن الكريم القرا أن إلىذلك  الباحثويرجع  ، % ( 33.73
استخدام التجريب للوصول  أهمية اآلياتفي كثير من  أكد
 أسلوباستخدام  إلىوكذلك الحال بالنسبة ، الحقيقة  إلى

 أعضاءالذي ينعكس على تأكيد  األمر،  األمثالضرب 

عند  واألساليبهيئة التدريس بضرورة تنمية هذه الطرق 
(  2337الطلبة ، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة األحمد )

، ( 2303خاطر ) ي( ودراسة أب2338ودراسة محمود )
 (. 2331وتتعارض مع دراسة السبيعي )

النسبة المئوية لفقرات المجال الثالث فيوضحها الجدول  أما
 (  8رقم ) 

 ( يوضح المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات المجال الثالث. 8جدول رقم )
 النسبة المئوية  التكرارات اف المعيارياالنحر المتوسط الحسابي  الفقرات

 % 84.48 0462 2.5432 0.8832 تعزيز مهارة الحوار والمناقشة
 % 65.88 0052 2.4458 0.8223 تنمية مهارة حل المشكالت

 % 64.00 0052 2.5532 0.5352  األمثلتعزيز مهارة القدوة والنموذج 
 % 34.03 0002 2.3452 0.4220 تعزيز مهارة االستدالل
 % 38.53 0022 2.5334 0.4035 تعزيز مهارة االستقراء
 % 38.05 0052 2.4005 0.4085 تنمية مهارة االستنباط

 % 64.40 0055 2.4445 0.5532 تنمية مهارة التعزيز االيجابي
 % 32.04 0252 2.5582 0.0555 تعزيز مهارة التفكير الحدسي

 % 60.58 0062 2.3362 0.5232 العمل  أوراق أسلوبتنمية 
 % 34.54 0002 2.4455 0.4223  التأمليتعزيز مهارة التفكير 

 
مهارة الحوار والمناقشة جاءت  أنيتضح من الجدول السابق 

وهذه النتيجة تتفق ، % (  44.44وبنسبة )  ، األولىبالمرتبة 
ومهارة حل المشكالت بالمرتبة  ( ، 2331مع دراسة السبيعي )

 وبنسبة، الثانية 
(  2337وهذه النتيجة تتفق مع دراسة األحمد ) ،% ( 39.44) 
هيئة التدريس  أعضاءمعظم  أن إلىذلك  الباحثويفسر ، 

يستخدمون هذه المهارات مما يعزز وينمي هذه المهارات لدى 
الطرق الحديثة في التدريس والتي  أن إلى باإلضافةالطلبة ، 

حل  بأسلو هيئة التدريس تقوم على  أعضاءيستخدمها 

قدرة على مواجهة المشكالت والتي  أكثرالمشكالت لجعل الطلبة 
 قد تواجههم في الحياة العملية والمهنية .

عند مستوى داللة  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة ثانيا: 
( بين متوسطات عينة الدراسة تعزى  α ≤ 1010)  إحصائية

 لمتغير الجنس ؟ 
المتوسطات الحسابية  ادإيجالسؤال فقد تم عن هذا  ولإلجابة

(  1 ) ت ( والجدول رقم )لحساب قيمة واالنحرافات المعيارية
 يوضح ذلك .

 ( يوضح قيمة ) ت ( 1جدول رقم )
 مستوى الداللة قيمة )ت ( المحسوبة االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال
 2.220 0.062 0.005 42.885 082 طالب األول

 3.005 40.063 022 ةطالب
 2.220 4.038 0.200 40.050 082 طالب الثاني
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 4.365 40.652 022 طالبة
 2.220 0.000 4.530 06.283 082 طالب الثالث

 5.386 08.522 022 طالبة
 2.220 6.664 6.502 002.036 082 طالب الكلي

 03.586 000.433 022 طالبة

 
تعزى  إحصائيةفروق ذات داللة  يوضح الجدول السابق وجود

ذلك إلى  الباحثويرجع لمتغير الجنس ولصالح الطالبات ، 
اهتمام الطالبات بتنمية التفكير السليم ، من خالل ممارسة 

ومن خالل جعل هذه الطرق سلوكيات في  واألساليبالطرق 
، كما وتجدر االشارة إلى أن الطالبات أكثر حياة الطالبات 

م واالستفادة من مهارات وأساليب اعضاء هيئة حرصا  على التعل

 وأكثر انتباها  وسعيا  إلثبات الذات ورسم المستقبل .التدريس 
عند  إحصائيةالسؤال الثالث : هل توجد فروق ذات داللة 

( بين متوسطات عينة  α ≤ 1010)  إحصائيةمستوى داللة 
 ؟  التخصصالدراسة تعزى لمتغير 

قيمة ) ت ( والجدول رقم  إيجادفقد تم عن هذا السؤال  ولإلجابة
 ( يوضح ذلك .3) 

 ( يوضح قيمة ) ت (3جدول رقم ) 
 مستوى الداللة قيمة ) ت ( المحسوبة  االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد التخصص المجال
 2.220 0.655 0.532 08.052 052 التربية األول

 6.405 05.853 002 الدراسات اإلسالمية
 2.222 0.354 0.450 42.865 052 التربية الثاني

 0.353 40.352 002 الدراسات اإلسالمية 
 2.220 0.655 0.055 03.355 052 التربية الثالث

 4.025 08.220 002 الدراسات اإلسالمية
 2.220 0.633 3.323 005.384 052 التربية الكلي

 05.083 005.586 002 الدراسات اإلسالمية

تعزى  إحصائيةيوضح الجدول السابق وجود فروق ذات داللة 
، ويعود ذلك  اإلسالميةلمتغير التخصص ولصالح الدراسات 

قربا من تنمية  األكثر اإلسالميةإلى أن تخصص الدراسات 
فأعضاء هيئة تدريس  اإلسالميالتفكير السليم ضمن المنظور 

ر التفكير االسالمي التخصصات االسالمية اكثر ارتباطا بمعايي
وبأثرها بتنمية شخصية الطالب وتوجيه سلوكياتهم وهذه النتيجة 

 .(   2303خاطر ) أبيتتعارض مع دراسة 

 التوصيات: 
 أنواعهيئة التدريس على ممارسة جميع  أعضاءتشجيع  -

 التفكير . وأنماط
 ألعضاء واإلبداعيبناء برامج خاصة لتنمية التفكير الناقد  -

 ريس والطالب.هيئة التد
هيئة  أعضاءالتفكير التقليدية عند  أنماطالعمل على معالجة  -

 التدريس والطلبة .

هيئة التدريس بما يتناسب مع  أعضاء ألداءالتقويم المستمر  -
 معايير الجودة الشاملة .

 : المراجع
، مكتبة الصفاء ،  0، ط تفسير القران الكريم(  2332ابن كثير )

 القاهرة ، مصر .
 تنمية في الجامعة دور" ( 2010 ) محمد سالم منار خاطر،بو أ

 وجهة من النبوية ضوء السنة في طلبتها لدى اإلبداع
 اإلسالمية، الجامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة ،"نظرهم

 .غزة
 أعضاء قيام مدى" ( 2003 ) اهلل عبد بن محمد بنت هند األحمد،

 اإلسالمية السعود بن محمد بجامعة إلمام التدريس هيئة
طالب  لدى العلمي التفكير أنماط بتنمية الرياض بمدينة

 التربية، قسم ماجستير، رسالة ،"الجامعية المرحلة وطالبات
 .االجتماعية العلوم كلية

 المؤتمر ،"القرآن في التعلم مبادئ" :( 2005 ) إحسان األغا،
 .اإلسالم، القاهرة في للطفولة الدولي
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أنشطة مقترحة لتوظيف (  2337عانين ، جمال ) األغا،إحسان والز 

التفكير كمدخل لتدريس العلوم في المرحلة االبتدائية 
، المؤتمر العلمي السابع للجمعية المصرية بمحافظات غزة 
 للتربية العلمية .

)ب.ت(: ( 2333)البغدادي، عالء الدين بن محمد بن إبراهيم 
 .ر المعرفة، بيروت، داتفسير لباب التأويل في معالم التنزيل

النمو العلمي والمهني للمعلم الجامعي ، ( 2338البكر ، فوزية ) 
، دراسة مسحية لعضوات هيئة التدريس في  الواقع والمقدمات

بعض الجامعات السعودية ، رسالة الخليج العربي ، مكتب 
 الخليج العربي ، الرياض .

، صحيحالجامع ال(: 2333الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى )
 سنن الترمذي، دار الجيل، بيروت.

مجاالت التفكر وجوانبه في آيات القران (  2334تمزيقين ، محمد )
 ، مجلة دراسات الجزائرية . الكريم

، دار الكتاب الجامعي ،  تعليم التفكير( 2331جروان ، فتحي ) 
 اإلمارات العربية المتحدة.

 تنمية في الكريم القرآن مهمة" ( 2003 ) محمود مصطفى حوامدة،
 ) المجد دمشق، جامعة مجلة ،""اإلنسان لدى مالمنظ التفكير
 .(2 ) العدد ،( 19

منهجية التفكير في القران الكريم ( 2332الحدري ،خليل )

،  وتطبيقاتها التربوية في المؤسسات الجامعية المعاصرة
 رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة .

 في الفعلية التربية" ( 1991 ) العزيز عبد البديع عبد لي،الخو 
 الحديثة، التربية رابطة عن تصدر تربوية، دراسات ،"اإلسالمية

 السادس. المجلد ،( 35 )ج القاهرة،
 ،اإلسالمي الفكر حقيقة ( 1984 ) زيد بن الرحمن عبد الزنيدي،

 .الرباط والتوزيع، للنشر المسلم دار
 وسبل الجامعة في التدريس أساليب :( 2003 ) عايش زيتون،

 .عمان الشروق، دار ،استخدامها ومبررات
 التدريسية األساليب" :( 2006 ) المرزم صالح بن خالد السبيعي،

 سعود الملك جامعة في التدريس هيئة أعضاء يمارسها التي
 جامعة التربوية، اإلدارة قسم دكتوراه، رسالة ،"تفعيلها ووسائل

 بالجمعية البحوث بيانات قاعدة ،( 261 ) العدد سعود، الملك
 .والنفسية التربوية للعلوم السعودية

، دار الكويت للنشر  0، ط مبادئ اإلبداع(  2332سويدان، طارق )
 والتوزيع ، الكويت.

،  اإلبداع كقيمة تربوية في القران الكريم( 0991عزب ،محمد )
ة الحديثة : المؤتمر العلمي السنوي الخامس لرابطة التربي

 اإلبداع في التعليم والثقافة المصرية ، مصر .
، المكتبة التفكير فريضة اسالمية (  2334العقاد ، عباس محمود )

 العصرية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر.
أساليب القرآن الكريم في تنمية (: "2337العمري، شوكت حمد )

دراسات " مجلة الشريعة والالتفكير، نموذج سورة الشورى
 (، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت.82اإلسالمية، العدد )

تنمية مهارات التعلم والتفكير ( 2302القواسمة، احمد حسن) 
 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن.والبحث

" التفكير اإلبداعي: مفهومه والحاجة (: 2338محمود، عبد الحليم )
 ، مجلة إسالميةعات اإلسالميةإليه وأساليب تنمية في المجتم

  (.40المعرفة، العدد )
الدور المفقود للجامعات (  2331ياسين ، عبد القادر حسين ) 

، الشبكة العنكبوتية. العربية
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الحاسوب التعليمي في تحصيل طالبات الفرقة الرابعة في مقرر طرق تدريس الرياضيات في جامعة حائل استخدامأثر   
 تغريد موسى سليمان المومني

92/0/9102تاريخ القبول:                                        92/9/9109تاريخ التسلم:   
لحاسوب التعليمي بطريقتي التعليم التعاوني والتعليم الفردي، مقارنًة مع الطريقة التقليدية في تحصيل طالبات ا استخدامستقصاء أثر ا إلىسة ار دهدفت هذه ال

من طالبات الفرقة الرابعة المسجالت طالبة  (27وسبعين ) نتكونت عينة الدراسة من اثنتي ،الفرقة الرابعة في مقرر طرق تدريس الرياضيات في جامعة حائل
درست المجموعة األولى المادة التعليمية  ،على ثالث مجموعات وزعتالعينة بصورة عشوائية,  ، واختيرتريس الرياضيات في جامعة حائلفي مقرر طرق تد

لطريقة الحاسوب بشكل فردي، أما المجموعة الثالثة فقد درست المادة التعليمية نفسها با استخدامالحاسوب بشكل تعاوني، ودرست المجموعة الثانية ب استخدامب
( 72كون من )ماختبار  تحصيلي و ، التعليمية تتضمن المادة ، منها )برمجية تعليمية محوسبةعدد من األدوات استخدمولتحقيق هدف هذه الدراسة،  ،التقليدية

طريقة بمن ثباته  تاكدتو  ،من ذوي االختصاص والخبرة عرضه على مجموعة من المحكمينب من صدقه ت الباحثةتأكدو فقرة من نوع اإلختيار من متعدد( 
(  في α =2.29عند مستوى الداللة ) إحصائيةداللة  وق ذاتوأظهرت نتائج الدراسة وجود فر  .(KR20)معادلة كودرريتشاردسون استخداماالتساق الداخلي ب

بشكل تعاوني مقارنة بالطريقة  الحاسوب اماستخدب طريقة التعلم إلىيعزى  ،تحصيل طالبات الفرقة الرابعة في مقرر طرق تدريس الرياضيات في جامعة حائل
 .(طرق تدريس الرياضيات، التحصيل  ،الحاسوب التعليمي الكلمات المفتاحية: )التقليدية.

 
The Effect of Using Educational Computer on students Achievement in the Mathematics methods 

course at hail university  for girl’s 
his study aimed to investigate the effect of the use of computer educational ways cooperative education and 
individualized education, compared with the traditional method of methods of teaching mathematics at the 
University of Hail The study sample consisted of seventy-two (72) female students from the fourth division 

enrolled in decision ways Teaching Mathematics at the University of Hail the sample was selected by simple random, 
and then distributed to the three groups, where studied the first set of educational material using computer 
collaboratively, and studied the second set using computer individually, the third group has studied educational material 
itself in the traditional manner. To achieve the goal of this study used number of tools including (software educational 
computerized include educational material, a test consisting of (20) paragraph of type multiple choice) where he was sure 
the validity by offering a set of arbitrators of specialists and experts as well as. And to confirmed reliability by the 
internal consistency using KR 20. The results of the study showed a statistically significant differences at the level of 
significance (α = 0.05) refers to the methods of teaching mathematics at the computer-based learning method 
collaboratively compared to the traditional way.)Key Words: Educational Computer , achievement , Mathematics). 

 
 مقدمة:

يعد الحاسوب التعليمي من ابرز معطيات الثورة التكنولوجية في 
واوسعها انتشارًا في  ،عصرنا الحاضر، وأكثرها تأثيرًا في حياتنا

لم يترك جانبًا  إذة أسهم في تطور الحياو ، كافة مجاالت الحياة
من جوانب هذه الحياة إال وشارك فيه بتطبيقاته العديدة 

ات الحاسوب في عملية استخداموالمتنوعة. وقد انتشرت 
دارية وغيرها. كما االتصال والتعلم والمجاالت االقتصادية واإل

ن يحدث صدى أاستخدم الغراض البحث العلمي. واستطاع 
، لذا بدأ التفكير التربية فيدخاله إ المربين عند هائاًل بين اوساط

قامت بعض و  ،الحاسوب في هذة العملية منذ نشأته استخدامب
 ،الجامعات بتقديم بعض المقررات الدراسية عن طريق الحاسوب

صبح وأ ،أما اآلن فقد انتشر الحاسوب في كثير من المدارس
 من المنهج الدراسي . مهماً جزءًا 

 

 
سمة من واستثمارها لحاسوبية االمكانات ا استخداموأصبح 

نظرًا لالستحقاقات التي أفرزتها أنماط  ،سمات العصر الحاضر
الحياة المدنية، ويتطلب األمر إحداث هذه التغيرات ومعايشتها 
في مجتمعاتنا التي من شأنها بناء ثقافات وسياسات شاملة 
ومتكاملة، تكفل التخلص من النمط التقليدي في الحياة اليومية 

ملية وترسخ المنهجية العلمية التحليلية والتجريبية كأسلوب والع
ن التقدم العلمي والتكنولوجي يرتبط إلحل المشكالت المختلفة. إذ 

جميع أن تتكاتف، اليتطلب من  ،بالحاسوب وتقافته ارتباطًا وثيقاً 
وتواصل الجهود الحثيثة لمواجهة مثل هذا التحدي المتعاظم بما 

مة من تأهيل أبناء هذه األمة تأهياًل تتطلبه المرحلة القاد
)  يجعلهم قادرين على التعايش والعطاء والمنافسة. .تكنولوجياً 
 (.7222وني،لجصبح والع

T 
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مكانوللحاسوب قدرات و  مثل قدرته على حل  ،ات كثيرة ومختلفةا 
بعض المشاكل الرياضية، وقدرته على الرسم بدقة ووضوح، 

وقدرته على  ،ة بسرعة هائلةجراء العمليات الحسابيإوقدرته على 
لتوفره بشكل جيد في معظم المدارس  إضافةالتفاعل والحوار، 

مكانية إفي الوقت الحالي، مما يجعلنا نتساءل عن مدى 
االستفادة من الحاسوب التعليمي في تدريس الرياضيات للمراحل 

ن الحاسوب أكدت العديد من الدراسات على أالمختلفة. وقد 
امتالك بعض مهارات  فيتساعد المتعلم  ،ثيرةوسيلة تعليمية م

والتقدم في التعليم حسب سرعته الذاتية وقدراته )القاعود  ،التفكير
 ( .9444وجوارنه،

صبحت حقيقة أو  ،ن تطبيقات الحاسوب التعليمية قد تطورتإ
ثارها في العالم المتقدم والنامي، وقد تمثلت هذة آنلمس 

داري في التعليم إوكنظام  ،ميةالتطبيقات في الحاسوب كمادة تعلي
ثم كوسيلة تعليمية. وقد بقي موضوع الحاسوب وسيلة اهتمام من 

التكنولوجيا  هذه ستخدامالباحثين والمربين لتطوير أنماط جديدة ال
المتطورة في التعليم، وتقويم مدى فاعلية هذة األنماط في تحسين 

 . (7222)الحربي، وتطوير التعليم والتعلم 
ذلك جملة من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت  وقد أكد  
الحاسوب في التحصيل الدراسي واتجاهات الطلبة  استخدامأثر 

( ودراسة )أبوريا، 7222نحوه، فقد أكد )صبح والعجلوني، 
( حول األثر Baker & Hale, 1997( ودراسة )9442

الحاسوب في تدريس الرياضيات لطلبة  ستخداميجابي الاإل
معظم طالب المدارس والجامعات بات  نإف وعليه  ،مدارسال

واالستفادة منه في تطبيقات  ،يألف فكرة التعامل مع الحاسوب
وأفقًا جديدًا في  ،صبح الحاسوب يطرح نوعية جديدةأعديدة، وقد 

عملية التعليم والتعلم يختلف عن اسهامات التلفزيون والفيديو. 
نها ليست من الوسائل أإال فعلى الرغم من فائدة هذه األدوات 

التي يتفاعل معها المتعلم بشكل كبير، لكن الحاسوب يوفر بيئة 
تفاعلية يكون فيها التلميذ ايجابيًا فعااًل، ويمكن توجيه عملية 

كما يمكن تقويم عمله بشكل  ،تعلمه خالل خطوات مبرمجة
 .(7229التميمي، )مستمر. 

، وقدرة فائقة بة الفوريةونظرًا لما للحاسوب من قدرة على االستجا
عداد وتقديم خدمات فردية أل ،ومعالجتها على حفظ المعلومات

فقد أصبح استعماله يزداد يومًا  ،كبيرة من الطلبة في آن واحد
 بعد يوم كوسيلة تعليمية.

 وقد فرض الحاسوب نفسه على نظم التعليم لعدة أسباب منها:
رفع  تساعد في ،أن الحاسوب آلة ذات أغراض متعددة -

 ها.استخدامكفاءة العملية التعليمية إذا أحسن 
 ،معرفة طبيعة الحاسوب إلىحاجة ماسة ب المتعلم -

مع الحاضر والمستقبل  حتى يتكيف وكيفية استعماله،
 بسهولة.

ن الحاسوب يخزن معلومات بكميات هائلة، األمر أ -
الذي يتحدى قدرة اإلنسان، وبالتالي يجب على النظام 

نسان لكي يستفيد من هذا الكم ع كفاءة اإلن يرفأالتعليمي 
ويعرف كيف يسترجعها ويحللها  ،الهائل من المعلومات

 ( .9449)حسن،
ن أهم ميزة من ميزات الحاسوب هي جعل هدف تفريد التعلم إ

رًا في المدارس والفصول ذات األعداد الكثيرة من الطلبة أم
برات ات كبيرة، سواء في الخممكنًا، لما يتطلبه من إمكان

التعليمية المتنوعة أو في وجود المعلمين المؤهلين تأهياًل خاصًا 
وتقديم العالج، وهي  ،وتشخيص الضعف ،في تقويم التالميذ

 (.9449عمال يقوم بها الحاسوب بسرعة كبيرة )الفار،أ
ومن المميزات األخرى للحاسوب التعليمي تعزيز المتعلم لكل 

معرفة مدى صحة وذلك ل ،استجابة يقوم بها لكل نشاط
استجابته، ويعمل أيضًا على تعويض النقص في عدد المدرسين 

 ،ثارة انتباه التالميذ بإظهار األلوانإوكذلك قدرته على  ،المتدربين
نه يثير دافعية التالميذ أوتوكيد األصوات والموسيقى، كما 

ات الصوت ، نظرًا لما يتوافر فيه من إمكانهم للتعلمتوحماس
نة التي يمكن تحريكها، وبذلك يمكن تمثيل األشياء والصورة الملو 

 (.7222القرشي، المجردة تمثياًل محسوسًا, )
 ستخدامونرى أهمية وجود المعلم المؤهل والمدرب جيدًا ال

وتوجيه تعلم الطلبة  ،الحاسوب التعليمي في تعليم الرياضيات
لغاء دور الوسائل التعليمية إوهذا ال يعني  ،نحو األفضل

وفي ضوء ما  ة والبصرية وغيرها في تدريس الرياضيات.السمعي
سبق من ميزات الحاسوب واإلمكانات التي يستطيع توفيرها نرى 

مستوى  إلىأهمية هذه التقنية في التدريس بهدف الوصول 
 اإلتقان من خالل التدريب والممارسة.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ات في يواجه أعضاء هيئة التدريس في تدريس الرياضي

الجامعات صعوبات عديدة، نظرًا لعدم توافر وسائل تعليمية 
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حديثة، وألن طرق التدريس التي يتبعونها ما زالت تقليدية وغير 
فاعلة. كما أن كثيرًا من الطالب يواجهون صعوبة في تعلم مادة 
الرياضيات في الجامعات، ويحاول الطالب أو الطالبة أن يختار 

وذلك لخوفه وقلقه من  ،الرياضياتتخصصًا بعيدًا عن مجال 
أو  ،هذه الصعوبة إما للمادة نفسها همهذه المادة، وقد يعزو بعض

أو لكل هذه  ،أو لطريقة التدريس المتبعة ،للطالب أو للمدرس
 .مجتمعةاألسباب 
الحاسوب في تدريس الرياضيات لم يلق العناية  استخدامكما أن 
معظم  األبحاث المتعلقة الرغم من أن على في التطبيق، الكافية 

قد أظهرت فاعليتها الحاسوب في تدريس الرياضيات  استخدامب
م الدراسات،  وتالحظ الباحثة أن هذه  الدراسات وتفوقها في معظ

الحاسوب التعليمي بصورة  استخدامدراسة أثر  إلىلم تتعرض 
فردية أو زمرية ) مجموعات صغيرة( في تحصيل الطالبات في 

 س الرياضيات في كلية التربية بجامعة حائل.مقرر طرق تدري
األسلوب التقليدي  استخدامولما كان التوجه الحديث التقليل من 

في التعليم والتعلم، وأن يكون المتعلم هو محور العملية 
التقنيات األكثر  استخدامالتعليمية، فقد أصبح من الضروري 

نتشاراً  أن يكون  فيوالتي تساعد المدرس والطالب  ،تقدمًا وا 
يجابية في العملية التعليمية.  فاعليةالطالب أكثر  يعتبر و وا 

الحاسوب من أنجح الوسائل التي تراعي توجيهات  استخدام
 العملية التعليمية التعلمية وتحقق أهدافها.

 اسئلة الدراسة
 :اآلتيالسؤال سعت هذه الدراسة لإلجابة عن 

في تحصيل  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .9
بات الفرقة الرابعة في مقرر طرق تدريس الرياضيات طال

 طريقة التعلم ؟. إلىفي جامعة حائل تعزى 
 أهمية الدراسة:

نه من إتكمن أهمية هذه الدراسة في الموضوع الذي تتناوله، إذ 
الموضوعات المهمة والمحاوالت الجديدة في مجال تطوير 

لحاسوب أساليب تدريس الرياضيات في الجامعات، في حين أن ا
تطور بشكل واسع و فرض نفسه على جميع مجاالت الحياة ، 

وسريع جدًا، وأسهم فعاًل في تحقيق أهداف تعليمية عدة، هادفًا 
جعل القاعات الدراسية في الجامعات الحالية خلية كاملة من  إلى

 استخدامنمو الفكر والذكاء، من خالل  فيالعمل تساعد 

بة، كما تظهر أهمية الدراسة برمجيات تتيح للمتعلم أنشطة مناس
التنويع في طرائق التدريس، إلبعاد الملل  إلىمن خالل الحاجة 

تحقيق هذا الهدف  فيأن الحاسوب يساعد  إذعن الطالب 
 ( .7229)محمود ،

ويبرز دور الحاسوب التعليمي كأداة ذات أهمية بالغة، وميزات 
ه هذه لما تحمل كبيرة في التعليم بمساعدة الحاسوب، ونظراً 

ات واسعة ومتكاملة تجمع فيها العديد من الطريقة من إمكان
صفات تقنيات التعليم بصورة متسلسلة ومنطقية، وتوفر التفاعل 

دور  إلىمما يجعل دور الحاسوب أقرب  ،المباشر مع الطالب
(. كما أن لهذه الدراسة من 9491المدرس الخصوصي )القال،

 ا:نهإ إذوجهة نظر الباحثة أهمية خاصة 
  من المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز ثقة

 إلىالحاسوب، وتدفعهم  استخداممدرسي الرياضيات ب
هتمام بالربط بين الحاسوب وأثره في المزيد من اال

 التحصيل.
 وتبين دوره الجديد أثناء التعليم  ،تساعد المدرس

 بمساعدة الحاسوب.
 بمساعدة وتبين دوره أثناء التعلم  ،تساعد الطالب

الحاسوب، من حيث مراعاة الفروق الفردية للطالب، 
ثراء الما ات، مما يزيد من دة التعليمية بما توفره من إمكانوا 

 وزيادة دافعيتهم للتعلم. ،تشويق الطالب
  يؤمل أن تفيد هذه الدراسة في تحسين طريقة تدريس

وفي المواد األخرى بشكل  ،مادة الرياضيات بشكل خاص
 المراحل ومع كل الفئات.عام في جميع 
 التعريفات اإلجرائية:

ويقاس  ،: ويقصد به ناتج ما يتعلمه الطلبةالتحصيل -9
 االختبار فيالطالب  يحصلهابالعالمة الكلية التي 

والذي يقيس نواتج تعلم في  ،التحصيلي الذي أعدته الباحثة
 المجال المعرفي.

لف أداة لقياس نتاجات التعلم، يتأ التحصيلي: االختبار -7
نواتج التعلم في  االختبارويقيس هذا  ،من عدد من الفقرات

 المجال المعرفي.
: هو تقنية حديثة تعرض برنامجًا الحاسوب التعليمي -2

التعلم  فيتعليميًا في مادة دراسية معينة، يساعد المتعلم 
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جراءات  الذاتي، ويعد هذا البرنامج في ضوء مواصفات وا 
 محددة طبقًا لمعايير معينة.

ليم الفردي من خالل الحاسوب )الحاسوبية التع -4
( : ويتمثل ذلك بأن تقوم كل طالبة بدراسة المادة الفردية

 التعليمية من خالل الحاسوب) كل طالبة على جهاز( .
: ويتم ذلك  التعليم التعاوني من خالل الحاسوب -9

تتضمن كل  ،مجموعات تعاونية إلىبتوزيع الطالبات 
يات تحصيلية مختلفة، مجموعة ثالث طالبات من مستو 

 وذلك لدراسة المادة التعليمية من خالل الحاسوب.
: هي إجراءات تقوم بها  عتياديةطريقة التعلم اال -1

ن فيها الدور األكبر ويكو  ،المدرسة لتنظيم تعليم طالباتها
، مستخدمة فيها الوسائل المعتادة كالقلم والورق للمدرسة

 واللوح والطباشير.
 محددات الدراسة:

اك عدد من المحددات الدراسية التي تحد من تعميم نتائج هن
 وهي: ،هذه الدراسة

  اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طالبات كلية
ممن يدرسن مقرر طرق تدريس  ،التربية في جامعة حائل

 .7الرياضيات 
 التحصيلي الذي أعطي ألفراد عينة الدراسة،  االختبار

ات االختبار من وليس  ،هو من إعداد وتطوير الباحثة
ا فإن نتائج الدراسة الحالية تعتمد على مدى المقننة، لذ
 وثباته. االختبارصدق هذا 

 .البرمجية المستخدمة من إعداد وتطوير الباحثة 
 

 الدراسات السابقة:
عرض مختصر لعدد من الدراسات ذات الصلة  يأتيفيما 

 بموضوع الدراسة:
 مطالبفة معر  إلى( دراسة هدفت 7222جرى التميمي )أ

 الثانوية بالمرحلة لتدريس الرياضيات بو بالحاس التعليم استخدام
، تكونت عينة الدراسة من والمختصين الممارسين نظر وجهة من
من طالب المرحلة الثانوية في منطقة مكة ( طالبًا وطالبة 19)

مجموعتين: مجموعة تجريبية  إلى، قسم الباحث العينة المكرمة
الحاسوب، وقد بلغ عددها  استخدامب الرياضياتتدرس مادة 

( طالبًا وطالبة، والمجموعة الضابطة تدرس المادة ذاتها 24)

( طالبًا وطالبة. 29وبلغ عددها ) ،بطريقة التدريس االعتيادي
 إلىتعزى  إحصائيةدلت النتائج على وجود فروق ذات داللة 

طريقة التدريس ولصالح الحاسوب التعليمي كطريقة للتدريس، 
الجنس،  إلىتعزى  إحصائيةى عدم وجود فروق ذات داللة وعل

تفاعل  إلىتعزى  إحصائيةوكذلك عدم وجود فروق ذات داللة 
 استخداموصى الباحث بضرورة أالطريقة مع الجنس، وقد 

 الحاسوب في تعليم الرياضيات.

( أن دراسة الرياضيات من Shashanni, 2006كما أكد  )
إيجابي في تحصيل الطالب في خالل برمجية محوسبة لها أثر 

طالبة من طالبات  42تألفت عينة الدراسة من و هذه المادة، 
سفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق أالصف العاشر، و 

في التحصيل في الرياضيات لطلبة  إحصائيةذات داللة 
 إلى إضافة ،المجموعات الدراسية الثالث تعزى لطريقة التعليم

في التحصيل لطلبة  إحصائيةوجود فروق ذات دالله 
المجموعات الدراسية الثالث تعزى لطريقة التعلم، ولصالح 

مقارنة بطريقتي التعلم الحاسوبية  ،الطريقة الحاسوبية التعاونية
 الفردية والتقليدية.

 
استقصاء أثر  إلى( بدراسة هدفت 7229قامت الباحثة هديب )

عاوني والتعلم الحاسوب التعليمي بطريقتي التعلم الت استخدام
الفردي، مقارنة مع الطريقة التقليدية على التحصيل المباشر 

في قواعد النحو  األساسيوالمؤجل لطالبات الصف العاشر 
طالبة من طالبات الصف  42العربي، تألفت عينة الدراسة من 

سفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق أ، و األساسيالعاشر 
ل المباشر لطالبات المجموعات في التحصي إحصائيةذات داللة 

وجود فروق  إلى إضافة ،الدراسية الثالث تعزى لطريقة التعليم
في التحصيل المؤجل لطالبات المجموعات  إحصائيةذات دالله 

الدراسية الثالث تعزى لطريقة التعلم، ولصالح الطريقة الحاسوبية 
 يدية.التعاونية مقارنة بطريقتي التعلم الحاسوبية الفردية والتقل

تعميم برمجية تعليمية  إلى( بدراسة هدفت 7229قامت مهنا )
ثر عامل اللون في تحصيل طالبات أثرها و أودراسة  ،محوسبة

تكونت و لبعض المفاهيم الرياضية،  األساسيالصف الثامن 
سفرت نتائج وأ ،اختيرت بطريقة عشوائية ،( طالبة41العينة من )

بين تحصيل  صائيةإحالدراسة عن  وجود فروق ذات داللة 
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والمجموعة التجريبية  ،ولىطالبات المجموعة التجريبية األ
ولى التي درست ولصالح األ ،والمجموعة الضابطة ،الثانية

وجود فرق دال  إلى إضافة ،البرمجية التعليمية المحوسبة الملونة
 ،والمجموعة الضابطة ،حصائيًا بين المجموعة التجريبية الثانيةإ

 ة التجريبية الثانية.ولصالح المجموع

 استخدام( بإجراء دراسة هدفت معرفة أثر 7222قام الزعبي )
استراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف العاشر 

يتحدث عن معركة  ،لمحتوى برنامج تعليمي محوسب األساسي
اليرموك بشكل تفصيلي، مقارنة بطريقة التعلم الفردية من خالل 

( طالبًا وطالبة، اختيروا 27ة الدراسة من )تألفت عينو الحاسوب، 
بطريقة عشوائية،أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة 

 إلى( في تحصيل الطلبة يعزى =2.29عند ) إحصائية
ولصالح طريقة التعلم التعاوني، كذلك أظهرت النتائج  ،الطريقة

في تحصيل الطلبة يعزى  إحصائيةعدم وجود فرق ذي داللة 
 نس.الج إلى

المقارنة  إلى( دراسة هدفت 7222جرى الهرش والمقدادي )وأ
طريقة التعلم التعاوني وطريقة التعلم الفردي، في  استخدامبين 

اكتساب الطلبة لمهارات برنامج محرر النصوص، ومدى قدرتهم 
( طالبًا من 24على االحتفاظ بها. وقد بلغ عدد أفراد العينة )

مساق الحاسوب في كلية التربية  طلبة البكالوريوس المسجلين في
 ،ولىوالفنون بجامعة اليرموك، موزعين على شعبتين: الشعبة األ

تمثل المجموعة التجريبية التي  ،( طالباً 72فرادها )أوعدد 
استخدمت طريقة التعليم التعاوني في تعلم مهارات برنامج محرر 

 وتمثل ،( طالباً 94النصوص. أما الشعبة الثانية فتكونت من )
المجموعة الضابطة التي استخدمت طريقة التعلم الفردي في 

عينة جميع أفراد  أخضعتعلم مهارات برنامج محرر النصوص، و 
ة الختبارين )نظري وعملي( لقياس مدى اكتساب الطلبة الدراس

جراء المعالجة إبرنامج محرر النصوص، وبعد  استخداملمهارات 
وجود فروق ذات  إلىالمناسبة، توصلت الدراسة  حصائيةاإل

في متوسط اكتساب الطلبة لمهارات برنامج  إحصائيةداللة 
محرر النصوص )النظرية والعملية(، وذلك لصالح أفراد 
المجموعة التجريبية، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات 

في متوسط احتفاظ الطلبة بمهارات برنامج محرر  إحصائيةداللة 

النظري، مع وجود فروق ذات العملي و  االختبارالنصوص في 
 ين ككل، ولصالح المجموعة التعاونية.االختبار داللة في 

 استخداممعرفة أثر  إلى( دراسة هدفت 9444جرى الجبيلي )أ
الحاسوب التعليمي في تدريس مادة الرياضيات على طلبة 

( طالبًا 19، تكونت عينة الدراسة من )األساسيالصف الخامس 
موذجية التابعة لجامعة اليرموك، قسم وطالبة من المدرسة الن

مجموعتين: مجموعة تجريبية تدرس مادة  إلىالباحث العينة 
( 24الحاسوب، وقد بلغ عددها ) استخدامجمع الكسور العادية ب

طالبًا وطالبة، والمجموعة الضابطة تدرس المادة ذاتها بطريقة 
( طالبًا وطالبة. دلت 29وبلغ عددها ) ،التدريس االعتيادي

طريقة  إلىتعزى  إحصائيةالنتائج على وجود فروق ذات داللة 
ولصالح الحاسوب التعليمي كطريقة للتدريس، وعلى  ،التدريس

الجنس، وكذلك  إلىتعزى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 
تفاعل الطريقة  إلىتعزى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 

الحاسوب في  اماستخدوصى الباحث بضرورة أمع الجنس، وقد 
 تعليم الرياضيات.

استقصاء  إلىجرى دراسة هدفت أ( فقد Change,1990أما )
االستيعاب القرائي في  فيالحاسوب بطريقة تعاونية  استخدامثر أ

تألفت عينة الدراسة من و سبانية مقارنة بالطريقة الفردية. اللغة اإل
سبانية في ( طالبًا مسجلين في مساق تعلم اللغة اإل992)

 وزعوا، 9499كاديمية الجوية في الواليات المتحدة للعام األ
تمثل مجموعة و عشوائيًا على مجموعتين: المجموعة الضابطة 

الحاسوب  استخدامدرست المادة التعليمية بو  ،التعلم الفردي
تمثل مجموعة التعلم و بطريقة فردية، والمجموعة التجريبية 

الحاسوب من خالل  داماستخدرست المادة التعليمية بو  ،التعاوني
مجموعات تعاونية ثنائية، استغرقت عملية عرض المواضيع 

سبوعين، بعدها أالتعليمية نفسها على افراد المجموعتين مدة 
أخضع الطلبة جميعهم الختبار بعدي في االستيعاب القرائي 

( فقرة، وقد تبين من نتائج هذه الدراسة عدم 47المكون من )
بين المجموعتين التجريبية  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

 والضابطة، في االستيعاب القرائي بمستوياته المختلفة.

( دراسة قارن فيها نتائج تحصيل WardLaw,1998وأجرى )
فراد الذين استخدموا الحاسوب في تعلمهم ونتائج زمالئهم األ
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تكونت عينة الدراسة و الذين تعلموا من خالل الطريقة التقليدية. 
( طالبًا تتراوح مستويات القدرة القرائية لديهم ما بين 972من )

أفراد العينة الدراسية على مجموعتين:  ووزع( 2.4-97.4)
والضابطة وبلغ عددها  ،( طالباً 12وبلغ عددها ) ،التجريبية

سبوعًا أ( 27-29جراء التجربة )إ( طالبًا أيضًا، استغرق 12)
يات والمتعلقة بالقراءة، لكل من المادة التعليمية المتعلقة بالرياض

خالل هذه المدة الزمنية تم تدريس طلبة المجموعة التجريبية 
الحاسوب التعليمي، أما أفراد المجموعة  استخدامالمادة التعليمية ب

المادة التعليمية نفسها بالطريقة التقليدية، طبق  فدرسواالضابطة 
لدراسية قبل فراد العينة اأ)وارد لو( اختبارًا تحصيليًا على جميع 

عدم وجود فروق ذات  إلىجراء المعالجة، وأشارت النتائج إوبعد 
بين نتائج طالب المجموعة التجريبية وطالب  إحصائيةداللة 

ات البعدية المتعلقة بالقراءة االختبار المجموعة الضابطة في 
حصائيًا إظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة أوالرياضيات، و 

البعدي الخاص  االختبارفي  بين نتائج المجموعتين
 بالرياضيات.

 الطريقة واإلجراءات
الطريقة واإلجراءات التي اتبعت في  الجزءفي هذا وضح 

ختيارها، اهذه الدراسة، من تحديد عينة الدراسة وطريقة 
وأداة الدراسة واإلجراءات األخرى المتعلقة بتطبيق الدراسة، 

 سة.لبيانات الدرا حصائيةوأخيرًا المعالجة اإل

 عينة الدراسة:
بطريقة عشوائية  اختيروا ،( طالبة27تكونت عينة الدراسة من )

من الطالبات المسجالت لمقرر طرق تدريس الرياضيات في 
 7292/7299للعام الدراسي  -جامعة حائل -كلية التربية

ثالث شعب دراسية من  واختيرت( طالبة، 922والبالغ عددهن )
( توزيع طالبات العينة على 9) ويبين الجدول رقم شعب. 9بين 

المجموعات الثالث، وعدد أفراد كل مجموعة، ونوع المعالجة 
 الخاصة بها.

 توزيع عينة الدراسة حسب نوع المعالجة (9جدول رقم )
 المجموعة نوع المعالجة العدد
 األولى الحاسوب بشكل تعاوني استخدامدراسة المادة التعليمية ب 42
 الثانية الحاسوب بشكل فردي استخدامعليمية بدراسة المادة الت 42
 الثالثة دراسة المادة التعليمية بالطريقة التقليدية 42
 المجموع 24

 
 أدوات الدراسة:

 استخدمت الباحثة عددًا من األدوات منها :
 البرمجية التعليمية المحوسبة:

يحتوي الفقرات التعليمية نفسها  ،برنامج تعليمي محوسب وهي
 تضمنها المادة التعليمية الخاصة بطريقة التدريس التقليدية.التي ت

وقامت الباحثة بإعداد المادة النظرية وحوسبتها على برنامج 
(Flash)  ي وصف لمراحل أتستعانة بخبير في ذلك، وفيما يباال

مراحل: هي  أعَد على أربعالذي إعداد البرنامج المحوسب 
 ،لة التحكيم والمراجعةومرح ،ومرحلة البرمجة ،مرحلة التصميم

 . ومرحلة التجريب والتعديل
 : مراحل إعداد البرمجية المحوسبة للمادة التعليمية المختارة

 مرحلة التصميم -0
تمت هذه المرحلة بعد تحديد األهداف التربوية لوحدة من المقرر 

المحتوى لهذه  حللالمعتمد في قسم المناهج وطرق التدريس، 
على عدد من  ، وعرضات وتعميماتالوحدة من مفاهيم ومهار 
هج إلبداء الرأي، وفي ضوء اآلراء االمدرسات في قسم المن

 التعديالت المناسبة. أجريتها ينوالمقترحات التي أبد
 مرحلة البرمجة -9

على تنفيذ البرمجية ركزت الباحثة أثناء مرحلة البرمجة  في
 وتفعل دورهُن في عملية التعلم، وقد ،بطريقة تجذب الطالبات

ختيار الرسومات واأللوان المناسبة والمريحة اساعد في ذلك 
 للعين.

 مرحلة التحكيم والمراجعة-2
على لجنة من المتخصصين  عرضتبعد حوسبة المادة التعلمية 

لتحكيم المادة العلمية الموجودة  ؛في الرياضيات وأساليب تدريسها
بداء الرأي حول مدى صحتها ودقتها  ،في البرمجية تها ومناسبوا 
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على متخصصين في الحاسوب  للطالبات، كما عرضت
بداء الرأي حول مدى مطابقتها  ،لتحكيم البرمجية ؛والبرمجة وا 

نتاجها للمعايير الخاصة بتصميم البرمجيات التعليمية ، تم جمع وا 
 المعلومات وتصحيح األخطاء العلمية واللفظية.

أخرى إال بعد أن تضغط  إلىنتقال من شاشة عدم اال -
 لبة على المفتاح الخاص بذلك.الطا

واألشكال غير الضرورية حتى  ،حذف المؤثرات الكثيرة -
ال يتشتت ذهن الطالبة. تم نسخ البرمجية على قرص مدمج، 

 ستطالعية.التجريبه على عينة 
 مرحلة التجريب والتعديل :-4

ستطالعية من خارج عينة الدراسة لتطبيق اعينة  اختيرت
اء المحتملة عند تطبيق البرمجية، لمعرفة األخطو البرمجية، 

وكيفية التعامل معها، والزمن المستغرق في عرضها وتطبيقها، 
مثل  ،( طالبات ممن لهن بعض الخبرة الحاسوبية92) واختيرت

والقدرة على التعامل معه، وشرح لهن الهدف من  ،تشغيل الجهاز
أدخلت و تباعها أثناء العرض. اوالخطوات الواجب  ،البرمجية

 ،وخصص لكل طالبة حاسوب ،مختبر الحاسوب إلىالبات الط
وبدأ تطبيق البرمجية، وكانت الباحثة أثناء العرض تراقب 

ستفسارات الطالبات وأسئلتهن او  ،وتسجل المالحظات ،الطالبات
نتهاء من الزمن الالزم للعرض، وبعد اال وحسبعلى الدرس، 

 ،معهنالدرس  وناقشت ،جتمعت الباحثة مع الطالباتاالعرض 
 أتي:البرمجية كما ي عدلتوسجلت مالحظاتهن، وبناء على ذلك 

 حذف بعض الصور غير الضرورية في الشاشة. -
 وضع األمثلة مباشرة بعد كل قانون من قوانين الوحدة. -
ليتالءم زمن  ؛حذف بعض الفقرات غير الضرورية -

 عرض الدرس مع الوقت المخصص للحصة الواحدة.
مدمج، ثم أعيدت البرمجية البرمجية على قرص  تنسخ

للمحكمين السابقين للمراجعة، وأعيد نسخ البرمجية على عدة 
 أقراص مدمجة لكي تكون جاهزة للتطبيق.

 -:التحصيلي البعدي االختبار
ختبار تحصيلي لقياس مستوى أداء اقامت الباحثة بإعداد 

الطالبات المعرفي بعد دراسة المادة التعليمية المتعلقة بمقرر 
في ضوء  االختبارفقرات  وبنيتتدريس الرياضيات، طرق 

من المادة التعليمية بعد تحليلها.  اشتقتاألهداف السلوكية التي 
نم وللتأكد

بصورته المبدئية على مجموعة من  عرض ،االختبارصدق 
المحكمين المختصين ذوي الخبرة والعالقة إلبداء الرأي حول 

ناسب واألهداف بما يتوصياغتها  االختبارمضمون فقرات 
 جمعالموضوعة، وقد أجريت التعديالت المناسبة في ضوء ما 

 من مالحظات ومقترحات.
( فقرة من إختيار من 72في صورته النهائية من ) االختبارتألف 

 االختبارمتعدد بواقع عالمتين لكل فقرة. ولحساب معامل ثبات 
على مجموعة من مجتمع  االختبارالتحصيلي البعدي، طبق 

وبناء  ( طالبة،97بلغ عددها ) ،راسة من خارج عينة الدراسةالد
 االختبارستطالعية حسب معامل ثبات على نتائج العينة اال

 بلغت قيمتهحيث  (KR20معادلة كودررتشاردسون ) استخدامب

ه ألغراض ستخدام( وتعتبر هذه القيمة مناسبة وكافية ال2.94)
 الدراسة.

 إجراءات الدراسة:
نة الدراسة بالطريقة التي أشرنا إليها في بداية عي حددتبعد أن 
عداد  ،الفصل البعدي المناسب، ولإلجابة عن أسئلة  االختباروا 

الدراسة المحددة في الفصل األول، قامت الباحثة ببعض 
 اإلجراءات:

 اختبار التكافؤ:
المتوسطات الحسابية  حسبتللتأكد من تكافؤ المجموعات 

مات الطالبات في نهاية الفصل نحرافات المعيارية لعالواال
 الدراسي األول، والمدون في كشوفات عالمات رسمية في الكلية.

 التكافؤ تبعاً لطريقة التعلم. ختبارانحرافات المعيارية ألداء مجموعات الدراسة الثالث في المتوسطات الحسابية واال  (9جدول رقم )
 مجموعةال حجم العينة المتوسط الحسابي* اإلنحراف المعياري

 التعلم بالحاسوب بشكل تعاوني 42 85.76 22.74
 التعلم بالحاسوب بشكل فردي 42 85.96 25.42
 التعلم بالطريقة التقليدية 42 85.42 22.52
 المجموع 24 85.45 26.92

 922*العالمة القصوى من 
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( أن المتوسطات 7يتضح من خالل معطيات الجدول رقم)
دراسة الثالث متقاربة، وهذا يشير الحسابية ألداء مجموعات ال

 وجود تكافؤ بين هذه المجموعات. إلىبصورة مبدئية 

عند  إحصائيةوللكشف عن إمكانية وجود فروق ذات داللة 
 استخدم( بين المتوسطات الحسابية، α=2.29مستوى الداللة)

( نتائج هذا 2تحليل التباين األحادي، ويوضح الجدول رقم)
 التحليل.

 ختبار التكافؤ.انتائج تحليل التباين األحادي ألداء مجموعات الدراسة الثالث في  (2جدول رقم )
 مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات ف المحسوبة مستوى الداللة

 بين المجموعات 0.479 4 2.847 9.9925 9.5572
 داخل المجموعات 40902.847 85 000.254  
 المجموع 40902.627 22   

عدم  إلى( 2تشير نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول رقم )
بين المتوسطات الحسابية ألداء  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

ختبار التكافؤ، وهذا يعني تكافؤ امجموعات الدراسة الثالث في 
 أداء طالبات المجموعات الدراسية الثالث.

 ،تجريبية األولىقسمت الباحثة طالبات المجموعة ال -
 ( مجموعات تعلم تعاونية4)إلى( طالبة 74والبالغ عددها)

فرعية للمجموعة التجريبية  ضمت كل مجموعةو ، فرعية
 ( طالبات، وذلك إلتاحة فرصة أكبر للتفاعل.1)ولى األ
وقد روعي في التوزيع أن تضم كل مجموعة فرعية  -

 تم ذلك في ضوء عالماتو مستويات مختلفة من التحصيل، 
في  ةوالمدون ،الطالبات في نهاية الفصل الدراسي األول

 كشوفات العالمات الرسمية في المدرسة.
الحاسوب من  استخداموضحت الباحثة مفهوم التعلم ب -

خالل مجموعات تعاونية وأهمية ذلك، ودور كل طالبة في 
على ضرورة المشاركة والتفاعل  ركزتالمجموعة، كما 
 بصورة إيجابية.

( 92( محاضرات لمدة )92اء التجربة )ستغرق إجر ا -
 بواقع محاضرة واحدة أسبوعيًا. ،أسابيع

التحصيلي البعدي على جميع أفراد  االختبار طبق -
نتهاء من دراسة المادة التعليمية مباشرة، العينة بعد اال

 كل مجموعة من مجموعات الدراسة على حدة. واختيرت
جراء التحاالختبارتصحيح  - ليالت ، ورصد النتائج، وا 
 النتائج النهائية للدراسة. إلىالالزمة للتوصل  حصائيةاإل

 متغيرات الدراسة:
 :إلىيمكن أن تصنف تلك المتغيرات 

 المتغيرات المستقلة: -9

 ولها ثالثة مستويات: ،طريقة التعلم -
الحاسوب من خالل مجموعات  استخدامطريقة التعلم ب -9

 تعاونية )الحاسوبية التعاونية(
الحاسوب بشكل فردي )الحاسوبية  تخداماسطريقة التعلم ب -7

 الفردية(
 طريقة التعلم الفردية. -2

 
 المتغيرات التابعة:

تحصيل طالبات الفرقة الرابعة في مقرر طرق تدريس الرياضيات 
في جامعة حائل، والذي يقاس بعالمة تحصيل الطالبة على 

 التحصيلي. االختبار
 :حصائيةالمعالجة اإل

 االختبارعالمات الطالبات على ورصد  االختباربعد تصحيح 
التحصيلي البعدي للمجموعات الثالث، وتدوين عالمات 

 حسبتالطالبات في نهاية الفصل الدراسي األول في المقرر، 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية، أما الطرق 

 :فهي هااستخدامالتحليلية التي تم  حصائيةاإل
ألداء    One Way ANOVAحادي تحليل التباين األ -

 التحصيلي. االختبارالطالبات على 
ختبار توكي للفرق الدال الصادق، وذلك للكشف عن ا -

 .االختبارالفروق الدالة بين متوسطات األداء على 
 النتائج

البعدي، وذلك  االختبارنتائج  عولجتبعد إجراء تجربة الدراسة 
ت من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة. وبناًء على التحليال

عدد من النتائج  إلىالمستخدمة، فقد توصلت الباحثة  حصائيةاإل
عرض لعمليات تحليل  يأتيالمتعلقة بأسئلة البحث، وفيما 
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 وما توصلت إليه من نتائج. ،البيانات
 وهو: الدراسةالنتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال 

في تحصيل طالبات الفرقة  إحصائية"هل توجد فروق ذات داللة 
عة في مقرر طرق تدريس الرياضيات في جامعة حائل تعزى الراب

المتوسطات  حسبتلإلجابة عن هذا السؤال و  طريقة التعلم؟ إلى
نحرافات المعيارية ألداء كل من المجموعات الحسابية واال

على النحو المبين في  االختبارالدراسية الثالث على هذا 
 (.4الجدول رقم) 

                                                            االختبارحرافات المعيارية ألداء مجموعات الدراسة الثالث على نواال  المتوسطات الحسابية (4جدول )
 التحصيلي البعدي وفقًا لطريقة التعلم.

 طريقة التعلم العدد المتوسط الحسابي * اإلنحراف
 التعلم بالحاسوب بشكل تعاوني 42 46.22 2.42
 التعلم بالحاسوب بشكل فردي 42 47.42 6.05
 التعلم بالطريقة التقليدية 42 40.20 2.26
 المجموع الكلي 24 47.86 2.62

 42*العالقة القصوى من 
( وجود فرق ظاهر بين متوسط أداء 4تبين من الجدول رقم )

ولمعرفة إن كان الفرق الظاهر بين  ،مجموعات الدراسة الثالث
عند مستوى  إحصائيةالسابقة ذا داللة المتوسطات الحسابية 

 One)تحليل التباين األحادي  أجري( فقد   =2.29الداللة )
Way ANOVA). 

 ( يوضح نتائج هذا التحليل.9والجدول رقم )
 التحصيلي االختبارنتائج تحليل التباين األحادي ألداء الطالبات على  (5جدول رقم )

 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية المربعات متوسط قيمة ف المحسوبة مستوى الداللة
 بين المجموعات 064.222 4 252.98 0.46 9.922

 داخل المجموعات 2925.722 85 76.47  
 المجموع الكلي 2292.874 22   

( وجود فروق ذات داللة 9يتضح من معطيات جدول رقم )
اسية بين متوسطات أداء طالبات المجموعات الدر  إحصائية

التحصيلي، ولمعرفة لصالح أي من هذه  االختبارالثالث على 
طريقة توكي  واستخدمتالمجموعات الثالث تكون هذه الفروق ، 

 Tukey’s Honestly Significant)للفرق الدال الصادق 
Difference)  والذي يرمز له بـH.S.D.،  ويوضح الجدول رقم

 هذه الطريقة. استخدام( نتائج 1)

  نتائج اختبار توكي للكشف عن الفرق الدال الصادق بين متوسطات أداء المجموعات                                                      (6م )جدول رق
 التحصيلي وفقًا لطريقة التعلم. االختبارالدراسية الثالث على 

 طريقة التعلم متوسطاتال التعلم بشكل تعاوني التعلم بشكل فردي التعلم بالطريقة التقليدية
 التعلم بشكل تعاوني 46.22 (9)  
 التعلم بشكل فردي 47.42 (0.7) (9) 
 التعلم بالطريقة التقليدية 40.20 (*7.76) (4.96) (9)

 (  =2.29عند مستوى الداللة )

 إحصائيةداللة  وق ذات( وجود فر 1يتضح من الجدول رقم )
 ،صيل الطالبات( في تح  =2.29) عند مستوى الداللة

إذ اوني مقارنة بالطريقة التقليدية، ولصالح طريقة التعلم بشكل تع
هو المتوسط الحسابي ألداء طالبات المجموعة التعاونية  إن
 (.72.92)هو (، وألداء طالبات المجموعة التقليدية 79.29)

ليها الباحثة في إويمكن تفسير هذه النتيجة التي توصلت 
التفوق في بعض مجموعات الدراسة من  دراستها باعتقادها أن

أن التدريس و األسباب يوفرها التعلم بالحاسوب بشكل تعاوني، 

بطريقة الحاسوب التعاوني يمثل فرصة لمجموعة الطالبات من 
كل طالبة مع األخرى عن طريق  ستفادة من خبراتأجل اال

تبادل األفكار. في حين أن هذه الفرصة غير متوفرة للطالبات 
ي يتعلمن بشكل فردي وبالطريقة التقليدية. وربما دفع اللوات

المشاركة  إلىأسلوب التعلم بشكل تعاوني مجموعات الطالبات 
بداء الرأي في األمثلة المعروضة والتعاون فيما بينهن، مما  وا 

ستيعاب ومحاولة الفهم واال ،أثار لديهن التفكير بشكل جدي
 كة الجماعية الفاعلة.للمفاهيم الرياضية المختلفة أثناء المشار 
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 تغريد المومني

 

الحاسوب التعليمي  استخدامأن  إلىكما يمكن تفسير ذلك 
كطريقة حديثة في التدريس ومن خالل مالحظة الباحثة الذى 

ن حداثة األجهزة إ إذدافعية أكبر لدى الطالبات  إلىأدى 
والبرنامج التعليمي وفر المتعة لدى الطالبات أثناء تعلمهن، مما 

، لتشويق لتتبع محتويات البرنامج التعليميأثار لديهن عنصر ا
 ،ستمرار بين موضوعات البرنامجوالعمل على محاولة الربط با

وتنسجم هذه النتيجة التي توصلت إليها الباحثة مع نتيجة 
( 7229( ودراسة مهنا )7229الدراسة التي أجراها )هديب، 

 ,Shashanni( ودراسة )7222ودراسة التميمي )
وجود فروق دالة إحصائيًا بين  إلىحيث أشارت (2006

ستخدمت الحاسوب بشكل اتحصيل أفراد المجموعة التي 
تعاوني والمجموعة التي تعلمت بطريقة تقليدية ولصالح 

 المجموعة الحاسوبية التعاونية.
 التوصيات:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة 
 باآلتي:
 ختبار فاعلية الحاسوب إجراء المزيد من الدراسات ال

 .رى مختلفةالتعليمي في موضوعات أخ
  الحاسوب في  استخدامتشجيع مدرسي الرياضيات على

 تدريس الرياضيات.
 إجراء مزيد من الدراسات المماثلة على عينات أكبر، 

 وتطبيقها على الجنسين: الذكور واإلناث.
  إنتاج برمجيات تعليمية منهجية في موضوعات

 ة أثرها في التعلم .ودراس ،مختلفة
  إجراء دراسات أخرى تتضمن مجموعات تعاونية دون

 الحاسوب. استخدام

 المراجع:
استراتيجية  استخدام(: " أثر 9442أبو ريا، محمد يوسف إبراهيم )

التعلم باللعب المنفذة من خالل الحاسوب في اكتساب مهارات 
ئي في العمليات الحاسوبية األربع لطلبة الصف السادس االبتدا

المدارس الخاصة في عمان"، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 الجامعة األردنية، عمان.

لتدريس  الحاسب استخدام أثر(. ٧٠٠٢ صنت.) بن الحربي، محمد
كلية  ، منشورة دكتوراه غير رسالة ، الثانوية بالمرحلة الرياضيات

 القرى. أم جامعة ، التربية

 التعليم استخدام (. واقع7222إبراهيم.) الرحمن التميمي، عبد
 ضوء في الثانوية بالمرحلة الرياضيات في تدريس اإللكتروني
 رسالة مقارنة(، )دراسة المختارة الدول ببعض  NCTMمعايير 
 ،مكة القرى أم جامعة ، التربية كلية ، منشورة غير دكتوراه

 المكرمة.
 استخدام(. معوقات 7222القرشي، وائل بن سالم بن خلف اهلل.)

الحاسوب وشبكة المعلومات الدولية )االنترنت( في تدريس 
الرياضيات للصف االول المتوسط في محافظة الطائف. رسالة 

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.
الحاسوب  استخدام(. أثر 9444الجبيلي، إبراهيم محمد علي. )

الصف التعليمي على التحصيل المباشر والمؤجل عند طلبة 
ماجستير غير منشورة،  في الرياضيات. رسالة  األساسيالخامس 

 جامعة اليرموك، إربد.
(. التعلم الذاتي ومتغيرات العصر. 9444حسن، محمد صديق. )

 .14-97(، 999قطر، العدد ) -مجلة التربية
(. نظام التعليم بمساعدة الحاسوب، 9447خصاونة، أمل عبداهلل. )
 (.49(، ع )2لرياضيات، دراسات، مج )وأثره في تعليم وتعلم ا
إستراتيجية التعلم التعاوني  استخدام(. أثر 7222الزعبي، خالد أحمد )

لمحتوى برنامج  األساسيفي تحصيل طلبة الصف العاشر 
تجاهاتهم نحو الحاسوب. رسالة ماجستير غير  الحاسوب التعليمي وا 

 منشورة. جامعة اليرموك، إربد.
(.أثر التعليم بواسطة الحاسوب 9441رنة،علي.)، ابراهيم وحواالقاعود

في  األساسيفي تنمية الفكر االبداعي لدى طالبات الصف العاشر 
-22(،9مبحث الجغرافيا.مجلة جرش للبحوث والدراسات،العدد )

29. 
الحاسوب في التعليم :مادة  استخدام(.9491فخر الدين.) القال،

 .91-22(،94ووسيلة. المجلة العربية للتربية، ع)
نمط التدريس  استخدام(. أثر 9444الفار، إبراهيم عبدالوكيل. )

الخصوصي كأحد أنماط تعليم الرياضيات المعزز بالحاسوب على 
تحصيل تالميذ الصف األول األعدادي لموضوع المجموعات 

تجاهاتهم نحو الرياضيات. حولية كلية التربية، العدد ) (، 99وا 
 .249 -292ص

 استخدام(.مقارنة أثر اسلوبين في 7229محمود,رابعة محمد .)
في  األساسيالحاسوب التعليمي على تحصيل طلبة الصف السابع 

 مادة التالوة.رسالة ماجستير غيرمنثورة.جامعة اليرموك،اربد:األردن.
الحاسوب في  استخدام(: "أثر 7222صبح، يوسف والعجلوني، خالد )

لمي على تدريس الرياضيات لطلبة الصف األول الثانوي الع
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، 9، ع22تحصيلهم واتجاهاتهم نحو الحاسوب"، مجلة دراسات، مج
 ، الجامعة األردنية، عمان991-911ص

كل من التعلم التعاوني  استخدام(. اثر 7229هديب،بثينة محمد.)

والتعلم الفردي من خالل الحاسوب في التحصيل المباشر والمؤجل 
لعربي. رسالة لقواعد النمو ا األساسيلطالبات الصف العاشر 

 ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك،اربد:االردن .
(.دراسة مقارنة بين اسلوبي التعلم 7222الهرش،عايد ومقدادي،محمد.)

التعاوني والتعلم الفردي في اكتساب الطالب لمهارات برنامج محرر 
النصوص وقدرتهم على االحتفاظ بها.المجلة 

 .994-29(،92)99التربويه،
Chang,k.(1990).The Interaction of Cooperative Learning 

And Computer  Mediated   Interactive Video disk In 
Beginning Spanish.Dissertation 
AbstractsInternational,51(2),p.477. 

Wardlaw,R.(1998).Effect of Computer Assisted Intruction 
on Achievewent Outcomes of Adults In 
Developmental Education Programs:AComparative 

Study.Dissertation Abstracts Interational, 58(10), p.3804. 
Baker, warrant, and Hale Thomas, (1997) Technology 

in the classroom. Education Review. 32(5): 42-49. 
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 في فلسطين االستقاللطلبة جامعة دى لببعض المتغيرات  التراكمي وعالقتهبالمعدل المتغيرات المتنبئة 
 محمد طالب دبوس      تيسير عبدا هلل

 فلسطين –جامعة االستقالل 
 8/9/3131تاريخ القبول:                                                    31/3/3131تاريخ التسلم: 

وقد تألف  التعرف على المتغيرات المتنبئة بالمعدل التراكمي وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة االستقالل. هذه الدراسة إلىهدفت 
موزعين وطالبة  ( طالبا  671من) تكونت عينة الدراسة( طالبا وطالبة، و 134والبالغ  عددهم ) ،مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة االستقالل

تم الحصول على بيانات الدراسة من قسم القبول والتسجيل في  ولتحقيق هذا الهدفبالطريقة القصدية.  اختيرواتخصصات علمية تم  (5على )
والقدرات  البدنيهالثانوية العامة، وعالمات كل من اختبار اللياقة شهادة الدراسة دراستها على معدل  تاشتملت المتغيرات التي تمو الجامعة، 

ثانية من السنة الطلبة مستوى ل ، والتخصص في الجامعةلثانويةوفرع الدراسة ا ،والمعدل التراكمي ،والمقابلة الشخصية ،ختبار الشخصيةوا ،العامة
 .7167/7163العام الدراسي 

معدل الثانوية  متغير أنلتحليل البيانات، وأظهرت النتائج  Stepwise بطريقه Multiple Regressionاختبار االنحدار المتعدد  واستخدم
بالمعدل التراكمي في الجامعة. كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعدل التراكمي  العامة كان األكثر تنبؤا  

الدراسة الثانوية لمعدل التراكمي تعزى لمتغير فرع ابينما هناك فروق ذات داللة إحصائية في  ،تعزى لمتغيري الجنس والتخصص في الجامعة
الكلمات (باالعتماد على معدل شهادة الدراسة الثانوية كمعيار مالئم في قبول الطلبة في الجامعة.أوصت الدراسة  وأخيرا   .لصالح الفرع العلمي

 .)جامعة االستقالل، فلسطينالمعدل التراكمي، بئة، نالمتغيرات المت المفتاحية:
 

The predictor Variables of Grade Point Average (GPA) and its relationship to other variables at Al-
Istiqlal University in Palestine 

Mohammad T. Dabous Taisir Abdallah 
Al-Istiqlal University - Palestine 

he present study aimed at determining the predictor variables of grade point average (GPA) and its relationship to 
other variables of Al-Istiqlal University (IU) cadets in Palestine. The population of the study consisted of 634 
cadets.  A purposeful sample (129) cadets was drawn. To achieve the aims of the study, the researchers obtained 

data related to junior cadets in the academic year 2012-2013from the Registration and Admission Department at IU. Such 
data included cadets' Tawjihi scores, cadets' physical test scores, cadets' ability scores, cadets' personality test, cadets' 
interviews scores and cadets' majors.   Multiple Regressions and Stepwise Methods were utilized to analysis the data. 
Results showed that cadets’ Tawjehi scores was the main predictor of cadets' GPA at IU. Results also indicated that there 
were no significant differences in cadets' GPAs due to the study variables (gender and cadets' majors). On the other hand, 
there were significant differences in cadets' GPAs due stream of study in Tawjehi in favor of scientific stream. Based on 
the findings of the study, the researchers recommended that the admission department should depend on cadets’ Tawjehi 
scores as a major admission requirement. (Key words: GPA, predictor variables, Gender, Cadets, Al-Istiqlal University). 

 
 مقدمة:

في عملية القبول يتزايد كل عام  مستمرا   تواجه الجامعات تحديا  
عملية القبول الجامعي مشكلة عامة تعاني منها الجامعي للطلبة، ف

اتخاذ قرار بقبول الطلبة للدراسة  إن إذ معظم الجامعات في العالم.
السيما مع ازدياد أعداد الطلبة يحتم على  ،الجامعية أو رفضهم

ين عن سياسة القبول تحري الدقة والموضوعية عند اتخاذ المسؤول
التي  للقبول مثل هذه القرارات من خالل استخدام المعايير المناسبة

الوصول إلى قرار يتسم بقدر كبير من  فيى حد كبير تساعد إل
 العدالة والدقة. 

وال تعدو  ،عامة لقبول الطلبة للدراسة فيها سسا  الجامعات أ  تعتمد 
عاما  يحدد في ضوئه أعداد  إطاراسس عن كونها هذه األ

تعمل كل و  ،المقبولين في الكليات المختلفة في تلك الجامعات
وفقا  لتلك األسس على اختيار نخبة من الطلبة والطالبات جامعة 

T 
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عالمات  وتتصدرتوقع نجاحهم في الدراسة الجامعية. الذين ي

قائمة تلك  مةالطلبة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العا
قدرة حقيقيا  عن  تصورا  . لكن هذا االعتماد قد ال يعطي األسس

( . ومن 6111الطالب على اجتياز دراسة جامعية معينة )المرشد،
التي تكون قادرة  الدقيقة استخدام المعايير إلىهنا تبرز الحاجة 

 على التنبؤ بتحصيل الطالب الجامعي.
في اتخاذ قرارات بقبول  وعلى الرغم من أهمية معايير القبول

 صدقها علىأن عدم توافر األدلة  إالأو رفضه الطالب 
. وللحد من تائجها أمرا  مضلال  وموضوعيتها يجعل االعتماد على ن

النتائج السلبية التي قد تترتب على استخدام مثل هذه المعايير في 
عايير اتخاذ قرار القبول بدأ االهتمام بدراسة القيمة التنبؤية لهذه الم

لتحديد مدى صدقها وصالحيتها التخاذ قرار بقبول الطالب أو 
 رفضه.

المهمة للحصول على  إحدى الوسائلتعد اختبارات القبول 
ولكي  ،قبول الطالب أو رفضهاتخاذ قرار معلومات تساعد في 

تكون هذه المعلومات دقيقة ينبغي أن تتمتع هذه االختبارات 
تعلق الصدق هنا بمدى فائدة وي ،والموضوعية بالثبات والصدق

أداة القياس في اتخاذ قرارات تتعلق بقبول الطالب في التعليم 
الجامعي ، فإذا لم تكن لهذه األدوات فائدة تساعد متخذي القرار 

والذي قد يعود لنقص الدقة في  ،التوصل إلى قرارات صائبة في
إن غير متعلقة بمجال القرار فالمعلومات التي تقدمها أو كونها 

 (.7111)عالم، نتائجها ال تتسم بالصدق 
ذات قيمة تنبؤية القبول  اختباراتأن تكون  أيضا ومن المهم

التي يحصل عليها الطالب في اختبار  فالدرجة باألداء الجامعي، 
بل تكمن أهميتها في قدرتها  ،القبول ليست مهمة في حد ذاتها

ة المناسبة على وتوفر األدل .ى التنبؤ بأداء الطالب المستقبليعل
موضع يكون بالمحك يعد أمرا  مهما ، فالمحك عالقة االختبار 

، وهو الذي يستخدم االختبار الحالي االهتمام عند بناء االختبار
 (.7111، )الدوسريبؤ بكيفية األداء عليه مستقبال  للتن

وتعد العالقة بين اختبارات القبول والنجاح في الجامعات من 
ت باهتمام كثير من الباحثين والدارسين، وقد المواضيع التي حظي

 إذ، جاءت نتائج أبحاثهم متعددة ومتشابكة، ومتناقضة أحيانا  
اختبارات القبول أثبتت بعضها أن هناك عالقة إيجابية بين 

والنجاح األكاديمي في الجامعة، وأظهر بعضها اآلخر نتائج 
 (.7161عكسية أو عالقة بسيطة جدا )العمايرة والعشا، 

بأن يكون القبول فيها قائما  على  في العالماهتمت الجامعات لقد  
الفرصة للطلبة الذين  إعطاءمبدأ االنتقاء واالختيار رغبة في 

يعد اتخاذ جاحهم في الدراسة الجامعية عالية. و تكون احتمالية ن
عة أو رفضه قرارا  مهما  قرار بقبول الطالب للدراسة في الجام

الفرصة للطالب  إعطاءالرفض ، نظرا  ألهمية  القبول أو :بجانبيه
. ورفض ن الدراسة الجامعية والنجاح فيهاالذي يستطيع االستفادة م

وفي ذلك حماية للطالب لب الذي يحتمل تعثره أو انسحابه الطا
، وكذلك رةو السنوات المهد إلى باإلضافة واإلحباطمن الفشل 

ول الطلبة غير حماية للجامعة وتوفير لمواردها التي يشكل قب
 ،مع التكلفة العالية للتعليم الجامعي إلمكاناتهاهدرا  فيها  األكفاء

 وجامعة االستقالل في فلسطين تواجهسواء كان أكاديميا  أو مهنيا . 
هناك زيادة ملحوظة في أعداد ففي اختيار الطلبة،  حقيقيا   تحديا  

ها في كل م ليتقد إذ ،لاللتحاق بها سنويا  الطلبة الذين يتقدمون 
وطالبة  طالبا   651يتم اختيار لوطالبة  طالب 7111عام حوالي 

وذلك بسبب خصوصية  ،منهم بناء على معايير علمية دقيقة
ومن هنا تبرز أهمية وضع معايير دقيقة في الجامعة األمنية. 

طالب يتقدم بطلب كل فوعلى أسس علمية.  ،اختيار الطلبة
ما ضمن ي الثانوية العامة يجب أن يكون معدله ف بها لاللتحاق

ثم  فأعلى،% 15تسمح به وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وهو 
أو  ا  وتكون نتيجته الئق ،شاملال لفحص الطبيليخضع الطالب 

 ،ختباراتاال من مجموعةيتقدم ل نتيجته الئقا   تإن كانفغير الئق. 
ختبار وا ،واختبار القدرات العامة البدنية،وهي اختبار اللياقة 

 و مقابلة شخصية مع الطالب.  يتم عمل بعد ذلك للشخصية ثم
عالمة لكل طالب من لجنة مختصة تشكل  وضعتفي كل امتحان 
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 أشخاصومن  ،من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة
ومن  ،من األجهزة األمنية المختلفة مختصين من خارج الجامعة

 الجامعات المختلفة في فلسطين.
 سة:مشكلة الدرا

قائم التتمثل مشكلة الدراسة في قبول الطلبة في جامعة االستقالل 
 ،على أساس معدالتهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية

الجامعة عند قبول الطلبة، لذا  اتجريه التيالقبول  اتواختبار 
التنبؤ  فيهذه االختبارات  أكثرستحاول هذه الدراسة التعرف على 

والحصول  ،في السنة األولى من الجامعة بمعدل الطالب التراكمي
عالقة بين الثم التعرف على  ،على األهمية النسبية لكل منها

 .ر القبول والمعدل التراكمي للطلبةيمعاي
 أسئلة الدراسة:

ما إذا كانت القيمة التنبؤية  إلىالدراسة التعرف  حاولت    
ختلف ت لقبول الطلبة في جامعة االستقالل للمعايير المستخدمة

المختلفة في الجامعة،  وفرع التخصصات الجنس، و باختالف 
  الدراسة الثانوية. 

 :اآلتيةلقد تحددت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة و 
 طلبه ا بالمعدل التراكمي لدىؤ ما المتغيرات األكثر تنب  -6

 جامعة االستقالل؟
هل هناك عالقة بين معايير القبول والمعدل التراكمي  -7

 ب في نهاية السنة األولى؟للطال
في المعدل  إحصائيةوجد فروق ذات داللة تهل  -3

التخصص، و التراكمي بين الطلبة تعزى إلى متغيرات الجنس ، 
 فرع الدراسة الثانوية؟و 

 فرضيات الدراسة:
عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -6
( α ≤ 0.05  )   إلى ى في المعدل التراكمي بين الطلبة تعز

 الجنس في الجامعة.متغير 

مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -7
( α ≤ 0.05  )  إلى في المعدل التراكمي بين الطلبة تعزى 

 متغير التخصص في الجامعة.
مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -3
( α ≤ 0.05  )  إلى في المعدل التراكمي بين الطلبة تعزى 

 متغير فرع الدراسة الثانوية.
 هدف الدراسة:

طبيعة العالقة بين المعدل  هذه الدراسة إلى التعرف على تهدف
القبول المستخدمة في جامعة االستقالل  التراكمي ومعايير

 اختبار اللياقةو  ،لعامةاوالمتمثلة في معدالت )اختبار الثانوية 
المقابلة و ر الشخصية، اختباو اختبار القدرات العامة، و  ،البدنية

على العوامل التي تتنبأ بالمعدل  أيضا  والتعرف الشخصية(. 
التراكمي للطلبة في جامعة االستقالل مثل جنس الطالب 

 . و فرع الدراسة الثانوية العامة  ،وتخصصه في الجامعة
 حدود الدراسة : 
 

هذه الدراسة على طلبة جامعة االستقالل الملتحقين في  اقتصرت
وأمضوا سنة دراسية في  1،م7166/7167م الدراسي العا

الجامعة. أما نتائج هذه الدراسة فتتحدد بالتعرف على القيمة 
عام التنبؤية لمعايير القبول المستخدمة في جامعة االستقالل لل

 لطالب السنة األولى.بالمعدل التراكمي  7166/7167
 حدود الدراسة ومحدداتها:
 :يأتيما تتحدد نتائج هذه الدراسة ب

: اقتصرت هذه الدراسة على طلبة جامعة حدود بشرية .6
االستقالل في فلسطين الملتحقين في العام الدراسي 

  .وأمضوا سنة دراسية في الجامعة ،م7166/7167
: أجريت هذه الدراسة في الفصل األول من العام حدود زمانية .7

 (.7163 -7167الدراسي )
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جامعة االستقالل : أجريت هذه الدراسة في حدود مكانية .3

 فلسطين(. -)أريحا
 مصطلحات الدراسة: 

: هو النسبة المئوية لمجموع معدل امتحان الشهادة الثانوية العامة
العالمات التي يحصل عليها طالب الصف الثاني الثانوي من 

 المجموع الكلي للعالمات على المواد الدراسية المقررة.
ضرب كل عالمة : هو مجموع حاصل المعدل التراكمي للطالب

مئوية لكل مادة تعليمية بعدد ساعاتها المعتمدة مقسوما  على 
لحظة رصد  حتىمجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب 

 البيانات.
 في: وسائل إلعطاء معلومات تساعد متخذ القرار معايير القبول

 الجامعة.اتخاذ أحكم قرار يمكن اتخاذه لقبول طالب للدراسة في 
: هي المتغيرات التي تتنبأ بتحصيل الطالب في رات المتنبئةالمتغي

ية وهي في هذه الدراسة عالمات كل من )اختبار الثانو  ،الجامعة
اختبار و اختبار القدرات العامة، و اختبار الشخصية، العامة، و 

 لمقابلة الشخصية(.وا، البدنية اللياقة
منية( هي )األكاديمية الفلسطينية للعلوم األ:جامعة االستقالل

أنشئت ألغراض  ،أريحامؤسسة وطنية أمنية علمية تقع في مدينة 
، ية الفلسطينية وتدريبهم وتأهيلهماألجهزة األمن العاملين في  إعداد

 ا  وتخريج كوادر علمية ذات كفاءة لرفد األجهزة بها، وتضم أقسام
يجمعها حرم جامعي واحد، وهي أول جامعة  ،علمية وأمنية مختلفة

 .ي فلسطينأمنية ف

 الدراسات السابقة
لقد خضعت معايير القبول للعديد من الدراسات التي هدفت إلى 
تحديد القيمة التنبؤية لهذه المعايير لتقييم القرارات التي تبنى 

 والفرق على مدى الفائدة التي تقدمها التخاذ قرار ما. ،عليها
( دراسة هدفت إلى معرفة الصدق 7112أجرى الشهري)فقد 

بؤي الختبار القدرات العامة المعمول به لدى خريجي الثانوية التن
العامة واختبار شهادة الثانوية العامة في المعدل التراكمي 

الجامعي. ولقد أظهرت نتائج الدراسة أهمية اختبار القدرات العامة 
وأنه يعمل كمتنبئ جيد للمعدل التراكمي  ،في المعدل التراكمي

( من المعدل التراكمي 1.77) فسر ما نسبته إذ ،الجامعي
للطالب. وكذلك أثبت اختبار شهادة الدراسة الثانوية أهميته 

فسر ما نسبته  إذ ،كمعيار للقبول والتنبؤ بالتحصيل الجامعي
وتم التوصل أيضا  إلى ( من المعدل التراكمي للطالب. 1.63)

فقد فسر ما  ،أهمية االختبارين معا  في المعدل التراكمي الجامعي
وأن في اجتماعها معا   ،% من المعدل التراكمي للطالب7سبته ن

 متنبئا  قويا  بتحصيل الطالب الجامعي.
بدراسة هدفت إلى  (Geiser and Maria, 2007)وقامت 

المدرسة الثانوية  معرفة الصدق التنبؤي لعالمات الطلبة في
كمؤشر على تحصيلهم الدراسي ونجاحهم في السنة األولى في 

( طالب وطالبة 11111وقد تألفت عينة الدراسة من ) الجامعة،
من طلبة السنة األولى في جامعة كاليفورنيا. وأظهرت أبرز النتائج 
أن معدل الطالب في الثانوية العامة هو المؤشر التنبؤي األقوى 
على تحصيله الدراسي في الجامعة من السنة األولى وحتى السنة 

امعة، وأن العالقة تزداد بين الرابعة في جميع التخصصات في الج
معدل الطالب في الثانوية العامة وتحصيله الراسي في الجامعة 

 بعد االنتهاء من السنة الدراسية األولى.
( دراسة هدفت إلى تحديد أفضل 7115) والزير اهلل وأجرى عبد

واشتملت  العوامل التي تتنبأ بتحصيل طلبة جامعة القدس،
ا على معدل الثانوية العامة والسنة المتغيرات التي تمت دراسته

وجنسه والكلية والتخصص األكاديمي الذي  ،الدراسية للطالب
 واستخدمومكان السكن والمعدل التراكمي في الجامعة.  ،يدرسه

لتحليل  Multiple Regressionاختبار االنحدار المتعدد 
أن هناك خمسة عوامل تتنبأ بتحصيل وأظهرت النتائج  .البيانات

بة مرتبة حسب أهميتها، وهي على التوالي: معدل الثانوية الطل
 ،والتخصص األكاديمي ،والسنة الدراسية ،وجنس الطالب ،العامة

 والفصل الدراسي لقبول الطالب.
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الكشف عن  إلىهدفت فقد ( 7113) ومحمد بنايدراسة ال أما
العالقة بين المعدل التراكمي الجامعي وبين كل من القيمة التنبؤية 

وجنس الطالب  ،بجامعة قطرمستخدمة كمعايير للقبول ال
أظهرت الدراسة أن و  ،(ة،أهليةونوع المدرسة )حكومي ،جنسيةوال

 أكثر مناألدبية  أكبر عدد من الطلبة القطريين يتركز في الكليات
لية متغير نسبة الثانوية العامة عاوقد أكدت ف .الكليات العلمية

نسبة المعدل التراكمي من خالل كمعيار تستخدمه الجامعة للتنبؤ ب
واختالف هذا المعيار بين  ،التدريجي االنحداراستخدام تحليل 

وضحت الدراسة وجود أ اكم طلبة المدارس الحكومية والخاصة.
كل من و قوية بين المعدل التراكمي الجامعي   ارتباطيةعالقة 

 ونوع الكلية ونوع ،وجنس الطالب والجنسية ،نسبة الثانوية العامة
 المدرسة.

( إلى تقييم القدرة التنبؤية لمعدل 7113كما هدفت دراسة جرادات )
جي يالثانوية العامة األردنية على التنبؤ بالمعدل التراكمي لخر 

جامعة اليرموك، وقد استخدم الباحث التحليالت اإلحصائية 
، وتحليل االنحدار المتعدد والبسيط ؛ لتحقيق أغراض الوصفية

لدراسة إلى استنتاج أن معدل الثانوية العامة خلصت االدراسة. و 
عن التنبؤ بالنجاح في الجامعة، وأن االستمرار في  عاجز تماما  

االعتماد على شهادة الدراسة الثانوية العامة كمعيار للقبول ليس 
 له مبرر.
على القيمة هدفت إلى التعرف دراسة ( 7116لنجار )ا وأجرى

كان من أهم و  ،الملك فيصلمعايير القبول بجامعة التنبؤية ل
النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن كال  من درجات اختبار 

أهم  من القبول ومجموع الدرجات في شهادة الثانوية العامة تعد
كما  ،ح الطالب في الجامعة بصفة عامةالمتغيرات التي تتنبأ بنجا

 ،نسبة ضعيفةبولكن ؤثر تخصص الطالب على هذا النجاح قد ي
عطي اختبار القبول أو مجموع درجات شهادة الثانوية أهمية وال ت

ن كان اختبار  ،تباين في األداء  الجامعي الالحقفي تفسير ال وا 
 القبول يفسر نسبة أكبر من هذا التباين.

 ,Fenester, Markusوفي دراسة أخرى قام بها كل من 
Wiedemann, Brakett & Fernandesz,  2001)   هدفت

لى العالقة بين عالمات اختبار القبول، والتحصيل إلى التعرف ع
في الدراسة الثانوية العامة، والعالمات التي يحصل عليها الطالب 
في بعض المساقات الجامعية ، حيث كانت المساقات التي سجل 
فيها الطالب هي : الرياضيات ، والعلوم الحياتية ، والفيزياء ، 

نتائج الدراسة إلى أن  والعلوم االجتماعية ، والفنون. أشارت
عالمات اختبار القبول ، وعالمات الدراسة الثانوية كانت تتنبأ 

 بشكل دال بأداء الطالب في مساق الرياضيات.
من  ( فقد أظهرت أن كثيرا  6111في دراسة الدوغان )أما 

العالمية تستخدم عالمة الثانوية العامة واختبارات القبول  الجامعات
يير القبول المستند عليها في قبول الطالب، باعتبارهما أبرز معا

 في دول الخليج بعالمة الثانوية العامة بوصفها معيارا   يكتفىبينما 
داخل الجامعات.  االنتقائيةوبعض الكليات  ،باستثناء جامعة واحدة

ولقد تبين أن عالمات الثانوية العامة هي أفضل متغير منفرد يتنبأ 
تبار االستعداد الدراسي هو أفضل بدرجات الطالب في الكلية، واخ

متغير بعد درجات الثانوية العامة للتنبؤ بدرجات الطالب في 
الكلية. كما أظهرت الدراسات أن المعايير األخرى كالمقابلة 
والتوصيات وبعض المتغيرات الشخصية األخرى لم تضف شيئا  
 يذكر للداللة على نجاح الطالب في الدراسة الجامعية. وقد

معيارا يعد  الدراسة ضرورة استخدام اختبار قبول عام  اقترحت
 المستخدمة.يضاف إلى درجة الثانوية العامة 

بدراسة هدفت  (Oldifield and Hutchinson, 1996)قام و  
ومعدالت عالمة المرحلة  (GRE)إلى تقويم كفاءة عالمة امتحان 

(GGPA)  ت في التنبؤ بتحصيل طلبة الدراسات العليا في الواليا
كانت تسهم  (GRE)المتحدة، وقد أظهرت النتائج أن عالمة 

كانت تفسر   (GGPA)بالقليل من القدرة التنبؤية وعالمات  
( من التباين في عالمات الطلبة، كما أشارت 1.33حوالي )

  (GGPA)إلى أن عالمات الطلبة على امتحان  النتائج أيضا  
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ان الطلبة كانت ضعيفة بالتنبؤ في عالمات المساق الذي ك

 مسجلين فيه.
كما أن هناك العديد من الدراسات األجنبية التي أظهرت وجود 

ومعدله في   GPAعالقة ارتباطيه بين المعدل التراكمي للطالب 
معدل الثانوية من المتغيرات المتنبئة بنجاح  عد، وي  SATالثانوية 

الطالب في الجامعة. وبينت هذه الدراسات وجود عالقة ارتباطيه 
 بين معدل الدراسة الثانوية والتحصيل الجامعي.   ومنإيجابية 

 هذه الدراسات: أشهر
Fleming (2002), Kim ( 2002) Moffat  (1993) 
Ramist,  Lewis and MCcamley – Jenkins ( 1993)  
Tross  et al.,  ( 2000)  Waugh,  Micari and 
Takallkan (1994) Walf and Johson  (1995), 
Bailey,   Jeong , and  Cho , (2010), Bettinger , 
and Long(2009), Boatman , and Long (2010) , 
Kim, (2002), Ramist, Lewis, and  MCcAMLEY-
Jenkins  (1993), Tross, Harper, Osher, and 
Kneidinger  (2000), Waugh , Micceri,  and  
Takalkar,  (1994),  Zheng, Saunders, Shelley 
and  Whalen (2002).. 

أن معدل  خلص الباحثان إلىسابقة ومن خالل عرض الدراسات ال
حد المتغيرات األساسية في التنبؤ بنجاح هو أ الطالب في الثانوية

العربية الدراسات  معظمالطالب في الجامعة، وهذا ما أكدته 
  والعالمية.

 الطريقة واإلجراءات :
 ليليالمنهج الوصفي التح ان: استخدم الباحثمنهج الدراسة

طبيعة هذه الدراسة، وذلك من خالل تحليل نتائج الطلبة  لمناسبته
 ع د إذ، ول التي أجريت لهم من الجامعةعلى جميع امتحانات القب

جميع  ع دتللدراسة، بينما المعدل التراكمي المتغير التابع الرئيس 
العالقة بين المتغيرات  ود رست متغيرات مستقلة.اختبارات القبول 

رتباطي من أجل المنهج االواستخدم متغير التابع. المستقلة وال
دراسة العالقة بين المعدل التراكمي ومعايير القبول المستخدمة في 

 جامعة االستقالل.
 :مجتمع الدراسة

في العام  تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة االستقالل 
وطالبة منهم  طالبا   134والبالغ عددهم ،  7167/7163الدراسي 

ن على جميع التخصصات وهم موزعو  طالبة. 631ا و طالب   415
 في الجامعة.

 جامعة االستقالل. الدراسة فيفي مجتمع والتخصص الجامعي توزيع أعداد الطلبة حسب الجنس  (6ويبين الجدول )
 توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس والتخصص الجامعي (3الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار المتغير
 الجنس

 %87 594 ذكر
 %22 939 أنثى

 %911 435 المجموع
 التخصص الجامعي

 %2337 949 إدارة عامة وعلوم عسكرية
 %9533 99 علوم أمنية

 %9434 914 قانون وعلوم شرطية
 %2338 941 علم نفس

 %2934 938 نظم معلومات
 %911 435 المجموع

 :عينة الدراسة
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في ة جامعة االستقالل المسجلين عينة  الدراسة من طلب تكونت 
م بمستوى سنة 7167/7163ول من العام الدراسي الفصل األ

. لمالءمتها لطبيعة الدراسة بالطريقة القصدية اختيروا ،ثانية

( توزيع أفراد الدراسة حسب متغيرات 7ويوضح الجدول )
 .الدراسة

 التخصص العلميو الفرع في الثانوية العامة و الجنس  تمتغيراتوزيع عينة الدراسة حسب  (3الجدول )
 النسبة المئوية % التكرار المتغير
 الجنس

 %8939 912 ذكر
 %2139 28 أنثى

 %911 929 المجموع
 الفرع في الثانوية العامة

 %2934 37 علمي
 %4437 82 أدبي
 %9538 99 مهني

 %911 929 المجموع
 التخصص الجامعي

 %3539 54 ةإدارة عامة وعلوم عسكري
 %432 7 علوم أمنية

 %2839 34 قانون وعلوم شرطية
 %2132 24 علم نفس

 %9934 94 نظم معلومات
 %911 929 المجموع

 أن عدد الذكور أعلى منه من اإلناث. (7)يتضح من الجدول 
% من طلبة الجامعة هم من الذكور، ونسبة 21.6نسبة  إذ إن

 % من اإلناث. 71.1
الطلبة الذين كانوا في الفرع أن  لجدول السابقمن ا كما يتضح 

بلغت و  ،أعلى من بقية الفروع األخرىفي الثانوية العامة  األدبي
الفرع  وأخيرا ، %71.5يليها الفرع العلمي  ، %55.1نسبتهم 
أن إقبال ( 6من الجدول ) % . واتضح أيضا  64.2المهني 

كان أعلى  سكريةالطلبة على تخصص اإلدارة العامة والعلوم الع
ويليه في المرتبة ، % 34.1بلغ  إذ ،من بقية التخصصات

وفي ، % 72.6الثانية تخصص القانون والعلوم الشرطية 
وفي المرتبة ، % 71.5المرتبة الثالثة تخصص علم النفس 

تخصص  ، وأخيرا% 66.1الرابعة تخصص نظم المعلومات 
 %.1.7 األمنيةالعلوم 

 متغيرات الدراسة:
 :اسة المتغيرات اآلتيةتضمنت الدر  

: معدل الطالب التراكمي في نهاية السنة المتغير التابع: أوالا 
 .األولى لطلبة سنة ثانية

 وهي: المتغيرات المستقلة: ثانياا 
 ،البدنية اللياقةو  ،لعامةاالثانوية عالمات اختبارات القبول وهي )

 المقابلة الشخصية(.و  الشخصية،اختبار و  ،لعامةاالقدرات و 
 ع الدراسة في الثانوية العامة وهي ) علمي، أدبي، مهني(.فر 

 : المتغيرات التصنيفيةثالثاا 
 أنثى(. )ذكر،الجنس 

وهي )إدارة عامة  ،التخصصات المختلفة للطلبة في الجامعة
علم نفس، و قانون وعلوم شرطية، و علوم أمنية، و وعلوم عسكرية، 

 ونظم معلومات إدارية(.
 بيانات الدراسة :

لبيانات الخاصة بالدراسة من عمادة القبول والتسجيل في ا أخذت
 جامعة االستقالل والمتمثلة في:

الذي  طالبالمعدل معدل الطالب في الثانوية العامة: وهو 
 يحصل عليه في امتحان شهادة الدراسة الثانوية )التوجيهي(.

عالمة التي يحصل عليها الطالب العالمة اختبار اللياقة: وهي 
ضغط و ضغط معدة، و الختبارات رياضية )ركض،  عند تقدمه

 تعقد للطالب من لجنة مختصة. حيثيدين( 
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 عالمة التي يحصل عليهاالعالمة اختبار القدرات العامة: وهي 

عامة في المواضيع التي الثقافة العند تقدمه الختبار  الطالب
الثقافة العامة  إلىدرسها خالل دراسته في المدارس باإلضافة 

 ة الفلسطينية.يفي القض
وهي العالمة التي يحصل عليها : الشخصيةة اختبار معال

وهو  SCL-90-R الطالب عند تقدمه الختبار الشخصية
باستخدام  ى البيئة الفلسطينية، وي جرىاختبار عالمي مقنن عل

مختلفة في شخصية  ا  بعادأهذا االختبار يقيس و   الحاسوب
، اس القهريلوسو او  ،األعراض الجسمانية وهي ،الطالب

مخاوف و  ،العدوانيةو  ،القلقو  ،االكتئابو  ،الحساسية الشخصيةو 
 .الذهانيةو  ،البارانوياو  ،القلق

بلة شخصية من شخصية: يخضع الطالب لمقاالمقابلة العالمة 
جل الحكم على شخصية الطالب المتقدم لجنة مختصة من أ

ل للجامعة من حيث ثقته بنفسه، وسرعة البديهة، ومهارة االتصا
في  يتمو . وقدرته على تحمل ضغط الحياة الجامعيةوالتواصل، 

 وضع عالمة على الشخصية. نهاية المقابلة
هو مجموع  مي للطلبة في نهاية السنة األولى.المعدل التراك

حاصل ضرب كل عالمة مئوية لكل مادة تعليمية بعدد ساعاتها 

ها المعتمدة مقسوما  على مجموع الساعات المعتمدة التي درس
 الطالب حتى لحظة رصد البيانات.

 األساليب اإلحصائية:    
برنامج الرزم  انلإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحث

التكرارات  وحسبت ،SPSS 17اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
ومعادل واالنحرافات المعيارية،  المئوية والمتوسطاتوالنسب 
 واستخدم. Stepwiseباستخدام طريقة  Regressionاالنحدار 

  تحليل التباين األحادي، باإلضافة إلى معامل االرتباط.
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

المتغيرات ما  نصه:والذي  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول
 بالمعدل التراكمي لدى جامعة االستقالل؟ ا  األكثر تنبؤ 

 عن هذا السؤال استخدم معامل االنحدارلإلجابة  
Regression طريقة  باستخدامStepwise . معدل وأدخل

وكانت المتغيرات ، في الجامعة كمتغير تابعالتراكمي الطالب 
وهي )الثانوية العامة،  عالمات اختبارات القبول المستقلة هي:

المقابلة و اختبار الشخصية، و القدرات العامة، و ، البدنية اللياقةو 
( 3والجدول )  ،(العامةة وفرع الدراسة في الثانوي ،الشخصية

 يظهر هذه النتائج:
 بالمعدل التراكمي تتنبأ التيالمتغيرات  (1الجدول )

 مستوى الداللة R2 F المتغير

 المتغير المستقل األول
 )اختبارات القبول(

 131119 393779 13213 معدل الثانوية العامة
 13833 13994 13119 اختبار اللياقة

 13117 83993 13145 امةاختبار القدرات الع
 13993 13192 13111 اختبار الشخصية
 13279 93989 13119 المقابلة الشخصية

 131119 223783 13144 فرع الدراسة الثانوية العامة المتغير المستقل الثاني

أن المتغير األول الذي يتنبأ بتحصيل ( 3تشير نتائج الجدول )
وبلغت  R2 1.713لغت قيمة  حيث ب ،الطالب هو معدل الثانوية

 αمستوى الداللة اإلحصائية )عند  ( وهي داله36.116قيمة )ف 
وأظهرت نتائج معامل االنحدار أن المتغير الثاني  (. 0.0001≥

قيمة حيث بلغت  ،فرع الدراسة الثانويةالذي يتنبأ بتحصيل الطالب هو 
R2  1.111 ،  ( وهي داله عند مستوى77.123بلغت قيمة )ف=و 

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  (. α ≤0.0001لداللة اإلحصائية )ا
ودراسة  Fleming (2002)  ودراسة  (7115) والزير هللعبدا

(Geiser, 2007)  األكثر تنبؤا في المعدل  اتبأن أقوى المتغير

  أن إلىويعزو الباحثان ذلك . التراكمي هو معدل الثانوية العامة
عالية ومصداقية بدرجة كبيرة على  بقدرةيتمتع معدل الثانوية ما زال 

نجاح الطالب المستقبلي بعد التحاقه بالجامعة إلكمال تحصيله 
 العلمي. 

: هل هناك عالقة الذي نصه الثانيالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 
 بين معايير القبول والمعدل التراكمي للطالب في نهاية السنة األولى؟

تحليل ارتباط بيرسون بين معاير ري أجلإلجابة عن هذا السؤال و 
نهاية لمن الالقبول في الجامعة و المعدل التراكمي لطلبة الجامعة في 

 ( يبين النتائج:4)انهوا دراسة السنة الجامعية األولى. والجدول 
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 العالقة بين معايير القبول والمعدل التراكمي لطالب الجامعة (4الجدول )

 المعدل التراكمي

 قيمة معامل االرتباط لمعايير القبو
 -0.067- اختبار اللياقة

 0.010 اختبار الشخصية
 1**232. اختبار القدرات

 13194 المقابلة الشخصية
 1**461. معدل الثانوية العامة

 (α  =1.15**دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )
( إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا  4يشير الجدول )    

( بين كل من اختبار القدرات α  =1.15ند مستوى الداللة )ع
من جهة  ، والمعّدل التراكميمن جهة ومعّدل الثانوية العامة

تربط بين معدل  التي عالقة هي أقوى . وهذا يعني أن أخرى
 نتائج تحليلأظهرته ا ما وهذ ،الثانوية العامة والمعدل التراكمي

مع  صيل الطالب في المدرسةتح ما يرتبط ه غالبا  نأل ،االنحدار
تفق مع دراسة ت ه النتيجةوهذ ة.يالجامع المرحلة تحصيله في

( 7112مع دراسة الشهري ) اختلفت لكن ،(7116النجار )
 في القدرات العامة جاء حيث بينت نتائج دراسته أن اختبار

 ويليه معدل الثانوية العامة. ،المرتبة األولى

 هل توجد: الثالث الذي نصهة النتائج المتعلقة بسؤال الدراس
المعدل التراكمي بين الطلبة تعزى  إحصائية فيفروق ذات داللة 

 فرع الدراسة الثانوية ؟ و التخصص، و  الجنس،إلى متغير 
 :اآلتيةالفرضيات  تهذا السؤال فحص عنولإلجابة 

فروق ذات داللة  ال توجد: النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -3
المعدل  في (  α ≤ 0.05 )وى الداللة مست عند إحصائية

 .الجنسمتغير إلى التراكمي بين الطلبة تعزى 
اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين  ماستخد ولفحص الفرضية 

Independent t – test تبين ذلك (5) ونتائج الجدول : 

 ، تبعا لمتغير الجنسالتراكميالمعدل في نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق  (5الجدول )
 انحراف معياري وسط حسابي انحراف معياري وسط حسابي مستوى الداللة * tقيمة  (28أنثى ) (912ذكر)

84349 5383 88345 4383 13943 13352 

 (α  =1.15*دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )
عدم وجود فروق قبول الفرضية ب (5يتضح من نتائج الجدول )

. تعزى لمتغير الجنس في المعدل التراكمي ات داللة إحصائيةذ
ت أن الطالب والطالباإلى ويعزو الباحثان هذه النتيجة 

من نفسها المادة التعليمية  ويتلقون نفسها، الختباراتليخضعون 
 في حرم الجامعة. نفسها كما يعيشون الظروف ،نفسه المدرس

بي لتحصيل ( أن المتوسط  الحسا5كما يظهر من جدول )
 وهذا ، 21.16هو أعلى منه للذكور و  22.14اإلناث كان 

 يؤكد رغبة الفتاة بإثبات ذاتها من خالل التحصيل المرتفع. 
فرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة الالنتائج المتعلقة ب-7 

في المعدل (   α ≤ 0.05 )عند مستوى الداللة إحصائية 
 .التخصصمتغير  التراكمي بين الطلبة تعزى إلى

ولفحص الفرضية الخاصة بالتخصص في الجامعة استخدم 
 One-Wayاختبار تحليل التباين األحادي )الباحثان 
ANOVA( تبين ذلك.7و)( 6تائج الجدولين )( ون 

 التخصص في الجامعةمتغير وفق  الوصف اإلحصائي للمعدل التراكمي (6الجدول )
 االنحراف المعياري حسابيالمتوسط ال العدد في الجامعة التخصص

 5397 84329 54 إدارة عامة وعلوم عسكرية
 3349 88394 7 علوم أمنية

 4392 84342 34 قانون وعلوم شرطية
 4314 88359 24 علم نفس

 4324 88384 94 نظم معلومات
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 االنحراف المعياري حسابيالمتوسط ال العدد في الجامعة التخصص
 5394 84372 929 المجموع

 .لتخصص في الجامعةا، تبعا لمتغير الدراسةمجال  فينتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق  (7الجدول)
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 93987 5 343893 بين المجموعات
 243129 925 39133441 خالل المجموعات 13732 13348

  927 39513343 المجموع

 (α  =1.15داللة )*دالة إحصائيا  عند مستوى ال
أي  الصفرية، ( قبول الفرضية2يتضح من نتائج الجدول )

=  αعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
لطلبة ت عزى إلى متغير ل(  في المعدل التراكمي 1.15

ويعزو الباحثان ذلك إلى أن   ،التخصص في الجامعة
علومهم من يتلقون  الطلبة في جميع التخصصات

وفي ظروف بيئية متشابهة عند جميع  أنفسهم ضرينالمحا
 الطلبة.

: ال توجد فروق ذات الثالثةالنتائج المتعلقة بفرضية الدراسة -3
في المعدل  (  α = 0.05 )عند مستوى الداللة داللة إحصائية

 ة.التراكمي بين الطلبة تعزى إلى متغير فرع الدراسة الثانوي
سة في الثانوية العامة ولفحص الفرضية الخاصة بفرع الدرا

 One-Wayاختبار تحليل التباين األحادي )استخدم الباحثان 
ANOVAتبين ذلك. (1( و)1الجدولين )تائج ( ون 

 فرع الدراسة الثانويةالوصف اإلحصائي لمتغير  (8الجدول )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد فرع الدراسة الثانوي

 5384929 8734558 37 علمي
 5374379 8439241 82 أدبي

 4317911 8431794 99 مهني
 5394399 8437324 929 المجموع

 فرع الدراسة الثانويةتبعا لمتغير  الدراسة،في مجال نتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق  (9الجدول)

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

وى مست Fقيمة 
 الداللة

 873947 2 9483934 بين المجموعات
 233481 24 29723528 خالل المجموعات *13139 33334

  927 39513343 المجموع
 (α  =1.15*دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )

( أنه توجد فروق ذات 1يتضح من نتائج الجدول )
ة    α ≤ 0.05 )داللة إحصائية عند مستوى الدالل

ثانوية. تعزى( متغير فرع الدراسة ال  ل

للمقارنة  Tukey اختبار استخدم  فرع تعود الفروقألي ولمعرفة 
( 61البعدية بين متوسطات متغير فرع الدراسة. والجدول )

يوضح نتائج المقارنة البعدية بين متوسطات متغير فرع الدراسة 
 الثانوية

 
 لمقارنة البعدية بين متوسطات فئات متغير الفرع في الدراسة ( لTukey HSDنتائج استخدام اختبار ) (31الجدول )

 مهني أدبي علمي الفرع
 *2354424 *2359985  علمي
 1313443   ادبي
    مهني
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 (α  =1.15*دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  (61يتضح من الجدول )

ى إلى متغير فرع الدراسة ، ت عز ( α =1.15مستوى الداللة )
الثانوية ،وجاءت الفروق لصالح الفرع العلمي.ويعزو الباحثان 

درسوا مواد في المدرسة هذه النتيجة إلى أن طلبة الفرع العلمي 
تنمي ذاكرتهم والعمليات العقلية العليا عندهم بطريقة أفضل مما 

ن قد تنميها المواد األدبية. كما أن طلبة الفرع العلمي يوظفو 
العمليات العقلية بطريقة أفضل من طلبة الفرع األدبي الذي 

وهذه النتيجة اتفقت مع  ،على الحفظ رسون مواد تعتمد غالبا  يد
 (.7115) والزير دراسة عبداهلل

 التوصيات
فإن  ،في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية

 :يأتيبما  يوصيان الباحثان
في قبول  ا  رئيسي ا  معيار ة الثانوية اد معدل شهادة الدراساعتم .6

  .الطلبة في جامعة االستقالل
إجراء دراسات أخرى تتناول عوامل يمكن أن تساعد في  .7

 معرفة ما يتنبأ في تحصيل الطالب في الجامعة 
الدافعية للتعليم وغيرها من و مثل نمط التفكير لدى الطالب، 

 العوامل. 
لمعرفة ما هي  عمل دراسة تتبعية في جامعة االستقالل .3

 المتغيرات التي تتنبأ في تحصيل الطلبة.
إجراء دراسة على جميع طلبة الجامعة لمعرفة أي المتغيرات  .4

 المتنبئة بالتحصيل الدراسي.

 
 المراجع
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 معامل ثبات اختبار تحصيلي في مقرر علم النفس االحصائي كوسيلة لحساب االختبارالفترة الزمنية األنسب إلعادة 
 محمد محمود سليمان الداللعه

 جامعة الشرق األوسط –كلية اآلداب والعلوم 
 22/4/2112تاريخ القبول:                                                                           1/2/2112تاريخ التسلم: 

عادته الختبار ، االختبارهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفترة الزمنية األنسب لتحديد قيمة معامل الثبات بطريقة   تحصيلي في مقرر علم النفسوا 
 .نفس في كلية التربية بجامعة حائللدى طالب قسم علم ال 1االحصائي

للعام  1مقرر علم النفس االحصائيفي طلبة قسم علم النفس بجامعة حائل المسجلين طالبة من و  ا  طالب( 191تكونت عينة الدراسة من )
 ،إحصائيا  وحللت البيانات و  جمعتطبيق االختبار على عينة الدراسة بصورة عشوائية متيسرة من مجتمع الدراسة، وبعد ت وقد اختيرت ،0212/0211الجامعي

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
هي من التطبيق األول  أسبوعينبعد الفترة الزمنية  تعتبرالفترة الزمنية إلعادة التطبيق و  باختالفهناك اختالفات في قيم معامالت الثبات حسب طريقة اإلعادة 

 على أعلى معامل ثبات.للحصول أفضل 

 س(.قيا ،ثبات اإلعادة  ،ية لإلعادة الفترة الزمن ،الثبات: الكلمات المفتاحية(ليس هناك اختالف في قيم معامل ثبات االختبار باختالف متغير الجنس

 
The most appropriate time period for re-testing to compute the Reliability coefficient of achievement 

test in statistical Psychology 1 Course 
 

he purpose of this study was to identify the most appropriate time period to compute the test re-test of reliability 
coefficient in the Statistical Psychology 1 course at the Department of Psychology in the Faculty of Education at 
the University of Hail. 

The sample consisted of (194) students from the Psychology Department enrolled in the course of psychology statistical 
1 for the academic year 2010/2011 which was chosen randomly from a population, and after the application of the test on 
the sample of the study data collected and analyzed and the results showed that: 

1. there are differences in the values of the test re-test reliability coefficients due to the time period for re-
application and the most time period was two weeks after the first application to get the highest reliability 
coefficient. 

2. There was no difference in the values of reliability coefficient test depending on the gender variable. 
(Key Words: Reliability , Test R-Test, Measurement).  

 المقدمة:
 ،خطت التربية خطوات واسعة نحو التقدم في عصرنا هذا     

استنادا  إلى استخدام أساليب التقويم والقياس العلمي السليم. 
وتعتبر التكنولوجيا الحديثة إحدى الدعامات األساسية التي 
عاونت في أن تتخذ التربية تلك الخطوات الواسعة نحو التقدم 

وفي مختلف مجاالت الحياة  ،التقدم الحضاري استدعىو  ،العلمي
جمع المعلومات وتقويمها، استخدام الوسائل الموضوعية في 

أهم الوسائل المستخدمة في البحث  منوتعد االختبارات والقياس 
جمع المعلومات الالزمة التي تعتمد في تفبواسطتها  ،العلمي

البحث والدراسة لحل الكثير من المشكالت التي تواجه التقدم 
 .(0222)شبانة، العلمي

 لبحث العلميترتكز نظريات االختبارات والقياس على او     
يبحث عن كيفية توظيف  ،التي تشكل نظاما  علميا  مركبا  
معقدة في التربية للظواهر ال ةالمسائل والطرق واألساليب الحديث

غايتها تحقيق األهداف العلمية للوصول إلى  ،باستخدام البحث

كل عمل علمي  ويبحثحل المشاكل المطلوبة في هذا المجال، 
ات الجديدة في التطبيقات العملية، في التربية عن االستخدام

والطرق  ،ويعمل بهذا الجانب من خالل اختيار منهج البحث
وبخاصة عند استعمال  ،المناسبة وصوال  إلى أعماق المشكلة

األساليب والحقائق العلمية وصوال  إلى االستنتاجات والتوصيات 
واإلضافات العلمية الجديدة والمبتكرة لنظريات االختبارات 

 (.0227عالم، قياس والتقويم في مجاالت التربية المختلفة. )وال
إجراء منظم: فاالختبار  االختبار أنه( 0222ويعرف ملحم )    

وكل خطوة تتطلب  ،طريقة تتألف من خطوات معينة متتابعة
 تعدأنه أداة قياس ب( 0228ه عودة )ويعرف .مجموعة من القوانين

تتضمن مجموعة من  ،وفق طريقة منظمة من عدة خطوات
اإلجراءات التي تخضع لشروط وقواعد محددة، بغرض تحديد 
درجة امتالك الفرد لسمة أو قدرة معينة من خالل استجابته لعينة 

 .قياسهافي السمة أو القدرة المرغوب  من المثيرات التي تمثل

T 
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( الثبات بأنه درجة التوافق أو 0222ويعرف أبو جادو ) 
الناتجة عن االختبار عند إعادة تطبيقه أو االتساق في العالمات 

 ( الثبات0222الصبيحي ) كما يعرف تطبيق صورة مكافئة له.
إذا أعيد االختبار على األفراد نفسها يعطي االختبار النتائج بأنه 

فالمقصود بثبات االختبار" درجة  ،وفي الظروف نفسهاأنفسهم 
 تهقيمتبقى أي  ن االختبار ال يتغير في النتيجة؛وذلك ا ،الثقة"

 ثابتة خالل التكرار أو اإلعادة. 
الثبات العامل الثاني في األهمية بعد الصدق في عملية يمثل و 

بناء وتقنين االختبارات وهو يعني أن يكون االختبار على درجة 
فيما وضع  ،عالية من الدقة واالتقان واالتساق والموضوعية

أما المؤشر اإلحصائي لمعامل الثبات فهو معامل  ،لقياسه
االرتباط بين العالمات الحقيقية والعالمات الظاهرية لألفراد، 
وبما أننا ال نعرف العالمات الحقيقية لذلك نقدر معامل الثبات 

( وهو Stabilityمنها طريقة ثبات االستقرار ) ،بطرق مختلفة
عادة بطالثبات المحسوب بت طبيقه مرة أخرى بعد تيق االختبار وا 

 ،هذا المؤشر على ثبات السمة خالل تلك الفترة يدلفترة زمنية، و 
منها  ،عديدة لقياس الثبات غير طريقة اإلعادة ا  ن هناك طرقأو 

وطرق  ،وطريقة التجزئة النصفية ،طريقة الصور المتكافئة
االتساق الداخلي )كرونباخ الفا وكودرريتشاردسون( )عودة 

 (.8990وملكاوي، 
عادة االختبار إلى مدى قابلية تعميم تشير و  أساليب االختبار وا 

مرة ثانية يصبح أن إعطاء االختبار و  ،نتائجه على فترات مختلفة
ضروريا  في الحاالت التي تتطلب الوقوف على درجة الثقة في 
اعتماد نتائجه في وقت الحق، فإعادة االختبار طريقة معروفة 

  .(Newman, 1981)ثباتلتقدير نوع من معامالت ال
الين  ددهاحكما  ،ثبات االختبارفي أهم العوامل التي تؤثر ومن 
      هي:Allen and (Yan,1979) ويان

الطرق اإلحصائية والتجريبية المستخدمة في تحديد معامل 
 .وحسابه الثبات

 عوامل خارجية ومنها:
خصائص أجزاء االختبار من حيث نوعها ومدى تأثرها بعامل 

 العشوائية في األداء أو عدم الفهم أو عدم وضوح المفردات.
 طول فترة أداء االختبار.

 الفترة الزمنية بين التطبيقين لالختبار.

 الظروف المحيطة بأجراء االختبار )المكان، .. الجو..(.
عادته ) ( من أكثر Test Re-testوتعتبر طريقة االختبار وا 

 التحصيليةطرق حساب الثبات شيوعا  في مجال االختبارات 
فكرة إعادة تطبيق االختبار على  فييعتمد  إذ ،بصفة خاصة

مرة أخرى بعد انقضاء فترة نفسها وفي الظروف أنفسهم األفراد 
زمنية، إذ يعبر معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني عن 

 (.0228)عودة، معامل الثبات 
وتصلح هذه الطريقة )االختبار واإلعادة( لالختبارات الموقوتة 

على السرعة،  ،إلى حد كبير ،ذات الزمن المحدد التي تعتمد
وتصلح أيضا  لالختبارات غير الموقوتة التي ال تخضع للتحديد 

وتقوم في جوهرها على قياس قوة االستجابات  ،الزمني السابق
وال  ،ياس سرعة تلك االستجاباتالفردية أكثر مما تعتمد على ق

تصلح هذه الطريقة لحساب ثبات االختبارات التي تهدف إلى 
وذلك  ،قياس التذكر أو ترتبط ارتباطا  مباشرا  بهذه العملية العقلية

لتأثر عملية التذكر تأثرا  مباشرا  بالفاصل الزمني الذي يمضي 
عادة إجرائه للم ،بين إجراء االختبار للمرة األولى  رة الثانيةوا 

(Hakstain, 1999) . 
عيوب هذه الطريقة أن االختبار من ن أ( 0222ويضيف ملحم )

نفسه يطبق أكثر من مرة على تالميذ أنفسهم فيألف التالميذ 
بالرغم من ح لديهم فكرة عامة عنه وخبرة به االختبار، وتصب

اختالف التالميذ أنفسهم في مدى اكتساب كل منهم للخبرة 
وقد دلت نتائج األبحاث التجريبية على أن الحد  ،الجديدة

المناسب للفاصل الزمني الذي يمضي بين إجراء االختبار في 
المرة األولى والثانية يجب أال يتجاوز أسابيع قليلة بالنسبة 

وأال  ،وطلبة المرحلة اإلعدادية ،لألطفال أو طلبة المرحلة األولى
ين كطلبة المرحلة الثانوية يتجاوز ستة أشهر بالنسبة للكبار البالغ

 وطلبة الجامعات. 
( Test Re-Testمشكلة هذا النوع من أنواع الثبات )تكمن و 
يتفق جميع الخبراء إذ الفترة الزمنية الواقعة بين التطبيقين،  في

على أنه يجب أن ال تخللها تأثير للتعلم أو النمو في قدرات 
، ومن المعروف المفحوص فيما يتعلق بالظاهرة الخاضعة للقياس

( ترتبط بطول الفترة Temporal stabilityأن درجة االستقرار )
الزمنية بين التطبيقين وكثير من االختبارات أظهرت ثباتا  عاليا  
عندما أعيد تطبيقها بعد فترة زمنية قصيرة من التطبيق األول، 



75

  18 -37(، 4)33مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

 

في حين انخفض ثباتها بشدة عندما طالت هذه الفترة الزمنية، 
ة الزمنية أنه كلما قلت الفتر  اإلحصائي لهذه الظاهرة هوالتفسير و 

هذا إلى تفسير اختالفات تباين الخطأ، بينما  بين التطبيقين عزي
في حالة طول هذه الفترة فإن األمر قد يرتبط بالتباين الحقيقي 

 .(Groulund, 1995)لالختبار 
ومهما يكن من هذا التحديد الزمني فإن العوامل المؤثرة على 

لموقف التجريبي في اإلجراء األول لالختبار تختلف إلى حد ما ا
عن العوامل المؤثرة على الموقف التجريبي في اإلجراء الثاني، 

ولذا تتأثر النتائج  ؛وهذا يؤدي إلى ضعف الضبط التجريبي
النهائية لتلك الطريقة بالشوائب الكثيرة التي يصعب إخضاعها 

الذي يتطلب القيام بدراسات  األمر ،للظروف التجريبية الدقيقة
لتعطي  ،يراعي فيها تصنيف االختبارات وعلى مختلف العينات

مؤشرا  أكثر وضوحا  للفترة الزمنية المناسبة إلعادة تطبيق 
 .(8931)السيد، االختبار عند إيجاد ثبات هذه االختبارات

حاول التعرف على الفترة الزمنية ي ومما سبق فإن الباحث
عادته األنسب في  تحديد قيمة معامل الثبات بطريقة االختبار وا 

(Test Re-test الختبار ) في مقرر علم النفس تحصيلي
 .8حصائياإل

 مشكلة الدراسة
تنبثق مشكلة الدراسة من المشكالت التي تتعرض لها طريقة 
إعادة االختبار واالختالف الواضح حول الفترة الزمنية المناسبة 

اني، ويظهر ذلك جليا  في الدراسات التي بين التطبيق األول والث
 ,Fernhall etal؛ 8913عرضها الحقا  مثل دراسة )األمين، تس

أنه إذا كان التطبيق الثاني في اليوم  هميرى بعض إذ( 1998
أثرت أو في اليوم الثاني أو الثالث من التطبيق األول تنفسه 

أو  والنسيانالتذكر ، كما يمكن أن يتأثر بالنتائج إيجابا  أوسلبا  
ذا ب  زادت الفترة الزمنية علىبعض المتغيرات األخرى، وا 

التعلم على نتائج التطبيق مثال  زاد احتمال تأثير  ينأسبوع
 .الثاني

أن الحد المناسب  إلىوقد أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة 
للفاصل الزمني الذي يمضي بين إجراء االختبار في المرة 

بالنسبة لألطفال وطلبة  ال يتجاوز أسبوعينأ والثانية يجباألولى 
المرحلة األساسية، وأال يتجاوز ستة أشهر بالنسبة للكبار 
البالغين. ومهما يكن من هذا التحديد الزمني فإن العوامل المؤثرة 

تختلف إلى حد  لالختبارفي الموقف التجريبي في اإلجراء األول 
األمر الذي يتطلب  ما عن العوامل المؤثرة في اإلجراء الثاني،

وعلى مختلف  ،القيام بدراسات يراعي فيها تصنيف االختبارات
لتعطي مؤشرا  أكثر وضوحا  للفترة الزمنية المناسبة  ؛العينات

 إلعادة تطبيق االختبار عند إيجاد ثبات هذه االختبارات.
 أهمية الدراسة

تحديد مجال  كونها تركز فيمن تنبثق أهمية هذه الدراسة     
بحيث  ،خاصةفترة الزمنية األنسب لمعامل ثبات اإلعادة ال

قيمة تحاول الوصول إلى الفترة الزمنية األنسب لتحقيق أعلى 
للوصول إلى  التحصيلمعامل ثبات اإلعادة الختبارات ل

مثل  ،اختبارات تتوافر فيها الخصائص السيكومترية المثلى
الصدق والثبات والموضوعية، كما يمكن أن تسهم هذه الدراسة 

معامل الثبات سلبا  قيم في الوقوف على العوامل التي تؤثر على 
والتي تعيق من اإلنجازات والعمل على التخلص منها أو عالجها 

 لالرتقاء بالمستوى األدائي نحو األفضل.
 أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى ما يأتي
وذلك  ،التعرف على الفترة الزمنية األنسب للتطبيق الثاني -8

 تحصيلي.الالختبار امعامالت ثبات قيم لللوصول إلى أعلى 
إلعادة االختبار  ؛التعرف على تأثير اختالف الفترة الزمنية -0

بار ثبات الختعلى القيم العددية لمعامالت   لجنسواختالف ا
 .8حصائيتحصيلي في مقرر علم النفس اإل

 أسئلة الدراسة
 :اآلتية حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت

قيم لتحقيق أعلى  ة الزمنية األنسب للتطبيق الثاني؛ما الفتر  -8
تحصيلي في مقرر علم النفس الالختبار اثبات معامالت 

 ؟ 8حصائياإل
معامالت ثبات االختبارات تبعا  الختالف قيم هل تختلف  -0

إلعادة تطبيق  متغير الجنسختالف او  ،الفترة الزمنيةمتغير 
 االختبار؟

 تعريف المصطلحات:
إذا نفسها ثبات االختبار: ويقصد به أن يعطي االختبار النتائج 

أي أن  ،وفي الظروف نفسهاأنفسهم أعيد االختبار على األفراد 
 النتائج تكون متقاربة.
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 محمد الداللعة

 

الفترة الزمنية: هي التي تعبر عن عدد األيام التي فصلت بين 
عادة التطبيق الثاني.  التطبيق األول وا 

  محددات الدراسة:
النتائج، ومن هذه هناك عدد من المحددات التي تؤثر في تعميم 

 :المحددات ما يأتي
قسم علم النفس في كلية التربية اقتصرت هذه الدراسة على طلبة 

 .بجامعة حائل
، أسبوع)الفترات الزمنية التاليةاقتصرت هذه الدراسة على 

( لتكون الفترة الزمنية ثالثة أسابيع، أربعة أسابيع، بوعينأس
 الفاصلة بين فترتي التطبيق.

تحصيلي في مقرر علم اقتصرت أيضا  على استخدام اختبار 
 .عداد الباحثإمن  كأداة لجمع المعلومات 8حصائيالنفس اإل

 الدراسات السابقة:
للدراسات ذات العالقة بموضوع ثبات  يتضمن هذا الجزء عرضا   

 االختبار.
( دراسة هدفت إلى التحقق من Cherk, 2005أجرى شيرك )

ثبات اختبارات التحصيل في كورس التعليم الذاتي لدى طلبة 
وقد استخدام طريقة االختبار  ،قسم اللغات في جامعة فرجينا

عادة االختبار )  تكونت عينة الدراسة منو (، Test Re-testوا 
بالطريقة العشوائية من طلبة قسم  روااختي ،( طالبا  وطالبة801)

عشوائيا  إلى  قد قسموااللغات المسجلين لمقرر التعليم الذاتي، و 
( طالبا  وطالبة، 40تتكون كل مجموعة من ) ،ثالث مجموعات

وجرى إعادة تطبيق االختبار  ،قام الباحثون بتطبيق االختبارو 
ق األول، وكذلك جرى تطبيق بعد مرور أسبوع من التطبي

أعيد تطبيق و  ،على المجموعة الثانيةنفسيهما االختبارين 
االختبار عليهم مرة ثانية بعد مرور أسبوعين، وجرى تطبيق 

أعيد تطبيق و  ،على المجموعة الثانيةنفسيهما االختبارين 
النتيجة  كانتاالختبار عليهم مرة ثانية بعد مرور ثالثة اسابيع، و 

( كان أعلى رقميا  Test-Re-testثبات اإلعادة )أن معامل 
األسابيع مقارنة مع  ،ناأسبوعمدته عند التطبيق بفارق زمني 

 واالسبوع. الثالثة
( دراسة هدفت Fernhall et al, 1998أجرى فيرنهل وآخرون )

إلى التحقق من ثبات اختبارات التحصيل الخاصة بالسرعة لدى 
بتدائي من خالل استخدام طريقة االختبار طلبة الصف الثالث اإل

عادة االختبار ) تكونت عينة الدراسة من و (، Test Re-testوا 
بالطريقة العشوائية من مدارس حكومية في  اختيروا( طالبا  92)

كل مجموعة تتكون من  ،عشوائيا  إلى مجموعتين وقسمواالوالية، 
إعادة تطبيق  قام الباحثون بتطبيق االختبار وجرىو ( طالبا ، 44)

االختبار بعد مرور أسبوع من التطبيق األول، وجرى تطبيق 
أعيد تطبيق االختبار و  ،على المجموعة الثانيةنفسه االختبار 

النتيجة أن معامل  كانتعليهم مرة ثانية بعد مرور أسبوعين، و 
( كان أعلى رقميا  عند التطبيق Test-Re-testثبات اإلعادة )
 .عأسبو مدته بفارق زمني 

( Dinucci et al, 1990أجرى كل من دينوسي وزمالئه )و 
مها ليستخددراسة هدفت إلى التعرف على ثبات اختبارات القدرة 

العينة بالطريقة  واختيرتلطلبة جامعة ستيفن اوستين األمريكية، 
موزعين  طالب( 022(وبلغت العينة من  ،العشوائية من المجتمع

كانت الفترة الفاصلة بين ( طالبة، و 43و) ا  ( طالب847على )
عادة االختبار )  ةأربع، أسبوعين، أسبوعأيام،  7االختبار وا 

(  Test Re-testأن ثبات اإلعادة )(. أظهرت الدراسة أسابيع
للعينة كاملة على اختالف الفترات  لكل االختبارات كان عاليا  

 .األولمن التطبيق  أسبوعينعالها بعد أفي حين كان  ،الزمنية
( Safrit and Wood, 1987كل من سافرت ووود )أجرى و 

ثبات بطارية اختبار تحصيلي في مقرر  دراسة بعنوان
مريكية، تكونت الرياضيات التطبيقية في جامعة وسكنسون األ

( طالبا  01موزعين على ) ،وطالبة ( طالبا  44عينة الدراسة من )
بطارية االختبارات على أفراد العينة  وطبقت( طالبة، 01)و
 ةثالثو سبوعين، وأأيام،  1) ةفترات االختبار مد وفصلترتين، م
من  ختبار حصل على ثبات عال  االوبينت الدراسة أن  ،سابيع(أ

عادة االختبار للذكور واإلناث في  الفترة حيث ميزات االختبار وا 
 ايام. 1ها فترة ييل انسبوعالتي مدتها أالزمنية 

الفترة الزمنية إلعادة ( دراسة بعنوان 8913وأجرى األمين )
وتأثيرها على معامالت ثبات بعض االختبارات  ،االختبار
كلية ( طالبا  من طالب 12تكونت عينة الدراسة من )و الوظيفية 
إلى  وقسموا ،بالطريقة العشوائية اختيروا ،بالقاهرة التربية

 ،( اختبارات وظيفية7م الباحث )، واستخدمجموعتين عشوائيا  
( Harvard Step - Testخطوة لهارفارد ))اختبار ال :هي

 Master( واختبار الخطوة لماستر )Rulfierواختبار رولفية )
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Step- Test )مع مراعة االختبارات على عينة الدراسة  وطبقت
ن، ثالثة أسبوع، أسبوعي) :بين التطبيقين اآلتيةالفترات الزمنية 

موعة للمجكانت فترات اإلعادة و  ،( للمجموعة األولىأسابيع
( وتوصلت الدراسة إلى ن، ثالثة أيام، أربعة أسابيعالثانية )يومي

  :اآلتيةالنتائج 
( Test Re-testختالف قيم معامالت ثبات اإلعادة )ا

 لالختبار الواحد في ضوء الفترة الزمنية إلعادة تطبيق االختبار.
الختبارات الوظيفية تراوحت بين )أسبوع إلى أنسب فترات إعادة ا

 (.أسبوعين
أفضل قيمة لمعامل ثبات اإلعادة الختبار هارفارد بعد إعادة 

 الختباري رولفيه وماستر. أسبوعينتطبيقه بفترة زمنية تقدر بـ 
 الطريقة واإلجراءات
، كما يتناول وعينتها وصفا  لمجتمع الدراسة يتناول هذا الجزء

بعت أيضا  وصفا  لألدوات المستخدمة فيها، واإلجراءات التي ات

ضافة إلى المعالجات اإلحصائية ، ومتغيرات الدراسة، إلتنفيذها
 التي استخدمت في استخالص نتائج الدراسة.

 منهج الدراسة:
 م المنهج شبه التجريبي لمالءمته وطبيعة هذه الدراسة.استخد

 مجتمع الدراسة
طلبة قسم علم النفس بكلية التربية تكون مجتمع الدراسة من 

المسجلين  طالبةو  ا  طالب( 412) بالغ عددهموال ،بجامعة حائل
 م.0282/0288للعام الدراسي  8حصائيلمقرر علم النفس اإل

 عينة الدراسة
طلبة قسم علم طالبة من و  ا  طالب( 894تألفت عينة الدراسة من )

أي شكلت عينة الدراسة ما نسبته  ،النفس بكلية التربية
عينة الدراسة  واختيرت%( من مجتمع الدراسة، 77.44)

 ( يوضح ذلك.        8والجدول رقم )  .العشوائيةبالطريقة 

 فراد عينة الدراسة حسب متغير الجنسيبين توزيع أ (8جدول رقم )
 العدد الجنس
 121 اإلناث
 99 الذكور

 191 المجموع

 أداة الدراسة:
تكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيلي يقيس تحصيل الطالب 

 ،عدادهإالذي قام الباحث ب 8حصائيفي مقرر علم النفس اإل
 ،وفق الخطوات العلمية المتبعة في بناء اختبارات التحصيل

وتحديد الموضوعات الداخلة في  ،الهدف من االختبار وحدد
وصياغة أهداف تعليمية بصورة سلوكية في  ،االختبار

تغطي أوجه التعلم المتضمنة في  ،المستويات العقلية المختلفة
عداد جدول مواصفات لالختبار إلى إضافة إ ،الوحدة المختارة

ومستويات المجال  ،يشتمل على تحليل المحتوى ،التحصيلي
ومن ثم صياغة فقرات )أسئلة(  ،المعرفي المستهدف قياسها

( فقرة من نوع االختيار من متعدد، 44، ويتألف من )ختباراال
 بدائل. ةوكل فقرة لها أربع
 صدق االختبار:

( محكمين 1قام الباحث بعرض فقرات االختبار على ) 
 ،من أساتذة القياس والتقويم بجامعة اليرموك وجامعة حائل

( من المختصين بالقياس والتقويم، وقد طلب من المحكمين 0و)
 لرأي في ما يأتي:إبداء ا

 مة الفقرة للمجال الذي تنتمي إليه.مالء .8
 الصياغة اللغوية للفقرة. .0
ضافة ما يرونه مناسبا  من الفقرات.  .7  تعديل وا 

( 7) تحذفو جميع مالحظات المحكمين  أخذتضوء ذلك  وفي
من  ا  صبح االختبار مكونأوبالتالي  ،( فقرات9)عدلت و  ،فقرات

 ( فقرة.44من ) ( فقرة بدال  40)
 تحليل الفقرات 

بعد التطبيق التجريبي لالختبار وتصحيحه قام الباحث بتحليل 
فقرات االختبار بناء  على نتائج العينة التجريبية باستخدام برنامج 

(SPSSتراوح ،)2.02صعوبة الفقرات بين ) تمعامال ت-
( وقد حسب معامل الصعوبة على أنه متوسط اإلجابات 2.19

تمييز  تمعامالتراوحت قيم الصحيحة للطلبة على الفقرة، و 
 لغ عدد فقرات االختبار. وقد ب(2.11+  ـ 2.43-فقرات بين )ال

، وتم اإلبقاء على الفقرات ذات ( فقرة40)وليةبصورته األ
التي تراوحت معامالت صعوبتها بين الصعوبة المتوسطة 

وحذف  ،( فأعلى2.04ذات التمييز)الفقرات ( و 2.12 -2.04)
والفقرات التي تمييزها أقل من  ،الفقرات التي تمييزها سالب
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 بدال   ( فقرة72)وبالتالي أصبح عدد فقرات االختبار  ،(2.04)
 . ( فقرة40من )

 ثبات االختبار
ة من خارج عينة االختبار على عينة استطالعي طبق

ستخرج الباحث او  ،وطالبة ا  ( طالب72حيث بلغ عددها ) ،الدراسة
قيم معامالت ثبات االختبار ومجاالته باستخدام معادلة 
)كرونباخ ألفا(، ثم استخرج قيم معامالت االرتباط بين التطبيقين 

سبوعين(، وقد بلغت قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي أبفارق )
(، وهذا الثبات هو الحد األدنى 2.14االختبار الكلي )لفقرات 

لثبات االختبارات التحصيلية المقننة التي أشار إليها أهمان 
 ،عالم ( )المشار إليهما فيAhman & Glokوجلوك )

لغايات  مقبوال   تعتبر قيمة معامل الثباتوبالتالي ، (0227
 تبارلالخ عادةقيمة معامل ثبات اإل تالدراسة. في حين بلغ

(2.13.) 

 إجراءات الدراسة

ول للعام الفصل الدراسي األاالختبارات خالل  أجريت -8
 .0282/0288الجامعي 

إلى أربع  بأسلوب عشوائيأفراد عينة الدراسة  قسم -0
 .لضمان تكافؤ المجموعات مجموعات عشوائية

وأن  ،أفراد عينة الدراسة بالهدف من الدراسة عرف -7
القياسات التي سيتم الحصول عليها لغايات البحث العلمي 

 وستعامل بسرية تامة. ،فقط

 االختبارات القبلية على جميع أفراد عينة الدراسة. طبقت -4

االختبار )التطبيق الثاني( لكل مجموعة وفقا  للفترة  طبق -4
 الزمنية المحددة سابقا  لها.

 رصد النتائج وتفريغها في جداول خاصة. -1

 يرات الدراسةمتغ

 :اآلتيةتشتمل الدراسة على المتغيرات 
 والمتمثلة في: المتغيرات المستقلة:

 ةن، ثالثاسبوعأسبوع، أمستويات ) ةوله أربع ،منيةالفترة الز  - أ
 (.سابيعأ ةربعأسابيع، أ

 (.ناثالذكور، اإل)مستويانوله  ،الجنس -ب 
والمتمثل في القيمة العددية لمعامل الثبات وفق  المتغير التابع:

عادته )  (.Test Re-testطريقة االختبار وا 

 المعالجة اإلحصائية

ألغراض اإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث 
 :اآلتيةباستخدام المعالجات اإلحصائية 

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات اإلحصاء الوصفي-1
 المعيارية.

اختبار شيفيه و : تحليل التباين المتعدد، التحليلياإلحصاء -2
معامل االرتباط البسيط ) بيرسون(، و للمقارنات البعدية، 

 .Mحصائي اإل

 النتائج 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفترة الزمنية 

عادته  ،االختباراألنسب في تحديد قيمة معامل الثبات بطريقة  وا 
ويتناول هذا  .8س االحصائيالختبار تحصيلي لمقرر علم النف

الدراسة في ضوء  عرضا  ألهم النتائج التي توصلت إليه الجزء
 تساؤالت الدراسة:

الفترة الزمنية األنسب  النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما
الختبار ولتحقيق أعلى معامالت ثبات  ،للتطبيق الثاني

 نتمت اإلجابة ع، تحصيلي في مقرر علم النفس اإلحصائي
الختبار تحصيلي  الثباتمعامالت  إيجادهذا التساؤل من خالل 

رقم  لوالجدو  .للفترة الزمنية وفقا   في مقرر علم النفس اإلحصائي
 بين ذلك.( 0)

 
 

 والجنس لفترة الزمنيةلمتغيرات ا يبين معامالت االرتباط بين التطبيقات وفقا   ( 0جدول رقم )
 الجنس اإلحصائيات االختبار

 اإلناث الذكور
 1..2 1..2 قيمة معامل الثبات بعد أسبوع
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 2.99 2.91 قيمة معامل الثبات بعد أسبوعين
 .2.3 2.31 قيمة معامل الثبات بعد ثالثة أسابيع
 2.11 2.11 قيمة معامل الثبات بعد أربعة أسابيع

في  لمعامل الثباتقيمة   أعلىن أ( ب0يالحظ من الجدول )
كانت بعد  8تحصيلي لمقرر علم النفس اإلحصائيالختبار الا

يليها بعد   سابيعأ ةثالثبعد الفترة يليها  ،أسبوعينالفترة بعد 
 أنوهذا يعني  ،سابيعأ ةربعأوفي المرتبة االخيرة بعد  ،سبوعأ

 تطبيق للحصول على معامل ثبات عال  ال إلعادةفترة  أفضل
حيث تراوحت نسبة التباين  ،في هذه الفترة اإلعادةحسب طريقة 

 8الختبار تحصيلي لمقرر علم النفس اإلحصائيالمفسر 
 (.2.11-2.44بين) ثولإلناللذكور ( 2.14-2.48مابين)

معامالت ثبات قيم النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني هل تختلف 
 االختبارق الختالف الفترة الزمنية إلعادة تطبيتبعًا  االختبار

ه من خالل حساب ن؟. تمت اإلجابة عمتغير الجنس والختالف 
ثبات اإلعادة لالختبار  تمعامالللمقارنة بين  Mحصائيقيمة اإل
 بين ذلك.ي( 7والجدول رقم ) ،الفترة الزمنيةحسب 

  Mوقيمة اإلحصائي  قيد الدراسة قيم معامالت ثبات اإلعادة لالختباريبين  ( 7جدول رقم ) 
 الجنس اإلحصائيات االختبار

 اإلناث الذكور
 1..2 1..2 قيمة معامل الثبات بعد أسبوع

 2.99 2.91 قيمة معامل الثبات بعد أسبوعين
 .2.3 2.31 قيمة معامل الثبات بعد ثالثة أسابيع
 2.11 2.11 قيمة معامل الثبات بعد أربعة أسابيع

 M 9.11 3.23اإلحصائي 
 *2.221 *2.221 داللته اإلحصائية

Mاإل ( : حصائيM)  الثبات تمعامالللمقارنة بين . 
االختبار معامالت ثبات بأن ( 7يتضح من الجدول )

تراوحت  ،للطالب 8التحصيلي لمقرر علم النفس اإلحصائي
للطالبات (، في حين تراوحت 2.14 – 2.48ما بين )للطالب 

لى أن قيمة إ. كما أشارت النتائج (2.11 – 2.44ما بين )
للمقارنة بين قيم معامالت الثبات حسب الفترة  Mحصائي اإل

حصائيَا إوهي دالة  ،(1.88عادة التطبيق للطالب )الزمنية إل
(.  كما أشارت α =2.24حصائية )عند مستوى الداللة اإل

للمقارنة بين قيم معامالت  Mحصائي لى أن قيمة اإلإالنتائج 
( 3.23عادة التطبيق للطالبات )الثبات حسب الفترة الزمنية إل

 (.  α =2.24حصائية )إلعند مستوى الداللة ا إحصائيا  وهي دالة 
معامالت ثبات  ولإلجابة عن سؤال الدراسة "هل تختلف قيم

واختالف متغير  ختالف الفترة الزمنيةتبعا  ال ختباراإلعادة لال
ثبات اإلعادة معامل " فقد تم اختبار الفروق بين قيم الجنس

تباع اإلحصائي حدة، باللجنس كل على للفترات الزمنية األربعة و 
(M)  والمقترح من قبل هاكستين وولين(Hakstain and 

woalan, 1999)  والذي يتبع توزيع كاي تربيع بدرجات حرية
(، وقد تم استخدام هذا اإلحصائي 8 -المعامالتتساوي )عدد 

من  (M)معامالت الثبات، حيث تحسب قيمة  يةستقاللبسبب ا
 القانون:
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 حيث تمثل الرموز
K.)رقم فترة التطبيق( : 

Nk.عدد أفراد المجموعة في كل مرة تطبيق : 
J.عدد معامالت الثبات : 

k معامل ثبات اإلعادة للنموذج :k. 
وقد كشف التحليل اإلحصائي الخاص بقيم الثبات 

(  =2.24الداللة )عن وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى 
حيث  ،تعزى إلى عدد أيام فترات التطبيقبين معامالت الثبات 

كانت الفروق لصالح قيم معامالت الثبات األعلى، وهذا يعني 
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 ةثالثيليها فترة ) ،( هي األفضلاسبوعينإلى أن فترة التطبيق )
لى إمعرفة مدى الفروق التى تعزى كما تم التأكد من (. سابيعأ

تحليل التباين  أجري الجنسمتغيرات الفترة الزمنية ومتغير 
 يبين ذلك. (4والجدول رقم ) ،المتعدد

 الجنسيبين نتائج تحليل التباين المتعدد في ضوء متغيرات الفترة الزمنية و  (4جدول )
مجموع  المتغير

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
داللتها  قيمة ف

 اإلحصائية
 قيمة ويلكس وداللتها اإلحصائية

 7.07 2.91 2.10 2.11 7 1.00 الفترة الزمنية
 *2.20 داللتها اإلحصائية

 1.97 3..2 2.12 9.77 1 ...19 الجنس
  2.01 داللتها اإلحصائية

فروقا  دالة إحصائيا  عند ( بأن هناك 4يتضح من الجدول )
( في معامالت الثبات تعزى للفترة  =2.24مستوى الداللة )

ليه قيمة ويلكس وداللتها اإلحصائية إشارت أوذلك كما  ،الزمنية
تعزى  حصائيا  إلى عدم وجود فروق دالة إشارت النتائج أكما 

ليه قيمة ويلكس وداللتها إشارت أكما  ،الجنسلمتغير 
 حصائية. اإل

م اختبار شيفيه استخدمعرفة مصادر الفروق ول
 ( يبين ذلك.1والجدول رقم ) ،للمقارنات البعدية

 يبين نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمتغير الفترة الزمنية (1جدول رقم )
 سابيعأ ةربعأبعد  سابيعأ ةبعد ثالث سبوعينأبعد  سبوعأبعد  المتغير المتوسط الحسابي

     سبوعأبعد  2.10
 * *  * سبوعينأبعد  2.31
     سابيعأ ةبعد ثالث 2.11
     سابيعأ ةربعأبعد  2.11

 
وبعد استخدام اختبار شيفيه  (1يالحظ من الجدول )
بعد ما بين الفترات الزمنية ) ا  للمقارنات البعدية أن هناك فروق

( وبين الفترة الزمنية سابيعأ ةربعأ، بعد أسابيع ةثالث، بعد أسبوع
من التطبيق  (سبوعينبعد أ)الفترة الزمنية ولصالح (سبوعينأ)

لحصولها على متوسطات حسابية أعلى من الفترات  األول
 . إلعادة تطبيق االختبار األخرىالزمنية 

حيث يمكن تفسير ذلك على أساس أن الفترات الزمنية الطويلة 
على قيمة  التأثيرتدخل في  نعوامل متعددة كالنسياتجعل 

في  معامالت الثبات انخفاضكما أن  ،معامل الثبات
ذلك إلى طبيعة عينة  يعزى أسابيع( ةأيام، ثالث ةفترات)ثالث
أو  ة القصيرةفي حالة الفترات الزمني التذكر إضافة إلىالدراسة 

لمفحوصين للتقنيات ل في حالة الفترات الزمنية الطويلة نسيانال
كثرة عدد االختبارات والفترة الزمنية  إلىوكذلك  ،لألداءالمهمة 

كما يمكن تفسير ذلك  ،اختباراته ألداءالمخصصة لكل مفحوص 
هذا إلى تفسير  يأنه كلما قلت الفترة الزمنية بين التطبيقين عز 

اختالفات تباين الخطأ، بينما في حالة طول هذه الفترة فإن األمر 
نتائج هذه  تعارضتو  .قد يرتبط بالتباين الحقيقي لالختبار

الفترة الزمنية المناسبة  أن( في 8913الدراسة مع دراسة األمين )
واتفقت مع نتائج  ،أيام (3-7عادة االختبارات تراوحت مابين )إل

ودراسة  (Dinucci et al, 1990دينوسي وزمالئه )دراسة 
دراسة سافرت و  (Fernhall et al, 1998فيرنهل وآخرون )

عادة تطبيق االختبار للحصول في الفترة الزمنية إل (8913ووود)
هي فترة أسبوعين بين  عادةعلى معامل ثبات اإلأ على

بين  سبوعينألى مناسبة الفاصل الزمني إمما يشير  ،التطبيقين
عادة تطبيقه مرة أخرى لحساب معامل  ،تطبيق االختبار وا 

لى إالنتائج  أشارتفقد  الجنسما فيما يتعلق بمتغير أ ،الثبات
لى إحيث يمكن عزو ذلك  ،للجنسختالفات تعزى إعدم وجود 

تعارضت هذه النتيجة مع كما  .التقارب بين هذه الفئات العمرية
ويمكن في متغير الجنس  (Cherk, 2005شيرك )دراسة نتيجة 

  .ختالف في العيناتاإل ىعزو هذا االختالف ال
 ستنتاجات:اال

ما  استنتاجفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن 
 :يأتي

في ضوء  لالختبارات التحصيليةعامالت الثبات تختلف م -8
 .االختبارالفترة الزمنية إلعادة تطبيق 

يليها فترة  أسبوعينكانت بعد  االختبارأنسب فترات إعادة  -0
 .األسبوع
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في ضوء الفترة  لالختباراتال تختلف معامالت الثبات  -7
 .الختالف الجنس تبعا   االختبارالزمنية إلعادة تطبيق 

 التوصيات:
 :وصي الباحثي واستنتاجاتهفي ضوء أهداف البحث 

عند إيجاد  االختباراتمنية البينية إلعادة مراعاة الفترات الز  .8
أسبوع إلى وأن تتراوح هذه الفترات ما بين ) ،الثبات

 (.أسبوعين
أنواع من نوع ضرورة القيام بدراسات مشابهة على كل  .0

لكل من الجنسين، إللقاء الضوء  مختلفة من االختبارات
يجاد  االختباراتحول أنسب الفترات الزمنية إعادة  وا 

 معامالت الثبات.
 المراجع

، علم النفس التربوي(. 0222).أبو جادو، صالح محمد علي
الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 

 عمان، االردن.
 (. الفترة الزمنية إلعادة االختبار وتأثيرها 8913).األمين، محمد

مجلة بحوث على معامالت ثبات بعض االختبارات الوظيفية، 
امعة كلية التربية الرياضية للبنات، ج التربية الشاملة،

 الزقازيق، العدد األول.

علم النفس اإلحصائي وقياس ( 8931).السيد، فؤاد البهي
 ، دار الفكر العربي، القاهرة.العقل البشري

تقييم االختبارات التحصيلية (. 0222شبانة، محمود يوسف .)
في مادة الرياضيات لطلبة الصف العاشر األساسي في 

غير منشورة،  . رسالة ماجستيرمنطقة لواء وداي السير
 جامعة القديس يوسف، بيروت، لبنان.

تقويم كفاءة ومعلومات (. 0222الصبحي، خالد بن إبراهيم .)
المشرفين التربويين والمديرين والمعلمين في مجال القياس 

. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، والتقويم
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 قيم المواطنة لدى طالب الجامعة وعالقتها بوعيهم بمفهوم العولمة الثقافية وتحدياتها
 دراسة ميدانية بجامعة القصيم

  مجدي محمد يونس
 مصر - جامعة المنوفية - كلية التربية

 00/9/0202تاريخ القبول:                             02/0/0202ريخ التسلم: تا
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي هدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين وعي الطالب بمفهوم العولمة الثقافية وتحدياتها ، ومستوى التزامهم بقيم المواطنة. 

 :، واالرتباطي ، أما أدوات البحث فكانت االستبانة  ومقياس  قيم المواطنة لدى الطالب.  و توصلت الدراسة للنتائج اآلتية  بمدخليه المسحي
ل وأن مستوى قيم الوالء ، واالنتماء ، والتعددية وقبو ( . 7..8إن مستوى وعي طالب جامعة القصيم بمفهوم العولمة الثقافية وتحدياتها جاء كبيرًا بمتوسط )

 اآلخر جاءت مرتفعة ، وأن مستوى قيم المشاركة السياسية جاءت متوسطة  .
متغير ليم األب( أما ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين طالب الجامعة فيما يتعلق بالتزامهم بقيم المواطنة ترجع لمتغيرات) الكلية ، ومقر االقامة ومستوى تع 

 وجود فروق لصالح طالب المستوى الثامن.  الدراسي فقد كشفت نتائج الدراسة عن المستوى
قياس الدراسة ، وأن هذه إن هناك ارتباطًا بين مستوى وعي طالب جامعة القصيم بمفهوم العولمة الثقافية وتحدياتها ومستوى التزامهم بقيم المواطنة الواردة في م

التزامهم بقيم المواطنة الواردة م العولمة وتحدياتها  زاد مستوى عة القصيم بمفهو العالقة  عالقة طردية )موجبة( بمعنى أنه كلما ارتفعت درجة  وعي طالب جام
 .(الكلمات المفتاحية : القيم  ، المواطنة ، طالب الجامعة ، العولمة الثقافية)في مقياس الدراسة. 

 
The values of citizenship among university students and its relationship to the concept of cultural 

globalization and its challenges 
Magdy M. Yunues  -  Faculty of Education, University of Menoufia. 

tudy aimed to detect the relationship between students' awareness of the concept of cultural globalization and its 
challenges, and the level of commitment to the values of citizenship. The researcher used the descriptive 
Bmdkhalah method survey, Relational The research tools were questionnaire and measure the values of citizenship 

among students. The study found the following results: 
1 . The level of awareness of Qassim University students to the concept of cultural globalization and its challenges came 

great average (3.91). And that the level of the values of loyalty and belonging, pluralism and acceptance of others came 
and that the high level of political values of participation came medium. 

2 . There are no statistically significant differences between university students regarding their commitment to the values 
of citizenship due to the variables (college, and residence of the father's level of education) As Mtgiralmistoy the 
academic results of the study have revealed the existence of differences in favor of eighth-level students. 

3 . That there is a correlation between the level of awareness of Qassim University students to the concept of cultural and 
challenges of globalization and the level of commitment to the values of citizenship contained in the scale of the study, 
and that this relationship is a positive relationship (positive) in the sense that the higher the degree of awareness of 
Qassim University students to the concept of globalization and its challenges The greater the level of commitment to the 
values of citizenship contained in the scale of the study.(Key words : Values,  Citizenship,  University Students, Cultural 
Globalization). 

 مقدمة البحث :

لكل مجتمع من المجتمعات ثقافته  التي تتألف من مجموعة من 
العناصر والمكونات التي تشكل في جملتها الشخصية الثقافية 
لهذا لمجتمع ، وتبعَا الختالف العناصر والمكونات الثقافية من 
ثقافة ألخرى، تتمايز الثقافات وتتباين المجتمعات ، وتأخذ كل 

ويتها الثقافية عن غيرها من منها طابعها الخاص الذي يميز ه
المجتمعات األخرى. وللمحافظة على الخصوصية الثقافية 
وتأصيلها يتطلب األمر تحقيق التوازن بين النظر إلى الثقافة 
لى  غيرها من الثقافات األخرى. وهذا التوازن كما  الخاصة ، وا 

( "يقتضي انتفاء التبعية الثقافية وانتفاء 3008يذكر ) مدكور 

ار الثقافي الدافع إلى المحاكاة والتقليد ، وهو يعني في االنبه
الوقت نفسه أال تنغلق ثقافة ما على نفسها، فترفض التعامل مع 
الثقافات األخرى، وتفتتن بحاضرها أو بماضيها، فتديم النظر 
إلى نفسها وتتجاهل ما سواها". غير أن الخصوصيات الثقافية 

ًا من العولمة بتأثيراتها تواجه في الوقت الحالي تيارًا جارف
المختلفة والمتمثلة في وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات 
المتطورة التي حولت العالم إلى قرية كونية صغيرة ،هددت 
مفهوم المجتمع المحلي والقطر والدولة الواحدة ونشرت بداًل منها 

فيما مفاهيم" المجتمع اإلنساني الواحد ، والثقافة العالمية الواحدة 

S 
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يعرف بالعولمة الثقافية , والتي تمثل الخطر األكبر على 
الخصوصيات الثقافية مما يهدد باندثارها أو ذوبانها أو انقطاعها 

(وفي خضم هذا الصراع بين الخصوصية  3003")الجوهرى 
الثقافية وعولمة الثقافة ، ظهر مصطلح المواطنة  ليحتل مكانة 

ثقافية واإلعالمية ، في محاولة متميزة في األوساط  السياسية وال
للتأكيد على الهوية الوطنية في مقابل العولمة الثقافية ، ومفهوم 
المواطنة هو مفهوم قديم متجدد ما يلبث أن يفرض نفسه عند 
معالجة أي بعد من أبعاد التنمية بالمفهوم اإلنساني الشامل 
بصفة خاصة ومشاريع اإلصالح والتطوير بصفة عامة  "وفي 

السياق احتلت  قضية المواطنة مساحة كبيرة في الدراسات  هذا
السياسية واالجتماعية والتربوية ، وتعددت أبعاد المواطنة في 
عالقاتها الممتدة عبر قضايا تتمحور في عالقة الفرد  بالمجتمع 
والدولة من خالل أطر قانونية منظمة للحقوق والواجبات، ومبينة 

اطنة حسب المنابع الفكرية للدولة مواصفات المواطن وأبعاد المو 
، ومرجعية نظرياتها االجتماعية والسياسية ")مراد والمالكي 

3001. ) 
والمواطنة بمفهومها االجتماعي تتأثر إلى حد بعيد بالعولمة 
الثقافية التي يروج لها دعاة القطب الواحد ويستخدمون في سبيل 

مكانيات العصر التكنولوجية والم علوماتية ، ذلك كل وسائل وا 
لتكريس وتفعيل حقوق اإلنسان وتحويلها من مجرد نصوص 
قانونية إلى منظومة قيمية وسلوكيات " بحيث يمارس األفراد هذه 
السلوكيات بشكل طبيعي ومحسوس في ظل دينامية المواطنة 
باعتبارها آلية فاعلة لتكريس الحقوق اإلنسانية وترجمة قيم 

قع ملموس يعيشه المجتمع ومبادئ المجتمع وتحويلها الى وا
 (. 3002أفرادًا وجماعات " )الحبيب ، 

ولعل االهتمام بدراسة المواطنة في عالقتها بالعولمة الثقافية  
لدى طالب الجامعة يرجع إلى أن المواطنة تعمق الهوية الثقافية 
لدي الطالب ، السيما في الوقت الراهن الذي يتعرض فيه 

كاسحة للهويات ، والطامسة المجتمع إلي ضغوط العولمة ال
للخصوصيات رغبة منه في مسايرة النظام العالمي الجديد ، 

(. فقد شهدت  3004ومواكبة التغيرات الدولية ) التو يجري،
المواطنة في السنوات القليلة الماضية  تحديًا جديدًا يتمثل في 
محاولة عولمة الثقافات الوطنية وصهرها في بوتقة واحدة من 

ات يعرف بعولمة الثقافة الذي تعددت آلياتها ووسائلها خالل ما ب

، لتخاطب الشباب عن بعد وتقدم العديد من التفسيرات 
والتأويالت المنحرفة أو الملتوية لألحداث اإلقليمية والدولية ، 
وتسلط الضوء على قضايا مجتمعية تمس جوهر هذا المفهوم 

طنة من ( .وبذلك أصبحت الموا3002لدى الفرد )العامر ، 
القضايا القديمة المتجددة التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند 
معالجة أي بعد من أبعاد التنمية بالمفهوم اإلنساني الشامل 

 بصفة خاصة ومشاريع اإلصالح والتطوير بصفة عامة.
وفي إطار محاولة العولمة الثقافية للسيطرة على عقول الشباب 

ة من تكنولوجيا من طالب الجامعة ، عن طريق االستفاد
المعلومات التي أصبحت متاحة للجميع ، ومن منطلق أن 
المواطنة تعبر عن وعي الفرد بماله من حقوق وما عليه من 
واجبات ، والتزامه بالمحافظة على الهوية الثقافية ، وقبول 
اآلخر، فقد وجد الباحث نفسه مدعوا إلجراء  الدراسة الحالية 

اف مدى وعي طالب الجامعة التي تسعى إلي محاولة استكش
بتحديات العولمة الثقافية وتأثيرها على وعيهم بأبعاد المواطنة 
والتزامهم بقيمها ، من أجل الوصول إلى مجموعة  من 
المقترحات التي يمكن أن تسهم في تفعيل قيم  المواطنة لدى 
طالب الجامعة لمواجهة التحديات والقدرة على التعامل مع 

 شهدها المحيط الوطني واإلقليمي العالمي.المتغيرات التي ي

 مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث فيما نلمسه من شواهد تدل علي ضعف قيم 
المواطنة  لدي الطالب بصفة عامة وطالب المرحلة الجامعية 
بصفة خاصة ، وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسات مثل، دراسة  

الهاجري ( و 3002( ، ودراسة مصطفى )3002القمحاوي )
(. وتنحصر مشكلة البحث في 7483(. والمدخلي )3001)

تساؤل رئيس مؤداه : هل توجد عالقة بين قيم المواطنة لدى 
 طالب جامعة القصيم ووعيهم بمفهوم العولمة الثقافية وتحدياتها

 ؟ ويتفرع عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلتية:
عولمة ما مستوى وعي طالب جامعة القصيم بمفهوم ال .7

 الثقافية وتحدياتها؟
الوالء يم بقيم المواطنة ) ما واقع التزام طالب جامعة القص .3

للوطن، واالنتماء الوطني، والتعددية وقبول اآلخر، والمشاركة 
 السياسية (؟
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هل توجد فروق دالة إحصائيا بين طالب جامعة القصيم فيما  .8
لكلية "عملية يتعلق بالتزامهم بقيم المواطنة ترجع لمتغيرات ) نوع ا

مدينة" و ونظرية" ، المستوى الدراسي ، ومقر االقامة " قرية ، 
 ومستوى تعليم األب(؟

هل توجد عالقة بين وعي طالب جامعة القصيم  بمفهوم  .4
 العولمة الثقافية وتحدياتها ، ومستوى التزامهم بقيم المواطنة؟

ما المقترحات التي يمكن أن تسهم في تفعيل قيم المواطنة  .2
 طالب جامعة القصيم لمواجهة تحديات العولمة الثقافية؟لدى 

 أهداف البحث :
معرفة مدى وعي طالب جامعة القصيم بمفهوم العولمة  .7

 الثقافية وتحدياتها.
الكشف عن واقع التزام طالب جامعة القصيم بقيم المواطنة  .3

 ،والتعددية وقبول اآلخراالنتماء الوطني ، ) الوالء للوطن, و 
 ياسية (.والمشاركة الس

الوقوف على ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائًيًا بين  .8
طالب الجامعة فيما يتعلق بالتزامهم بقيم المواطنة ترجع 
لمتغيرات) الكلية "عملية ونظرية" ، والمستوى الدراسي ومقر 

 االقامة " قرية ، ومدينة" ومستوى تعليم األب(؟
ب بمفهوم بيان ما إذا كانت هناك عالقة بين وعي الطال .4

 العولمة الثقافية وتحدياتها ، ومستوى التزامهم بقيم المواطنة.
تقديم مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في  .2

تفعيل قيم المواطنة لدى طالب جامعة القصيم لمواجهة 
 تحديات العولمة الثقافية.

 : همية البحثأ
 تأخذ هذه الدراسة أهميتها من أهمية محاور  .7
الثالثة التي تتناولها، وهي: )المواطنة( وما الموضوعات  .3

تواجهه من تحديات ، و)العولمة الثقافية( باعتبارها أخطر 
أنواع العولمة في تأثيراتها السلبية على المجتمع ، 
و)الجامعة( لمكانتها ولدورها الرائد في مجال التربية ، وفي 
ن مجال التوعية الثقافية لطالبها والذين يمثلون أهم فئة م

 الفئات العمرية بالمجتمع وهم فئة الشباب .
قد تفيد نتائج هذه الدراسة القائمين علي شوؤن الجامعة في  .8

االهتمام بالممارسات التربوية واألنشطة الجامعية التي تسهم 
في زيادة وعي الطالب بالمفاهيم واألبعاد الالزمة لغرس 

تعد وتنمية قيم المواطنة لدى الطالب. خاصة وأن الجامعة 
أهم  المؤسسات التربوية التي تعنى بتنمية الوعي بالقواسم 
قامة جسور التواصل  الثقافية المشتركة بين الثقافات , وا 

 والتحاور الثقافي ، ومواجهة خطر العولمة الثقافية .
 أيضًا من أنها تتناول قضية من القضايا الدراسة أهمية تنبع .4

ية والسياسية وهي االجتماعية والثقاف األبعاد الشائكة ذات
 معايير الوالء للوطن عن تعبر التي قضية المواطنة

 في األفراد من ى المشاركة ومستو واالنتماء الوطني،
  . المحافظة على هوية المجتمع 

انها تسعى لتقديم مجموعة من المقترحات التي قد تسهم في  .2
تفعيل قيم المواطنة لدى شباب الجامعة وحثهم على التمسك 

 الوطنية في مقابل العولمة الثقافية . بالهوية

 حدود الدراسة:
) الوالء للوطن، الموضوعية : دراسة قيم المواطنة  الحدود 

واالنتماء الوطني، والتعددية وقبول اآلخر ، والمشاركة السياسية 
وعالقتها بوعي طالب الجامعة بمفهوم العولمة الثقافية  (

 .وتحدياتها
جامعة القصيم  ببريدة بالمملكة العربية كليات   :المكانية الحدود 

 السعودية.
طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي   الزمنية : الحدود 

 هـ.7488  1432 / الثاني عام

 الدراسات السابقة:
نظرا ألهمية موضوع المواطنة بالنسبة للباحثين في مجال العلوم 

المواطنة بالدراسة االجتماعية والسياسية والتربوية ، فقد حظيت 
والبحث من العديد من الباحثين على المستوى العربي والعالمي 
وقام الباحث باالطالع على عدد من البحوث والدراسات ذات 

 العالقة بموضوع المواطنة ومن بينها :

م(  هدفت إلي استعراض مجموعة من ٠٢٢٢دراسة عسيري )
ق مرتبة وفدية السعو أثيرات الغربية علي الثقافة العربية ـالت

الذي شهد ، د العزيزـك عبـتبدأ من عهد المل، تاريخيةل مراح
الب ـاد الطـوإيف، السماح للشركات األجنبية بالتنقيب عن النفط 

، وتنتهي في الوقت الحاضر، السعوديين إلي الخارج للدراسة 
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وضحت الدراسة أن مرحلة التأثير الغربي واألمريكي علي فأ
ت مع بداية تعلم اللغة االنجليزية في الثقافة السعودية  بدأ

ي ـع فـالمدارس النظامية وآثار االنترنت عامة علي المجتم
والتي تركت كافًة ، ة واالقتصادية ـاالت االجتماعيـالمج

لدي ذلك أوجد ، وقد ة ـبصمات واضحة علي الثقافة المحلي
، رى ـاالجتماعي للثقافات األخل شرائح المجتمع نوعًا من التقب

رص االختيار واالنتقاء والمقارنة بما يتفق مع ووسع من ف
 اتهم المحلية بالمملكة العربية السعودية.  ـتفضيالتهم واحتياج

هدفت إلي استعراض  دور فقد م(  ٠٢٢٠دراسة الحارثي )أما 
ة اإلسالمية في مواجهة التحديات الثقافية للعولمة. ـالتربي

ت في وركزت علي بيان تحديات العولمة الثقافية التي تمثل
وم ـي مفهـونظرته إل، لي اإلنسان إنظرة الغرب إلي الدين و

دلت النتائج علي أن والحرية والثقافة والهوية والخصوصية .  
ي تعميم ـح إلـأمريكية تطمبزعامة العولمة ظاهرة غربية 
وأن المحصلة النهائية آلثار العولمة ل ، نموذجها الحياتي الشام

وأن علي ، ة غربية عولمية ي ايجاد منظومة ثقافيـد فـتتجس
ي توعية الناس بحقيقة الظاهرة ـفَا رـكبيًا التربية اإلسالمية دور

 معها .ل وكيفية التعام

( إلى معرفة درجة تمثل طلبة  3008وهدفت )الشويحات
الجامعات األردنية لمفاهيم المواطنة الصالحة ، وتأثرها ببعض 

والديه ، ونوع المتغيرات وهي : )جنس الطالب ، ومستوى تعليم 
المدرسة التي تخرج فيها ، وبيئته ، ونوع الجامعة التي يدرس 
فيها ، ومستواه الدراسي ، وتخصصه األكاديمي(.وقد كشفت 
الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا في درجة تمثل أفراد 
العينة لمفاهيم المواطنة ، تبعا لجميع المتغيرات لصالح كل من 

ولصالح الطلبة الذين يمتلك آباؤهم الطلبة من جنس الذكور 
مستوى تعليمًيًا أعلى ، كما بّينت الدراسة وجود فروق في درجة 
تمثل مفاهيم المواطنة  لصالح الطلبة من الجامعات األهلية في 

 مقابل طالب الجامعات الرسمية.

(  وهي " بعنوان العولمة الثقافية وأثرها على الهوية" 3004أما دراسة  القاسم )
فقد حاولت اإلجابة عن عدة أسئلة حول العولمة ، والهوية ، واآلثار السلبية  ، 

للعولمة على الهوية ، وعما إذا كان لها أثار إيجابية على الهوية ، ثم قدمت 
تصورًا لسبل التعامل مع العولمة  بما يحفظ  الهوية ، وكذلك سبل االستفادة 

ة إلى ضرورة االنفتاح على من العولمة للحفاظ على الهوية وخلصت الدراس
عادة بناء   اآلخرين واالستفادة من فرص العولمة والتقدم العلمي والتقني ، وا 
النظم التعليمية ، والتعاون بين الدول العربية واإلسالمية في مجال التعليم ، 

 وذلك من أجل التحصينات الثقافية لألمة اإلسالمية .

إلى التأصيل النظري ( بدراسة هدفت  3002كما قام ) العامر 
لمفهوم المواطنة ، والتعرف على وعي الشباب السعودي بأبعاد 
المواطنة ، والوقوف على الفروق بين وعي الشباب السعودي 
بأبعاد المواطنة باختالف متغير الجنس ، ونوع التعليم ، ومحل 
اإلقامة ، والمستوى االقتصادي لألسرة ، ومستوى تعليم الشاب ، 

اسة إلى مجموعة من النتائج منها : أن هناك وتوصلت الدر 
ارتفاعًا ملحوظًا في وعي الشباب السعودي بالهوية واالنتماء 
للوطن ، والحرص على مصالحه , وأن هناك مياًل واضحًا لعدم 

 االهتمام بالمشاركة السياسية لدى الشباب السعودي.

( بدراسة هدفت إلى Walker Joyce 3002في حين قام )
لى صور المواطنة بين الشباب والدور الذي يقوم به التعرف ع

المعلمون في الجامعة ومعاهد التعليم ، إلكساب هؤالء الشباب 
قيم المواطنة ،  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من 
أهمها : أن المعلمين بالجامعة يؤدون دورًا مهمًا في تدعيم قيم 

دت  أن البرامج الدراسية المواطنة لدي الشباب الجامعي ، كما أك
واألنشطة الطالبية  في الجامعة لها عالقة وتأثير إيجابي في 
مساعدة الشباب على اتخاذ القرار ، واإلدراك الصحيح 
الحتياجاتهم ومشكالتهم ، والمساهمة في حلها ، وتدعيم 

 المواطنة لديهم.  

( بدراسة تناول فيها دور Calvert Robert 3002واهتم )
في تعليم الطالب األمريكيين السياسة وتنمية إحساسهم  الجامعة

بالمواطنة وتحمل المسؤولية , وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة 
من النتائج منها : أن الجامعة ، في أنشطتها ومشروعاتها التي 
بداء  تتيحها للطالب ، تساعدهم في تنمية القدرة على التعبير وا 

امعة وتشعرهم باألهمية والتقدير اآلراء ، وتسهم في ارتباطهم بالج
لديهم ، وأن ذلك من شأنه زيادة وعيهم بحقوقهم ، والتزامهم 

 بواجباتهم مما يعزز قيم المواطنة لديهم.
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(  هدفت إلى Magick Hanray 3001وفي دراسة قام بها )
التعرف على تأثير الجامعة في تعليم الطالب حقوق وواجبات 

تمع , وقد توصلت الدراسة إلى المواطنة ، وأدوارهم في المج
مجموعة من النتائج منها : أن ممارسة الطالب لألنشطة 
المختلفة داخل الجامعة ، واشتراكهم في الحوارات والمناقشات مع 
المعلمين ، وفهم الموضوعات االجتماعية والسياسية داخل 
عدادهم للتعامل مع التحديات التي  الجامعة وخارجها ، وا 

ياة ، ساهم في غرس قيم المواطنة لديهم تواجههم في الح
 وتدعيمها.

( فقد سعت إلى تحقيق عدة 3003أما  دراسة )حمدان ،   
أهداف منها : التأصيل النظري لمفهوم المواطنة واالنتماء 
وتحديد تحديات العولمة ، ومدى انعكاسها على قيم المواطنة , 

ت الدراسة وتحديد دور األسرة في تدعيم قيم المواطنة ,. وتوصل
إلى مجموعة من التوصيات منها : أن شعور األفراد بالعدل 
االجتماعي وتكافؤ الفرص االجتماعية يؤدي إلى تدعيم قيم 
االنتماء والمواطنة لديهم , كما أوصت بضرورة تكثيف  البرامج 

 التي تحث الشباب على االلتزام  بقيم االنتماء والمواطنة.

براهيم  وهدفت دراسة )العتيبى ، والض ( إلى 7433بع ، وا 
التعرف على مضمون االتجاه نحو العولمة بين طالب الجامعة 
، والتعرف على العالقة بين مكونات الهوية ونسق القيم لدى 
الشباب السعودي ، وأشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن طالب 
التخصصات العلمية كالهندسة والحاسوب أعلى التخصصات 

ية مقابل التخصصات الشرعية التى كانت فى االتجاهات العولم
األقل فى انتشار االتجاهات العولمية بين طالبها. وأنه كلما زاد 
المستوى الدراسى زادت قوة االتجاه العولمى. كما ال يتأثر 
ن ظهرت الفروق بين  االتجاه العولمى بالفروق بين الجنسين ، وا 

تبطت العولمة الجنسين فى مكونات كل من الهوية والقيم ، فقد ار 
عند الذكور بتغيرالمكونات ذات العالقة باالنفتاح والقابلية للتطور 

 أكثر من اإلناث.

 بالمواطنة ( في دراسته عن الشعور .300وقد تناول العصفور) 
زيادتها، التعرف على أراء المواطنين  في تساعد التي العوامل و

ور الكويتيين حول العوامل التي تزيد من اإلحساس والشع

بالمواطنة ، وأظهرت الدراسة أن هناك فروقًا بين الذكور واإلناث 
في أربعة أبعاد هي : بعد العادات والتقاليد ، والبعد المعرفي ، 
وبعد المهارات ، والبعد االجتماعي ، وبعد المساواة ، وكانت 
الفروق لصالح اإلناث في جميع األبعاد ، بينما لم تظهر الدراسة 

قية األبعاد األخرى مثل : البعد الديني ، وجود فروق في ب
 والقيمي ، والوطني ، والتربوي.

(  معرفة مستوى قيم المواطنة لدى  3070وحاول القحطاني ) 
الشباب في الجامعات السعودية ومدى إسهامها في تعزيز 
السالمة واألمن الوقائي والكشف عن المعوقات التي تحد من 

يم المواطنة ، وقد استخدم ممارسة الشباب أو الجامعات لق
الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستعينا باالستبانة لغرض 
جمع البيانات والمعلومات ، وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية 
المبحوثين أجمعوا على أن قيمة المشاركة من قيم المواطنة التي 

 تسهم في تعزيز األمن الوقائي .

 التعرف إلى (  بدراسة هدفت 3077كما قامت ) أبو حشيش    
 قيم تنمية في التربية  كليات به تقوم الذي الدور واقع على

 الدراسة المنهج استخدمت وقد .المعلمين الطلبة لدى المواطنة
 الدراسة ، أن إليها التي توصلت ومن النتائج التحليلي ، الوصفي

 تنمية في اوح بين القليلة والعالية التربية تسهم بدرجة تتر  كليات 
 فروق الطلبة ، كما اشارت الدراسة إلى وجود لدى المواطنة قيم
 قيم تنمية في كليات التربية لدور بالنسبة إحصائية داللة ذات 

األقصى مقابل طالب الجامعة  جامعة طلبة لصالح المواطنة
 .االسالمية

ويالحظ من هذا العرض للدراسات السابقة أن هناك تأكيدًا علي 
ضرورة إكساب الطالب قيم المواطنة المختلفة ، وتعريفهم 
بمفاهيم المواطنة. كما أن هناك تأكيدًا علي ضرورة تعريف 
الطالب بمفاهيم العولمة والهوية واالنتماء ، وكذلك زيادة وعيهم 

ي تؤثر على الثقافات المحلية بالمتغيرات العالمية والمحلية الت
للدول. كما أنها أوضحت التأثير الكبير الذي تسببه العولمة 
بصفة عامة ، والعولمة الثقافية خاصة علي االهتمام بتربية 

 المواطنة من خالل مؤسسات التعليم المختلفة. 
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وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها ركزت 
قة بين وعي الطالب لمفهوم العولمة على البحث في العال

الثقافية وتحدياتها ومستوى التزام طالب جامعة القصيم بقيم 
المواطنة ، كما اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في 
أنها اهتمت بفئة عريضة ومهمة من فئات المجتمع وهم طالب 
الجامعة ، وأنها ركزت على تناول موضوعين من الموضوعات 

معاصرة التي تؤثر في مقدرات المجتمعات وتوجهاتها وهما ال
 موضوع العولمة الثقافية وموضوع المواطنة.

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في التعرف 
علي الرؤى المختلفة التي تناولت موضوع المواطنة وقيمها 

مظاهرها وأبعادها ، والتعرف علي العالقة بين العولمة بأشكالها و 
المختلفة وقيم المواطنة. إلى جانب االستفادة منها في تحديد 
منهج البحث ، وبناء االدوات الالزمة لجمع المعلومات الخاصة 

 بالدراسة الحالية.

 اإلطار النظري للدراسة:

 : Citizenship أواًل : مفهوم المواطنة   

 المواطنة أن " العرب لسان في جاء : المواطنة لغوياً     
 " ، وهو به تقيم الوطن المنزل من العربية في مأخوذة والمواطن

 البلد وطن ، به أقام : وطًنا يطن وطن ، "ومحله اإلنسان موطن
 أوطان الوطن وجمع ، وطنا اتخذه : البلد توطن ، اتخذه وطًنا :
 على نفسه يولد ، وتوطنت لم أم فيه ، ولد اإلنسان إقامة منزل :

 ( 4..7منظور ، )ابن . عليه حملت : األمر

أما في االصطالح فيجمع المهتمون بالمواطنة على أنها مفهوم 
 ,Osler, Starkeyمعقد ، وقابل للجدل ، فمن وجهة نظر )

 Legal( ينظر للمواطنة على أنها حالة قانونية )2005
Statues( أو على أنها هوية أساسية )Core Identity .)

االرتباط الرسمي بأمة أو دولة وتعني المواطنة كمكانة قانونية 
معينة مع ما يصاحب هذا االرتباط من التمتع بحقوق وواجبات 
، وفرص ، وحماية ، ومسؤوليات. أما المواطنة كهوية أساسية 
فيقصد بها اإلحساس باالنتماء لدولة معينة أو جماعة معينة ، 
وهذا االنتماء يطوره األفراد ، وهم يدركون الدور الذي تؤديه 

 معايير والقيم التي تشكل ثقافتهم في تقوية ذلك االنتماء.  ال

والمواطنة بصفتها مصطلحًا معاصرًا هي تعريب للفظة  
(CITIZENSHIP التي تعني كما تقول دائرة المعارف )

البريطانية )عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة 
ادلة في تلك وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق متب

الدولة ، متضمنة هذه المواطنة مرتبة من الحرية مع ما 
( ، أما تعريف 3007يصاحبها من مسؤوليات(.) الكواري 

المواطنة إجرائيًا في هذا البحث فقد عرفها الباحث على أنها 
عالقة اجتماعية تقوم بين الطالب السعودي والدولة التي ينتمي 

اية االقتصادية واالجتماعية إليها ، بحيث تقدم الدولة الحم
واألمنية والسياسية لألفراد من خالل القانون الذي يساوي بين 
األفراد ، وفي الوقت نفسه يقدم األفراد الوالء واالنتماء  للدولة 
ويلجأون إلى قانونها للحصول على حقوقهم. ومن مميزات هذا 

ها التعريف أنه يتيح دراسة المواطنة  وتحديد قيمها ، وأبعاد
 وتقييم أدائها  والقدرة على قياسها.

وبالرغم من التسليم بداية بصعوبة تحديد مفهوم المواطنة ، إال 
أن  الباحث في الصفحات اآلتية سيحاول تقديم عرض لبعض 

 فيرلتعفاالمحاوالت التي تصدت لتقديم تعريف للمواطنة ، 
 نع تعبير هي نةطاالموأن  نم قلطين نةطاوللم اإلسالمي

 مـوه،  األمة روعناص دركف المسلم بين طبرت لتيا الصلة
 الصالت هذه جووتت،  واإلمام  الحاكمو المسلمون ادرـاألف

 جهة نم موحكامهتي تجمع بين المسلمين الصلة ال، و جميعاً 
بمعنى و،  ىرأخ جهة نم عليها نويقيم التي األرض بينو

 الصالت رهووج بيعةط نع تعبير"  هي نةطاالمو فإن رآخ
 نويقيم نمو(  اإلسالم طنار اإلسالم وهي ) ود بين القائمة
 يديوه" ) مهغيرو المسلمين نم اردال هذه أو وطنال اذه على

فقد اعتبر اإلسالم جميع الناس امة واحدة ، تستوعب ( . 3003
المجموعات اإلنسانية برمتها ، وأعلن القرآن هذه الوحدة ، 

قال تعالى : )  واعتبر ألوان التفرقة واالختالفات أمرًا عرضيًا ،
كما أن ". .7وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا( "يونس/

القرآن ال ينظر إلى اختالف اللغات واأللوان كعقبة في طريق 
الوحدة اإلنسانية ، بل يرى أن هذا االختالف من مظاهر القدرة 
اإللهية. قال تعالى : ) ومن آياته خلق السماوات واألرض 

ويتطرق القرآن أيضا ". 33لوانكم( "الروم/واختالف ألسنتكم وأ
إلى االختالفات القبلية بوصفها باعثًا على ترسيخ الوحدة 
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والمساواة والتعاون بين أعضاء المجتمع البشري حيث يقول 
تعالى : ) يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 

لحجرات شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم( "ا
/78." 

القرن الحادي والعشرين تزايدت الكتابات حول "  وفي    
"  و " المواطن Global citizenship المواطنة العالمية 

. ورغم أهمية تلك الكتابات وثرائها Global citi zen"العالمي  
في توضيح فكرة المواطنة ، إال أن الطرح الذي قدمه ترنر ) 

(Turner,1990 ه في تكوين المواطنة قد لتوضيح نظريت
( أن هناك  Turnerاسترعى انتباه الباحث ، فمن وجهة نظر )

طريقين لتحقيق المواطنة في أي مجتمع من المجتمعات ، أولهما 
،  (Citizenship from above)المواطنة التي تنشأ من أعلى 

ويقصد بها المواطنة التي تنشأ من منح المواطنين حقوقهم من 
ينظم دستور أي بلد الحقوق السياسية ، واالقتصادية  الدولة ، فقد

، والثقافية ، واالجتماعية للمواطنين ، كما ينظم أيضا الواجبات 
التي يفترض أن يقوم بها المواطنون في مقابل الحقوق التي 
يتمتعون بها. وثانيهما المواطنة التي تنشأ من أسفل 

(Citizenship from bottom)  ويقصد بها المواطنة  التي
تسعى للنهوض بالمجتمع وتنميته بما يحقق المواطنة النشطة ، 
ويعزز من دور المواطنين في غرس قيم المواطنة وتنميتها ، 
وتمثل الجمعيات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني أحد أهم 
المؤسسات التي تسهم في بناء المواطنة من أسفل ، لتحقيق 

واطنة والمحافظة على  الهوية الثقافية للمجتمع الربط بين الم
( ،تركز على أن  Turner.ولعلنا نلحظ هنا أن نظرية ) 

المواطنة ليست مكانة موروثة تجعل من المواطن فردًا سلبيًا في 
مجتمعه ، ال هم  له إال البحث عن مزيد من الحقوق 
نما  واالمتيازات ، وفي مقابل ذلك ال يقوم بأي واجب ، وا 

مواطنة شيء مكتسب بالتعلم والممارسة العملية ، وهذا يفسر ال
 لنا االهتمام الرسمي بتربية المواطنة.  

( عن أن المواطنة Turnerوهذا التفسير الذي قدمه )       
ليست مكانة قانونية ، إنما هي مكانة مكتسبة ، أكده أيضًا أولد 

ألساس الذي يرى أن المواطنة  في ا Oldfield 1990) )فيلد 
ممارسة أو نشاط وليست فقط مكانة ، وهو ينتقد المفكرين 

الليبراليين في إعالئهم من شأن حقوق المواطن مقارنة 
بالمسؤوليات ، مقللين في ذلك من شأن واجبات المواطنين ، 
وفي مقدمتها المشاركة السياسية ، وهو يرى أن الحقوق ضرورية 

ألن الفرد يصبح مواطنًا  ، ولكنها ليست شرطًا كافيًا للمواطنة ،
(Becomes a citizen)  من خالل ممارسة واجبات المواطنة

، وألن ممارسة المواطنين لحقوقهم من أجل المجتمع ككل يولد 
 A sense of)عند المواطنين اإلحساس بالجماعة 

community). (  وعلى ضوء نظرةTurner ،& Oldfield )
تسمى المواطنة هنا تصبح المواطنة عبارة عن ممارسة ،  و 

بالمواطنة النشطة ، ويركز هذا الخطاب على االلتزام نحو الدولة 
، ورموزها والمشاركة النشطة لتحقيق التنمية في المجتمع ، 

،  Loyaltyواطنة  : ) الوالء مويركز هذا االتجاه على قيم ال
(  Obligationوااللتزام ،    Identityوالهوية    Unityوالوحدة 
يمكن تحقيقها  من خالل مجتمع  قوي يعمل أفراده ، ليس والتي 

بدافع إجباري ، بل بدافع اختياري تطوعي . وبذلك تتحول 
المواطنة من مجرد كونها مكانة قانونية إلى مكانة مكتسبة 
بالممارسة على حد تعبير ) أولد فيلد ( ، وبذلك ينتقل الفرد من 

ليكون مواطنًا    ( Being a citizen )كونه مواطنًا بالقوة
ليستر ،  كما ترى  ( Becomes a citizen )بالفعل 

(Lister, 1997)  أن هناك فرقًا بين وضعين : أن تكون مواطنًا
(To be a citizen)   وأن تتصرف كمواطن(To act as a 

citizen) فكونك مواطن يشير إلى تمتعك بالحقوق الضرورية ،
ا تصرفك كمواطن يعني للمشاركة السياسية واالجتماعية بينم

ممارستك للحقوق والواجبات التي منحتها لك المواطنة ، ومن 
وجهة نظر) لستر( أن من ال يفي بمتطلبات المواطنة ليس جديرًا 

 بأن يحمل لقب مواطن.

لقد شهد مفهوم المواطنة في الخطاب الغربي المعاصر 
 ت اهتمامات كبيرة ، وأبعادًا جديدة ، في ظل ما يحدث من تحوال

سياسية واجتماعية وثقافية في العقود الثالثة األخيرة ، وكان 
علي رأس هذه التحوالت ذلك التحدي الذي تمثله ظاهرة التعددية 

حيث أصبحت المجتمعات   " Multiculturalism "الثقافية 
تموج بأنماط واتجاهات فكرية وثقافية مختلفة ، نتيجة التطورات 

ف المجاالت ، وهو ما أوجد حالة الداخلية والخارجية في مختل
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من عدم االستقرار القيمي والثقافي فيها ، السيما في ظل تطور 
تكنولوجيا االتصاالت ، وقد دفع ذلك كله إلي إعادة التفكير في 

.  Making the Democracy عملية صناعة الديمقراطية
(7..1 Gould وربما كان ذلك سببا في ظهور مفهوم )

 Multiculturalism "عددة الثقافات الديمقراطية المت
Democracy "  (وفي ذلك يشير .Held,1991  إلى أن )

فكرة الديمقراطية المتعددة الثقافات أصبحت تفرض البحث عن 
تصور للمواطنة ، يتالءم وفكرة تعدد الوالءات واالنتماءات، وهذا 
هو ما تسعى إليه العولمة الثقافية الختراق الخصوصيات الثقافية 

 للبلدان واألقطار المختلفة. 

 قيم المواطنة: 

تقوم  المواطنة ( إلى أن 3002تشير )أبو زيد ، وعزت ،     
 في :  بصفة عامة ، تتمثل األصيلة القيم من مجموعة على

 والحرية ، والعدل ، والتعددية ، الوالء ، واالنتماء ، والمساواة ،(
 تمثل وهذه القيم والمشاركة المجتمعية( واالستقاللية  وااللتزام ،

الثقافات  وأغلب المجتمعات مختلف بين األعظم المشترك القاسم
وللمواطنة  المواطنة ، مفهوم في " العالمي" وهي تمثل الجانب  ،

عناصر ومكونات أساسية تكون بمثابة القيم التي ينبغي أن 
تتوفر حتى تتحقق المواطنة . وبمقدار غياب هذه القيم  يتم 

 ومن هذه القيم : . انتهاك مفهوم الموطنة

 الوالء : (1
الوالء هو جوهر االلتزام الذي يدعم الهوية الذاتية ، ويقوي     

الجماعية ، ويركز على المسايرة ، ويدعو إلى تأييد الفرد 
االنتماء ،  ويعد الوالء مفهومًا أوسع  في معناه من  .لجماعته

فالوالء في مفهومه الواسع يتضمن االنتماء في حين أن االنتماء 
ء ، وقد يمتزج الوالء واالنتماء حتى ال يتضمن بالضرورة الوال

يصعب الفصل بينهما ، فالوالء هو صدق االنتماء ، وال يولد مع 
نما يكتسبه من مجتمعه )الحبيب   ( ويقصد 3002اإلنسان وا 

بالوالء مجموعة المشاعر التي يحملها الفرد تجاه الكيان الذي 
إنه ينتمي إليه ، فعند شعوره بأنه جزء من نظام اجتماعي ما ف

يدين بالوالء لهذا النظام حتى يصبح هذا الوالء مشاعر وجدانية 
( ، أن الوالء 3002(. ويرى العامر )3007عميقة قوية )الشراح 

أساسه االلتزام ، وهو يقوي هوية الفرد الذاتية ، ويهدف إلى تأييد 

الفرد لجماعته ، ويعكس مدى انتماء الفرد لهذه الجماعة ، ويعد 
عن اهتمام الفرد بحاجات أعضاء الجماعة بهدف  الوالء مسؤوالً 

 الحماية الكلية لها. 

 ( االنتماء: 3    

االنتماء للوطن هو انتماء للمجتمع بكل فئاته ومعتقداته ،  
واألرض التي ينشأ عليها هذا الوطن , ويجسد  هذا االنتماء 
بالتضحية من أجل الوطن . "ومن وسائل تعزيز االنتماء 

جل الوطن فهي ضريبة دم يدفعها كل فرد "التضحية من أ
صادق في انتمائه.والقيام بالواجب المطلوب على أكمل وجه في 
جميع المجاالت , ليكون دليل وطنية صادقة وانتماء قوي .والقيام 
باألعمال التطوعية والخيرية , ألن فائدته تهم الوطن والمواطنين 

افي , والموروث .والمحافظة على اللغة األصلية , والتراث الثق
الشعبي ، والمحافظة على العادات والتقاليد التي يرضى عنها 

واالنتماء يزيد من إحساس  (.3003المجتمع " ) األمم المتحدة 
الفرد بحبه نحو وطنه  وتوحده معه . فيعمل على حمايتة من 
كل ما يهدده من مظاهر الغزو الفكرى والثقافى فى ظل العولمة 

  تعتبر أحد أهم إفرازات النظام العالمى الجديد.الثقافية التي 

 ( التعددية وقبول اآلخر:8   

يتسع مفهوم المواطنة لكل فئات المجتمع وطبقاته وألفراده بكل 
انتماءاتهم الفرعية , فهو من السعة بحيث يستوعب كل أفراد 
المجتمع , وال يقتصر على فئة دون األخرى أو جماعة واحدة 

همال الجماعات األخرى , ويحترم خصائص كل فئة وما  وا 
تتميز به , إذن فالمواطنة مفهوم يتضمن الصغار والكبار , 
الذكور واإلناث , األسوياء وغير األسوياء , المتعلمين وغير 
المتعلمين , الصناعيين والزراعيين وكل أرباب المهن , وكل 

لب أفراد المجتمع مهما تنوعت أو تعددت فئاتهم. وهذا األمر يتط
لفت االنتباه إلى خصائص ومميزات كل جماعة ، والحذر من 
وقوع التصادم والسعي إليجاد التوازن الذي يجعل الجماعات 
المتعددة تجمعهم الهوية االجتماعية الكبرى , فالخصائص 
المختلفة واالختالفات الجزئية يجب أن تكون جزئيات يجمعها 

 (. 3003دان أفق المواطنة الكبير الذي يتسع للجميع) حم

 السياسية:   ( المشاركة4
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 اتـاجبووال الحقوق أدمب اررإق خالل نمتم المشاركة السياسية ت
 النشاط أمثلتها نوم ، واالجتماعية يةـالسياس ةطـاألنش برع ،

، والسياسية ، القضايا االجتماعية في ركة المشاو، ابياالنتخ
 .يةربح أيرـال اءدوإب ، نيةوطال راتالحوا دعق قيطر نع

ويقصد بالمشاركة السياسية ذلك النشاط الذي يقوم به 
المواطنون العاديون بقصد المشاركة في عملية صنع القرار 
،سواء أكان هذا النشاط فردًيا أم جماعًيا منظًما أم عفوًيا ، 

، والفرد ال يستطيع أن يشارك سياسيا إال  متواصال أم متقطعا
داخل وطنه بما إذا  شعر أنه مواطن كامل يمارس حقوقه 

 يحقق المساواة بين المواطنين.

 ثانيًا: مفهوم العولمة :

" في السنوات التي  Globalizationشاع لفظ  العولمة "  
أعقبت سقوط االتحاد  السوفيتي ، فمنذ ذلك الحين والعالقات 
االقتصادية والثقافية بين الدول واألمم تزداد قوة باستثناء فترات 

خاللها الدول إلي االنكفاء علي ذاتها " قصيرة للغاية مالت 
  (.3003)أمين 

"  " Globalizationوالتعريف اللغوي للعولمة هو الترجمة لكلمة 
أي الكرة ، والمقصود  " Globe "اإلنجليزية المشتقة من كلمة 

هنا الكرة األرضية  ويتحدث علماء االجتماع في مجال الثقافة 
ة العالمية "  أي جعل " أي الثقاف" Global Culture عن 

العالم تسوده ثقافة شبه موحدة بغض النظر عن الثقافة المحلية 
(.  والعولمة في اللغة العربية 3003)مراد  للمجتمعات المختلفة "

هي " اسم مصدر على وزن " فوعلة " مشتق من كلمة " العالم 
نحو القولبة " المشتقة من كلمة " القالب ". وتشير هذه الصيغة 
إلى وجود فاعل يقوم بالفعل " فإذا كانت " القولبة هي جعل 

عل الشئ في شكل القالب الذي يحتويه ، فالعولمة تعني ج
النشاطات اإلنسانية في نطاق عالمي ، بمعني جعل العالم كله 
مجااًل للنشاطات اإلنسانية  المتشابهة والمتعددة ")عبد الحافظ 

( أن العولمة هي " عملية 3001( و يري  )عبيد 3002
اجتماعية تنحسر فيها قيود الحدود الجغرافية أو السياسية في  

ادية والثقافية ، بحيث يزيد تقرير الترتيبات السياسية واالقتص
 إدراك الناس بأن هذه القيود آخذة في االنحسار والتراجع . 

وتوحي لفظة العولمة في مجال الثقافة أن هناك خصائص ثقافية 
ذات طابع عالمي ، فهي خصائص ثقافية متحررة من تأثير 
ثقافة بعينها , وهي تعني محاولة إحالل مفاهيم الثقافة الغربية 

اهيم الثقافات المتعددة في العالم لتصبح ثقافة واحدة مكان مف
(، وعرفها البعض في صورتها المثالية على 3003)الجوهري ، 

أنها محاولة للتقارب بين ثقافات شعوب العالم المختلفة بهدف 
إزالة الفوارق الثقافية بينها ودمجها جميعًا في ثقافة واحدة ذات 

(. ولعل أخطر  ...7 مالمح وخصائص مشتركة " ) المفتي ،
مافي العولمة من جوانب هو الجانب الثقافي إذ إنه يهتم 
باإلنسان وسلوكه وتصرفاته واتجاهاته االجتماعية والثقافية نحو 
مجتمعه ، ونحو ما يدور حوله من أحداث مختلفة في المجاالت 
كافة بصفة عامة . وينظر إلي العولمة في هذا المجال علي أنها 

يتم من خاللها الحد من القيود التي تفرضها الحدود  عملية ثقافية
الجغرافية علي القيم والثقافة السائدة في المجتمع ، كما يصبح 
لدى أفراد المجتمع وعيًا متزايدًا بتراجع هذه القيود ، مما قد يؤدي 
إلي ذوبان بعض القيم واالتجاهات االجتماعية في المجتمع ، 

ثقافية للمجتمع ، وبالتالي فإن " وهو ما قد يؤثر علي الهوية ال
المجتمع المعولم  يشهد ثقافة واحدة بغض النظر عن عدم وجود 

 (.3007هيكل حكومة مركزية عالمية . " )عبد الرحمن 

التحديات التي تفرضها العولمة الثقافية على قيم المواطنة لدى 
 طالب الجامعة :

لثقافية على من الواضح أن العولمة بصفة عامة والعولمة ا     
وجه الخصوص قد أثرت علي معظم نواحي الحياة ، مما أدي 
لظهور عدد من التحديات واآلثار السلبية التي أفرزتها العولمة ، 
والتي كان لها أثرها الواضح على سلوكيات الشباب وتصرفاتهم 
بل وقيمهم أحيانا وسوف يتناول الباحث هنا عددا من  التحديات 

قة بموضوع هذه الدراسة والتي تتعلق بقيم األساسية ذات العال
 المواطنة لدى الشباب الجامعي: 

 أواًل : التحديات الثقافية :  

تسعى العولمة الثقافية في ظاهرها إلى تحقيق التقارب  بين      
ثقافات شعوب العالم المختلفة لدرجة ذوبان الفوارق الحضارية 

ت خصائص مشتركة بينهما ، وصهرها جميعًا في بوتقة واحدة ذا
، وهو ما يؤدي إلي ذوبان ومسخ كثير من الثقافات ، ومن ثم 
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تكون هذه الهيمنة والسيطرة هي صورة مختلفة من صور الغزو 
االستعماري التي بدأت منذ قرون . ولقد حققت أدوات العولمة  
تغييرًا بالغ الخطورة في قنوات التواصل والتداول بين األفراد ، 

إزالة المسافات بين أطراف العالم ، وأوشك حيث أوشكت علي 
الشباب علي فقدان فاصل الزمن والمكان ، مما تتبدي آثاره في 
القنوات المفتوحة ، والتعامل مع برامج الحاسوب واإلنترنت. 

ذا كان البعض يري أن " العولمة الثقافية 3002)الحمدي،  ( وا 
األساسية تعمل علي تبني ونشر أيديولوجيا معينة من عناصرها 

لمحاربة الذاكرة والتاريخ ، والوعي واالنتماء الوطني والقومي ، 
وبالتالي الوعي األيديولوجي ، وهي تعلن عن مولد ثقافة جديدة 
هدفها توحيد الناس إال أنها في حقيقة األمر تفقدهم هويتهم 

 ( .3008الثقافية . " ) حسن،

 ثانيًا : التحديات التكنولوجية ) التقنية ( :

إن التطور المذهل في وسائل اإلعالم ، واالتصال أصبح    
جزًء أساسيًا من تركيبة نمط الحياة بالنسبة للشباب ، حيث 
أصبحوا على دراية كبيرة بكيفية استخدام الوسائل التكنولوجية 
الحديثة واالستفادة منها مثل شبكة اإلنترنت خاصة بعد ظهور 

 Information "ما يسمي بتكنولوجيا المعلومات 
Technology "  والتي تعني  القدرة علي إنتاج وسائل الحصول

علي المعلومات واستخدامها وتطويرها بحيث تؤمن تلك الوسائل 
توفير المعلومات بصورة دقيقة وسريعة ومستمرة طوال الوقت ، 
وبالتالي فإنها  تعد من المقومات األساسية في المجتمعات 

في ممارسة أي نشاط ، فمن يملك  الحديثة ، التي  ال غني عنها
المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب ، يملك عناصر القوة 

 والسيطرة في عالم متغير يستند إلي العلم في كل شئ .               

 ثالثا : التحديات االجتماعية :

أدت العولمة ألى ظهور معضلة  أزمة الهوية ، إذ يثير    
تحليل تأثير العولمة علي الهوية تساؤاًل مهمًا حول عالقة 

" ، ففي حين يري البعض  " Fragmentationالعولمة بالتفكيك 
أن العولمة هي حركة تفكيكية ، يري فريق أخر أنها تؤدي إلى 

تخطي الدولة إضعاف الهوية الوطنية ، وتشجيع هويات ت
Supra National  Loyalities "  وتقوية أخرى دون "

المستوي الوطني ، وفي اإلطار نفسه هناك رؤية تؤكد أن تمدد 

العولمة الثقافية يتالءم مع انحسار وتراجع السيادة الثقافية أو 
الثقافة الوطنية للشعوب ، كما أن التبادل الثقافي العالمي الحالي 

فئ وال يعبر عن إمكانية تحويل العولمة هو تبادل غير متكا
الثقافية إلي تثاقف بين الثقافات والشعوب ، بل يحتفظ لها 

 ( .3..7بتعريف واحد وهو الغزو واالختراق  ) بلقيز 

 رابعا : التحديات االقتصادية :

إن تحديات العولمة في جانبها االقتصادي تعني تركيز     
لمي في أيدي مجموعات النشاط االقتصادي علي الصعيد العا

 تسهم وقد قليلة العدد ، وبالتالي تهميش الباقي أو إقصاؤه .
 األسواق دعوة لفتح ألنها ، االقتصادية التبعية تعميق في العولمة

 قوى تخلف ضوء في متكافئ غير نحو على بعامة االقتصاد و
 اإلنتاجي على المستويات المحلية الكيف و الكم وتردي اإلنتاج

،   والحديث عن العولمة االقتصادية و انفتاح السوق العالمية .
يدفعنا لإلشارة إلى التأثيرات الجانبية لهذه السوق على قيم 
الشباب  وأخالقياتهم وعالقاتهم  في المجتمعات اإلسالمية ، 

تصّدر بضاعة اقتصادية فحسب ، إّنما تصّدر  فالسوق اليوم ال
سمة وأخالق الدول المصّدرة إلى جانبها بضاعة أخالقية تحمل 

لهذه السلع . فالدعايات المختلفة التي تروج للبضائع ، تهتم 
باستثارة نظر الشباب وانبهارهم وتحريك الغريزة والشهوات في 
نفوسهم ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف انتمائهم الوطني 

حيث يشير )هانز بيتر، ، وزعزعة المعتقدات الدينية لديهم ، 
ولد شومان( في كتابهما الشهير )فخ العولمة( إلى أن وهار 

العولمة فخ كبير مليء باألكاذيب وهي في النهاية تزيد الفقراء 
  (. 3..7فقرًا، والألغنياء غنًى" ) بيتر وشومان، 

وخالصة القول إن العولمة خلقت حالة من الفوضى واالرتباك 
دع في في بنية المجتمعات المعاصرة،مما أدى إلى حدوث تص

،  وقد نالت ( 3003) سيد يسين كثير من الثقافات المحلية 
المواطنة بعد العولمة نصيبها من التصدع ، فالدولة في عصر 

( لم تعد تمتلك السيادة 3004العولمة كما يذكر ) فوكوياما 
الكاملة على اراضيها ، ولم تعد حرة تمامًا في اتخاذ قراراتها في 

 العولمة ظل في المواطنة هومالشأن الداخلي ، وأصبح مف
 يراها التي فالعولمة سابقة ، عصور في شهدناه عما مختلفاً 
 تمثل ال واحدة ، منظومة في العالم لدمج االتجاه هي البعض



93

 701 – 38(، 4)33مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

 
  

 هو السرعة فيه الجديد أن إال مرة ، ألول يحدث جديًدا توجًها
 والسياسية التكنولوجية الجديدة واآلليات الدمج ، بها يحدث التي

 دمج لتحقيق تستخدم والتي واالقتصادية ، والثقافية واالجتماعية
 إلي أدي ما وهو    Multiculturalواحدة    منظومة في العالم
 الثقافات ". المتعددة المواطنة" مفهوم ظهور

هذا عن المواطنه وقيمها ومفهومها ، والعولمة الثقافية     
باب جامعة ومخاطرها وتحدياتها ، فماذا إذًا عن موقف ش

القصيم من العولمة الثقافية وتحدياتها وتأثير فهمهم ووعيهم 
للعولمة الثقافية وتحدياتها على قيم المواطنة لديهم؟ إن االجابة 
عن هذا السؤال تعرضها نتائج الدراسة الميدانية في الصفحات 

 اآلتية: 
 الدراسة الميدانية:

 منهج البحث وأدواته:

الوصفي بمدخليه المسحي ، واالرتباطي استخدم الباحث المنهج 
، فقد تم االستعانة بالمنهج الوصفي المسحي للوقوف على وعي 
الطالب بمفهوم العولمة وتحدياتها ومعرفة مستوى قيم المواطنة 
لدى الطالب ، كما اعتمد الباحث أيضا على منهج البحث 
ام الوصفي االرتباطي لبيان العالقة االرتباطية  بين مستوى التز 

شباب الجامعة بقيم المواطنة ووعيهم بمفهوم العولمة الثقافية 
 وتحدياتها .

 أما أدوات البحث فقد استخدم الباحث األدوات اآلتية :
عبارة بعد  80: تكونت في صورتها النهائية من أوال : االستبانة

عمليات الحذف واإلضافة والتعديل.مقسمية على بعدين : 
ولمة ، والثاني يتناول تحدياتها ، وقد أحدهما يتناول مفهوم الع

عبارة وُأجري لالستبانة صدق االتساق  72اشتمل كل بعد على 
الداخلي بحساب معامل ارتباط ) بيرسون (  لمعرفة االرتباط بين 
درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة ، 

 وجاءت النتائج كاآلتي:
 (82( معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة  بالدرجة الكلية لالستبانة )ن =7جدول  )

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة   مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة
1 8.11.0 ** 11 8.1131 ** 
2 8.1111 ** 11 8.1000 ** 
3 8.2213 ** 10 8.11.0 ** 
4 8.118. ** 10 8.113. ** 
5 8.1132 ** 28 8.131. ** 
6 8.113. ** 21 8.1321 ** 
7 8...8. ** 22 8.111. ** 
8 8.1.11 ** 23 8.1013 ** 
9 8.1201            ** 22 8.1112 ** 

11 8.101. ** 2. 8.0.32 ** 
11 8.1801 ** 21 8.1202 ** 
12 8.0380 ** 21 8.0318 ** 
13 8.0322 ** 20 8.0321 ** 
14 8.1181 ** 20 8.0110 ** 
15 8.1038 ** 38 8.1.11 ** 

ــاط قــوي عنــد مســتوى داللــة )  يوضــح الجــدول الســابق وجــود ارتب
 (بــين كـــل عبــارة مـــن عبـــارات االســتبانة واالســـتبانة ككـــل. 0.07

وللتأكــــد مــــن ثبــــات االســــتبانة اســــتخدام الباحــــث طريقــــة التجزئــــة 
النصــفية ، وذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط بــين متوســط درجــات 
ـــة لالســـتبانة ،  ـــة ومتوســـط درجـــات األســـئلة الزوجي األســـئلة الفردي
وُحسب معامل االرتباط بين النصفين باسـتخدام معادلـة )كرونبـا  

(  8..0ل الباحث على معدل ثبـات  مرتفـع بلـغ )وقد حصألفا( ، 

ــات  ممــا يعطــى داللــة علــى صــالحية االســتبانة كــأداة لجمــع البيان
 للهدف الذى أعدت من أجله.
                      ثانيا: مقياس قيم المواطنة:

 لقياس قيم المواطنة لدى طالب جامعة القصيم ُحللت الكتابات  
األدوات البحثية المقننة مثل النظرية ، واطلع الباحث على 

( ومقياس قيم 3004مقياس حقوق وواجبات المواطنة )ناجي 
(  3002( ، والعامر) 3002المواطنة عند الشباب ) فرج 
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(. وذلك 3003ومقياس قيم المواطنة لدى الشباب )حمدان ، 
بغرض إعداد مقياس لقيم المواطنة  تكون  في صرته النهائية 

لتشمل أبعاد قيم المواطنة:)الوالء  ( عبارة ، وزعت43من )
للوطن ، واالنتماء الوطني، والتعددية وقبول اآلخر، والمشاركة 

بحساب السياسية ( وللتأكد من صدق المقياس قام الباحث 
معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل بعد من أبعاد 

تي المقياس، و بين  الدرجة الكلية للمقياس  ككل ، والجدول اآل
 يبين هذه النتائج :

 ( معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد مقياس قيم المواطنة مع الدرجة الكلية للمقياس 3جدول ) 
 
 
 
 

كما ُحسب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين درجة كل 
 عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية لمجموع عبارات البعد 

 الذي تنتمي إليه ، ويوضح ذلك  الجدول اآلتي:

 ( معامالت ارتباط عبارات أبعاد قيم المواطنة  بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 8جدول ) 
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م أبعاد المقياس

 **.8.101 0 **8.1111 . **220..8 1 بعد الوالء للوطن
2 8.1131** 1 8.113.** 18 8.03.3** 
3 8.1211** 1 8.11.0** 11 8.11.2** 
2 8.11.2** 0 8.0322** 12 8.11.2** 

 **.8.118 0 **8.0132 . **8.1132 1 بعد االنتماء الوطني
2 8.1013** 1 8.1321** 18 8.123.** 
3 8.113.** 1 8.11.0** 11 8.2283** 
2 8.1038** 0 8.118.** 12 8.1002** 

 بعد التعددية
 وقبول اآلخر

1 8.1201** . 8.1112** 0 8.0822** 
2 8.130.** 1 8.1288** 18 8.1201** 
3 8.0110** 1 8.1202** 11 8.1000** 
2 8.0280** 0 8.0318** 12 8.0222** 

 **8.1100 0 **8.0321 . **8.0812 1 المشاركة السياسية
2 8.1181** 1 8.1801** 18 8.1113** 
3 8.0.13** 1 8.1.20** 11 8.111.** 
2 8.1122** 0 8...8.** 12 8.1.11** 

يتضح من الجدول السابق وجود ارتباط قوي دال عند مستوى 
( بين كل عبارة من عبارات االستبانة والمجال 0.07داللة )

أما عن ثبات المقياس فتوضحه نتائج الجدول   الذي تنتمي إليه.
 اآلتي :

 ( يوضح معامالت ثبات ألفا كرونبا  ألبعاد مقياس قيم المواطنة  4جدول رقم )  
 معامل ثبات كرونباخ عدد البنود أبعاد المقياس م
 8.00 12 بعد الوالء للوطن 1
 8.01 12 بعد االنتماء الوطني 2
 8.01 12 بعد التعددية وقبول اآلخر 3
 8.02 12 المشاركة السياسية 4
 8.00 20 المجاالت ككل 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات المقياس عالية ، 
( وبذلك تأكد 0.33إذ جاءت قيمة معامل ثبات المقياس ككل ) 

للباحث صدق األداة وثباتها ، وأصبح المقياس في صورته 
 .للتطبيق على أفراد عينة الدراسةالنهائية جاهزًا 

 مجتمع البحث وعينته:
تألف المجتمع األصلي من جميع  الطالب الذكور المنتظمين    

في جامعة القصيم في مرحلة البكالوريوس ، والبالغ عددهم  

 معامل االرتباط أبعاد المقياس م
 **8.122 بعد الوالء للوطن 1
 **8.122  بعد االنتماء الوطني 2
 م **8.112 التعددية وقبول اآلخر 3
 **8.130 المشاركة السياسية 4
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 7483/7488طالبًا طبقًا إلحصائية  )التقرير السنوي  30373
 بالطريقة العشوائية هـ( . أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها 

الطبقية ، وقد وقع اختيار الباحث لعينة البحث من الكليات 
المستهدفة في الدراسة وهي ) كلية الزراعة والطب البيطري ، 
وكلية العلوم ( يمثلون الكليات العملية ، و )كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية ، وكلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية( 

الكليات النظرية ، والذين يبلغ إجمالي عدد طالبها ) يمثلون 
( 400( طالبًا وقد وقع االختيار المبدئي للعينة على )3022

طالب من طالب المستوى األول والثامن ، وبعد توزيع أدوات 
( استمارة صالحة للتحليل 821الدراسة عليهم  كان العائد  هو )

يوضح خصائص %( ، والجدول اآلتي 8,.3اإلحصائي بنسبة )
 عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة.

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة 2جدول  ) 
 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
 الحاسوبي البرنامج باستخدام إحصائياً  عولجت البيانات     
 مستخدمًا : "SPSS"االجتماعية  للعلوم اإلحصائية الحزمة

 المئوية والنسب التكرارات. 
 والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات. 
 ألدوات الداخلي االتساق صدق لحساب بيرسون ارتباط معامل 

 . الدراسة 
 أدوات ثبات وسبيرمان براون لحساب كرونبا  ألفا معامل 

 . الدراسة
  اختبار  )ت( للعينات المستقلة وتحليل التباين واختبار شيفيه

 والمقارنات البعدية .
ولتحديـــد طــــول خاليـــا مقيــــاس ليكــــرت الخماســـي )الحــــدود الــــدنيا 

( ، وقَسم الناتج علـى اكبـر قيمـة 4=7-2والعليا ( ُحسب المدى )

( ، 0.30=2÷4فـــي المقيـــاس للحصـــول علـــى طـــول الخليـــة أي)
وبعـد ذلـك ُأضـيفت هـذه القيمـة إلـى أقـل قيمـة فـي المقيـاس )بدايــة 

د األعلــى لهـــذه المقيــاس وهــي واحــد صــحيح ( وذلــك لتحديــد الحــ
 الخلية .وهكذا بالنسبة لباقي الخاليا األعلى.

 نتائج الدراسة وتفسيرها:
ما مدى وعي لإلجابة عن السؤال األول :  : نتائج السؤال األول

طالب جامعة القصيم بمفهوم العولمة الثقافية وتحدياتها ؟ 
المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ،  استخرجت
كل بعد من أبعاد  االستبانة  على حده ، وكذلك الدرجة والرتبة ل

بنتيجة البعد الخاص وفيما يتعلق  الكلية لالستبانة مجتمعة .
بمستوى وعي الطالب بمفهوم العولمة الثقافية ، فيوضحها 

 الجدول اآلتي :

 البعد  المتعلق بمستوى لعبارات ودرجة الوعي، والرتبة  الحسابيَّة ( يوضح المتوسِّطات2جدول )
 وعي الطالب بمفهوم العولمة الثقافية

 درجة الوعي الرتبة  المتوسط  البعد األول : مستوى الوعي بمفهوم العولمة  م
 كبيرة جدا 1 2.32العولمة الثقافية تعني فرض الغرب لنموذجه وثقافته وسلوكياته على  م

 النسبة العدد   المتغير
 

 نوع الكلية
 55.18 101 كليات نظرية
 44.82 118 كليات عملية

 188 3.1 المجموع
 

 مقر االقامة
 77.31 211 مدينة
 22.69 01 قرية

 188 3.1 المجموع
 51.54 102 األول المستوى الدراسي

 48.46 113 الثامن
 188 3.1 المجموع

 
 مستوى تعليم األب

 24.65 00 ال يقرأ واليكتب
 22.97 82 يقرأويكتب

 28.01 188 أقل من الجامعي
 24.37 01 مؤهل جامعي

 188 357 المجموع
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 اآلخرين. 
غزو ثقافي اجتماعي اقتصادي سياسي يستهدف الدين والقيم  العولمة هي  2

  والهوية.
 كبيرة 2 2.11

مخاطر العولمة الثقافية تفرض ضرورة التمسك بمقوماتنا ا لحضارية  3
  والثقافية والوطنية

 كبيرة 1 3.10

 كبيرة 0 ...3  العولمة الثقافية تعني هيمنة الثقافة الغربية علي باقي ثقافات العالم. 2
 كبيرة 0 .3.1 تحرص العولمة الثقافية على كسر حاجز العزلة بين المجتمعات البشرية       .
 متوسطة 12 2.01 أسهمت العولمة الثقافية في زيادة الوعي بأهمية المواطنة لدى الشباب.  1
 كبيرة 18 3.22 نجحت العولمة الثقافية في تغيير الخريطة السياسية للعالم.  1
 قليلة .1 2.22 العولمة الثقافية تهتم بتطوير  العالقات الثقافية الدولية بين المجتمعات .  0
أثرت العولمة الثقافية  في المواطنة  مما  أدى إلى هشاشة االستقرار  0

 االجتماعي. 
 متوسطة 13 2.12

العولمة الثقافية تعني تداخل العالقات بين األمم في القيم و األفكار  18
 والعادات.

 كبيرة 1 3.11

الحديث عن الوطنية والمواطنة في عصر العولمة الثقافية عبث ومضيعة  11
 للوقت. 

 كبيرة 2 3.11

تعني العولمة الثقافية نفي اآلخر وتحقيق االختراق الثقافي  والهيمنة  12
 الغربية. 

 قليلة 12 2.20

تسعى العولمة الثقافية لتذويب وطمس الهويات  المختلفة للشعوب في  13
 هوية واحدة . 

 متوسطة 11 3.30

 كبيرة 3 3.01 العولمة الثقافية تعني إقصاء الثقافة الوطنية لتحل محلها تدريجيا. 12
 كبيرة . 3.12 أثرت العولمة الثقافية على المشاريع الوطنية التي تحرص على االنغالق .1
 كبيرة     3.01 المتوسط العام 

يتضح من الجدول السابق أن عبارة " العولمة الثقافية تعني 
فرض الغرب لنموذجه وثقافته وسلوكياته وقيمه على اآلخرين.  
"احتلت المرتبة األولى  يمستوى وعي كبير جدا ، يليها العبارة 

( وهي تشير إجماال إلى أن " العولمة الثقافية  4،  74،  3رقم )
قصاء  تعني هيمنة الثقافة الغربية علي باقي ثقافات العالم". وا 

الثقافة الوطنية لتحل محلها تدريجيا ، ونفي اآلخر وتحقيق 
االختراق الثقافي  والهيمنة الغربية." وجميعها جاءت بمستوى 
وعي كبير لدى الطالب ، مما يشير إلى أن الطالب مدركون أن 
 العولمة الثقافية تعني في إجمالها إقصاء الخصوصية الثقافية
للمجتمع لتحل محلها بالتدريج،  ، ثم جاء بمستوى وعي أقل 

( والتي تشير إجمااًل إلى  سعى  .،  2،  78العبارات رقم ) 
 العولمة الثقافية لتذويب وطمس الهويات  المختلفة للشعوب في 

هوية واحدة . وزيادة الوعي بأهمية المواطنة لدى الشباب للتقليل 
عي. وهذا يشير إلى أن وعي من هشاشة االستقرار االجتما

الطالب بتأثير العولمة الثقافية على المواطنة ما زال متوسطًا ، 
( وقد 3،  73أما  أدنى عبارات  هذا البعد كانت العبارتان رقم )

( ما يعني أن وعي الطالب بخطورة  72،  74جاء ترتيبهما ) 
يهم العولمة الثقافية على الوطنية ما زالت متدنية ، حيث جاء وع

لهذه العبارات بدرجة قليلة. وقد يعزى ذلك إلى أن هناك قصورا 
لدى فهم الطالب فيما يتعلق بخطورة العولمة الثقافية على 

 الخصوصية الثقافية للمجتمع السعودي.
من أبعاد االستبانة الذي  أما فيما يتعلق بنتائج البعد الثاني

يتناول درجة وعي الطالب بالتحديات التي تفرضها العولمة 
 الثقافية على هوية المجتمع ، فيوضحها الجدول اآلتي:

 
 

بتحديات العولمة  البعد الثاني  المتعلق بمستوى الوعي لعبارات والرتبة ودرجة الوعي الحسابية ( يوضح المتوسطات 1جدول )
 الثقافية

 م الرتبة المتوسط البعد الثاني : الوعي بتحديات العولمة م
 كبيرة 1 2.12 العولمة الثقافية أفقدت الدول العربية  هويتها في ظل مايسمى بالقرية العالمية 1
 كبيرة 2 3.01 العولمة الثقافية سبب تنامي الصراع الديني بين الشباب في المجتمعات العالمية. 2
 كبيرة 11 3.10 ساعدت العولمة الثقافية في إحداث التفكك األسري واالنحالل الخلقي والقيمي. 3
 كبيرة . .3.0 العولمة  الثقافية  خلقت حالة من الفوضى واإلرباك في بنية الثقافات المحلية. 2
 كبيرة 13 3.20 العربية.العولمة الثقافية سببا في انتشار ثقافة العنف بين شعوب المنطقة  .
تسهم العولمة الثقافية في تعميق التبعية االقتصادية من خالل فتح االسواق المحلية  1

 أمام المنتجات الخارجية.
 كبيرة 12 3.21
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 كبيرة 0 3.12 تسهم العولمة الثقافية في اإلقصاء المستمر للغة العربية عن حياتنا بصورة عامة. 
 كبيرة 18 3.11 الثقافية في تزايد التطرف واإلرهاب العالمي لدى الفئات الشابة.تسهم  العولمة  0
 كبيرة 12 3.12 العولمة الثقافية  تقدم الوطنية على أنها تعصب واعتداء على حقوق اآلخرين.  0

 كبيرة 3 3.01 العولمة الثقافية تسعى إلقصاء الثقافة الوطنية لتحل محلها تدريجيا. 18
العولمة الثقافية إلى  إقصاء القيم واالتجاهات  األصلية  لتحل محلها قيم تسعى  11

 ومبادئ وافدة.
 كبيرة 0 3.12

تساهم العولمة الثقافية من خالل انتشار المعلوماتية على زيادة الفجوة ما بين الحكام  12
 والمحكومين

 كبيرة 1 3.10

 متوسطة .1 2.13 تداخل المفاهيم الثقافية في عصر العولمة أدى إلى تداخل حدود االنتماء الفكري  13
 كبيرة 2 2.11 أصبحت العولمة الثقافية تمثل تحديا داخليا في المجتمعات العربية عامة. 12
له أخطر ما تحمله العولمة الثقافية  هو تهديد العقيدة اإلسالمية  من خالل ما تدعو  .1

 من وحدة األديان.
 كبيرة 1 3.02

 كبيرة  3.01 المتوسط العام 

( التـــي تشـــير الـــى أن 3يوضـــح الجـــدول الســـابق أن العبـــارة رقـــم )
العولمـة الثقافيـة أفقـدت الـدول العربيـة اإلسـالمية سـيادتها وهويتهــا 
ــة، قــد مثلــت التحــدي األكبــر  ــة العالمي ،  فــي ظــل مايســمى بالقري
الـذي أفرزتــه العولمــة الثقافيــة مـن وجهــة نظــر الطــالب ، إذ حقــق 

فـي حـين جـاء فـي المرتبـة التاليـة لـذلك درجة موافقة كبيرة جـدا ،  
( حيث حصلت هـذه العبـارات  3، ثم  70، ثم  74العبارة رقم ) 

على المرتبة الثانية والثالثة والرابعة على التوالي مـن حيـث موافقـة 
ــة ، وقــد جــاءت  الطــالب عليهــا كتحــديات تفرضــها العولمــة الثقافي

ــــارات تشــــ ــــرة ، وهــــذه العب ــــى أن مــــوافقتهم عليهــــا بدرجــــة كبي ير إل
العولمـة الثقافيـة تســهم  فـي تعميـق التبعيــة االقتصـادية مـن خــالل 
فــتح االســواق المحليــة أمــام المنتجــات الخارجيــة.. وهــذا يعنــي أن 
وعي شباب الجامعة  لمفهوم العولمة الثقافيـة سـاعدهم فـي وضـع 
أيــديهم علــى أهــم التحــديات التـــي تفرضــها العولمــة الثقافيــة علـــى 

ــــة الطــــالب عليهــــا المجتمــــع ، أمــــا ال ــــي جــــاءت موافق ــــارات الت عب

( إذ حصــلت هــذه  2،  2،  78متوسـطة ، فهــي العبــارات رقــم ) 
ـــــل أقـــــل  ـــــالي فهـــــي تمث ـــــى أقـــــل المتوســـــطات ، وبالت العبـــــارات عل
التحـديات مـن وجهــة نظـر الطـالب ، ويمكــن تفسـير ذلـك انطالقــا 
من أن المجتمع السعودي مجتمـع محـافظ يحكـم الحيـاة فيـه الفكـر 

ــذي ينطلــق مــن العقيــدة اإلســالمية التــي يكــون اإلســال مي العــام ال
من الصعب علـى العولمـة الثقافيـة أن تخترقهـا بسـهولة ، ومـن ثـم 
يصــعب علــى العولمــة أن تحــدث صــراعًا دينيــًا بــين الشــباب فــي 

 مجتمع محافظ كمجتمع المملكة العربية السعودية .

ـــة للســـؤال األول         ـــق بالنتيجـــة الكلي ـــد أشـــارت  وفيمـــا يتعل فق
المعالجــــات االحصــــائية إلــــى أن مســــتوى وعــــي طــــالب جامعــــة 
الفصــيم بمفهــوم العولمــة الثقافيــة وتحــدياتها جــاء كبيــرًا ،  إذ جــاء 

( وهــي تمثــل درجــة  7..8متوســط الدرجــة الكليــة للبعــدين معــًا ) 
 وعي كبيرة ، وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي:

 يوضح نتائج أفراد عينة الدراسة حسب  كل بعد من أبعاد االستبانة ،  والدرجة الكلية للبعدين معا( 3جدول )
 درجة   الوعي الرتبة االنحرف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد م
 كبيرة 2 .8.0 3.01 مستوى الوعي بمفهوم العولمة الثقافية 
 كبيرة 1 1.83 3.01 مستوى الوعي بتحديات العولمة الثقافية 
 كبيرة  8.11 3.01 المتوسط العام 

الذي ينص على : ما واقع التزام طالب  نتائج السؤال الثاني 
جامعة القصيم بقيم المواطنة : ) الوالء للوطن. واالنتماء الوطني 
. والتعددية وقبول اآلخر، والمشاركة السياسية (؟ ولإلجابة عن 

 هذا السؤال  استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ها أداة المقياس المعيارية والرتبة لكل بعد  من األبعاد التي شملت
على حده ، وكذلك الدرجة الكلية لألبعاد مجتمعة وفيما يأتي  

 توضيح لهذه  النتائج  :
: ويوضحه نتائج البعد األول المتعلق بالوالء للوطن (7

 الجدول اآلتي:
 جابات أفراد عينة الدراسة  ( يوضح المتوسطات الحسابية ، واالنحراف المعياري ، والرتبة الست.جدول )

 على عبارات البعد األول من مقياس قيم  المواطنة )الوالء للوطن(
االنحراف  المتوسط الحسابي العبارات م

 المعياري
درجة  الرتبة

 االلتزام
 مرتفعة جدا 1 8.028 1..2 أتمسك بالمحافظة على التراث الوطني. 1
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 مجدي يونس

 

أتحمس للدفاع عن وطني في كل المواقف  2
 التي تتطلب ذلك

 مرتفعة جدا 2 8.13 ...2

أتنازل عن مصلحتي الشخصية عندما  3
 تتعارض مع مصلحة الوطن.

 مرتفعة جدا 3 8.122 2.18

اشجع الصناعات الوطنية في مقابل  2
 األجنبية.

 مرتفعة جدا 2 8.101 2.11

أشعر بالبهجة والسعادة  عندما يحقق  .
 وطني نجاحاً في أي مجال

 مرتفعة جدا . 8.1.8 3..2

أحرص على إظهار  شعوري بحبي   1
 لوطني في كل المواقف

 مرتفعة جدا 1 8.111 8..2

أشعر بالرغبة في المساهمة في تحقيق  1
 إنجازات الوطن والمحافظة عليها

 مرتفعة جدا 1 1...8 2.13

تزعجني التحديات التي تعترض الوطن  0
 وتعوقه عن تحقيق تطلعاته

 مرتفعة جدا 0 8.008 .2.2

أحرص على بث روح التكاتف  0
 االجتماعي والتعاون بين المواطنين.

 مرتفعة جدا 0 8.018 2.20

1
8 

أحرص على المساهمة في انجاح 
 المشروعات الوطنية.

 مرتفعة 12 .011 2.12

1
1 

التزم  بالسلوكيات التي من شأنها ترشيد 
 االستهالك بكافة صوره.

 مرتفعة 11 1.31 2.11

1
2 

التزم باحترام العادات والتقاليد واألعراف 
 السائدة في المجتمع.

 مرتفعة 18 1.83 2.18

 مرتفعة جدا  8.012 2.30 المتوسط العام

يتضح من الجدول أن مستوى قيمة الوالء للوطن بصفة عامة 
لدى طالب جامعة القصيم جاء مرتفعًا جدًا ، إذ جاء المتوسط 

(  كما يشير .4.8العام للدرجة الكلية لبعد الوالء للوطن )
الجدول أيضًا إلى أن هناك تسع عبارات حصلت على مستوى 

نما دلت العبارات (  بي.إلى  7مرتفع جدًا ، وهي العبارات من )
(  على أنها تتحقق بمستوى مرتفع  وجاءت 73إلى  70من )

( . ويمكن 4.74( بمتوسط حسابي )70أقلها مستوى العبارة )
تفسير هذه النتيجة في ضوء اهتمام مناهج التعليم بالمملكة 
العربية السعودية بمادة التربية الوطنية التي تغرس الوالء في 

إلى أن المكانة االقتصادية العالية التي نفوس الناشئة ، إضافة 
يحتلها المجتمع السعودي بين دول العالم ، كل ذلك يجعل 
الطالب السعودي يشعر باالفتخار النتسابه لهذا المجتمع ، مما 
يساعد في تحقق الوالء للوطن بدرجة عالية ، كما أشارت نتائج 

الهاجري  الجدول السابق ، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة )
(. التين اشارتا الى أن 3070(، و دراسة )القحطاني 3001

 الوالء للوطن مرتفع لدى عينة الدراسة.
 : نتائج البعد الثاني المتعلق باالنتماء الوطني (2

 :ياآلتالجدول  ويوضحها

 
 

والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات البعد الثاني  ( يوضح المتوسطات الحسابية ، واالنحراف المعياري ،70جدول ) 
 من مقياس قيم  المواطنة )االنتماء الوطني(

رفم 
 لعبارة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة االلتزام الرتبة

أؤمن بأن التطرف الفكري  يهدد مصالح الوطن واستقراره  13
 .ويسيء إليه

 مرتفعة جدا 1 8.01 2.28

أرى أن االستقرار واإلحساس  باألمان ضرورة النطالق  14
  وتقدم الوطن

 مرتفعة جدا 4 1.22 2.28

الفرد في كل المواقف  أحرص على إظهار انتمائي لوطني  15
  والمناسبات

 مرتفعة جدا 3 1.12 2.38

يزاد يقيني بالنهج السياسي لوطني كلما تابعت ما تبثه  16
 . من خالفات سياسيةالفضائيات 

 مرتفعة 9 1.20 3.11

 مرتفعة 5 1.30 2.12 . أسعى  لتقديم كل ما أستطيع من أجل رفاهية الوطن 17
أحرص على تحمل المسؤولية ألسهم في تحقق الكثير من  18

 االنجازات للوطن 
 مرتفعة 8 1.30 3.72
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 مرتفعة 7 1.83 2.18 ألتزم بالعواطف والروابط التي تؤكد ربط المواطن بوطنه 19
يجب العمل على تحقيق مستوى عال من األداء والعطاء لخدمة  20

 الوطن 
 مرتفعة 6 1.31 2.11

 مرتفعة جدا 2 1.13 2.33 أحرص على العمل بحماس وإخالص ألجل االرتقاء بالوطن. 21
أرفض العولمة الثقافية  التي تعتبر الوحدة الوطنية شعوراً  22

 . يصعب تصديقه
 مرتفعة 10 1.21 .3.1

 مرتفعة 12 1.51 3.44 أرى أن االنتماء للوطن يتعارض مع فكرة التفاهم العالمي 23
أرى أن التحديات التي تفرضها العولمة تزيد من الشعور  24

 .باالنتماء للوطن 
 مرتفعة 11 1.22 3.18

 مرتفعة  8.02 3.01 المتوسط العام

يتضح من الجدول السابق أن مستوى قيمة االنتماء الوطني 
بصفة عامة لدى طالب جامعة القصيم جاء مرتفعًا ، إذ جاء 

( ، 1..8المتوسط العام للدرجة الكلية لبعد االنتماء الوطني )
كما يشير الجدول أيضا إلى أن هناك أربع عبارات حصلت على 

( 37،72،74، 78مستوى مرتفع جدًا ، وهي العبارات رقم ) 
على التوالي.  بينما دلت باقي العبارات على أنها تتحقق بمستوى 

( 38مرتفع ، وجاء ت أقل العبارات على هذا البعد العبارة رقم )
( . ويمكن تفسير هذه النتائج بأن 8.44بمتوسط حسابي قدره )

طالب جامعة القصيم يتمتعون بقدر مرتفع من االنتماء الوطني 
تحقيق قدر عاٍل من االستقرار لديهم ،  مما يساعد في 

ويساعدهم في االلتزام بالتضحية بمصلحتهم الخاصة في سبيل 
إعالء مصلحة الوطن ، ويمكن أن نرجع ذلك إلى أن مؤسسات 
التعليم بالمملكة نجحت في غرس قيم االنتماء للوطن لمواجهة 
 تلك الهجمة الشرسة التي تفرضها تحديات العصر على المجتمع 

( في نتائجها 7480لسعودي ، وهذا ما أكدته دراسة المالكي )ا
التي توصلت إلى الموافقة على  توفر القيم الوطنية في مقررات 
التربية الوطنية  والموافقة على دور معلم التربية الوطنية في 
غرس القيم الوطنية وتنميتها لدى التالميذ ، وتدل أيضًا هذه 

بتكنولوجياته المتعددة لم تؤثر  النتائج على أن معطيات العصر
حتى اآلن في إضعاف قيم االنتماء الوطني لدى طالب الجامعة 

( التي 3002، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) العامر
أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في درجة انتماء عينة الدراسة  للوطن 

 Mandel Karsten( ودراسة )3001، ودراسة )الهاجري 
ق هذه النتيجة أيضًا مع نتائج دراسة الشويحات وتتف(. 2003

( التي بينت أن مستوى تمثل الطلبة لمفاهيم المواطنة 3008)
 .كان ايجابيًا لدى عينة الدراسة

: نتائج البعد الثالث المتعلق بالتعددية وقبول االخر (8
 وتتضح نتائج هذا البعد من خالل الجدول اآلتي:

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبةالستجابات أفراد  عينة الدراسة على عبارات البعد الثالث من مقياس قيم  77جدول )
 المواطنة )التعددية وقبول اآلخر(

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 االلتزام

 مرتفعة جدا 1 8.2.0 2.22 .الغرب ، ألنها تتعارض مع معتقداتناأختلف مع كل  األفكار الوافدة من  .2
 مرتفعة 3 8.202 3.01 . نظام الحزب الواحد هو أفضل النظم لتحقيق مصلحة المجتمع  21
 مرتفعة 0 0...8 3.10 . كل ما ينشر على الشعب فليس كل اآلراء صالحة للنشر أؤيد الرقابة  على 21
 مرتفعة 2 12..8 .3.0 المعمول بها في الدول المتقدمة أقبل األفكار السياسية 20
 مرتفعة 12 8.121 3.21 أرفض الحوار مع  أصحاب األفكار المعارضة لي ألنه مضيعة للوقت. 20
 مرتفعة 11 11..8 3.20 . واآلراء وأخضعها للنقاش والنقد أتقبل جميع األفكار 38
 مرتفعة 1 8.111 3.12 . الشباب السياسياقبل االنفتاح الثقافي الذي يزيد من وعي  31
 مرتفعة 0 8.1.2 3.11 .أرفض األفكار والقيم السياسية الغربية ألنها تنشر الفساد في المجتمع 32
 مرتفعة 18 8.102 3.12 انغالق المجتمع والتقوقع حول الذات هو أفضل وسيلة للنهوض بالمجتمع . 33
 مرتفعة جدا 2 8.011 2.22 الوعي السياسي للشباب السعودياالنفتاح اإلعالمي ساهم في نشر  32
 مرتفعة 1 8.100 3.12 . صراع الثقافات يحتم علينا مقاومة كل األفكار الوافدة .3
 مرتفعة . 8.110 3.10 أرى ضرورة التحرر من كافة أشكال التعصب. 31
 مرتفعة  5784 3777 المتوسط العام 

يتضح من الجدول السابق أن مستوى قيم التعددية وقبول اآلخر 
بصفة عامة لدى طالب جامعة القصيم جاء مرتفعًا ، إذ جاء 

( 8.11المتوسط العام للدرجة الكلية لبعد التعددية وقبول اآلخر )
، كما يشير الجدول أيضًا إلى أن  نتائج هذا البعد تنقسم إلى 
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عبارتين حصلت على مستوى  فئتين : الفئة األولى وتتضمن 
( وتقعان في فئة  84،  32مرتفع جدًا ، وهما العبارة رقم )

التحقق بمستوى مرتفع جدًا ، أما باقي العبارات فكان التحقق 
ويمكن تفسير هذه  . عبارات 70بمستوى عاٍل واشتملت على 

النتائئج في سياق اإلقبال المتزايد من أبناء المجتمع السعودي 
م بفضائياته التي تحمل من الثقافة السياسية أطيافًا على اإلعال

وألوانًا مختلفة تدعو إلى الحوار ، وقبول الرأي والرأي اآلخر، 
 والتعرف على آراء اآلخرين  عبر قنوات التواصل  االجتماعي 

التي تتيحها شبكة المعلومات ) اإلنترنت( وأجهزة االتصاالت 
الحديثة ) أي فون ، وأي باد ، وبالك بيري ( والتي أصبحت 
متاحة في أيدي الجميع بال رقابة ، وغني عن البيان ما يقدمه  

اإلعالم  من أراء وأطروحات ، وما يطرح من خالل قنوات 
س بوك ، واليوتيوب التواصل االجتماهي : ) التويتر ، والفي

وغيرها (  من أفكار ذات عالقة بالتعددية في االراء والتنوع في 
األفكار ، وزيادة ثقافة الحوار بين األفراد ، والتعرف على العديد 
من ثقافات العالم المختلفة مما ساعد في قبول األخر واالنفتاح 
على اآلخرين . وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج  دراسة 

ودراسة المعمري )  ، ( على المجتمع السعودي3002عامر )ال
3003.) 

وتتضح نتائج نتائج البعد المتعلق بالمشاركة السياسية:  (4
 هذا البعد من خالل الجدول اآلتي:

الدراسة على عبارات البعد الثالث من مقياس (المتوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري ، والرتبة الستجابات أفراد  عينة 73جدول )
 قيم  المواطنة )المشاركة السياسية(

 درجة االلتزام الرتبة االمعياري االنحراف المتوسط العبارات م
أفضل أن يبتعد الفرد بنفسه عن الحياة السياسية فتلك مسؤولية  31

 القادة والحكومات فقط.
 مرتفعة 1 8.2.3 3.22

 مرتفعة 3 28..8 3.03 المشاركة السياسية واالجتماعية الداعمة للحكومة.أحرص على  30
أرفض معظم األفكار السياسية الوافدة من الغرب ألنها ال  30

 تناسب مجتمعنا.
 مرتفعة 2 8.1.1 3.10

أشعر بالضيق من أولئك المطالبين بأهمية التغيير في الحياة  28
 .السياسية 

 متوسطة 18 11..8 2.10

ارفض العولمة الثقافية التي تؤدي إلى افتقاد المجتمع لهويته  21
 السياسية.

 مرتفعة 1 01..8 3.21

أؤمن بضرورة أن تتاح الفرصة كاملة لألفراد للتعبير عن  22
 آرائهم بحرية.

 مرتفعة جدا 1 10..8 2.20

 منخفضة 12 8.1.0 2.32 أعتقد بوجوب إعطاء المرأة حقوقها السياسية في المجتمع. 23
المشاركة في الحياة السياسية تعرض اإلنسان لمتاعب هو في  22

 غنى عنها.
 مرتفعة 2 8.100 3.00

احرص على المشاركة في األعمال التي تسهم في تحسين  .2
 الحياة المدنية والسياسية.

 مرتفعة . 8.110 3.12

أحرص على المشاركة  بالتصويت في انتخابات المجالس  21
 البلدية.

 متوسطة 11 .8.11 2.11

أرى ضرورة تزويد المرأه بالمهارات الالزمة لممارسة حقوقها  21
 السياسية.

 متوسطة 0 8.208 2.02

أعتقد أن تعدد األحزاب في البلدان النامية مخاطرة سياسية  20
 .تؤدي للتفكك االجتماعي

 متوسطة 0 11..8 2.02

 متوسطة  17616 3732 الدرجة الكلية 

( أن مستوى قيم المشاركة السياسية 73يتضح من الجدول )
بصفة عامة لدى طالب جامعة القصيم جاء متوسطًا ،  إذ جاء 

( ، 8.83المتوسط العام للدرجة الكلية لقيم المشاركة السياسية )
كما يشير الجدول أيضًا  إلى أن  نتائج هذا البعد تنقسم إلى 

: الفئة األولى ، وتتضمن  عبارة واحدة حصلت على  أربع فئات
( وبلغ متوسطها .3مستوى مرتفع جدًا وهي العبارة رقم )

(، وهذه النتيجة تؤكد  أن لدى طالب جامعة .4.3الحسابي )

القصيم  رؤية إيجابية فيما يتعلق بضرورة إتاحة الفرصة للتعبير 
نت الفئة عن آرائهم بحرية كاملة دون قيد أو تحفظ ،  وتضم

عبارات جاءت متوسطاتها تشير إلى درجة تحقق  2الثانية  
، 44عالية ، وهي العبارات ذوات األرقام )

( في أعلى 81( إذ  جاءت العبارة رقم )42،47،81،.83،8
وتشير هذه النتائج إجمااًل إلى أن مرتبة بين هذه العبارات. 

ة طالب جامعة القصيم على الرغم من وعيهم بقيم المشارك
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السياسية إال أنهم ال يفضلون ترجمة هذا الوعي إلى مشاركة 
فعلية ، وقد يرجع ذلك إلى عدم فهمهم للمقصود بالمشاركة 
السياسية ، فالمشاركة السياسية تعد نشاطًا يقوم به األفراد 

بصفتهم الشخصية، وذلك بهدف التأثير في صناعة القرارات  
رد )اتجاهات(  المواطن وبالتالي فهي تعد " سلوكًا " وليست مج

نحو " السلطة الساسية " وتشير هذه النتائج أيضًا إلى قصور 
واضح في دور العديد من مؤسسات المجتمع التربوية في تشكيل 

بالمشاركة السياسية ودعمه وتنميته لدى طالب الجامعة ،  الوعي
والذي ترتب عليه غياب الصفات والمهارات الالزمة للمشاركة 

كالقدرة على اإلقناع ، والخطابة ، والتفاوض ، وحل السياسية، 
النزاعات ، وقد يفسر ذلك سبب احتالل هذا البعد لتلك النتيجة . 

( التي أكدت  3002وتتفق النتائج الحالية مع دراسة )العامر ، 

أن هناك مياًل واضحًا لعدم المشاركة السياسية لدى الشباب 
 السعودي.

ينص على: هل توجد فروق دالة والذي  نتائج السؤال الثالث
إحصائيا بين طالب الجامعة فيما يتعلق بالتزامهم بقيم المواطنة 
ترجع لمتغيرات ) نوع الكلية "عملية ونظرية" ، المستوى الدراسي 

ولإلجابة ، ومقر االقامة " قرية ، مدينة" ومستوى تعليم األب(؟ 
لتباين عن هذا السؤال استخدم الباحث اختبار )ت( ، وتحليل ا

األحادي ، ويمكن توضيح االجابة عن هذا السؤال من خالل 
 النتائج التالية:

فيما يتعلق بالكشف عن الفروق  تبعا لمتغير نوع الكلية  .7
 )كليات نظرية وكليات عملية( :

 ( يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة   78جدول )  
 حول االلتزام بقيم المواطنة تبعا لمتغير نوع الكلية

المتوسط  العدد نوع الكلية أبعاد قيم المواطنة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

غير  8.2.1 1.13 8.01 3.21 118 كليات عملية  الوالء للوطن
 8.10 3.33 101 كليات نظرية دالة

 غير 8.233 1.22 8.02 1..3 118 كليات عملية  االنتماء الوطني
 8.11 3.12 101 كليات نظرية دالة 

غير  8.122 ...1 8.13 3.21 118 كليات عملية  التعددية وقبول اآلخر
 8.11 2..3 101 كليات نظرية دالة

غير  8.803 1.10 8.10 3.22 118 كليات عملية  المشاركة السياسية
 8.10 3.38 101 كليات نظرية دالة

غير  8.122 ...1 8.13 3.21 118 الكليات العملية الدرجة الكلية
 8.11 2..3 101 الكليات النظرية دالة

من خالل الجدول السابق نجد أن قيمة )ت( سواء على مستوى 
أبعاد كل قيمة من قيم المواطنة على حدة أو على مستوى 

( وهذا 0.02الدرجة الكلية لألبعاد ككل غير دالة عند مستوى )
يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين طالب جامعة 

جع إلى نوع الكلية القصيم حول مدى التزامهم بقيم المواطنة تر 
التي يدسون فيها ويمكن تفسير ذلك في ضوء اإلعداد المسبق 
لهؤالء الطالب بمراحل التعليم قبل الجامعي والتي تركز على 
تدريس مادة التربية الوطنية باعتبارها مدخال لتحقيق المواطنة 

( ، ويفسر 3001كما أشارت إلى ذلك دراسة ) مراد والمالكي 
م االنتماء ال تتأثر بنوع الكلية أو التخصص ذلك أيضا بأن قي

بقدر ما تتأثر بالدور الذي تلعبه مؤسسات التربية والتنشئة 
 بهذهاعي ـاالجتمافي ـمون الثقـالمضل كيـتشاالجتماعية في 

الخصوص قبل التحاق الطالب بالجامعة ، وتتفق هذه النتائج 
ئج ( ، إال أنها اختلفت مع نتا .300مع دراسة  العصفور) 

 (.3077( ودراسة ) أبو حشيش    Lei 3003دراسة كل من ) 
 وفيما يتعلق بالكشف عن الفروق بين أفراد العينة تبعاً  .3

لمتغير المستوى الدراسي ) األول والثامن( فقد استخدم الباحث 
لتي تتضح نتائجها من اختبار )ت( للكشف عن هذه الفروق وا

 ي :الجدول اآلت

 ( يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة 01جدول )
 حول االلتزام بقيم المواطنة تبعا لمتغير المستوى الدراسي ) األول والثامن (

 مستوى الداللة تقيمة  االنحراف المعياري الحسابي المتوسط العدد المستوى الدراسي المواطنة أبعاد قيم
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 دالة 8.201 1.22 8.10 3.01 113 الثامن الوالء للوطن
 8.08 2..3 102 األول

 دالة 8.212 1..1 8.10 3.00 113 الثامن االنتماء الوطني
 8.02 3.13 102 األول

التعددية وقبول 
 اآلخر

 دالة 8.110 1.11 8.12 3.12 113 الثامن
 8.12 3.23 102 األول

 المشاركة 
 السياسية

 دالة 8.122 1.08 8.11 0..3 113 الثامن
 8.08 3.33 102 األول

 الدرجة الكلية
 

 1777 3734 184 األول دالة  8.233 2.12 8.02 1..3 113 الثامن

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصــائية 
لمتغيــــر المســــتوى الدراســــي )األول ،  تبعــــاً  بــــين طــــالب الجامعــــة

والثامن( سواء كان ذلك على مستوى كـل بعـد مـن أبعـاد المقيـاس 
ــــروق لصــــالح طــــالب  ــــت الف ــــاس ككــــل ، وقــــد كان أو أبعــــاد المقي
المســـتوى الثـــامن لحصـــولهم علـــى متوســـطات حســـابية أعلـــى مـــن 

ر ذلـك فـي ضـوء يمتوسطات طالب المستوى األول ، ويمكن تفس
لهم علـى فطالب المستوى األول يكون إقبا، اة الجامعية واقع الحي

ــــة  ــــة ، ممارســــة األنشــــطة الطالبي ــــاة الجامعي ــــي الحي واالنخــــراط ف
إلـى  ، وبانتقالهم  إلى المستويات الدراسية األعلى وصـوالً  اً محدود

قـد أدركـوا الحيـاة الجامعيـة فتـزداد معـارفهم  يكونـو المستوى الثامن
ويتعاملون مـع أسـاتذة ينتمـون ، اتهم ويتعرفون على حقوقهم وواجب

هنـا يـزداد قبـولهم للتعامـل مـع  لثقافات مختلفة غير ثقافتهم ، ومن
ومن خالل ممارستهم لألنشطة الطالبية يزداد وعيهم بقيم اآلخر، 

المشــاركة ، وهــذا يفســر للباحــث ســبب  وجــود فــروق بــين طــالب 
دراسـة  مـع   نتائج الدراسة الحاليـة المستوى األول والثامن، وتتفق

ذات داللـة إحصـائية  ( التي بينت وجود فـروق3008يحات )الشو 
في درجة تمثل الطلبة لمفاهيم المواطنة تعزى للسـنة الدراسـية. إال 

 (.3001أنها اختلفت مع نتائج  دراسة ) الهاجري 
 وفيما يتعلق بالكشف عن الفروق بين أفراد العينة تبعاً  .8

فإن نتائجها تتضح من  ( : لمتغير مقر اإلقامة )مدينة وقرية
 الجدول اآلتي : خالل

 ( يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة72جدول )
 لمتغير مقر اإلقامة ) مدينة قرية ( حول االلتزام بقيم المواطنة تبعاً 

 مستوى الداللة قيمة ت المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد مقر اإلقامة أبعاد قيم المواطنة
 8.13 3.01 01 قرية غير دالة 8.111 8.23 8.12 3.00 211 مدينة الوالء للوطن

 .8.1 3.03 01 قرية غير دالة 8.201 1.81 0..8 2.88 211 مدينة االنتماء الوطني
 8.11 3.02 01 قرية غير دالة 10..8 1..8 8.12 3.00 211 مدينة وقبول اآلخر التعددية

 8.11 2.82 01 قرية غير دالة 8.101 8.21 8.11 2.82 211 مدينة المشاركة السياسية
 الدرجة الكلية

 
 غير 8.01 8.11 8.21 3.22 276 مدينة

 8.10 3.38  81 قرية دالة

بين  حصائياً إيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة 
على كل بعد من  قامة ،لمتغير مكان اإل طالب الجامعة تبعاً 

ابعاد المقياس وفي الدرجة الكلية للمقياس ككل ، ويمكن تفسير 
هذه النتائج في ضوء التغيرات االجتماعية والتكنولوجية التي 

فأهل القرى لم يصبحوا في  يعيشها الطالب بالمجتمع السعودي ،
كما كان الحال قبل التوسع في ، عزلة اجتماعية عن أهل المدن 

امتالك السيارات التي قصرت المسافات بين أهل القرى والمدن ، 
خاصة بعد تلك الطفرة االقتصادية التي شهدها المجتمع 
السعودي والتي سمحت لألفراد بامتالك كل وسائل المواصالت 

سقاط الحواجز االجتماعية بين لتي من شأنها إا واالتصاالت
وليس بين سكان القطر الواحد فحسب ،  ،سكان قطر وقطر

يضاف إلى ذلك أن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في 
مجال االتصاالت سواء من خالل الفضائيات أو عبر شبكة 

نترنت قد أسقطت الحدود الجغرافية وأصبح الطالب الذين اإل
ن في القرى على اطالع بكل ما يدور في العالم بأكمل يعيشو 

، وبالتالي وليس في وطنهم أو المنطقة التي يعيشون فيها فقط 
قامة على قيم المواطنة لدى الطالب قد فإن  تأثير مكان اإل

، وتقنية المعلومات  ، بفعل التقدم التكنولوجي انقضى تماماً 
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قرية واحدة يسهل  وعولمة االعالم التي جعلت من العالم كله
التنقل بين جنباتها بكل سهولة ويسر للتعرف على األحداث 

. وتختلف  المحلية والعالمية والتفاعل معها والتأثر بها أيضاً 
النتائج التي توصل إليها الباحث مع نتائج دراسة العامر 

(3002.) 

فيما يتعلق بالكشف عن الفروق بين أفراد العينة تبعا لمتغير  .4
فإن نتائجها تتضح من خالل الجدول  يم األب :مستوى تعل

 اآلتي:

 يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين الطالب حول (72)جدول 
 لمتغير مستوى تعليم األب االلتزام بقيم المواطنة تبعاً 

 الداللة مستوى ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر األبعاد

الوالء 
 للوطن

 2...3 323.301 3 1838.122 بين المجموعات
 

8.122 
 
 

غير 
 دالة

 
داخل 

 01.120 3.3 .2108.11. المجموعات
 3.1 3228.011. المجموع 

االنتماء 
 الوطني

 1.1.2 123.1.0 3 2220.210 بين المجموعات
 

8.331 
 
 

 
غير 
 دالة

داخل 
 133.033 3.3 12323.001 المجموعات

 3.1 3.210..12 المجموع 

التعددية 
وقبول 
 اآلخر

 2.011 11...11 3 2321.112 بين المجموعات
 
 

8.221 
 
 

غير 
داخل  دالة

 ..218.1 3.3 121.3.132 المجموعات
 3.1 12008.321 المجموع 

المشاركة 
 السياسية

 
 

 3.103 330.031 3 1811.018 بين المجموعات
 

غير  8.223
داخل  دالة

 181.112 3.3 1321.381. المجموعات
 3.1 0322.110. المجموع

 
الدرجة 

 الكلية
 

 غير 1328. 5.099 421.165 3 1263.495 بين المجموعات
داخل  دالة 

 المجموعات
44606.909 3.3 82.605 

 3.1 45870.404 المجموع

يتضح من خالل الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة 
 بين طالب الجامعة حول االلتزام بقيم المواطنة تبعاً  احصائياً 

لمتغير مستوى تعليم األب ، ويمكن تفسير ذلك في ضوء 
تضاؤل الدور الذي تقوم به األسرة )األب( في تنمية قيم 

الذي تقوم به مؤسسات التعليم بما تقدمه  المواطنة مقارنة بالدور
لجانب ، ومقارنة بالدور الذي من مناهج تعليمية تركز على هذا ا

فراد المجتمع تصال واالعالم الحديثة في توعية أه أجهزة االتؤدي
وضرورة المحافظة على ، بمخاطر العولمة الثقافية 

واطنة الخصوصيات الثقافية بما تتضمنه من التركيز على قيم الم
ي يمكن أن يقوم به األب في ذ، وهذا يوضح لنا تقليص الدور ال

 تنمية قيم المواطنة مقارنة بالدور الذي تقوم به مؤسسات التربية 

ه الرسمية وغير الرسمية في هذا الجانب.وتختلف نتائج هذ
التي بينت أن هناك  (3002)الدراسة عن نتائج دراسة العامر

 التعليمية للوالد.فروقًا تعزى للحالة 
 : والذي ينص على نتائج السؤال الرابع

هل توجد عالقة بين وعي الطالب بمفهوم العولمة الثقافية 
هذا  نوتحدياتها ، ومستوى التزامهم بقيم المواطنة؟  ولإلجابة ع

السؤال استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون للكشف عن 
تبانة وعي العالقة بين متوسطات درجات الطالب على اس

الطالب بمفهوم العولمة الثقافية وتحدياتها ، ومتوسطات درجات 
رفة مدى االرتباط الطالب على مقياس قيم المواطنة ، وذلك لمع

 نتائج هذا السؤال : ونوعه والجدول التالي يوضح
 الجامعة( يوضح معامل إرتباط بيرسون بين درجة وعي طالب 71جدول )

 بمفهوم العولمة الثقافية وتحدياتها ودرجة التزامهم بقيم المواطنة
  وتحدياتها متغير الوعي بمفهوم العولمة م

بتحديات  الوعي الوعي بمفهوم العولمة متغير قيم المواطنة
 العولمة

 
 نوع العالقة

 طردية )موجبة( **8.1.2 **.8.10 الوالء للوطن  1
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 طردية )موجبة( **8.110 **8.130 االنتماءالوطني  2
 طردية )موجبة( **8.212 **8.110 التعددية وقبول اآلخر 3
 طردية )موجبة( **8.311 **8.130  المشاركة السياسية 2
 طردية )موجبة( **.8.20 **8.110 االرتباط بين المتغيري .
 1711** اإلرتباط دال عند مستوى                    

بين مستوى  اً وتشير هذه النتائج بصفة عامة إلى أن هناك ارتباط
العولمة الثقافية وتحدياتها وعي طالب جامعة القصيم بمفهوم 

مستوى التزامهم بقيم المواطنة الواردة في مقياس الدراسة . كما و 
من الجدول أن جميع معامالت االرتباط بين  يتضح أيضاً 

العولمة الثقافية مستوى وعي طالب جامعة القصيم بمفهوم 
مستوى التزامهم بقيم المواطنة الواردة في مقياس وتحدياتها و 

( سواء على مستوى 0.07عند مستوى) الدراسة دالة إحصائياً 
كل بعد من األبعاد أو على مستوى المقياس ككل. ويتضح من 

أن نوع العالقة بين المتغيرين هي عالقة طردية  لجدول ايضاً ا
العولمة )موجبة( بين مستوى وعي طالب جامعة القصيم بمفهوم 

مستوى التزامهم بقيم المواطنة الواردة في الثقافية وتحدياتها و 
مقياس الدراسة، وهذا يدل على أنه كلما ارتفعت درجة  وعي 

ة وتحدياتها زاد مستوى يم بمفهوم العولمطالب جامعة القص
 التزامهم بقيم المواطنة الواردة في مقياس الدراسة. 

 :ي عرضا عاما ألهم النتائج التي توصلت اليها الدراسةوفيما يأت
أن مستوى وعي الطالب بمفهوم العولمة بصفة عامة  .7

 (.8.31يتحقق بدرجة كبيرة  بمتوسط )
العولمة المتوسط العام لوعي طالب الجامعة بتحديات  .3

 .(2..8الثقافية جاء كبيرًا بمتوسط عام )
أن مستوى وعي الطالب بمفهوم العولمة الثقافية  .8

 (  7..8متوسط )  وتحدياتها جاء كبيراً 
أن مستوى قيم الوالء للوطن لدى طالب جامعة  .4

 (  ..4.8بمتوسط ) جداً  القصيم جاء مرتفعاً 
لوطني لدى طالب جامعة أن مستوى قيم االنتماء ا .2

 (.1..8بمتوسط )  القصيم جاء مرتفعاً 
طالب جاء أن مستوى قيم التعددية وقبول اآلخر لدى ال .2

 (.8.11مرتفعًا بمتوسط )
ياسية لدى طالب جامعة أن مستوى قيم المشاركة الس .1

 (.8.83)  القصيم جاء متوسطاً 

بين طالب جامعة القصيم  حصائياً لة إال توجد فروق دا .3
اطنة ترجع إلى نوع الكلية التي حول مدى التزامهم بقيم المو 

 نظرية . ، سواء كانت كليات عملية أميدرسون فيها 
معة بين طالب الجا حصائياً عدم وجود فروق دالة إ ..

 قامة .تبعًا لمتغير مكان اإل
بين طالب الجامعة حول  حصائياً ال توجد فروق دالة إ .70
 .لتزام بقيم المواطنة تبعًا لمستوى تعليم األباال
بين مستوى وعي طالب جامعة  اً تباطأن هناك ار  .77

مستوى التزامهم بقيم العولمة الثقافية وتحدياتها و  القصيم بمفهوم
المواطنة الواردة في مقياس الدراسة ، وأن هذه العالقة  عالقة 
طردية )موجبة( بمعنى أنه كلما ارتفعت درجة  وعي طالب 

مستوى  التزامهم  زاد  يم بمفهوم العولمة وتحدياتهاجامعة القص
 بقيم المواطنة الواردة في مقياس الدراسة. 

 :التوصيات 
ية لزيادة كفاءة التوصيات اآلتضوء هذه النتائج يمكن تقديم  في

 الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى طالبها والمحافظة عليها :
ينبغي أن يتيح المنا  الجامعي فرصًا إيجابية لدعم    .7

والتمسك بمضمونها دون انغالق ، شادة بها الثقافة الوطنية واإل
 أو رفض  للتعامل مع الثقافات األخرى.

تضمين برامج التعليم الجامعي على اختالف   .3
ُيدرس لجميع الطالب في المرحلة ، تخصصاتها مقررًا جامعيًا 

الجامعية حول المواطنة وقيمها وضرورة تفعيلها. وينبغي أن 
ر ثقافة الصمت والتلقين ييركز هذا المقرر على ضرورة تغي

واإللقاء في أسلوب التعامل مع الطالب داخل الجامعة إلى 
ويتدرب على حرية ، أسلوب حواري يحقق فيه الطالب ذاته 

ويتربى على الحوار والمناقشة ، وتقبل الرأي اآلخر  ، الرأي
 والنقد اإليجابي البناء .

، التأسيس لمجتمع المواطنة مساهمة الجامعات في  .8
مجتمعي عن المواطنة يشترك في تقديمه مشروع ل خالمن 
في  ، على أن يأخذمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات نخبة 

حافظ على الخصوصية الثقافية التي تاالعتبار األساليب 
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وتقديم ، القيم السائدة فيه والتأكيد على ، للمجتمع السعودي 
 معطيات العصر.ف مع متطلبات العولمة وـآليات التكي

المية الُمميزة ضرورة التأكيد على التمسك بالهوية اإلس .4
من خالل العناية  بالخصوصيات الثقافية ، ،  للمجتمع السعودي

والعمل على تأكيدها ، وعدم التخلي عنها في إطار من االنفتاح 
الواعي على الثقافات األخرى بالقدر الذي يسمح للطالب بفهم 
ما يدور حولهم والمواجهة الفاعلة لمختلف التحديات الُمعاصرة 

 والُمستقبلية.   
المخاطر الناجمة عن توجيه البحث العلمي  لمعالجة  .2

العولمة الثقافية وتأثيراتها على الهوية الوطنية والقيم األصيلة 
عطاء األولويات لدعم البحوث التي تتناول  للمجتمع السعودي وا 

 المواطنة وقضاياها وقيمها وسبل تحقيقها .
دعوة وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها ) المسموعة   .2

 لتعامل مع ظاهرة العولمة الثقافيةوالمقروءة والمرئية والمكتوبة ( ل

وبيان  آثارها السلبية وااليجابية على المجتمع وعلى الهوية  ،
 ،  وذلك حتى تسهم في تكوين وعي جماهيري ايجابي الوطنية
 معها . العولمة الثقافية وكيفية التعامل تجاه

االهتمام باألنشطة الطالبية التي تركز على العمل  .1
وتسمح لهم ، ولية االجتماعية المسؤ ، وتنمي روح الجماعي 

والمشاركة في ، وقبول اآلخر ، وتعدد االراء  ، بالمناقشة والحوار
طالبية وسيلة فعالة في هذه األنشطة ال لتكون ، اتخاذ القرارات

 . وتنميتها قيم المواطنة في نفوس الطالب غرس 
 توصي الدراسة  بإجراء المزيد من الدراسات المستقبلية وأخيراً 
خرى في المجتمع طرق إلى قيم المواطنة لدى شرائح أالتي تت

أن ُتركز األبحاث المستقبلية على التأصيل الشرعي  السعودي و
الفلسفات الغربية  لمواطنة كما يراها االسالم في ضوء لمفهوم ا

 المعاصرة.

 المراجع : 
 8، لسان العرب، ط  4..7، ابن الفضل جمال الدين ، ابن منظور 

 بيروت : دار صادر للطباعة والنشر، لبنان.
( دور كليات التربية في تنمية قيم 3077أبو حشيش ، بسام محمد )

المواطنة لدى الطلبة المعلمين بمحافظات غزة مجلة جامعة 
األول،  األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية( المجلد الرابع عشر، العدد

 ..31 - 320ص ص 
( المواطنة المصرية 3002أبو زيد، عال ، وعزت، هبة رؤوف )

رؤي جديدة لعالم متغير، دار الشرق الدولية، ..ومستقبل الديمقراطية
 .القاهرة 

( العولمة والتنمية العربية من حملة نابليون إلي 3003أمين، جالل )
ة ، بيروت ، ص جولة االوروجواي ، مركز دراسات الوحدة العربي

771 . 
( العولمة والهوية الثقافية .. عولمة الثقافة 3..7بلقزيز، عبد اإلله )

أم ثقافة العولمة " العرب والعولمة ، مركز البحوث والدراسات 
السياسية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ص 

 .3،  7ص 
عولمة، ، ترجمة: د. (  فخ ال3..7بيتر، هانس ، شومان، هارولد )

 .328عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ، ص: 
(  العالم اإلسالمي في 3004التويجري، عبد العزيز بن عثمان )
 ..4، القاهرة ،ص  3004عصر العولمة ، ، دار الشروق ، 

( التقرير السنوي لجامعة القصيم ، اإلدارة 7488جامعة القصيم )
 الثقافية ، مطبوعات جامعة القصيم.العامة للعالقات 

( العولمة والثقافة اإلسالمية, 3003الجوهرى ، محمد الجوهرى حمد )
  .2., 32, دار األمين للنشر والتوزيع , القاهرة ص ص

م(. دور التربية اإلسالمية في  ٠٢٢٠الحارثي، صالح ردود ) 
ورة ، مواجهة التحديات الثقافية للعولمة . رسالة ماجستير غير منش

 كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة.
(. اإلتجاهات المعاصرة في تربية 3002الحبيب، فهد إبراهيم )

المواطنة، دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل 
-1التربوي بالباحة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 

              مارس:70
http://www.informatics.gov.sa/ebook/index.php?s

ubcat=1&PHPSESSID .        = 
( دور معلمة الروضة في ظل 3008حسن، مها صالح الدين محمد )

العولمة ، دراسة مطبقة علي مدارس رياض األطفال بمحافظة 
، مارس   771القليوبية ، مجلة كلية التربية ، جامعة األزهر ، ع 

 . .73، ص 
( دور األسرة في تنمية قيم 3003مدان ، سعيد بن سعيد ناصر) ح

المواطنة لدى الشباب في ظل تحديات العولمة , الملتقى العلمي 
األسرة السعودية والتغيرات المعاصرة , الجمعية السعودية لعلم 
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االجتماع والخدمة االجتماعية , جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 مايو . 73-70السعودية , اإلسالمية, المملكة العربية 

( دور الجامعات العربية في مواجهة 3002الحمدي، صبري فالح )
آثار العولمة الثقافية ومخاطرها علي المجتمع ، المجلة الثقافية ، 

 .88.- 21األردن ،  مارس ، ص 

(. التربية واالنتماء الوطني: تحليل ونقد، 3007الشراح، يعقوب احمد )
 شر، الكويت.دار الفكر الحديث للن

( ، درجة تمثل طلبة الجامعات األردنية  3008الشويحات نعمة اهلل )
لمفاهيم المواطنة  الصالحة ، رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات العليا 

 ،الجامعة األردنية ، عمان.
( اثر االنفتاح الثقافي علي مفهوم  3002العامر، عثمان صالح ) 

دراسة استكشافية( ، دراسة مقدمة المواطنة لدي الشباب السعودي ) 
 -1لمؤتمر التربية والمواطنة ، الباحة ، المملكة العربية السعودية ، 

 مارس. 70
( أثر العولمة علي التضامن والتكامل في 3007عبد الرحمن، حمدي )

 . 87الوطن العربي، عمان، مركز دراسات الشرق األوسط ، ص 
 للدراسات الدولي مركزال (، المواطنة، 3001) مكرم عبيد، مني
 743واإلستراتيجي ،القاهرة.ص  المستقبلية

العتيبي ، بدر بن جويعد ، والضبع ، ثناء يوسف ، وابراهيم ،عبد 
( العولمة الثقافية واثرها على هوية الشباب 7433الحميد صفوت )

السعودى وقيمهم وسبل المحافظة عليها ، المملكة العربية السعودية 
بد العزيز للعلوم والتقنية ، االدارة العامة لبرامج ، مدينة الملك ع

 المنح البحثية ، الرياض.
م( التأثيرات الثقافية العالمية  ٠٢٢٢عسيري، عبد الرحمن محمد ) 

علي الثقافة المحلية في أقطار الخليج العربي دراسة حالة المملكة 
ات العربية السعودية، ندوة إستراتيجية الثقافة والتنمية ودور كلي

اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية في دول مجلس التعاون 
 الخليجي، الكويت، جامعة الكويت.

(: الشعور بالمواطنة و العوامل  .300العصفور ، عثمان احمد ،) 
التي تساعد على زيادتها في المجتمع الكويتي ، دراسة استطالعية 

 ، مكتب اإلنماء االجتماعي ، الكويت .
( التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع  3002ة بارح )فرج ، سامي

لتنمية قيم المواطنة عند الشباب المؤتمر العلمي التاسع عشر, كلية 
 78 -73الخدمة االجتماعية, جامعة حلوان, المنعقد في الفترة من 

 مارس. 
( التصدع العظيم ، ترجمة، عزة حسين 3004فوكوياما، فرنسس )

 مة، بغداد. كبة، منشورات بيت الحك

(. العولمة الثقافية وآثارها على الهوية 3004القاسم ، خالد عبد اهلل ) 
. ندوة العولمة وأولويات التربية، كلية التربية، جامعة الملك سعود 

 . 8/ 8- 7من 
( قيم المواطنة لدى  3070القحطاني، عبد اهلل بن سعيد آل عبود ، ) 
سهامها في تعزيز األمن الوقا ئي ، رسالة دكتوراه ، جامعة الشباب وا 

 نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،السعودية.
(،مفهوم المواطنة في الدولة القومية، مجلة 3007الكواري ، على )

 .22ص   3المستقبل العربي عدد 
 تنمية في الثانوية المدرسة ( ،دور7483المدخلي ، محمد بن عمر ) 

السعودية ، دكتوراه ، كلية  ربيةالع لطالبها بالمملكة المواطنة قيم
 العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام

( التربية وثقافة التكنولوجيا, سلسلة الفكر 3008مدكور ،على أحمد ، )
(, القاهرة, دار الفكر 31العربى للتربية وعلم النفس, كتاب رقم)

 ..8هـ, ص7438العربى, 
الثقافي على  ( ، أثر االنفتاح3001مراد حنان ، والمالكي حنان )

مفهوم المواطنة لدى الشباب الجزائري ، دراسة ميدانية على طالب 
جامعة بسكرة ، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، مجلة فصلية 
محكمة تصدرها مديرية النشر،جامعة بسكرة ، عدد خاص الملتقى 
الدولي األول حول الهوية والمجاالت االجتماعية في ظل التحوالت 

 وثقافية في المجتمع الجزائري .السوسي
( فعالية برنامج أنشطة لتدعيم 3002مصطفي ، أماني محمد طه )

التربية للمواطنة في الدراسات االجتماعية في المرحلة اإلعدادية ، 
 رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس   .

لمعاصرة ( االتجاهات ا3003المعمري، سيف بن ناصر بن علي  )
في تربية المواطنة: مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية، 

 . 33( العدد 3جامعة عين شمس، السنة )
( "توجهات مقترحة فى تخطيط المناهج ...7المفتي ،محمد أمين )

لمواجهة العولمة"، المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر للجمعية 
لمة ومناهج التعليم، خالل المصرية للمناهج وطرق التدريس: العو 

يوليو القاهرة، الجمعية المصرية للمناهج وطرق 37-30الفترة
 . 32التدريس، ص

,  الشباب والوطن, 3003منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(, 
 .27 -20جمهورية مصر العربية, المجلس القومي للشباب,ص 

حول  ( تصورات شباب الجامعة3004ناجي ، أحمد عبد الفتاح )
حقوق وواجبات المواطنة, المؤتمر العلمي الخامس عشر, كلية 
الخدمة االجتماعية, جامعة الفيوم, الجزء األول, المنعقد في الفترة 

 مايو. 77-70من 
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 ،وقرالش دار بعةطم ،انطوالسل آنرالق( م٠٢٢٠) فهمي ،يديوه
 .78 ص ٥ط ،ةرالقاه

استراتيجية متكاملة  ( لجنة إعداد خطة 3070وزارة التربية بالكويت )
لتكريس مفاهيم المواطنة والوالء واالنتماء لدى النشء في مناهج 

 وزارة التربية ، المناهج الدراسية بدولة الكويت.

( العولمة والطريق الثالث , ميريت للنشر ...7يس، السيد )
 72 -والمعلومات , القاهرة ,  ص

المركز القبطي  المواطنة في زمن العولمة،  (٠٢٢٠ يسين، السيد )
 للدراسات الجتماعية، القاهرة.
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أثر التعلم المدمج باستخدام أسلوبي التدريب المتسلسل والعشوائي على مستوى األداء المهاري والتحصيل المعرفي في السباحة 
 لدى طالب كلية التربية الرياضية

 محمد حسن أبوالطيب
 كلية التربية الرياضية، الجامعة األردنية -قسم اإلشراف والتدريس

 9/21/1122تاريخ القبول:                                          12/8/1122تاريخ التسلم: 
أثر التعلم المدمج باستخدام أسلوبي التدريب المتسلسل والعشوائي على مستوى األداء المهاري، والتحصيل المعرفي لدى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

( قسموا إلى ثالث مجموعات؛ المجموعة 2طالبًا من طالب مساق سباحة )00عينة الدراسة من (. تكونت 2طالب كلية التربية الرياضية مساق السباحة )
( طالب، خضعت لبرنامج التعلم المدمج باستخدام 90( طالب، تعلمت بالطريقة التقليدية، والمجموعة الثانية التجريبية )90األولى ضابطة، تكونت من )

، وأظهرت نتائج ( طالب، خضعت لبرنامج التعلم المدمج باستخدام أسلوب التدريب العشوائي90ة التجريبية )أسلوب التدريب المتسلسل، والمجموعة الثالث
المدمج بأسلوب  الدراسة أن استخدام التعلم المدمج بأسلوب التدريب المتسلسل له أثر إيجابي في اكتساب األداء المهاري لسباحة الصدر، واستخدام التعلم

أثر إيجابي في اكتساب االداء المهاري لجملة اإلنقاذ، وأوصى الباحث باستخدام أسلوب التدريب المتسلسل للرياضات التي يكون التداخل التدريب العشوائي له 
اإلنقاذ مثل جملة في مهامها منخفضًا، والحركة فيها متكررة مثل سباحة الصدر، وأسلوب التدريب العشوائي للرياضات التي يكون التداخل في مهامها عاليًا 

التعلم المدمج، أسلوب التدريب الكلمات المفتاحية: )المائي، واالستفادة من التعلم المدمج لزيادة التفاعل واالرتقاء بالتحصيل المعرفي والمهاري لدى الطلبة.
 .(المتسلسل، أسلوب التدريب العشوائي

 
The Effect of Blended Learning with Blocked and Random Practice on Skills Performance and 

Cognitive Achievement in Swimming Among Physical Education College Students 
 Dr. Mohammad Abu Al-Taieb 

mabutaieb@yahoo.com 
Department of Supervision and Teaching-Faculty of Physical Education The -University of Jordan. 

he aim of this study was to investigate the effect of blended learning with blocked and random practice on skills 
performance and cognitive achievement in swimming among students in physical education college, The sample 
of the study consist of (30) male students in level (2) swimming course, which was divided into three groups; A: 

control group (10) students learning with the traditional style, B: experimental group (10) students blended learning with 
blocked practice, C: experimental group (10) students blended learning with random practice. Results reveal; 1-that using 
the blended learning with blocked practice an effect to learn the breaststroke skills, 2-that using the blended learning with 
random practice group in the lifeguard skills. The researcher recommends a-using the blocked practice to learn the sport 
skills with  Low Contextual Interference and repeated movement as breaststroke, b-using blocked practice to learn the 
sport skills with  high Contextual Interference as lifeguard skills, c-benefiting from blended learning  to increase 
interaction and improvement of knowledge and skills among students. (Key words: Blended learning, Blocked Practice, 
Random Practice). 

   
 المقدمة:

إن التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت انعكس 
على منظومة التعليم، وتحديث البرامج التعليمية، فلم يعد يعتمد 
التعليم على المدرس وحده لنقل العلم والمعرفة، حيث ظهر ما 

الذي وفر سرعة  E-Learningيعرف بالتعلم االلكتروني 
مكانيات الم تعلم بما يلبي حاجاته مع عدم التعلم، وفقًا لقدرات وا 

التقيد بمكان وزمان محدد إلتمام عملية التعلم من خالل وسائط 
  (. 2، ص2090إلكترونية متعددة )مايسة عفيفي، 

فتعتبر تكنولوجيا التعليم طريقة نظامية لتصميم التعليم باستخدام 
الوسائل التعليمية واألجهزة واألدوات كمعينات سمعية وبصرية 
واالستفادة منها في المواقف التعليمية بجانب المدرس والكتاب 

المنهجي، وكأسلوب في التفكير لوضع منظومة تعليمية 
Instructional System اتباع منهج في العمل  والذي يعني

يسير في خطوات منظمة، وتستخدم كل اإلمكانات التي تقدمها 
 2002التكنولوجيا وفق نظريات التعليم والتعلم)وفيقة سالم، 

 Blendedمن هنا ظهر مفهوم التعلم المدمج ) (.921ص
Learning)  كتطور طبيعي للتعلم اإللكتروني، فهذا النوع من

اإللكتروني والتعلم التقليدي الصفي التعلم يجمع بين التعلم 
العادي، فهو تعلم ال يلغي التعلم اإللكتروني وال التعلم التقليدي 

 (.961، ص2001)حسن زيتون،  إنه مزيج من اإلثنين معاً 

T 
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بشكل عام إن التعلم المدمج ليس مفهوًما جديدًا بل هو جديد 
علم إذ له جذور قديمة تشير في معظمها إلى مزج طرق الت ؛قديم

ستراتيجياته مع الوسائل المتنوعة، وتستخدم له مصطلحات  وا 
التعلم و ، (Blended Learning)مثل: التعلم المولف المزيج 

 Mixed) التعلم المختلطو ، (Hybrid Learning)الهجين 
Learning) (Orey,2002)،  ويقصد بالتعلم المدمج مزج أو

ة التقليدية مع خلط أدوار المعلم التقليدية في الفصول الدراسي
اإللكتروني، أي أنه تعلم يجمع بين  التعليمالفصول االفتراضية و 

التعلم التقليدي والتعلم االلكتروني، وأفضل مفتاح للتوليفة هو 
الذي يجمع بين عدة طرق مختلفة للحصول على أعلى إنتاجية 

في حين أشار إساكسون  .(Byrne,2004)بأقل تكلفة
(Isackson, 2002)  إلى أنه يجب عند تعريف التعلم المزيج

وأخذ التعريف اللغوي لها  (Blended)التركيز على كلمة مزج 
من قاموس أكسفورد وهي تعني " شكل متجانس من المكونات، 
لتصبح واحدة "وبالتالي فإن التعلم المزيج هو مزج استراتيجيات، 

وك كل من وايتل وطرق التعلم لتصبح إستراتيجية واحدة، ويرى
إن التعليم المدمج قد  (Whitelock & Jelfe, 2003)وجف 
االشتراك الكامل بين التعلم التقليدي مع التعلم المعتمد يكون 

على اإلنترنت أو مزج عدد من طرق وأساليب التدريس بغض 
، فتكنولوجيا التعليم أدت إلى النظر عن استخدام التكنولوجيا

التربية الرياضية من خالل  االرتقاء بالعملية التعليمية في مجال
زيادة استثارة وبث النشاط والتأثير في االتجاهات السلوكية 
والمفاهيم العلمية واالجتماعية للمتعلم، كذلك أداء المهارة بصورة 
موحدة والتقليل من أخطاء أداء النموذج مع بقاء أثر التعلم 

 (.   24، ص 2009)زغلول، 
ثر األساليب الشائعة في وأشارت العديد من المراجع بأن أك

تصميم برامج التدريب، والمستخدمة في المناهج التعليمية 
، ص 2000محجوب، األسلوب المتسلسل والعشوائي )وجيه 

 ,.Cheong et al., 2012 Hebert et al؛209
(، وتعتبر دراسة Schmidt & Lee, 2008, p343؛1996

 ( أولى الدراساتShea & Morgan, 1979شيا ومورجان )
التي قارنت فاعلية ترتيب برامج التعليم بأساليب متنوعة، حيث 
أظهرت نتائجها أن أسلوب التدريب المتسلسل ذا التداخل 
المنخفض بالمهام له أثر سريع في اكتساب األداء المهاري، أما 

بالنسبة ألثر التدريب العشوائي ذي التداخل العالي بالمهام له 
هارة لمدة طويلة على الرغم من تأثير إيجابي باالحتفاظ في الم

باتج  ثبات لنظريةوهي إانخفاض مستوى األداء المهاري، 
Battig,1966) فيتم استخدامهما عندما يكون أكثر من مهارة )

ينبغى تعلمها أو التدريب عليها، حتى يتم اتقانها ثم تخزينها فى 
الذاكرة الحركية الطويلة، حيث يتم استدعاؤها واسترجاعها وقت 

منافسة بصورة جيدة وسريعة، فإذا قام المدرب أو المعلم بتعليم ال
هذه المهارات فى الوحدة التدريبية الواحدة بطريقة متسلسلة 

مرة مثاًل، ثم ينتقل إلى  900بمعنى أن يكرر المهارة األولى 
مرة، ثم المهارة الثالثة وهكذا، وفي  900المهارة الثانية فيكررها 

ق هذه فى نظرية التداخل التدريب هذه الحالة تعرف الطري
 Blocked Practice - lowالمتسلسل )تداخل منخفض( 
Contextual Interference أما الطريقة الثانية فى نظرية ،

التداخل، وهى التدريب على المهارات بطريقة عشوائية ويطلق 
 Random Practice - high Contextualعليها  

Interferenceلمهارات بحيث ال يتم تكرار ، ويتم تعلم هذه ا
التدريب على المهارة الواحدة أكثر من مرتين متتاليتين، ويتم 
تنظيم التدريب على المهارات بطريقة عشوائية، إذ ال يمكن 
للذاكرة أن تتوقع ما سيتم التدريب عليه فى التكرار التالي، أما 
 عن ناتج التعلم المتوقع كما أثبتته نظرية التداخل فى التعلم

ساعة من أخر  24الحركى، وبعد إعطاء فترة راحة ال تقل عن 
محاولة تم التدريب عليها، فإن المالحظ أنه فى حالة التدريب 
المتسلسل )تداخل منخفض( ارتفاع مستوى التعلم فى الذاكرة 
الحركية القصيرة )أثناء الممارسة( بينما ينخفض فى أثناء اختبار 

وكذلك فى فترة انتقال أثر   Retentionالحفظ أو االستبقاء
، أما فى حالة الترتيب بطريقة عشوائية ) Transferالتدريب  

تداخل عال( يكون التقدم فى مستوى تعلم تلك المهارات بطيئًا 
مما هو عليه فى الطريقة األولى، بينما يقوى مستوى حفظ تلك 
المهارات فى الذاكرة الحركية الطويلة، وذلك فى اختبارات الحفظ 

 & Schmidt؛Hebert et al., 1996)انتقال أثر التدريب و 
Lee, 2008،)  ن تطور مستوى المتعلم على الصعيد الفني وا 

في السباحة يحتاج إلى إتقان أكثر من مهارة فنية أساسية، 
والعمل على الربط بينهم ليتم إخراج الحركة  بشكل آلي، وبأقل 

؛ جمال 2006؛ دينا بدر، 2002بهجت أبوطامع، جهد ممكن )
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 ,.Stachura et al ؛9111محمود، 
، 2090وأشارت منار أحمد ) (،Maglischo,2003؛2008

( إلى أهمية تعليم أنواع السباحة من خالل أساليب 990ص
تعليمية مناسبة تعطي للمبتدئين األمان والتفكير المستمر لتصور 

         كل حركة من حركات السباحة.
 مشكلة الدراسة:

في التقنيات والبرامج الحديثة تطور في األدوات  رافق التطور
واألساليب والطرق التي يمكن استخدامها في التعامل مع 
يصالها للمتعلم بطريقة جديدة تساعد في  المعارف والمعلومات، وا 
زيادة التحصيل المعرفي وتعلم المهارات الالزمة لرفع مستوى 

درس (، فالم11، ص2092الطالب )هادي الغريب وآخرون، 
أصبح بحاجة إلى استخدام طرق حديثة في التدريس تقوم على 
إثارة دافعية الطالب، واستخدام األسلوب اللفظي مع الوسيط 
المناسب لتحقيق عائد أكبر في العملية التعليمية، فمهمة المدرس 
اليوم لم تعد قاصرة على الشرح واإللقاء واتباع الطرق التقليدية، 

لى رسم مخطط إلستراتيجية تعلم بل أصبحت مسؤوليته األو 
المهارات للوصول بها إلى أعلى المستويات الرياضية)محمد 

(، ويعتبر التعلم المدمج أحد طرق التعلم 2009زغلول وآخرون، 
 ,Heinze & Procterالناجحة فهو كما عرفه هاينز وبروكتر )

( مزيج بين التعلم اإللكتروني والتعلم التقليدي وجهًا لوجه 2010
ذا فهو يجمع بين مميزات كل منهما، ووضح كريشنر وآخرون به
(Kirschner et al., 2006 أن مستقبل التعليم عبارة عن )

كثير من األساليب واألدوات المناسبة، ويمكن أن يتم الدمج بين 
التعليم اإللكتروني والتعلم باستخدام الوسائط الفائقة التي يتفاعل 

مما يجعل الطالب أكثر إيجابية فيها المتعلم باألداء والعمل، 
( بين النصوص Linksونشاطًا أثناء التعلم باستخدام الروابط )

والرسوم والسمعيات والبصريات لتقديم تعلم تفاعلي، بحيث تكون 
جميع العناصر المختلفة المرتبطة تتيح للمتعلم االنتقال من 

 أشار وينغراد(، فGrainne, 2006معلومة إلى آخرى )
(Wingard, 2005)  إلى أن التعلم المدمج عمل على زيادة

التفاعل بين الطلبة بعضهم ببعض، وبين المعلم والطلبة، وزيادة 
 .نسبة التعلم لدى الطلبة

وقد تعددت وتباينت أساليب وجدولة التمرين وفق متغيرات عدة، 
منها ذات صلة بالمتعلم نفسه وأخرى ذات صلة بالمهارات من 

تها أو تنظيمها كأسلوب التمرين حيث نوعها ودرجة صعوب
؛ 2001بشائر شالل وحاتم إبراهيم المتسلسل والعشوائي )

؛ يعرب خيون، 2006صبحي نورالدين وياسر عبد الفتاح،
(، Schmidt & Lee, 2008؛Rad et al., 2012 ؛2002

ومن خالل عمل الباحث مدرسًا لمساقات السباحة في الجامعة 
ب إلى المستوى المطلوب من األردنية الحظ عدم وصول الطال

اإلتقان باألداء المهاري للسباحة بالرغم من الجهد المبذول في 
التدرج التعليمي بالمهارة باإلضافة إلى ظهور الملل والتشتت 
الذهني للطالب نتيجة لألساليب التقليدية، فهل يمكن استغالل 
تكنولوجيا االتصالت كاإلنترنت واألقراص المدمجة ومقاطع 

( بحيث يمكن 2يو كوسائل تعليمية مساعدة لمساق سباحة )الفيد
أن توضح للطالب النواحي الفنية لسباحة الزحف على البطن 
والصدر، وطرق اإلنقاذ التي تعتبر من ضمن متطلبات المساق، 
وربطها بأسلوبي التمرين المتسلسل والعشوائي المستخدمة في 

ألساليب لتعليم تعليم وتدريب مهارات السباحة؟ وأيهما أفضل ا
(؛ األسلوب المتسلسل أم العشوائي؟ 2مهارات مساق سباحة )

وهل الستخدام الوسائل اإللكترنية دور في زيادة فاعلية العملية 
 التعليمة في السباحة؟.

 أهمية الدراسة:
 تمكن أهمية هذه الدراسة في ما يأتي:

 تصميم برنامج تعليمي بأسلوبي التدريب المتسلسل والعشوائي -
 لمهارات سباحتي الزحف على البطن والصدر وجملة اإلنقاذ.

تم بناء مكونات لقرص مدمج يحتوي على مهارات وتمرينات -
لسباحتي الزحف على البطن والصدر وجملة لإلنقاذ المائي 
باإلضافة إلى مواقع إلكترونية للمهارات قيد الدراسة، والمواد 

توزيعها على أفراد ( و 2النظرية الخاصة بمفردات مساقة سباحة)
 عينة مجموعتي التعلم المدمج. 

الكشف عن أثر التعلم المدمج باستخدام أسلوبي التمرين - 
المتسلسل والعشوائي على مهارات سباحتي لزحف على البطن 

 (.2والصدر واالنقاذ والتحصيل المعرفي في مساق سباحة )
 أهداف الدراسة:

 هدفت هذه الدراسة التعرف إلى:
لتعلم التقليدي على مستوى األداء المهاري، والتحصيل أثر ا -9

 المعرفي في السباحة لدى طالب كلية التربية الرياضية.
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أثر التعلم المدمج باستخدام أسلوب التدريب المتسلسل على  -2
مستوى األداء المهاري، والتحصيل المعرفي في السباحة لدى 

 طالب كلية التربية الرياضية.
مدمج باستخدام أسلوب التدريب العشوائي على أثر التعلم ال -0

مستوى األداء المهاري، والتحصيل المعرفي في السباحة لدى 
 طالب كلية التربية الرياضية.

الفروق بين التعلم التقليدي والمدمج باستخدام أسلوبي التدريب -4
المتسلسل والعشوائي على مستوى األداء المهاري، والتحصيل 

 لدى طالب كلية التربية الرياضية. المعرفي في السباحة
 فرضيات الدراسة:

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي -9
ألثر التعلم التقليدي على مستوى األداء المهاري، والتحصيل 

 المعرفي في السباحة لدى طالب كلية التربية الرياضية.
القبلي والبعدي  هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين-2

ألثر التعلم المدمج باستخدام أسلوب التدريب المتسلسل على 
مستوى األداء المهاري، والتحصيل المعرفي في السباحة لدى 

 طالب كلية التربية الرياضية.
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي -0

شوائي على ألثر التعلم المدمج باستخدام أسلوب التدريب الع
مستوى االداء المهاري، والتحصيل المعرفي في السباحة لدى 

 طالب كلية التربية الرياضية.
هناك فروق ذات داللة احصائية بين التعلم التقليدي والمدمج -4

بأسلوبي التدريب المتسلسل والعشوائي على مستوى األداء 
المهاري، والتحصيل المعرفي في السباحة لدى طالب كلية 

 ربية الرياضية بالقياس البعدي.الت
 الدراسات السابقة:

( بدراسة هدفت Cheong et al., 2012قام شينج وآخرون )
( طرق في جدولة التدريب على تعليم 1إلى التعرف على أثر )

( مهارات في لعبة الرجبي )التنطيط بالطريقة الهندية، وتمريرة 0)
ليميتين (حصص بواقع حصتين تع1الدفع، والتصويب( لمدة )

( طالبًا جامعيًا، 11في كل إسبوع، وتكونت عينة الدراسة من )
(طالبُا، تدربوا 99( مجموعات؛ المجموعة األولى )1قسموا إلى )

( طالبًا تدربوا 92بأسلوب المجموعات، والمجموعة الثانية )
( طالبًا تدربوا 99باألسلوب المتسلسل، والمجموعة الثالثة )

( 99م متسلسل(، والمجموعة الرابعة )بأسلوب مختلط )عشوائي ث
طالبًا تدربوا بأسلوب مختلط )متسلسل ثم عشوائي(، والمجموعة 

( طالب تدربوا باألسلوب العشوائي، وأشارت نتائج 90الخامسة )
الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعات في 

ريب اكتساب وتعلم المهارات قيد الدراسة، سواء مجموعة التد
المتسلسل أو العشوائي أو المختلط، ولكن لها دور في زمن 
التعلم، وأوصى الباحثون بأنه يمكن جدولة برامج التدريب عند 
تعليم المبتدئين بالشكل المناسب من التداخل بالمهام، سواًء 

 بأسلوب التدريب المتسلسل، أو العشوائي، أو المختلط.  
( بدراسة Afsanepurak et al.,2012قام افسنبورك وآخرون )

هدفت إلى التعرف على أثر التدريب باألسلوب المتسلسل 
والعشوائي، والزيادة المنتظمة على استرجاع وانتقال أثر التعلم 
على أنواع مختلفة من التمرير بكرة السلة )فوق الرأس، 

( طالبًا من 41والصدرية، والجانبية(، على عينة مكونة من )
( سنة، خضعوا لبرنامج 94وسط أعمارهم )المرحلة االعدادية مت

( حصص، حيث قامت مجموعة التدريب 1تدريبي لمدة )
( تمريرة 22( تمريرة فوق الرأس، ثم )22المتسلسل بأداء )

( تمريرة، أما 19( تمريرة جانبية بما مجموعه )22صدرية ثم )
( تمريرة بطريقة 19مجموعة التدريب العشوائي، فقد أدت )

( 22جموعة الزيادة المنتظمة في التدريب أول )عشوائية، أما م
( تمريرة بطريقة 22تمريرة بطريقة التدريب المتسلسل وثاني )
( تمريرة بطريقة 22التدريب المتسلسل والعشوائي، وثالث )

التدريب العشوائي، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق 
ر، بينما بين المجموعات في االكتساب المهاري ألنواع التمري

كانت هناك فروق لصالح مجموعة الزيادة المنتظمة للتدريب في 
 استرجاع وانتقال أثر التعلم في أنواع التمرير بكرة السلة.    

( دراسة هدفت إلى Rad et al., 2012أجرى راد وآخرون )
مقارنة تداخل محتوى التدريب المتسلسل والعشوائي على اكتساب 

فتاة، تراوحت  20عينة الدراسة من  مهارات السباحة، إذ تكونت
( سنوات، قسموا بطريقة عشوائية إلى 90-1أعمارهم )

( وحدة تدريبية؛ 06مجموعتين؛ خضعت المجموعتان إلى )
المجموعة األولى بأسلوب التدريب المتسلسل، والمجموعة الثانية 

 Learnبأسلوب التدريب العشوائي، تم اعتماد معيار اختبارات )
to Swim( مراحل لمجموعة من االختبارات 4ذي يتضمن )( ال
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الخاصة بالمهارات األساسية للسباحة )الدخول إلى الماء، 
واالنزالق على البطن والظهر، والتحرك بالماء بأشكال مختلفة، 
وضربات الرجلين والذراعين في سباحة الزحف على البطن 
 والظهر والصدر، والبدء والدوران بالسباحة(، وأشارت نتائج

الدراسة إلى وجود أفضلية لمجموعة التدريب المتسلسل في 
 اكتساب مهارات السباحة مقارنة بالتدريب العشوائي.      

( بدراسة هدفت إلى التعرف 2092قام هادي الغريب وآخرون ) 
على أثر الوسائط الفائقة في التعلم المدمج على التحصيل 

( طالبًا 96من )ومهارات االسعافات األولية، على عينة مكونة 
في قسم التربية البدنية والرياضية بكلية التربية األساسية بدولة 
الكويت، قسموا إلى مجموعتين،  وأشارت نتائج الدراسة إلى 
تفوق المجموعة التي خضعت لبرنامج الوسائط المتعدد باستخدام 
التعلم المدمج في اكتساب مهارات اإلسعافات األولية على 

علمت بالطريقة التقليدية، وأوصى الباحثون المجموعة التي ت
باستخدام التعلم المدمج المدعم بالوسائط واالستفادة من 
اإلمكانات التي توفرها خاصة في مجال تدريس المعارف 

 والمهارات العلمية.
( بدراسة هدفت إلى التعرف على 2090قامت مايسة عفيفي )

ت الوجدانية، أثر بناء موقع إلكتروني على اآلراء واالنطباعا
والتحصيل المعرفي واألداء المهاري لسباحة الصدر، على عينة 

( طالبة من طالبات الفرقة الثانية بكلية التربية 00مكونة من )
الرياضية بجامعة الزقازيق، قسموا إلى مجموعتين، مجموعة 

( طالبة، تعلمن بالطريقة التقليدية، ومجموعة 91ضابطة من )
ة، تعلمن بطريقة التعلم المدمج، وأشارت ( طالب91تجريبية من )

نتائج الدراسة إلى تفوق أفراد المجموعة التي استخدمت التعلم 
المدمج في جوانب التعلم المهاري والمعرفي والوجداني لسباحة 
الصدر على المجموعة التي تعلمت بالطريق التقليدية، وأوصت 

واألنشطة  الباحثة بإنشاء مواقع تعليمية مع باقي طرق السباحة
 الرياضية األخرى.      

( بدراسة هدفت إلى 2090قام تامر جرار وسميرة عرابي )
التعرف على أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
كل من مستوى األداء المهاري، والمتغيرات الكينماتيكية في 

استخدم الباحثان المنهج التجريبي  ،سباحة الزحف على الظهر
( طالبًا من طالب كلية التربية 26على عينة مكونة من )

الرياضية في الجامعة األردنية، قسموا إلى مجموعتين؛ ضابطة، 
( طالبًا، واستخدمت 90( طالب وتجريبية وعددهم )90وعددهم )

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل وسيلة تكنولوجيا 
وذلك بتزويد  ،واإلنترنت ،ة، تضمنت جهاز الحاسوبمقترح

المجموعة الضابطة ببرامج تعليمية محوسبة في سباحة الزحف 
وتقديم تغذية راجعة بصرية ألفراد المجموعة  ،على الظهر

التجريبية عن أدائهم باستخدام االنترنت وذلك بتصويرهم تحت 
 ،فة األداءوفوق الماء بكاميرا واحدة طول مسا ،الماء بكامرتين

واستنتج الباحثان أن الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
أثرًا بالغًا في تعلم سباحة الزحف على الظهر؛ حيث وجد فروقًا 
دالة إحصائيًا بين أفراد المجموعة الضابطة والتجريبية في 
المتغيرات الكينماتيكية لسباحة الظهر ولصالح المجموعة 

 التجريبية. 
أثر ( بدراسة هدفت إلى التعرف على 2090قام عماد نشمي )

تعليم سباحة  فيأسلوبين من التعلم الجزئي النقي والمتدرج 
( سنوات على  6 – 1الصدر للمبتدئين  للفئة العمرية من) 

( طفاًل، وزعوا على مجموعتين، مجموعة 20عينة مكونة من )
( 90وعددهم ) أولى، تم تعليمهم بأسلوب التعلم الجزئي النقي

أطفال، ومجموعة ثانية تم تعليمهم بأسلوب التعلم الجزئي 
( أطفال، وأستنتج الباحث أن أسلوب التعلم 90المتدرج وعددهم )

الجزئي المتدرج، الذي قامت بتعلمه المجموعة التجريبية الثانية 
أفضل من أسلوب التعلم الجزئي النقي الذي قامت بتعلمه 

ولى لتعليم سباحة الصدر للمبتدئين، وفي المجموعة التجريبية األ
ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحث أوصى باستخدام 
أسلوب التعلم الجزئي المتدرج في تعليم سباحة الصدر للمبتدئين 

 ( سنوات. 6 – 1للفئة العمرية من )
( دراسة هدفت إلى 2001أجرى بشائر شالل وحاتم إبراهيم )

سلوب التبادلي متداخاًل بالتمرين المتسلسل تأثير األالتعرف على 
، على عينة والعشوائي لتعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة

طالبة من الصف الرابع اإلعدادي، متوسط 20مكونة من 
(سنة، قسموا إلى مجموعتين: المجموعة األولى 91.0أعمارهن )

 ( طالبات تعلمن باألسلوب التبادلي متداخالً 90مكونة من )
( طالبات 90بالتمرين المتسلسل، والمجموعة الثانية مكونة من )

تعلمن باألسلوب التبادلي متداخاًل بالتمرين العشوائي، وأشارت 
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نتائج الدراسة إلى أن المجموعة األولى التي تعلمت باألسلوب 
التبادلي متداخاًل بالتمرين المتسلسل كانت أفضل في الرمية 

)التدريب العشوائي(، وأن المجموعة  الحرة من المجموعة الثانية
الثانية التي تعلمت باألسلوب التبادلي متداخال بالتمرين العشوائي 
كانت أفضل من المجموعة األولى )التدريب المتسلسل( في 

 التمريرة الصدرية والتنطيط العالي.     
( دراسة هدفت إلى 2001أجرى صادق الحايك وكاشف زايد)

بعض مهارات السباحة باستخدام الشبكة أثر تعلم ى التعرف عل
العنكبوتية )اإلنترنت( من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية 
بالجامعة األردنية نحوها، وقد تكونت عينة الدراسة من 
مجموعتين: األولى تجريبية، وتم تعليمها المهارات المقررة عن 
 طريق شبكة اإلنترنت وذلك من خالل رجوع الطلبة إلى بعض

المواقع المحددة مسبقا والمتضمنة صورا توضيحية ثابتة 
ومتحركة للمهارات قيد الدراسة، أما الثانية، فهي ضابطة وقد تم 
تعليمها المهارات المقررة من خالل البرنامج المعتاد الذي ُيدرس 
في كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية، وقد أشارت نتائج 

وجهة نظر أفراد المجموعتين نحو  وجود فروق ذات داللة بين
استخدام االنترنت في التعلم لصالح أفراد المجموعة التجريبية 

 الذين تعلموا السباحة باستخدام الشبكة العنكبوتية. 
( بدراسة هدفت 2006قام صبحي نورالدين وياسر عبد الفتاح )

إلى التعرف على تأثير التداخل في تعلم التصويب فى كرة 
( سنة، 92( العبة تحت )20بقت الدراسة على )السلة، إذ ط

قسمت إلى مجموعتين: المجموعة األولى قامت بالتصويب على 
( 000الهدف من خمسة أماكن مختلفة المسافة والزوايا عددها )

( محاولة فى الوحدة 10محاولة فى ست وحدات تدريبية، بواقع )
سل، أما الواحدة، واستخدم أفراد هذه المجموعة التصويب المتسل

المجموعة الثانية فقامت بالتصويب على الهدف بتداخل عال 
محاولة أيضًا بشرط  000)التدريب العشوائى( فقامت بالتصويب 

عدم التصويب من مكان واحد أكثر من مرتين متتاليتين، ثم 
التغيير والتصويب من مكان آخر، وقد أظهرت النتائج فروق 

التى استخدمت التدريب ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة 
العشوائى )تداخل عال( عن المجموعة التى استخدمت التدريب 

 المتسلسل، وذلك  فى اختبار الحفظ, وانتقال أثر التدريب.
 

 تعريف المصطلحات:
توظيف هو  (:Blended Learningالتعلم المدمج)

المستحدثات التكنولوجية في الدمج بين األهداف والمحتوى، 
التعلم، وطرق توصيل المعلومات من خالل  ومصادر وأنشطة

أسلوبي التعلم وجهًا لوجه، والتعليم اإللكتروني، إلحداث التفاعل 
بين عضو هيئة التدريس بصفته معلمًا ومرشدًا للطالب من 
خالل المستحدثات التي ال يشترط أن تكون أدوات إلكترونية 

 (.900-11، 2001)زاهر الغريب،  محددة
(: هو التدريب الذي Blocked Practiceالمتسلسل)التدريب 

 تتم فيه جميع المحاوالت ألداء مهمة واحدة دون االنقطاع 
للتدريب ألداء مهمة آخرى ويعرف بالتداخل المنخفض في 

 & Low Contextual Interference  Schmidt المحتوى
Lee, 2008, p462)) هو التمرين الذي يقوم به الفرد على . و

مهارات بشكل متسلسل، وصواًل إلى أداء المهارة بأكملها، تعلم ال
، 2002ثم اإلنتقال إلى تعلم مهارة أخرى)ناهدة عبد زيد، 

 .(92ص
(: التدريب بحيث يكون Random Practiceالتدريب العشوائي)

بنظام المحاوالت شبه عشوائي ألداء المهمات، ويعرف بالتداخل 
  High Contextual Interference العالي في المحتوى

Schmidt & Lee, 2008, p 466)) . وهو التمرين الذي
تعرض المهام فيه بشكل عشوائي، بحيث يكون التمرين على 
المهام المختلفة، وبشكل مختلط خالل التمرين)محجوب، 

 (.222، ص2000
 مجاالت الدراسة: 

 .2099/2092المجال الزماني: الفصل األول للعام الدراسي 
 المكاني:  كلية التربية الرياضية/ الجامعة األردنية.المجال 

 المجال البشري: طالب كلية التربية الرياضية.
 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:
 استخدم المنهج التجريبي بتصميم ثالث مجموعات متكافئة. 

 مجتمع الدراسة:
( في الفصل 2تكون مجتمع الدراسة من طالب مساق سباحة )

 طالبًا. 02، والبالغ عددهم2099/2092ل الدراسي األو 
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 عينة الدراسة:
عينة الدراسة بالطريقة العمدية من أفضل طالب في  اختيرت

طالبًا من 00(، وتكونت عينة الدراسة من 2مساق سباحة )
(، قسموا إلى ثالث مجموعات؛ 2طالب مساق سباحة )

( طالب، وتعلمت 90المجموعة األولى ضابطة، تكونت من )

( 90بالطريقة التقليدية، وعدد أفراد المجموعة الثانية التجريبية )
طالب، خضعوا لبرنامج التعلم المدمج باستخدام أسلوب التدريب 

( طالب، 90المتسلسل، وعدد أفراد المجموعة الثالثة التجريبية )
خضعوا لبرنامج التعلم المدمج باستخدام أسلوب التدريب 

 وصفًا ألفراد عينة الدراسة: ( يبين9العشوائي، والجدول )
 ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وأعلى وأقل قيمة للوزن والطول والعمر9جدول )ال

 لدى أفراد عينة الدراسة
 أقل قيمة أعلى قيمة االنحراف المعياري الحسابي المتوسط المجموعة المتغير
 71 17 914 1010 01الضابطة ن= )كغم(الوزن 

التعلم المدمج بأسلوب التدريب 
 01المتسلسل ن=

1117 111 49 11 

التعلم المدمج بأسلوب التدريب 
 01العشوائي ن=

1719 
 

110 48 74 

 الطول )سم(
 

 010 014 918 01919 01الضابطة ن=
التعلم المدمج بأسلوب التدريب 

 01المتسلسل ن=
01811 710 014 077 

التعلم المدمج بأسلوب التدريب 
 01العشوائي ن=

01111 
 

718 041 010 

 العمر )سنة(
 

 80 81 010 8018 01الضابطة ن=
التعلم المدمج بأسلوب التدريب 

 01المتسلسل ن=
8114 018 88 04 

التعلم المدمج بأسلوب التدريب 
 01العشوائي ن=

8011 
 

017 81 81 

 
إلجراء  One Way ANOVAاستخدم تحليل التباين االحادي 

التكافؤ بين أفراد عينة الدراسة في القياس القبلي بمستوى األداء 
المهاري لسباحة الزحف على البطن والصدر ومهارات اإلنقاذ 

من خالل اختبار عملي واختبار معرفي عن مهارات السباحة 
 ( يوضح ذلك: 2والجدول رقم )واالنقاذ 

 تحليل التباين االحادي لمتغيرات الدراسة في االختبار القبلي بين مجموعات (2جدول)ال
 مجموع مصدر التباين المتغير

 المربعات
درجات 

 الحرية
)ف(  متوسط مجموع المربعات او التباين

 المحسوبة
مستوى 

 الداللة
المهاري األداء 

لسباحة الزحف 
 على البطن

 1149 1101 11011 8 1187 بين المجموعات
 1114 81 8010 داخل المجموعات

  84 8011 المجموع
األداء المهاري 
 لسباحة الصدر

 1104 014 119 8 114 بين المجموعات
 1188 81 7 داخل المجموعات

  84 714 المجموع
تقييم األداء 

 لجملةالمهاري 
 اإلنقاذ

 1187 019 114 8 014 بين المجموعات
 1178 81 0714 داخل المجموعات

  84 0411 المجموع
التحصيل 
 المعرفي

 117 1110 119 8 114 بين المجموعات
 1177 81 0718 داخل المجموعات

  84 07 المجموع

فروق ذات داللة احصائية  ( عدم وجود2يتضح من الجدول )
بين متوسطات مجموعات الدراسة مما يدل على تكافؤها في 

 المتغيرات قيد الدراسة.
 متغيرات الدراسة:

 متغيرات الدراسة المستقلة:

 مجموعة البرنامج التعليمي التقليدي.-
مجموعة البرنامج التعليمي باستخدام التعلم المدمج بأسلوب -

 التدريب المتسلسل.
عة البرنامج التعليمي باستخدام التعلم المدمج بأسلوب مجمو -

 التدريب العشوائي.
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 متغيرات الدراسة التابعة:
 األداء المهاري لسباحة الزحف على البطن.-
 األداء المهاري لسباحة الصدر.-
 االداء المهاري إلحدى طرق اإلنقاذ.-
ة التحصيل المعرفي للمعلومات الفنية والقانونية الخاصة بسباح-

 الزحف على البطن والصدر ومهارات االنقاذ.
 األدوات المستخدمة في الدراسة:

 جهاز ريستاميتر لقياس الطول.-
 ميزان طبي ذو صدق وثبات وموضوعية لقياس الوزن.-
 .20ألواح طفو عدد -
 .20طوافات للرجلين عدد -
 صافرة.-
 م.21مسبح طوله -
 استمارات تسجيل.-

 أدوات جمع البيانات:
، (Maglischo, 2003)بالرجوع إلى المراجع السابقة ماجليشو 

(، 2090( وعماد نشمي )496-494، ص9112وفيقة سالم )
(، وعامر سعودي وبراء 2090وتامر جرار وسميرة عرابي )

(، صممت إستمارة تقييم األداء المهاري في 2092الجواري )
 (م على النحو10سباحة الزحف على البطن والصدر لمسافة )

(درجات، وضربات الرجلين 1األتي، وضربات الذراعين )
(درجات، والتوافق الكلي 1(درجات، ووضع الجسم والرأس )1)

(درجات، بحيث يكون مجموع الدرجات 1بين أجزاء الجسم )
( لتصبح الدرجة النهائية من 2( درجة، يتم تقسيمها على )20)
ميم ( درجات لكل نوع سباحة، وبالنسبة لإلنقاذ تم تص90)

استمارة لتقييم المهارات الخاصة بجملة اإلنقاذ على النحو التالي 
(درجات لإلقتراب نحو الغريق، 1(درجات لغطسة المنقذ، و)1)
( درجات إلخراج 1( درجات لإللتحام مع الغريق وسحبه، و)1و)

الغريق من الماء إلى حافة المسبح، بحيث يكون مجموع 
( لتصبح الدرجة 2لى )( درجة، يتم تقسيمها ع20الدرجات )

( درجات لمهارات االنقاذ، وبالنسبة للتحصيل 90النهائية من )
المعرفي فإنه تم احتساب درجات االختبار النظري النهائي 

( لتصبح الدرجة 2(، تم تقسيمها على )20للمساق ودرجته من )

( درجات للتحصيل المعرفي، وتم عرضها على 90النهائية من )
الخبرة المختصين بطرق التدريس والسباحة، ( خبراء من ذوي 2)

( يوضح استمارات التقييم المستخدمة في 9والملحق رقم )
 الدراسة.

 
 الدراسة االستطالعية:

أجريت دراسة استطالعية في مسبح كلية التربية الرياضية 
( طالب أنهوا 90بالجامعة األردنية على عينة مكونة من )

لفصل السابق، وتم إعادة ( بنجاح في ا2دراسة مساق سباحة )
االختبارات بعد ستة أيام ولم يكونوا من ضمن أفراد عينة 

 الدراسة، وقد هدفت الدراسة االستطالعية إلى:
 التأكد من صالحية األدوات المستخدمة في الدراسة.

 التأكد من مالءمة قوائم التقييم لمهارات المساق
التعلم المدمج  وضع محاور البرنامج التعليمي المقترح باستخدام

 بأسلوبي التدريب المتسلسل والعشوائي.
 استخراج المعامالت العلمية للمتغيرات المستخدمة في الدراسة.

 المعامالت العلمية لالختبارات :
 صدق االختبار:

استخدم صدق المحتوى بعرض إستمارة التقييم على مجموعة من 
دهم المختصين في مجال تدريس السباحة وطرق التدريس، وعد

( لالستئناس بأرائهم حول امكانية تطبيق استمارة التقييم على 2)
أفراد عينة الدراسة لتحقيق أهداف الدراسة، ثم تم حساب الصدق 

( 0الذاتي من خالل الجذرالتربيعي لمعامل الثبات، والجدول )
 يبين ذلك.

 ثبات االختبار
استخدم معامل االرتباط بيرسون لحساب الثبات في   

عادة تطبيق قياس مت غيرات الدراسة بأسلوب تطبيق وا 
وذلك بفاصل زمني بين التطبيق (، Test-Retest)االختبار

األول والثاني مدته ستة أيام، وذلك على افراد عينة التقنين 
( طالب والتي تم 90)الدراسة االستطالعية( والبالغ عددهم )

يبين ( 0استبعاد نتائجها من الدراسة، وبنفس الشروط والجدول )
 معامل الثبات لالختبارات المستخدمة.
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 المعالمالت العلمية للختبارات المستخدمة في الدراسة (0الجدول)
 معامل الثبات معامل الصدق الذاتي االختبارات

 *1111 *1141 تقييم األداء المهاري لسباحة الزحف على البطن
 *1117 *1114 الصدر لسباحةتقييم األداء المهاري 

 *1140 * 114 االنقاذ تقييم األداء المهاري لجملة
 *1148 *1140 التحصيل المعرفي

  α > 0.01*دال عند مستوى    
 إجراءات الدراسة:

أجريت الدراسة في مسبح كلية التربية الرياضية بالجامعة 
السباحة خالل الفصل الدراسي  األردنية، بإشراف مدرس مساقات

ًا، وهي المدة الزمنية ( اسبوع94، ولمدة )2099/2092األول 
للفصل، إذ أجري القياس القبلي باالستعانة بمدرسين سباحة 
اثنين، لتقييم األداء المهاري للطالب في سباحة الزحف على 
البطن والصدر، وجملة اإلنقاذ والتحصيل المعرفي للمواد النظرية 

(، وطبق البرنامج التعليمي التقليدي على 2ق سباحة )لمسا
لمجموعة الثانية التجريبية خضعت، المجموعة األولى، بالنسبة ل

لبرنامج التعلم المدمج باستخدام أسلوب التدريب المتسلسل، 
بالنسبة للمجموعة الثالثة التجريبية، وخضعت لبرنامج التعلم 

  ي. المدمج باستخدام اسلوب التدريب العشوائ
في القياسين القبلي والبعدي تم شرح الدراسة، وطريقة إجراء -

قام كل طالب بإجراء  ،االختبارات لجميع أفراد عينة الدراسة
(دقائق، ثم تم تقييم أفراد العينة أثناء 90اإلحماء الخاص، بواقع )

( دقيقة تم 91(م، وبعد )10سباحة الزحف على البطن لمسافة )
م سباحة الصدر، وفي المحاضرة التي (10تقييمهم باختبار )

 تليها تم تقييمهم أثناء أداء جملة اإلنقاذ. 
تم توزيع قرص مدمج في بداية الفصل الدراسي على أفراد -  

المجموعتين التجرييبيتين الثانية والثالثة )مجموعتي التعلم المدمج 
باألسلوبين المتسلسل والعشوائي( يحتوي على تحليل فني ألداء 

ي الزحف على البطن والصدر، والمهارات الخاصة بأجزاء سباحت
جملة اإلنقاذ، ومجموعة من التمرينات الخاصة بمهاراتها، كذلك 
مواقع إلكترونية تحتوي على بطوالت عالمية وأولمبية ألفضل 

لمهارات متعلقة  (Stylesسباحي العالم وتحليل نماذج )
رية المتعلقة بالسباحات قيد الدراسة، باالضافة للمواد النظ

بالمساق )االداء الفني والنواحي القانونية لسباحتي الزحف على 
البطن والصدر، وأهمية وطرق وخطوات عميلة اإلنقاذ واألدوات 

 وأنواع السباحة المستخدمة فيها(.

 اإلطار العام للبرنامج التعليمي المقترح بأسلوب التعلم المدمج:
( وبالرجوع إلى 2باإلعتماد على مفردات مساق سباحة )-

(، وأسامة راتب 2000المراجع الخاصة بالسباحة سمير رزق )
(، 2001(، ومحمد القط )9111)

(، والتدريب المتسلسل والعشوائي (Maglischo,2003ومجليشو
، تم بناء االطار . ((Schmidt & Lee, 2008لشميدت ولي

ج بهما العام للبرنامجين التعليميين اللذين تم استخدام التعلم المدم
على مجموعة من التمرينات الخاصة بسباحة الزحف على 

محكمين في  1البطن والصدر، ومهارات اإلنقاذ ثم عرض على 
 مجال تدريس السباحة والتدريب الرياضي.

أن جميع أفراد عينة الدراسة في المجموعات الثالثة يجيدون -
ها سباحة الزحف على البطن قبل البدء بالبرنامج التعليمي، ألن

( الذي يجب اجتيازه 9كانت من ضمن متطلبات مساق سباحة )
 (. 2قبل دراسة مساق سباحة )

أسابيع على سباحة  4ُدّرب فراد المجموعات الثالثة لمدة  -
 الزحف على البطن.

أسابيع على سباحة  6ُدّرب أفراد المجموعات الثالثة لمدة  -
 الصدر.

أسابيع على جملة  0ُدّرب أفراد المجموعات الثالثة لمدة  -
 اإلنقاذ. 

 األسبوع األخير تدريبات مراجعة على المهارات السابقة.-
 المدة الزمنية للبرنامج التدريبي المقترح:

( أسبوعين، 2كانت مدة الفصل هي مدة البرنامج باستثناء ) -
وهي فترة االختبارات القبلية والبعدية، لتكون المدة الزمنية 

( وحدات أسبوعيًا، 0أسبوعًا بمعدل )( 94للبرنامج التعليمي )
( 42( دقيقة، وبعدد الوحدات التعليمية )10ومدة كل وحدة )

 وحدة تعليمية.
 ( أجزاء:0تكونت كل وحدة تدريبية من ) -
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د(: ويتضمن تسجيل الحضور 90جزء تمهيدي ومدته) -
 واإلحماء. 

 د(: النشاط التعليمي والتطبيقي.01جزء رئيسي ومدته)-
د(: تمرينات تهدئة ووقت حر ثم الخروج 1ي ومدته)وجزء ختام-

 من المسبح.
المفردات الرئيسية للبرنامج التدريبي المقترح لسباحة الزحف على 

 البطن لمجموعات الدراسة الثالثة:
تدريب لضربات الرجلين بسباحة الزحف على البطن لمسافة -
 م( عرض المسبح.92.1)
على البطن لمسافة  تدريب لضربات الذراعين بسباحة الزحف-
 م( عرض المسبح. 92.1)
تدريب على التوافق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة -

 م( عرض المسبح.92.1الزحف على البطن لمسافة )
المفردات الرئيسية للبرنامج التدريبي المقترح لسباحة الصدر 

 لمجموعات الدراسة الثالثة:
م( 92.1سافة )تدريب لضربات الرجلين بسباحة الصدر لم-

 عرض المسبح.
م( 92.1تدريب لضربات الذراعين بسباحة الصدر لمسافة )-

 عرض المسبح. 
تدريب على التوافق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة -

 م( عرض المسبح.92.1الصدر لمسافة )
المفردات الرئيسية للبرنامج التدريبي المقترح لجملة اإلنقاذ 

 ثة:لمجموعات الدراسة الثال
 تدريب لغطسة اإلنقاذ بطريقة الطعن. -
تدريب لالقتراب من الغريق بسباحة الزحف على البطن والرأس -

 م( عرض المسبح.  92.1فوق الماء لمسافة )
تدريب لالقتراب من الغريق بسباحة الصدر والرأس فوق الماء -

 م( عرض المسبح.92.1لمسافة )
 الصدر االبتدائية. االلتحام مع الغريق وسحبه بطريقة سباحة-
 إخراج الغريق من حافة المسبح بطريقة تقاطع الذراعين.    -

 نظام التدريب المتبع:
المجموعة األولى الضابطة: ُدّربت بالطريقة التقليدية دون -

التي تحتوي مواد المساق والتي تم أشير  توزيع األقراص المدمجة
 إليها سابقًا.

ت لبرنامج التعلم المدمج التجريبية خضع المجموعة الثانية-
باستخدام التدريب المتسلسل: وزعت األقراص المدمجة على أفراد 

على تكرار المهارة، وبعد ذلك  ُدّربتالمجموعة الثانية، ثم 
( 2االنتقال إلى تكرار المهارة التي تليها وهكذا، والملحق رقم )

 .يوضح ذلك
 المجموعة الثالثة التجريبية تعلمت باألسلوب المدمج باستخدام -

األقراص المدمجة على أفراد  وّزعت التدريب العشوائي:
، وقام أفراد هذه المجموعة بأداء نفس العدد المجموعة الثالثة

الذى قام بأدائه أفراد المجموعتين األولى والثانية من التكرارات، 
ر أى مهارة من المهارات أثناء ولكن تحت شرط أال يتم تكرا

ع الوحدات التعليمية يأكثر من مرة فى جم التعليميةالوحدات 
 ( يوضح ذلك.2والملحق رقم )

 المعالجات االحصائية:
 الستخراج ما يأتي: SPSSاستخدم برنامج الحزم اإلحصائية  
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامل االرتباط -

لداللة   test-t Paired sampleواختبار )ت(بيرسون، 
 One Wayالفروق للعينات المترابطة، وتحليل التباين االحادي 

ANOVA  و ،( اختبار المقارنات البعدية للفروقL.S.D )
  إلظهار أقل فرق معنوي.

 عرض النتائج:
للتحقق من فرضية الدراسة األولى والتي تنص)هناك فروق ذات 

القياسين القبلي والبعدي ألثر التعلم التقليدي داللة إحصائية بين 
على مستوى االداء المهاري، والتحصيل المعرفي في السباحة 
لدى طالب كلية التربية الرياضية(، وفرضية الدراسة الثانية التي 
تنص )هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي 

لتدريب المتسلسل والبعدي ألثر التعلم المدمج باستخدام أسلوب ا
على مستوى االداء المهاري، والتحصيل المعرفي في السباحة 
لدى طالب كلية التربية الرياضية(، وفرضية الدراسة الثالثة، 
والتي تنص )هناك فروق ذات داللة احصائية بين القياسين 
القبلي والبعدي ألثر التعلم المدمج باستخدام أسلوب التدريب 

ألداء المهاري والتحصيل المعرفي في العشوائي على مستوى ا
 السباحة لدى طالب كلية التربية الرياضية(
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استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار 
لداللة الفروق للعينات   test-t Paired sample)ت(

 ( يوضح ذلك:4المترابطة، والجدول )

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في متغيرات ال( 4الجدول )
 الدراسة لدى أفراد المجموعات الثالثة

 المتوسط  القياس المجموعة المتغير الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 فرق
 المتوسطات

مستوى  ت قيمة
 الداللة

 الداللة 

0 
 
 
 
 

األداء 
المهاري 
لسباحة 
الزحف 

 على البطن

 دال *1118 8174 111 1149 711 القبلي 01الضابطة ن=
 1147 119 البعدي

التعلم المدمج بأسلوب التدريب 
 01المتسلسل ن=

 دال *1111 911 010 1110 717 القبلي
 1174 117 البعدي

التعلم المدمج  بأسلوب التدريب 
 01ن=العشوائي 

 دال *1111 7111 019 014 717 القبلي
 714 114 البعدي

األداء  8
المهاري 
لسباحة 
 الصدر

 دال *1111 0114 111 1111 810 القبلي 01الضابطة ن=
 1144 714 البعدي

التعلم المدمج بأسلوب التدريب 
 01المتسلسل ن=

 دال *1111 8817 7147 1149 819 القبلي
 1114 4187 البعدي

التعلم المدمج  بأسلوب التدريب 
 01العشوائي ن=

 دال *1111 0018 7 1114 014 القبلي
 018 714 البعدي

تقييم األداء  1
المهاري 

 لجملة
 اإلنقاذ

 دال *1111 117 1147 1140 014 القبلي 01الضابطة ن=
 1140 717 البعدي

بأسلوب التدريب التعلم المدمج 
 01المتسلسل ن=

 دال *1111 0117 911 1191 8 القبلي
 0107 711 البعدي

التعلم المدمج  بأسلوب التدريب 
 01العشوائي ن=

 دال *1111 0911 717 718 017 القبلي
 010 410 البعدي

9 
 
 
 
 
 

التحصيل 
 المعرفي

 دال *1111 117 014 1148 9 القبلي 01الضابطة ن=
 018 714 البعدي

التعلم المدمج بأسلوب التدريب 
 01المتسلسل ن=

 دال 11*1 0819 114 1171 918 القبلي
 1141 410 البعدي

التعلم المدمج  بأسلوب التدريب 
 01العشوائي ن=

 دال *1111 0110 918 1114 114 القبلي
 010 4 البعدي

                                                                     α ≥ 0.01*دال عند مستوى 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية 4يتضح من خالل الجدول )

بين القياسين القبلي والبعدي، ولصالح   α ≥ 0.01عند مستوى 
القياس البعدي في جميع اختبارات الدراسة لدى افراد المجموعات 
الثالثة:)المجموعة األولى الضابطة، والمجموعة الثانية التجريبية 
التعلم المدمج بأسلوب التدريب المتسلسل، والمجموعة الثالثة 

 ي(.  التجريبية التعلم المدمج بالتدريب العشوائ

هناك فروق لإلجابة على فرضية الدراسة الرابعة التي تنص )
ذات داللة إحصائية بين التعلم التقليدي والمدمج بأسلوبي 
التدريب المتسلسل والعشوائي على مستوى األداء المهاري، 
والتحصيل المعرفي في السباحة لدى طالب كلية التربية 

 One Wayي الرياضية(، واستخدم تحليل التباين االحاد
ANOVA ( يوضح ذلك1والجدول ). 

 تحليل التباين االحادي لمتغيرات الدراسة في االختبار البعدي بين المجموعات (1الجدول)
مجموع  مصدر التباين المتغير

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط مجموع 

 المربعات او التباين
 الداللةمستوى  )ف( المحسوبة

األداء المهاري 
لسباحة الزحف 

 على البطن

 1197 1114 1171 8 018 بين المجموعات
 114 81 8011 داخل المجموعات

  84 8814 المجموع
األداء المهاري 
 لسباحة الصدر

 *1111 0717 07101 8 1111 بين المجموعات
 1141 81 8711 داخل المجموعات

  84 7717 المجموع
تقييم األداء 

 المهاري لجملة
 اإلنقاذ

 *1111 0111 0710 8 1118 بين المجموعات
 010 81 1117 داخل المجموعات

  84 7111 المجموع
 *1111 0114 0719 8 1114 بين المجموعات التحصيل المعرفي
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 010 81 8414 داخل المجموعات
  84 7117 المجموع

                                                                     α ≥ 0.01*دال عند مستوى 
( وجود فروق ذات داللة احصائية 1يتضح من خالل الجدول )

بين مجموعات الدراسة في  α ≥ 0.01عند مستوى داللة 
مستوى األداء المهاري لسباحة الصدر واإلنقاذ والتحصيل 

المعرفي ولمعرفة اتجاهات هذه الفروق استخدم اختبار المقارنات 
( إلظهار أقل فرق معنوي، والجدول L.S.Dالبعدية للفروق )

 ( يوضح ذلك:6)
 

للمقارنات البعدية إلظهار أقل فرق معنوي بين المجموعات في مستوى األداء المهاري لسباحة  (L.S.D)نتائج اختبار  (6)الجدول
 الصدر واإلنقاذ والتحصيل المعرفي

 الداللة مستوى الداللة متوسط الفروق المقارنة بين المجموعات المتغير
األداء المهاري 
 لسباحة الصدر

 دال *1111 -8189 األسلوب المتسلسل-الضابطة
 دال *1111 -0 األسلوب العشوائي-الضابطة

 دال *1111 0197 األسلوب العشوائي-االسلوب المتسلسل
تقييم األداء 

 المهاري لجملة
 االنقاذ

 دال *1111 -010 األسلوب المتسلسل-الضابطة
 دال *1111 -819 األسلوب العشوائي-الضابطة

 دال *1111 -019 األسلوب العشوائي-األسلوب المتسلسل
التحصيل 
 المعرفي

 دال *1111 -818 األسلوب المتسلسل-الضابطة
 دال *1111 -810 األسلوب العشوائي-الضابطة

 غير دال 1141 0 األسلوب العشوائي-األسلوب المتسلسل

                                                                     α ≥ 0.01*دال عند مستوى 
( وجود فروق ذات داللة احصائية 6يتضح من خالل الجدول )

في األداء المهاري لسباحة الصدر،  α ≥ 0.01عند مستوى 
لصالح مجموعتي التعلم المدمج بأسلوب التدريب المتسلسل 
والعشوائي عن المجموعة الضابطة، ووجدت فروق ذات داللة 

التعلم المدمج بأسلوب التدريب إحصائية لصالح مجموعة 
المتسلسل عن مجموعة التعلم المدمج بأسلوب التدريب 
 العشوائي، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

α ≥ 0.01   في األداء المهاري لجملة اإلنقاذ لصالح مجموعتي
التعلم المدمج بأسلوب التدريب المتسلسل والعشوائي عن 

ووجدت فروق لصالح مجموعة التعلم  المجموعة الضابطة،
المدمج باألسلوب العشوائي عن مجموعة التعلم المدمج 
باألسلوب المتسلسل، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية 

في التحصيل المعرفي لصالح   α  ≥ 0.01عند مستوى 
مجموعتي التعلم المدمج بأسلوب التدريب المتسلسل والعشوائي 

 عن المجموعة الضابطة.
 مناقشة النتائج:

 أواًل: مناقشة نتائج فرضية الدراسة األولى:
( وجود فروق ذات داللة إحصائية 4يتضح من خالل الجدول )

بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة، 

والذين طبقوا البرنامج التقليدي، ولصالح القياس البعدي في أداء 
مهارات سباحة الزحف على البطن والصدر وأداء جملة اإلنقاذ، 
ويعزى التحسن في سباحة الزحف على البطن للتدريب وعملية 
تقديم التغذية الراجعة المصاحبة له، أما بالنسبة لسباحة الصدر 

يدي الذي خضع له اأفراد هذه فقد كان أثر للبرنامج التقل
المجموعة، ألن أفراد العينة في بداية الفصل لم يمتلكوا مهارات 
سباحة الصدر، إذ قسمت المهارة إلى أجزاء  ثم تعليمهم هذه 
األجزاء على النحو األتي: )ضربات الرجلين ثم ضربات 
الذراعين ثم التنفس ثم التوافق وتصحيح أوضاع الجسم أثناء 

الصدر( إذ أنه يمكن لطالب الجامعة في هذه  أداء سباحة
المرحلة العمرية أن يتعلموا األداء الفني المتعلق بالسباحة 

(م، وهي مسافة االختبار، 10واالستمرار في هذا األداء لمسافة )
وظهر هناك تحسن في المستوى المهاري لجملة اإلنقاذ المائي، 

باحتي الزحف ويعزى ذلك إلى أن أفراد المجموعة قد اتقنوا س
على البطن والصدر اللتين تعتبران من المهارات األساسية لجملة 
االنقاذ خاصة في االقتراب نحو الغريق وسحبه إلى طرف 
ن التحسن في مستوى التحصيل المعرفي لدى أفراد  المسبح، وا 
هذه المجموعة بسبب تزويدهم بالمواد النظرية الخاصة 

قت مع ما أكده كل من هادي بمحتويات المساق وهذه النتائج اتف
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( ومايسة 2090(، وعماد نشمي )2092الغريب وآخرين )
(، وصادق 2090(، وتامر جرار وسميرة عرابي )2090عفيفي )

( والذين 9111(، وجمال محمود )2001الحايك وكاشف زايد )
أشاروا إلى فاعلية البرامج التقليدية في تعليم المهارات المختلفة 

 الجامعات.للسباحة لدى طلبة 
 ثانيًا: مناقشة نتائج فرضية الدراسة الثانية:       

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 4يتضح من خالل الجدول )
بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الثانية 
التجريبية، والذين طبقوا برنامج التعلم المدمج بالتدريب 

أداء مهارات سباحة المتسلسل، ولصالح القياس البعدي في 
الزحف على البطن والصدر وأداء جملة اإلنقاذ، ويعزو الباحث 
التحسن في سباحة الزحف على البطن والصدر إلى البرنامج 
التدريبي بطريقة التدريب المتسلسل الذي عمل على اكتساب 
المهارات من خالل التدريب على ضربات الرجلين ثم الذراعين  

تدريب على جملة اإلنقاذ بطريقة متسلسلة، ثم التوافق بينها، وال
بحيث تم التدريب على غطسة اإلنقاذ ثم االقتراب نحو الغريق 
وااللتحام به، ثم سحب الغريق بطريقة سبحة الظهر مع تحريك 
الرجلين كحركتهما في سباحة الصدر، ثم إخراج الغريق؛ 

تي فالتدريب المتسلسل عمل على إتقان وتقليل االخطاء الفنية ال
يمكن ان تظهر بها من خالل حفظ واسترجاع المراحل الفنية 
للمهارة، باالضافة إلى تطوير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة 

 Radبالمهارة، واتفق هذا مع ما أشار إليه كل من راد وآخرين )
et al., 2012 بأفضلية التدريب المتسلسل ذي التداخل )

إضافة إلى أن األقراص المنخفض في تعليم مهارات السباحة، 
المدمجة ساعدت بما تحويه لتصوير األداء الفني، والتحليل 
الحركي بإعطاء مرجعية لألداء في أذهان أفراد هذه المجموعة، 
كذلك ساعد العرض الخاص باألداء الفني لبطوالت عالمية 
بزيادة دوافع الطلبة نحو التعلم والتدريب على المهارات قيد 

لى عرض المادة النظرية للمساق على طريقة الدراسة، إضافة إ
( مع وجود صور ورسومات خاصة PowerPointبوربوينت )

بالنواحي الفنية لسباحتي الزحف على البطن والصدر وجملة 
اإلنقاذ، ومواد قانون السباحة مكن الطالب من بناء خلفية 
معرفية معروضة بأسلوب شيق وممتع من زيادة الحصيلة 

ويتفق هذا مع ما أشار اليه هادي الغريب  المعرفية لديهم،

( وتامر جرار وسميرة 2090( ومايسة عفيفي )2092وآخرون )
( أهمية 2001صادق الحايك وكاشف زايد)( و 2090عرابي )

استخدام التعليم اإللكتروني لتطوير مستوى األداء الفني للمهارات 
 الرياضية وزيادة الحصيلة المعرفية للطلبة. 

 شة نتائج فرضية الدراسة الثالثة:ثالثا: مناق 
( وجود فروق ذات داللة 4يتضح من خالل الجدول )     

إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة 
الثالثة التجريبية، والذين طبقوا برنامج التعلم المدمج بالتدريب 
العشوائي ولصالح القياس البعدي في أداء مهارات سباحة الزحف 

لى البطن والصدر، وأداء جملة االنقاذ، ويعزو الباحث التحسن ع
في سباحة الزحف على البطن والصدر إلى البرنامج التدريبي 
بطريقة التدريب العشوائي الذي عمل على اكتساب المهارات من 
خالل التدريب على ضربات الرجلين مع الذراعين  مع التوافق 

طريقة التكرارات العشوائية، بينها، والتدريب على جملة اإلنقاذ ب
بحيث تمت تأدية كل مهارة بما ال يتجاوز تكرارًا، تم التدريب 
على غطسة اإلنقاذ ثم االقتراب نحو الغريق وااللتحام به، ثم 
سحب الغريق بطريقة سبحة الظهر مع تحريك الرجلين 
كحركتهما في سباحة الصدر، ثم إخراج الغريق؛ فالتدريب 

إتقان وتقليل األخطاء الفنية التي يمكن أن العشوائي عمل على 
تظهر بها من خالل حفظ المهارة واسترجاعها، إضافة إلى 
تفق هذا مع  تطوير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالمهارة، وا 

نورالدين وياسر عبد الفتاح ما أشار اليه كل من صبحي 
ب ( بأفضلية التدري2001وبشائر شالل وحاتم إبراهيم )( 2006)

العشوائي ذي التداخل العالي في تعليم مهارات الرياضية، 
باالضافة إلى األقراص المدمجة ساعدت بما تحويه لتصوير 
األداء الفني والتحليل الحركي بإعطاء مرجعية لألداء في أذهان 
أفراد المجموعة، كذلك ساعد العرض الخاص باألداء الفني 

التعلم والتدريب على  لبطوالت عالمية بزيادة دوافع الطلبة نحو
المهارات قيد الدراسة، إضافة إلى عرض المادة النظرية للمساق 

( مع وجود صور PowerPointعلى طريقة بوربوينت )
ورسومات خاصة بالنواحي الفنية لسباحتي الزحف على البطن 
والصدر وجملة اإلنقاذ، إضافًة أن مواد قانون السباحة مكن 

ية معروضة بأسلوب شيق وممتع الطالب من بناء خلفية معرف
تفق هذا مع ما أشار اليه  من زيادة الحصلية المعرفية لديهم، وا 
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( 2090( وتامر جرار وسميرة عرابي )2090مايسة عفيفي )
( بأهمية استخدام التعليم 2001صادق الحايك وكاشف زايد)و 

اإللكتروني للتطوير مستوى األداء الفني للمهارات الرياضية 
 يلة المعرفية للطلبة. وزيادة الحص

 رابعًا: مناقشة نتائج فرضية الدراسة الرابعة:
( عدم وجود فروق ذات داللة 1يتضح من خالل الجدول )

إحصائية في مستوى األداء المهاري لسباحة الزحف على البطن 
بين المجموعات الثالثة، ويعزى ذلك لتعلمها من أفراد عينة 

لى مستوى جيد في إتقانها ( حيث وصلوا إ9الدراسة في سباحة )
وأدائها وأنه تمت إعادة تعليمها والتدريب على مهاراتها في مساق 

(، ولذلك لم تكن الفروق بين القياس القبلي والبعدي 2سباحة )
بشكل كبير كما في متغيرات الدراسة األخرى التي تم تعلمها في 

وجود فروق ذات داللة (، وأظهرت النتائج 2مساق سباحة )
في األداء المهاري لسباحة  α ≥ 0.01ية عند مستوى إحصائ

الصدر لصالح مجموعتي التعلم المدمج بأسلوب التدريب 
المتسلسل والعشوائي عن المجموعة الضابطة، ويعزى إلى 
مساهمة التعلم المدمج الذي كان من ضمن برنامج المجموعتين 
ستخدام  التجريبيتين الثانية والثالثة إلى إثارة دافعية الطالب، وا 

ي مع الوسيط المناسب لتحقيق عائد أكبر في األسلوب اللفظ
العملية التعليمية مما جعل الطالب أكثر إيجابية ونشاطًا أثناء 

( بين النصوص والرسوم، Linksالتعلم باستخدام الروابط )
 وينغراد والسمعيات والبصريات لتقديم تعلم تفاعلي، فيشير

(Wingard, 2005) ة إلى أن التعلم المدمج يعمل على زياد
التفاعل بين الطلبة بعضهم ببعض، وبين المعلم والطلبة، وزيادة 

، ووجدت فروق ذات داللة إحصائية نسبة التعلم لدى الطلبة
لصالح مجموعة التعلم المدمج باألسلوب المتسلسل عن مجموعة 
التعلم المدمج باألسلوب العشوائي، والسبب يعزى إلى أن الحركة 

ت الذراعين والرجلين، إذ يفضل في سباحة الصدر تماثلية لحركا
أن يتم تعليم ضربات الرجلين ثم ضربات الذراعين والربط بينها 
جراء التدريبات الخاصة بهما، وهذا ما تم لدى أفراد المجموعة  وا 
الثانية التي خضعت لبرنامج التعلم المدمج بأسلوب التدريب 

سة المتسلسل ذي التداخل المنخفض، واتفقت هذه النتيجة مع درا
(، وكذلك وجود فروق ذات Rad et al., 2012راد وأخرين )

في األداء المهاري   α  ≥ 0.01داللة إحصائية عند مستوى 

لجملة اإلنقاذ لصالح مجموعتي التعلم المدمج بأسلوب التدريب 
المتسلسل والعشوائي عن المجموعة الضابطة، وقد يعزى ذلك 

في الفقرات السابقة،  إلى فاعلية التعلم المدمج الذي تم توضيحه
ووجدت فروق لصالح مجموعة التعلم المدمج باألسلوب 
العشوائي عن مجموعة التعلم المدمج باألسلوب المتسلسل في 
مستوى أداء جملة االنقاذ، ويعزى ذلك إلى أن مهارات اإلنقاذ 
تحتاج إلى تدريبات متسلسلة ثم عشوائية حيث أن لكل حالة 

فلذلك يجب أن يكون لدى المنقذ  غرق طريقة مناسبة للحالة،
بدائل وخيارات عند أداء جملة اإلنقاذ ففي بعض الحاالت يحتاج 
المنقذ النزول إلى الماء والوصول إلى نقطة بعيدة بأقل زمن، 
وأحيانًا يحتاج النزول إلى الغريق في مكان قريب فغطسة الطعن 
ة التي يجب أداؤها تختلف من حيث القوة والسرعة، كذلك عملي

االقتراب نحو الغريق إما أن تكون بطريقة سباحة الزحف على 
البطن أو الصدر والرأس فوق الماء، ويعتمد ذلك على بعد 
الغريق عن حافة المسبح، باإلضافة إلى عملية االلتحام مع 
ما أن يكون المنقذ على ظهره،  الغريق وسحبه لها عدة خيارات وا 

على جنبه، ويسبح ويحرك رجليه، كما في سباحة الصدر أو 
بالطريقة المقصية، وهذا التنوع في الخيارات يحتاج من المنقذ 
سرعة رد فعل، واتخاذ قرارات سريعة وصائبة بنفس اللحظة، وأن 
أسلوب التدريب العشوائي ذا التداخل العالي ساعد طالب هذه 
تفق  المجموعة في حسن التصرف بمواقف اإلنقاذ المختلفة، وا 

صبحي نورالدين وياسر عبد الفتاح ليه كل من هذا مع ما أشار إ
( بأفضلية التدريب 2001وبشائر شالل وحاتم إبراهيم )( 2006)

العشوائي ذي التداخل العالي في تعليم المهارات الرياضية 
المختلفة، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

في التحصيل المعرفي لصالح   α  ≥ 0.01عند مستوى 
وعتي التعلم المدمج بأسلوب التدريب المتسلسل والعشوائي مجم

عن المجموعة الضابطة، ويعزى هذا إلى أن التعلم المدمج مع 
الطريقة التقليدية أسهم بزيادة فاعلية الطالب في المجموعتين 

وزيادة  الثانية والثالثة التجريبيتين إضافة إلى تحقيق الرضا لهم،
فير معلومات منظمة ومترابطة بين وتو  الدافعية لعملية التعلم،

تفق هذا مع ما أشار إليه هادي الغريب  النظرية والتطبيق، وا 
( وتامر جرار وسميرة 2090مايسة عفيفي )( و 2092وآخرون )
( وفيقة 2001الحايك وكاشف زايد)( وصادق 2090عرابي )
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( بأهمية استخدام التعليم اإللكتروني لتطوير 2002سالم )
فني للمهارات الرياضية وزيادة الحصيلة المعرفية مستوى األداء ال

  للطلبة.
 االستنتاجات:

 في ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية:
استخدام البرنامج التقليدي والتعلم المدمج بأسلوبي التدريب -9

المتسلسل والعشوائي له أثر إيجابي في تحسين مستوى األداء 
الزحف على البطن لدى طالب مساق سباحة المهاري لسباحتي 

(2.) 

استخدام التعلم المدمج بأسلوب التدريب المتسلسل له أثر -2
إيجابي في اكتساب األداء المهاري لسباحة الصدر لدى طالب 

 (.2مساق سباحة )
استخدام التعلم المدمج بأسلوب التدريب العشوائي له أثر -0

لة اإلنقاذ لدى طالب إيجابي في اكتساب األداء المهاري لجم
 (.2مساق سباحة )

استخدام التعلم المدمج بأسلوبي التدريب المتسلسل والعشوائي -4
له أثر إيجابي في التحصيل المعرفي لدى طالب مساق سباحة 

(2.) 
 التوصيات:

 بما يأتي:في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث 
استخدام أسلوب التدريب المتسلسل للمهارات الرياضية التي -9

يكون التداخل في مهامها منخفضًا والحركة فيها متكررة مثل 
 سباحة الصدر.

استخدام أسلوب التدريب العشوائي للمهارات الرياضية التي -2
 مثل جملة اإلنقاذ المائي.يكون التداخل في مهامها عاليًا 

لتعلم المدمج من خالل دمج الطرق التقليدية مع استخدام ا-0
الوسائل اإللكترونية مثل األقراص المدمجة بما تحويه من روابط 

(Links والنصوص والرسوم، والسمعيات والبصريات لزيادة )
 التفاعل واالرتقاء بالتحصيل المعرفي والمهاري لدى الطلبة.

م التعلم عمل دراسات مشابهة على رياضات مختلفة باستخدا-4
      المدمج وأسلوبي التدريب المتسلسل والعشوائي.

 المراجع:
(. أثر استخدام أدوات الطفو المساعدة على 2002أبوطامع، بهجت. )

تعلم بعض المهارات األساسية في السباحة لطالب تخصص التربية 
مجلة جامعة الرياضية في كلية فلسطين التقنية بجامعة خضوري، 

 . 226-912(، 9) 29، (النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية
برنامج تعليمي باستخدام الرسوم تأثير (. 2090احمد، منار.)

، اطروحة المتحركة على تعلم سباحة الزحف على البطن للمبتدئين
 دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق.

أثر استخدام التمثيل الحركي في تعليم بعض (. 2006بدر، دينا. )
، في عمانسنوات  8-6مهارات السباحة لدى األطفال من سن 

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، األردن. 
. أثر تكنولوجيا المعلومات 2090جرار، تامر وسميرة عرابي.

واالتصاالت على المخرجات التعليمية في سباحة الزحف على 
مجلة  الظهر لطالب كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية،

-9402(، 1) 24(، م اإلنسانيةجامعة النجاح لألبحاث )العلو 
9420 . 

(. أثر تعلم بعض مهارات 2001الحايك، صادق وكاشف زايد.)
السباحة باستخدام الشبكة العنكبوتية على وجهة نظر طلبة كلية 

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم التربية الرياضية نحوها، 
 .406-499(، 2) 22(، اإلنسانية

، جامعة م الحركي بين المبدأ والتطبيقالتعل(. 2002خيون، يعرب .)
 بغداد، مكتبة الصخرة للطباعة.

، دار الفكر العربي، 0، طتعليم السباحة(. 9111راتب، أسامة.)
 القاهرة.

، الموسوعة العلمية لرياضة السباحة، 2000رزق، سمير عبد اهلل، 
 عمان، األردن. 

تكنولوجيا (. 2009زغلول، محمد ومكارم ابوهرجة وهاني سعيد )
مركز الكتاب للنشر،  التعليم وأساليبها في التربية الرياضية،

 القاهرة.
الرياض، رؤية جديدة فى التعليم االلكترونى،  (.2001زيتون، حسن.)

 .الدار الصوليتية للنشر والتوزيع
 -تدريسها –الرياضات المائية أهدافها (. 9112سالم، وفيقة .)

 ، االسكندرية.منشأة المعارف أساليب تقويمها، –أسس تدريبها 
تكنولوجيا التعليم والتعلم في التربية (. 2002سالم، وفيقة .)

 ، االسكندرية.، منشأة المعارف1الرياضية الكتاب االول، ط
(. انتقال أثر التعلم العمودي 2092سعودي، عامر وبراء الجواري. )

والعمودي المعكوس في تعلم األداء الفني بين سباحتي الصدر 
 التربية وأقسام لكليات عشر الثامن الدوري المؤتمر، والحرة
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، كلية التربية الرياضية، 8/5/1121-6العراق في الرياضية
 .901-14جامعة الموصل، 

تأثير األسلوب التبادلي  (.2001شالل، بشائر وحاتم ابراهيم .)
متداخال بالتمرين المتسلسل والعشوائي لتعلم بعض  المهارات 

، جامعة ديالي، تشرين األول، مجلة الفتحاألساسية بكرة السلة، 
 . 11-21(، 42العدد )

(. تأثير التداخل في أساليب التمرين على 2002عبد زيد، ناهدة .)
ل الساحق والضرب تعلم وتطوير مستوى أداء مهارتين اإلرسا

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد.الساحق  بكرة الطائرة
بناء موقع تعليمي وتأثيره على تعلم (. 2090عفيفي، مايسة .)

، سباحة الصدر لطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق
 اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الزقازيق.

، مركز السباحة بين النظرية والتطبيق(. 9111القط، محمد علي .)
 الكتاب للنشر، القاهرة. 

التعليم اإللكتروني من التطبيق  (.2001الغريب، زاهر إسماعيل .)
 ، عالم الكتب، القاهرة.إلى االحتراف والجودة

(. اثر تصميم 2092الغريب، هادي وأحمد النوبي ومصطفى حيات .)
التحصيل ومهارات االسعافات  التعلم المدمج بالوسائط الفائقة على

 مجلةاألولية لطالب قسم التربية البدنية والرياضة بدولة الكويت، 
 16-11(، يناير،90، العدد )دراسات المعلومات
، التعلم الحركي وجدولة التدريب(. 2000محجوب، وجيه .)

 المكتبة الوطنية، بغداد.
لى أثر برنامج تعليمي مقترح ع(. 9111محمود، جمال شاكر.)

، رسالة سرعة تعلم السباحة في المنطقتين الضحلة والعميقة
 ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية.

 أثر أسلوبين من التعلم الجزئي النقي (.2090نشمي، عماد عزيز.)
 – 1والمتدرج في تعليم سباحة الصدر للمبتدئين للفئة العمرية من) 

 0جامعة بابل،، مجلة علوم التربية الرياضية( سنوات، 6
(2،)9-29. 

(. تاثير التداخل 2006نور الدين، صبحي وياسر عبد الفتاح. )
المؤتمر العلمى الدولى على تعلم التصويب فى كرة السلة، 

 ، كلية التربية الرياضية، جامعة اإلسكندرية.السابع
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(1الملحق رقم )  

  على البطن تقييم لسباحة الزحفالاستمارة 
 (درجات01الدرجة النهائية)

 (8÷=)مجموع الدرجات
مجموع 
 الدرجات

 (درجة81)

التوافق الكلي 
 بين أجزاء الجسم

 ( درجات7)

وضع الجسم 
 والرأس

 ( درجات7)

 ضربات
 الرجلين

 ( درجات7)

ضربات 
 الذراعين

 ( درجات7)

 المتغير  
  

 اسم الطالب
       

 
تقييم لسباحة الصدرالاستمارة   

الدرجة 
 (درجات01النهائية)

=)مجموع 
 (8÷الدرجات

مجموع 
 الدرجات

 (درجة81)

التوافق الكلي 
بين أجزاء 

 الجسم
 ( درجات7)

وضع الجسم 
 والرأس

 ( درجات7)

 ضربات
 الرجلين

 ( درجات7)

ضربات 
 الذراعين

 ( درجات7)

 المتغير
 
 اسم الطالب

       
 

لجملة االنقاذ المهارية تقييمالاستمارة   
الدرجة 
 (درجات01النهائية)

=)مجموع 
 (8÷الدرجات

مجموع 
 الدرجات

 (درجة81)

اخراج الغريق 
من الماء إلى 
 حافة المسبح

 ( درجات7)

االلتحام وسحب 
 الغريق

 ( درجات7) 

االقتراب نحو 
( 7الغريق )
 درجات

غطسة المنقذ 
 ( درجات7)

 المتغير
 

 اسم الطالب

       
 

(8الملحق رقم )  

 الجزء الرئيسي للبرنامج المقترح باسلوبي التدريب المتسلسل والعشوائي
االسبوع   التمرين التدريب المتسلسل التدريب العشوائي

مرات 1تكرار كل مجموعة  االول  
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
االول ثم التمرين الثاني ثم التمرين 

 التمرين الثالث
 
 

تكرارات1 ضربات الرجلين بسباحة الزحف على البطن لمسافة  -0 
م(0817)  

 
 المحاضرة

ضربات الذراعين بسباحة الزحف على البطن لمسافة -8 تكرارات1 االولى
م(0817)  

افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات1
م(0817على البطن لمسافة )الزحف   

مرات 1تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي:  
التمرين الثاني ثم التمرين االول ثم 

 التمرين الثالث
 

ضربات الرجلين بسباحة الزحف على البطن لمسافة  -0 تكرارات1
م(0817)  

المحاضرة 
 الثانية

الزحف على البطن لمسافة ضربات الذراعين بسباحة -8 تكرارات1
م(0817)  

افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات1
م(0817الزحف على البطن لمسافة )  

مرات 1تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين الثالث ثم التمرين الثاتي ثم 

 التمرين االول
 

بسباحة الزحف على البطن لمسافة ضربات الرجلين  -0 تكرارات1
م(0817)  

المحاضرة 
 الثالثة

ضربات الذراعين بسباحة الزحف على البطن لمسافة -8 تكرارات1
م(0817)  

افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات1
م(0817الزحف على البطن لمسافة )  

 
االسبوع   التمرين التدريب المتسلسل التدريب العشوائي

مرات 9تكرار كل مجموعة  الثاني  
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين االول ثم التمرين الثاني ثم 

 التمرين الثالث
 

ضربات الرجلين بسباحة الزحف على البطن لمسافة  -0 تكرارات9
م(0817)  

 
 المحاضرة

البطن لمسافة ضربات الذراعين بسباحة الزحف على -8 تكرارات9 االولى
م(0817)  

افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات9
م(0817الزحف على البطن لمسافة )  
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مرات 9تكرار كل مجموعة   

 
المجموعة تتكون بالترتيب التالي:  

التمرين الثاني ثم التمرين االول ثم 
 التمرين الثالث

 
 

الزحف على البطن لمسافة ضربات الرجلين بسباحة  -0 تكرارات9
م(0817)  

المحاضرة 
 الثانية

ضربات الذراعين بسباحة الزحف على البطن لمسافة -8 تكرارات9
م(0817)  

افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات9
م(0817الزحف على البطن لمسافة )  

مرات 9تكرار كل مجموعة   
 

التالي: المجموعة تتكون بالترتيب 
التمرين الثالث ثم التمرين الثاتي ثم 

 التمرين االول
 

ضربات الرجلين بسباحة الزحف على البطن لمسافة  -0 تكرارات9
م(0817)  

المحاضرة 
 الثالثة

ضربات الذراعين بسباحة الزحف على البطن لمسافة -8 تكرارات9
م(0817)  

والذراعين بسباحة افق بين ضربات الرجلين التو-1 تكرارات9
م(0817الزحف على البطن لمسافة )  

 

 
  التمرين التدريب المتسلسل التدريب العشوائي

 
االسبوع 

 الثالث
مرات 7تكرار كل مجموعة   

 
المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين االول ثم التمرين الثاني ثم 

 التمرين الثالث
 
 

تكرارات7 الزحف على البطن لمسافة ضربات الرجلين بسباحة  -0 
م(0817)  

 
 المحاضرة

تكرارات7 االولى ضربات الذراعين بسباحة الزحف على البطن لمسافة -8 
م(0817)  

تكرارات7 افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 
م(0817الزحف على البطن لمسافة )  

مرات 7تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي:  
التمرين الثاني ثم التمرين االول ثم 

 التمرين الثالث
 
 

تكرارات7 ضربات الرجلين بسباحة الزحف على البطن لمسافة  -0 
م(0817)  

المحاضرة 
 الثانية

تكرارات7 ضربات الذراعين بسباحة الزحف على البطن لمسافة -8 
م(0817)  

تكرارات7 بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة افق التو-1 
م(0817الزحف على البطن لمسافة )  

مرات 7تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين الثالث ثم التمرين الثاتي ثم 

 التمرين االول
 

تكرارات7 ضربات الرجلين بسباحة الزحف على البطن لمسافة  -0 
م(0817)  

المحاضرة 
 الثالثة

تكرارات7 ضربات الذراعين بسباحة الزحف على البطن لمسافة -8 
م(0817)  

تكرارات7 افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 
م(0817الزحف على البطن لمسافة )  

 
  التمرين التدريب المتسلسل التدريب العشوائي

 
االسبوع 

 الرابع
مرات7تكرار كل مجموعة   

 
تتكون بالترتيب التالي: المجموعة 

التمرين االول ثم التمرين الثاني ثم 
 التمرين الثالث

 
 

تكرارات7 ضربات الرجلين بسباحة الزحف على البطن لمسافة  -0 
م(0817)  

 
 المحاضرة

ضربات الذراعين بسباحة الزحف على البطن لمسافة -8 تكرارات7 االولى
م(0817)  

الرجلين والذراعين بسباحة افق بين ضربات التو-1 تكرارات7
م(0817الزحف على البطن لمسافة )  

مرات 7تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي:  
التمرين الثاني ثم التمرين االول ثم 

 التمرين الثالث
 
 

ضربات الرجلين بسباحة الزحف على البطن لمسافة  -0 تكرارات7
م(0817)  

المحاضرة 
 الثانية

ضربات الذراعين بسباحة الزحف على البطن لمسافة -8 تكرارات7
م(0817)  

افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات7
م(0817الزحف على البطن لمسافة )  

مرات 7تكرار كل مجموعة  ضربات الرجلين بسباحة الزحف على البطن لمسافة  -0 تكرارات7  المحاضرة 
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المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 

التمرين الثالث ثم التمرين الثاتي ثم 
االولالتمرين   

م(0817)  الثالثة 

 
 تعليم ضربات الرجلين والذراعين والتوافق في سباحة الصدر االسبوع الخامس
 تعليم ضربات الرجلين والذراعين والتوافق في سباحة الصدر االسبوع السادس

المتسلسلالتدريب  التدريب العشوائي االسبوع   التمرين 
مرات 1تكرار كل مجموعة  السابع  

 
المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين االول ثم التمرين الثاني ثم 

 التمرين الثالث

تكرارات1 م(0817ضربات الرجلين بسباحة الصدر لمسافة ) -0    
 المحاضرة

 االولى
تكرارات1 م(0817الصدرلمسافة )ضربات الذراعين بسباحة -8   
تكرارات1 افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 

م(0817الصدرلمسافة )  

مرات 1تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي:  
التمرين الثاني ثم التمرين االول ثم 

 التمرين الثالث

تكرارات1 م(0817)ضربات الرجلين بسباحة الصدر لمسافة  -0  المحاضرة  
تكرارات1 الثانية م(0817ضربات الذراعين بسباحة الصدرلمسافة )-8   

تكرارات1 افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 
م(0817الصدر لمسافة )  

مرات 1تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين الثالث ثم التمرين الثاتي ثم 

 التمرين االول
 

تكرارات1 م(0817ضربات الرجلين بسباحة الصدر لمسافة ) -0  المحاضرة  
تكرارات1 الثالثة م(0817ضربات الذراعين بسباحة الصدر لمسافة )-8   

تكرارات1 افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 
م(0817الصدر لمسافة )  

 
المتسلسلالتدريب  التدريب العشوائي االسبوع   التمرين 

مرات 9تكرار كل مجموعة  الثامن  
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين االول ثم التمرين الثاني ثم 

 التمرين الثالث

تكرارات9 م(0817ضربات الرجلين بسباحة الصدر لمسافة ) -0    
 المحاضرة

 االولى
تكرارات9 م(0817لمسافة )ضربات الذراعين بسباحة الصدر -8   
تكرارات9 افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 

م(0817الصدر لمسافة )  

مرات 9تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي:  
التمرين الثاني ثم التمرين االول ثم 

 التمرين الثالث

تكرارات9 م(0817)ضربات الرجلين بسباحة الصدر لمسافة  -0  المحاضرة  
تكرارات9 الثانية م(0817ضربات الذراعين بسباحة الصدر لمسافة )-8   

تكرارات9 افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 
م(0817الصدر لمسافة )  

مرات 9تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين الثالث ثم التمرين الثاتي ثم 

 التمرين االول

تكرارات9 م(0817ضربات الرجلين بسباحة الصدر لمسافة ) -0  المحاضرة  
تكرارات9 الثالثة م(0817ضربات الذراعين بسباحة الصدرلمسافة )-8   

تكرارات9 افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 
م(0817الصدر لمسافة )  

 
المتسلسلالتدريب  التدريب العشوائي االسبوع   التمرين 

مرات 7تكرار كل مجموعة  التاسع  
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين االول ثم التمرين الثاني ثم 

 التمرين الثالث

م(0817ضربات الرجلين بسباحة الصدر لمسافة ) -0 تكرارات7   
 المحاضرة

 االولى
م(0817الصدرلمسافة )ضربات الذراعين بسباحة -8 تكرارات7  
افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات7

م(0817الصدر لمسافة )  

مرات 7تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي:  
التمرين الثاني ثم التمرين االول ثم 

 التمرين الثالث

م(0817)ضربات الرجلين بسباحة الصدر لمسافة  -0 تكرارات7 المحاضرة  
م(0817ضربات الذراعين بسباحة الصدرلمسافة )-8 تكرارات7 الثانية  

افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات7
م(0817الصدر لمسافة )  

مرات 7تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين الثالث ثم التمرين الثاتي ثم 

م(0817ضربات الرجلين بسباحة الصدر لمسافة ) -0 تكرارات7 المحاضرة  
م(0817ضربات الذراعين بسباحة الصدرلمسافة )-8 تكرارات7 الثالثة  

افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات7
م(0817الصدر لمسافة )  
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 التمرين االول
 

 
المتسلسلالتدريب  التدريب العشوائي االسبوع   التمرين 

مرات7تكرار كل مجموعة  العاشر  
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين االول ثم التمرين الثاني ثم 

 التمرين الثالث

م(0817ضربات الرجلين بسباحة الصدر لمسافة ) -0 تكرارات7   
 المحاضرة

 االولى
م(0817الصدرلمسافة )ضربات الذراعين بسباحة -8 تكرارات7  
افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات7

م(0817الصدر لمسافة )  

مرات 7تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي:  
التمرين الثاني ثم التمرين االول ثم 

 التمرين الثالث

م(0817)ضربات الرجلين بسباحة الصدر لمسافة  -0 تكرارات7 المحاضرة  
م(0817ضربات الذراعين بسباحة الصدرلمسافة )-8 تكرارات7 الثانية  

افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات7
م(0817الصدر لمسافة )  

مرات 7تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين الثالث ثم التمرين الثاتي ثم 

 التمرين االول
 

ضربات الرجلين بسباحة الزحف على البطن لمسافة  -0 تكرارات7
م(0817)  

المحاضرة 
 الثالثة

م(0817ضربات الذراعين بسباحة الصدرلمسافة )-8 تكرارات7  
افق بين ضربات الرجلين والذراعين بسباحة التو-1 تكرارات7

م(0817الصدر لمسافة )  

 
تعليم جملة االنقاذ )غطسة المنقذ بطريقة الطعن، واالقتراب بسباحة الزحف على البطن والصدر والراس  االسبوع الحادي عشر

فوق الماء، االلتحام مع الغريق وسحبه بطريقة سباحة الظهر مع حركة الرجلين كما في سباحة الصدر، 
 اخراج الغريق من الماء(1

 
االسبوع   التمرين التدريب المتسلسل التدريب العشوائي

الثاني 
 عشر

مرات8تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين االول ثم التمرين الثاني ثم 
التمرين الثالث ثم التمرين الرابع ثم 

 التمرين الخامس

تكرار8 غطسة االنقاذ بطريقة الطعن-0    
 المحاضرة

 االولى
على البطن  االقتراب من الغريق بسباحة الزحف-8 تكرار8

م(0817والرأس فوق الماء لمسافة )  
االقتراب من الغريق بسباحة الصدر والرأس فوق الماء -1 تكرار8

م(0817لمسافة )  
االلتحام مع الغريق وسحبه بطريقة سباحة الصدر -9 تكرار8

 االبتدائية
اخراج الغريق من حافة المسبح بطريقة تقاطع -7 تكرار8

 الذراعين1    
مرات 8تكرار كل مجموعة   

 
المجموعة تتكون بالترتيب التالي:  

التمرين الثاني ثم التمرين االول ثم 
التمرين الثالث ثم التمرين الخامس ثم 

 التمرين الرابع

غطسة االنقاذ بطريقة الطعن-0 تكرار8 المحاضرة  
االقتراب من الغريق بسباحة الزحف على البطن -8 تكرار8 الثانية

م(0817والرأس فوق الماء لمسافة )  
االقتراب من الغريق بسباحة الصدر والرأس فوق الماء -1 تكرار8

م(0817لمسافة )  
االلتحام مع الغريق وسحبه بطريقة سباحة الصدر -9 تكرار8

 االبتدائية
اخراج الغريق من حافة المسبح بطريقة تقاطع -7 تكرار8

 الذراعين1    
مرات 8مجموعة  تكرار كل  

 
المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 

التمرين الخامس ثم التمرين الثاتي ثم 
التمرين االول ثم التمرين الرابع ثم 

 التمرين األول
 

غطسة االنقاذ بطريقة الطعن-0 تكرار8 المحاضرة  
االقتراب من الغريق بسباحة الزحف على البطن -8 تكرار8 الثالثة

م(0817لمسافة ) والرأس فوق الماء  
االقتراب من الغريق بسباحة الصدر والرأس فوق الماء -1 تكرار8

م(0817لمسافة )  
االلتحام مع الغريق وسحبه بطريقة سباحة الصدر -9 تكرار8

 االبتدائية
اخراج الغريق من حافة المسبح بطريقة تقاطع -7 تكرار8

 الذراعين1    
 

االسبوع   التمرين التدريب المتسلسل التدريب العشوائي



129

  921 -901(، 4)33مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

 

مرات8تكرار كل مجموعة   
 

المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 
التمرين االول ثم التمرين الثاني ثم 
التمرين الثالث ثم التمرين الرابع ثم 

 التمرين الخامس

غطسة االنقاذ بطريقة الطعن-0 تكرارات1   
 المحاضرة

 االولى

الثالث 
االقتراب من الغريق بسباحة الزحف على البطن -8 تكرارات1 عشر

م(0817والرأس فوق الماء لمسافة )  
االقتراب من الغريق بسباحة الصدر والرأس فوق الماء -1 تكرارات1

م(0817لمسافة )  
االلتحام مع الغريق وسحبه بطريقة سباحة الصدر -9 تكرارات1

 االبتدائية
اخراج الغريق من حافة المسبح بطريقة تقاطع -7 تكرارات1

 الذراعين1    
مرات 8تكرار كل مجموعة   

 
المجموعة تتكون بالترتيب التالي:  

التمرين الثاني ثم التمرين االول ثم 
التمرين الثالث ثم التمرين الخامس ثم 

 التمرين الرابع

غطسة االنقاذ بطريقة الطعن-0 تكرارات1 المحاضرة  
االقتراب من الغريق بسباحة الزحف على البطن -8 تكرارات1 الثانية

م(0817والرأس فوق الماء لمسافة )  
االقتراب من الغريق بسباحة الصدر والرأس فوق الماء -1 تكرارات1

م(0817لمسافة )  
االلتحام مع الغريق وسحبه بطريقة سباحة الصدر -9 تكرارات1

 االبتدائية
اخراج الغريق من حافة المسبح بطريقة تقاطع -7 تكرارات1

 الذراعين1    
مرات 9تكرار كل مجموعة  

 
المجموعة تتكون بالترتيب التالي: 

التمرين الخامس ثم التمرين الثاتي ثم 
التمرين االول ثم التمرين الرابع ثم 

 التمرين األول
 

غطسة االنقاذ بطريقة الطعن-0 تكرارات9 المحاضرة  
االقتراب من الغريق بسباحة الزحف على البطن -8 تكرارات9 الثالثة

م(0817والرأس فوق الماء لمسافة )  
االقتراب من الغريق بسباحة الصدر والرأس فوق الماء -1 تكرارات9

م(0817لمسافة )  
االلتحام مع الغريق وسحبه بطريقة سباحة الصدر -9 تكرارات9

 االبتدائية
اخراج الغريق من حافة المسبح بطريقة تقاطع -7 تكرارات9

 الذراعين1    
 

االسبوع 
الرابع 

 عشر

المحاضرة 
 االولى 

 تدريبات لمراجعة االداء المهاري لسباحة الزحف على البطن كل مجموعة حسب اسلوب جدولة التمرينات الخاص بها

المحاضرة 
 الثانية

 الصدر كل مجموعة حسب اسلوب جدولة التمرينات الخاص بهاتدريبات لمراجعة االداء المهاري لسباحة 

المحاضرة 
 الثالثة

 تدريبات لمراجعة االداء المهاري لجملة االنقاذ كل مجموعة حسب اسلوب جدولة التمرينات الخاص بها
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 مظاهر الجهد العاطفي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة
 زياد بركات

 جامعة القدس المفتوحة - كلية التربية
 فرع طولكرم

 21/21/1122تاريخ القبول:                                                          12/22/1121تاريخ التسلم: 
التعرف على مستوى الجهد العاطفي المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة في ضوء متغيرات: الجنس، هدفت هذه الدراسة إلى 

والثبات( على والتخصص، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتفرغ المهني. لهذا الغرض طبق مقياس الجهد العاطفي بعد التأكد من خصائصه السيكومترية )الصدق 
( عضو هيئة تدريس. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع جدًا لمظاهر 444عضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة، بلغت )عينة من أ

دى أعضاء لمبذول لالجهد العاطفي على المجموع الكلي والمجاالت الفرعية للمقياس، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى الجهد العاطفي ا
وي التخصصات هيئة التدريس تبعًا لمتغيرات: الجنس، والتخصص والمؤهل العلمي، والتفرغ الوظيفي، والخبرة، وذلك لصالح الذكور على جميع المجاالت، وذ

جاالت، وذوي الخبرات الطويلة وعلى التربوية، وذلك على مجالي الطلبة والزمالء، وذوي المؤهالت العليا وعلى مجال الزمالء، والمتفرغين وذلك على جميع الم
هوم الجهد مجال اإلدارة. وفي ضوء هذه النتائج اقترحت عدة توصيات كان أهمها إجراء المزيد من الدراسات على عينات مختلفة لتعميق النتائج حول مف

 .): الجهد العاطفي، جامعة القدس المفتوحةالكلمات المفتاحية(العاطفي.
 

Manifestations of Emotional Labor of the Faculty Members at Al-Quds Open University 
zbarakat@qou.edu 

he aim of this study was to determine the level of emotional labor among a faculty members at Al-Quds Open 
University in light of some variables: sex, specialization, academic qualification, experience, and a full-time 
career. For this purpose a scale of emotional labor was applied after making sure of psychometric properties 

(validity and reliability) on a sample of faculty members at  Al-Quds Open University consisted of (244) faculty 
members. Results of the study showed  a very high level of manifestations  on the emotional labor aggregate and sub-
areas of the scale, also  results showed statistically significant differences in the level of  emotional labor with faculty 
members due to the variables: sex, specialization and qualification, a full-time career, experience and so in favor of males 
on all areas, educational specialties and areas of students and colleagues, with higher education and on the field full-time 
on all areas, and those with long experience on the field of management.(Key world: emotional labor, Al-Quds Open 
University). 

 خلفية الدراسة 
 السلوك جوانب من مهماً  جانباً  واالنفعاالت العواطف تعتبر 

 وتختلف وشخصيته، اإلنسان بحياة الصلة وثيقة اإلنساني، وهي
 نضجاً  يمتلك األفراد فبعض آلخر، شخص من االنفعاالت هذه

 الذين المجتمع أفراد مع التكيف على بالقدرة ويتمتع انفعاليًا،
 النضج هذا يمتلك ال ومعهم، والبعض اآلخر بينهم يعيشون
 مشكالت من يعانون ما غالبا وهم الدرجة، أو القدر بنفس

 أن القول يمكن أنه إال االجتماعي؛ محيطهم مع التكيف والتوافق
 لحياتنا ضرورية سلبية، فهي أو إيجابية كانت سواء االنفعاالت
 وتوجه اإلنسان، وتقود اليومية، حاجاتنا تشبع فهي اليومية،
 الجهد توفر جًدا المهم من فإنه لذلك وتتحكم بقراراته، قدراته،

 قيم في تكوين يساعده مما الفر،د االنفعالي أو العاطفي عند
 الحياة ومواكبة بمستقبله النهوض في تساعده ومهمة أساسية
عاطفيًا  مستوى يمتلكون الذين سيكون ألؤلئك فالمستقبل بنجاح،

 "الذكاء القائل الشعار أتى هنا ومن ويبذلون جهدًا عاطفيًا مرتفعًا،
 العاطفي الذكاء أما الوظيفة، على الحصول في العقلي يساعدك

 نحو واالرتقاء هذه الوظيفة، على الحفاظ في يساعدك الذي فهو
 (.Zapf, 2002, 49األفضل" )
 واإلدراك االنتباه على القدرة يالعاطف الجهد مفهوم ويتضمن

 بوضوح، وصياغتها الذاتية وفهمها والمشاعر لالنفعاالت الجيد
ومشاعرهم،  اآلخرين النفعاالت دقيقة لمراقبة وفقاً  وتنظيمها

دراكها للدخول  الفرد تساعد إيجابية اجتماعية عالقات في معهم وا 
 المهارات من المزيد وتعلم والمهني، واالنفعالي العقلي الرقي في

 النظرة (، وتعترفSchutte et al, 1998للحياة ) اإليجابية
 ليس وبأنه اإلنسان، حياة في المتزايدة بأهميته للوجدان الحديثة
 هو بل اإلنسان، لدى التفكير عمليات منفصلة عن عمليات
 ,Smith & Grayبعضًا ) يكمل بعضها متداخلة عمليات

T 
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 قمة إلى الوصول أن (Stoch, 1996) أوضح (. وقد2000
 لديه، والخارجية بالعوامل الداخلية االهتمام من ينبع الفرد أداء
 يؤثر الوجدان ألن الوجدانية، القدرة الداخلية العوامل أبرز ومن
 ومن الوقت طوال معنا فعواطفنا والعقلية، البدنية طاقتنا في

تتركنا ولو للحظة واحدة، فنحن نتصرف وفقًا  أن المستحيل
 ,Wagerلحياتنا العاطفية واالنفعالية في المواقف المختلفة )

2001.) 
األولى  للمرة العاطفي كمفهوم تسويقي استثماري ظهر إن الجهد

 في التي بينت (,1191Hochschild)  االجتماعية الباحثة عند
 العاطفية الفعل ودبرد يتعلق فيما عامة توقعات وجود دراستها
 الخدمة مقدم بين الخدمة؛ أي تقديم خالل بين األفراد المناسبة
 اإلنساني الشعور إلى إدارة تشير أنها منها، بمعنى والمستفيد

الجهد،  عملية من وكجزء االجتماعي التفاعل أثناء يحدث الذي
 Hocchschild, 1983عام ) لها أخرى دراسة في أشارت  وقد

 أو بكبت الموظفون يقوم إذ الجهد العاطفي، من نوعين ( إلى
 ميزت وقد عملية الجهد من كجزء عواطفهم أو مشاعرهم حث
 السطحي، والتصرف العاطفي: التصرف الجهد من نوعين بين

 بشعور االدعاء أو التظاهر يتضمن السطحي العميق؛ فالتصرف
 نخدع ال ولكننا حقيقة، به بما نشعر اآلخرين نخدع أن نحسه، ال

كما  نفسه الفرد يخدع أن يعنى العميق التصرف أنفسنا، بينما
 يخدع اآلخرين.

 أجل من العاطفي للموظفين العمل بين التمييز يجب وعليه،
للخارج ) نحو اآلخرين طلبة وزمالء  موجه مظهر على المحافظة

دارة( إلنتاج  لديهم العاطفي الجهد معينة، وبين ذهنية حالة وا 
 عن لتعبيرا  إلى عام بشكل يشير معينة، الذي غايات لتحقيق

 الحقيقي، غير وأحيانا الحقيقي، االجتماعي المناسب التصرف
 العاطفي بينهما، فالجهد الخدمة تبادل أثناء الزبائن نحو الموجة

 أو العقلية المهارات من أبعد تصرف أو فعل إلى يشير إًذا
 إظهار يعني فهو جودة؛ ذات خدمة لتقديم البدنية الالزمة

جراء معينة، واهتمام صادق، ونظرات االبتسامة،  ودودة محادثة وا 
معهم مرة  تتعامل ال أو معهم تتعامل قد غرباء، هم أشخاص مع

 (، والمجاملةFriendlinessأخرى في المستقبل، فالتودد )
 واالستجابة (Empathy(، والتعاطف )Courtesyوالكياسة )
 التعاطف والجهد من كبيًرا قدًرا تتطلب كلها الزبائن نحو الموجهة

أشار وقد  (.4212)سويدان،  الخدمة من عارضي العاطفي
(Scherer( الوارد في سويدان )أيضًا أن العواطف4212 ) 

 من أهمها:  اليومية حياتنا في مهمة وظائف إلى تؤدي
 بين كرابط تؤدي واألفعال،فالعواطف األنشطة إلى التهيؤ .1

 التي السلوكية الفعل ردود الخارجية وبين البيئة في األحداث
 .األفراد بها يقوم

 من التعلم في تساعد المستقبلي،فالعواطف سلوكنا تشكيل  .4
 في األفعال بردود في القيام تساعدنا التي المعلومات
 .المستقبل

 التي فالعواطف االجتماعية، تفاعالتنا تنظيم في المساعدة  .3
لآلخرين من خالل سلوكنا واضحة  تكون دائماً  نمارسها

 اللفظي وغير اللفظي.
 الجهد ( إلى أنMorris & Feldman, 1997من ) كل وأشار

 العاطفي، العرض واضحة، هي: تكرارية أبعاد أربعة له العاطفي
 وتنوع التعبيرات استمراريتها، ومدة الكثافة تشمل والتي والمجاملة،

 التعبير يمكن والذي االنسجام عدم العاطفية، والتنافرالعاطفي، أي
( فقد Brotheridge & Lee, 2003)بنبرة الصوت. أما  عنه

 مباشرة صلة ذات هي وجوه، ستة العاطفي أوضحا بأن للجهد
 الخدمة وهي: تكرارية مقدم يمارسها التي الوظيفة بطبيعة

 التفاعل، ومدة العاطفية، وتنوعها، المظاهر التفاعل، وكثافة
كما حدد الباحثون عدة عوامل  والسطحي. والتصرف العميق

 تؤثر في الجهد العاطفي لدى الفرد، هي:
 قواعد (: وهيSocial Factorsالعوامل االجتماعية ) .1

معينة،  للتصرف بطريقة المجتمع الفرد يطلبها معينة سلوك
 تفرض عليه المجتمع في الفرد وأدوار االجتماعية فالحاالت

الحقيقية  مشاعره عن النظر بغض مالئمة عواطف يبرز أن
(Sushanta, 2006). 

 (: تتطلبOccupational factorsالعوامل الوظيفية )  .4
 إيجابية مختلفة عواطف الموظف يكشف أن الوظائف بعض
 موظفي( كالحزن( سلبية أو والمطاعم، الطيران مضيفي مثل

)حيادية(  عواطف أية إظهار عدم الدفن، أو خدمات
 .(Kruml & Geddes, 2000كالقضاة )

 (: تستندorganizational factorsالعوامل التنظيمية )  .3
 أمام المنظمة يمثلون موظفي الخدمات أن إلى العوامل هذه
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 عواطف مالئمة يظهروا أن منهم تتوقع فإنها العامة وعليه
 عملية إلى المنظمات تلجأ الخدمة،ولهذا تقديم أثناء

 التطبيع على وتدريبهم االستقطاب واالختيار لموظفيها
 إبراز لتحقيق متطلبات والعقاب والثواب االجتماعي
 ,Bellas) المنظمة أهداف تقتضيه بما العواطف
 (. Lin, 2000؛1999

 تؤثر التي الوظيفة استقاللية وتشمل :وظيفية خصائص .4
 ,Cleeggعدمه ) الوظيفي من الرضا على بدورها
2001). 

 الفرد بها يتفاعل التي المواقف تلك وهي :الموقفية العوامل .5
السنة(  أو اليوم وقت التفاعل )في فيها بما اآلخرين مع

من  المتوقع والدور الشخصي، الحرارة، واإلطار ودرجة
 الطبقة ومظاهر والعمر الجنس فيها بما المستهدفين، األفراد

 الموقفية العوامل تشمل ينتمي إليها كما التي االجتماعية
المحاضرين الجامعيين  حالة في كما العمل" حدة "اشتداد

(Hayes & Kleiner, 2001). 
 أن الدراسات تشير إذ كالجنس، :الديموغرافية العوامل .6

 نفس في حتى الرجال عن عواطف مختلفة يظهرن النساء
الدراسات إلى أن  بعض فأشارت العمر أما.العمل مجال
 العمر تقدم كلما عواطفهم على السيطرة يستطيعون األفراد
 ,Wharton & Ericksonأقل) بأعمار غيرهم من بهم

1995.)   
 التدريس مهنة وباستمرار تفاعلياً  إتصاالً  تتطلب التي المهن ومن
 يتضمن وهذا العاطفي، الجهد من مستوى عالياً  تتطلب التي

 أن أو بها حقيقة، يشعر ال لعواطف سلوكيات المدرس إظهار
مشاعره؛  يكبت أن معينة، أو عواطف إلظهار معيناً  جهداً  يبذل

فالمدرسون األكفاء والمتميزون هم القادرون على التأثير في 
الطلبة لكي يحدثوا التغيرات المرغوبة فيها سلوكهم المكتسب، 
والقادرون على تشجيع طلبتهم على التفكير، واتخاذ القرارات 
الذكية والمبدعة، وعليهم أن يوجهوا سلوك الطلبة بفاعلية متزايدة 

واألهداف البناءة، إن التعقيد الذي يتسم به التفاعل  نحو الغايات
بين المدرس وطلبته هائل وعظيم لدرجة جعل أحد التربويين 
القدماء يصف التدريس بأنه من أصعب الفنون وأعمق العلوم، 

وهو في حالته المثلى يتطلب معرفة تامة بالدارس وبالطريقة 
 أن المدرس محاولة إن (.4211الصحيحة في التدريس )بركات، 

من يتعامل معهم أثناء  لتوقعات تبعاً  تصرفاته عاطفياً  يكيف
لديه حين  مشكلة يترك قد  عمله كالطلبة والزمالء واإلدارة،

 قواعد بحكم وحقيقي تلقائي وبشكل يتصرف، أن منه ُيطلب
الحقيقي  شعوره غير وعلى غير المكتوبة، أو المكتوبة العمل

(Lovelock et al, 2002) .من العديد المحاضر حملويت 
جراء المتفاوتة: األعباء األبحاث، واألمور اإلدارية،  كالتدريس، وا 
رشاد  وكل ة، الجود متطلبات تحقيق في الطلبة، والمشاركة وا 
 من متفاوتة درجات المحاضر أن يؤدي تتطلب منها مهمة

 واضحة إظهاره حماسة األساسية واجباته العاطفي، فمن اإلظهار
وزيادة  الطلبة انتباه لكسب محاضرته، جوهر بعرض قيامة عند

 يقوم عندما حادة حماسة ويتبنى المحاضر، يواجه تركيزهم، فقد
عندما  أو صحيحة بإجابة رده لطالب عند مدحاً  بتوجيه مثالً 

مشاكس )ريتشي،  طالب مع تعامله عند الهدوء المحاضر يظهر
وقد طور ريكيو  (.Lioyd, C. & Harris, 2004؛ 1111

(Riggio, 1986 إطارًا عامًا لعدد من األبعاد األساسية )
للمهارات السلوكية لدى الفرد وهي: التعبير االنفعالي الذي 
يتضمن مهارة االتصال بالمشاعر واالتجاهات، والتعبير 
االجتماعي الذي يتضمن مهارة التعبير اللفظي كالطالقة اللفظية 

ادثة مع اآلخرين، والضبط االنفعالي، والمبادرة في إجراء المح
ويتضمن القدرة على تنظيم المظاهر غير اللفظية، والضبط 
االجتماعي، والذي يتضمن القدرة على تنظيم السلوك، وتأدية 
األدوار االجتماعية، ومهارة الحساسية االنفعالية، وتتضمن قراءة 
 انفعاالت اآلخرين واحترامها، والحساسية االجتماعية التي

تتضمن إدراكًا بقواعد السلوك وآدابه في المواقف المختلفة، 
ومهارة المحاورة وتتضمن القدرة على إحداث تغيرات مطلوبة في 

 عناصر الموقف التفاعلي للوصول إلى نتائج مقبولة.
فإذا كان هذا الحال بالنسبة للمدرس الجامعي التقليدي فإن ما 

أكثر صعوبة وتعقيدًا، يتطلبه المدرس في نظام التعليم عن بعد 
فهو يحتاج إلى مهارات في استخدام التقنيات التكنولوجية 
المتطورة، واعتماد أدوات االتصال والتفاعل األكثر فاعلية، 
وبخاصة أن نوعية الطلبة الملتحقين في نظام التعليم عن بعد 
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لهم خصائصهم وسماتهم الخاصة، والتي يتوجب من المدرس 
والعمل على تلبية الفروق الفردية المتباينة احترام هذه الخاصية، 

في بعض األحيان، والشاسعة في معظم األحيان بين هؤالء 
الطلبة، وهذا يحتاج من المدرس إلى مهارات سلوكية تساعده في 
ممارسة مهنته بشكل فعال، وال يكون ذلك إال باالحساس 
المستمر بأهمية النمو الشخصي والمهني للمدرس الجامعي 

ح، وامتالكه مجموعة من المهارات السلوكية تجعل منه الناج
قادرًا على ممارسة مهنته بكفاءة، وتجعل منه خبيرًا في مهنته 

(. ومن هنا، انبثقت الدراسة الراهنة بهدف 4212)بركات، 
التعرف إلى مظاهر الجهد العاطفي المبذول لدى عينة أعضاء 

بعض  هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة في ضوء
 المتغيرات الديمغرافية المتعلقة بهم. 

 مشكلة الدراسة
في الجامعة المفتوحة بعامة، وفي جامعة القدس المفتوحة  

بخاصة؛ فإن دور المدرس يعتبر دورًا مغايرًا ومتميزًا عن دور 
زميله في التعليم الجامعي التقليدي، فهو يعتبر أهم عناصر 

عملية التعليم عملية  الضبط والتوجيه الخارجية باعتبار أن
نسانية، وأن التفاعل بين الدارس والمدرس أهم أنماط  اجتماعية وا 

(. ولما كانت 4222التفاعل التي تتضمنها هذه العملية )بركات، 
عوامل الضبط الخارجية تتغير بتغير عوامل الضبط الداخلية 
والتي تتزايد وتتضخم مع التقدم العلمي والتكنولوجي من جهة، 

رات االجتماعية المتسارعة من جهة أخرى فإن دور والتغي
المدرس يجب أال يظل جامدًا، ألن عملية التواصل بين المدرس 
والدارس في الجامعة المفتوحة ال يقتصر على المادة الدراسية 
فحسب، ولكنه يتعداه، فإن المدرس في الجامعة المفتوحة يجب 

التربوية الفعالة،  أن يكون على دراية كافية بالمهارات واألساليب
والمناسبة للقيام بدور مختلف أيضًا، حتى يستطيع النجاح في 
عملية التفاعل والتواصل بإيجابية مع طلبته، ودراسة مشكالتهم 
التعليمية واالجتماعية والشخصية أحيانًا، والمساهمة في وضع 

(. وعليه فإنه يمكن تحديد 4221الحلول المناسبة لها )بركات، 
راسة الحالية باإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: ما مشكلة الد

مستوى مظاهر الجهد العاطفي المبذول لدى عينة من أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة في ضوء بعض 

المتغيرات الديمغرافية: الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، 
 والخبرة، والتفرغ الوظيفي.

 أهمية الدراسة
ذه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية؛ فمن تنبع أهمية ه

الناحية النظرية تدور هذه الدراسة حول أحد المفاهيم النفسية 
المهمة وهو الجهد العاطفي، إذ تعد من الدراسات القليلة أو حتى 

التي ستتناول موضوعًا  –حسب حدود علم الباحث  -النادرة  
التطبيقية فتتمتع الدراسة  حيويًا في هذا المجال. أما من الناحية

بفائدة عملية من حيث إنها تساعد صانعي القرار في الجامعة 
المفتوحة في معرفة طبيعة االتصال المباشر بين عضو هيئة 
التدريس والطلبة، كما أن نتائج هذه الدراسة تسهم بتقديم العون 
ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية والمحلية بشكل 

معة القدس المفتوحة بشكل خاص بأهمية بذل الجهد عام، وجا
العاطفي المناسب أثناء ممارسة مهنة التدريس، وما يترتب عليه 

 من فاعلية.
 الدراسة وأسئلتهاأهداف 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مظاهر الجهد العاطفي  
المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة 

نظرهم أنفسهم، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على  من وجهة
مستوى هذا الجهد العاطفي لدى أعضاء هيئة التدريس في ضوء 
متغيرات: الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، 
والتفرغ الوظيفي، وبذلك فقد اهتمت هذه الدراسة بالتحديد باإلجابة 

 عن األسئلة اآلتية:
جهد العاطفي المبذول لدى أعضاء ما مستوى مظاهر ال .1

 هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة؟
( في مستوى α ≥ 25 .2هل توجد فروق دالة إحصائيًا ) .4

مظاهر الجهد العاطفي المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس 
 في جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير الجنس؟

وى ( في مستα ≥ 25 .2هل توجد فروق دالة إحصائيًا ) .3
مظاهر الجهد العاطفي المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس 

 في جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير التخصص؟
( في مستوى α ≥ 25 .2هل توجد فروق دالة إحصائيًا ) .4

مظاهر الجهد العاطفي المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس 
 في جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي؟
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( في مستوى α ≥ 25 .2د فروق دالة إحصائيًا )هل توج .5
مظاهر الجهد العاطفي المبذول لدى عينة من أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير سنوات 

 الخبرة؟
( في مستوى α ≥ 25 .2هل توجد فروق دالة إحصائيًا ) .2

مظاهر الجهد العاطفي المبذول لدى عينة من أعضاء هيئة 
يس في جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير التفرغ التدر 

 الوظيفي؟
  حدود الدراسة

 تحدد نتائج الدراسة بالجوانب اآلتية:
الحدود الزمنية: طبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني من  .1

 (.4214-4211العام الدراسي )
الحدود المكانية: طبقت هذه الدراسة في جامعة القدس  .4

 المفتوحة فرع طولكرم.
الحدود البشرية: تقتصر هذه الدراسة على أعضاء هيئة  .3

 التدريس في جامعة القدس المفتوحة في فرع طولكرم.
 الدراسات السابقة

( إلى بحث العالقة Goodwin et al, 2011هدفت دراسة ) 
( موظفًا 443بين الجهد العاطفي المبذول واألداء الوظيفي لدى )

لت نتائج الدراسة إلى في إحدى المؤسسات الحكومية، وقد توص
وجود مستوى مرتفع جدًا من الجهد العاطفي المبذول نتيجة 
ضغوط العمل، وبسبب ما يتطلبه العمل من عبء نفسي من 
الموظفين، وأن هناك فروقًا واضحة بين الذكور واإلناث في هذا 
المستوى، لصالح الموظفات اإلناث، وأن للخبرة أثرًا واضحًا في 

 طفي المبذول.مستوى الجهد العا
فقد هدفت إلى التعرف  (Kinman et al, 2011أما دراسة ) 

على العالقة بين الجهد العاطفي المبذول وظاهرة االحتراق 
( معلمًا ومعلمة في 241النفسي، والرضا الوظيفي لدى )

المدارس الثانوية الحكومية في بريطانيا. وقد توصلت نتائج 
الجهد العاطفي لدى الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من 

المعلمين، وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة قوية بين مستوى 
الجهد العاطفي المبذول ومستوى االحتراق النفسي، وأن هناك 
عالقة ارتباطية سالبة بين مستوى الجهد العاطفي ومستوى الرضا 

الوظيفي لدى المعلمين، وعدم وجود فروق جوهرية بين مستوى 
مبذول ومتغيرات: الجنس والخبرة والتخصص الجهد العاطفي ال
 والمؤهل التعليمي.

( إلى التعرف على تأثبر Jekhelln, 2011وهدفت دراسة ) 
الجهد العاطفي المبذول في مستوى التفاعل والتواصل االجتماعي 
واإلداري داخل المدرسة لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس في 

ئج الدراسة أن مستوى إحدى الجامعات النرويجية، وأظهرت نتا
الجهد العاطفي مرتفع لدى أفراد العينة، نتيجة ضغط العبء 
التدريسي، ووجود تأثير كبير لمستوى الجهد العاطفي في طبيعة 
التواصل والتفاعل االجتماعي واإلداري داخل المدرسة. ومن جهة 
أخرة، بينت النتائج وجود فروق في مستوى الجهد العاطفي 

ت الجنس والتخصص، لصالح اإلناث وذوي المبذول ومتغيرا
التخصصات النظرية، وأظهرت عدم وجود فروق في هذا 

 المستوى ومتغيرات المؤهل العلمي والخبرة والرتبة العلمية.
( إلى تقصي Goodman & Burton, 2010وهدفت دراسة ) 

المشكالت وراء تعبير المعلمين عن الجهد العاطفي أثناء ممارسة 
( معلمًا ومعلمة 411وتكونت عينة الدراسة من ) مهنة التدريس،

من المدارس الثانوية الحكومية في بريطانيا، وتوصلت نتائج 
الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من الجهد العاطفي المبذول لدى 
المعلمين، وأن أهم المشكالت التي تواجه المعلمين، وتؤدي إلى 

الدراسي، وارتفاع ارتفاع الجهد العاطفي لديهم: ضغط البرنامج 
ساعات العمل، وكثرة متطلبات العمل، واستخدام األنشطة 
واإلستراتيجات في التدريس، وانخفاض مستوى التواصل بين 
المعلمين من ناحية، واإلدارة من ناحية أخرى. كما بينت النتائج 
عدم وجود فروق جوهرية في مستوى الجهد العاطفي تبعًا 

 علمي والتخصص والخبرة.لمتغيرات: الجنس والمؤهل ال
( إلى قياس تأثير الجهد 4212هدفت دراسة سويدان )و   

العاطفي المبذول من مقدمي الخدمة على مستوى أدائهم من 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية، أشتملت عينة 

( عضو هيئة تدريس من العاملين في الجامعات 191الدراسة )
اسة وجود تأثير واضح الستقاللية األردنية، وأظهرت نتائج الدر 

الوظيفة على رضا مقدمي الخدمة عن أدائهم على الرغم من 
ضغوط العمل والجهد العاطفي المبذول من قبلهم، كما أن تأثير 
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المتغيرات الديمغرافية والمستقلة كان واضحًا في درجة الجهد 
العاطفي، وهي: الجنس، والعمر، والمؤهل، والدخل، والخبرة، 

لصالح الذكور، وفئة المدرسين حملة الشهادات الدنيا  وذلك
 ( سنوات.3كالبكالوريوس، وفئة المدرسين ذوي الخبرة أقل من )

تقصي مستوى الشعور   ( إلىTimothy, 2009وهدفت دراسة ) 
بالجهد العاطفي لدى طلبة الدراسات العليا، وعالقة ذلك بنمط 

( طالبًا 144الشخصية لديهم، وتكونت عينة الدراسة من )
وطالبة في إحدى الجامعات األمريكية، وأظهرت نتائج الدراسة 
أن مستوى الجهد العاطفي كان متوسطًا لديهم، وأن العالقة بين 
مستوى الجهد العاطفي ونمط الشخصية واضحًا؛ إذ أظهر الطلبة 
ذوو النمط االنبساطي مستوى منخفضًا من الجهد العاطفي، بيتما 

لنمط االنطوائي مستوى مرتفعًا من الحهد أظهر الطلبة ذوو ا
العاطفي. وقد أظهرت نتائج الدراسة إجمااًل عدم وجود فروق في 
مستوى الجهد العاطفي المبذول ومتغيرات الجنس والعمر 

 والتخصص.
( إلى معرفة عالقة الجهد Kitching, 2009وهدفت دراسة )

الكليات العاطفي بمستوى المهارات التعليمية لدى المدرسي 
المتوسطة في إيران، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة 
سلبية بين مستوى الجهد العاطفي المبذول ومستوى المهارات 
التعليمية لدى المعلمين، إذ كلما انخفض الجهد العاطفي زاد 
مستوى المهارات الالزمة للتدريس التي يستخدمها المعلمون، 

على التكيف المهني. ووجود  وارتفعت قدرات هؤالء المعلمين
فروق واضحة في مستوى الجهد العاطفي المبذول ومتغيري 
الجنس والتخصص لصالح اإلناث وذوي التخصصات األدبية، 
وأظهرت  عدم وجود فروق في هذا المستوى تبعًا لمتغيرات العمر 

 والمؤهل العلمي والخبرة.
في ( إلى فحص مستوى الجهد العاط ,4221Kimهدفت دراسة )
( موظفًا ممن أنيط بهم تقديم الخدمة الفندقية 119المبذول لدى )

للزبائن، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن الموظفين ذوي المزاج 
العصبي المرتفع يميلون إلى التظاهر باالتزان العاطفي اتجاه 
الزبائن، أما الموظفون ذوو االنبساط المرتفع فإنهم غالبًا ما 

العاطفي أمام الزبائن، كما بينت الدراسة أن  يفشلون في التوازن
األفراد ذوي التصرف السطحي غير الحقيقي تحدث لهم حالة من 
اإلرهاق أكثر من غيرهم ممن يظهرون مشاعر عاطفية حقيقية 

أمام اآلخرين. وأنه ال توجد فروق في مستوى الجهد العاطفي 
 خبرة.المبذول لدى هؤالء الموظفين تبعًا لمتغيري الجنس وال

( إلى Daniels & Warmington, 2007وهدفت دراسة ) 
الكشف عن العالقة بين الجهد العاطفي ومستوى التخطيط 
للتعليم، ومدى ممارسة الكفايات المهنية لدى المدرسين الجامعيين 
في بريطانيا، وبعد تحليل البيانات الالزمة بينت الدراسة وجود 

ول لدى المدرسين مستوى مرتفع من الجهد العاطفي المبذ
الجامعيين، وأن هناك عالقة جوهرية بين الجهد العاطفي المبذول 
دارة المحاضرات التعليمية وتفعيل  والقدرة على التخطيط للتعليم وا 
النشاطات فيها، وممارسة الكفايات الالزمة لمهنة التعليم، إذ 
أشارت النتائج أنه كلما زاد الجهد العاطفي المبذول ارتفع مستوى 
دارة التعليم، وممارسة الكفايات  المدرسين في التخطيط، وا 
المهنية. وبينت النتائج وجود فروق جوهرية في مستوى الجهد 
العاطفي تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص، وذلك لصالح الذكور 
من جهة، وذوي التخصصات األدبية من جهة أخرى، وعدم 

المؤهل العلمي.وجود فروق فيه تبعًا لمتغيري الرتبة والخبرة و 
( إلى Isenbarger & Zembylas, 2006وهدفت دراسة ) 

الكشف عن العالقة بين الجهد العاطفي المبذول ومستوى الكفاءة 
( عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات 199المهنية لدى )

البريطانية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الجهد 
، وأن هناك عالقة موجبة العاطفي مرتفع جدًا لدى أفراد العينة

بين مستوى الجهد العاطفي ومفهوم الذات، والمسؤولية المهنية، 
والكفاية المهنية، واالحتراق النفسي، والحياة االنفالية لديهم. كما 
بينت النتائج وجود فروق جوهرية في مستوى الجهد العاطفي 

وذلك المبذول ومتغيرات: الخبرة والمؤهل العلمي والرتبة العلمية، 
لصالح ذوي الخبرة المرتفعة، وذوي المؤهالت العالية، وذوي 
الرتب العلمية المرتفعة، وأظهرت عدم وجود فروق في هذا 

 المستوى تبعًا لمتغيري التخصص والجنس.
( إلى تقييم مستوى  Lioyd & Harris, 2004وهدفت دراسة )

الجهد العاطفي المبذول من عينة من أعضاء هيئة التدريس في 
( عضو هيئة تدريس، وقد 121الجامعات البريطانية، بلغت )

توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الجهد العاطفي المبذول 
لدى أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات مرتفع، وبينت 
النتائج أن سبب هذا االرتفاع في الجهد العاطفي ناتج عن 
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عات، كما بينت العبء التعليمي المنوط بالمدرسين في هذه الجام
النتائج أن أفراد العينة اعتبروا أن التصرف السطحي )التظاهر 
العاطفي( أو التصنع يشكل ضغطًا نفسيًا عليهم، ويرفع من 

كما بينت النتائج عدم وجود فروق  مستوى الجهد العاطفي لديهم.
جوهرية في مستوى الجهد العاطفي، ومتغييرات: الجنس 

 لعمر والرتبة العلمية.والتخصص والمؤهل العلمي وا
( Constanti & Panikkos, 2004أما الدراسة التي أجراها ) 

فقد هدفت إلى تقصي مستوى الجهد العاطفي المبذول لدى 
( 255المدرسين في التعليم العالي، وتكونت عينة الدراسة من )

عضو هيئة تدريس في الجامعات األمريكية، وتوصلت نتائج 
لجهد العاطفي متوسط، كما بينت النتائج الدراسة إلى أن مستوى ا

وجود عالقة بين مستوى الجهد العاطفي لدى المعلمين ومستوى 
الرضا الوظيفي والكفاءة في التعليم، كما أظهرت النتائج أن 
مستوى الجهد العاطفي المرتفع يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكفاية 

وجود المهنية في التعليم. وبينت النتائج من جهة أخرى عدم 
فروق جوهرية في مستوى الجهد العاطفي، ومتغييرات: 

 التخصص والمؤهل العلمي والرتبة العلمية.
مراجعة الدراسات السابقة التي عرضت سابقًا  يظهر من 

 المالحظات اآلتية:
أن أغلب هذه الدراسات أجريت على عينات من أعضاء  .1

هيئة التدريس في الجامعات األجنبية باستثناء دراسات 
(Goodwin et al, 2011; Kinman et al, 2011; 

Goodman & Burton, 2010; Kim, 2008 والتي ،)
كانت على عينات من التعليم الثانوي أو موظفين في 

 مؤسسات مهنية مختلفة.
أن جميع هذه الدراسات أجريت في مجتمعات أجنبية  .4

( التي أجريت على عينة 4212باستثناء دراسة سويدان )
ئة التدريس في الجامعات األردنية، ولم يجد من أعضاء هي

الباحث دراسات مشابهة في المجتمع الفلسطيني أو 
 المجتمعات العربية األخرى.

 ;Timothy, 2009; Kitching, 2009باستثناء دراسات ) .3
Constanti & Panikkos, 2004 فقد أظهرت أغلب ،)

 هذه الدراسات وجود مستوى مرتفع ومرتفع جدًا أحيانًا من
 الجهد العاطفي المبذول لدى أفراد عينات هذه الدراسات. 

أظهرت نتائج هذه الدراسات نتائج متعارضة ومتناقضة  .4
أحيانًا بخصوص عالقة مستوى الجهد العاطفي المبذول 
لدى أفراد الدراسات المختلفة، والمتغيرات الديمغرافية 

 والمستقلة المختلفة موضع البحث.
راسات البحثية السابقة، وما انبثقت وفي ظل هذه المراجعة للد

عنها من نتائج غير متسقة من جهة، وندرة وجود دراسات 
مشابهة لموضوعها في المجتمعات العربية بشكل عام، والمجتمع 
المحلي الفلسطيني على وجه الخصوص من جهة أخرى، يرى 
الباحث تفرد دراسته هذه عن الدراسات السابقة، ويعتقد بأهميتها، 

 اك مبررًا لضرورة إجرائها.  وأن هن
 إجراءات الدراسة

 أواًل: منهج الدراسة
استخدم المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته هدف الدراسة الحالية، 
وذلك باستخدام استبانة لجمع البيانات لقياس مستوى مظاهر 
الجهد العاطفي المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

 القدس المفتوحة. 
 مجتمع الدراسة: ثانيًا:

المتفرغين وغير  تكون مجتمع الدارسة من أعضاء هيئة التدريس
في جامعة القدس المفتوحة في جميع التخصصات  المتفرغين

( عضو هيئة تدريس، منهم ) 1142العلمية، والبالغ عددهم )
( عضو هيئة تدريس 1423( عضو هيئة تدريس متفرغ، و)419

غير متفرغ ) تبعًا إلحصائيات الجامعة التي ظهرت على بوابة 
الجامعة اإللكترونية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

4211\4214.) 
 

 ثانيًا: عينة الدراسة:
( عضو هيئة تدريس، وهم 444تكونت عينة الدراسة من )

%( من مجتمع الدراسة، اختياروا بالطريقة 13يمثلون ما نسبته )
العشوائية ممن يدرسون في جامعة القدس المفتوحة في جميع 
فروعها التعليمية؛ حيث أرسلت أداة الدراسة إلى أعضاء هيئة 
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 الدراسة تبعًا لمتغيراتها كما هو مبين في الجدول اآلتي:س باستخدام بوابة الجامعة اإللكترونية، وقد توزعت عينة التدري
 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها (1الجدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغيرات
 %66 061 الذكور الجنس

 %48 48 اإلناث
 %81 79 التربية التخصص

 %52 61 العلوم اإلدارية واالقتصاد
 %51 21 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
 %02 49 التنمية االجتماعية واألسرية

 %65 020 دكتوراة المؤهل العلمي
 %44 74 ماجستير

 %84 018 متفرغ التفرغ الوظيفي
 %29 081 غير متفرغ

 %52 65 سنوات 2من أقل  سنوات الخبرة
2 – 01 74 81% 

00 – 02 25 50% 
 %08 45 سنة 02أكثر من 

 Emotionalمقياس الجهد العاطفي )  ثالثًا: أداة الدراسة:
Labour Scale:) 

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير أداة خاصة لقياس 
الجهد العاطفي بعد مراجعة بعد األدوات الواردة في الدراسات 

 ,Tews & Glomb؛ Lin, 2000؛ 4212السابقة )سويدان، 
 ,Morris & Feldman؛  Schutte et al, 1998 ؛2000
 ( فقرة39(، تكون المقياس في صورته األولية من ) 1997

موزعة إلى ثالثة مجاالت: المجال األول حول مظاهر الجهد 
( فقرة، والمجال الثاني 15العاطفي نحو الطلبة، ويشتمل على )

وهو حول مظاهر الجهد العاطفي نحو الزمالء، ويشتمل على 
( فقرة، والمجال الثالث وهو حول مظاهر الجهد العاطفي 11)

. وبعد عرض ( فقرة11نحو إدارة الجامعة، ويشتمل على )
المقياس للتحكيم حذفت فقرتان منه بسبب تكرارهما مع فقرات 

" وهي من المجال الثاني، والفقرة رقم 42أخرى وهي: الفقرة رقم "
" وهي من المجال الثالث. وبذلك أصبح المقياس 39وهي "

( فقرة 15( فقرة موزعة إلى )35بصورته النهاية يتكون من )
لكل من المجالين الثاني والثالث، ( فقرات 12للمجال األول، و)

بحيث يجيب المفحوص عن هذه الفقرات وفق مقياس ليكرت 
(Likert خماسي البدائل لقياس مستوى الجهد العاطفي الذي )

يبذله عضو هيئة التدرس أثناء ممارسة مهنته، وهي )كثيرًا جدًا/ 
ى كثيرًا/ إلى حد ما/ قلياًل/ قلياًل جدًا(، حيث تتراوح الدرجة عل

( درجات في حال اإلجابة بكبير جدًا، 5هذا المقياس ما بين )

ودرجة واحدة في حال اإلجابة بقليل جدًا، وبذلك فإن الدرجة 
المرتفعة على االستبانة ومجاالتها الفرعية تشير إلى ارتفاع 
مستوى الجهد العاطفي المبذول، بينما تشير الدرجة المنخفضة 

لعاطفي المبذول، ولتفسير عليه إلى انخفاض مستوى الجهد ا
وتقييم استجابات المفحوصين على هذه األداة ومجاالتها اعتمد 

 المعيار النسبي اآلتي:
 مستوى منخفض جداً   %(52أقل من ) -
 مستوى منخفض %(51. 1 -% 52) -
 مستوى متوسط %(21. 1 -% 22) -
 مستوى مرتفع %(91. 1 -% 92) -
 مستوى مرتفع جداً  ( فأكثر% 12) -

 وثباتها:صدق األداة 
تم التأكد من صدق المقياس بطريقة صدق المحكمين) 

Construct Validity  من خالل عرضه على عدد من )
( محكمين، 8المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص، بلغ عددهم )

طلب منهم إبداء الرأي حول فقرات المقياس، وأشاروا إلى 
فقرتان صالحية فقراته ومالءتها لمجالها وموضوعها، وقد حذفت 

من فقرات المقياس بعد تحليل مالحظات المحكمين بسبب تكرار 
موضوعها مع فقرات أخرى.  كما تم التحقق من ثبات أداة 

 Internalالدراسة باعتماد طريقة االتساق الداخلي )
Consistency( وذلك باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )Alpha 

Cronbachللمقياس ام (، وقد بلغت قيمة معامل الثبات الع
(، بينما بلغت معامالت الثبات على المجاالت الفرعية 2.11)
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. 11(، والمجال الثاني )2. 11الثالثة كاآلتي: المجال األول )
 (.2. 12(، والمجال الثالث )2

 نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج المتعلقة بالسؤال األول وهو: ما مستوى مظاهر الجهد 

اء هيئة التدريس في جامعة القدس العاطفي المبذول لدى أعض
 المفتوحة؟

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية  
واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، والتقييم النسبي 
الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس المعد لقياس الجهد 

 ( اآلتية:5-4العاطفي المبذول، والمبينة في الجداول )
هر الجهد العاطفي المبذول اتجاه الطلبة وتظهر في مظا .1

 الجدول اآلتي:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، والتقييم النسبي الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس  (4جدول )
 الطلبةالمعد لقياس الجهد العاطفي المبذول اتجاه 

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التسلسلي

 
 المجاالت وفقراتها

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

التقييم 
 النسبي

 مرتفع جدا   1. 750 1.538 4.604 أتصرف بمشاعر طيبة اتجاه طلبتي 0 0
 مرتفع جدا   1. 427 1.844 4.299 استخدم عادة عبارات الئقة عند الحديث مع الطلبة 6 5
 مرتفع جدا   1. 426 1.808 4.277 أتجنب التصرفات العنيفة والمضطربة أثناء تعاملي مع الطلبة 4 4
 مرتفع جدا   1. 485 1.866 4.209 أهتم بالتقييم الذي يبديه طلبتي لي مهما كان سلبيا  أم إيجابيا   02 8
 مرتفع جدا   1. 441 1.867 4.144 أعبر عن سروري وفرحي في المواقف التي تحتاج لذلك 7 2
 مرتفع جدا   1. 450 1.760 4.104 أضحك أو أبتسم عندما يقوم أحد الطلبة بموقف مفرح 00 6
 مرتفع جدا   1. 407 1.699 4.094 استخدم نبرات صوت هادئة أثناء تعاملي مع طلبتي 5 9
 مرتفع جدا   1. 400 1.795 4.053 أتجنب ما أمكن التوتر والغضب أثناء تعاملي مع الطلبة 9 4
 مرتفع جدا   1. 414 1.741 4.041 أهتم كثيرا  لرأي طلبتي وأتقبله 04 7

 مرتفع جدا   1. 415 1.864 4.012 تنسجم مشاعري التي أظهرها لطلبتي مع شعوري الحقيقي اتجاههم   8 01
 مرتفع 1. 972 1.840 3.975 أستخدم إشارات جسدية مناسبة تعزز مشاعر التواصل مع الطلبة  01 00
 مرتفع 1. 974 1.029 3.967 أظهر مشاعر التودد للطلبة لتشجيعهم 2 05
 مرتفع 1. 948 1.975 3.922 أتجاوب إنفعاليا  مع حالة السرور والفرح لدى الطلبة 08 04
 مرتفع 1. 967 1.866 3.844 أكظم غضبي في بعض المواقف غير المرضية من بعض الطلبة 05 08
 مرتفع 1. 986 1.094 3.729 ابتعد عن التعامل مع طلبتي نتيجة الفعل ورد الفعل 4 02

 مرتفع جدا   1. 409 1. 615 8. 142 المتوسط الكلي للمجال األول

( أن مستوى مظاهر الجهد العاطفي المبذول 4يظهر الجدول ) 
اتجاه الطلبة لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس 
المفتوحة كان مرتفعًا جدًا؛ حيث بلغ المتوسط الكلي على هذا 

%(، كما كانت 14(، وبنسبة مئوية بلغت )4. 21المجال )
، 1، 2، 1فقرات )تقديرات أفراد العينة بمستوى مرتفع جدًا على ال

(؛ حيث تراوحت النسبة لهذه الفقرات ما 4، 9، 4، 11، 1، 15

%(، بينما كانت هذه التقديرات 14. 1 -% 12. 4بين )
(؛ حيث 3، 14، 14، 12،5بمستوى مرتفع على الفقرات )

. 5 -% 94. 2تراوحت النسبة المئوية لهذه الفقرات ما بين )
91.)% 
اتجاه الزمالء، وتظهر في مظاهر الجهد العاطفي المبذول  .4

 الجدول اآلتي:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، والتقييم النسبي الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس  (3جدول )

 المعد لقياس الجهد العاطفي المبذول اتجاه الزمالء
الرقم 

 الترتيبي
الرقم 

 التسلسلي
 

 المجاالت وفقراتها
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقييم النسبي

 مرتفع جدا   1. 717 1.597 4.545 يحزنني أن يمر أحد زمالئي بمحنة من أي نوع  22 06
 مرتفع جدا   1. 487 1.773 4.246 تسعدني نجاحات زمالئي العلمية واالجتماعية 25 09
 مرتفع جدا   1. 447 1.890 4.197 ال أتردد لتقديم المساعدة لزمالئي 18 04
 مرتفع جدا   1. 456 1.897 4.131 ال ينتابني شعور الحسد أو الغيرة اتجاه زمالئي 24 07
 مرتفع جدا   1. 452 1.945 4.127 يسعدني التعامل مع زمالئي علميا  واجتماعيا   21 51
 مرتفع جدا   1. 452 1.855 4.123 لي أثناء العملأتقبل نقد زمالئي  20 50
 مرتفع جدا   1. 458 1.785 4.119 أقيم عالقات ودية طيبة مع زمالئي 16 55
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 مرتفع جدا   1. 404 1.826 4.090 أشاطر زمالئي أفراحهم وأحزانهم 23 54
 مرتفع 1. 972 1.790 3.975 أثق عادة برأي زمالئي وأقدر وجهة نظرهم الخاصة 17 58
 مرتفع 1. 971 1.768 3.950 أتزاور وزمالئي في المناسبات السعيدة والحزينة 19 52

 مرتفع جدا   1. 441 1. 644 8. 021 المتوسط الكلي للمجال الثاني

( أن مستوى مظاهر الجهد العاطفي المبذول 3يظهر الجدول )
اتجاه الزمالء لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس 
المفتوحة كان مرتفعًا جدًا؛ إذ بلغ المتوسط الكلي على هذا 

%(، كما كانت 13(، وبنسبة مئوية بلغت )4. 15المجال )
، 44فقرات )تقديرات أفراد العينة بمستوى مرتفع جدًا على ال

(؛ إذ تراوحت النسبة لهذه 43، 12، 42، 41، 44، 11، 45

%(، بينما كانت هذه 12, 1 -% 11. 1الفقرات ما بين )
(؛ إذ بلغت 11، 19التقديرات بمستوى مرتفع على الفقرتين )

%( على الفقرتين على 91. 5%( و) 91النسبة المئوية )
 الترتيب.

إدارة الجامعة،  مظاهر الجهد العاطفي المبذول اتجاه .3
 وتظهر في الجدول اآلتي:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، والتقييم النسبي الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس  (4جدول )
 المعد لقياس الجهد العاطفي المبذول اتجاه إدارة الجامعة

الرقم 
 رتيبيالت

الرقم 
 التسلسلي

 
 المجاالت وفقراتها

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقييم النسبي

 مرتفع جدا   1. 464 1.752 4.382 أتفانى في القيام بواجباتي المنوطة بي في مهنتي 27 56
 مرتفع جدا   1. 424 1.783 4.244 يسعدني تقدير إدارة الجامعة لجهودي العلمية 28 59
 مرتفع جدا   1. 486 1.809 4.254 أنوع من التعبيرات العاطفية أثناء تأدية عملي في الجامعة 34 54
 مرتفع جدا   1. 480 1.675 4.214 ألتزم بأنظمة الجامعة عن قناعة 30 57
 مرتفع جدا   1. 481 1.859 4.210 أنتظم في عملي دون اإلخالل بتعليمات الجامعة 35 41
 مرتفع جدا   1. 444 1.788 4.187 أتالشى المواقف الحرجة مع إدارة الجامعة 32 40
 مرتفع جدا   1. 446 1.981 4.180 أحاول كسب احترام رؤسائي في العمل وتقديرهم  26 45
 مرتفع جدا   1. 404 1.754 4.090 أظهر مشاعر الود واالحترام إلدارة الجامعة والمسؤولين فيها 31 44
 مرتفع جدا   1. 400 1.789 4.053 حل مشكالتي في الجامعة بالود واالحترام أحاول 33 48
 مرتفع 1. 974 1.828 3.984 أؤدي مسؤولياتي في الجامعة بانضباط 29 42

 مرتفع جدا   1. 442 1. 650 8. 096 المتوسط الكلي للمجال الثالث

( أن مستوى مظاهر الجهد العاطفي المبذول 4يظهر الجدول )
اتجاه إدارة الجامعة لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس 
المفتوحة كان مرتفعًا جدًا؛ إذ بلغ المتوسط الكلي على هذا 

 %(، كما كانت 13. 5(، وبنسبة مئوية بلغت )4. 192المجال )
، 41، 49جدًا على الفقرات )تقديرات أفراد العينة بمستوى مرتفع 

(؛ إذ تراوحت النسبة لهذه 33، 31، 42، 34، 35، 32، 34
%(، بينما كانت هذه 12, 1 -% 11. 1الفقرات ما بين )

(؛ إذ بلغت النسبة 41التقديرات بمستوى مرتفع على الفقرة )
 %(.91. 1المئوية لها )

أن ومن المعطيات المبينة في الجداول الثالث السابقة يتبين 
ترتيب مجاالت مظاهر الجهد العاطفي المبذول تبعًا لتقديرات 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة، كان كما هو 

 مبين في الجدول اآلتي:

 
ات أفراد الدراسة على مجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، والتقييم النسبي الستجاب (5جدول )

 مظاهر الجهد العاطفي المبذول
الرقم 

 الترتيبي
الرقم 

 التسلسلي
 

 المجاالت وفقراتها
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقييم النسبي

 مرتفع جدا   1. 442 1. 650 8. 096 مجال الجهد العاطفي المبذول اتجاه إدارة الجامعة 4 0
 مرتفع جدا   1. 441 1. 644 8. 021 مجال الجهد العاطفي المبذول اتجاه الزمالء 5 5
 مرتفع جدا   1. 409 1. 615 8. 142 مجال الجهد العاطفي المبذول اتجاه الطلبة 0 4

 مرتفع جدا   1. 456 1. 880 8. 045 المتوسط الكلي على المقياس
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( السابق أن المتوسط الكلي لتقديرات أفراد العينة 5يتبين من )
(، حيث بلغت 4. 134لمظاهر الجهد العاطفي المبذول بلغ )

%( وهي بمستوى مرتفع 14. 2النسبة المئوية لهذه التقديرات )
جدًا، كما بلغ هذا المتوسط لتقديرات أفراد العينة على مجال 

(، إذ بلغت 4. 192الجهد العطفي المبذول اتجاه إدارة الجامعة )
%( وهي 13. 5النسبة المئوية للتقديرات على هذا المجال )

بمستوى مرتفع جدًا وجاء بالترتيب األول، بينما جاءت تقديرات 
أفراد العينة على مجال الجهد العاطفي اتجاه الزمالء بالترتيب 

ابي لتقديرات أفراد الدراسة عليه الثاني، إذ بلغ المتوسط الحس
%( وهي بمستوى مرتفع جدًا 13( وبنسبة مئوية بلغت )4. 15)

أيضًا، بينما جاءت تقديرات عينة الدراسة بالترتيب الثالث على 
مجال الجهد العاطفي المبذول اتجاه الطلبة، إذ بلغ المتوسط 

. 9(، وبنسبة مئوية بلغت )4. 215الحسابي لهذا المجال )
 ( وهي بمستوى مرتفع جدًا كذلك.11%

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة المشابهة  
 ,Goodwin et alتبين أنها تتفق كليًا أو جزئيًا مع دراسات )

2011; Kinman et al, 2011; Jekhelln, 2011; 
Goodman & Burton, 2010;  ،؛ 4212سويدانDeniels 

& Warmington, 2007; Isenbarger & Zembylas, 
2006; Lioyd & Harris, 2004 ؛ والتي أظهرت نتائجها أن)

مستوى الجهد العاطفي المبذول كان مرتفعًا أو مرتفعًا جدًا لدى 
أعضاء هيئة التدريس. بينما تعارضت هذه النتيجة مع نتائج 

 ;Timothy, 2009; Kitching, 2009الدراسات )
Constanti & Panikkos, 2004 والتي أظهرت نتائجها ،)

وجود مستوى متوسط أوسلبي من الجهد العاطفي المبذول لدى 
 أفراد عينات هذه الدراسات.

ويمكن تفسير هذه النتيجة التي مفادها إجمااًل ارتفاع مستوى 
الجهد العاطفي المبذول من أعضاء هيئة التدريس من خالل ما 

 هما: قلينع الفرد لدى بأن(Golman, 2000) جولمان  ذكره
 إذ أن رائع، تنسيق وبينهما المنطقي، والعقل الوجداني، العقل

 والتفكير ضروري ،رللتفكي ضرورية واألحاسيس المشاعر
العقلية  الحالة على االنفعالية الحالة وتؤثر واألحاسيس، للمشاعر
 العالية، القلق درجات ذوي والتالميذ المعلمين، لدى خاصة

 هذه لمثل فريسة يقع فمن يتعلمون بكفاءة، ال واالكتئاب والغضب
يستطيع  وال بكفاءة، المعلومات استيعاب يستطيع ال الحاالت
 تعطل فإنها التركيز االنفعاالت تهاجم وحين منها، االستفادة

 استحضار على القدرة وهي الذاكرة العاملة، وخاصة العقلية القدرة
 ,Luthansالفرد ) يواجهها التي بالمهمة ترتبط التي المعلومات

 في العواطف تسهم أن الممكن فمن أخرى جهة من. (2003
 المشكالت، اإلبداع وحل ينشط اإليجابي فالمزاج التفكير، ترشيد
 وتنظيم تصنيف في الفرد تساعد اإليجابية المشاعر أن كما

 األكاديمي وتفوقه الفرد نجاح أن فيه شك ال المعلومات، ومما
 إال ونفسية، واجتماعية وصحية افيةثق عوامل عدة على يتوقف

 الوعي: وتشمل عاماًل رئيسًا، والعواطف تعتبر  االنفعاالت أن
 والدافعية والحماسة، والمثابرة، االندفاعات، في والتحكم بالذات،
أشار  كما االجتماعية، العاطفي، واللياقة والتقمص الذاتية،

 ;Adkins, 1995; Abraham, 1998باحثون آخرون )
Bagilhole & Goode, 1998; Constanti & Panikkos, 

2004; Timothy, 2009المهارات تلك انخفاض أن ( إلى 
 في نجاحه أو الفرد صالح تفكير في ليس واالجتماعية االنفعالية
 & Van Maanenالدراسات ) بعض المهنية، وأشارت تفاعالته

Kunda, 1998؛ Mann, 1999 ؛ Schaubroeck, & 
Jones, 2000 ؛Goleman, 2000 ؛ Callaghan & 

Thomson, 2002 ) يضمن ال العام وحده الذكاء أن إلى 
نما وتفوقه، الفرد، نجاح  الذي الوجداني الذكاء إلى يحتاج الفرد وا 
 الذكاء والعملية، وأن المجاالت العلمية في النجاح مفتاح يعد

 تسهم بينما ،فقط (% 20 ) بنسبة تقدير أعلى في يسهم المعرفي
من   80%)) بنسبة الوجداني، الذكاء وأهمها األخرى، العوامل

بها  قام دراسات نتائج ذلك وأكدت حياته، في نجاح الفرد
(Schaubroeck & Jones, 2000 ؛Guy & Newman, 

 الذكاء أن ( إذ أوضحتMastracci et al, 2006؛ 2004
 تباين من%(، 45 -%12) بين ما تتأرجح بنسب يسهم المعرفي

 انفعالية.  عوامل إلى المتبقية النسب تعزى بينما الفرد، أداء
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو: هل توجد فروق دالة  

إحصائيًا في مستوى مظاهر الجهد العاطفي المبذول لدى 
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أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير 
 الجنس؟

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات 

المقياس المعد لقياس الجهد العاطفي المبذول في المجاالت 
الثالثة تبعًا لمتغير الجنس، كما استخدم اختبار )ت( لمعرفة 

ئجه في الجدول داللة الفروق بين هذه المتوسطات والمبينة نتا
 اآلتي:

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس المعد لقياس  (6الجدول )
 الجهد العاطفي المبذول في المجاالت الثالثة تبعًا لمتغير الجنس

 الجنس
 المجاالت

 مستوى الداللة قيمة )ت( المحسوبة (48اإلناث ) (160الذكور )
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 *1.002 3.098 1.500 3.961 1.429 4.150 نحو الطلبة
 *1.000 4.223 1.471 3.894 1.763 4.283 نحو الزمالء
 *1.005 2.837 1.522 4.066 1.438 4.244 نحو اإلدارة

 *1.000 4.220 1.456 3.974 1.410 4.215 المجموع الكلي

    ( دال عند مستوى الداللةα ≤ 21 .2) 
( إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين استجابات 2يشير الجدول )

أفراد الدراسة على مجاالت الجهد لعاطفي المبذول تبعًا لمتغير 
الجنس، وذلك لصالح الذكور، بمعنى أن أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة القدس المفتوحة يبذلون جهدًا عاطفيًا بمستوى أكبر 

دارة الجامعة. ولدى مما تبذله اإلناث نحو الطلبة و  الزمالء وا 
مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع 

 ,Deniels & Warmington؛ 4212نتائج دراسات )سويدان، 
(، والتي أظهرت نتائجها وجود فرق جوهري بين كال 2007

الجنسين في مستوى الجهد العاطفي المبذول وذلك لصالح 
  Kitching, 2009تعارضت مع نتائج دراسات )الذكور. بينما 

Jekhelln, 2011; Goodwin et al, 2011; والتي أظهرت،)
نتائجها وجود فرق جوهري بين كال الجنسين في مستوى الجهد 
العاطفي المبذول، وذلك لصالح اإلناث. كما تعارضت مع نتائج 

 ,Kim, 2008; Isenbarger & Zembylasدراسات )
2006; Lioyd & Harris, 2004  Timothy, 2009; 

Goodman & Burton, 2010; Kinman et al, 2011; ،)
والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فرق جوهري بين كال الجنسين 

 في مستوى الجهد العاطفي المبذول.
وتفسر هذه النتيجة من خالل المطالعات النفسية واالجتماعية   

 Rafaeli & Sutton, 1987; Rafaeliحددها الباحثون ) التي 
& Sutton, 1989; Athiyaman, 1997; Tews & 

Glomb, 2000; Fineman, 2006كأساس للمهارات ) 
كال الجنسين؛ إذ بينت هذه  تميز التي واالجتماعية االنفعالية

 يمتازون بأنهم الوجداني المرتفع الذكاء ذوي الدراسات أن الذكور
 االستغراق إلى يميلون وال ن،ومرحو  وصرحاء ،اجتماعياً  متوازنون

بالقضايا  االلتزام على ملحوظة بقدرة أيضا ويتمتعون القلق، في
أخالقيون  المسوؤلية، وهم وتحمل باآلخرين وبعالقاتهم العامة،
 فيها راضون وهم مناسبة، حياة فهي بالثراء االنفعالية حياتهم وتتسم
فيه، كل  الذي يعيشون المجتمع وعن اآلخرين أنفسهم وعن عن

 ذلك يجعلهم قادرين على بذل جهد عاطفي أكبر باتجاه اآلخرين.
 والتعبير بالحسم فيتصفن المرتفع الوجداني الذكاء ذوات اإلناث أما
 وللحياة مشاعرهن، في مباشرة، ويثقن بصورة مشاعرهن عن

 ويستطعن متحفظات، غير واجتماعيات معنى، بالنسبة لهن
 عالقات ومن السهل عليهن تكوين الضغوط النفسية، مع التكيف
 جديدة.

يرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية ومعقولة، إذ إن المدرسين 
المتميزين يكونون أكثر قربًا من طلبتهم وزمالئهم والمسوؤلين عنهم 
في العمل، وهذا يساعدهم في بناء عالقات ودية اجتماعية 

نسانية أكثر إيجابية مع غيرهم، وهذا ينعكس بالتا  لي في بناء وا 
عالقات طيبة بين أطراف العملية التربوية بوصفها عملية 
اجتماعية تفاعلية، ويرى علماء النفس أن التفاعل االجتماعي 

 ,Nyeالناجح يترك آثارًا إيجابية لدى األفراد في المواقف المختلفة )
(، حيث يشعرهم ذلك بالراحة واالطمئنان، والتمتع بالصحة 2002

ق الذات لوجودهم داخل الجماعة، والشعور بالدعم النفسية، وتحقي
 العاطفي والمعنوي.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وهو: مظاهر الجهد العاطفي 
المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة 

 تبعاً لمتغير التخصص؟

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات  
لمعيارية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس المعد ا

لقياس الجهد العاطفي المبذول في المجاالت الثالثة تبعًا لمتغير 
 التخصص العلمي، والمبينة في الجدول اآلتي:

الدراسة على فقرات المقياس المعد لقياس الجهد العاطفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  (7جدول )
 المبذول في المجاالت الثالثة تبعًا لمتغير التخصص العلمي

 التخصص        
 المجاالت

 (49الخدمة االجتماعية ) (21التكنولوجيا التطبيقية ) (61اإلدارة واالقتصاد ) (79التربية )
 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط 

 1.650 3.980 1.408 4.053 1.384 3.93 1.401 4.237 نحو الطلبة
 1.533 4.002 1.819 4.098 1.575 3.997 1.737 4.329 نحو الزمالء
 1.589 4.097 1.507 4.086 1.428 4.158 1.424 4.280 نحو اإلدارة

 1.562 4.020 1.435 4.075 1.376 4.018 1.397 4.277 المجموع الكلي

 
( وجود فروق ملحوظة بين المتوسطات 9يظهر الجدول )

الحسابية في استجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس المعد 
لقياس الجهد العاطفي المبذول في المجاالت الثالثة تبعًا لمتغير 

التخصص العلمي، ولمعرفة داللة الفروق بين هذه المتوسطات 
استخدم اختبار تحليل التباين األحادي والمبينة نتائجه في 

 الجدول اآلتي:
فقرات المقياس المعد نتائج اختبار تحليل التباين لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في استجابات أفراد الدراسة على  (8جدول )

 لقياس الجهد العاطفي المبذول في المجاالت الثالثة تبعًا لمتغير التخصص العلمي
 مستوى الداللة قيمة )ف( المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت

 *1.000 6.923 1.374 3 4.122 بين المجموعات نحو الطلبة
     1.198 240 47.634 المجموعاتداخل 

       243 51.756 المجموع
 *1.010 3.831 1.817 3 5.452 بين المجموعات نحو الزمالء

     1.474 240 113.838 داخل المجموعات
       243 119.290 المجموع

 1.056 2.561 1.566 3 1.699 بين المجموعات نحو اإلدارة
     1.221 240 53.069 داخل المجموعات

       243 54.768 المجموع

 (α ≤ 21 .2* دال عند مستوى الداللة )   
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين 1يظهر الجدول ) 

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات 
المقياس المعد لقياس الجهد العاطفي المبذول نحو إدارة الجامعة 
تبعًا لمتغير التخصص العلمي، بينما تشير النتائج السابقة من 

بين المتوسطات جهة أخرى إلى وجود فروق دالة إحصائيًا 

الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس المعد 
لقياس الجهد العاطفي المبذول نحو الطلبة، والزمالء، ولمعرفة 

( للمقارنات البعدية، LSDاتجاه هذه الفروق استخدم اختبار )
 والمبينة نتائجه في الجدول اآلتي:

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس المعد   (LSDنتائج اختبار ) (9جدول )
 لقياس الجهد العاطفي المبذول نحو الطلبة، والزمالء والمجموع الكلي تبعًا لمتغير التخصص العلمي

 الخدمة االجتماعية  التكنولوجيا التطبيقية  اإلدارة واالقتصاد  التربية  التخصص العلمي المجاالت
 *1. 114 *1. 107 *1. 111 - التربية نحو الطلبة

 1. 277 1. 024 - - اإلدارة واالقتصاد
 1. 821 - - - التكنولوجيا التطبيقية

 *1. 102 1. 122 *1. 118 - التربية نحو الزمالء



144

 زياد بركات

 

 1. 769 1. 884 - - اإلدارة واالقتصاد
 1. 258 - - - التكنولوجيا التطبيقية

 (α ≤ 25 .2* دال عند مستوى الداللة )   
( وجود فروق جوهرية في مستوى الجهد 1يظهر الجدول ) 

العاطفي المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس 
المجالين المفتوحة تبعًا لمتغير التخصص العلمي، وذلك على 

نحو الطلبة ونحو الزمالء، ولمعرفة اتجاه هذه الفروق تبين أنها 
لصالح ذوي التخصصات التربوية، وقد اتفقت هذه النتيجة مع 

 ;Jekhelln, 2011; Kitching, 2009نتائج دراسة )
Daniels & Warmington, 2007  والتي أظهرت وجود ،)

عضاء هيئة فروق في مستوى الجهد العاطفي المبذول لدى أ
أو األدبية، بينما   التدريس لصالح التخصصات النظرية

؛ Kinman et al, 2011تعارضت مع نتائج دراسات )
Goodman & Burton, 2010 ؛Timothy, 2009؛ 

Isenbarger & Zembylas, 2006 ؛ 

Lioyd & Harris, 2004 ؛ Constanti & Panikkos, 
فروق في مستوى (،والتي أظهرت نتائجها عدم وجود 2004

الجهد العاطفي المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس تبعًا لمتغير 
 التخصص.

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وهو: مظاهر الجهد العاطفي 
المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس 

 المفتوحة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي؟
الحسابية  لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات 
المقياس المعد لقياس الجهد العاطفي المبذول في المجاالت 
الثالثة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، كما استخدم اختبار )ت( 
لمعرفة داللة الفروق بين هذه المتوسطات والمبينة نتائجه في 

 الجدول اآلتي:
نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس المعد لقياس  (10الجدول )

 الجهد العاطفي المبذول في المجاالت الثالثة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي
 الجنس      

 المجاالت
 مستوى الداللة قيمة )ت( المحسوبة (020دكتوراة ) (74ماجستير )

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 1.297 1.046 1.450 4.109 1.478 4.049 نحو الطلبة

 *1.024 2.275 1.759 4.229 1.572 4.024 نحو الزمالء
 1.114 1.587 1.455 4.220 1.501 4.125 نحو اإلدارة

 1.047 1.992 1.433 4.176 1.445 4.060 المجموع الكلي

    ( دال عند مستوى الداللةα ≤ 25 .2) 
( إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين 12يشير الجدول )

استجابات أفراد الدراسة في مستوى الجهد لعاطفي المبذول نحو 
الزمالء تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، وذلك لصالح فئة أعضاء 
هيئة التدريس من حملة الدكتوراة، بمعنى أن أعضاء هيئة 

رجة الدكتوراة التدريس في جامعة القدس المفتوحة من حملة د
يبذلون جهدًا عاطفيًا بمستوى أكبر مما يبذله زمالؤهم من حملة 
درجة الماجستير نحو الزمالء. بينما تشير النتائج من جهة أخرى 
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين استجابات أفراد الدراسة 
للجهد لعاطفي المبذول نحو الطلبة واإلدارة والمجموع الكلي تبعًا 

غير المؤهل العلمي. ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج لمت
الدراسات السابقة تبين أنها تتفق إجمااًل مع نتائج دراسات 

(Kinman et al, 2011؛ Jekhelln, 2011 ؛ Goodman & Burton, 
 ؛ Daniels & Warmington, 2007 ؛ Kitching, 2009 ؛2010

 Lioyd & Harris, 2004 ؛ Constanti & Panikkos, 2004 ،)
والتي أظهرت عدم وجود فروق واضحة وجوهرية في مستوى 
الجهد العاطفي المبذول تبعًا لمتغير المؤهل العلمي. بينما 

 & Isenbarger ؛4212تعارضت مع دراسات )سويدان، 
Zembylas, 2006   والتي أظهرت أن هذه الفروق كانت ،)

 ا أو العليا.لصالح أعضاء هيئة التدريس ذوي المؤهالت الدني
النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وهو: مظاهر الجهد العاطفي 
المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس 

 المفتوحة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة؟
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لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات 

مقياس المعد لقياس الجهد العاطفي المبذول في المجاالت ال
 الثالثة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، والمبينة في الجدول اآلتي:

العاطفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس المعد لقياس الجهد  (11جدول )
 المبذول في المجاالت الثالثة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

التخصص          
 المجاالت

 (94سنة ) 01أكثر من  (010) 01-2 (62سنة ) 2أقل من 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 1.426 3.984 1.499 4.139 1.428 4.124 نحو الطلبة
 1.531 4.091 1.533 4.118 1.028 4.277 نحو الزمالء
 1.474 4.397 1.446 4.118 1.487 4.075 نحو اإلدارة

 1.384 4.046 1.452 4.183 1.476 4.154 المجموع الكلي

( وجود فروق ملحوظة بين المتوسطات 11يظهر الجدول ) 
الحسابية في استجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس المعد 
لقياس الجهد العاطفي المبذول في المجاالت الثالثة تبعًا لمتغير 

سنوات الخبرة، ولمعرفة داللة الفروق بين هذه المتوسطات 
والمبينة نتائجه في  استخدم اختبار تحليل التباين األحادي

 الجدول اآلتي:
نتائج اختبار تحليل التباين لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في استجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس  (14جدول )

 الخبرةالمعد لقياس الجهد العاطفي المبذول في المجاالت الثالثة تبعًا لمتغير سنوات 
 مستوى الداللة قيمة )ف( المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت

 1.058 2.884 1.605 2 1.210 بين المجموعات نحو الطلبة
   1.210 241 50.546 داخل المجموعات

    243 51.756 المجموع
 1.223 1.509 1.738 2 1.476 بين المجموعات نحو الزمالء

   1.489 241 117.814 داخل المجموعات
    243 119.290 المجموع

 *1.001 7.378 1.580 2 3.160 بين المجموعات نحو اإلدارة
   1.214 241 51.608 داخل المجموعات

    243 54.768 المجموع
المجموع 

 الكلي
 1.108 2.249 1.433 2 1.865 بين المجموعات

   1.192 241 46.356 المجموعاتداخل 
    243 47.221 المجموع

 (α ≤ 21 .2* دال عند مستوى الداللة )   
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 14يظهر الجدول ) 

بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات 
المقياس المعد لقياس الجهد العاطفي المبذول نحو الطلبة، 
والزمالء، والمجموع الكلي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، بينما تشير 

فروق دالة إحصائيًا النتائج السابقة من جهة أخرى إلى وجود 

بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات 
المقياس المعد لقياس الجهد العاطفي المبذول نحو إدارة 

  (LSDالجامعة، ولمعرفة اتجاه هذه الفروق استخدم اختبار )
 للمقارنات البعدية، والمبينة نتائجه في الجدول اآلتي:

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس المعد   (LSDنتائج اختبار ) (13جدول )
 لقياس الجهد العاطفي المبذول نحو الطلبة، والزمالء والمجموع الكلي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

 سنة  01أكثر من   01-2 سنة  2أقل من  الخبرة المجاالت
 001.*1 1. 999 - سنة 2أقل من  نحو اإلدارة

2-01 - - .0021* 
 - - - سنة 01أكثر من 

 (α ≤ 25 .2* دال عند مستوى الداللة )   
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( وجود فروق دالة إحصائيًا في 13تظهر النتائج في الجدول ) 
العاطفي المبذول لدى أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجهد 

المجال إدارة الجامعة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، وذلك لصالح 
ذوي سنوات الخبرة الطويلة، وقد اتسقت هذه النتيجة كليًا أو 

 جزئيًا مع نتائج الدراسات السابقة.
النتائج المتعلقة بالسؤال السادس وهو: مظاهر الجهد العاطفي 

ل لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المبذو

 المفتوحة تبعًا لمتغير التفرغ الوظيفي؟
لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات 
المقياس المعد لقياس الجهد العاطفي المبذول في المجاالت 

التفرغ الوظيفي، كما استخدم اختبار )ت( الثالثة تبعًا لمتغير 
لمعرفة داللة الفروق بين هذه المتوسطات والمبينة نتائجه في 

 الجدول اآلتي:
اس نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس المعد لقي (14الجدول )

 الجهد العاطفي المبذول في المجاالت الثالثة تبعًا لمتغير التفرغ الوظيفي
 الجنس      

 المجاالت
 مستوى الداللة قيمة )ت( المحسوبة (081غير متفرغ ) (018متفرغ )
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 *1. 114 3.022 1.228 3.161 1.490 4.983 نحو الطلبة
 *1. 115 1.100 1.574 4.145 1.562 4.854 نحو الزمالء
 *1.009 2.653 1.514 4.051 1.500 4.290 نحو اإلدارة

 *1.029 2.203 1.440 4.184 1.448 4.360 المجموع الكلي

    ( دال عند مستوى الداللةα ≤ 25 .2) 
( إليييييى وجيييييود فيييييروق دالييييية إحصيييييائيًا بيييييين 14يشيييييير الجيييييدول )

اسيييييييتجابات أفييييييييراد الدراسيييييييية للجهيييييييد العيييييييياطفي المبييييييييذول نحييييييييو 
الطلبييييييية، واليييييييزمالء، واإلدارة، والمجميييييييوع الكليييييييي تبعيييييييًا لمتغيييييييير 
التفيييييرغ اليييييوظيفي، وذليييييك لصيييييالح فئييييية أعضييييياء هيئييييية التيييييدريس  

المتفييييييرغين، بمعنييييييى أن أعضيييييياء هيئيييييية التييييييدريس فييييييي جامعيييييية 
دس المفتوحيييييييية ميييييييين المتفييييييييرغين يبييييييييذلون جهييييييييدًا عاطفيييييييييًا القيييييييي

بمسييييتوى أكبيييير ممييييا يبذلييييه زمالؤهييييم ميييين غييييير المتفييييرغين نحييييو 
دارة الجامعة والمجموع الكلي.   الطلبة، وا 

 التوصيات
 اآلتية: في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن اقتراح التوصيات 

على اعتبار أن هذه الدراسة األولى حول الجهد العاطفي  .1
المبذول، وبخاصة في المجتمع المحلي الفلسطيني فإن الباحث 
يوصي بإجراء المزيد من الدراسات على عينات مختلفة لتعميق 

 النتائج حول هذا مفهوم الجهد العاطفي.
يوصي الباحث أعضاء هيئة التدريس اإلناث ومن  .4

ت غير التربوية بالتحديد بذل المزيد من الجهد التخصصا

العاطفي مما لذلك من تأثير لنجاح عملية التعلم والتعليم وااللتزام 
 المهني.

إجراء المزيد من الدراسات حول العالقة بين الجهد العاطفي  .3
 ومتغيرات مختلفة نفسية وتربوية واجتماعية.

ألعضاء  ضرورة قيام الجامعات ببناء برامج تنشيطة موجهة .4
هيئة التدريس، وبخاصة اإلناث وغير المتفرغين منهم لتطوير 
مهاراتهم السلوكية نحو بذل جهد عاطفي مرتفع المستوى نحو 

 الحياة االجتماعية الجامعية.
 

 المراجع
الخبيرة لدى أعضاء هيئة (. المهارات السلوكية 5100بركات، زياد )

التدريس في جامعة القدس المفتوحة وأثر ذلك ببمارستهم للكفايات 
المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة،  الالزمة للتعليم عن بعد.
 .541 -094(، 2)4جامعة القدس المفتوحة، 

(. الفجوة بين اإلدراكات والتوقعات لقياس جودة 5101بركات، زياد )
تقدمها جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الخدمات التي 

جامعة القدس المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة،  الدارسين فيها.
 .88 -00(، 8)5المفتوحة، 

دارة الذات 5117بركات، زياد )  (. سيكولوجية التخطيط للحياة وا 
 وعالقتهما بالدافعية لالنجاز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

 
 .205-899، 25جلة اتحاد الجامعات العربية،م القدس.
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(. العالقات االجتماعية بين الدارسين والمشرفين 5116بركات، زياد )
االكاديميين في جامعة القدس المفتوحة وعالقة ذلك ببعض 

 .47-87، 86مجلة اتحاد الجامعات العربية،   المتغيرات.
(. 0744ريتشي، روبرت )ترجمة محمد المفتي وزينب النجار( .)

 القاهرة: المكتبة األكاديمية.التخطيط للتدريس. 

(. قياس تأثير الجهد العاطفي المبذول 5101سويدان، نظام موسى )
من قبل مقدمي الخدمة على أدائهم ) دراسة تطبيقة على أعضاء 

مجلة جامعة الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة. 
 . 576 -590، (5)05األزهر )العلوم اإلنسانية(، 

Abraham, R. (1998). “Emotional dissonance in 
organizations: Antecedents, consequences and 
moderators”. Genetic, Social and General Psychology 
Monographs, 124 (2), 229-247.  

Adkins, L. (1995). Gendered Work: sexuality, family 
and the labour market. Buckingham, Open University 
Press.  

Athiyaman, A. (1997). “Linking student satisfaction and 
service quality perceptions: the case of university 
education”. European Journal of Marketing, 31 (7), 
528-540.  

Bagilhole, B. & Goode, J. (1998). “The ‘Gender 
Dimension’ of both the ‘Narrow’ and ‘Broad’ 
Curriculum in UK Higher Education: do women lose out 
in both?”. Gender and Education, 10 ( 4), 445-458.  

Bellas, M. (1999). “Emotional Labour in Academia: The 
case of professors”. The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 561, 96-110.  

Brotheridge, C & Lee, R. (2003). “Development and 
validation of the emotional labor scale”. Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 76, 
365-379. 

Callaghan, G. & Thompson, P. (2002). “We Recruit 
Attitude: The selection and shaping of routine call-centre 
labour”. Journal of Management Studies, 39 (2), 233-
54.  

Clegg, S. (2001). “Expertise, Professionalism and 
Managerialism: Troubled Relationships in Higher 
Education?”. Text of Inaugural Lecture, (4.7.01).9  

Constanti, P. & Panikkos, P. (2004). “Higher Education 
Teachers and Emotional Labour”. International 
Journal of Educational Management, 18 (4), 243-249.  

Daniels, H. & Warmington, P. (2007). “Analysing Third 
Generation Activity Systems: Labour-Power, Subject 
Position and Personal Transformation”. Journal of 
Workplace Learning, 19(6), 377-391. 

Fineman, S. (2006). “On being positive: concerns and 
counterpoints”.  Academy of Management Review,  31 
(2),  270–291. 

Guy, M. & Newman, M. ( 2004). “Women’s Jobs, Men’s 
Jobs: Sex Segregation and Emotional Labor”. Public 
Administration Review, 64(3), 289-298. 

Goodman, R. & Burton, D. (2010). “The Inclusion of 
Students with BESD in Mainstream Schools: Teachers' 
Experiences of and Recommendations for Creating a 
Successful Inclusive Environment”. Emotional & 
Behavioural Difficulties, 15(3), 223-237. 

Goodwin, R. ; Groth, M. & Frenkel, S. (2011). 
“Relationships between Emotional Labor, Job 

Performance, and Turnover”. Journal of Vocational 
Behavior, 79(2), 538-548. 

Goleman. D, (2000). Beyond IQ: developing the leadership 
Competencies of emotional Intelligence. Paper presented 
of the (2'nd) International Competency Conference, 
London. 

Hayes, S. & Kleiner, B. (2001). “The Managed Heart: The 
commercialisation of human feeling – and its danger”. 
Management Research News,  24 (3/4), 81-85.  

Hochschild, A. (1983). The Managed Heart: 
Commercialization of human feeling, Berkeley, 
University of California Press. 

Hochschild, A. (1979). “Emotion work, feeling rules, and 
social structure”. American Journal of Socialogy, 
85(3), 551-575. 

Jakhelln, R. (2011). “Early Career Teachers' Emotional 
Experiences and Development--A Norwegian Case 
Study”. Professional Development in Education, 37 
(2), 275-290. 

Isenbarger, L. & Zembylas, M. (2006). “The Emotional 
Labour of Caring in Teaching”. Teaching & Teacher 
Education: An International Journal of Research and 
Studies, 22(1), 120-134. 

Kim, H. (2008). “Hotel service providers’ emotional labor: 
The antecedents and effects on burnout”. International 
Journal of Hospitality Management, 27, 151-161. 

Kitching, K. (2009). “Teachers' Negative Experiences and 
Expressions of Emotion: Being True to Yourself or 
Keeping You in Your Place?”. Irish Educational 
Studies, 28 (2), 141-154. 

Kinman, G. ; Wray, S. & Strange, C. (2011). “Emotional 
Labour, Burnout and Job Satisfaction in UK Teachers: 
The Role of Workplace Social Support”. Educational 
Psychology, 31(7), 843-856. 

Kruml, S.M. & Geddes, D. (2000). “Exploring the 
Dimensions of Emotional Labor: The Heart of 
Hochschild’s Work”. Management Communication 
Quarterly, 14 (1), 8-49.  

Lin, S. (2000). A Study of the Development of Emotional 
Labor Loading Scale. Sun-Yet Management Review, 
8(4), 427-447. 

Lioyd, C. & Harris, K. (2004). “Work internification and 
emotional labor among UK university lecturers: An 
exploratory study”. Organization Studies, 25(7), 1185-
1203. 

Lovelock, C.; Pugh, S. & Wright, L. (2002). Principles of 
service marketing and management. 2nd ed, Prentice 
Hall.  



148

 زياد بركات

 

Luthans, F. (2003.). The need for and meaning of positive 
organizational behavior. Journal of Organizational 
Behavior,  23, 695–706.  

Mann, S. (1999). “Emotion at work: To what extent are we 
expressing, suppressing or faking it?”. European 
Journal of Work & Organizational Psychology, 8 (3), 
347-370.  

Mastracci, S., Newman, M., & Guy, M. (2006). 
“Appraising Emotion Work: Determining Whether 
Emotional Labor is Valued in Government Jobs”. 
American Review of Public Administration. 36(2), 
123-138. 

Morris, J. & Feldman, D. (1997). “Managing emotions in 
the workplace”. Journal of Managerial Issues, 9 (3), 
257-275.  

Nye, N (2002) "Building higher education–community 
development corporation partner ships". European 
Journal of Teacher Education, 19(3) 29- 38 

Nye, N. (2002). "Building higher education–community 
development corporation partner ships". European 
Journal of Teacher Education, 19(3) 29- 38. 

Rafaeli, A. & Sutton, R. (1987). “Expression of Emotion 
as Part of the Work Role”. Academy of Management 
Review, 12 (1), 23-37.  

Rafaeli, A. & Sutton, R. (1989). The expression of 
emotion in organizational life. Greenwich: JAI Press. 

Riggio, R. (1986). "Assessment of basic skills". Journal of 
Personality & Social Psychology, 51(3), 649-660.  

Schaubroeck, J. & Jones, J. (2000). “Antecedents of 
workplace emotional labor dimensions and moderators 
of their effects on physical symptoms”. Journal of 
Organizational Behavior, 21,163-183. 

Schutte, N. Lee, S.; Zentall, S.; & Thornton, T.(1998). 
“Development and validation of a Measure of Emotional 

Intelligence”. Personality & Individual Differences, 25- 
(2), 167- 177. 

Smith, P. & Gray, B. (2000). The Emotional Labour of 
Nursing: how student and qualified nurses learn to care. 
South Bank University: PhD thesis.  

Stoch , B, (1996). Getting to Heart of Performance 
improvement. Human Resource Management Review 
.35 ( 8), 6- 13. 

Sushanta, K. (2006). “What emotional labor is: A review 
of literature, Indian Institute of Management 
Ahmedabad”. India Research and Publications, W.P. 
23(2), 12-50. 

Tews, M. & Glomb, T. (2000). The feeling at work scale: 
Theoretical basis, development of the instrument, and 
preliminary validity testing. Paper presented at the 
second Conference on Emotions and Organizational 
Life, Toronto. 

Timothy A. (2009). “Is emotional labor more difficult for 
some than for others?: A multilevel, experience-
sampling study”. Personnel Psychology, 1(62), 57-88. 

VanMaanen, J. & Kunda, G. (1989). Real feelings: 
emotional expression and organizational culture. 
Buckingham, Open University Press. 

Wager, M. (2001). Emotions and Professional Identity in 
Academic Work. Paper presented at the Higher 
Education Close Up Conference 2, Lancaster University 
16-18 July.  

Wharton, A. & Erickson, R. (1995). “The consequences of 
caring: Exploring the links between women’s job and 
family emotion work”. Sociology Quarterly, 36, 273-
296. 

Zapf, D. (2002). “Emotion work and psychological well-
being – A review of the literature and some 
considerations”, Human Resource Management 
Review, 12 (2), 237-68.  

 



149

 981 -941(، 4)33مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

 

 للجامعات التخطيط لتهيئة جامعة طيبة لتحقيق سياسات التصنيف العالميواقع 
 نايف عبداهلل اللهيبي                                      علي حسين حورية

 وزارة التربية والتعليم -المملكة العربية السعودية          جامعة طيبة  -قسم اإلدارة التربوية –كلية التربية 
 03/00/3300تاريخ القبول:                                 03/6/3300تاريخ التسلم: 

واقع التخطيط لتهيئة جامعة طيبة لتحقيق سياسات التصنيف العالمي للجامعات، والتوصل إلى تصور مقترح لتهيئة جامعة  علىالتعرف  إلى هدفت الدراسة
 ،مستجيبا   14أجريت مقابالت نوعية مع عينة قصدية تمثلت في  إذالمنهج النوعي,  الدراسة طيبة لتحقيق سياسات التصنيف العالمي للجامعات. اعتمدت

توصلت الدراسة إلى وجود إجماع على سياسات و  .جامعةالوأعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة, من مختلف كليات  ب القرارأصحاجميعهم من 
لت توصوالمعايير والمؤشرات المستخدمة في التصنيف. كما  التصنيف بين مؤسسات التصنيف العالمي للجامعات من ناحية األهداف وأساليب جمع البيانات,

قد تحول دون مشاركة الجامعة في  ،معوقاتعدة وكشفت الدراسة عن وجود  .الجامعة للمنافسة في التصنيف العالمي للجامعاتفي  ا  عام ا  توجه إلى أن هناك
النواحي المادية. وفي ضوء ذلك, أوصت الدراسة بزيادة الوعي بمفاهيم التصنيف و اإلدارية,  نواحيالو تعلق بالموارد البشرية, تالتصنيف العالمي للجامعات, 

أوصت الدراسة بتبني مثل المحاضرات والندوات والمؤتمرات. كما  ،على جميع المستويات في الجامعة بمختلف الوسائلللجامعات وثقافته وسياساته العالمي 
 اإلداريةو البشرية  لنواحيبا مرتبطةحقيق سياسات التصنيف العالمي للجامعات من خالل خطوات تطويرية يتعلق بتهيئة جامعة طيبة لت المقترح الذي تصورال
 .)التخطيط، جامعة طيبة، سياسات، التصنيف العالمي للجامعاتالكلمات المفتاحية: (المادية.و 
 

The reality of planning for preparing Taibah University to achieve the global ranking policies of the 
Universities 

Ali Hussein Houriah                           

College of Education, Department of Educational Administration - Taibah University 

 Nayef Abdullah ALluhibi 
Teacher in the Ministry of Education - KSA 

he study aimed to identify the reality of planning for preparing Taibah University to achieve the global ranking 
policies of the universities, and reach perception of a proposal for preparing Taibah University to achieve the 
global ranking policies of the universities. The study was qualitative approach, where the quality of the interviews 

were conducted with deliberate sample consisted of 24 respondents, all of whom are officials and faculty members 
Taibah University in Medina, from various faculties of Taibah University in Medina. The study concluded there is a 
consensus on the classification policies between the institutions of the world rankings of universities in terms of the 
objectives and methods of data collection, criteria and indicators used in the classification. The results also showed that 
there is a general trend in the university to compete in the world rankings of universities. The study revealed the existence 
of obstacles, may prevent the participation of the university in the rankings of universities, related to human resources, 
and administrative aspects, and material aspects. The study recommended increasing awareness of the concepts and 
culture policies rankings of universities, at all levels in the university through various means such as lectures, seminars 
and conferences. Also, the study recommended the adoption of the proposed visualization which concerns for preparing 
Taibah University to achieve the global ranking policies of the universities, through the steps linked to developmental 
aspects of human, administrative and physical.(Keywords: Planning, Taibah University, Policies, Rankings of 
Universities). 

 :المقدمة
ع الدراسات المتخصصة ظهور التصنيف تاريخيا  للمرة رج  ت  

م, للدراسات األوروبية التي هدفت إلى تحديد 9881األولى عام 
 طلبةفي تخريج  فيما إذا كانت البيئة أو الوراثة تمثل عامال  رئيسا  

, فجرت محاولة لتقويم نوعية المؤسسات والباحثين فيها متميزين
في مجالي العلوم والطب, ومنذ ذلك الحين أخذت مؤسسات 

لجامعات, ومؤسسات التعليم االتصنيف, والعديد من أنظمة تقويم 
الظهور, إال أن الشكل الحديث من التصنيف التزايد و العالي في 

 US News and Worldالتعليمية قدمته صحيفة )للمؤسسات 
Reportي الواليات المتحدة األمريكية منذ أكثر من عقدين ( ف

بهدف نشر مقارنة حول شفافية المؤسسات التعليمية, ومع مرور 
وتنوعت أهدافها من حيث  ،الوقت تعددت هذه المؤسسات

 ا  خمسين نظام حواليالتصنيف فوصل عددها إلى 
 (.Ismail, 2009للتصنيف)

T 
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ويجرى تصنيف الجامعات على ثالثة مستويات, منها المستوى 
العالمي الذي يتم فيه ترتيب الجامعات عالميا  حسب األفضلية 

يف األكاديمي مثل التصن ،بواسطة مؤسسات التصنيف العالمية
  Shanghai)تونج شنغهاي  جامعة جياولجامعات العالم من 

Jiao Tong University)لتايمز للتعليم العالي , وملحق ا
(Times Higher Education Supplement, THES- 

QS) اإلنترنت, وتصنيف الجامعات العالمية على شبكة 
(Webometrics) وأما التصنيف الثاني فهو على المستوى .

اإلقليمي ويكون تصنيف الجامعات على نطاق عدة دول مثل 
المفوضية تصنيف الجامعات في االتحاد األوروبي من 

األوروبية, والتصنيف األكاديمي للجامعات من منظمة المؤتمر 
. (Organization of the Islamic Conference)اإلسالمي

والتصنيف الثالث على المستوى الوطني, ويكون تصنيف 
الجامعات فيه على مستوى البلد الواحد, مثل بعض التصنيفات 

ة كتصنيف أفضل التي تجرى في الواليات المتحدة األمريكي
الجامعات البحثية األمريكية, وتصنيف واشنطن الشهري 

 للجامعات وغيرها.
وقد وضعت المؤسسات المعنية بالتصنيف العالمي للجامعات 
سياسات, ينبغي على الجامعات معرفتها للمنافسة على المراكز 
المتقدمة في التصنيف من جهة, واإلفادة منها في تطوير أداء 

جهة أخرى, فانعكاس التصنيف على تحسين الجامعات من 
األداء وتطوير التعليم في المؤسسة, أحد أهم الفوائد المتوقعة من 

 (.Ismail, 2009التصنيف )
وتسعى جامعة طيبة )كإحدى الجامعات السعودية( إلى إيجاد 
مكانة مرموقة لها في مصاف الجامعات العالمية في قوائم 

دة  ذلك في أحد التوجهات التي التصنيف العالمي للجامعات, مؤك
هـ الذي نص 9441لجامعة طيبة  ستراتيجيةاإلتضمنتها الخطة 

قليميا  وعالميا " وذلك من  على "االرتقاء بمكانة الجامعة محليا  وا 
خالل عدة أهداف منها الحصول على االعتماد األكاديمي 
 المؤسسي والبرامجي من الهيئات المحلية والعالمية, وتطوير موقع

( باللغتين العربية اإلنترنتالجامعة على الشبكة العالمية )
يتضمن معلومات ومؤشرات يسهل الوصول إليها و واإلنجليزية, 

براز الصورة الذهنية للجامعة )جامعة  وقياس جودتها, وتحسين وا 
(. وعلى الرغم من ذلك فإن الجامعة ال 11، ص1199طيبة, 

منافسة على مراكز تزال في حاجة إلى التخطيط لتهيئتها لل
 متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات.

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي: كيف  تتمثل

يمكن تهيئة جامعة طيبة لسياسات التصنيف العالمي للجامعات؟ 
تسعى الدراسة الحالية لإلجابة  نوينبثق من السؤال الرئيس سؤاال

 عنهما وهما:
  ما واقع جامعة طيبة للوفاء بمتطلبات سياسات التصنيف

 العالمي للجامعات؟
  ما التصور المقترح لتهيئة جامعة طيبة لتحقيق سياسات

 التصنيف العالمي للجامعات؟
 :أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالية لتحقيق هدف رئيس يتمثل في التخطيط 
لتهيئة جامعة طيبة لتحقيق سياسات التصنيف العالمي 

 :اآلتيةللجامعات. ويتفرع عن الهدف الرئيس األهداف 
  تحديد واقع جامعة طيبة للوفاء بمتطلبات سياسات التصنيف

 العالمي للجامعات.
 طيبة لتحقيق  التوصل إلى تصور مقترح لتهيئة جامعة

 سياسات التصنيف العالمي للجامعات.
 :أهمية الدراسة

 :يأتييمكن تحديد أهمية الدراسة الحالية من خالل ما 
  تعد الدراسة الحالية, األولى على الصعيد المحلي والعربي– 

إليه من خالل البحث في   وما توصال ينحسب علم الباحث
التي تناولت  – اإلنترنتمصادر المعلومات على شبكة 

سياسات التصنيف العالمي للجامعات واإلفادة منها في 
التخطيط لتهيئة الجامعات العربية عامة والجامعات السعودية 
خاصة لسياسات التصنيف العالمي للجامعات, حيث تفتقر 
المكتبة العربية إلى الدراسات المتعلقة بتحليل السياسات 

تصنيف الجامعات  وما يتعلق بسياسات ،التربوية بعامة
 بخاصة.

 الدراسة الحالية في زيادة ثقافة القارئ العربي حول  أسهمت
سياسات التصنيف العالمي للجامعات, وتعرض له أهم 
الصيغ والنماذج العالمية لسياسات تصنيف الجامعات, 
والمشكالت المعيقة له والحلول الحالية المطروحة لمواجهتها, 
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لسياسات التصنيف العالمي والتخطيط لتهيئة جامعة طيبة 
 للجامعات واإلفادة منها في تطوير التعليم الجامعي.

  قد تساعد نتائج الدراسة الحالية وتوصياتها ومقترحاتها جامعة
والجامعات السعودية بشكل عام, في  ،طيبة بشكل خاص

اإلفادة من سياسات التصنيف العالمي للجامعات في تطوير 
ة وبحوثها العلمية, وتهيئتها سياساتها وبرامجها التعليمي

للمنافسة في قوائم التصنيف العالمي للجامعات, مما قد يسهم 
 في تطوير التعليم الجامعي السعودي.

 :حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة الحالية على تحليل سياسات التصنيف العالمي 
للجامعات في إطار الحدود الموضوعية في التركيز على 

العشري، والتصنيف العشريني, والتصنيف تصنيف الجامعات 
 تونج المئوي, والتصنيف الخمس مئوي لتصنيف جامعة جياو

, الذي يطلق (Shanghai Jiao Tong University)شانغهاى
, وتصنيف (ARWU)عليه التصنيف األكاديمي لجامعات العالم 

 Times Higher Education)ملحق التايمز للتعليم العالي 
Supplement, THES- QS) وتصنيف الجامعات العالمية ,

, والبحث في تصور (Webometrics) اإلنترنتعلى شبكة 
لتهيئة جامعة طيبة لتحقيق سياسات التصنيف العالمي 

 للجامعات.
لين ؤو كما اقتصرت في تطبيق أداتها على عينة من المس

المعنيين بالتطوير الجامعي والبحث العلمي, وأعضاء هيئة 
عة طيبة بالمدينة المنورة خالل العام الدراسي التدريس في جام

 هـ.9441-9444
 :مصطلحات الدراسة

 :(Planning)التخطيط 
يعرف التخطيط بأنه: "عملية علمية منهجية تستخدم أسلوب 
منظم الستثمار الموارد واإلمكانيات البشرية والمادية والطاقات 
المتوفرة, من أجل تحقيق أهداف المنظمة وتطويرها نحو األفضل 

االعتبار التوقعات المستقبلية بضمن خطة مرسومة, مع األخذ 
 (.1114وظروف المجتمع البيئية" )نشوان,

أما التعريف اإلجرائي للتخطيط فهو: عملية علمية يتم بمقتضاها 
والمادية المتاحة  ،االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات البشرية

والمنافسة في  ،لتحقيق أهدافها المستقبلية ؛في جامعة طيبة
 التصنيف العالمي للجامعات.

 :(Policies) سياسات
مختارة من بين مجموعة من  تعرف السياسة بأنها: "طريقة عمل

البدائل في ضوء مجموعة من الظروف واالعتبارات بهدف 
التوجيه والتحكم في القرارات الحالية والمستقبلية, أو أنها خطة 
جراءات مقبولة  شاملة ذات مستوى عاٍل تتضمن أهداف عامة وا 

 (.18, ص1111من جانب السلطات الحكومية" )بيومي, 
 :(Universities Ranking)تصنيف الجامعات 

يعرف التصنيف علميا  بأنه: "أسلوب لتنظيم مجموعة محددة من 
األشياء التي ق وِّمت من خالل معايير مختلفة, مما يوفر وضعا  
أكثر شمولية لألشياء, ويجعل تنظيمها من األفضل إلى األسوأ, 

 (.419, ص1118مهمة أكثر سهولة" )مجيد والزيادات, 
الجامعات إجرائيا  بأنه: قائمة من المؤسسات ويعرف تصنيف 

األكاديمية المرتبة بناء على مكانتها التي تتحدد على أساس 
مجموعة من العوامل الواضحة )المعايير(, حيث ينظر إليها 
بموضوعية كمؤشر لجودة المؤسسات على أساس مجموعة من 
ة البيانات األمبريقية, أو الرأي المنبثق من الدراسات المسحي

 ،الحاليين طلبةالمختلفة للعلماء واألكاديميين والخريجين وال
والمتوقع التحاقهم مستقبال , والعاملين من خريجي المؤسسة, 

 والمنشورات البحثية وأدلتها.
 Universities ranking)سياسات تصنيف الجامعات 

Policies): 
تعرف سياسات تصنيف الجامعات بأنها: مجموعة العمليات 
والموجهات والبدائل المتبعة في المؤسسات المعنية بتصنيف 
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, حيث تحتوي في مكوناتها 
 مجموعة من األهداف واألولويات والمعايير والمؤشرات والبرامج.

والتعريف اإلجرائي لسياسات تصنيف الجامعات هو: مجموعة 
في مؤسسات التصنيف العمليات والموجهات والبدائل المتبعة 

العالمي للجامعات, بهدف إجراء المقارنات بين الجامعات حول 
 العالم, وفرزها في نظام ترتيبي معين مرتبة حسب األفضلية.

 World Ranking of) التصنيف العالمي للجامعات
universities) 
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والبرامج والبحث  ،طريقة لجمع المعلومات بهدف تقويم الجامعات
والنشاطات العلمية لتوفير التوجيه لجماعات مستهدفة  ،العلمي
مثل الطلبة الذين أنهوا دراستهم المدرسية ويريدون ، محددة

االلتحاق بالجامعة ، أو الطلبة الذين يريدون تغيير تخصصاتهم 
أو جامعاتهم ، أو أعضاء من طاقم إدارة القسم أو الجامعة الذين 

تى يبقوا في وضع تنافسي يريدون معرفة نقاط قّوتهم وضعفهم ح
 (1114)أبوخلف, 

 (Taibah University) جامعة طيبة
( 111114جامعة سعودية أنشئت بموجب األمر السامي رقم )

هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس 91/1/9414بتاريخ 
هـ 91/4/9414( بتاريخ 9/11/9414التعليم العالي رقم )

ن سعود اإلسالمية القاضي بدمج فرعي جامعة اإلمام محمد ب
العزيز في المدينة المنورة ليكونا جامعة  وجامعة الملك عبد

مقرها منطقة المدينة المنورة. وصدر القرار السامي رقم  ،مستقلة
هـ القاضي بتسمية 91/4/9411( بتاريخ 1/ب/11141)

 الجامعة بالمدينة المنورة بجامعة طيبة. )موقع جامعة طيبة(.
 للدراسة:اإلطار النظري 

 سياسات تصنيف الجامعات من منظور عالمي:
ظهر مصطلح تصنيف الجامعات بعد االزدياد الكبير في 

فالحاجة إلى  ؛مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم
التصنيف قضية تنظيمية أوجدتها الطفرة الكبيرة والتوسع الكمي 

ساته غير المسبوق في التعليم العالي, مما استوجب تصنيف مؤس
وقبل ظهور هذا النوع من األدبيات لم تكن  ،وترتيبها, حيث إنه

 ،الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تقيَّم من جهات خارجية
يمكن االعتماد عليها من أصحاب المصلحة المعنيين من 

وأولياء األمور, بالمقارنة ومعرفة األفضل,  طلبةاألكاديميين وال
بل كانت تبرز بفضل قوتها العلمية واإلدارية, وتشتهر من خالل 
تصورات وخبرات وتجارب الناس معها, والذي كان يؤدي إلى 
ترتيب تقليدي لدى المعنيين بأفضلية تلك الجامعات, إال أن ثمة 

قادرة على إشكالية علمية تمثلت في عدم توفر أساليب علمية 
(. وكانت بدايات 1114فحص الترتيب بصورة دورية )أبوخلف, 

م في دراسات أوروبية هدفت إلى 9181ظهور التصنيف عام 
تحديد ما إذا كانت الوراثة أو البيئة تعد العامل األساسي في 
إنتاج األشخاص المميزين والعباقرة, وجرت محاولة لتقييم نوعية 

التي أثرت بنتائجها على المهتمين المؤسسات والباحثين فيها, و 
 (.Ismail, 2009بتقييم الجودة )

أما الشكل الحديث لتصنيف الجامعات فقد بدأت به صحيفة 
(U.S. News and World Report في الواليات المتحدة )

األمريكية, عندما أصدرت تصنيفها للجامعات األمريكية في عام 
اثلة لتصنيف م, حيث كان دافعا  لتقديم تجارب مم9184

(, فظهرت 1111الجامعات في دول أخرى )بافيل ونحاس, 
م, تالها التجربة األلمانية عام 9114التجربة البريطانية عام 

(. 1114م )أبو خلف, 9114م, ثم التجربة اليابانية عام 9181
ومع مرور الزمن ظهرت العديد من المؤسسات والجهات التي 

ق  ليميا  وعالميا .تقوم بتصنيف الجامعات محليا  وا 
فإن هناك ندرة في  ،ونظرا  لحداثة مصطلح تصنيف الجامعات

الدراسات العربية التي تطرقت إلى مفهومه, فقد عرفه مجيد 
( بأنه طريقة لجمع المعلومات لتقويم الجامعات 1118والزيادات )

والنشاطات العلمية لتوفير التوجيه لجماعات  ،والبرامج والبحث
مثل الطلبة الذين أنهوا دراستهم المدرسية  مستهدفة محددة ـ

ويريدون االلتحاق بالجامعة، أو الطلبة الذين يريدون تغيير 
تخصصاتهم أو جامعاتهم، أو أعضاء من طاقم إدارة القسم أو 
الجامعة الذين يريدون معرفة نقاط قّوتهم وضعفهم حتى يبقوا في 

 ,Usher and Savinoكما عرفه آشر وسافينو) وضع تنافسي.
( بأنه قوائم لتجمع مؤسسات تعليمية  مرتبة بشكل نسبي 2007

وفقا  لمجموعة من المؤشرات في ترتيب تنازلي, تعرض عادة  في 
 جداول دورية.

وقد اشتهر تصنيف الجامعات وذاع صيته في األوساط 
 بعد قيام جامعة جياو ،األكاديمية وغير األكاديمية بشكل كبير

 (Shanghai Jiao Tong University)شانغهاى تونج
م, حددت فيه 1114بإصدار تصنيف لجامعات العالم في عام 

مكانة الجامعات الصينية مقارنة  بجامعات العالم نتيجة للتطور 
الهائل في التكنولوجيا واالتصاالت والتحرر االقتصادي الذي 
وجه عجلة االقتصاد العالمي للتنافس في مجال التكنولوجيا 

(, ولفت أنظار القائمين على التعليم Boulton, 2010والعلم )
العالي والجامعات وصناع السياسات التعليمية في شتى أنحاء 
العالم إلى أهمية التصنيف العالمي للجامعات, والتنافس في 
الحصول على مراكز متقدمة في الجداول الدورية التي أصبحت 
تصدر بشكل سنوي من المؤسسات المعنية بالتصنيف والتي 
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تعددت فيما بعد. ويشار إلى أن العديد من الدراسات أرجعت 
البداية الفعلية النتشار تصنيف الجامعات على نطاق واسع على 

 مستوى العالم في الوقت الراهن إلى هذا التصنيف.
 أهمية تصنيف الجامعات:

ساعدت خصائص ومزايا تصنيف الجامعات على انتشاره على 
االهتمام بها في األوساط األكاديمية مستوى دول العالم وتزايد 

وغير األكاديمية. وبالتالي فتصنيف الجامعات يعد مؤشرا  على 
جودة التعليم ومدى مساهمة الجامعات والمؤسسات التعليمية في 
الجوانب التي تستهدفها الدول والحكومات, ومدى تحقيق األهداف 

التعليم في التي أنشئت من أجلها, ويمكن اعتباره مقياسا  لتطور 
(, وبالتالي فهو بمثابة دليل 1191الباري,  مختلف الدول )عبد

لصناع السياسات ومتخذي القرار لقراءة واقع الجامعات 
والمؤسسات التعليمية على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو 

 الدولي. 
كما أنه يعزز المنافسة الدولية في التعليم العالي, ويسهم بشكل 

ة تعليمية جاذبة ومتعددة الثقافات واالتجاهات كبير في خلق بيئ
نحو التعاون والتنافس بين الجامعات, وهو محطة لتحسين 
وتعزيز نقاط القوة والقضاء على نقاط الضعف في الجامعات 

(. ويكشف عن Ismail, 2009ومؤسسات التعليم العالي )
ن مكانة الجامعة عالميا  إذ إمستوى المساهمة في البحث العلمي, 

يعتمد على ما تقوم به من نشر أبحاث جديدة وذات جودة عالية 
(, وبالتالي فهو يزيد من تنافسية الجامعات 1191)عبدالباري, 

في نشر المزيد من البحوث العلمية واالهتمام بجودتها؛ مما 
 طة بها. و ينعكس على االرتقاء باألدوار المن

التعليم لمؤسسات  طلبةويؤثر تصنيف الجامعات في اختيار ال
العالي ويفتح األبواب للوصول إلى أفضل الفرص في الحصول 

ن إ إذعلى الجامعات والمؤسسات التعليمية األفضل والمناسبة, 
تصنيف الجامعات في جداول دورية سنوية أو فصلية أو خالل 

 طلبةاختيار ال فيمدة معينة, وترتيبها حسب األفضلية يؤثر 
معات ومؤسسات التعليم العالي, الخريجين من التعليم العام للجا

كونه يوفر فرص التعرف على المكانة العلمية للجامعات التي 
واختيار المناسب  ،االلتحاق بها والمقارنة فيما بينها في يرغبون

 ,Clarke, 2007)منها. وفيما يتعلق بسوق العمل, يرى كالرك 
p.41) يعلمون بأن ترتيب جامعتهم أو مؤسستهم  طلبةأن ال

ليمية التي يدرسون بها أو يرغبون االلتحاق بها وموقعها في التع
تصنيف الجامعات تؤثر في إمكانية حصولهم على عمل بعد 

 تخرجهم, ولذلك يساعدهم التصنيف في تحسين اختيارهم. 
 مؤسسات التصنيف العالمي للجامعات:

توجد عدة مؤسسات ومنظمات حول العالم تقوم بتصنيف 
أو إقليميا  أو عالميا , وسنتناول أهم  جامعات العالم محليا  

مؤسسات التصنيف العالمي للجامعات فقط لمبررات تتعلق 
 بمحددات الدراسة الحالية.

 :التصنيف األكاديمي لجامعات العالم
 Academic Ranking)التصنيف األكاديمي لجامعات العالم 

of World Universities)  هو مشروع صيني يصدر من
 Shanghai  Jiao Tong)نغ شنغهاي الصينية تو  جامعة جياو

University)  ويرمز له بشكل مختصر بالرمز أرو(ARWU) ,
, 1111قام دون أي دعم من جهة خارجية )بافيل ونحاس, 

 1114(. وقد صدر أول تصنيف منه في حزيران عام 881ص
من معهد التعليم العالي في الجامعة، ويعتمد في جزء من بياناته 

ات منشورة من قبل الجامعات نفسها، إما من مواقعها على معلوم
أو من خالل إحصائيات لمنظمات عالمية  اإلنترنتعلى 

كاليونسكو مثال ، أو ما تزوده به الجامعات من معلومات. ويعد 
هذا التصنيف من أكثر التصنيفات العالمية تأثيرا  وأهمية, وكان 

مية والحكومية في سببا  في إثارة جدل واسع في األوساط األكادي
بعض الدول كفرنسا، األمر الذي أدى إلى تعديل القوانين 

عطاء الجامعة   مزيدا  من االستقاللية الذاتية. الجامعية فيها وا 
ويستخدم التصنيف األكاديمي لجامعات العالم أربعة معايير, لكل 

, 1111معيار مؤشرات وأوزان دالة عليه, ويحدد )بافيل ونحاس, 
 المعايير في اآلتي:( هذه 889ص
  معيار جودة التعليم, ويتضمن مؤشر عدد الخريجين الذين

نالوا جائزة نوبل أو ميدالية فيلدز. ويقصد بالخريجين في هذا 
المؤشر بأنهم من حصل على شهادة البكالوريوس أو 
الماجستير أو الدكتوراه من الجامعة. ويتغير الوزن حسب 

أو الميدالية. فيعطى وزن السنة التي تم فيها نيل الجائزة 
م فما دون, 9119% عند نيل تلك الجوائز من العام 911

% لكل عقد من الزمن حتى يصل إلى 91ويتم إنقاص الوزن 
 م.9191 –م 9119% في العقد 91



154

 نايف اللهيبي     علي حورية

 

  معيار جودة أعضاء هيئة التدريس, وفيه مؤشران, األول عدد
ميدالية فيلدز أعضاء هيئة التدريس الذين نالوا جائزة نوبل أو 

في أثناء عملهم في الجامعة. ويتغير الوزن حسب السنة التي 
م 1118 –م 1119تم فيها نيل الجائزة أو الميدالية.  فبين 

% لكل عقد من 91%, ويتم إنقاص الوزن 911يعطى وزن 
م. 9111 –م 9199% في العقد 91الزمن بحيث يصل إلى 

تخدم أبحاثهم والثاني عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تس
بكثرة من قبل غيرهم. ويتم فيه إحصاء الباحثين في علوم 

 الحياة والطب والفيزياء والهندسة وعلم االجتماع.
  معيار جودة األبحاث العلمية, وفيه مؤشران, األول عدد

ومجلة  (Nature)األبحاث المنشورة في مجلة الطبيعة 
عند م. و 1118 –م 1111بين العامين  (Science)العلوم 

تعدد كاتبي البحث يتم إعطاء وزن لكل باحث حسب ترتيب 
اسمه في البحث المنشور. وهذا المؤشر تم حذفه بالنسبة 
للجامعات التي ليس فيها علوم طبيعية, كالجامعات 

فقط. والثاني عدد األبحاث  اإلنسانيةالمتخصصة في العلوم 
 Science Citationوهما:  1118التي تمت فهرستها عام 
Index- Expanded  وSocial Science Citation 

Index لألبحاث في كل 11. وقد تم إعطاء وزن مقداره %
 فهرس.

  معيار حجم أو مقاس الجامعة, وفيه مؤشر واحد, وهو
ويحسب مقاس  ،نصيب كل عضو هيئة تدريس مما سبق

الجامعة بتقسيم مجموع المعايير السابقة على عدد أعضاء 
امعة. والجامعة التي تحصل على أعلى هيئة التدريس في الج

, ويتم 911درجة في مجموع المؤشرات تعطى المجموع 
حساب الدرجة لباقي الجامعات كنسبة من مائة. والجامعة 
التي تحصل على مجموع أعلى تأتي قبل غيرها في جدول 
تصنيف الجامعات. وعند تساوي الدرجة يتم إعطاء رقم 

سب التسلسل الهجائي التسلسل نفسه, وتذكر الجامعة ح
السمها ضمن المجموعة التي تتساوى معها في المجموع. لذا 

 919مثال , فبعد أول  1111يالحظ التكرار في تصنيف 
جامعة على مستوى العالم يتكرر التسلسل للجامعات بين 

 – 119, ثم يتكرر لتلك الجامعات التي بين 911 – 911
 – 411بين , ومثله 414 – 114, ثم هو مكرر بين 111
 .118 – 411, وكذلك بين 419

( أن قوة التصنيف Ying &Jingao, 2009ويرى ينج وجينجاو)
تكمن في ابتعاده عن  (ARWU)األكاديمي لجامعات العالم 

التبعية ألي سلطة حكومية, فهو ينشر من مؤسسة غير حكومية 
تابعة لجامعة جياوتونغ شنغهاي, والحكومة الصينية ال تتدخل 
فيه بأي شكل من األشكال, والذي يعتبر بعدا  أساسيا  يعتمد عليه 
في الحكم على مصداقية التصنيف. لذلك فإن هذا التصنيف من 

فات أهمية بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي أكثر التصني
والجامعات والمسؤولين فيها, في السعي نحو تحقيق مراكز 

 متقدمة في هذا التصنيف.
وفي حين إمكانية وجود نسبة من الخطأ في دقة التصنيف 
األكاديمي للجامعات إال أن هناك دالالت كثيرة على امتالكه 

ضح كثيرا  في حصول جامعة قدرا  كبيرا  من المصداقية, التي تت
شنغهاي التي تصدر التصنيف على موقع متأخر في قائمة 
ترتيب الجامعات, وال تتضمن القائمة أيا  من الجامعات الصينية 

(. كما أنه يعد من 1191في المائة األولى منها )عبدالمجيد, 
أكثر التصنيفات ثباتا  وشفافية, ويعتمد بشكل أساسي على قياس 

مي, إضافة إلى وضوح منهجيته وتطبيقها بثبات على البحث العل
 (.94, ص1199مر الوقت )ألتباخ, 

 تصنيف ملحق التايمز للتعليم العالي:
 Times Higher)تصنيف ملحق التايمز للتعليم العالي 

Education Supplement)  تصدره مؤسسة بريطانية تعليمية
 م تسمى كواكواريلي9111مهنية تأسست عام 

, مع صحيفة التايمز, (Quacquarelli Symonds)سيموندس
ولها فروع في لندن, وباريس, وسنغافورة والعديد من الدول حول 
العالم. وتهدف هذه المؤسسة إلى رفع مستوى المعايير العالمية 
للتعليم العالي, والحصول على معلومات حول البرامج الدراسية 

لوم في مختلف جامعات العالم, خاصة في تخصصات الع
جامعة من بين أكثر من  111والتقنية, وعمل مقارنة ألفضل 

وأولياء  طلبةجامعة حول العالم إلصدار دليل يساعد ال 41.111
استمر  إذاألمور والشركات المهنية في اختيار الجامعات، 

التعاون بين هذه المؤسسة وصحيفة التايمز للتعليم العالي حتى 
م )صائغ, 1191م, ليستقل كل منهما بتصنيف جديد عام 1111
 (.11, ص1199

وصدر أول تصنيف لجامعات العالم في ملحق التعليم العالي 
واستمرت اإلصدارات بعد ذلك  ،م1114لصحيفة التايمز عام 
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حق التعليم العالي عدة جداول للتصنيف سنويا . ويقدم تصنيف مل
بدءا  من تصنيف جامعات العالم بشكل عام, حيث يتم ذكر 

جامعة في التصنيف العام. إضافة إلى إصداره  111أفضل 
 11جامعة في أمريكا الشمالية, وألفضل  11جداول بأفضل 

جامعة في باقي أنحاء العالم. إال  11جامعة في أوروبا, وألفضل 
جداول ال تضيف جديدا  ألنها مستنتجة من الجدول أن هذه ال

جامعة في  911العام للتصنيف. كما أن هناك جداول ألفضل 
كل من العلوم, والتقنية, والطب, والعلوم االجتماعية, واآلداب 

 (.881, ص1111والعلوم اإلنسانية )بافيل ونحاس, 
( 18 -11, ص1199ويعتمد هذا التصنيف كما بين صائغ )

 معايير ذات بنية هيكلية الطابع هي: على عدة
  41تقويم النظير: حيث يخصص لهذا المعيار وزن قدره %

وتستخلص نتيجته من توزيع استبانات الستطالع آراء 
الخبراء في الجامعات من مختلف أنحاء العالم. ويستثنى 
المشاركين من تقييم المؤسسات العلمية التي يعملون فيها. 

وذلك لضمان االنتشار  ،احية الجغرافيةوتطبق األوزان من الن
 والدقة والعدالة.

 ويعطي هذا المعيار وزنا  طلبةنسبة أعضاء هيئة التدريس لل :
 هم في الجامعة. طلبتمقابل  المدرسين% لعدد 11قدره 

 قدره  لهذا المعيار وزن البحوث واإلشارة العلمية: ويخصص
 % للبحوث التي ينشرها أساتذة الجامعة. 11

 91سوق العمل: ويستحوذ هذا المعيار على ما قدره  تقويم %
 من وزن التصنيف. 

  :من % 1خصص لهذا المعيار نسبة وياألساتذة األجانب
 وزن التصنيف.

 طلبةمن األجانب  طلبةالطلبة األجانب: ويقصد بذلك نسبة ال 
 .% 1وخصص لهذا المعيار نسبة  ،الجامعة

للتعليم العالي, أن ولعل أبرز ما يميز تصنيف ملحق التايمز 
مؤشراته تعنى بمعظم األدوار األكاديمية والبحثية واالجتماعية 
المنوطة بالجامعة, وهي مؤشرات بنيوية تتقصى األدوار المعقدة 
للجامعة, وتتعمق في تحليل مقوماتها, وتقوم جودة العملية 
التعليمية فيها, ومستوى البحوث العلمية التي تصدرها ومدى 

نها, وتقوم مخرجاتها, وتهتم بسمعتها على الصعيد االستفادة م
 (.18 -11, ص ص1199الدولي )صائغ, 

 :اإلنترنتتصنيف الجامعات العالمية على شبكة 
بتصنيف  (Cybermetrics Lab)الدولي  اإلنترنتيقوم مختبر 

, الذي أطلق عليه تصنيف اإلنترنتالجامعات على شبكة 
الدولي هو  اإلنترنت. ومختبر (Webometrics)ويبوماتركس

معمل الكتروني يحوي مجموعة بحثية من المتخصصين في 
تتلخص مهمتها في مالحظة و بيانات الشبكة الدولية لإلنترنت, 

أنشطة البحث العلمي واألكاديمي والمنشورات العلمية على شبكة 
(. وهو أحد المراكز البحثية 11, ص1118)السعيد,  اإلنترنت

القومي اإلسباني للبحوث, والتي هي أكبر التابعة لوحدة المجلس 
 (.Ismail, 2009, p.10هيئة عامة للبحوث في إسبانيا )

تعكس  اإلنترنتويرى القائمون على التصنيف, أن شبكة 
مخرجات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بشكل أفضل, 
وتعطيهم المجاالت والفرص لعرض نشاطاتهم البحثية بشكل 

الجامعات العالمية على ما يتم نشره كامل. لذلك بني تصنيف 
 .اإلنترنتمن الجامعات في مواقعها على شبكة 

م, ويتم تحديثه كل ستة أشهر, 1114وقد أجري التصنيف عام 
حيث يتم جمع المعلومات في شهري يناير ويونيو,  ثم يصار 
إلى نشرها في الشهر التالي لجمعها. وتجمع المعلومات من 

, لذلك اإلنترنتدراسة المتوفرة على شبكة مواقع الجامعات محل ال
فإن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي ليس لها مواقع 
على الشبكة تستبعد من التصنيف. ويستخدم القائمون على 
التصنيف أدلة الجامعات للوصول إلى مواقع الجامعات على 

. وتستخدم محركات البحث المشهورة وبعض قواعد اإلنترنت
للحصول على المعلومات  اإلنترنتالمتوفرة على شبكة  البيانات

لم يتم زيارة مواقع الجامعات  إذ ،الدقيقة عن مواقع الجامعات
بشكل مباشر بل تم االعتماد على محركات البحث إلعطاء 

وقد استخدم  (.819, ص1111النتائج المطلوبة )بافيل ونحاس, 
الجامعات  القائمون على التصنيف أربعة معايير يتم  تصنيف

الجامعات وفق معايير  فحسب كل معيار على حدة, ثم تصن
 (:819, ص1111التصنيف العام التالية )بافيل ونحاس, 

  حجم موقع الجامعة(Size, S) :بعدد الصفحات  ويقاس
 .اإلنترنتالتي يحتويها موقع الجامعة على 
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 الوضوح(Visibility, V) :بحساب عدد روابط  ويقاس
ول لوصيتم ا ، إذالتي تشير إلى موقع الجامعة اإلنترنت

 .بشكل موثوق عن طريق محركات البحثإليه 
  الملفات الثرية(Rich Files, R) :بعدد الملفات  ويقاس

, والملفات التي اإلنترنتالتي يحتويها موقع الجامعة على 
 ,doc, ppt)تؤخذ في الحسبان هي الملفات ذات االمتداد 

pdf, ps).  
 لمنشورة البحوث ا(Research published, Rp) :

ومدى  ،عدد البحوث المنشورة ألساتذة الجامعةويقاس ب
 اإلشارة إليها واستخدامها من اآلخرين. 

عليه  مينبأن القائ اإلنترنتويتميز تصنيف الجامعات على شبكة 
أضافوا فصال  للتحليل المقارن, خصص للمقارنة بين نتائج ترتيب 

عالن أفضل  ،الجامعات للدول في كل قارة على حدة  911وا 
عالن أفضل  جامعة فيها, وبين القارات المختلفة حول العالم وا 

 (.911, ص1118جامعة فيها )السعيد,  4111
للغوي التقليدي, ويواجه التصنيف النقد األساسي من ناحية تحيزه ا

من متحدثي اللغة  اإلنترنتن أكثر من نصف مستخدمي إذ إ
ن إذ إاإلنجليزية. ومن ناحية أخرى التحيز التخصصي الجديد, 

 ،اإلنترنتالتكنولوجيا أصبحت تحظى بتغطية أوسع في عالم 
مقارنة بالتخصصات الحيوية الطبية والتخصصات األخرى. 

ريكس يرتبط بشكل جيد مع وعلى الرغم من أن تصنيف ويبومات
نوعية التعليم المقدم والسمعة والمكانة األكاديمية, إال أن النواحي 

 ,Ismailاالعتبار )باألخرى غير األكاديمية يجب أن تؤخذ 
2009, p.11.) 

( يرى أن هناك عدة مشكالت تتعلق بهذا 1118السعيد )أن إال 
% 1قارب تحد من مكانته عالميا  في أنه يوجد ما ي ،التصنيف

من الجامعات ال تملك مواقع إنترنت شاملة وقت تحليل البيانات 
صدار األحكام عند أول إعالن للتصنيف وهي غالبا  جامعات  وا 
صغيرة في الدول النامية. كما يوجد عدد مماثل من الجامعات 

من خالل مواقع خاصة بالشبكة  اإلنترنتعلى  وجودلها 
تنشر بعض الجامعات بياناتها على األكاديمية في الدولة, وأحيانا  

 من مواقع مؤسسات إلكترونية في دول أخرى. اإلنترنت
 التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية:

بدأ التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في الظهور منذ 
كانت بداية متواضعة تنظيما  و ات القرن الماضي, يأربعين

وتخصصيا . فقد كانت اللبنة األولى للتعليم العالي السعودي, 
م بهدف تخريج 9141إنشاء كلية الشريعة في مكة المكرمة عام 

المدرسين والقضاة للمحاكم, والتي لم يقبل فيها سوى خمسة عشر 
كلية المعلمين في  أسستم 9111طالبا  عند االفتتاح. وفي عام 

 إذ ،المدرسين للمرحلة الثانويةمكة المكرمة, وذلك بهدف توفير 
ن عدد خريجي كلية الشريعة لم يكن كافيا . وكانت مدة الدراسة إ

 ةفيها أربع سنوات أسوة بكلية الشريعة, ويدرس فيها ثالث
تخصصات هي اللغة العربية والعلوم االجتماعية والعلوم 

 ،كلية الشريعة بالرياض أسستم 9114الطبيعية. وفي عام 
نها توفير الكفاءات البشرية للعمل في أجهزة كان الهدف مو 

الدولة الدينية والتربوية. كما افتتحت كلية اللغة العربية لتقوم 
)جامعة  ،م9114بتوفير المدرسين والموظفين ألجهزة الدولة عام 

 (.14-11م, ص ص9111الملك سعود, 
وقد بدأ التعليم الجامعي بمفهومه الحديث في المملكة العربية 

ية بإنشاء الجامعة األولى في المملكة العربية السعودية السعود
م 9111م وهي جامعة الملك سعود. وفي العام 9118في عام 

لية اإلشراف والتخطيط ؤو إنشاء وزارة التعليم العالي لتتولى مس
والتنسيق الحتياجات المملكة في التعليم العالي, سعيا  لتوفير 

المختلفة بما يخدم األهداف الكوادر الوطنية للمجاالت الوظيفية 
وزيادة  ،التنموية الوطنية. وسعت الوزارة للتوسع في التعليم العالي

, كافة أعداد الجامعات وتوزيعها على المناطق الجغرافية للمملكة
م 1191وتسارعت وتيرة إنشاء الجامعات حتى وصلت في عام 

جامعات أهلية,  ين جامعة حكومية, وثمانيإلى ست وعشر 
ن كلية أهلية )وزارة التعليم العالي, يوعشر  واحدفة إلى باإلضا
(, وشهدت السنوات الخمس األخيرة 911-91م, ص ص 1191

خاللها ما يزيد على  إذ أنشئت ،نموا  كبيرا  في أعداد الجامعات
 عشر جامعات جديدة. 
 أهداف التعليم العالي:

خطط قام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية لتحقيق 
التي وضعت للنهوض بالمجتمع وتطويره, وتلبية   ،التنمية الشاملة

لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية واحتياجات العصر الحديث 
 واتجاهاته المختلفة. 
( أن أهداف التعليم العالي تتمثل في 1111وتذكر قناديلي )

األهداف اإلسالمية التي تتضمن ترسيخ اإليمان باهلل ربا  و 
سالم دينا  و بمحمد نبيا  ورسوال ، واحترام  الحقوق العامة التي باإل
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كفلها اإلسالم وشرع حمايتها, واألهداف المعرفية التي تتضمن 
دراسة واستكشاف ما في الكون لتوسيع المعرفة مع تنمية مهارات 
اإلفراد اللغوية لتمكنهم من االتصال بالحضارات و الثقافات 

تصل باكتساب المهارات سواء كانت األخرى, واألهداف التي ت
عملية أو علمية أو سلوكية, التي تتضمن تنمية التفكير العلمي 

بعض و  ،والبحث واالستدالل  واكتساب القدرة على التعبير
المهارات الحركية الالزمة لبناء الجسم السليم, واألهداف المتصلة 

حيح اكتساب الميل الص فيبالميول التي تتضمن مساعدة األفراد 
وتشجيع الهوايات, واألهداف  ،وتهذيب السلوك واكتشافه،

المتصلة باالتجاهات والقيم التي تتضمن تبصير األفراد باألمجاد 
التاريخية لألمة اإلسالمية وتنمية إحساسهم بالمشكالت مع 
الحرص على دعم التكافل االجتماعي بين األفراد, واألهداف 

هلين تأهيال  علميا  مميزا  المتصلة بإعداد مواطنين قادرين ومؤ 
على أداء واجباتهم في خدمة وطنهم دفعا  به إلى التقدم والرقي 
في ضوء مبادئ اإلسالم, واألهداف التي تعمل على توفير 
 ،القيادات الفكرية اإلسالمية في شتى القطاعات العلمية والمهنية

عداد المدرسين في مختلف العلوم التطبيقية والتكنولوجية وتو  فير وا 
احتياجات المملكة من التخصصات والخبرات الالزمة لها في 

 مسيرتها.
ويتضح مما سبق, أن أهداف التعليم العالي ال تتضمن اإلشارة 
إلى التصنيف العالمي للجامعات, ولم تتضمن توجها  للتنافس بين 

 الجامعات على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو العالمي.
 نيف العالمي للجامعات:الجامعات السعودية والتص

سعت الجامعات السعودية كغيرها من الجامعات على الصعيد 
الدولي إلى المنافسة في التصنيف العالمي للجامعات خاصة  بعد 
ظهوره على المستوى اإلعالمي, واحتالله مساحات كبيرة من 

لين والمعنيين بالتعليم ؤو النقاش والجدل بين األكاديميين والمس
العالي بشكل عام. وأصبحت بعض الجامعات السعودية, خاصة  
تلك الجامعات العريقة كجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد 
العزيز وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, تضع ضمن أجندتها 
دخول المنافسة في مختلف التصنيفات العالمية للجامعات, 

في الوسائل التي تحقق من خاللها متطلبات وبدأت التفكير 
سياسات مؤسسات التصنيف, بهدف تحقيق مراكز متقدمة في 
التصنيف العالمي للجامعات. وفي هذا الشأن, وضعت مجلة 

, جامعات التعليم (The Economist) اإلكونومست البريطانية
العالي في المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة على 

توى الدولي, معتمدة  على عوامل عديدة, منها حجم اإلنفاق المس
الحكومي على التعليم العالي, مما فسره البعض, بأن الجامعات 
السعودية بدأت تحتل مكانة جيدة على المستوى اإلقليمي والدولي 

 (.1, ص1191)وزارة التعليم العالي, 
جامعة في جميع  911وبالرغم من ذلك فقد خلت قائمة أفضل 

التصنيفات العالمية للجامعات من الجامعات السعودية أو العربية 
م.  وظهرت بعض الجامعات السعودية في 1191حتى العام 

م, 1111مراكز متقدمة في بعض التصنيفات العالمية عام 
عالميا  ضمن قائمة  411برزت جامعة الملك سعود في المرتبة و 

ات العالم جامعة في التصنيف األكاديمي لجامع 111أفضل 
(Shanghai  Jiao Tong University) بمحاذاة جامعات ,

ودريكسل  األمريكية بستون عالمية أخرى, أشهرها الجامعات
سالمية تدخل تصنيف  ومونتانا، وبذلك تكون أول جامعة عربية وا 

للمرة األولى. كما   جامعة عالمية 111شنغهاي ومن أفضل 
ضمن قائمة أفضل دخلت في نفس العام جامعتان سعوديتان 

جامعة حول العالم في تصنيف ملحق التايمز للتعليم  411
سعود  حققت جامعة الملكإذ (, The Times - QSالعالي )
عالميا  واألولى عربيا , متقاسمة المرتبة مع جامعة 141المركز 

زهيجانج الصينية،وحققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
عربيا , متقاسمةالمرتبة مع جامعة  عالميا  والثانية188المركز 
 البريطانية، وجامعة نيوكاستل(Exeter)إكستير

(Newcastle)م1118مركزها عام  االسترالية ومتقدمة على، 
عالميا , مشاركة مع جامعة  448الذي حققت فيه المركز 

وانفردت من  ،والمركز األول عربيا   (Drexel) األمريكية دريكسل
% من جامعات 1ومن أفضل  ي العالمجامعة ف 411بين أفضل 

م. وكذلك ظهرت 1118العالم ضمن تصنيف التايمز لعام 
جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 

م, 1111عام  اإلنترنتتصنيف الجامعات العالمية على شبكة 
حققت جامعة  إذجامعة في العالم,  411ضمن قائمة أفضل 
عالميا  متقدمة على مركزها سابقا  الذي  911الملك سعود المرتبة 

م, وحققت جامعة الملك فهد 1118عام  481كان في المرتبة 
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 411بعد أن كانت في المرتبة  414المرتبة  للبترول والمعادن
 م.1118عالميا  عام 

م, ضمن قائمة أفضل 1191كما ظهرت جامعة الملك سعود 
ة في التصنيف األكاديمي لجامعات العالم جامع 411

عالميا  متقدمة على كل  419حققت المرتبة  إذ)شنغهاي(, 
الجامعات السعودية والعربية واإلسالمية, في حين دخلت جامعة 

جامعة في  111الملك فهد للبترول ألول مرة ضمن قائمة أفضل 
عالميا . أما في تصنيف ملحق  481التصنيف محققة  المرتبة 

التايمز للتعليم العالي, فقد تقدمت ثالث جامعات سعودية عام 
, وجامعة 119م فحققت جامعة الملك سعود المرتبة 1191

, وجامعة الملك 111الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 
, ورافق ذلك انضمام جامعتين سعوديتين 419عبدالعزيز المرتبة 

, 119رى المرتبة حققت جامعة أم الق إذ ،جديدتين في التصنيف
عالميا . 819وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المرتبة 

وفي نفس العام, تقدمت جامعة الملك سعود على مستوى 
الجامعات السعودية والعربية في تصنيف الجامعات العالمية على 

عالميا , وجاءت في المرتبة  984, محققة المرتبة اإلنترنتشبكة 
الجامعات السعودية والعربية, جامعة الملك الثانية على مستوى 

عالميا , وفي ذات 119فهد للبترول والمعادن محتلة المرتبة 
 119التصنيف جاء ترتيب جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 

عالميا .  889عالميا , في حين حلت جامعة أم القرى في المرتبة 
دما  واضحا  كما حققت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تق

مقارنة بالمرتبة  ،م1191عالميا  في  848فصعدت إلى المرتبة 
 (.41-44, ص ص 1199م )صائغ, 1111في عام  1191

م, 1191وفي أحدث قوائم التصنيفات العالمية للجامعات عام 
حافظت جامعة الملك سعود على الظهور ضمن قائمة أفضل 

عات العالم جامعة عالمية في التصنيف األكاديمي لجام 411
م, وكذلك حافظت 1199)شنغهاي( الذي بدأ الترشيح له عام 

 411جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على قائمة أفضل 
جامعة عالمية, ودخلت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة أفضل 

جامعة عالمية في التصنيف ذاته. وحققت جامعة الملك  411
ك فهد للبترول المرتبة عالميا  وجامعة المل 911سعود المرتبة 

عالميا ، وجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية المرتبة  118
عالميا ،  444عالميا ، وجامعة الملك عبدالعزيز المرتبة 111

وذلك وفق تصنيف ملحق التايمز للتعليم العالي الصادر في 

م. كما حافظت جامعة الملك سعود على 1191سبتمبر 
ية واإلسالمية في تصنيف الجامعات صدارتها للجامعات العرب

نشر موقع التصنيف العالمي  إذ، اإلنترنتالعالمية على شبكة 
اإلسباني الشهير نتائج تصنيف الجامعات العالمية في نسخة 

 141م، مبينا  احتالل جامعة الملك سعود للمرتبة 1191يناير 
عندما كانت تحتل  ،م1199عالميا , متراجعة عن موقعها عام 

عالميا , وكذلك تراجعت بشكل حاد جامعة الملك فهد 988تبة المر 
عالميا  بعد أن كانت تحتل  481للبترول والمعادن إلى المرتبة 

عالميا , كما جاءت جامعة الملك عبد العزيز في  411المرتبة 
عالميا، وجامعة الملك فيصل في المرتبة  111المرتبة 

عالميا ،  9819بة ا ، وجامعة الملك خالد في المرتيعالم9911
عالميا ،  9118وجامعة اإلمام محمد بن سعود في المرتبة 

عالميا . وفي نسخة يوليو  9111وجامعة أم القرى في المرتبة 
من العام ذاته, حافظت جامعة الملك سعود على موقعها في 

عالميا , بينما زاد تراجع جامعة الملك فهد للبترول  141المرتبة 
عالميا , وجاءت جامعة الملك 144بة والمعادن إلى المرت
عالميا , وجامعة أم القرى في المرتبة  111عبدالعزيز في المرتبة 

عالميا , وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في  9984
عالميا . وتظهر النسخة األخيرة من تصنيف  9411المرتبة 

تراجعا  حادا  لبعض  اإلنترنتالجامعات العالمية على شبكة 
سالميا  عن مراتبها السابقة في ا لجامعات السعودية عالميا  وا 

التصنيف, مما يثير تساؤالت حول أداء هذه الجامعات في تحقيق 
 متطلبات هذا التصنيف.

جامعة عالمية من  911وبشكل عام, يالحظ خلو قائمة أفضل 
الجامعات السعودية في التصنيفات الثالث األكثر شهرة في 

م( يرى أن هناك مالمح لريادة 1199العالم, إال أن صائغ )
 911الجامعات السعودية نحو المنافسة ضمن قائمة أفضل 
ذل من جامعة عالمية مستقبال , ويؤكد بأن هناك مجهودا  يب

الجامعات السعودية للريادة العالمية، ويرى أن بعد الجامعات 
السعودية في المنافسة على المراكز المتقدمة في التصنيف 
العالمي للجامعات وتفاوتها في مستوى المنافسة العالمية يعود 
إلى أسباب ذاتية وأسباب موضوعية معا . فمن األسباب الذاتية 

افسة العالمية, مما جعلها تتهيأ اهتمام بعض الجامعات بالمن
واضحة  إستراتيجيةللتصنيف العالمي من خالل صياغة رؤى 

تدفعها إلى التقدم في التصنيفات العالمية, في حين ما زال العديد 
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من الجامعات خارج المنافسة وتصب تركيزها على التدريس 
وتخريج الكوادر إلى سوق العمل. ويضيف إلى ذلك ضعف 

ستراتيجي وغياب الرؤية والثقافة التنظيمية, اإل مستوى التخطيط
وتفاوت الوضع المادي لهذه الجامعات, ومستوى اعتمادها 
المباشر على الدعم الحكومي الذي يضمن لها االستمرارية 
والبقاء. أما األسباب الموضوعية المرتبطة بمعايير التصنيف 
, ذاته التي يمكن أن تفسر غياب هذه الجامعات عن التصنيف

أبرزها ضعف البحث العلمي في هذه الجامعات وتركيزه على 
الشق النظري الفلسفي البعيد عن الجوانب التطبيقية في مختلف 
المستويات االجتماعية, والعلمية, واالقتصادية, والتربوية, وهي 

 أبحاث تعد لغايات الترقية والتثبيت في الجامعات. 
معات العربية في م( أسباب تراجع الجا1199ويرجع الفيصل )

التصنيفات العالمية إلى ضعف استقاللية الجامعات في التعليم 
والبحث العلمي, وتكدس الطلبة وسياسات القبول المفتوح والتوجه 
الكمي الغالب, وانخفاض نسب اإلنفاق وتوفير الموارد للجامعات, 
وضعف البنية التحتية للجامعات العربية من مكتبات ومعامل 

ير ذلك, وضعف منظومة البحث العلمي والنشر ومختبرات وغ
الرصين, وتراجع مستوى المناهج والبرامج الدراسية وتقادمها, 
وتواضع االقتناء التكنولوجي لمتطلبات االتصاالت المعلوماتية, 
وتواضع دور هيئات الترخيص واالعتماد الوطنية, وتواضع 

 االهتمام بتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس الوطنية.
 جامعة طيبة:

 111141تعود نشأة جامعة طيبة إلى صدور األمر الملكي رقم 
هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس 91/1/9414بتاريخ 

هـ 91/4/9414وتاريخ  9/11/9414التعليم العالي رقم 
القاضي بدمج فرعي جامعة الملك عبد العزيز في المدينة 

اإلسالمية ليكونا جامعة المنورة, وجامعة اإلمام محمد بن سعود 
مستقلة مقرها منطقة المدينة المنورة. وصدر القرار السامي رقم 

هـ القاضي بتسمية الجامعة 91/4/9411بتاريخ  11141/ب/1
 .بالمدينة المنورة باسم جـامعة طـيـبة
م أن العدد اإلجمالي 1199وتذكر إحصاءات الجامعة لعام 

طالبا  وطالبة في  11814سين في الجامعة بلغ ار الد طلبةلل
مختلف المراحل الدراسية )الدبلوم, والبكالوريوس, والماجستير 
والدكتوراه( سواء  في التعليم المعتاد, أم في التعليم الموازي. بينما 

عضوا  وعضوة, وعدد  884بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 
فردا , وعدد المبتعثين  881المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغة 

 181مبتعثا  ومبتعثة, وعدد المبتعثين للخارج  911خل للدا
موظفا  وموظفة  9881مبتعثا  ومبتعثة, وعدد الموظفين اإلداريين 

 (.91م, ص1199)جامعة طيبة,
 رؤية جامعة طيبة ورسالتها:

تتمثل رؤية جامعة طيبة في أنها: "جامعة سعودية شاملة تلتزم 
المجتمع, واالرتقاء بالتميز في نشر المعرفة وانتاجها وخدمة 

قليميا  وعالميا ".  لمصاف الجامعات المتقدمة محليا  وا 
أما الرسالة فتتمثل في تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة في 

بما يسهم في ودعمها مختلف فروع المعرفة, وتطوير البحوث 
المعرفة وتحقيق أهداف التنمية, وتلبية حاجات التنمية  إغناء

ت سوق العمل المتجددة بتخريج الكوادر البشرية ومتطلبا ،الوطنية
القادرة على المنافسة في ظل االقتصاد المعرفي والعولمة, وتعزيز 
دور الجامعة في خدمة المجتمع, وبناء مجتمع المعرفة, وتوفير 

, 1199بيئة جامعية داعمة لإلنتاج والتميز )جامعة طيبة, 
 (.19ص

 قيم جامعة طيبة:
جميع أنشطتها بترسيخ مجموعة من القيم  تلتزم جامعة طيبة في

لية تجاه الذات والمجتمع األكاديمي ؤو تتمثل في تحمل المس
والمجتمع عموما , واحترام وتقدير جميع منسوبي الجامعة 
وشركائها, والتعامل بوضوح وعالنية في جميع األعمال مع 
أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة, وفق آلية واضحة 

, ومنح مساحة كافية من الحرية المنضبطة ألعضاء للمحاسبة
هيئة التدريس والموظفين والطلبة, وأداء كافة األعمال بدرجة 
عالية من الكفاءة, ودعم وتشجيع األدوار القيادية على جميع 
المستويات, والقدرة على االستجابة السريعة لمتغيرات بيئة العمل 

ؤ الفرص في القبول الداخلية والخارجية, والتأكيد على تكاف
والتوظيف والتعامل بإنصاف مع الجميع, والتركيز على استشراف 
المستقبل وااللتزام بالتخطيط المستمر, والبحث الدائم عن أفضل 
السياسات والممارسات والعمل على تطبيقها )جامعة طيبة, 

 (.19م, ص1199
 واقع جامعة طيبة في التصنيف العالمي للجامعات:
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يبة كمثيالتها من الجامعات السعودية إلى تسعى جامعة ط
المنافسة في التصنيف العالمي للجامعات, حيث تضمنت خطتها 

ما  اإلستراتيجيةهـ في أحد توجهاتها 9441العامة  ستراتيجيةاإل
قليميا  وعالميا ",  نصه: "االرتقاء بمكانة وتصنيف الجامعة محليا  وا 

, أولها ستراتيجيةإوذلك من خالل السعي لتحقيق ثالثة أهداف 
الحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي من 
الهيئات المحلية والعالمية؛ من خالل بناء آليات واضحة وفاعلة 
لقياس جودة التدريس وتحسينه المستمر؛ وتوفير الدعم الالزم 
للبرامج الدراسية واألقسام والمراكز العلمية التي تمتلك مقومات 

يا  وعالميا  وفق معايير موضوعية؛ وتكوين شراكات المنافسة محل
وبرامج توأمة مع مؤسسات تعليمية ومراكز أبحاث  إستراتيجية

متميزة؛ واستقطاب طلبة متميزين من جنسيات أخرى في مرحلة 
البكالوريوس والدراسات العليا؛ وبناء آليات لتشجيع أعضاء هيئة 
التدريس إلعداد البحوث ونشرها في الدوريات العلمية المحكمة 

معة وكلياتها وأقسامها ذات المكانة الرفيعة, وتسجيل واشتراك الجا
بالمنظمات اإلقليمية والدولية. وثانيها تطوير موقع الجامعة على 

باللغتين العربية واإلنجليزية، وتضمينه معلومات  اإلنترنتشبكة 
ومؤشرات يسهل الوصول إليها، وقياس جودتها؛ من خالل إثراء 

ي، الموقع بنتاج الجامعة العلمي والبحثي، بجانب المحتوى التعريف
باللغتين العربية واإلنجليزية؛ والتعاقد مع شركة متخصصة 
براز الصورة الذهنية للجامعة  لتطوير الموقع. وثالثها, تحسين وا 
من خالل التوسع في برامج العالقات العامة والتوعية والتواصل 
اإلعالمي؛ وتحسين التواصل مع خريجي الجامعة )جامعة 

 (.11م, ص1199طيبة,
فإن جامعة طيبة لم تستطع المنافسة على  وبالرغم من ذلك

مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات, بل أنها ال تزال 
تحتل مراتب متواضعة جدا  في مؤسسات التصنيف العالمية 
الشهيرة كالتصنيف األكاديمي لجامعات العالم )شنغهاي(, 
وتصنيف ملحق التايمز للتعليم العالي البريطاني للجامعات 

 اإلنترنتالمية, وتصنيف الجامعات العالمية على شبكة الع
(Web metrics فهي خارج أفضل .)جامعة حول العالم  111

في التصنيف األكاديمي لجامعات العالم حتى النسخة األخيرة 
م. وبالمثل ما زالت جامعة طيبة خارج القوائم المعلنة 1191لعام 

معات العالمية في تصنيف ملحق التايمز للتعليم العالي للجا
(The Times - QS حتى النسخة األخيرة )م. أما في 1191

فقد احتلت  اإلنترنتتصنيف الجامعات العالمية على شبكة 
والمرتبة العاشرة على  ،م1111عالميا  في يناير  4411المرتبة 

مستوى الجامعات السعودية ثم تراجعت في نسخة التصنيف 
عالميا , ثم تراجعت 4884 ليوليو من العام نفسه إلى المرتبة

عالميا .  8941م إلى المرتبة 1191بشكل حاد في يوليو 
م 1191وتحسن ترتيبها في النسخة األخيرة للتصنيف في يوليو 

 عالميا  والمرتبة التاسعة محليا . 4411لتحتل المرتبة 
يتضح مما سبق, أن جامعة طيبة ال زالت بعيدة عن المنافسة 

جامعات, مما يؤكد على وجود معوقات في التصنيف العالمي لل
حقيقية تحول دون المنافسة العالمية للجامعة على الرغم من 
تأكيد الجامعة الدائم للمنافسة في التصنيف العالمي, وهذا ما قد 

 تكشف عنه نتائج هذه الدراسة.
 الدراسات السابقة:

تصنيف على ( بإجراء دراسة هدفت التعريف 1114قام أبوخلف )
براز العالقة بين التصنيف والنوعية في التعليم  ،تالجامعا وا 

العالي, واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, وقامت 
بوصف وتحليل المؤشرات المستخدمة في تصنيف الجامعات من 
س نيوز أند  بعض مؤسسات التصنيف العالمية مثل صحيفة يوا 

( في US News and World Reportوورلد ريبورت)
تصنيف الجامعات التي تمنح درجة الدكتوراه في الواليات 

 The)المتحدة, وملحق التعليم العالي بصحيفة التايمز البريطانية 
Times Higher Education Supplement) وصحيفة ,

 البولندية, وصحيفــة شيمبون (Perspektywy) بيرسبكتوي
(Asahi Shimbun) حصائي اليابانيـة, وكذلك الجانب اإل

وقد استنتجت الدراسة أن تصنيف  للتصنيف العالمي للجامعات.
الجامعات مرتبط ارتباطا  وثيقا  بالنوعية، فالفئة المستهدفة سواء 
كانت الطلبة المقبلين على االلتحاق بالجامعة, أو أولياء األمور, 
أو وزارة التعليم العالي, أو الحكومة عموما , أو الجهات المشغلة, 

ك يريدون التعرف على الجامعات المميزة والجامعات كل أولئ
المتوسطة والجامعات الضعيفة, فالهيكلية الترتيبية أو العنقودية 
في تصنيف الجامعات تبرز الجامعات المميزة فاألقل تميزا . 
وأوصت الدراسة بأن يتوافر في مؤشرات تصنيف الجامعات 

خدام إجراءات صفات الصدق والثبات والقابلية للمقارنة, واست
, كما هاوعرض هاوتحليل هاوتخزينالمعلومات معيارية لجمع 
ضرورة وضع إطار تصنيف ذي معايير عالمية بأوصت الدراسة 
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إليجاد مفاهيم مشتركة لموضوع التصنيف في دول العالم 
المختلفة, بحيث تراعي الخصوصية الثقافية للبلدان, وضرورة 

الجامعات في البلدان تحديد مؤشرات جوهرية ثابتة لتصنيف 
 المختلفة.

( دراسة هدفت إلى وصف (Moodie, 2005وأجرى موودي
ومناقشة أكثر التصنيفات العالمية للجامعات أهمية بالنسبة 

وفيها تصنيف المركز السويسري لدراسات  ،للجامعات األسترالية
 Swiss Centre for Science and)العلوم والتكنولوجيا 

Technology Studies) وتصنيف جامعة ,
, وتصنيف (Shanghai Jiao Tong University)شانغهاى

وقد استنتجت الدراسة بأنه  وغيرها.، (THES-QS)كيوأس
بالرغم من اعتماد تصنيف الجامعات على األبحاث بشكل 

والمدرسين  طلبةرئيسي, إال أنها  تتأثر بشكل أو بآخر بالتحاق ال
ث العلمي يعتمد عليه في األجانب فيها, كما أن االهتمام بالبح

التصنيف الوطني والدولي للجامعات, باإلضافة إلى أن 
الحكومات تقوم بتمويل أكبر للبحوث العلمية في الجامعات بناء 

 على قوة منافستها في التصنيف الدولي.
( بإجراء دراسة 1111ومن ناحية أخرى قام بافيل ونحاس )

هدفت التعرف إلى تصنيف الجامعات العالمية وموقع الجامعات 
العربية في هذا التصنيف, والتعرف إلى المعايير المستخدمة في 

والتصنيف  (ARWU)التصنيف األكاديمي للجامعات العالمية 
 -ARWU)األكاديمي للجامعات العالمية حسب التخصص 

Field)تصدرهما جامعة شانغهاى ذين, الل(Shanghai Jiao 
Tong University) وتصنيف ملحق التايمز للتعليم العالي ,

, وتصنيف (THES-QS)كيوأس
, وتصنيف الجامعات بشعبية (Webometrics)ويبومتركس

وقد استنتجت الدراسة أن منهجية  .اإلنترنتموقعها على شبكة 
ؤسسات التصنيف العالمية المختلفة ومعايير التصنيف في م

للجامعات هي األساس الذي تختلف فيه نتائج التصنيف عن 
بعضها بعضا , كما أن ترتيب الجامعات في التصنيف يؤدي إلى 
التنافس فيما بينها لتبلغ كل جامعة منزلة أعلى من المرتبة التي 
هي فيها. وأن من نقاط الضعف في هذه التصنيفات أنها تنشر 

يا , ومن الصعب أن يحصل تغيير في أي جامعة خالل سنة سنو 
واحدة. وأوصت الدراسة بأهمية أن تدرس الجامعات معايير 

التصنيف العالمي للجامعات, وتعمل للوصول إلى زيادة جودة 
 التعليم العالي لديها لتحتل مكانا  مرموقا  في التصنيف.

ويم ( بإجراء دراسة هدفت إلى تق1118ثم قام الحياني )
الجامعات العربية في التصنيف العالمي للجامعات, والتعرف إلى 
أسباب عدم قدرة الجامعات العربية على المنافسة على مراكز 
متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات, وقد استنتجت الدراسة 
عدة أسباب لغياب أغلب الجامعات العربية عن المنافسة في 

الجامعات العربية حديثة التصنيف العالمي منها: أن معظم 
العهد، ومهمتها الرئيسية في بدايات عملها تأهيل الكوادر البشرية 
لغايات بناء أو تأسيس الدول العربية وتوفير الكفاءات الكفيلة 
بتأدية مهامها. وتخصيص عدد كبير من النقاط للباحثين 

جوائز نوبل في الجامعات, بينما لم يحصل  على الحاصلين
الجامعات العربية على مثل هذه الجوائز. وأن  الباحثون في

ترتيب الجامعات العالمي في كل تصنيف يحوي معايير موحدة, 
يهمل الثقافات والبيئات التعليمية واالجتماعية في األنظمة 

ورة مراعاة اختالف أنظمة وقد أوصت الدراسة بضر  المختلفة.
تعددة , والبيئات واإلمكانات واألغراض والمهام المالتعليم

للجامعات في دول العالم المختلفة، وتقسيم تصنيف الجامعات 
العالمي الموحد على أساس إقليمي يراعي الخصوصيات ويتيح 
الفرصة المالئمة والمتكافئة للجامعات المتميزة لتأخذ المكانة 

 المالئمة في الترتيب اإلقليمي للجامعات.
بإجراء دراسة  Aguillo et al., 2008)كما قام أجولو وآخرون )

هدفت إلى إنشاء تصنيف جديد للجامعات, يبنى على غزارة 
بالتحديد, وفي  اإلنترنتوجودة إنتاجها المنشور على صفحات 

هذا السياق قامت الدراسة بوصف تحليلي لتصنيف 
والمنهجية التي يقوم عليها,  (Webometrics)ويبومتركس

هذا التصنيف والكشف عن التطورات المستقبلية المتوقعة لمثل 
, ويسير جنبا  إلى جنب مع اإلنترنتالمعتمد أساسا  على شبكة 

التصنيف التقليدي. واستنتجت أنه باستخدام تصنيف ويبومتركس 
تم الحصول على أدلة تبين وجود فجوة رقمية أوسع مما كان 
متوقعا  بين جامعات الواليات المتحدة األمريكية وجامعات االتحاد 

 األوروبي. 
 Rozman andاحية أخرى أجرى روزمان ومارل )ومن ن

Marhl, 2008 دراسة هدفت إلى الكشف عن إمكانية تحسين )
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جودة الجامعات باالستفادة من التصنيف العالمي للجامعات, 
واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي في دراسة حالة جامعة 

( الجديدة, التي تحتوي على ما يقارب ست Mariborماريبور)
حدى إلية في مختلف المجاالت. واستنتجت أن دخول كة عشر 

كليات الجامعة في التصنيف أسهم بشكل فعال في تطوير كافة 
جوانب العمل في الجامعة, إضافة إلى ظهور منافسة صحية بين 
كليات الجامعة المختلفة, وأصبحت هناك قوة دافعة نحو تحقيق 
ل مراكز أفضل, ووجود أثار إيجابية في تخصيص األموا

 وتدويرها بين الكليات.
( بإجراء دراسة هدفت إلى Ismail, 2009كما قام إسماعيل )

ن و وصف الفوائد التي يجنيها أصحاب المصلحة والمعني
دارات  طلبةبالجامعات مثل األكاديميين وال وأولياء األمور وا 

الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من تصنيف الجامعات. 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي, واستعرضت 
االنتقادات التي تتضمنها  العمليات والمعايير المستخدمة من 
وكاالت  التصنيف المختلفة. وقد استنتجت أن تصنيف 

تح مجاال  لعدد من االنتقادات الجامعات مثير للجدل والنقاش, وف
الموجهة للتصنيف باعتباره يتم من خالل عدد معين من 
المؤشرات التي تخصص لها أوزان محددة, إال أن هناك نواحي 

 في جودة الجامعات ال تفي لقياسها تلك المؤشرات.
( بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف 1111كما قام عبدالحميد )

في الجهات العالمية المعنية بتصنيف  عن حقيقة المعايير المتبعة
الجامعات, وذلك من خالل استخدام المنهج الوصفي التحليلي 
في المعايير المستخدمة في تصنيف شانغهاى, والمعايير 
المستخدمة في تصنيف ويبومتركس, وقد استنتجت الدراسة أن 
تصنيف جامعة شنغهاي الصينية أكثر علمية من تصنيف 

اإلسبانية ذلك أن تصنيف جامعة شنغهاي  مجموعة ويبومتريكس
يعتمد على معايير ومؤشرات أشد صرامة من تصنيف 
ويبومتركس, وترى الدراسة أنه على الرغم من احتمال كون 
معايير تصنيف الجامعات غير دقيقة إال أنه على الجامعات 

أوصت و  العربية االستفادة منها في  عملية اإلصالح والتطوير.
لحريات األكاديمية، واالهتمام بإدارة ملف بوجوب إطالق ا

الجامعات والمراكز البحثية بشكل أكاديمي وعلمي، مع زيادة 
 العام.اإلنفاق على الجامعات والبحث العلمي، واالهتمام بالتعليم 

( بإجراء دراسة هدفت إلى 1191قامت وزارة التعليم العالي )و 
ي واإلقليمي وصف واقع الجامعات السعودية من التصنيف الدول

للجامعات, حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في تحديد 
المكانة الدولية للجامعات السعودية طبقا  لتقرير مجلة 

التي  (The Economist Report)اإلكونومست البريطانية 
وضعت المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة لعام 

العالي م, وتصنيف ملحق التايمز للتعليم 1111
م 1111الذي دخلت بناء  عليه في عام  (THES-QS)كيوأس

جامعتان سعوديتان )جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد 
جامعة في العالم,  411للبترول والمعادن( ضمن أفضل 

وتصنيف ويبومتريكس الخاص بتصنيف الجامعات على شبكة 
جامعة  411الذي ضم ذات الجامعتين ضمن أفضل  اإلنترنت

م جامعة 1111يضا , وتصنيف جامعة شانغهاي الذي ضم في أ
استنتجت و  جامعة على المستوى الدولي. 111الملك سعود بين 

الدراسة أن التصنيف اإلقليمي والدولي للجامعات قضية مثيرة 
لكثير من الجدل والخالف, إال أنه يمكن اعتباره أداة قيمة 

وأداة لمساعدة لمستوى موقع الجامعات الدولي واإلقليمي, 
واضعي السياسات التعليمية الجامعية في تحديد نقاط الضعف 
والقوة والقيود والمعوقات التي تواجهها الجامعات من ناحية 
الجودة والكفاءة, وتحديد أفضل الطرق والممارسات من خالل 
أداء أفضل جامعات العالم. وقد أوصت الدراسة على أهمية 

األكاديمية العالمية والحاجات  تحقيق التوازن بين المعايير
الوطنية والهوية والتقاليد المحلية, وتحسين طرق كسب المعرفة 
دارتها, ونشرها, وتطويرها والتحكم بها لتزداد المكانة العلمية  وا 

 للجامعات السعودية على المستوى اإلقليمي والدولي.
بإجراء دراسة  (Boulton, 2010) وفي ذات السياق قام بولتون

ي ـــة فـــت إلى الكشف عن إيجابيات وسلبيات المبادرة األوروبيهدف
ـــات المتمثــامعــي للجـــف العالمـــال التصنيـمج ـــل فـ ــ ــ ي ــــي نظامـ

-U) ملتيرانك وـــ, وي(U-Map) ابـــم وـــالتصنيف ي
Multirank) ,استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .

 طوير نظام التصنيف العالمي للجامعات.وحاولت تقديم نموذج لت
وقد استنتجت الدراسة أن أيا  من نظم التصنيف المعتمدة اليوم ال 
تملك الصالحية وال القيمة العلمية التي تجعل منها أداة فاعلة 
للمهمة التي تقوم بها, كما وجدت الدراسة عيوبا  أساسية في 

ومتنوعة بين التصنيفين األوروبيين, ذلك لوجود فوارق شاسعة 
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إيجابية كثيرة. وأوصت الدراسة  نواحالدول إال أنها تشتمل على 
بالحاجة إلى مراعاة الفاعلية والواقعية في التصنيفين، حيث 
أوضحت أن كال التصنيفين يملكان فاعلية تتخللها صعوبات 

 ومخاطر قد تفوق الفائدة المرجوة منهما.
 :منهج الدراسة وأدواته

 Qualitativeالحالية المنهج النوعي )تستخدم الدراسة 
Research وذلك ألنه األنسب لطبيعة الدراسة في تحقيق ,)

ن هذا النوع من البحث يعتمد على دراسة الظاهرة إأهدافها, حيث 
في ظروفها الطبيعية باعتبارها مصدرا  مباشرا  للبيانات, بحيث 

ا يستقى من أفواه من لهم عالقة مباشرة بموضوع البحث. كم
يتميز البحث النوعي بأنه مناسب للعينات صغيرة الحجم, التي ال 
يتم اختيارها عشوائيا , بل يتم اختيار األفراد القادرين والراغبين في 
تزويد الباحث بالمعلومات التي يحتاجها في تحقيق أهداف بحثه, 
والذين يعتبرون روادا  في مجال تخصصهم, ولديهم معرفة خاصة 

 (.1114الدراسة )ريان,  عن الظواهر محل
 Semi-structured)وكانت أداة الدراسة المقابالت شبه المقننة 

interview) األسئلة  يحدد, وذلك من خالل دليل المقابلة الذي
مسبقا , ثم توجه ألفراد العينة أثناء المقابلة. وغالبا  ما تفضل 
المقابالت شبه المقننة للعينات صغيرة الحجم, وكانت نوعية 

لبيانات المطلوبة للدراسة متعمقة حيث تتيح مجاال  أوسع ا
 الكتشاف حقيقة الظاهرة وفهما  أوضح لواقعها.

 عينة الدراسة وحجمها:
ال يمكن في ظل البحوث الكيفية اختيار عينات كبيرة الحجم, 
حيث يكون عدد المفردات التي يجرى عليها التحليل مناسبا , وال 
يتم اختيار عينات عشوائية في مثل هذه الحاالت, بل يختار 

إغناء الباحث من يثق بقدرته من أفراد المجتمع ولديه الرغبة في 
افة إلى أن هؤالء )أفراد العينة( البحث بالمعلومات الالزمة. إض

من المفترض أن يكونوا روادا  في مجال تخصصهم, ولديهم 
معرفة خاصة عن الظواهر المتعلقة بمجال الدراسة )ريان, 

1114.) 
( أن البحوث النوعية ال يشترط Hoepfl, 1997ويرى هيوب )

أن تكون العينة فيها ممثلة لمجتمع الدراسة، ولكن يتحدد حجمها 
فير المعلومات التي تستفيد منها الدراسة, إضافة إلى مدى بتو 

كفاية المعلومات التي تم الحصول عليها من أفراد العينة, والوقت 
 المتاح إلجراء الدراسة. 

وبناء  على ما تقدم, فقد تحدد حجم عينة الدراسة بعدد األشخاص 
للمقابلة, والذين يملكون معلومات ومعرفة وثيقة  رشحواالذين 

مستجيبا   14موضوع الدراسة, حيث أجريت المقابالت مع ب
لين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة ؤو )ذكور( جميعهم من المس

لين ؤو طيبة بالمدينة المنورة, منهم ستة مستجيبين من المس
المعنيين بالتطوير الجامعي يمثلون ربع العينة, وستة مستجيبين 

عينة أيضا , واثنا عشر من المعنيين بالبحث العلمي يمثلون ربع ال
مستجيبا  من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة طيبة 

 بالمدينة المنورة يمثلون نصف العينة.
 تحليل ومناقشة النتائج:

يعرض هذا الفصل من الدراسة الحالية البيانات ويناقش النتائج 
وفق أسئلة التي توصلت إليها الدراسة. فصنفت البيانات النوعية 

إلى موضوعين رئيسيين, هما واقع جامعة طيبة للوفاء راسة الد
بمتطلبات سياسات التصنيف العالمي للجامعات, والتصور 
المقترح لتهيئة جامعة طيبة لتحقيق سياسات التصنيف العالمي 

 للجامعات.
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

واقع جامعة طيبة للوفاء بمتطلبات سياسات التصنيف ما 
 ؟العالمي للجامعات

يتميز البحث النوعي بأنه يبرز وجهات نظر المستجيبين وتباينها 
حول الموضوع الواحد. وفي هذه الدراسة جاءت وجهات النظر 
حول واقع جامعة طيبة للوفاء بمتطلبات سياسات التصنيف 
العالمي للجامعات في سبع فئات, هي توجه جامعة طيبة نحو 

دة التعليم, وجودة البحث ات, وجو التصنيف العالمي للجامع
والكفاية الكمية والنوعية ألعضاء هيئة التدريس, والتحاق العلمي, 

أجانب بالجامعة, واستخدام الجامعة لتقنية المعلومات  طلبة
واالتصاالت, واألساتذة والخريجون الحاصلون على جوائز علمية 

 عالمية.
 معات:. توجه جامعة طيبة نحو التصنيف العالمي للجا0

يعتبر توجه الجامعة نحو التصنيف العالمي للجامعات, ومعرفة 
للمنافسة على  المهمةالجوانب المتعلقة به,  أولى الخطوات 

المراكز المتقدمة فيه. وقد ناقش المستجيبون توجه جامعة طيبة 
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اهتمام : هما ينور محنحو التصنيف العالمي للجامعات في 
للجامعات, وتحسن تصنيف الجامعة بالتصنيف العالمي 

 الجامعة.
 :: اهتمام الجامعة بالتصنيف العالمي للجامعاتأولا 

المستجيبون على وجود اهتمام لدى الجامعة والقائمين رأى معظم 
هم قد تباينت ءعليها بالتصنيف العالمي للجامعات, إال أن آرا

حول مقدار ذلك االهتمام. فهناك من يرى أن هناك اهتماما  جيدا  
وجادا  من قبل الجامعة بالتصنيف, وأوردوا بعض المؤشرات على 
ذلك, فيرى أحد المستجيبين )وكيل أحد المعاهد بالجامعة( أن 
إنشاء الجامعة وكالة للجودة والتطوير مؤشر على اهتمام 
الجامعة بالتصنيف بقوله: "إدارة الجامعة حريصة على ذلك أشد 

جامعة للجودة والتطوير", الحرص ولذلك أنشأت الجامعة وكالة ال
وتابع قائال : "يوجد توجه نحو التصنيف العالمي للجامعات 
والدليل على ذلك إنشاء الوكالة, التي أنشأت بدورها عمادة 
التطوير الجامعي وعمادة الجودة". ويشاركه مستجيب آخر )وكيل 
كلية( الرأي بقوله: "الجامعة جادة في الحصول على تصنيف 

ذلك من خالل وجود وكالة للجامعة وعمادة أعلى وأفضل, و 
 للجودة, وجهات مسؤولة أنشئت مؤخرا  تعنى بهذا الشأن".

وأورد المستجيبون مؤشرا  آخر على اهتمام الجامعة بالتصنيف 
العالمي للجامعات يتمثل في زيادة االهتمام بالبحث العلمي، منها 

ليه أحد دعم الميزانية المخصصة للبحوث العلمية, الذي أشار إ
المستجيبين )رئيس قسم( بقوله: "الجامعة تحاول أن تعدل 
وتحسن في تصنيفها بين جامعات العالم, وزادت الجامعة من 
ميزانية البحث العلمي لإلسهام في تعديل مستوى التصنيف 
للجامعة", وتابع في تأكيد ذلك قائال : "هناك توجه من الجامعة 

العلمي الذي عليه  نحو التحسين خاصة  فيما يخص البحث
اعتماد كبير في التصنيف". كما يؤيده في ذلك مستجيب آخر 
)عضو هيئة تدريس( بالقول: "جامعة طيبة كبقية جامعات 
المملكة تطمح للصعود في سلم التصنيف العالمي للجامعات, 
وتطمح في تطوير بنيتها التحتية وفي التعليم وجميع األذرع التي 

ي من ناحية البحث العلمي ومن ناحية يتبناها التعليم الجامع
خدمة المجتمع". ويضيف آخر )وكيل عمادة(: "تسير الجامعة 
على خطى ثابتة نحو تحسين موقعها في التصنيفات العالمية 
للجامعات, فهناك داللة لحجم البحوث المقدمة وفائدتها في 
تحسين موقع الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات, خاصة 

% 11أن نسبة االعتماد على البحث العلمي تصل إلى  إذا علمنا
في بعض التصنيفات". ويشاركهم في ذلك مستجيب آخر )عميد( 
بقوله: "وهذا تجلى بوضوح في مسيرة الجامعة بإنشاء العديد من 
الكليات والفروع في المحافظات والتطوير والتحديث والتميز في 

 مة المجتمع".مسيرة الجامعة في مجاالت البحث العلمي وخد
ومن المؤشرات التي أشار إليها المستجيبون كدليل على اهتمام 
الجامعة بالتصنيف العالمي وجود التصنيف ضمن أجندة 
الجامعة التخطيطية واإلدارية سواء فيما يتعلق بخططها 

أو من خالل طرح موضوع التصنيف على طاولة  ستراتيجيةاإل
ل مستجيب )عميد(: "التوجه الحوارات واالجتماعات اإلدارية, فيقو 

على خطى ثابته, وأولى عالمات هذا التوجه الصحيح وضوح 
التي من خاللها تسعى إلى تحقيق الرؤية  ستراتيجيةالخطة اإل

والرسالة واألهداف", ويضيف مؤكدا  على أهمية وضع التصنيف 
هي األساس  ستراتيجيةكهدف استراتيجي للجامعة: "الخطة اإل

تحقيق سياسات التصنيف العالمي للجامعات".  التي ينطلق منها
ويشاركه الرأي مستجيب آخر )وكيل عمادة( بقوله: "كما الجامعة 

, وهو التميز واالرتقاء في جميع ا  سامي ا  منذ إنشائها وضعت هدف
مكاناتها إلى العالمية". ويذكر مستجيب آخر  مرافقها وبرامجها وا 

عو إلى ضرورة )وكيل كلية( وجود بعض القرارات التي تد
المنافسة بقوله: "توجه جاد وينتج عنه العديد من المشاريع 
والقرارات اإلدارية لتحقيق المنافسة وتوثيقها وزيادتها من خالل 
التطوير وتحسين الجودة الشاملة", ويذكر مستجيب آخر )رئيس 

على هيئة التدريس بالجامعة بنشر  ا  قسم( أن: "هنالك تأكيد
معة", ويقول مستجيب آخر )عضو هيئة أبحاثهم باسم الجا

تدريس(: "هناك توجه واضح, وفي آخر اجتماع للترحيب 
باألعضاء الجدد أعلن وكيل الجامعة للتطوير أن مركز الجامعة 

 ."1111وأصبح  1111في التصنيف كان 
ويرى بعض المستجيبين أن اهتمام الجامعة بالتصنيف العالمي 

يقول إذ لتعليم العالي بهذا الشأن, للجامعات يؤازره اهتمام وزارة ا
مستجيب )رئيس قسم(: "وزارة التعليم العالي تحث الجامعات 
على المنافسة في التصنيف العالمي". ويدلل مستجيب آخر 
)رئيس قسم( على اهتمام الوزارة بالتصنيف بقوله: "قبل أربع 
سنوات جاء خطاب من وزير التعليم العالي للجامعات لبحث 

 لتي أدت إلى تدني تصنيف الجامعات السعودية".األسباب ا
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وهناك وجهة نظر أخرى, ترى أن اهتمام الجامعة بالتصنيف إن 
وجد, فهو ضعيف وال يرقى إلى الشكل المطلوب, وأن الجامعة ال 

يقول  إذتزال بحاجة إلى المزيد من االهتمام بمتطلبات التصنيف, 
لتوجه ضعيف أحد المستجيبين )عضو هيئة تدريس(: "مستوى ا

حيث ال يوجد تخطيط استراتيجي منهجي", وهو بهذا يخالف 
وجهات النظر التي ترى أن الجامعة وضعت التصنيف العالمي, 

, وورد في ستراتيجيةكأحد األهداف األساسية في خطتها اإل
 ،هـ ما نصه9441لجامعة طيبة لعام  ستراتيجيةالخطة اإل

قل يميا  وعالميا " )جامعة طيبة, "االرتقاء بمكانة الجامعة محليا  وا 
(, وفيه إشارة ضمنية للتصنيف العالمي 11، ص1199

للجامعات. بينما يرى مستجيب آخر )وكيل عمادة( أنها: "محاولة 
جيدة وتحتاج إلى إعداد وجهد كبيرين الجتياز هذه المرحلة", 
ويشاركه في الرأي مستجيب آخر )رئيس قسم( بقوله: "يحتاج إلى 

مل والجهد المقنن الذي يراعي المصداقية والشفافية مزيد من الع
 والتعامل مع الجميع بنفس المستوى".

وجملة القول, أن هناك وجهتي نظر للمستجيبين حول اهتمام 
الجامعة بالتصنيف العالمي للجامعات رغم االتفاق حول وجوده, 
إحداها ترى أن هناك اهتماما  واضحا  من الجامعة بالمنافسة في 

يف العالمي, وساق المستجيبون عدة مؤشرات على ذلك, التصن
وهي إنشاء الجامعة وكالة للجودة والتطوير, وزيادة االهتمام 
بالبحث العلمي ودعم الميزانية المخصصة للبحوث العلمية, 
ووجود التصنيف ضمن أجندة الجامعة التخطيطية واإلدارية سواء 

أو من خالل طرح موضوع  ستراتيجيةاإلفيما يتعلق بخططها 
التصنيف على طاولة الحوارات واالجتماعات اإلدارية, وكذلك 
وجود اهتمام أوسع من قبل وزارة التعليم العالي بالتصنيف 
العالمي للجامعات. بينما ترى وجهة النظر األخرى أن اهتمام 
الجامعة بالتصنيف ضعيف ويحتاج إلى المزيد من الجهد 

بون على ذلك بعدم إبراز التصنيف والعمل, ودلل المستجي
 .ستراتيجيةاإلالعالمي كهدف أساسي للجامعة ضمن الخطة 

 :اا: تحسن تصنيف الجامعةثاني
يرى بعض المستجيبين أن هناك تحسنا  في تصنيف الجامعة 
عالميا , كدليل على توجه الجامعة نحو التصنيف العالمي 

 ا  أن هناك تحسنيرى أحد المستجيبين )رئيس قسم(  إذللجامعات. 
لمركز الجامعة في تصنيف الجامعات العالمية على شبكة 

ماتركس للجامعة  قال: "يوجد تحسن في تصنيف ويب اإلنترنت
", أي اإلنترنتالذي يعتمد على ثراء المعلومات الموجودة على 

لدى الجامعة نحو  ا  توجه -حسب رأي المستجيب  –أن هناك 
ن إذ إوتحسينه وتطويره  نترنتاإلاالهتمام بموقعها على شبكة 

 اإلنترنتهذا التصنيف يعتمد على موقع الجامعة على شبكة 
(. ويشاركه الرأي مستجيب 819, ص1111)بافيل ونحاس, 

آخر )رئيس قسم( بقوله: "هذا أدى إلى تحسين تصنيف 
 4الجامعات السعودية من مراتبها في التصنيف التي كانت قبل 

 سنوات ومنها جامعة طيبة".
بينما يخالفهم الرأي أحد المستجيبين )وكيل عمادة(, حيث يرى 
أن الجامعات السعودية بعيدة عن الحصول على مواقع متقدمة 
في التصنيف العالمي للجامعات, مبررا  ذلك بعملها بطرق ال 
تؤدي إلى تحسين مراكزها في التصنيف, وذلك بقوله: "لكن ال 

يدة جدا  عن تبوء مراكز تزال الجامعة والجامعات السعودية بع
 متقدمة فعليا  ألنها تعمل بآلية تختلف عما هو مطلوب".

ويمكن القول, أن المستجيبين خالل مناقشتهم للوضع الراهن 
 ا  لتصنيف جامعة طيبة على طرفي نقيض, فهناك من يرى تحسن

في تصنيف الجامعة مقارنة بالسنوات الماضية, وهناك من يرى 
بعيدة عن تبوء مراكز متقدمة في التصنيف أن الجامعة ال تزال 

العالمي. ومما يالحظ أن من تحدث عن الوضع الراهن لتصنيف 
% من العينة 94الجامعة بشكل عام هم ثالثة مستجيبين يمثلون 

فقط, وربما يرجع ذلك إلى عدم متابعة المستجيبين لموقع 
 الجامعة في التصنيف العالمي أو أنهم يعتقدون أن الجامعة ال

 زالت بعيدة عن التصنيف.
 جودة التعليم:. 3

التي تعتمد عليها معظم  المهمةجودة التعليم من المعايير 
التصنيفات العالمية للجامعات. وقد تناول المستجيبون جودة 
التعليم في جامعة طيبة من عدة جوانب, تحددت في محورين, 

 االهتمام بجودة التعليم, ومعوقات تحسين جودة التعليم. :هما
 أولا: الهتمام بجودة التعليم:

ورد في المقابالت ما يشير إلى وجود اهتمام من جامعة طيبة 
يرى مستجيب )رئيس قسم(  إذبجودة التعليم والعملية التعليمية, 

أن من أهداف الجامعة تحسين جودة التعليم قائال : "النوايا 
حسين جودة التعليم موجودة". ويرى البعض أن إنشاء الجامعة لت
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وكالة التطوير والجودة دليال  على اهتمام الجامعة بجودة التعليم, 
يرى مستجيب )رئيس قسم( أن: "الجامعة أنشأت وكالة للجودة  إذ

تشرف على الناحية التعليمية والناحية الوظيفية". ويؤيده في الرأي 
بقوله: "أصبح لدى الجامعة وكالة للتطوير مستجيب آخر )عميد( 

وعين لها وكيل من أفضل الكفاءات في الجامعة",  ،والجودة
ويضيف قائال : "الجامعة أنشأت عمادة للجودة وكذلك عمادة 
للتطوير, وبدأت العمادة بمناشدة الكليات للسعي العتماد الخطط 

تجيب وتطوير برامجها". وفي هذا الشأن يقول مس ستراتيجيةاإل
آخر )عضو هيئة تدريس(: "جودة التعليم اهتمت بها الجامعة, 
لذلك أنشأت وكالة للجودة والتطوير", ويضيف: "وقد حرصت 
الجامعة على وجود وكاالت للجودة للكليات الكبيرة بالجامعة 

 .لترتقي بجودة التعليم"
ويرى بعض المستجيبين أن من المؤشرات على اهتمام الجامعة 

وتطوير  طلبةيم, اهتمامها بأعضاء هيئة التدريس والبجودة التعل
يقول مستجيب )عميد(: "من ضمن تلك السياسات تحقيق أدائهم. 

ن في العملية التعليمية, ين األساسييجودة التعليم من خالل الركن
المعلم والمتعلم", وذلك عن طريق: "إقامة الدورات المتخصصة 

دة التهيئة أو التدريب عن طريق عمادة التطوير الجامعي في إعا
على طرق التدريس الحديثة", ويضيف: "هذا يعود بالنفع على 
العملية التعليمية للطالب". كما يؤكد ذلك مستجيب آخر )عضو 
هيئة تدريس( بقوله: "أرى أن الجامعة تهتم بجودة التعليم من 

". طلبةحيث المناهج التعليمية وطرق التدريس وطرق تقويم ال
تجيب آخر )عضو هيئة تدريس( قائال : "ال شك ويؤكد ذلك مس

أن جودة التعليم مهمة, مثال  أنشئ في كلية الطب قسم للضمان 
التعليمي, ووضعت األسس للتعليم وجودته", ويضيف: "كذلك 

 عمل تطوير ألعضاء هيئة".
كما ذكر المستجيبون أن من ضمن اهتمام الجامعة بجودة 

العتماد األكاديمي لبرامجها التعليم, التوجه نحو الحصول على ا
يقول مستجيب )وكيل جامعة(: "الجامعة لديها و التعليمية. 

مشروع كبير لتأهيل برامجها األكاديمية لالعتماد األكاديمي", 
ويرى أن: "تأهيل تلك البرامج سوف يكون له نتائج في تحسين 

د( قائال : جودة التعليم". ويؤيده في ذلك مستجيب آخر )وكيل معه
مهمة قبل التصنيف, وهو ال يتم إال عتماد األكاديمي خطوة "اال

باستيفاء المعايير المطلوبة لجودة التعليم". ويقول مستجيب آخر 
)عميد(: "في هذه الكلية نحاول الحصول على االعتماد 

األكاديمي, وهناك برامج لهذا الشأن, والكليات األخرى آخذة في 
 ."نفس الخطوات

على اهتمام  كدليل ذكرها المستجيبونومن المؤشرات التي 
يجاد شراكات بناءة مع إلالجامعة بجودة التعليم, سعيها 

يقول أحد المستجيبين )رئيس قسم(: و جامعات الدولية. ال
"الجامعة بصدد توقيع اتفاقيات مع جامعات أجنبية, كندية 
وأمريكية لتبادل المنافع بينها", وأضاف قائال : "ومن المنافع تنقل 

ضاء هيئة التدريس بينها وبين الجامعات األجنبية, وكذلك أع
التعرف على مقاييس وطبيعة جودة التعليم في تلك الجامعات 
واالستفادة من ذلك". ويذكر مستجيب آخر )رئيس قسم( أن: 
"هناك اتفاقيتين مع كٍل من جامعة الملك سعود بالمملكة وجامعة 

. ويؤكد مستجيب بكندا لتطوير المناهج" (Calgary)كالجري 
آخر )عميد( أنه قد: "تم التوقيع على العديد من عقود التعاون 
والخدمات بين الجامعة والعديد من كبرى جامعات العالم في 

 أمريكا وبريطانيا واليابان وغيرها"
كما رأى بعض المستجيبين أن سعي الجامعة نحو تحقيق 

ات على المعيار العالمي لمعدل أستاذ/ طالب من أهم المؤشر 
االهتمام بجودة التعليم. فقد ذكر أحد المستجيبين )وكيل جامعة( 

تحقيق  ستراتيجيةأن من أهداف الجامعة التي تتضمنها خطتها اإل
 طلبةالمعدل المطلوب لنسبة أعضاء هيئة التدريس مقابل ال

التي تنتهي عام  ستراتيجيةبقوله: "تهدف الجامعة في خطتها اإل
في  1/ 9ستاذ/ طالب إلى هـ أن تصل نسبة أ9441

 91/ 9التخصصات الصحية, وتهدف إلى أن تصل النسبة إلى 
لى  في التخصصات النظرية",  11/ 9في التخصصات العلمية وا 

ويضيف قائال : "الجامعة قطعت شوطا  جيدا  في هذا االتجاه". 
ويقول مستجيب آخر )وكيل كلية(: "في هذه الكلية نحاول 

لمعدل أستاذ/ طالب", ثم عاد وقال:  91/ 9الحصول على نسبة 
"وهي متحققة في كلية الهندسة", ويؤكد قائال : "جودة التعليم نوعا  

 ما جيدة".
وبالرغم من ذلك, يرى بعض المستجيبين أن مستوى جودة التعليم 
في الجامعة دون المستوى المأمول, وال ترقى للوفاء بمتطلبات 

ما يخص هذا الجانب. سياسات التصنيف العالمي للجامعات في
ستة مستجيبين يمثلون ربع العينة,  هذهوقد تبنى وجهة النظر 

يقول أحدهم )وكيل عمادة(: "التدريس في الجامعات بشكل عام 
يحتاج إلى التطوير المستمر والدائم, ومستوى التعليم في الجامعة 



167

 981 -941(، 4)33مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

 

جيد لكنه دون المأمول". ويوافقه الرأي مستجيب آخر )وكيل 
: "الجامعة خطت خطوات لكن دون المأمول". ويقول كلية( بقوله

 ."آخر )عميد(: "االهتمام واضح ولكن الخطوات العملية بطيئة
نظر حول اهتمام الجامعة بجودة  انه يوجد وجهتإومجمل القول, 

التعليم كمتطلب من متطلبات سياسات التصنيف العالمي 
تجيبين يتبناها أغلبية المس –للجامعات. وجهة النظر األولى 

ترى أن الجامعة مهتمة بجودة التعليم  –الذين ناقشوا هذا الجانب 
في إطار سعيها للمنافسة في التصنيف العالمي, بينما ترى وجهة 
النظر األخرى أن ما تقوم به الجامعة في هذا الجانب ال يزال 
بعيدا  عن متطلبات سياسات التصنيف العالمي للجامعات. وقد 

مؤشرات على اهتمام الجامعة بجودة  ذكر المستجيبون عدة
التعليم, منها أن جودة التعليم من األهداف الرئيسة التي تضمنتها 

 ستراتيجيةورد في الخطة اإل إذ, ستراتيجيةخطة الجامعة اإل
هـ ضمن التوجهات الرئيسية 9441العامة لجامعة طيبة 

ما نصه: "توفير برامج دراسية مطورة وفق  ستراتيجيةواألهداف اإل
معايير الجودة واالعتماد األكاديمي العالمية" )جامعة طيبة, 

(. وكذلك من المؤشرات إنشاء الجامعة وكالة 11, ص1199
 طلبةالتطوير والجودة, واالهتمام بأعضاء هيئة التدريس وال

وتطوير أدائهم, من خالل إقامة الدورات المتخصصة والتدريب 
, طلبةوتطوير طرق تقويم ال ،على الطرق الحديثة للتدريس

والتوجه نحو الحصول على االعتماد األكاديمي لبرامجها 
التعليمية, والسعي نحو إيجاد شراكات بناءة مع الجامعات 
المحلية والدولية, والسعي نحو تحقيق المعدل العالمي ألعضاء 

 .طلبةهيئة التدريس مقابل ال
 :حسين جودة التعليمثانياا: معوقات ت

أشار المستجيبون إلى عدد من المعوقات التي يرون أنها تحول 
يرى مستجيب )رئيس و دون تحسين جودة التعليم في الجامعة. 

قسم( أن من معوقات تحسين جودة التعليم وجود البيروقراطية في 
بعض التعامالت اإلدارية في الجامعة بقوله: "الخطوات العملية 

المأمول بسبب البيروقراطية", ويبرر ذلك بقوله: ليست بالشكل 
"ربما ألنها مؤسسة كبيرة", ويرى أن ذلك يؤدي إلى صعوبة 
وصول أعضاء هيئة التدريس إلى ما يحتاجونه فيما يخص 
العملية التعليمية, فيقول: "األكاديمي ربما ال يستطيع الوصول 

التعليم في إلى المعلومة بسهولة". وتؤثر البيروقراطية سلبا  في 

العالم العربي, حتى اعتبرتها بعض الدراسات إحدى أهم 
 (.1191المشكالت التعليمية )المهنكر, 

ومن المعوقات التي أوردها المستجيبون, التوسع السريع في 
الجامعة وضعف البنية التحتية المناسبة لذلك. فقد رأى أحد 

امعة وضع المستجيبين )عميد( أنه: "بالنسبة للمتعلم, تحاول الج
المتعلم في جو بيئي جامعي, لكن هذه المسألة تحتاج إلى 

مع أنه تم توفير بعض الخدمات التي  ،تحسين وينقصها الكثير
مستجيب  يحتاجها الطالب وتساعده على التعلم". ويوافقه الرأي

وجد بعض العوائق كالتوسع السريع آخر )رئيس قسم( بقوله: "ت
 "., ونقص البنية التحتيةطلبةد الللجامعة, والتزايد السريع لعد

ويرى بعض المستجيبين أن من معوقات تحسين جودة التعليم في 
الجامعة ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس, منها اهتمامهم 
بالجانب البحثي على حساب الجانب التعليمي, وعدم توفر 
مكاتب لهم, وضعف المحاسبية. يقول مستجيب )رئيس قسم(: 

التدريس يقاومون الجهد التنظيمي  "بعض أعضاء هيئة
واألكاديمي ليوفر وقته للبحث", ويرى أن هناك: "صعوبة في 
إجراءات التقويم, والحاجة إلى تعاضد الهرمية اإلدارية", ويضيف 
قائال : "أنا كرئيس قسم أتابع أساتذتي بحذر, فهم ال يريدون أن 

لعميد", يسمعوا كالم تقويمي, وأواجه ذلك بمفردي دون مساندة ا
ويرى أن هناك مشكلة  في توفر مكاتب ألعضاء هيئة التدريس 

% من أعضاء هيئة 11قائال : "هناك مشكلة في األماكن فـ 
التدريس في القسم ال يملكون مكاتب رغم أهمية وجود ساعات 

 مكتبية للجودة".
, والمقررات, طلبةكما أورد المستجيبون معوقات تتعلق بتقويم ال

تقييم موضوعي لجودة  لكل أستاذ, وعدم توفر لبةطومعدل عدد ال
 طلبةيرى مستجيب )عضو هيئة تدريس( أن: "الالتعليم. و 

يحتاجون إلى زيادة الوعي نحو أهمية الدراسة كبرامج إلزامية 
لذلك". وفيما يخص المقررات, يقول مستجيب )عميد(: "االعتماد 

د للمقررات ماشية بشكل جيد حيث يجب أن نهتم باالعتما
األكاديمي ثم نفكر في التصنيف الذي هو مرحلة متقدمة جدا ", 

وكثيرا  من  ا  ويضيف: "مازال هذا الجانب يحتاج منا جهدا  كبير 
العمل". ويشاركه في ذلك مستجيب آخر )عميد( بقوله: "أصبح 
إجباري تطوير برامج هذه الكليات لمواكبة التطور الحالي من 

فيما يتعلق بمعدل )أستاذ/ تقنيات واتصاالت وفضائيات". و 
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طالب( يرى أحد المستجيبين )رئيس قسم( بأنه: "ربما تكون 
مؤشرات التصنيف للجامعة ليست سيئة إذا أخذنا مؤشر )أستاذ/ 
طالب( خاصة العوامل التي تؤدي إلى تضخمه", ويرى أن: "من 
العوامل التي تضخم مؤشر )أستاذ/ طالب( مشكلة كليات البنات, 

تساب بالجامعة". ويعتبر معدل )أستاذ/ طالب( من وبرامج االن
المعايير المؤثرة في بعض  التصنيفات العالمية  للجامعات تصل 

% في تصنيف ملحق التايمز للتعليم العالي على سبيل 11إلى 
 (.11, ص 1199المثال )صائغ, 

مما سبق, يالحظ أن المستجيبين أشاروا إلى عدد من المعوقات 
تحسين جودة التعليم في الجامعة, أهمها  التي قد تحول دون

وجود البيروقراطية في بعض التعامالت اإلدارية في الجامعة, 
, طلبةوالتوسع السريع في الجامعة, والتزايد المستمر في أعداد ال

وضعف البنية التحتية, واهتمام أعضاء هيئة التدريس بالجانب 
تب لهم, البحثي على حساب الجانب التعليمي وعدم توفر مكا

, طلبةوضعف المحاسبية. باإلضافة إلى معوقات تتعلق بتقويم ال
لكل أستاذ, وعدم توفر تقييم  طلبةوالمقررات, ومعدل عدد ال

 موضوعي لجودة التعليم.
 جودة البحث العلمي:. 0

تعد جودة البحث العلمي المعيار الرئيسي في معظم التصنيفات 
% من 41العلمي العالمية للجامعات, حيث يمثل البحث 

المجموع الكلي ألوزان المعايير والمؤشرات المعتمدة في التصنيف 
, Liu & Cheng, 2005, p.128)األكاديمي لجامعات العالم )

, اإلنترنت% في تصنيف الجامعات العالمية على شبكة 41و
% في تصنيف ملحق التايمز للتعليم العالي )صائغ, 11و

مستجيبون جودة البحث (. وقد ناقش ال11, 11, ص ص1199
الجهود المبذولة  :العلمي في جامعة طيبة من جهتين, هما

لتحسين جودة البحث العلمي, واألسباب التي تحد من جودة 
 البحث العلمي.

 أولا: الجهود المبذولة لتحسين جودة البحث العلمي:
رأى معظم المستجيبين أن الجامعة تبذل جهودا  كبيرة لتحسين 

علمي. وقد أورد المستجيبون بعض المؤشرات جودة البحث ال
يرى أحد المستجيبين جهود الجامعة في هذا الجانب. و  على

)وكيل معهد( أن من جهود الجامعة في سبيل االهتمام بجودة 
البحث العلمي, إنشاء عمادة البحث العلمي, فيقول: "اهتمت 
الجامعة بالبحث العلمي فأنشأت عمادة البحث العلمي", ويضيف 

ائال : "وضعت عمادة البحث معايير لجودة البحث العلمي". ق
ويشاركه في الرأي مستجيب آخر )عميد( بقوله: "البحث العلمي 
في الجامعة بدأ, وبدأت تتلملم المسألة في إيجاد عمادة للبحث 

 العلمي ومعهد للبحوث واالستشارات في الجامعة".
مي كمؤشر على كما أورد المستجيبون زيادة ميزانية البحث العل

يقول أحد  لة لتحسين جودة البحث العلمي,الجهود المبذو 
فهناك جزء من  ،المستجيبين )عميد(: "الدعم المالي موجود

ميزانية الجامعة لدعم البحث العلمي". ويشاركه مستجيب آخر 
)رئيس قسم( بقوله: "بدأت الجامعة بزيادة ميزانية البحث العلمي, 

وبصدد زيادة هذا  ا  مليون 91لى التي وصلت إلى حد اآلن إ
المبلغ". ويؤكد مستجيب آخر )عضو هيئة تدريس( على ذلك 
بقوله: "للجامعة خطوات جيدة في البحث العلمي, ومن ذلك زيادة 

 ميزانية البحث العلمي".
ومن المؤشرات على جهود الجامعة في تحسين جودة البحث 

ط نشر العلمي وجود مجالت علمية للبحث العلمي, واشترا
البحوث العلمية في مجالت علمية عالمية لدعمها وتمويلها. 
حيث يشير أحد المستجيبين )عميد( إلى ذلك بقوله: "عمادة 

اهتمت بأن يكون لديها مجلة علمية للبحث العلمي اسمها  الكلية
مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية, كما حرصت العمادة بأن 

تربوية", ويضيف قائال : يكون لدى الجامعة مركز للبحوث ال
جمعية  :ن, هماا"حرصت العمادة على أن يكون لدينا جمعيت

الموهبة وجمعية القياس والتقويم". ويرى مستجيب آخر )رئيس 
قسم( أن وجود مجلة علمية عالمية للجامعة تفيد في تحسين 

يقول: "فهرست مجلة جامعة وقع الجامعة في التصنيف العالمي م
ا  انتشار  لألبحاث في الجامعةا , وهذا يجعل طيبة الطبية عالمي
رفع تصنيف الجامعة", ويضيف بأن: "كلية ويساعد ذلك في 

بمقياس الوزارة لجودة البحث العلمي,  91الطب حصلت على 
متقدمة بذلك على كليات الطب في جامعة القصيم وجامعة أم 
القرى والدمام وغيرها", ويؤكد على أنه قد: "اشترطت عمادة 

 ".حث العلمي لدعم البحث نشره في دورية علمية محكمةالب
لكراسي العلمية واعتبر أحد المستجيبين )وكيل جامعة( أن إنشاء ا

بيل تحسين جودة على الجهود المبذولة في س في الجامعة مؤشر
قال: "سعت الجامعة في تشجيع إنشاء الكراسي البحث العلمي, و 

العلمية, وهي مجال خصب لتشجيع البحث العلمي", ويضيف 
قائال : "لديها اآلن سبعة كراسي علمية ممولة في مختلف 
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التخصصات, وانتاج البحوث من هذه الكراسي متوقع أن يكون 
ذا مردود نفعي كبير للجامعة". ويؤيده في ذلك مستجيب آخر 

بقوله: "حققت الجامعة تقدما  ملحوظا  مقارنة  بعمرها في  )عميد(
". ستراتيجيةمجال الكراسي العلمية ومراكز التميز واألبحاث اإل

م( أن الكراسي العلمية في الجامعات تعد 1191ويرى العذل )
بمثابة مورد مالي مرن وسهل لإلنفاق على البحوث, بعيدا  عن 

ي نطاقها الجامعات ومراكز البيروقراطية الرسمية التي تعمل ف
البحوث الرسمية. لذلك فإنها تعتبر مسارا  فعاال  إلنجاز مهام 

 بحثية وعلمية يلبي متطلبات الباحثين ويسهل مهامهم.
وكذلك من المؤشرات المذكورة, تشجيع أعضاء هيئة التدريس 
على البحوث ودعمهم ماليا  ومعنويا , حيث يرى أحد المستجيبين 

أن: "الجامعة اتخذت خطوات جيدة في هذا  )وكيل جامعة(
الجانب, حيث حرصت على أن يكون عضو هيئة التدريس 
متميزا  أيضا  في جانب البحث العلمي إلى الجانب األكاديمي عند 
استقطابه". ويؤكد على ذلك مستجيب آخر )عميد( بقوله: "هناك 
العديد من المشاريع التي تقدم لها أعضاء هيئة التدريس 

. وفيما يخص الدعم المالي للمشاريع البحثية المقدمة "تودعم
من أعضاء هيئة التدريس يقول أحد المستجيبين )رئيس قسم(: 
"الجهود التي تقوم بها الجامعة فيما يخص البحث العلمي سابقا  
وحاليا  جهود جبارة". ويشاركه في ذلك مستجيب آخر )وكيل 

التدريس على البحوث معهد( بقوله: "تدعم الجامعة أعضاء هيئة 
 التي يقدمونها كنوع من التشجيع".

وبالرغم من ذلك, فإن هناك وجهة نظر لبعض المستجيبين 
زال هناك قصور يعتري جودة يترى أنه ال  إذمخالفة لما سبق, 

ونقص في الجهود المبذولة في هذا  ،البحث العلمي في الجامعة
وات بطيئة الجانب. يقول مستجيب )عضو هيئة تدريس(: "الخط

وتحتاج إلى الزيادة ليس من أجل التصنيف فقط بل ألهمية 
البحث العلمي". ويشاركه في ذلك مستجيب آخر )وكيل كلية( 
بقوله: "جودة البحث العلمي متواضعة جدا ". وفي هذا الصدد 
يقول رئيس قسم: "التشجيع المعنوي موجود في الجامعة لكن هذا 

تجيبين )عميد كلية( ذلك إلى ال يكفي". بينما يرجع أحد المس
البنية التحتية للجامعة وبخاصة  المباني قائال : "االهتمام واضح, 

 لكن بيئة الجامعة خصوصا  المباني ال تساعد كثيرا ".

نظر للمستجيبين حول جودة البحث  وباختصار, هناك وجهتا
العلمي في الجامعة, إحداها ترى أن هناك جهودا  تبذل لتحسين 

حث العلمي في الجامعة, وأوردت عدة مؤشرات على جودة الب
ذلك, أهمها إنشاء عمادة البحث العلمي وزيادة ميزانيته, ووجود 
مجالت علمية للبحث العلمي, واشتراط نشر البحوث العلمية في 
نشاء الكراسي العلمية,  مجالت علمية عالمية لدعمها وتمويلها, وا 

ودعمهم ماليا  وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحوث 
ومعنويا . بينما ترى وجهة النظر األخرى أن جودة البحث العلمي 

وال ترقى إلى متطلبات سياسات  ،دون المستوى المأمول
 التصنيف العالمي للجامعات.

 :ثانياا: األسباب التي تحد من جودة البحث العلمي
أورد المستجيبون عدة أسباب تحد من جودة البحث العلمي في 

يرى البنية التحتية للبحث العلمي. و الجامعة في مقدمتها ضعف 
أحد المستجيبين )عضو هيئة تدريس( أن من األسباب: "عدم 
توفر البنية التحتية للبحث العلمي". ويقول مستجيب آخر )وكيل 

باألجهزة الالزمة  عمادة(: "ما لم تكن هناك معامل مجهزة
والفنيين المهرة ومساعدي البحث لن تكون هناك أبحاث تأخذ 

 طابع الجودة".
ويرى بعض المستجيبين أن من األسباب التي تحد من جودة 
البحث العلمي, عدم وجود التخطيط الجيد الستقطاب الباحثين 

يرى مستجيب )رئيس قسم( أن: . و طلبةالمتميزين من األساتذة وال
الجامعة في استقطاب األساتذة الذين ينشرون في "جهود 

دون مبالغ  ، وهم لن يأتواالمجالت العلمية المتقدمة ليس واضحا  
جيدة". ويشاركه في الرأي وكيل أحد المعاهد في الجامعة بقوله: 
"يقاس البحث العلمي بعدد أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون 

تاذ مشارك بينما هم اآلن علمية جديرة في الجامعة كرتبة أس ا  رتب
قليلون". ويؤكد ذلك مستجيب آخر )عضو هيئة تدريس( بقوله: 

الدراسات العليا واستقطاب  طلبةوجد خطة الستقطاب ت"ال 
 الباحثين ومساعديهم".

ومن األسباب التي تحد من جودة البحث العلمي ضعف دعم 
 وتمويل البحوث. يقول وكيل أحد المعاهد في الجامعة: "الدعم
أصبح أقل من عمادة البحث العلمي للبحوث العلمية". ويرجع 
بعض المستجيبين ذلك إلى صرامة األنظمة واللوائح في تمويل 
البحوث ووضع الحوافز, فيقول أحد المستجيبين )رئيس قسم(: 
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"مشكلة العمادة أنها أصبحت تتخذ إجراءات ذات دقة عالية في 
مية للبحوث". ويشاركه تمويل البحوث ربما يحد من الناحية الك

الرأي رئيس قسم آخر بقوله: "يجب تخفيف األنظمة واللوائح 
دون تفريق". إال أن حوافز المالية والمعنوية للجميع ووضع ال

هناك وجهة نظر ترى أن صرامة األنظمة واإلجراءات في هذا 
الجانب مفيدة من الناحية النوعية للبحوث, فعلى سبيل المثال 

جيبين )رئيس قسم(: "شروط عمادة البحث العلمي يقول أحد المست
الصارمة أدت إلى تقليل األبحاث ولكن إلى قوتها وجودتها 

 وأهميتها".
ويرجع بعض المستجيبين األسباب التي تحد من جودة البحث 
العلمي إلى بطء اإلجراءات اإلدارية ومعايير اختيار البحوث 

دة التعليم: يرى أحد أعضاء هيئة التدريس أن جو و ونشرها. 
"تعتبر ضعيفة لبطء اإلجراءات اإلدارية". ويشاركه في ذلك 
عضو هيئة تدريس آخر قائال : "البحث العلمي يحتاج إلى 

. بينما يرى "خطوات توسعية وتعاون إدارة الجامعة والكليات
مستجيب )عضو هيئة تدريس( أن: "هناك مشاكل في اختيار 

ويضيف قائال : "هذا الفكر البحوث ومالمستها ألولويات البحث", 
وعدد كبير من هذه  ،في دعم األبحاث وتوجيهها ضعيف

األبحاث هو حبيس األدراج. ويرى عضو هيئة تدريس آخر أن 
وتغيب عنها الروح  ،معظم البحوث العلمية تغلب عليها الفردية

الجماعية, وال تسير وفق سياسات واضحة قائال : "أغلب األبحاث 
اء هيئة التدريس, وال يوجد أبحاث موجهة جهود فردية من أعض

 بسياسات وأهداف واضحة".
( أنه ال يمكن للجامعات غير Wende, 2008ويرى ويندي )

البحثية أن تنافس على مراكز متقدمة حسب المعايير الحالية 
للتصنيفات العالمية للجامعات. ويصل األمر إلى أن يحصر 

جامعات في قياس ( وظيفة التصنيف العالمي لل1199ألتباخ )
البحث العلمي في الجامعات, لما يشكله البحث العلمي من أهمية 

 في معايير التصنيفات العالمية.
يتضح مما سبق, أن هناك عدة أسباب تحد من جودة البحث 
العلمي في الجامعة حددها المستجيبون, منها ضعف البنية 

مخبرية التحتية للبحث العلمي بكل جوانبها من معامل وتجهيزات 
وفنيين مهرة وما إلى ذلك, وعدم وجود  اإلنترنتوخدمات 

التخطيط الجيد الستقطاب الباحثين المتميزين من األساتذة 
, وانشغال أعضاء هيئة التدريس بالعمل األكاديمي طلبةوال

واإلداري على حساب البحث العلمي, والذي يؤيده العاني 
دريسية في يرى أن معظم أعضاء الهيئات الت إذ(, 1111)

الجامعات العربية يتحملون الكثير من األعباء التدريسية واإلدارية 
التي تثقل كاهلهم. وكذلك من األسباب ضعف دعم وتمويل 
البحوث وصرامة األنظمة واللوائح المنظمة لذلك, وبطء 
اإلجراءات اإلدارية ومعايير اختيار البحوث ونشرها واالستفادة 

 منها.
 والنوعية ألعضاء هيئة التدريس:. الكفاية الكمية 4

أن يتوافر لديها الكفاية الكمية والنوعية إلى تطمح الجامعات 
ألعضاء هيئة التدريس كركن أساسي ومطلوب لقيام الجامعة 
بدورها المنوط بها. كما أنه ال تخلو معظم التصنيفات العالمية 
للجامعات من معيار يتعلق بأعضاء هيئة التدريس من حيث الكم 

و النوع أو منهما معا . وقد ناقش المستجيبون الكفاية الكمية أ
والنوعية ألعضاء هيئة التدريس من جهتين, هي الوضع الحالي 
ألعداد هيئة التدريس بالجامعة, ومعوقات استقطاب أعضاء هيئة 

 التدريس.
 أولا: الوضع الحالي ألعداد هيئة التدريس بالجامعة:

الوضع الحالي ألعداد هيئة التدريس تباينت آراء المستجيبين نحو 
بالجامعة, إال أن أغلب وجهات النظر ترى وجود نقص واضح 
في أعداد أعضاء هيئة التدريس التي تتطلبها مختلف كليات 
وأقسام الجامعة. فقد قال أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة: 
"كلفت دراسة للوضع الكمي ألعضاء هيئة التدريس وكانت نتيجة 

سة أن هناك شبه إفالس لبعض الجامعات", وصمت قليال  الدرا
ثم قال: "هناك نقص حاد في أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعات السعودية ومن ضمنها جامعة طيبة". ويؤكد رأيه 
عضو هيئة تدريس آخر فيقول: "الجامعة تحتاج إلى زيادة 
أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات, فالكليات الناشئة 

ي من نقص كبير في أعضاء هيئة التدريس", إال أنه يرى تعان
وجود تكدس ألعضاء هيئة التدريس في بعض كليات وأقسام 
الجامعة ما يفوق حاجتها, خاصة  الكليات القديمة في الجامعة 
فيقول: "يوجد في الجامعة تكدسات في تخصصات أخرى, 

 والكليات القديمة تعاني من تكدس".
أن من اإلشكاليات في هذا الجانب  ويرى بعض المستجيبين

إذ اعتماد الجامعة الكبير على أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين, 
بعضهم ال يستمر طويال  في الجامعة فالتعاقد يكون ضمن  إن
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هم ءمدة محددة غالبا  ال تتعدى أربع سنوات, وبالتالي فإن بقا
يتوفر  خاضع لمدى توفر الحوافز المقدمة من الجامعة مقارنة بما

في جامعات أخرى. فيقول أحد وكالء الجامعة: "الجامعة تعتمد 
بشكل كبير على أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين". ويقول 
مستجيب آخر )وكيل معهد(: "أرى أن بعض الكليات تحتاج إلى 
دعم بأعداد من أعضاء هيئة التدريس خاصة كلية اآلداب 

منهم, خاصة  الوطنيون فهم والعلوم اإلنسانية, ونحتاج إلى المزيد 
بينما خالفهم الرأي ". يبقون مدة طويلة في تلك الكليات واألقسام

عضو هيئة تدريس واحد بقوله: "زيادة أعضاء هيئة التدريس 
جيدة", وربما يرجع ذلك لتدريسه في إحدى الكليات التطبيقية في 
 الجامعة والتي غالبا  ما تلتزم الجامعة للضرورة بتوفير أعداد

 كافية من أعضاء هيئة التدريس لطبيعة الدراسة فيها.
م( وجود نقص شديد 1118وأبوعمة ) وقد أظهرت دراسة مازي

في أعداد أعضاء هيئة التدريس المؤهلين على مستوى جامعات 
المملكة، ونسب الفقد )نتيجة التقاعد أو االنتقال الى قطاعات 

تأهيل غير الجامعة(  أكبر بكثير من نسب التعويض في 
م( إلى ضعف 1111أعضاء جدد. وكذلك توصل الداوود )

معدل النمو في أعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
حسب مؤشرات النمو الكمي ألعضاء هيئة التدريس في 

هـ إلى 9491/9499الجامعات السعودية في الفترة من 
هـ, وأرجعه إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع معدل 9411/9418
 ي أعداد الفاقد من أعضاء هيئة التدريس.النمو ف

وعموما , يرى معظم المستجيبون وجود نقص واضح في أعداد 
السيما في الكليات واألقسام  ،أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

المنشأة حديثا , مع وجود تكدس بعضهم في كليات أخرى خاصة 
ع الكليات قديمة النشأة ويفوق ما تحتاجه تلك الكليات, وأرج

بعضهم ذلك النقص إلى عدم وجود هيكلة جيدة ألعضاء هيئة 
التدريس, وصعوبة االستقطاب, وزيادة الفاقد في أعضاء هيئة 
التدريس العاملين في الجامعة عن طريق التعاقد. وربما يتعين 
على الجامعة االهتمام بإعادة هيكلة أعضاء هيئة التدريس في 

عادة النظر مختلف الكليات واألقسام بما يتناسب  مع متطلباتها, وا 
في وسائل التعاقد الخارجية بوضع مزيد من الحوافز والمميزات 

ى استقطاب العدد المناسب من أعضاء هيئة فيالتي تساعد 
الكفاءة المطلوبة, واالستفادة من الحرية التي  يالتدريس ذو 

أعطاها النظام للجامعة بزيادة مدة التعاقد )وزارة التعليم العالي, 
 ( لإلفادة بشكل أفضل من المتعاقدين.911, ص1111

 :ثانياا: معوقات استقطاب أعضاء هيئة التدريس
أورد المستجيبون بعض األسباب التي يرون أنها تعيق استقطاب 
الجامعة ألعضاء هيئة التدريس خاصة  المتميزين منهم, مما 
يؤثر في الكفاية الكمية والنوعية ألعضاء هيئة التدريس 
بالجامعة. حيث يرى أحد رؤساء األقسام أن بطء اإلجراءات 
المتبعة في استقطاب أعضاء هيئة التدريس وارتباط بعض 
صالحيات التفاوض في التعاقدات الخارجية باإلدارة العليا في 
الجامعة, خاصة النواحي المالية, وعدم منح تلك الصالحيات 

عملية  لعمداء الكليات ورؤساء األقسام, أدى إلى ضعف
ونوعا , فيقول: "الخطوات  استقطاب أعضاء هيئة التدريس كما  

بطيئة, فلكي تستقطب أستاذا  تحتاج إلى زيادة في الراتب عن 
الراتب الممنوح له من جامعة أخرى", ويضيف قائال : "كذلك من 
يتفاوض مع المتعاقد يجب أن يكون رئيس القسم, إال أنه ليس 

للمتعاقد الستقطابه", ويرى أن من لديه صالحية إلعطاء عالوة 
المعوقات ندرة المتميزين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
األخرى, مما أدى إلى صعوبة استقطابهم, فيقول: "نشير إلى أن 
األساتذة المتميزين ندرة, ولذلك يجب التسلح بالحوافز الجيدة". 

اج إلى ويؤيده في ذلك رئيس قسم آخر بقوله: "خطوات جيدة تحت
إعطاء صالحيات أكثر لمجالس األقسام في استقطاب أعضاء 

 هيئة التدريس في تخصيص الوظائف".
وأدت الطفرة الحالية في أعداد الجامعات المحلية إلى التنافس 
فيما بينها على استقطاب أعضاء هيئة التدريس خاصة المتميزين 

ولية فيما منهم, إضافة إلى المنافسة من الجامعات اإلقليمية والد
يمكن اعتباره أحد معوقات االستقطاب. ففي هذا الشأن يقول أحد 
وكالء الجامعة: "اآلن أصبح هناك تنافس على أعضاء هيئة 
التدريس المتميزين". ويوافقه الرأي مستجيب آخر )عميد كلية( 
قائال : "التنافس قوي بين الجامعات السعودية في تقديم عروض 

هيئة التدريس أن البيئة المتواضعة  ويرى أحد أعضاء". مالية
وضعف الخدمات في الجامعة, تعد إحدى معوقات استقطاب 

يقول: "ذلك ألن بيئة  عضاء هيئة التدريس المتميزين, إذأ
الجامعة والخدمات متواضعة جدا ". في حين يرى مستجيب أخر 
)رئيس قسم( أن ضعف الحوافز المادية المقدمة خالل عملية 
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عوقات استقطاب أعضاء هيئة التدريس فيقول: التعاقد أحد م
"تحتاج الجامعة إلى حزمة كبيرة من الحوافز واإلغراءات 
 ألعضاء هيئة التدريس ليس فقط لالستقطاب بل والحفاظ

م( 1118وأبوعمه ) من مازي عليهم". وفي هذا الصدد, يرى كل
أهمية تحسين أوضاع هيئة التدريس المالية والمعنوية والبيئة 

ن التعاقد اتذة الوطنيين أو المتعاقدين، إذ إمعية سواء  لألسالجا
مع أعضاء هيئة تدريس  متميزين محدود بالمنافسة الكبيرة 

 والطلب المتزايد من الجامعات األخرى الحكومية والخاصة.
وفي المجمل, فقد ذكر المستجيبون عدة معوقات الستقطاب 

اية الكمية أعضاء هيئة التدريس أدى بدوره إلى نقص الكف
والنوعية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة, منها بطء 
اإلجراءات المتبعة في استقطاب أعضاء هيئة التدريس وارتباط 
بعض صالحيات التفاوض في التعاقدات الخارجية باإلدارة العليا 
في الجامعة خاصة النواحي المالية, وعدم منح تلك الصالحيات 

قسام, وندرة أعضاء هيئة التدريس لعمداء الكليات ورؤساء األ
المتميزين وقوة التنافس عليهم من الجامعات المحلية واإلقليمية 
والعالمية, باإلضافة إلى تواضع البيئة الجامعية والخدمات 
المقدمة فيها, التي ال تلبي طموحات األساتذة المتميزون, 
وضعف الحوافز المادية مقارنة مع جامعات أخرى منافسة. 

لة الجامعة للتغلب على هذه المعوقات قد يؤدي إلى ومحاو 
استقطاب المزيد من أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة للوصول 
إلى الكفاية كما  ونوعا , إضافة إلى تحقيق المعايير المطلوبة في 
سياسات التصنيف العالمي للجامعات. حيث يعتبر بوسنينة 

ي قطاع التعليم ( أن أعضاء هيئة التدريس والعاملين ف1111)
العالي من أهّم المتغيرات في معادلة النوعية والجودة في القطاع 

يمثل هذا المتغّير أحد أهّم مدخالت العملية  إذالتعليمي, 
التعليمية، وبناء عليه يتّم تقويم المستوى النوعي للمؤسسة سواء 

 في عمليات التصنيف أو في عمليات االعتماد والترخيص.
 األجانب بالجامعة: طلبة. التحاق ال5

األجانب بجامعة من الجامعات, دليال  على  طلبةيعتبر التحاق ال
األجانب دائما  ما يبحثون  طلبةالسمعة الجيدة لتلك الجامعة, فال

عن الجامعات المتميزة ليلتحقوا بها. ولذلك وضعت مؤسسات 
األجانب بها أحد  طلبةالتصنيف العالمي للجامعات التحاق ال

رها في المقارنة بين مختلف الجامعات, التي من أشهرها معايي
, 1111تصنيف ملحق التايمز للتعليم العالي )بافيل ونحاس, 

بجامعة طيبة  طلبة(. وقد تناول المستجيبون التحاق ال881ص
 طلبة, هي واقع وجود المحورينمن عدة نواح تحددت في 

ب األجان طلبةاألجانب في الجامعة, ومعوقات التحاق ال
 بالجامعة.

 األجانب في الجامعة: طلبةأولا: واقع وجود ال
أجمع المستجيبون على وجود نسبة ضئيلة أو تكاد معدومة 

األجانب في الجامعة. وفي هذا الصدد, يقول أحد  طلبةلل
األجانب تأخر كثيرا   طلبةالمستجيبين )رئيس قسم(: "التحاق ال

ي الجامعة قريبة من األجانب ف طلبةلدينا في الجامعة, فنسبة ال
الصفر". بينما يقول رئيس قسم آخر: "لألسف ال يوجد بالجامعة 

ذلك مستجيب آخر )وكيل كلية( قائال : "ال  أجانب". ويؤكد طلبة
أجانب بالجامعة". بينما يرى أحد العمداء  طلبةأعلم عن وجود 

األجانب مقتصر على أبناء منسوبي  طلبةبالجامعة أن قبول ال
الجامعة من المتعاقدين فيقول: "النسبة ال زالت ضئيلة فهي تقبل 
أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة, لكن وفق شروط معينة 

 ونسبة محددة".
وعلى الرغم من ذلك, فإن أحد المستجيبين )رئيس قسم( يرى أن 

ة فيقول: "في حدود نسبة القبول تأتي في حدود إمكانيات الجامع
إمكانيات الجامعة الحالية يعتبر مقبوال ". ويتوافق رأيه مع رأي 

غير  طلبةيقول: "هناك العديد من ال إذعميد إحدى الكليات, 
السعوديين يدرسون في الجامعة". ويذكر أحد المستجيبين )وكيل 

 طلبةمعهد( أنه: "في المعهد العالي لألئمة والخطباء يوجد اآلن 
دولة", ويقول:  14% من 1ملتحقون تصل نسبتهم إلى  أجانب

"أرى أن هذه النسبة كافية اآلن, لكن بالنسبة للجامعة فهي نسبة 
 ضئيلة ودون المأمول".

األجانب في  طلبةوعموما , يرى أغلب المستجيبين أن نسبة ال
الجامعة ال تزال ضئيلة أو شبه معدومة, وأن قبولهم حاليا  يقتصر 

ضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة المتعاقدين على أبناء أع
وبشروط معينة, غير أن بعض المستجيبين يرى أنها متالئمة مع 
إمكانيات الجامعة الحالية باعتبار أن الجامعة ال تزال ناشئة. 

غير  طلبةوالجدير بالذكر أن الجامعة أدرجت ترشيح ال
/ 9444السعوديين ضمن دليل القبول والتسجيل في العام 

غير السعوديين التقديم  طلبةهـ, وأوردت فيه أن بإمكان ال9444
تمام التسجيل في موقعها على  , اإلنترنتللقبول في الجامعة وا 
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بحسب شروط وتوجيهات وزارة التعليم العالي )جامعة طيبة, 
 (.8, ص1191

األجانب في  طلبةوقد رفعت وزارة التعليم العالي نسبة القبول لل
% من المقاعد الدراسية في العام 91ية إلى الجامعات السعود

األجانب  طلبةم, بينما تشير اإلحصائيات إلى أن نسبة ال1191
% من إجمالي 4في الجامعات السعودية بشكل عام أقل من 

 م.1199المقيدين في العام الدراسي  طلبةعدد ال
 :األجانب بالجامعة طلبةاا: معوقات التحاق الثاني

عددا  من المعوقات التي قد تحول دون ذكر بعض المستجيبين 
األجانب بجامعة طيبة. فقد رأى أحد العمداء أن  طلبةالتحاق ال

األجانب  طلبةاللوائح واألنظمة تعتبر أحد معوقات التحاق ال
بالجامعة, ويرى وجوب إعادة النظر فيها, فيقول: "من أسباب 

تاج األجانب, وجود بعض اللوائح التي تح طلبةانخفاض قبول ال
إلى إعادة النظر والتقويم, خاصة التي تخص البيئة التعليمية أو 
المؤسسات التعليمية في البالد". ويشاركه في الرأي عميد آخر 
بقوله: "كنسبة عالمية تبقى ضئيلة واللوائح هي السبب في ذلك", 

المحليين على  طلبةإال أنه يضيف سببا  آخر, وهو تفضيل ال
هناك تفضيال  للطالب السعودي في  األجانب بقوله: "كما أن

القبول". بينما يرجع مستجيب آخر )عضو هيئة تدريس( ذلك 
المحليين على االلتحاق بالجامعة  طلبةإلى التنافس الشديد بين ال

بقوله: "ذلك بسبب التنافس الشديد بين السعوديين واحتياجهم 
 ."لمقاعد الجامعة

 طلبةيات قبول الأحد رؤساء األقسام أن ارتباط صالح يشيرو 
وعدم منح  -وزارة التعليم العالي-األجانب بالسلطة المركزية 

 طلبةالجامعة حرية في ذلك يعتبر من معوقات التحاق ال
فيرى أن الجامعة: "ليس لها صالحية مباشرة  ،األجانب بالجامعة

بعض في القبول". ويشاركه الرأي رئيس قسم آخر قائال : "في 
ب هناك تنافس كبير بين أبناء الوطن كلية الطالكليات مثل 

السعوديين, وبشكل  طلبةونحن بحاجة إلى توطين حرفة الطب بال
عام العملية منظمة وعلى أعلى المستويات وال يقبلون مباشرة, 
لكن بعد عدة موافقات". بينما يرى أحد المستجيبين )عميد كلية( 

لجامعات األجانب في ا طلبةأن النسبة الضئيلة المقررة لعدد ال
المحلية تعد أحد المعوقات فيقول: "النسبة الموفرة تحكم ذلك 
حيث ال بد من موافقة التعليم العالي". وفي الشأن ذاته, يرى أحد 

المستجيبين )رئيس قسم( أن من المعوقات ربط وزارة التعليم 
األجانب بالجامعات بوجود منحة لهم,  طلبةالعالي التحاق ال

 طلبةفيقول: "اشترطت وزارة التعليم العالي بأن يكون التحاق ال
األجانب عن طريق وجود منحة لهم", ويضيف قائال : "فيما 

في برامج التعليم الموازي يفترض أن يكون للجامعة  طلبةيخص ال
ير األجانب إال أن هذا غير حاصل". ويش طلبةحرية القبول لل

غير السعوديين يلتحقون  طلبةموقع وزارة التعليم العالي إلى أن ال
بالجامعات السعودية عن طريق نوعين من المنح, إحداها المنح 
الداخلية للطلبة غير السعوديين المقيمين في المملكة إقامة 
نظامية, واألخرى المنح الخارجية للطلبة غير السعوديين من 

ح الدراسية في الجامعات السعودية خارج المملكة, وتكون المن
على ثالثة أنواع بالنظر إلى مزاياها المختلفة, فهناك منح مجانية 
يحصل الطالب فيها على كامل المزايا, و منح جزئية يحصل 
الطالب فيها على بعض المزايا، حيث يحق للمؤسسة التعليمية 
أن تقدم بعض المزايا للطالب مثل مقعد فقط، أو مقعد وسكن، 
أي تقل عن المجانية الكاملة, ومنح مدفوعة الثمن، وذلك بأن 

 يكون هناك متبرع للطالب من جهة أخرى غير جامعية.
كما يعتبر أحد أعضاء هيئة التدريس أن عدم وجود برامج مميزة 

األجانب  طلبةاألجانب من معوقات التحاق ال طلبةالستقطاب ال
 طلبةبالجامعة, حيث يقول: "ال يوجد برامج معروفة الستقطاب ال

من الخارج وحتى من الداخل لألسف, وهذا في جميع الجامعات 
( أن تركيز 1111السعودية". وفي هذا اإلطار, يرى الربيعي )

الجامعة لجهودها وبرامجها على الجوانب العلمية واالجتماعية 
ة التعليمية يعتبر العامل األكثر أهمية المطلوبة في تقديم الخدم

 طلبةوالعامل الرئيسي األول من العوامل الدافعة الختيار ال
 الوافدين للجامعة.

 طلبة, فقد ذكر المستجيبون عدة معوقات اللتحاق الوعموما  
األجانب بالجامعة, أهمها اللوائح واألنظمة والتشريعات المتعلقة 

ت المحلية, والتنافس الشديد بين األجانب بالجامعا طلبةبقبول ال
المحليين على االلتحاق بالجامعة وتفضيلهم في عملية  طلبةال

األجانب بوزارة التعليم  طلبةااللتحاق, وارتباط صالحيات قبول ال
العالي وعدم منح الجامعة حرية في قبولهم, وضآلة النسبة 

تعليم األجانب, وربط وزارة ال طلبةالمقررة من مقاعد الجامعات لل
األجانب بالجامعات بوجود منحة لهم.  طلبةالعالي التحاق ال
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ولعل أخذ الجامعة لهذه المعوقات في الحسبان والتغلب عليها قد 
األجانب بالجامعة, إضافة  إلى ذلك  طلبةيساعد في التحاق ال

 طلبةيتوجب على الجامعة التعرف على بعض العوامل الدافعة لل
عة والتي منها ما توصل إليه الربيعي األجانب على اختيار الجام

( مثل وجود البيئة العلمية واالجتماعية الجاذبة, والجوانب 1111)
العلمية المتميزة, واإلجراءات والخدمات المتكاملة, والسمعة 

 العلمية الجيدة للجامعة, واالعتراف الدولي بالشهادة الجامعية.
 لت:. استخدام الجامعة لتقنية المعلومات والتصا6

( تأثيرا  لتكنولوجيا المعلومات على 1199ترى المصري وآخرون )
 ا  , وأن الستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت أثر اإلدارية األنظمة

في المنظمات ومنها الجامعات, حيث  ا  اقتصادي ا  ودور  ا  واضح
يساعد استخدام التقنية في تقليص دور األفراد وتخفيض مراحل 
العمليات إلى حد كبير, وتقليل التكلفة وخفض السعر. وتعتمد 
بعض مؤسسات التصنيف العالمي للجامعات في معاييرها على 
استخدام الجامعة لتقنية المعلومات واالتصاالت مثل موقع 

, والتي من أشهرها تصنيف الجامعات اإلنترنتة على الجامع
الذي يعتمد بشكل كامل على موقع  اإلنترنتالعالمية على شبكة 

(. وقد 18, ص1199)صائغ,  اإلنترنتالجامعة على شبكة 
ناقش المستجيبون استخدام الجامعة لتقنية المعلومات 

واقع  :ين, هماور مح واالتصاالت من عدة نواح تحددت في
دام تقنية المعلومات واالتصاالت, وموقع الجامعة على استخ

 .اإلنترنت
 أولا: واقع استخدام تقنية المعلومات والتصالت:

ورد في المقابالت ما يشير إلى تحسن استخدام الجامعة لتقنية 
المعلومات واالتصاالت. فقد رأى أحد المستجيبين )رئيس قسم( 

لمعامالت والنظام أن هناك تحسنا  في نظام المراسالت وا
لكتروني لمتابعة المعامالت ونظام القبول والتسجيل, والتقديم اإل

على الوظائف الجامعية والدراسات العليا, فيقول: "تحسن 
استخدام الجامعة لتقنية المعلومات واالتصاالت بدرجة عالية, 
وربما في االتصاالت نظام المراسالت والمعامالت تحسن إلى 

التصاالت االلكتروني لمتابعة المعامالت ربما حٍد ما, ونظام ا
تحسن", ويضيف قائال : "تحسن القبول والتسجيل إلكترونيا  
والتقديم على الوظائف والدراسات العليا". ويسانده في الرأي 
مستجيب آخر )عميد( قائال : "استخدام التقنية في الجامعة بكل 

 جدا ". فروعها والخدمات اإللكترونية األكاديمية رائعة

ويرى أحد وكالء الجامعة أن إنشاء عمادة لتقنية المعلومات يأتي 
في إطار اهتمام الجامعة بهذا الجانب, فيقول: "الجامعة لها 

م عمادة 1191خطوات ملموسة في هذا االتجاه, فقد أنشأت عام 
لتقنية المعلومات, وقبل ذلك أنشأت عمادة للتعليم عن بعد". وفي 

, ا  كيل إحدى الكليات: "حاليا  يعتبر جيدهذا الصدد, يقول و 
خصوصا  أن الجامعة تطور العديد من األنظمة لجميع 
القطاعات واألعمال, لتحقيق الرؤية في أن تكون جامعة 
إلكترونية". وفيما يخص الشق التعليمي يرى أحد أعضاء هيئة 
التدريس أن هناك توجها  جيدا  نحو استخدام التقنية في تحويل 

ي المحاكاة فيقول: المقررات إلى إلكترونية, واستخدام الكمبيوتر ف
"في الشق التعليمي أنا رئيس التعليم اإللكتروني فهناك توجه جيد 
الستخدام برنامج جسور اإللكتروني وجعل المقررات إلكترونية 
رديفة على جسور, فمثال  تستخدم كلية الطب الكثير من البرامج 
بالكمبيوتر للمحاكاة, وكذلك األجهزة اإللكترونية المتطورة 

". ويؤيده في ذلك عميد إحدى الكليات بقوله: "الجامعة للتعليم
آخذة بالتوجه العالمي في هذا األمر وجعلته أحد الخيارات 

 لمسيرتها". ستراتيجيةاإل
بعض أن الجامعة ال تزال دون المستوى الومن ناحية أخرى, يرى 

المأمول في استخدامها لتقنية المعلومات واالتصاالت. حيث 
قسم(: "من ناحية تقنية المعلومات فهي  )رئيس هميقول أحد

ضعيفة جدا  وغير محدثة, فأنا أستاذ مشارك منذ سنتين بينما 
تشير المعلومات في الموقع بأني استاذ مساعد", ويضيف: 
"اإليميل الخاص بالجامعة ال يعمل جيدا  رغم أهميته في مراسلة 
 المجالت, فهم يتوقعون مراسلتهم بإيميل مؤسسي ال تجاري",

وفيما يخص استخدام التقنية في عملية التدريس يقول: "القاعات 
الدراسية يتوفر فيها أجهزة عرض وسبورات ذكية, لكن ال تتوفر 
صيانة لها وال دعم فني". ويؤيده في ذلك مستجيب آخر )عميد( 
بقوله: "ما زال استخدام التقنية دون المأمول رغم أن الجامعة من 

 الشأن. الجامعات الرائدة في هذا
يالحظ مما سبق, أن هناك تحسنا  في استخدام الجامعة لتقنية 
المعلومات واالتصاالت من وجهة نظر بعض المستجيبين إال 
أنها ال تزال دون المستوى المأمول, السيما في بعض الجوانب. 
فقد اشتكى بعض المستجيبين من عدم تفعيل البريد اإللكتروني 

اد أغلب مسؤولي الجامعة الخاص بسيرفر الجامعة, واعتم
وأعضاء هيئة التدريس على بريد إلكتروني تجاري يؤثر على 
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تعاملهم عند مراسلة بعض الجهات الخارجية. إضافة إلى وجود 
بعض التجهيزات التقنية في الجامعة من حيث التعامالت 
اإلدارية والنواحي التعليمية إال أنها غير مفعلة بالشكل المطلوب. 

هـ( بأن استخدام 9411ما توصل إليه الشهري ) ويتفق ذلك مع
تقنية المعلومات واالتصاالت في التعليم الجامعي منخفض نسبيا , 
ويرجعه إلى عدد من الصعوبات التي تعيق استخدام تلك 
التقنيات, من أهمها عدم توافر التجهيزات التقنية المالئمة في 

لها, وعدم توافر  الجامعة, وعدم توافر الدعم الفني والتقني الالزم
فرص التدريب المناسبة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت, 
وعدم توافر المعلومات الكافية عن نوعية األجهزة والبرامج 

 المتوفرة في الجامعة.
 :اإلنترنتثانياا: موقع الجامعة على شبكة 

اشتكى العديد من المستجيبين من الوضع الراهن لموقع الجامعة 
والتأثيرات السلبية الناتجة عنه, على الرغم  اإلنترنتعلى شبكة 

وصف  إذمن التحسن الطفيف الذي يراه بعض المستجيبين. 
أحدهم )رئيس قسم( المعلومات الموجودة على موقع الجامعة 
بالضعيفة جدا , وأضاف أن الموقع يفتقر إلى الدعم الفني داخل 

ثراء الجامعة قائال : "المعلومات في موقع الجامعة ض عيفة جدا , وا 
ها وتركيبها في غاية التعقيد, فالقسم ؤ المعلومات في الموقع وبنا

الذي أعمل فيه, المعلومات الموجودة عنه في الموقع ضعيفة 
وغير محدثة", ويضيف قائال : "ال يوجد دعم فني للموقع داخل 
الجامعة". ويشاركه الرأي مستجيب آخر )وكيل معهد( بقوله: 

ع يحتاج إلى مزيد من المعلومات, ومواقع الكليات "أرى أن الموق
 ا  ل موقعاالتابعة للجامعة تحتاج إلى دعم", ويرى أن الموقع ال يز 

فيقول: "الموقع مازال إخباريا   ا  تفاعلي ا  أكثر منه موقع ا  إخباري
وليس تفاعليا , فهو يحتاج إلى مزيد من التطوير". ويؤكد ذلك 

 ه: "قواعد المعلومات ضعيفة". أحد أعضاء هيئة التدريس بقول
ويربط بعض المستجيبين بين الوضع الراهن لموقع الجامعة على 

وتأخر الجامعة في المنافسة على مراكز متقدمة  اإلنترنتشبكة 
في بعض التصنيفات العالمية للجامعات, المعتمدة على مواقع 

يرى أحد أعضاء هيئة التدريس أن  إذ. اإلنترنتالجامعات على 
هم في تحسين سمعة الجامعة, ال يس اإلنترنتع الجامعة على موق
يقول: "الموقع ال ينافس مواقع الجامعات األخرى في بلدنا, و 

ونأمل أن يرقى إلى ذلك" , ويضيف قائال : "ال أعتقد أنه يسهم 

بالشكل المطلوب في سمعة الجامعة, وهو سبب في عدم وصول 
 ."نيفاتالجامعة إلى مراكز متقدمة في بعض التص

وملخص ما سبق, أن بعض المستجيبين يرون أن الوضع الراهن 
على  ،دون المستوى المأمول اإلنترنتلموقع الجامعة على شبكة 

 إذالرغم من بعض التحسن الذي طرأ عليه في الفترة األخيرة, 
يعاني من ضعف المعلومات وقلة التحديث ويفتقر إلى الدعم 

ر منه موقعا  تفاعليا . وقعا  إخباريا  أكثالفني والتقني, وأنه ال يزال م
بين الوضع الراهن لموقع الجامعة على شبكة  همبعضكما ربط 
وتأخر الجامعة في المنافسة على مراكز متقدمة  في  اإلنترنت

بعض التصنيفات العالمية للجامعات المعتمدة على المواقع 
 .اإللكترونية

 جوائز علمية عالمية:. األساتذة والخريجون الحاصلون على 7
تذة تعتمد بعض التصنيفات العالمية للجامعات على عدد األسا

ن على جوائز علمية عالمية, والخريجين من الجامعة الحاصلي
مثل جائزة نوبل في الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو االقتصاد، 
أو الحاصلين على جائز فيلدز في الرياضيات, كمعيار في 

, 1111امعات وترتيبها )بافيل ونحاس, المقارنة بين الج
(. وقد تحددت وجهات نظر المستجيبين حول األساتذة 884ص

والخريجين الحاصلين على جوائز علمية عالمية في محورين 
سعي الجامعة لوجود أساتذة وخريجين حاصلين على  ،هما

 جوائز, ووجود األساتذة والخريجين الحاصلين على جوائز.
لوجود أساتذة وخريجين حاصلين على  أول: سعي الجامعة

 جوائز:
من المستجيبين إلى سعي الجامعة لوجود أساتذة  عددأشار 

وخريجين حاصلين على جوائز علمية عالمية, وذلك من خالل 
عدة وسائل. حيث يقول أحد المستجيبين )عميد(: "هناك سعي 

. ويرى "من الجامعة لوجود أساتذة حاصلين على جوائز علمية
ؤساء األقسام أن الجامعة تقوم بتقديم مكافآت ألعضاء أحد ر 

, يقول: "الجامعة تعطي مكافآت ألعضاء المتميزينهيئة التدريس 
هيئة التدريس الحاصلين على براءات اختراع أو عمل بحثي 
متميز". ويؤيده في ذلك مستجيب آخر )وكيل معهد( بقوله: 

اصلين على الح طلبة"هناك دعم وتشجيع من الجامعة, خاصة لل
جوائز أو براءات اختراع". بينما يذكر أحد العمداء أن حرص 
الجامعة على االبتعاث إلى جامعات مميزة في مختلف دول 
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العالم يأتي في إطار سعي الجامعة لوجود أساتذة وخريجين قد 
يحصلون على جوائز عالمية قائال : "الجامعة تحرص على 

ك تدعم البحوث المميزة، االبتعاث إلى جامعات مميزة, وهي كذل
وبالتالي تجعل من المتوقع الحصول على جوائز علمية وعالمية 

 أعضاء". ويشاركه الرأي أحد طلبةألعضاء هيئة التدريس وال
هيئة التدريس بقوله: "الهدف موجود وتسعى الجامعة إليه, 
ويالحظ أن الجامعة تبتعث إلى جامعات عالمية". أما أحد وكالء 
الجامعة فيرى أن الجامعة تسعى بقوة في هذا الجانب, ومن ذلك 

المتميزين في التعليم, من خالل إقامتها أنشطة  طلبةرعايتها لل
: "الجامعة تشجع هذا الجانب بقولهصيفية لهم داخل الجامعة 

المتميزين من  طلبةلترعى ال ا  صيفي ا  تعتبر الجامعة مقر  إذبشدة, 
 مختلف مناطق المملكة".

كما أن محاولة الجامعة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس 
المتميزين علميا  وبحثيا  تعد من الوسائل التي تسعى من خاللها 

 إذعلى جوائز علمية.  الجامعة لوجود أساتذة وخريجين حاصلين
يقول أحد المستجيبين )عميد(: "الجامعة في توجهاتها األساسية 
الستقطاب أعضاء هيئة التدريس وضعت معايير التميز كخيار 
أساسي في االنتقاء, وكذلك رصدت حوافز إضافية زيادة عن 

% للمتميز والحاصل 911الراتب األساسي في التعاقد بلغت  
اختراع عالمية". ويوافقه الرأي مستجيب  على جوائز أو براءات

آخر )وكيل كلية( بقوله: "الجامعة توفر الحوافز والتعاميم الالزمة 
لتحضير أعضاء هيئة التدريس". وفي الشأن ذاته يقول وكيل 
إحدى الكليات: "الجامعة بعامة والكلية بخاصة تحاول أن تتعاون 

ان". ويرى أحد مع أساتذة حاصلين على جوائز علمية بقدر اإلمك
أعضاء هيئة التدريس أن توفير بيئة جذب لألساتذة المتميزين 
مثل فكرة إنشاء مدارس دولية ألبناء أعضاء هيئة التدريس 

يقول:  إذالمميزين تأتي في إطار سعي الجامعة في هذا الجانب, 
"السعي لوجود أساتذة وخريجين حاصلين على جوائز علمية 

مدارس دولية ألبناء أعضاء هيئة  موجود, فهناك فكرة إلنشاء
 .التدريس المتميزين واجتذابهم"

وبالرغم من ذلك, يرى بعض المستجيبين أن سعي الجامعة في 
هذا الجانب ال يزال دون المستوى المأمول, ال سيما بالمقارنة مع 

يقول أحد المستجيبين )وكيل عمادة(:  إذجامعات محلية أخرى. 
ة وخريجين حاصلين على جوائز "هناك محاوالت لوجود أساتذ

لكن ما زالت قليلة, مقارنة بجامعات أخرى". ويشاركه في الرأي 

مستجيب آخر )رئيس قسم( بقوله: "في رأيي أن الجامعة تسعى 
واستقطبت بعض الكفاءات العلمية المتميزة, لكنها دون  ،إلى ذلك

 المأمول". وفي هذا الخصوص.
إلى سعي الجامعة إلى وجود حظ إشارة المستجيبين يالمما سبق, 

أساتذة وخريجين حاصلين على جوائز علمية عالمية, وذلك من 
خالل عدة وسائل, منها قيام الجامعة بتقديم مكافآت ألعضاء 

الحاصلين على براءة اختراع أو من  طلبةهيئة التدريس وال
يقدمون أبحاثا  علمية مميزة, وحرص الجامعة على االبتعاث إلى 

 طلبةزة في مختلف دول العالم, ورعايتها للجامعات متمي
المتميزين في التعليم من خالل إقامتها أنشطة صيفية لهم داخل 
الجامعة, ومحاولة الجامعة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس 
المتميزين علميا  وبحثيا , وتوفير بيئة جاذبة لألساتذة المتميزين 

ئة التدريس. ومن مثل فكرة إنشاء مدارس دولية ألبناء أعضاء هي
جهة أخرى يرى بعض المستجيبين أن سعي الجامعة في هذا 
الجانب ال يزال دون المستوى المأمول مقارنة بجامعات محلية 

ذلك إلى الحاجة إلى تعزيز الجوانب المحفزة,  ويرجعونأخرى, 
 مثل زيادة الدعم والتشجيع ألعضاء هيئة التدريس المتميزين.

والخريجين الحاصلين على جوائز ثانياا: وجود األساتذة 
 :بالجامعة

تحدث بعض المستجيبين عن وجود بعض أعضاء هيئة التدريس 
والخريجين بالجامعة الحاصلين على جوائز محلية أو إقليمية أو 
دولية. حيث يقول أحد أعضاء هيئة التدريس: "أرى أن هناك 
 أساتذة وخريجين حصلوا على جوائز علمية". ويؤكد هذا الجانب

أحد العمداء بقوله: "هناك الكثير في الجامعة من الحاصلين على 
براءات اختراع, وبعض األساتذة المتعاقدين حاصلين على 
جوائز". بينما يؤكد عميد آخر على وجود األساتذة الحاصلين 
على جوائز إال أنها ال تصل إلى الجوائز العالمية المشهورة مثل 

بالجامعة من يحصلون على نوبل يقول: "بالفعل هناك  ةجائز 
جوائز, لكن إلى اآلن لم يحصل أحد في الجامعة على جائزة 

 ".نوبل أو جائزة الملك فيصل
علمه بوجود أساتذة أو خريجين  همينفي بعض ىومن جهة أخر 

هم حاصلين على جوائز علمية, أو أنه يرى أنهم قلة, يقول أحد
يجين )عضو هيئة تدريس(: "ال أعرف بوجود أساتذة أو خر 

حاصلين على جوائز". ويقول عضو هيئة تدريس آخر: "وجود 
ضعيف لألساتذة والخريجين الحاصلين على جوائز". ويؤكد على 
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ذلك عميد إحدى الكليات بقوله: "أقل من المفترض". ويرجع أحد 
رؤساء األقسام قلة أعداد الحاصلين على جوائز إلى الوضع 

ر التكوين قائال : "قليلون وال تزال في طو  ،الحالي كجامعة ناشئة
 ".ليس بمستغرب فهي جامعة ناشئة وتحتاج للكثيرو جدا , 

نظر للمستجيبين حول وجود األساتذة  وبشكل عام, هناك وجهتا
ترى وجهة النظر إذ والخريجين بالجامعة الحاصلين على جوائز. 

الحاصلين  طلبةاألولى وجود بعض أعضاء هيئة التدريس وال
على جوائز علمية محلية أو إقليمية أو دولية مع تأكيد بعض 
المستجيبين على عدم الحصول على أي من الجوائز العالمية 

نوبل أو جائزة الملك فيصل العالمية. أما وجهة  ةالمشهورة كجائز 
أساتذة أو  وجودالنظر األخرى من بعض المستجيبين فال ترى 

علمية, أو أنهم قليلون إن وجدوا, خريجين حاصلين على جوائز 
لى ويرجعون األسباب في ذلك إلى أن الجامعة ناشئة, و  عدم ا 

 واضحة للجامعة فيما يخص هذا الجانب. إستراتيجيةوجود 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

التصور المقترح لتهيئة جامعة طيبة لتحقيق سياسات ما 
 :التصنيف العالمي للجامعات

المستجيبون بعض الخطوات التطويرية التي يتعين على ذكر 
الجامعة القيام بها لتحقيق سياسات التصنيف العالمي تحددت في 

الخطوات المتعلقة بالموارد البشرية, والخطوات  ,هي ة محاورثالث
 المتعلقة بالنواحي اإلدارية, والخطوات المتعلقة بالنواحي المادية.

 الخطوات المتعلقة بالموارد البشرية: .0
حدد المستجيبون بعض الخطوات المتعلقة بالموارد البشرية التي 

منافسة في التصنيف العالمي لليجب على الجامعة القيام بها 
للجامعات من وجهة نظرهم. وتتمثل إحدى هذه الخطوات في 
زيادة أعضاء هيئة التدريس, واستقطاب الجامعة لذوي الخبرات 
البحثية, وأعضاء هيئة التدريس المتميزين, والعلماء والخبراء 
المتخصصين في التطوير والجودة, والحاصلين على جوائز 

يرى أحد أعضاء هيئة التدريس أن على  إذعلمية عالمية. 
الجامعة: "زيادة أعضاء هيئة التدريس". ويرى عضو هيئة 

البحثية". تدريس آخر أن من المهم: "استقطاب أصحاب الخبرات 
بينما يقول مستجيب آخر )عضو هيئة تدريس(: "يجب استقطاب 

على جوائز  والحاصلينأعضاء هيئة تدريس على مستوى عاٍل, 
عالمية, وهي سياسة واضحة عند جامعة الملك سعود". بينما 

يرى عضو هيئة تدريس آخر أن على الجامعة: "االعتماد على 
شراكهم في   التخطيط بشكل عام".كوادرها الذاتية وا 

ويرى بعض المستجيبين أن من الخطوات التي يجب على 
المتميزين والموهوبين من  طلبةالجامعة القيام بها استقطاب ال

مخرجات التعليم العام عن طريق صناعة بيئة جامعية جاذبة 
يقول أحد رؤساء األقسام: "ربما تذهب الجامعة إلى  إذلهم. 

ميزين, الذين ينتظر منهم تالم طلبةالخريجي الثانوية الستقطاب 
الحصول على جوائز تفيد الجامعة في التصنيف", ويضيف 
قائال : "يجب أن تكون لدى الجامعة سياسة مقصودة الستقطاب 

المتميزين, وذلك بتحسين البيئة الجامعية, لتكون بيئة  طلبةال
 جاذبة لهم".

الموارد وبشكل عام, فقد ذكر المستجيبون عدة خطوات تتعلق ب
البشرية قد تساعد الجامعة في المنافسة في التصنيف العالمي 

واستقطاب الجامعة  ،للجامعات. منها زيادة أعضاء هيئة التدريس
لذوي الخبرات البحثية, وأعضاء هيئة التدريس المتميزين, 
والعلماء والخبراء المتخصصين في التطوير والجودة, والحاصلين 

وتطوير قدرات كوادر الجامعة  على جوائز علمية عالمية,
شراكهم في عملية التخطيط, واستقطاب ال المتميزين  طلبةوا 

والموهوبين من مخرجات التعليم العام عن طريق صناعة بيئة 
 جامعية جاذبة لهم.

 :الخطوات المتعلقة بالنواحي اإلدارية.3
أشار المستجيبون إلى بعض الخطوات المتعلقة بالنواحي اإلدارية 

يتوجب على الجامعة القيام بها للمنافسة في التصنيف التي 
العالمي للجامعات. ويأتي في مقدمة تلك الخطوات تحسين جودة 

وتشجيع ودعم الباحثين  ،البحث العلمي من خالل وضع الحوافز
, والتركيز على نشر البحوث طلبةمن أعضاء هيئة التدريس وال

رؤساء األقسام:  في المجالت العلمية العالمية. حيث يقول أحد
"يجب التأكيد على حوافز البحث, وزيادة تمويل البحوث لتشجيع 

. ويشاركه الرأي أحد أعضاء "األساتذة المتميزين على البحوث
هيئة التدريس بقوله: "يجب على الجامعة االهتمام بالبحث, 
شراك المعيدين والمحاضرين, وتفعيل البحوث التي تمس  وا 

عطاؤ  . ويقول أحد أعضاء ا "اهتماما  قوي هاحاجات المجتمع وا 
هيئة التدريس: "يجب أن ترتقي الجامعة باألبحاث العلمية ونشرها 
في المجالت الدولية لرفع اسم الجامعة في التصنيف العالمي, 



178

 نايف اللهيبي     علي حورية

 

ومحاولة النشر في المجالت العلمية الدولية". بينما يرى أحد 
المستجيبين )عضو هيئة تدريس( أن على الجامعة وضع 

يقول: "يجب وضع و اسات واضحة لالرتقاء بالبحث العلمي, سي
 سياسات واضحة للبحث العلمي".

ويرى بعض المستجيبين أن من الخطوات, االهتمام بتحسين 
جودة التعليم والنواحي المرتبطة بها من خالل تطوير البيئة 
الجامعية, وتحقيق المعيار العالمي لنسبة )أستاذ/ طالب(, وحث 

في الدورات, وتحسين طرق لتدريس على المشاركة أعضاء هيئة ا
, واستخدام التقنية الحديثة في التدريس, واالهتمام التدريس

يقول أحد العمداء في  إذبالعملية التعليمية من جميع الجوانب. 
الجامعة: "قبل النظر إلى التصنيف العالمي للجامعات, يجب أن 

البيئة الجامعية". نعمل فعال  على أساسيات تحقيق الجودة داخل 
ويقول عميد آخر: "يجب أن تسعى الجامعة إلى االعتماد 
األكاديمي, على األقل اعتماد البرامج الدراسية ثم التفكير في 
التصنيف". بينما يرى أحد المستجيبين )عميد كلية( بأنه: "ال بد 
أن تقوم كل كلية بتطوير برامجها, واالهتمام بالدراسات العليا 

دكتوراه(, وتوفير المزيد من وظائف المعيدين )ماجستير و 
والمحاضرين, وزيادة االبتعاث الخارجي واالهتمام به". ويؤكد أحد 
وكالء الجامعة على ضرورة: "تحسين نسبة )أستاذ/ طالب( في 

 ."الجامعة
 طلبةويرى بعض المستجيبين أن من الخطوات, استقطاب ال

جاذبة لهم, وتوفير المزيد وتهيئة البيئة ال ،األجانب لجميع المراحل
يرى أحد أعضاء هيئة التدريس بضرورة: "فتح و من المنح لهم. 

أجانب  طلبةالدراسات العليا في كل كليات الجامعة, والبدء بقبول 
للدراسة في مرحلة البكالوريوس وفي الدراسات العليا, والبدء في 

السعوديين واألجانب". ويؤيده عضو  طلبةعمل منح دراسية لل
للدراسات العليا  طلبةيئة تدريس آخر بقوله: "يجب استقطاب ه

في مرحلة الماجستير والدكتوراه من الداخل والخارج وذلك من 
 خالل المنح".

وبناء  على ما سبق, فقد ذكر المستجيبون بعض الخطوات 
المتعلقة بالنواحي اإلدارية التي على الجامعة القيام بها للمنافسة 

للجامعات منها: تحسين جودة البحث  في التصنيف العالمي
تحسين جودة التعليم والنواحي المرتبطة به, من خالل و  ،العلمي

وتحقيق المعيار العالمي لنسبة )أستاذ/  ،تطوير البيئة الجامعية
استخدام تقنية وكذلك  .وتحسين طرق التدريسطالب(, 

المعلومات واالتصاالت باألسلوب األمثل, وتطوير موقع الجامعة 
 طلبة. باإلضافة إلى ضرورة استقطاب الاإلنترنتعلى شبكة 

وتهيئة البيئة الجاذبة لهم, وتوفير المزيد  ،األجانب لجميع المراحل
 .من المنح لهم

 :الخطوات المتعلقة بالنواحي المادية.0
أشار المستجيبون إلى بعض الخطوات المتعلقة بالنواحي المادية 
التي يتوجب على الجامعة القيام بها للمنافسة في التصنيف 

 المالي لكافةالعالمي للجامعات. ومن هذه الخطوات زيادة الدعم 
األقسام والمرافق التي بحاجة إلى دعم مادي مثل دعم ميزانية 

. ففي هذا لتقنية, والمعاملة, والتجهيزات االبحوث العلمي
الخصوص, يرى أحد رؤساء األقسام ضرورة: "الدعم المالي 
للجامعة ودعم ميزانيتها". بينما يركز مستجيب آخر )عميد( على 
أهمية الدعم المادي لميزانية البحث العلمي بقوله: "يجب زيادة 

 ".الدعم المالي للبحث العلمي
تكمال البنية التحتية يركز معظم المستجيبين على ضرورة اسو 

للجامعة بكل ما تحتويه من المرافق والمعامل والمباني 
يؤكد أحد وكالء  إذوالتجهيزات المكتبية والقاعات الدراسية. 

الجامعة على ضرورة: "استكمال البنية التحتية للجامعة واستكمال 
وهي من أبرز  ،المرافق خاصة فيما يتعلق بالمرافق والمختبرات

معة", ويرى أهمية وجود مستشفى جامعي إلجراء مرافق الجا
البحوث المتعلقة بالطب والعلوم الصحية فيقول: "معظم األبحاث 
في العلوم الصحية والطبية والذي يتوجب إيجاد مستشفى 

 جامعي".
وبشكل عام, فقد ذكر المستجيبون بعض الخطوات المتعلقة 

بها للمنافسة في بالنواحي المادية التي يتعين على الجامعة القيام 
التصنيف العالمي للجامعات, منها زيادة الدعم المالي وزيادة 
الميزانية لكافة األقسام والمرافق التي بحاجة إلى دعم مادي، مثل 
دعم ميزانية البحوث العلمية, والتجهيزات التقنية, والمعامل, 
وتحسين الدعم المادي بشكل عام. وكذلك ضرورة استكمال البنية 

ة للجامعة بكل ما تحتويه من المرافق والمعامل والمباني التحتي
والتجهيزات المكتبية والقاعات الدراسية. باإلضافة إلى أهمية 

 وجود مستشفى جامعي لألبحاث الطبية وخدمة المجتمع.
 نتائج الدراسة:مستخلص 

أظهرت نتائج الدراسة وجود توجه بشكل عام لدى الجامعة نحو 
المنافسة في التصنيف العالمي للجامعات في ظل وجود بعض 
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المؤشرات على ذلك التوجه, مثل إنشاء الجامعة لوكالة الجودة 
والتطوير, وزيادة االهتمام بالبحث العلمي, ودعم الميزانية 

ف ضمن أجندة المخصصة للبحوث العلمية, ووجود التصني
الجامعة التخطيطية واإلدارية سواء فيما يتعلق بخططها 

أو من خالل طرح موضوع التصنيف على طاولة  ستراتيجيةاإل
دارية. يأتي ذلك في ظل تخوف الحوارات واالجتماعات اإل

من االندفاع نحو المنافسة في التصنيف على حساب  همبعض
 (.Boulton, 2010الجودة, والذي حذرت منه دراسة بولتن )

وعلى الرغم من ذلك, فقد كشفت الدراسة عن ضعف الوضع 
الراهن للجامعة في مواجهة متطلبات سياسات التصنيف العالمي 
للجامعات بما يعيق منافستها على مراكز متقدمة في التصنيف. 

أظهرت النتائج أنه على الرغم من محاولة الجامعة تحسين و 
لبات العديد من مؤسسات جودة التعليم, التي تعد من متط

وبالرغم من وجود جهود تبذلها  التصنيف العالمي للجامعات.
الجامعة لتحسين جودة البحث العلمي من خالل إنشاء عمادة 
البحث العلمي, واعتماد بعض الزيادة لميزانية البحث العلمي, 
ووجود مجالت علمية للبحث العلمي, واشتراط نشر البحوث 

نشاء العلمية في مجالت عل مية عالمية لدعمها وتمويلها, وا 
الكراسي العلمية, فقد كشفت الدراسة عن بعض األسباب التي 
تحد من جودة البحث العلمي, مثل ضعف البنية التحتية, وعدم 
وجود التخطيط الجيد الستقطاب الباحثين المتميزين من األساتذة 

, وانشغال أعضاء هيئة التدريس بالعمل األكاديمي طلبةوال
واإلداري على حساب البحث العلمي الذي يؤيده العاني 

(1111.) 
كما أظهرت النتائج وجود نقص واضح في أعداد أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعة ال سيما في الكليات واألقسام المنشأة حديثا , 
مقابل وجود تكدس في تلك األعداد في كليات أخرى, خاصة 

فرصة على تحقيق انخفاض الكليات قديمة النشأة, مما يفوت ال
 .وتحسين جودة التعليم في معدل )أستاذ/ طالب(
األجانب بالجامعة, أظهرت النتائج  طلبةوفيما يخص التحاق ال

األجانب في الجامعة,  طلبةوجود نسبة ضئيلة أو شبه معدومة لل
حيث يرجع ذلك الضعف إلى قصور اللوائح واألنظمة 

األجانب بالجامعات المحلية,  طلبةوالتشريعات المتعلقة بقبول ال
المحليين على االلتحاق بالجامعة  طلبةوالتنافس الشديد من ال

 طلبةوتفضيلهم في عملية االلتحاق, وارتباط صالحيات قبول ال
األجانب بوزارة التعليم العالي وعدم منح الجامعة حرية في 

 طلبةقبولهم, وضآلة النسبة المقررة من مقاعد الجامعات لل
األجانب  طلبةب, وربط وزارة التعليم العالي التحاق الاألجان

 بالجامعات بوجود منحة لهم.
كما أظهرت النتائج انخفاضا  في استخدام الجامعة لتقنية 
المعلومات واالتصاالت في الشقين التعليمي واإلداري, وهذا يتفق 

. كما تبين ضعف موقع هـ(9411مع ما توصل إليه الشهري )
, والذي يعاني من قلة المعلومات, اإلنترنتة الجامعة على شبك

وعدم تحديثها بشكل مستمر, كما أنه يفتقر إلى الدعم الفني 
 والتقني.

وبالرغم من سعي الجامعة إلى إيجاد أساتذة وخريجين حاصلين 
على جوائز علمية عالمية, إال أن النتائج أظهرت عدم وجود 

ن وجد وا فإنهم قلة, وال أساتذة أو خريجين حصلوا على جوائز, وا 
ترتقي جوائزهم إلى الجوائز العالمية المشهورة التي تعتمدها 

فيلد في مؤسسات التصنيف العالمية كجوائز نوبل أو جائزة 
 الرياضيات.
 التوصيات:

  توصلت الدراسة إلى أن هناك توجها  ملموسا  لدى الجامعة
والقائمين عليها نحو المنافسة في التصنيف العالمي 

ات, واهتماما  ملحوظا  لدى منسوبي الجامعة بتصنيف للجامع
الجامعات ومعرفة  بأهميته في تحسين أداء الجامعات 
وتطويرها. وبناء  عليه توصي الدراسة بتعزيز نشر ثقافة 
مفهوم وسياسات التصنيف العالمي للجامعات على كافة 
المستويات, من خالل المزيد من الوسائل التوعوية المختلفة 

قامة المؤتمرات المتعلقة بذلك.كالمح  اضرات والندوات وا 
  وتوصلت الدراسة إلى تصور يتعلق بتهيئة جامعة طيبة

لتحقيق سياسات التصنيف العالمي للجامعات من خالل 
إن الجامعة شرية؛ حيث خطوات تطويرية تتعلق بالموارد الب

معنية بزيادة أعضاء هيئة التدريس بما يحقق المعيار العالمي 
لمعدل )أستاذ/ طالب(, من خالل توفير الوظائف المطلوبة 
للمعيدين والمحاضرين واألساتذة, ومن خالل التعاقد مع 
أعضاء هيئة التدريس المتميزين من جامعات أخرى, مع 

البحثية والحاصلين األخذ في االعتبار انتقاء ذوي الخبرات 
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على جوائز علمية عالمية, متسلحين بضخ المزيد من 
الحوافز ورفع سقف الرواتب والمميزات في ظل التنافس القائم 

المميزين  طلبةبين الجامعات. إضافة إلى استقطاب ال
والموهوبين من الداخل ورعايتهم, وتوسيع المجال في التحاق 

 جامعية جاذبة لهم. األجانب بالجامعة وخلق بيئة طلبةال
  كما توصلت الدراسة إلى تصور يتعلق بتهيئة جامعة طيبة

لتحقيق سياسات التصنيف العالمي للجامعات من خالل 
يتعين على  ؛ حيثبالنواحي اإلداريةخطوات تطويرية تتعلق 

الجامعة تحسين جودة البحث العلمي, من خالل وضع 
ة التدريس الحوافز وتشجيع ودعم الباحثين من أعضاء هيئ

, والتركيز على نشر البحوث في المجالت العلمية طلبةوال
العالمية, ووضع سياسات واضحة لالرتقاء بالبحث العلمي. 
وتحسين جودة التعليم من خالل تحسين البيئة التعليمية, 
واستخدام التقنية الحديثة بالشكل األمثل, وتطوير موقع 

الفني والتقني  وتوفير الدعم اإلنترنتالجامعة على شبكة 
 الالزم لذلك.

  وكذلك توصلت الدراسة إلى تصور يتعلق بتهيئة جامعة طيبة
لتحقيق سياسات التصنيف العالمي للجامعات من خالل 

يتوجب على ؛ حيث الناحية الماديةخطوات تطويرية تتعلق ب

الجامعة زيادة الدعم المالي للجوانب التعليمية والبحثية 
للجامعة بكل ما تحتويه من المرافق وتطوير البنية التحتية 

والمعامل والمباني والتجهيزات المكتبية والقاعات الدراسية. 
باإلضافة إلى أهمية وجود مستشفى جامعي لألبحاث الطبية 

 وخدمة المجتمع.
 المقترحات:

  اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة واقع جامعة طيبة في
مي للجامعات, لذا الوفاء بمتطلبات سياسات التصنيف العال

يمكن للدراسات الالحقة دراسة واقع جامعات أخرى قد تكون 
حققت نجاحات  فيما يتعلق بمتطلبات سياسات التصنيف 

 العالمي للجامعات.
  اقتصرت الدراسة الحالية على المنهج النوعي, لذا يمكن

للدراسات الالحقة إجراء دراسة كمية لواقع جامعة طيبة في 
 التصنيف العالمي للجامعات.تحقيق سياسات 

  يمكن للدراسات الالحقة تحليل سياسات الجامعات السعودية
 حيال التصنيف العالمي للجامعات.

 ولي الجامعات ؤ يمكن للدراسات الالحقة قياس مدى وعي مس
 السعودية بسياسات التصنيف العالمي للجامعات.

 المراجع:
م(. التعريف بتصنيف الجامعات وارتباطه 1114أبوخلف, نادر )

بالنوعية, مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني. رام اهلل, 
 .1114يوليو  1 -4جامعة القدس المفتوحة في 

(. إطاللة موسم التصنيف. المجلة السعودية 1199ألتباخ, فيليب )
العالي, العدد الخامس, السعودية, وزارة التعليم العالي, ص  للتعليم

 .91-1ص 
(. تصنيف 1111بافيل, عبداهلل عمر؛ ونحاس, محمود نديم )

الجامعات العالمية وموقع الجامعات العربية في هذا التصنيف, 
المؤتمر التربوي السادس عن التعليم العالي ومتطلبات التنمية: 

 11 -11لثاني, مملكة البحرين في نظرة مستقبلية. المجلد ا
 .811 -881, ص.ص. 1111نوفمبر 

م(. تحليل السياسات التربوية وتخطيط 1111بيومي, كمال حسني )
 التعليم, األردن, عمان, دار الفكر.

(. مستقبل التعليم العالي في الدول العربية 1111بوسنينة, المنجي )
للتربية والتعليم, بيروت في ظّل التحّديات الراهنة, الملتقى الثاني 

 م.1111أكتوبر  9 -سبتمبر 18في 

(. التعليم العالي في المملكة العربية 9111جامعة الملك سعود )
 السعودية, الرياض, وزارة التعليم العالي, جامعة الملك سعود.

(. الكتاب الوثائقي لكلية التربية والعلوم اإلنسانية 1111جامعة طيبة )
 المدينة المنورة, جامعة طيبة, كلية التربية. خالل ثالثين عاما ,

العامة لجامعة طيبة  ستراتيجية(. الخطة اإل1199جامعة طيبة )
(, المدينة المنورة, جامعة طيبة, وكالة الجامعة 1هـ, )ط9441

 للتطوير والجودة, إدارة التخطيط االستراتيجي.
ي (. دليل االلتحاق بالجامعة للعام الجامع1191جامعة طيبة )

هـ, نسخة معدلة, جامعة طيبة, عمادة القبول 9444/9444
 والتسجيل.

من موقع  19/8/1191(. استرجعت بتاريخ 1191جامعة طيبة )
http://www.taibahu.edu.sa/pages.aspx?pid=553 

(. التصنيف الدولي للجامعات. استرجعت 1111جربو, داخل حسن )
من موقع  91/8/1199بتاريخ 

http://thearabhc.maktoobblog.com 
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(. أين الجامعات الحكومية واألهلية من التقويم 1118الحياني, عمر )
من موقع  18/99/1191العالمي. استرجعت بتاريخ 

http://www.nabanews.net/2009/15070.html 
(. النمو الكمي والنوعي 1111الداوود, إبراهيم بن داوود بن عبداهلل )

ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية, دراسة تقويمية, 
وزارة التعليم العالي, جامعة الملك سعود, كلية التربية, رسالة 

 دكتوراه.
(. عوامل جذب الطلبة األجانب في 1111سلمان ) الربيعي, ليث

استهداف الجامعة األسواق الدولية, دراسة تحليلية التجاهات الطلبة 
 الوافدين في جامعة البترا, عمان, جامعة البترا.

(. استخدام المدخلين الكمي والكيفي في 1114ريان, عادل محمد )
ربية, المؤتمر البحث دراسة استطالعية لواقع أدبيات اإلدارة الع

 .1114مايو  91 –94العربي الثالث, القاهرة في 
(. معايير اعتماد وضمان جودة 1118سعيد, عبدالغني محمد عبده )

التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية في ضوء بعضالتجارب 
 التربوية المعاصرة, مصر, جامعة أسيوط, رسالة جامعية.

لدولي الحديث للجامعات (. الترتيب ا1118السعيد, رضا مسعد )
العالمية وموقع الجامعات العربية به: تساؤالت أساسية. المؤتمر 

, 19الجامعات العربية فى القرن  -القومي السنوي الثالث عشر
 .1118نوفمبر  11 – 18القاهرة في 

دراسة استخدام أعضاء هيئة (. 9411الشهري, منصور بن علي )
التدريس في جامعة الملك سعود لتقنيات المعلومات واالتصاالت 

, ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس في في العملية التعليمية
مؤسسات التعليم العالي )التحديات والتطوير(, جامعة الملك سعود 

 هـ.4/99/9411-1في الفترة 
(. التصنيفات الدولية للجامعات 1199حمد )صائغ, عبدالرحمن بن أ

تجربة الجامعات السعودية. المجلة السعودية للتعليم العالي, العدد 
 .48-11الخامس, السعودية, وزارة التعليم العالي, ص ص 

(. استخدامات التكنولوجيا 1111العاني, عبداللطيف بن عبدالحميد )
خامس عشر, يونية في التعليم الجامعي, مجلة التربية, العدد ال

 , البحرين.1111
(. تراجع الجامعات العربية عن 1191عبدالباري, ماهر شعبان )

من  11/8/1191التصنيفات الدولية. استرجعت بتاريخ 
موقع

http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?
id=1131 

عبدالمجيد, أحمد صادق, حقيقة المعايير العالمية لتصنيف الجامعات. 
من  8/9/1199استرجعت بتاريخ 

موقع
http://www.almanhalmagazine.Com/1431/621/pa

ges/p042.htm 
(. دوافع وتطلعات القطاع 1191العذل, حسين بن عبدالرحمن )

الخاص من كراسي البحث .. مسار مقترح لتعظيم االستفادة منها 
في المجتمع السعودي, ندوة كراسي البحث في المملكة العربية 

 .1191أبريل  98-98سعودية, الرياض في الفترة ال
(. التصنيفات الدولية للجامعات وموقف 1199الفيصل, بسمان )

الجامعات العربية. المجلة السعودية للتعليم العالي, العدد الخامس, 
 .14-91السعودية, وزارة التعليم العالي, ص ص 

د (. دور التخطيط في إعدا1111قناديلي, جواهر بنت أحمد )
الكفاءات العالية في المملكة العربية السعودية, مكة المكرمة, 

 جامعة أم القرى, كلية التربية.
مازي, عبدالحليم بن عبدالعزيز؛ وأبوعمة, عبدالرحمن بن محمد 

(. واقع النمو الكمي ألعضاء هيئة التدريس  في 1118)
الجامعات السعودية ومستقبله: نموذج جامعة الملك سعود, 

جامعة الملك سعود, ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس،  الرياض,
 هـ.9411ربيع أول 

(. الجودة 1118مجيد, سوسن شاكر؛ والزيادات, محمد عواد )
واإلعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العام والعالي, األردن, 

 عمان, دار صفاء للنشر.
 (.1191المصري, دينا؛ وشقو, هبة؛ ورجب, وعد؛ وموسى, والء )

تأثير تكنولوجيا المعلومات على األنظمة اإلدارية في الجامعات 
الفلسطينية في الضفة الغربية, فلسطين, نابلس, جامعة النجاح 

 الوطنية.
(. واقع التعليم في البالد العربية وتطلعات 1191المهنكر, علي سعيد )

الجودة, مجلة قطوف المعرفة, العدد الرابع, الزاوية, جامعة الجبل 
 ربي.الغ

(. التصنيف األكاديمي وعولمة تصنيف 1199ليو, نيانكاي )
الجامعات. المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي, الرياض في 

 .1199أبريل  91-11
(. السلوك 1114نشوان, يعقوب حسين؛ ونشوان, جميل عمر )

(, األردن, عمان, دار 1التنظيمي في اإلدارة واإلشراف التربوي, )ط
 الفرقان.
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(. نظام مجلس التعليم العالي والجامعات 1111وزارة التعليم العالي )
 ولوائحه, مجلس التعليم العالي, األمانة العامة.

 –م 1191(. خطة التنمية التاسعة )1191وزارة االقتصاد والتخطيط )
م(, الرياض, وزارة االقتصاد والتخطيط, مصلحة 1194

 اإلحصاءات العامة.

(. الجامعات السعودية على الخريطة 1191) وزارة التعليم العالي
(, الرياض, وزارة التعليم العالي, وكالة الوزارة 1الدولية, )ط

 للتخطيط والمعلومات, اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء.
(. مؤسسات التعليم العالي في المملكة 1191وزارة التعليم العالي )

واألهلية, الرياض,  العربية السعودية الجامعات والكليات الحكومية
وزارة التعليم العالي, وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات, إدارة 
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 جامعة اليرموك البكالورياس في رهاق النفسي لدى طلبةبناء مقياس ال 
 قاسم سمور

 قسم علم النفس الرشادي والتربويكلية التربية/
 جامعة اليرموك

 12/22/1122: القبول تاريخ                                                  12/8/1122: التسلم تاريخ
وفق , ( فقرة 31الصورة األولية للمقياس من )بنيت ، ولتحقيق هدف الدراسة لدى طلبة جامعة اليرموك بناء مقياس لإلرهاق النفسيإلى  الحالية هدفت الدراسة

 ، جراء التحليل العامليإبعد انه ( طالبًا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك، بينت النتائج 3311سلم ليكرت الخماسي. وقد طبق المقياس على عينة مكونة من)
إذ بلغت قيمة معامل ، ( فقرة بخصائص سيكومترية مناسبة 34) ب: المعرفي والفسيولوجي، وتمتع المقياس بصورته النهائية المجالين ( فقرة على 34تشبع )

متوسطات اإلرهاق النفسي حصائية في إوقد أشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة  (، كما تمتع المقياس بدالالت متعددة للصدق. 6,91 الثبات للمقياس)
جامعة طلبة رهاق النفسي، مقاييس الشخصية، اإل لكلمات المفتاحية:ا(.ولصالح الطلبة الذكور ,تعزى للجنس ,والمجال الفسيولوجي , على المقياس ككل

 .اليرموك

Constructing Psychological Fatigue Scale for Yarmouk University undergraduate Students 
Qasem Sammour 

Faculty of Education - Dept of Educational and counseling Psychology 
Yarmouk University 

he aim of the study is to examine the psychometric qualities of a new fatigue measure ( The Fatigue Scale). The 
sample consisted of (1157) students from Yarmouk University. The results of the factor analysis showed loading 
of (14) items in the two subscales: physiology and cognitive. The scale has several indications of validity. The 

results also showed significant differences between males and females on the scale and the physiological subscale 
attributed to males. (Keywords : personality scales , Psychological Fatigue, Yarmouk University Students) . 

 :مقدمة الدراسة
المعاصر القلق والضغط والتوتر الذي يتعرر  لره يواجه اإلنسان 

يفقررردل ذلرررك راحتررره  إذنتيجرررة للفرررروف المختلفرررة التررري يمرررر بهرررا، 
 ,ويصررررعب عليررره التركيررررز الررررذهني, ويجعلرررره متررروترًا , واطمئنانررره 

ويشرررعر , ويحررس بررراسالم تسررري فرري عضرر ته  ,فيضررطرب نومرره
المبرذول، وتعرد الضرغوط النفسرية بالتعب بما ال يتوازى مع الجهرد 

ال يتجررررزأ مررررن حيرررراة كررررل إنسرررران. فررررنفم الحيرررراة العصرررررية  جررررزءاً 
وط الحيرراة اليوميررة الترري نعيشررها، كلهررا والفررروف المختلفررة وضررغ

أسررباب تررإدي إلررى اإلرهرراق أو اإلجهرراد النفسرري، الررذي هررو حالررة 
نفسرية تحردث بسربب مرا يعانيره الفررد مرن ضرغوط متعرددة: أسرررية 

وسياسررية ومهنيررة لمرردة طويلررة، واإلرهرراق  ,واجتماعيررة واقتصررادية
دي ينتج عنره الكثيرر مرن األعررا  النفسرية والجسردية التري قرد ترإ 
 على المدى الطويل إلى اضطرابات نفسية وجسمية متعددة.

مررا ل ,حيرراة الفرررد المراحررل المهمررة فرريوتعررد المرحلررة الجامعيررة مررن 
وتحديررد هويترره  وبناءهرا , لهرا مررن دور فرري تشركيل شخصررية الفرررد

المهنية فري المسرتقبل، والضرغوط التري يتعرر  لهرا الطلبرة خر ل 
شررعورهم باإلرهرراق فرري لتررالي وبا, نفسرريتهم  فرريدراسررتهم قررد تررإثر 

 (Varni & Limbers, 2008) زر فرارني وليمبر والتعرب. ويررى

أنررره خررر ل سرررنوات الدراسرررة يواجررره الشرررباب عررردد مرررن التحرررديات 
الشخصية واالجتماعية واألكاديمية والماليرة، فضرغوط الحيراة هرذل 
يمكررررن أن ينررررتج عنهررررا كربررررًا نفسرررريًا لرررردى الطلبررررة، ف  لررررب طلبررررة 

عرررادة بصرررحة جسرررمية جيررردة، ولكرررن الدراسرررات  الجامعرررة يتمتعرررون
الطلبررة يفهرررون بوضرروا تقلبررات وتغيرررات  إلررى أنالمترروفرة تشررير 

كثيرررة فيمررا يتعلررق بصررحتهم النفسررية، تخررذين باالعتبررار الضررغوط 
المرتبطرررة بالحرمررران مرررن النررروم، واإلرهررراق والكررررب النفسررري همرررا 

 النتيجة المحتملة.
 & Stone, Richards) سررتون وريتشررارد و هراردي ويشرير

Hardy, 1998)   التري  ىإلى أن التعرب أو اإلرهراق مرن الشركاو
وتروفر  ,بالر م من التقردم العلمري ,ترد على ألسنة كثير من الناس

 ,وسائل الراحة التي تقلل من الجهد واإلرهاق مرن الصرعب وصرفه
 ,أن المصررررررررابين باإلرهرررررررراق يعبرررررررررون عنرررررررره بطرررررررررق متعررررررررددة إذ

، ضررررعيف، منهررررك، قلررررق، مسررررتخدمين مصررررطلحات مثررررل متعررررب
خر يصرف البراحثون ومرهق .... الخ. وعلى الجانب اس مستنزف

والمختصررون سررواء فرري مجررال الصررحة العامررة أو الصررحة النفسررية 

T 
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اإلرهرررراق بمصررررطلحات مثررررل السرررريثينيا واإلرهرررراق وفقرررردان الطاقررررة 
 اإلجهاد ... الخ.و الكسل و الضعف و 

% مررن 34وفرري إحصرراءات تمررت فرري الواليررات المتحرردة، وجررد أن 
% برين 43 النسربهتصرل  قرد ,األفراد البالغين يعرانون مرن اإلرهراق

 & Sharp)شارب وويلكس  اشار% بين الرجال، و 31و ,النساء
Wilks, 2002)  مرن السركان يعرانون 36-1إلرى أن مرا برين %

من إرهاق عسير ومتواصل. واإلرهراق موجرود لردى النسراء بنسربة 
رتبط اإلرهررراق بشررركل عمرررا هرررو موجرررود لررردى الرجرررال، وال يررر 3-3

 كبير مع العمر أو الوفيفة.
 إنفرر(Sharp & Wilks, 2002)  شررارب وويلكررس وحسررب

و  ,هررا الفرررد بالتعررب أو اإلنهرراكبيشررعر  ,اإلرهرراق هررو حالررة ذاتيررة
يشررررعر فيهررررا برررر ن الطاقررررة للعمررررل العررررادي أو النشرررراط منخفضررررة، 
والمفاهر المحرددة يمكرن أن تكرون جسردية أو عقليرة أو انفعاليرة، 

والرذي ينتشرر بشركل واسررع  ,التعرب واإلرهراب عرر   يرر محرددو 
العنايرررررة الطبيرررررة، فهرررررو مكرررررون أو جرررررزء أساسررررري  ىلررررردى مرضررررر

ولكرررررن مرررررا تركرررررز عليررررره  .الضرررررطرابات جسرررررمية ونفسرررررية عديررررردة
الدراسرررات الحاليرررة هرررو اإلرهررراق النفسررري الرررذي هرررو لررريس نتيجررررة 

  .لمر  مزمن أو تعب أو مجهود جسدي
فررإن  (Sharp & Wilks, 2002)وطبقررًا لشررارب وويلكررس 

 المحكات التشخيصية الضطراب اإلرهاق المزمن تتضمن: 
 1إرهررراق  يرررر مفسرررر إكلينيكيرررًا أو طبيرررًا لمررردة ال تقرررل عرررن  (3

وال يرررزول  ,ولررريس ناتجرررًا عرررن إجهررراد أو جهرررد حرررالي ,أشرررهر
ويررررتبط بنقصررران واضرررح  ,بشررركل أساسررري مرررن خررر ل الراحرررة

 3لمستويات األنشطة السابقة. 
: ضعف فري الرذاكرة، أكثر من األعرا  األتية أو 4دوث ح (3

 ضعف في التركيز.و صداع، و ألم مفصلي، و ألم عضلي، و 
ال تعررود هررذل األعرررا  إلررى اضررطرابات طبيررة أو عقليررة أو  (1

 (anorexia)الضطراب ثنائي القطب، أو التحول العصربي 
أو بسرررررربب تعرررررراطي الكحررررررول أو تعرررررراطي مررررررواد أو للسررررررمنة 

 المفرطة. 
ق العصربي أو النفسري مقبرواًل كفئرة تشخيصرية مرن ولرم يعرد اإلرهرا

ن كثيررررررًا مرررررن الحررررراالت التررررري إ، إذ العصرررررابفئرررررات اضرررررطرابات 
في الماضي تسرتوفي المعرايير الحاليرة الضرطراب القلرق  شخصت

أو االكتئرراب، ولكرررن هنرراك ال شرررك بعرر  الحررراالت الترري ينطبرررق 

عليها سمات اإلرهاق العصبي أو النفسي أكثر من أي اضرطراب 
بي تخرررررر، وكررررران سرررررابقًا يشرررررار إلرررررى اإلرهررررراق النفسررررري أو عصرررررا

أو  (Neurasthenic Neurosis)العصررررربي بالنيوراسرررررثنيا 
وحاليررًا لررم يعررد يررذكر فرري تصررنيف االضررطرابات  ,عصرراب الرروهن

ألن الغرررررر  األساسررررري ل ضرررررطراب وهرررررو  ؛ النفسرررررية الحرررررديث
يفهرررررر ضرررررمن اضرررررطرابات نفسرررررية أخررررررى  ,اإلرهررررراق أو التعرررررب

 لق.كاالكتئاب والق
وحسرررررب الررررردليل التشخيصررررري واإلحصرررررائي الرابرررررع ل ضرررررطرابات 

ولكرن يمكرن  ,النفسية، ال يوجد تشخيص منفصل لإلرهاق النفسري
إدراجرره تحررت بنررد االضررطراب جسرردي الشرركل  يررر المعررين علررى 

والرذي يشررير إلرى اضررطراب يشررتمل  1أي نحرو تخررر، المثرال رقررم 
عف علرررى شررركاوى جسرررمية لررريس لهرررا تفسرررير )مثرررل التعرررب أو ضررر

وليسرت ناتجرة عرن اضرطراب  ,الجسم( لمردة  أقرل مرن سرتة أشرهر
 نفسي تخر.

وطبقًا للدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع ل ضرطرابات النفسرية 
(DSM-IV) فرررإن وجرررود المرررزا  المكتئرررب أو الحرررزن أو فقررردان ،

المتعرررة فررري الحيررراة تعتبرررر محكرررات تشخيصرررية مهمرررة ل كتئررراب. 
فقدان الطاقة واألرق هي مإشررات وكذلك الحال اإلرهاق اليومي و 

لمررزا  مكتئررب، فرر عرا  االكتئرراب تتررداخل وتتقرراطع مررع أعرررا  
 (.3663اإلرهاق النفسي )السماك ومصطفى، 
تنرراولوا أسررباب اإلرهرراق  الررذين هنرراك عرردد مررن النفريررات والعلمرراء

النفسررري، فالنفريرررة التررري تبناهرررا علرررم الطرررب النفسررري االجتمررراعي 
فسرررري إلرررى تكرررررار واسرررتمرار الضررررغوط تعرررزو حرررراالت اإلرهررراق الن

النفسرررية الترررري يتعررررر  لهرررا الفرررررد برررردون تفريررر  للشررررحنة النفسررررية 
 إن هررذل الضررغوط تررإثر ترر ثيرًا سررلبياً المتولرردة مررن هررذل الضررغوط، 
 ,وخاصرررة علررررى الجهررراز العصرررربي ,علرررى كيميرررراء الجسرررم ب كملرررره

ممررا يعرضرره  ,فتررإدي إلررى نقررص مناعررة الجسررم ,وجهرراز المناعررة
عديرررة. وتسررربب الضرررغوط النفسرررية فررري البدايرررة زيرررادة  لألمررررا  الم

وتررم ترردريجيًا نقرررل هررذل الموصررر ت  ,كميررة المواصرر ت العصررربية
 ,علررررى المسررررتقب ت العصرررربية الترررري تجهررررد وتضررررطرب وفيفتهررررا

 .(Moudir.com)وتسبب أعرا  اإلرهاق النفسي 
فري حررين يرررى السررلوكيون أن اإلرهرراق النفسرري اضررطراب مكتسررب 

يعيشرررررها الفرررررد، وكرررررذلك مرررررن عوامرررررل التنشرررررئة مررررن البيئرررررة التررررري 
االجتماعيررة الترري تعررر  لهررا، فررإن بعرر  اسبرراء يكونررون دائمرري 
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الشرركوى مررن الجهررود الترري يقومررون بهررا حتررى ولررو كانررت بسرريطة، 
بحيرررث ينسرررحب إلرررى تقليرررد األبنررراء لهرررم، وتصررربح قررروة عرررادة فررري 

ومواصررلة الجهررد مررع  ,سررلوكهم، فتنمررو صررفة الشرركوى مررن التعررب
ويعفريهم مرن  ,وهم المختلفة، ممرا يعطري العرذر ليخررينمراحل نم

ر الفشرررل فررري القيرررام بررر ي عمرررل،  القيرررام بواجبررراتهم، أو عرررذر يبررررا
رررم فررري  ,فتعتبرررر الشررركوى مرررن التعرررب وسررريلة مناسررربة للتكيرررف وتعما

سررلوك الفرررد أو تنتشررر بررين تصرررفاته حتررى تصرربح محررورًا مرضرريًا 
 لحياته اليومية.

رحون سربب إصرابة الفررد  ,أما علماء المذهب اإلنساني فإنهم يوضا
ب نه نتيجة معاناته مرن حراالت القلرق النفسري  ,باضطراب اإلرهاق

حالررت دون تحقيررق  , مررن جررراء تعرضرره لمواقررف إحباطيررة متكررررة
حفافرًا ألمنره النفسري أو دراسرته أو تجاربره  ,ما ير ب فري تحقيقره

 (.3661أو مكانته االجتماعية )الخالدي، 
سرررررباب الفسررررريولوجية التررررري تسررررربب التعرررررب وهنرررراك كثيرررررر مرررررن األ

واإلرهررراب مثرررل نقرررص الفيتامينرررات وفقرررر الررردم واألمررررا  البدنيرررة 
واالضرررررطرابات  ,وبعررررر  اضرررررطرابات الغررررردد الصرررررماء ,المزمنرررررة

خاصرررررة الناتجرررررة عرررررن فشرررررل فررررري وفرررررائف الجسرررررم  ,االسرررررتق بية
مثل الكبد أو الكلية أو القلرب، أو التعرب الثرانوي لمرر   ,الحيوية
, والهسررررتيريا والفصررررام  ,واالكتئرررراب ,القلررررق المررررزمن مثررررل ,نفسرررري

والتعرب السروي الرذي يفهرر بعرد مجهرود  ,وأمرا  المخ العضوية
 (.3999مناسب ويزول بالراحة )حامد، 

وموضررروع الدراسرررة الحاليرررة فررري اإلرهررراق النفسررري وقياسررره يسرررتثني 
ويركرررز علرررى اإلرهررراق  ,الحررراالت التررري وردت فررري الفقررررة السرررابقة

وال يزول مرع الراحرة  ,فسي الذي يحدث مع أقل مجهودالبدني والن
                  وال يتضمن أسباب فسيولوجية. ,والنوم

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
عررب أو برر ن الت ,كمررا أشرررت سررابقاً  ,تبرررز مشرركلة الدراسررة الحاليررة
التي ترد على ألسنة كثير مرن النراس.  اإلرهاق واحد من الشكاوى

 إذبحث الحالي مرن طبيعرة المرحلرة الجامعيرة، كما تبرز مشكلة ال
تعد هرذل المرحلرة مرن المراحرل المهمرة فري الحيراة، إذ تحردث فيهرا 
معفم التغيرات النفسية واالجتماعيرة والعقليرة، وقرد تلمرس الباحرث 
العديررد مررن مفرراهر اإلرهرراق لرردى الطلبررة وانعكاسررها السررلبي علررى 

عرانون مرن أعررا  مجاالت حياتهم المختلفة، فكثيرر مرن الطلبرة ي
مختلفة، فهم يتحردثون عرن اضرطرابات فري األداء والتركيرز والنروم 

ومتاعرررب جسرررمية مختلفرررة، وهرررم يعرررانون مرررن حالرررة إنهررراك نفسررري 
 وجسدي قد يتطور مع الزمن.

وفررري ضررروء الدراسرررات السرررابقة، يبررردو أن هنررراك قصرررورًا فررري هرررذا 
المجرررال علرررى مسرررتوى الدراسرررات العربيرررة، وال توجرررد دراسرررة علرررى 

؛ كمرررا حسرررب علرررم الباحرررث بالمسرررتوى المحلررري فررري هرررذا المجرررال 
تكمررررن مشرررركلة الدراسررررة الحاليررررة فرررري  يرررراب المقرررراييس الخاصررررة 

ممررا يترتررب عليرره مشررك ت تتعلررق بالتشررخيص  ,باالرهرراق النفسرري
رشرادية والع جيرة التري تتناسررب طررط اإلوكرذلك وضرع الخ ,الردقيق
هرردفت  لرذا .رهراقاحتياجرات األشررخاص الرذين يعرانون مررن اإلمرع 

والتعررررف  ,تطررروير مقيررراس لإلرهررراق النفسررريالدراسرررة الحاليرررة إلرررى 
فيما كانت هناك فروق جندرية بين الطلبرة علرى مقيراس اإلرهراق، 

 ة:األتياألسئلة عن وبعبارة أخرى تحاول الدراسة اإلجابة 
مررا هررري الخصرررائص السررريكومترية لمقيررراس اإلرهررراق النفسررري  -3

 الكلي وبعديه )الجسدي والذهني(.
هل توجد هناك فرروق ذات داللرة برين الرذكور واإلنراث علرى  -3

 مقياس اإلرهاق النفسي.

 أهمية الدراسة:
بر ن النترائج التري ترنجم  توقرع الباحرثتبدو أهمية هذل الدراسة مرن 

عنها سوف توفر بيانرات ذات قيمرة تسراعد المرشردين والمعرالجين 
ترررره وذوي الع قررررة علررررى فهررررم اإلرهرررراق النفسرررري بمكونا ,النفسرررريين
وتمييرررررزل عرررررن بررررراقي االضرررررطرابات الجسرررررمية والنفسرررررية  ,وأبعرررررادل
واسرررتخدام المقيررراس أل ررررا  التشرررخيص  ,ذات الع قرررة ,األخررررى

في العملية اإلرشادية، وقد يستفيد من نتائج هذل الدراسرة مرن لهرم 
كمقدمة لدراسات الحقة كفهم  ,اهتمام بالدراسات والبحوث النفسية

  قة باإلرهاق النفسي.العوامل المختلفة ذات الع 
هم الدراسة في الكشف عن مستوى اإلرهاق : تساألهمية النظرية

النفسي لدى طلبة جامعة اليرموك، والتوصل إلى أداة قياس 
 موضوعية، لقياس سمة اإلرهاق النفسي بشكل دقيق.

: هذا المقياس قد تصبح له قيمة تربوية خاصة، األهمية العملية
وسريعة التطبيق، وفي ضوء نتائج  إذ سيكون أداة قياس سهلة

القياس يتم التخطيط لوضع برامج إرشادية من قبل المرشدين 
النفسيين في الجامعات وصناع القرار لمساعدة الطلبة والسعي 

 لصقل شخصياتهم.

 التعريفات االصطالحية و الجرائية:
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هرا الفررد بالتعرب أو اإلنهراك بحالرة ذاتيرة يشرعر الرهاق النفسي: 
يشعر فيها ب ن الطاقة للعمرل العرادي أو النشراط منخفضرة، والتي 

والمفاهر المحرددة يمكرن أن تكرون جسردية أو عقليرة أو انفعاليرة، 
والرذي ينتشرر بشركل واسرع  ,كالتعب واإلرهاب عرر   يرر محردد

لرررررردى مررررررر  العنايررررررة الطبيررررررة، فهررررررو مكررررررون أو جررررررزء أساسرررررري 
 ,Sharp & Wilks)الضررطرابات جسررمية ونفسررية عديرردة 

جرائيًا في هرذل الدراسرة فري ضروء الدرجرة التري إ. ويعرف (2002
 يحصل عليها الفرد في هذل الدراسة.

وتتمثرررل بررردالالت الصررردق الخصاااائل السااايكومترية للمقيااااس: 
والثبررات لمقيرراس اإلرهرراق النفسرري الترري تعطرري البرراحثين الثقررة فرري 

 استخدامه مستقبً .

 محددات الدراسة: 
 ,نرة مرن طلبرة جامعرة اليرمروكاقتصرت عينة الدراسة علرى عي -

بالطريقررررة العشرررروائية، وبالتررررالي فرررران إمكانيررررة تعمرررريم اختيررررروا 
 النتائج تتحدد بمدى تمثيل هذل العينة لطلبة جامعة اليرموك.

المفرراهيم والمصررطلحات المسررتخدمة فرري هررذل الدراسررة، محررددة  -
ن إمكانيررة تعمرريم النتررائج , وبالتررالي فررإفرري التعريفررات اإلجرائيررة

 ي ضوء هذل التعريفات.تتحدد ف

 : الدراسات السابقة
مررن الدراسررات السررابقة المتعلقررة بموضرروع الدراسررة دراسررة بعنرروان 

 ,Montgomery)التعرررب  يرررر العرررادي لررردى طلبرررة الجامعرررة 
والنتررائج  ,. يهرردف تقيرريم التعررب أو اإلرهرراق  يررر العررادي(1983
اسرة تكونرت عينرة الدر  و ة واالجتماعية لدى طلبة الجامعة،األدائي
النتررائج أن هنرراك ع قررة بررين اإلرهرراق أفهرررت . طرر ب 369مرن 

وعررردم االترررزان االنفعرررالي  ,واالكتئررراب والقلرررق المعرفررري مرررن جهرررة
الطلبرررة المرهقرررون أنفسرررهم ووصرررف واالنطرررواء مرررن جهرررة أخررررى. 

وتنافسرررررية أكثرررررر مرررررن الطلبرررررة  ,بررررر نهم يشرررررعرون بضرررررغط الوقرررررت
 العاديين.
 ,Piko, Barabas & Boda) بيكرو و بارابراس و برودا دراسرة

لتعررف علررى مردى انتشرار بعر  األعرررا  ا إلرى هردفت (1997
ت هنرررراك فررررروق بررررين وفيمررررا إذا كانرررر ,النفسجسررررمية لرررردى الطلبررررة

طالبرررًا مررن جامعرررة  193تكونرررت عينررة الدراسرررة مررن  الجنسررين، و
-38تراوحرت أعمرارهم برين ) ,البرت جيورجي الطبية فري هنغاريرا

كانرررت  األتيررره وأن األعررررا   إلرررىالنترررائج وأشرررارت ( عامرررًا. 13

األكثررر تكرررارًا لرردى الطلبررة مررن كرر  الجنسررين: مشرراكل فرري النرروم 
رهاق مزمن وتالم في الفهر، النسراء تكررارًا أعلرى مرن وأفهررت  وا 

 الرجال في عرضين: الصداع واإلرهاق المزمن.
 ,Loge, Ekeberg, Kaasa)و كاسررا لررو  وايكبررر  وقررام

را  معرايير لمقيراس اإلرهراق بدراسرة هردفت إلرى اسرتخ   (1998
 1166اختيرت عينة عشوائية قوامهرا  وألفراد المجتمع العاديين. 

عامررًا. وأجرراب  86-39فرررد مررن النرررويج، أعمررارهم تراوحررت بررين 
% مررن العينررة، بينررت النتررائج أن اإلنرراث أكثررر 11 عررن االسررتبانة

 1استمر  ,% كان لديهم إرهاق مزمن33,4و  ,رهاقًا من الذكورإ
أو أكثرررر، وبينرررت النترررائج أيضرررًا أن اإلرهررراق كررران مرتبطرررًا  أشرررهر

 االضطرابات العقلية والجسدية الشكل.ببشكل واضح 
 Kobayashi et) كوباياشري وزم ئره وفي الدراسة التري أجراهرا

al, 1999)   التي بحثرت الع قرة برين األعررا  الذاتيرة لإلرهراق
 ,بررة الجامعررةوعررادات الحيرراة لرردى طل ,ومشرراعر اإلرهرراق التفرراعلي
 ,طالبرررراً  3193العينررررة مررررن وتكونررررت والمرحلررررة الثانويررررة الررررذكور. 

  :تيالنترررائج كررراألكانرررت و عامرررًا،  36-31تراوحرررت أعمرررارهم برررين 
نتيجرررره  ,وجررررد أن الطلبررررة لررررديهم مشرررراعر إرهرررراق تفاعليررررة مرتفعررررة

اق تفراعلي مرتفرع والطلبة الذين لديهم مشاعر إره ,للنشاط اليومي
كمرررررا أن األعرررررا  الذاتيررررة لإلرهاق. مررررن عنرررردهم ميررررل لشرررركاوى

الع قررررات االرتباطيررررة بررررين مشرررراعر اإلرهرررراق التفرررراعلي وعررررادات 
الحيررررراة كانرررررت نسررررربيًا منخفضرررررة، باسرررررتثناء مرررررا يتعلرررررق بالحالرررررة 

 الجسمية.
 Beurskens et) بورسكينز و زم ئه وفي الدراسة التي قام بها

al, 2000)  بهرررردف إيجرررراد دالالت صرررردق لمقيرررراس اإلرهرررراق
وتقيررريم قررردرة المقيررراس علرررى تصرررنيف المررروففين حسرررب  ,منالمرررز 

مجموعرررات مرررن  1المقيررراس علرررى ووزع مسرررتوى اإلرهررراق لرررديهم. 
موففرررًا(،  11المررروففين: مجمررروعتين مرررن المررروففين األصرررحاء )
موففرررررررًا(  81ومجمرررررروعتين لرررررررديهم أسررررررباب جسرررررررمية لإلرهرررررراق )

موففرًا(. الموففررون  19ومجموعرة لرديها أسرباب نفسرية لإلرهراق )
لررديهم أسررباب نفسررية لإلرهرراق أفهررروا درجررات أعلررى علررى  ذينالرر

لرديهم أسرباب  الرذينوالموففرون  ,مقياس اإلرهاق ب بعرادل المختلفرة
جسمية لإلرهاق كانرت درجراتهم أعلرى مرن األشرخاص األصرحاء، 
والنتائج بينت أيضًا أن المقياس يتمتع بقدرة تمييزية كافية للتمييرز 

 المرهقين.بين الموففين المرهقين و ير 
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التري  (Bultmann et al, 2002)وفري دراسرة بلتمران وزم ئره 
هدفت إلى معرفة الع قة بين اإلرهاق الكرب النفسي لردى األفرراد 

شرركة  41موففرًا مرن  33691جمعت البيانات من  إذالعاملين، 
أن اإلرهرررراق يرتبررررط إيجابيرررًا مررررع إلرررى النتائررررج وأشرررارت هولنديرررة. 

% مرن عينرة المروففين لرديهم 41وأن  (r =.62)الكررب النفسري 
% مرررن العينرررة كررران لرررديهم إرهررراق وكررررب 11إرهررراق فقرررط، بينمرررا 

 نفسي.
بتحليرل دراسرة مسرحية  (Silverstein, 2002)وقام سيلفرسرتاين 

أجريت في خمس مناطق في الواليات المتحدة برين  ,وطنية سابقة
، حرررررول سررررريطرة االكتئررررراب المررررررتبط بررررر عرا  3984أو  3986
ة الشكل، وعند إعادة التحليل في الدراسة فهرر أن اإلرهراق جسدي

النفسي وليس االكتئاب كان أعلرى لردى النسراء منره لردى الرجرال، 
واإلرهاق ارتبط بمعدالت عالية من األلم لردى النسراء، كمرا ارتربط 

 بشكل عاٍل مع اضطرابات القلق والتوتر المزمن لدى النساء.
 " بعنروان (Micheilson, 2003) ميكلسرون وفري دراسرة أجراهرا

 "(FAS)الخصرررائص السررريكومترية للمقيررراس المختصرررر لإلرهررراق 
 311رجررررً  و 381) مررررنهم  فررررداً  149علرررى عينررررة مكونرررة مررررن 

مجموعرررة مرررن المقررراييس. أفهررررت  نأجابرررت العينرررة عررر وامررررأة(، 
والتحليررررررل  6,96النتررررررائج أن االتسرررررراق الررررررداخلي للمقيرررررراس كرررررران 

أن المقيررراس أحرررادي  ت بوضررروا ملي لفقررررات المقيررراس أفهرررر العرررا
البعد، ومعام ت االرتباط برين اإلرهراق الرذهني )كمقيراس فرعري( 

وكرذلك اإلرهراق الجسردي )كمقيرراس  6,11والمقيراس الكلري كانرت 
  6,19فرعي( مع المقياس الكلي كانت 

 (Brown & Schutte, 2006) بررراون و شرروت كمررا أجرررى
باشرررررة بررررين الررررذكاء دراسررررة بعنرررروان الع قررررات المباشرررررة و يررررر الم

العررراطفي واإلرهررراق لررردى طلبرررة الجامعرررة علرررى عينرررة مكونرررة مرررن 
تضررمان  انة,اسررتب عررنأجررابوا و طالبررًا جامعيررًا فرري اسررتراليا،  311

 –مرن العوامرل النفسرية  اً وعردد ,مقاييس اإلرهاق والرذكاء العراطفي
أن الررررذكاء  عررررناالجتماعيررررة، وقررررد أسررررفرت نتررررائج هررررذل الدراسررررة 

ارتبط مع إرهاق أقل، وكرذلك متغيررات االكتئراب  العاطفي المرتفع
والقلق والتفاإل والرضا والردعم االجتمراعي توسرطت بشركل جزئري 

 Craig)برين الرذكاء العراطفي واإلرهراق. فري حرين ركرزت دراسرة 
et al, 2006)  على المحددات النفسية لإلرهاق، وتكونت العينرة

رة مرررررن اختيرررررروا عشررررروائيًا مرررررن مجموعرررررة كبيررررر ,مشررررراركاً  16مررررن 

 وموففيهرررررا تضرررررمنت طلبرررررة الجامعرررررة والمشررررراركين المحتملرررررين، 
أنثررررررى( مرررررررن  31ذكررررررررًا و 31مررررررن المجتمرررررررع المحلرررررري ) اً وأفررررررراد

األصرررحاء، وجررردت الدراسرررة أن هنررراك ارتباطرررات برررين المتغيررررات 
النفسررية المسررتقلة والمقرراييس الخمسررة لإلرهرراق، والعوامررل النفسررية 

القلررق و ييس اإلرهرراق، ارتبطرت بشرركل دال مرع البعررد الجسرردي لمقرا
أيضررررًا ارترررربط إيجابيررررًا مررررع اإلرهرررراق، وخلصررررت الدراسررررة إلررررى أن 

وأقرل  يكرون قلقرًا ومكتئبرًا و يرر حرازم, الشخص المرهرق يميرل ألن
 تكيفًا اجتماعيًا.

 ,Lee, Chien & Chen) لري و تشريلن و تشرن وفري دراسرة
الترري هرردفت إلرررى معرفررة مرردى شررريوع اإلرهرراق والعوامرررل  (2007
طررورة لرردى طلبررة الدراسررات العليررا، تكونررت عينررة الدراسررة ذات الخ

جامعررة تررايوان مررن طلبررة الدراسررات العليررا فرري  اً طالبرر 3861مررن 
النترررائج أن معررردالت انتشرررار اإلرهررراق كانرررت وأفهررررت الوطنيرررة. 

% لدى اإلناث، ووجرد أن الوجبرات 48,9% لدى الذكور و41,8
تبررر متنبررات ذات تع ,المنتفمررة والتمررارين الرياضررية والنرروم الكررافي

انتشرررار  أنداللرررة لإلرهررراق. إضرررافة إلرررى ذلرررك، أفهررررت الدراسرررة 
 اإلرهاق بشكل واسع لدى طلبة الدراسات العليا.

الترري  (Tanaka et al, 2008)تانكررا و زم ئرره أمررا دراسررة 
هررردفت إلرررى اسرررتخرا  دالالت الصررردق والثبرررات لمقيررراس تشرررالدر 

مرن الطلبرة  علرى عينرة (Chalder Fatigue Scale)لإلرهراق 
 ,طالبرًا فري المسرتوى السرادس 31مكونرة مرن  ,الشباب في اليابران

فرردًا ممرن ترم تشخيصرهم  33و ,طالبًا مرن المسرتوى الثرانوي 38و
 التحليرررل اإلحصررائي عرررام ً وأفهررر باضررطراب اإلرهرراق المرررزمن. 

االتسررراق و % مرررن التبررراين الكلررري. 11,3أسرررهم فررري تفسرررير  اً واحرررد
عررادة االختبررار 6,11الررداخلي للمقيرراس كرران  ، وثبررات االختبررار وا 

لدى عينة الطلبة. وبينت النتائج أن معرام ت الثبرات  6,11كان 
والصرردق البنررائي للمقيرراس لعينررة الطلبررة كانررت مرضررية أل رررا  

 والدراسة لدى طلبة المدارس األصحاء. ,البحث
بهردف التعررف  (Tanaka et al, 2008)وفري دراسرة أخررى لرر

الع قرررة  إلرررىوالتعررررف  ,دى طلبرررة الطررربمسرررتوى اإلرهررراق لررر إلرررى
 331باإلنجررراز األكررراديمي المتررردني. تكونرررت عينرررة الدراسرررة مرررن 

طالب طب من مستوى السنة الثانية مسجلين في كلية الطب فري 
 تتضررمن انة اسررتب نأجررابوا عرر وقرردجامعررة مدينررة أوسرراكا اليابرران، 

أشررارت و وأسررلوب الحيرراة واإلنجرراز األكرراديمي.  ,مقرراييس اإلرهرراق
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أن عرررردم تنرررراول الفطررررور أو تنرررراول الوجبررررات  يررررر إلررررى النتررررائج 
وكررررذلك األداء  ,المنتفمررررة يرررررتبط بانتشررررار اإلرهرررراق لرررردى الطلبررررة

 المتدني.
مرررن خررر ل اسرررتعرا  نترررائج الدراسرررات واألبحررراث السرررابقة التررري 
أجريرررت حرررول اإلرهررراق النفسررري نجرررد أن اإلرهررراق النفسررري ينتشرررر 

تشررر بشرركل خرراص لرردى وين ,بشرركل واسررع لرردى كثيررر مررن النرراس
وأن هنراك فروقرًا برين  ,طلبة الجامعة بسبب الضرغوطات المختلفرة

الجنسررررررررررين فرررررررررري مسررررررررررتوى اإلرهرررررررررراق علررررررررررى سرررررررررربيل المثررررررررررال 
(Montogomery, 1983, Piko, Barabasl & Boda, 

ودراسررات أخرررى بحثررت الع قررة بررين اإلرهرراق ومتغيرررات  (1997
 Bultmann et)مثرل دراسرات  ,كاالكتئاب والقلرق ,نفسية أخرى

al, 2002, Silverstein, 2002)  كمرررا قامرررت دراسرررات
 ,Loge)باسررررتخرا  دالالت سرررريكومترية لمقرررراييس لإلرهرررراق 

Ekeberg & Kaasa, 1998; Beursken et al, 2000; 
Tanaka et al, 2008). 

ومرررن خررر ل عرررر  الدراسرررات السرررابقة، ن حرررف أن هنررراك عررردم 
 ,حسرب علرم الباحرث ,ومعفم البحروث أو كلهرا ,اتساق في النتائج

تكمن أهميرة الدراسرة الحاليرة و  قد أجريت على بيئات  ير عربية.
الترري تجررري فرري  ,حسررب علرم الباحررث ,فري كونهررا الدراسررة الوحيرردة

والتررري تتمثرررل فررري إيجررراد مقيررراس لإلرهررراق النفسررري لطلبرررة  ,األردن
تشررير كثيررر مررن الدراسررات إلررى أهميررة هررذا الموضرروع  والجامعرة، 

امعيررررة، فاإلرهرررراق يررررنعكس سررررلبًا علررررى ترررروافقهم فرررري المرحلررررة الج
ويتداخل أو يإدي إلى كثيرر مرن  ,النفسي واالجتماعي واألكاديمي

 االضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب.

 الطريقة والجراءات:
يتنررراول هرررذا الجرررزء مرررن الدراسرررة وصرررفًا لمجتمرررع الدراسرررة,       

 :اتبعتالدراسة, واإلجراءات التي  وطريقة اختيار عينة

 مجتمع الدراسة:
جامعررة يتكررون مجتمررع الدراسررة مررن جميررع طلبررة البكررالوريوس فرري 

والبرال   ,3669/3636للفصل الثاني من العرام الدراسري اليرموك 
كمررا يشررير التقريررر اإلحصررائي الصررادر عررن وزارة التعلرريم  ,عررددهم

( طالبررًا وطالبررة، 31398),م 3636العررالي والبحررث العلمرري لعررام 
                   .( طالبة31939( طالبًا و )33119منهم )

 عينة الدراسة:
 Available) جامعررررة اليرمرررروك بالطريقررررة المتيسرررررةختيرررررت ا

Sample ًبعررر  اختيرررت فرري الجامعررة، و  لعمررل الباحررث (، نفرررا
الشرررررعب فررررري الكليرررررات العلميرررررة واإلنسرررررانية بالطريقرررررة العشررررروائية 

بلرررر  عرررردد  إذ العنقوديررررة، وكانررررت وحرررردة االختيررررار هرررري الشررررعبة،
( شررررررررعبة. وبلرررررررر  حجررررررررم عينررررررررة 27)اختيرررررررررت الشررررررررعب الترررررررري 

( طالبًا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك, وقرد بلر  3311الدراسة)
 3 جرررردولالو (. 119( ولإلنرررراث )438العرررردد اإلجمررررالي للررررذكور )

 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفق المتغيرات.

 الجنس.و  يةالكلالدراسة وفق  عينة: توزيع أفراد 1 الجدول
 العدد الجنس الكلية
 572 ذكور علمية

 552 إناث
 814 لمجموع

 181 ذكور انسانية
 811 إناث

 216 المجموع
 1127 المجموع

 :ير المقياس إجراءات تطو 
بهرردف الكشررف عررن مسررتوى اإلرهرراق النفسرري لرردى طلبررة جامعررة 

نادًا اليرمرروك، قررام الباحررث ببنرراء مقيرراس خرراص بهررذل الدراسررة إسررت
لررررى مجموعررررة مررررن الخطرررروات الترررري حررررددها هيررررولين ودراسررررجو إ

(، والتي Hulin, Drasgow & Parsons, 1983وبيرسونس )
 تتلخص باستي:

تعرد عمليرة تحديرد أبعراد الخطوة األولى: تحديد أبعاد المقيااس:  
تعريرف مفهروم االرهراق  حدادالمقياس نقطة ارتكاز رئيسية، وفيها ي
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سرررررتفادة مرررررن األدب التربررررروي، وعررررردد مرررررن النفسررررري، وأبعرررررادل باال
وقررد اسررتفاد الباحررث مررن اإلطررار النفررري  المقرراييس ذات الع قررة.

 ,paulالررذي وضررعه برراول وبيرراتي وشررينيدر وب نكررو وهمرريس )
Beatty, Schneider, Blance, & Hames, 1998 )

ن همررا: ين رئيسررييلمكونررات اإلرهرراق النفسرري الررذي يتضررمن مكررون
والمتمثرررل فررري الشرررعور بالتعرررب، والنعررراس، المكرررون الفسررريولوجي: 

والررردوار، وفقررردان الطاقرررة، والمكرررون المعرفررري: ويفهرررر ذلرررك مرررن 
 ,وتجعلررره  يرررر قررادر علرررى التواصرررل ,األفكررار التررري يحملهرررا الفرررد

مثل الشعور بدافعية أقل، ومشاكل في التفكير بوضوا، وصعوبة 
 التعلم واختيار الكلمات المناسبة. 

على خبرة  اعتماداً بة فقرات المقياس الخطوة الثانية: كتا 
 اإلرشاد ستعانة بطلبة الماجستير في تخصصالباحث، وباال

المواقف  ُكتبتوطلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك  ,النفسي
من المقاييس استفيد . كما اإلرهاق النفسيالتي تشعرهم ب

 ؛Tanaka et al, 2008) مثل: والدراسات ذات الصلة
Brown & Schutte, 2006 ؛Bultmann et al, 2002 ؛

Lee, Chien & Chen, 2007 ؛Lee, Chien & Chen, 
(  فقرة تغطي بعدي 31من كتابة )وقد تم ذلك كله  ( 2007

تدريج خماسي ل ستجابة عن كل فقرة من وُوضع المقياس، 
حتى تنطبق من تنطبق بدرجة قليلة جدًا  بدءاً  ,فقرات المقياس

 كبيرة جدًا.  بدرجة

 الت صدق المقياس وثبات دال
للت كرررد مرررن م ءمرررة المقيررراس لتحقيرررق هررردف الصااادق الظااااهري: 

الدراسررة، تررم التحقررق مررن الصرردق الفرراهري للمقيرراس مررن عررر  

نررة مررن مكو  ,المقيرراس بصررورته األوليررة علررى لجنررة مررن المحكمررين
رشررراد النفسررري، وعلرررم الرررنفس عشررررة متخصصرررين فررري مجررراالت اإل

أبرردوا رأيهررم فرري سرر مة الصرريا ة  وقررد. التربرروي، والقيرراس والتقررويم
ضرررافة أيرررة  اللغويررة، ومررردى م ءمتهرررا للبعرررد الررذي تنتمررري إليررره، وا 

 م حفة من ش نها تعديل المقياس بشكل أفضل.
وفررري ضررروء م حفرررات المحكمرررين، أجريرررت التعررردي ت المقترحرررة 

%( مررن المحكمررين، وكرران أبرزهررا: حررذف 86الترري أجمررع عليهررا)
وعرردم  ,ا مررع فقرررات أخرررى فرري المقيرراس( فقرررات بسرربب تررداخله4)

وعرررردم مناسررررربتها للبعررررد، وتعررررديل بعررررر   ,وضرررروحها و موضررررها
بلرر  عرردد  وللمعلومررة،  واختصرراراً  الفقرررات لتصرربح أكثررر وضرروحاً 

 ( فقرة.39) بعد التحكيم فقرات المقياس
ترررم  ,بهررردف التحقرررق مرررن صررردق البنررراءمؤشااارات صااادق البنااااء: 

( طالبررًا وطالبررة مررن 16تطبيررق المقيرراس علررى عينررة مكونررة مررن )
معررام ت االرتبرراط بررين الرردرجات  ُحسرربتخررار  عينررة الدراسررة، و 

علررى الفقرررة والرردرجات علررى المجررال، وكررذلك معررام ت االرتبرراط 
 جردولالبين الدرجات على الفقرة والردرجات علرى المقيراس ككرل، و 

 يبين ذلك 3

 وقيم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس. ,ه: قيم معامل ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إلي3 جدولال
 االرتباط مع المقياس ككل االرتباط مع المجال رقم الفقرة

 26225 26847 
 26252 26251 
 26718 26222 
 26521 26164 
 26715 26278 
 26212 26251 
 26281 26247 
 26285 26861 
 26842 26812 
 26271 26251 
 26142 26125 
 26281 26827 
 26512 26171 
 26272 26875 
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أن قررررررريم معررررررام ت ارتبررررررراط الفقررررررررات  3 جرررررردولالي حررررررف مرررررررن 
(، 6,134 – 6,336بالمجراالت التري تنتمري إليهرا تراوحرت بررين )

ن الفقرررات والمقيرراس ككررل كمررا تراوحررت قرريم معررام ت االرتبرراط برري
لقبرول الفقررة  (، وقد اعتمد الباحث معياراً 6,114 – 6,311بين )

ب ن ال يقل معامرل ارتباطهرا بالمجرال الرذي تنتمري إليره، والمقيراس 
وفي ضوء هذل القريم  ,. وبناء على هذا المعيار(6,16)ككل عن 
( فقرررررات مررررن المقيرررراس، وبالتررررالي تكررررون مقيرررراس 1) تفقررررد حررررذف

البعررد  ( فقرررة موزعرة علررى النحررو استرري:31مررن ) النفسرري اإلرهراق
(، والبعررد الثرراني:  8 – 3) مررن ، وتقيسرره الفقررراتالمعرفررياألول: 

قرررررريم  تبسرررررر(، كمررررررا حُ 31 -9، وتقيسرررررره الفقرررررررات )الفسرررررريولوجي
معرررررام ت االرتبررررراط البينيرررررة لمجررررراالت مقيررررراس الكفررررراءة الذاتيرررررة 

قياس ككل، كما هو المهنية، وقيم معام ت ارتباط المجاالت بالم
 .1 جدولالموضح في 

 وارتباط المجاالت بالمقياس ككل. اإلرهاق النفسي: قيم معام ت االرتباط البينية لمجاالت مقياس 1 جدولال
 الفسيولوجي المعرفي المجال

 * * المعرفي
 * 26741 (**) الفسيولوجي

 (**) 26615 (**) 26461 المقياس ككل

مقيراس  مجرالياالرتباط برين  قيم معامل أن 1الجدول ن ي حف م
(، كمررا أن قررريم 6,181) وبلغررتكانررت مرتفعرررة،  اإلرهرراق النفسرري

معررام ت االرتبرراط بررين المجرراالت والمقيرراس ككررل كانررت مرتفعررة 
، ويعررررد ذلررررك علررررى الترررروالي (6,933 ، 6,893) وبلغررررتأيضررررا، 
 على صدق البناء للمقياس. مإشراً 

ن داللررة الصرردق المررررتبط للتحقررق مرر   :الصاادق الماارتبط بمحااك
مقياسررري سرررمة القلرررق لسررربيلبيرجر  بمحرررك خرررارجي فقرررد ترررم تطبيرررق

(Spielberger والمكيرررررررررف للبيئرررررررررة األردنيرررررررررة مرررررررررن سرررررررررروالمة )
علرررى عينررة مكونرررة مرررن  ،(3991وحداد)والمشررار إليررره فرري حرررداد،

، وترررم إيجررراد معرررام ت االرتبررراط برررين الدرجرررة ( طالبرررًا وطالرررة16)
 الكليررة والدرجررة اإلرهرراق النفسرري مقيرراسعلررى كررل بعررد مررن أبعرراد 

يبين معام ت االرتبراط برين  4 جدولال. و مقياس سمة القلقعلى 
 .والدرجة على مقياس القلق مجالي المقياسالدرجات على 

 القلق. مقياس اإلرهاق النفسي ومقياس: معام ت االرتباط بين الدرجات على أبعاد 4جدولال
 القلقمقياس  أبعاد مقياس االرهاق النفسي

 *2682 المعرفي
 *2686 الفسيولوجي

 *2628 المقياس ككل

 (α  =0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
بعردي مقيراس أن معرام ت االرتبراط برين   4 الجردولي حف مرن 

، وعنررد فحررص إجمرراالً  كبيرررة قلررق هرري اإلرهراق النفسرري ومقيرراس ال
أنهررا جميعررًا ذات داللررة  الداللررة اإلحصررائية لهررذل المعررام ت تبررين

 اإلرهررررراق النفسررررريأن  الباحرررررث(، ويررررررى 01.0إحصرررررائية )
يعراني فالفرد الرذي  ,في تكوين الشخصية متكام نوالقلق جانبان 

، اً مرتفعررلديرره اإلرهرراق النفسرري يتوقررع أن يكررون مسررتوى  مررن القلررق
ق مسرررتوى االرهررررا ارتفررررعوكلمرررا ارتفرررع مسررررتوى القلرررق لرررردى الفررررد 

 .طرديةإن الع قة بينهما  إذوالعكس صحيح  ,النفسي لديه
 :ثبات المقياس

ودقة  ,بهدف التحقق من ثبات المقياس المستخدم ثبات العادة: 
قررام الباحرررث بتطبيقرره علررى عينرررة اسررتط عية مكونررة مرررن  ,فقراترره

أفررراد عينررة الدراسررة الرئيسررة، ثررم  وطالبررة، مررن خررار ( طالبررًا 16)
العينررة االسررتط عية نفسررها بعررد أسرربوعين مررن  أعيررد تطبيقرره علررى
(، Test Retestمعامرل ثبرات اإلعرادة ) ُحسربالتطبيق األول، و 

( 6,93بلغررررت قيمررررة معامرررررل ثبررررات اإلعرررررادة للمقيرررراس ككرررررل ) و
 على التوالي. (6,89( )6,88وللمجاالت الفرعية )

تررم تقرردير قيمررة معامررل ثبررات االتسرراق  ثبااات االتساااق الااداخلي:
 Cronbachمقيراس باسرتخدام معادلرة كرونبراف ألفرا )الرداخلي لل

 26246 26286 
 26522 26172 
 26228 26224 
 26711 26286 
 26216 26854 
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Alpha ،)بلغررت قيمررة معامررل ثبررات االتسرراق الررداخلي لمقيرراس  و
، وهري قيمرة عاليرة. أمرا معرام ت (6,91)الكفاءة الذاتية المهنية 

 (.6,96( )6,89الثبات لمجاالت المقياس فقد بلغت )
قيراس مرا الخصرائص السريكومترية لم الساؤال األول: لإلجابة عن

 ترررم تطبيرررقاإلرهرراق النفسررري الكلررري وبعديررره )الجسررردي والرررذهني(  
التررررري حرررررددها هيرررررولين ودراسرررررجو وبيرسرررررونس  الخطاااااوة الثالثاااااة

(Hulin, Drasgow & Parsons, 1983وهري ) اختباار :
ترم فقرد  .افتراض أحادية البعد للبيانات المتحققة علاى المقيااس

ونررررة مررررن ( فقرررررة علررررى عينررررة عشرررروائية مك31تطبيررررق المقيرررراس )
وكانررت وحرردة  ,( طالبرا وطالبررة مرن طلبررة جامعررة اليرمروك3311)

االختبررررار هرررري الشررررعبة. وأدخلررررت بعررررد ذلررررك البيانررررات فرررري ذاكرررررة 
الحاسوب بهدف إجراء تحليرل تلرك البيانرات، وكران اإلجرراء األول 
هررو التحقررق مررن أحاديررة البعررد، حيررث تفتررر  نفريررة االسررتجابة 

وللتحقق من هذا االفترا   ،دة(للفقرة وجود قدرة واحدة )سمة واح
)أحاديررة البعررد( تررم االعتمرراد علررى بعرر  المإشرررات الترري اقترحهررا 

(، فقررد تررم تقرردير ثبررات االتسرراق الررداخلي Hattie, 1985هترري )
 ( طالبراً 3311باستخدام معادلة كرونباف ألفا على عينرة الدراسرة )

( وهرررو مإشرررر قررروي علرررى أحاديرررة 6,91وبلغرررت قيمتررره ) ,ةبررروطال
 . البعد
معامرل االرتبرراط برين األداء علرى الفقررة، واألداء علررى ُحسرب كمرا 

المقيررررررراس الكلررررررري، بعرررررررد حرررررررذف الفقررررررررة نفسرررررررها مرررررررن المقيررررررراس 
(Corrected Item Total Correlation وقرد أشرارت نترائج ،

( 6.16) لررىفقرررة يزيررد معامررل ارتباطهررا ع 31أن هنرراك التحليررل 
( α=  6,63) وكانررت ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة

 ,( تتشررارك فرري قيرراس بعررد واحررد31وهررذا يرردل علررى أن الفقرررات )
، اإلرهررراق النفسررريتعبرررر عنررره الع مرررة الكليرررة التررري تقررريس سرررمة 

علرررى أحاديرررة البعرررد لمقيررراس  ويمكرررن اعتبرررار هرررذل النتيجرررة مإشرررراً 
 . جامعة اليرموكلدى طلبة  اإلرهاق النفسي

رات تعتمررد علرررى ومررن المإشرررات الدالرررة علررى أحاديررة البعرررد مإشرر
 Indices based on principalالمكونررات الرئيسررة )

Components وهررري مإشررررات تعتمرررد علرررى التحليرررل العررراملي )
(Indices based on factor analyzes لرذا ترم اسرتخدام ،)

( باسرررتخدام  Factor Analysisأسرررلوب التحليرررل العررراملي )
 Principal Componentأسرررلوب المكونرررات األساسرررية )

Analysis اإلرهرررراق (، وذلررررك السررررتجابات الطلبررررة علررررى مقيرررراس
، وتم إيجاد قيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر لكرل النفسي

عامررل مررن العوامررل، كمررا جرررى ترردوير المحرراور باسررتخدام طريقررة 
( للعوامرررل التررري قررريم Varimax Rotationالتررردوير المتعامرررد )

فسررت  ,عوامرل 1 ( وكران عرددها3الجذر الكرامن لهرا اكبرر مرن )
يبرررين قررريم الجرررذور  1 جررردولال% مرررن التبررراين. و 16,4مرررا نسررربته 

التبررراين التراكميرررة لكرررل  ةنسرررب, و الكامنرررة، ونسرررب التبررراين المفسرررر
 عامل. 

 والتباين المفسر التراكمي لكل عامل من العوامل. ,: قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسر1 جدولال
 نسبة التباين المفسر التراكمية تباين المفسرنسبة ال الجذر الكامن العامل
 116252 116252 26142 األول 
 816824 66485 16272 الثاني 
 226128 26462 16121 الثالث 

عوامررل زادت قيمررة الجررذر  ث ثررةأن هنرراك  1 جرردولالي حررف مررن 
مرن تبرراين  %16,4 ، وهري تفسرر  مرا نسرربته 3الكرامن لهرا عرن 

وذلرك  ,فري صرورته األوليرة رهراق النفسرياإلالدرجات على مقياس 
والفقرررررات  يررررر المطابقررررة  ,قبررررل حررررذف األفررررراد  يررررر المطررررابقين

للنمررروذ  المسرررتخدم. وبلغرررت قيمرررة الجرررذر الكامرررل للعامرررل األول 
وهري قيمرة مرتفعررة، إذ مرا قورنرت بقرريم الجرذور الكامنررة ,  1,186

ة لبقية العوامل، وباعتماد محك الجذر الكامن كمإشر على أحادير
 البعررد، فقررد بلغررت نسرربة الجررذر الكررامن للعامررل األول إلررى الجررذر

، وهرررذا مإشرررر علرررى أحاديرررة 3مرررن  الكرررامن للعامرررل الثررراني أكبرررر

 As Cited inوفق ما ذكر لورد المشار إليه في دراسرة ) ,البعد
Albanese & Forsyth, 1984 ًعلرى محرك نسربة  ( واعتمرادا

المفسرررر للعامرررل األول التبررراين المفسرررر، فقرررد بلغرررت نسررربة التبررراين 
% من التباين الكلي، مما يإكرد وجرود عامرل طراٍي فري  11,131

( Rechaseالمقيرراس، وهررو مررا يتماشررى مررع مررا اقترحرره ريكرراس )
% مررررن التبرررراين 36أمكررررن أن يفسررررر العامررررل األول  انرررره إذأمررررن 

المفسرررر علرررى األقرررل، فرررإن ذلرررك يعرررد مإشررررا علرررى أحاديرررة البعرررد 
(Hambelton & Swaminathan, 1985; 

Hattie,1985 .) 
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 Eigenوعنررد اسررتخدام التمثيررل البيرراني لقرريم الجررذور الكامنررة )
Values للعوامل المكونة للمقياس أو ما يسمى بمخطط سركري )

(Scree Plot وفيرره يررتم رسررم بيرراني للمنحنررى الررذي يمثررل قرريم )

للعوامرررل مرتبرررة  أسررري المنرررافرإلحرررداثي الر االجرررذر الكرررامن علرررى 
ورها الكامنرررة علرررى أإلحرررداثي األفقررري. والشررركل حسرررب جرررذ تنازليررراً 

يمثررررل مخطررررط سرررركري للعوامررررل المستخلصررررة بالتحليررررل العرررراملي.
   

Component Number

16151413121110987654321

Ei
ge

nv
al

ue

6

5

4

3

2

1

0

Scree Plot

 
 اإلرهاق النفسي: التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لمقياس 3الشكل

ي حف من الشكل أن الخط المنحني بدأ يغير ميله بشكل مفاجئ 
وي حف أن قيم , الثالث والرابعين للعاملين بين النقطتين المنافر 

أصبحت متقاربة، مما  الرابعمن  الجذور الكامنة للعوامل بدءاً 
واستبعاد بقية , األولى  الث ثيعتبر أساسًا العتماد العوامل 
ن االستدالل على عدد العوامل إالعوامل. ومما هو جدير بالقول 

ال يكون بالدقة  التي يمكن أن تعتمد داللتها من مخطط سكري
ألنه يعتمد على تقدير تقريبي للموقع الذي يتم فيه  ؛ الكافية

 التحول في ميل الخط المار بالنقاط المنافرة للعوامل.
( Factor Loadولتفسير تشبعات الفقرات على العوامل ) 

اعتمد الباحث على توصيات كومري المشار إليها في عبد  ايد 
 Cited in Abed- Gaid, Truebloodوتروبلود وشريغلي )

& Shrigley, 1986لهذل األوزان كاستي:  اً ( الذي يعطي رتب

ف كثر يكون ممتازًا، والتشبع  6,13عندما يكون التشبع بمقدار 
جدًا، بينما التشبع ما بين  اً يكون جيد 6,13قل من أو  6,11بين 

يكون جيدًا، في حين أن التشبع بين  6,11قل من أو  6,11
 6,13بينما التشبع ما بين  ,يكون مقبوالً  6,11من قل أو  6,41

يعتبر ضعيفًا. ولتحديد انتماء الفقرة للعامل )إذا  6,41قل من أو 
حد العاملين( اتبع أ( على 6,41كان تشبعها أكثر أو يساوي )

 ,Abd-Gaid, Trueblood & Shrigleyمحك الوزن األكبر)
نتمية للعامل ( إذ اعتبرت هذل الفقرة م 3989، الخليلي، 1986

الذي يكون تشبعها عليه أعلى، وقد بل  عدد الفقرات التي 
البناء العاملي  1 جدولالفقرة. ويوضح  31أفهرت تشبعًا 

فقرة( وتشبعات كل منها  31) اإلرهاق النفسي مقياسلفقرات 
 .الث ثةعلى العوامل 

 .عوامل الث ثةالل منها على وتشبعات ك اإلرهاق النفسي مقياس: البناء العاملي لفقرات  1جدولال
 العوامل الفقرة

 الثالث الثاني األول
1 26752 -26121 -.,224 
5 2,786 -2,112 -2,585 
1 2,284 -2,142 -2,524 
8 2,228 -2,144 -2,211 
2 2,222 -2,512 2,574 
2 2,758 -2,275 -2,528 
7 2,822 -2,521 2,272 
4 2,127 -2,124 2,277 
6 26825 26242 -26288 

12 2,186 2,227 2,174 
11 2,526 2,627 2,218 
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15 2,128 2,222 -2,128 
11 2,228 2,222 -2,122 
18 2,528 2,262 2,266 
12 2,841 2,126 2,124 
12 2,118 2,227 -2,118 

( 1، 1، 1، 4، 1، 3، 3) الفقراتأن  1 جدولالي حف من 
، 9)الفقرات  ، وعرفي()المجال الم تشبعت على العامل األول

 تشبعت على العامل الثاني( 31، 34، 31، 33، 33، 36
( على 31، 8ن )ا، في حين تشبعت الفقرت)المجال الفسيولوجي(

كومري المشار إليه  ليه إلى ما أشار إالعامل الثالث. واستنادًا 
 ,Cited in Abed- Gaid ايد وتروبلود وشريغلي )في عبد

Trueblood & Shrigley, 1986 أنه في حال قلت عدد ،)
بقي المقياس وعليه ، هحذفيتم فقرات العامل عن ث ث فقرات 

موزعة على بعدين هما: البعد المعرفي، , ( فقرة 34من ) اً مكون
 والبعد الفسيولوجي.

أما الطرق االرتباطية التي استخدمت في إجراءات التعديل على 
معامل االرتباط تمت بحساب  , فقدصدق مقياس اإلرهاق النفسي

وكل بعد من  ,بيرسون بين الدرجات المتحققة على األداء ككل
بع ، والتي أفرزتها بومعام ت ارتباط الفقرات بعضها  ,أبعادها

ن نايبي 8و 1 نفقرة(. والجدوال 34نتائج التحليل العاملي )
رهاق النفسي بصورته النهائية معام ت االرتباط بين مقياس اإل

 الدراسة.  لدى أفراد عينة
 : معام ت االرتباط بين فقرات البعد األول )المعرفي( لمقياس اإلرهاق النفسي1جدول ال

 المقياس ككل البعد األول 7 2 2 8 1 5  الفقرة
1  2,218(**) 2,828(**) 2,121(**) 2,121(**) 2,861(**) 2,517(**) 2,751(**) 2,282(**) 
5   2,221(**) 2,186(**) 2,125(**) 2,222(**) 2,166(**) 2,756(**) 2,228(**) 
1    2,124(**) 2,527(**) 2,811(**) 2,588(**) 2,225(**) 2,227(**) 
8     2,184(**) 2,157(**) 2,511(**) 2,251(**) 2,251(**) 
2      2,188(**) 2,168(**) 2,254(**) 2,217(**) 
2       2,122(**) 2,728(**) 2,282(**) 
7        2,214(**) 2,812(**) 

 (**)26427         البعد األول

 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية(α  =0.05) 
أن الفقرات جميعها ارتبطت بعضها  1 جدولالي حف من 

قويا، وكانت قيم معام ت  ببع  بالبعد والمقياس ككل ارتباطاً 
ند مستوى الداللة االرتباط البينية ذات داللة إحصائية ع

ومعنى ذلك أنه ال يمكن أن تكون (. α  =0.05)اإلحصائية 

هذل االرتباطات نتيجة للصدفة، وتدل هذل االرتباطات بين 
بعضها عن  فقرات المقياس  ير مستقلالدرجات على أن 

فيما  تبع ، مما يدل على أن أشكال البعد المعرفي تتداخل
 بعضها مع بع . مترافقاً و أنها تفهر بشكل أو باخر بينها، أ

 
 : معام ت االرتباط بين فقرات البعد الثاني )الفسيولوجي( لمقياس اإلرهاق النفسي8جدول ال

المقياس  الفقرة
 ككل

 البعد الثاني 12 18 11 15 11 12 6

المقياس 
 (**)2,622 (**)2,826 (**)2,175 (**)2,261 (**)2,826 (**)2,427 (**)2,846 (**)2,212  ككل

6   2,118(**) 2,562(**) 2,822(**) 2,155(**) 2,117(**) 2,585(**) 2,222(**) 
12    2,552(**) 2,115(**) 2,522(**) 2,186(**) 2,182(**) 2,261(**) 
11     2,522(**) 2,812(**) 2,842(**) 2,184(**) 2,261(**) 
15      2,117(**) 2,152(**) 2,151(**) 2,264(**) 
11       2,152(**) 2,571(**) 2,256(**) 
18        2,852(**) 2,821(**) 
12         2,876(**) 

 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (α  =0,05) 
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بعضها ببع   أن الفقرات جميعها ارتبط 8 جدولالي حف من 
تباط ، وكانت قيم معام ت االر قوياً  بالبعد والمقياس ككل ارتباطاً 

=  α)البينية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
. ومعنى ذلك أنه ال يمكن أن تكون هذل االرتباطات (0.05

نتيجة للصدفة، وتدل هذل االرتباطات بين الدرجات على أن 
بعضها عن بع ، مما يدل على  فقرات المقياس  ير مستقل

و أنها تفهر بينها، أ أن أشكال البعد الفسيولوجي تتداخل فيما
 بعضها مع بع . بشكل أو باخر مترافقاً 

هررل توجررد هنرراك فررروق ذات : الثااانيالنتااائا المتعلقااة بالسااؤال 
لإلجابرة   داللة بين الذكور واإلناث علرى مقيراس اإلرهراق النفسري

األوسراط الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة ُحسربت هذا السإال  نع
معررة اليرمروك فرري كرل مسررتوى مررن لإلرهراق النفسرري لردى طلبررة جا

 يوضح هذل القيم. 9 جدولالمستويات متغير الجنس، و 
 : األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلرهاق النفسي حسب الجنس.9جدول ال

 اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الجنس
 2,22775 1,7268 814 ذكور
 2,24654 1,2468 216 إناث
 2,27427 1,7512 1227 الكلي

وجود فروق فاهرية بين متوسطي الذكور  9 جدولالي حف 
 واإلناث، وبهدف التحقق من جوهرية هذل الفروق الفاهرية،

لمعرفة الداللة اإلحصائية للفرق بين المتوسطين  (ت)اختبار  أجري
 يوضح ذلك. 36 جدولالو  ,على مقياس اإلرهاق النفسي

 للمقارنة بين وسطي الذكور واإلناث على مقياس اإلرهاق النفسي ككل. (ت)نتائج اختبار  :36جدول ال
 الداللة اإلحصائية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 26222 1226282 2,55772 1,7268 814 ذكور
 2,24654 1,2468 216 إناث

=  α)داللة إحصائية  ذي وجود فرق 36 جدولالي حف من 
يعزى  ,رهاق النفسي بصورته الكليةاإلفي مستوى  (0.05
رهاقًا نفسيًا إولصالح الطلبة الذكور، أي أن الذكور أكثر  ,للجنس

  من اإلناث.

جاالت مقياس وبهدف معرفة أثر الجنس في كل مجال من م
 جدولالتحليل التباين المتعدد. ويبين  يجر أرهاق النفسي، تم اإل
رهاق ن مجاالت مقياس اإلس في كل مجال مأثر الجن 33

 النفسي.
 : نتائج تحليل التباين المتعدد الستجابات أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الدراسة.33 جدولال

مجموع  المجال مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 الجنس
 ( 2621)هوتلنج = 

Hotelling's Trace 
  26222الية= االحتم

 26366 26417 26142 1 26142 المعرفي
 26225 6,854 16764 1 16764 الفسيولوجي

 2,822 1222 8626242 المعرفي الخطأ
 2,821 1222 852,221 الفسيولوجي

 1222 12422,274 المعرفي الكلي
 1227 18858,127 الفسيولوجي

 ( α=6,61* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
وجود فروق ذات داللة إحصائية  33جدولاليتبين من 

(α=6,61 تعزى للجنس في المجال: دعوة الفسيولوجي لصالح )
الذكور؛ أي أن مستوى االرهاق النفسي الفسيولوجي  لديهم على 

 هذا المجال كان أعلى منه لدى اإلناث. 
ومن الممكن أن تعزى هذل النتيجة لطبيعة الضغوط النفسية التي 

القلق تجال إذ  ,تعر  لها الطلبة الذكور أكثر من االناثي
, مثل الر بة في المستقبل وما يتضمنه من متطلبات مختلفة 

والحصول على العمل، والوفاء بااللتزامات المختلفة تجال الزوا , 
نها إذ إ ,البيت، وهذل الجوانب النفسية قد ال تعانيها الطالبات

 الرجل.  ليست هي المطالبة بت مينها بل
وال تتفق بشكل عام مع نتائج  ,وقد تبدو هذل النتيجة متناقضة

تناولت الفروق بين والتي  ,الدراسات السابقة التي عرضت
إلى أن أشارت هذل الدراسات و رهاق النفسي؛ الجنسين في اإل

 ,Piko) ,ناث أعلى منه لدى الذكوراإلرهاق النفسي لدى اإل
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Barabas, & Boda, 1997; Loge, Ekeberge & 
Kaasa, 1988; Silverstein, 2002.) 

نات ذات أهمية في توفير إن نتائج هذل الدراسة قدمت بيا
تمتع المقياس  ورهاق النفسي لطلبة الجامعات، مقياس لإل

بيانات تتعلق إلى ضافة إبدالالت صدق وثبات كافية، 
قتصرت على طلبة ا ال أن الدراسة إبالفروق بين الجنسين، 

بإجراء المزيد من يرموك، لذا يوصي الباحث جامعة ال
الدراسات باستخدام المقياس الذي وفرته الدراسة الحالية على 
عينات أخرى من المجتمع األردني، اضافة الى إجراء 
دراسات أخرى تتناول المتغيرات الديمغرافية والعوامل الجسمية 
اق واالجتماعية والمهنية التي قد ترتبط أو قد تإثر في االره

 النفسي.

 المراجع:
 (. مبادئ الطب النفسي.3993) حامد، حلمي.

(، مرجع في علم النفس اإلكلينيكي المرضي: 3661)الخالدي، أديب. 
 الفحص والع  ، عمان: دار وائل للنشر.

. االتجاهات نحو الفيزياء: بنيتها وقياسها. (3989، خليل.)الخليلي
 .331 – 391، ص (3)1أبحاث اليرموك، 

الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع رابطة األمريكية للطب النفسي. ال
 ، ترجمة أمينة السماك وعادل مصطفى ل ضطرابات النفسية

 (. الكويت: مكتبة المنارة اإلس مية.3663)
عمان: دار المسيرة  الصحة النفسية.(. 3663رضوان، سامر، جميل )

 للنشر والتوزيع والطباعة.
من  38/1/3636موحد. استرجع بتاريخ المنتدى العربي ال
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 أخي الطالب .....................    أختي الطالبة.
بداء رأيك وذلك يهدف هذا المقياس للتعرف على بعضالجوانب الهامة في شخصيتك، لذا يرجى منك قراءة الفقرات التالي        ة بتمعن وفهمها وا 

في إحدى الخانات الخمسة التي تمثل رأيك، يرجى عدم وضع أكثر من إشارة واحدة أمام كل فقرة، علما بان إجابتك ستحاط )×( بوضع ع مة 
 بالسرية التامة ولن تستخدم إال أل را  البحث العلمي.

 شكرا لكم حسن التعاون

 أنثى.          ذكر.               الجنس:
 علمية.                   أدبية.  نوع الكلية:
بدرجة كبيرة  الفقرة الرقم

 جدا
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جدا

       أعاني من ضعف التركيز حاليا   
      اشعر بدافعية اقل من المعتاد 
      لدي مشاكل في التفكير بوضوح 
      وبات في إيجاد الكلمات المناسبةلدي صع 
      فترة االنتباه لدي اقل من المعتاد حاليا   
      أعاني من زالت اللسان في الوقت الحاضر 
      قدراتي على التذكر حاليا  اقل من المعتاد 
      اشعر باإلنهاك جسديا   
      اتعب بسرعة 
      اشعر بحاجة إلى الراحة 
      شاكل للبدء في عمل األشياء حاليا  لدي م 
      اشعر بضعف أكثر من المعتاد إذا بدأت نشاطا  حاليا   
      افتقد الطاقة حاليا   
      اشعر بالتعب في عضالتي حاليا   

 هل تعاني من أمرا  جسمية مزمنة        نعم                  ال 
 .......ما هي ............................

 هل تقوم بالوقت الحاضر بعمل يتطلب مجهودًا جسديًا              نعم                           ال
 ما هو .........................................
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 االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة االستقالل في فلسطين
 كمال عبد الحافظ سالمة                             معزوز جابر عالونة          

 فلسطين  -جامعة االستقالل                          فلسطين  -جامعة القدس المفتوحة                                
 33/03/3102تاريخ القبول:                                                  8/7/3102تاريخ التسلم:                                        

إلى . كما هدفت في فلسطين امعة االستقاللألعضاء هيئة التدريس في ج ،في مجال البحث العلمي ،التعرف إلى االحتياجات التدريبية إلى هدفت الدراسة
االحتياجات التدريبية في  فيكالمؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة، وعدد االبحاث  ،التعرف إلى دور بعض المتغيرات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

عينة من أعضاء هيئة  اختيرتحيث  ،الباحثان المنهج الوصفي جامعة، ومن أجل تحقيق ذلك استخدمال تلك مجال البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس في
أشارت النتائج إلى أن االحتياجات  موزعة على سبعة مجاالت، ،( فقرة42وزعت عليهم استبانة مؤلفة من ) ( عضوًا،25) عددهابلغ  ،الجامعةالتدريس في 

مجاالت  إلىذات داللة إحصائية تعزى  اً هناك فروق، كما تبين أن انت متوسطةك هيئة التدريس في الجامعة ألعضاء ،في مجال البحث العلمي ،التدريبية
وعدد سنوات الخبرة، و المؤهل العلمي، الجنس، و متغيرات إلى عزى تكما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  الكلية،الدرجة و  الدراسة،

تهم في التحليل اضرورة إعداد برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس يهدف إلى تطوير مهار باحثين بنتائج الدراسة أوصى الوفي ضوء  .االبحاث المنشورة
جراء المزيد من الدراسات حول االحتياجات SPSS وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ،اإلحصائي للبيانات المتعلقة في البحوث . وا 

احتياجات تدريبية، البحث العلمي، أعضاء : الكلمات المفتاحية(جامعة االستقالل، وذلك في مختلف المجاالت األكاديمية. التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في
 .)هيئة التدريس، جامعة االستقالل

 
Training needs in the field of scientific research for faculty members at Al-Istiqlal University in 

Palestine 
Mazouz Jaber Alawnah                      Kamal Abed Elhafez Salameh 

Al-Quds Open University                      Al-Istiqlal University 
lona20012001@yahoo.com 

his study aimed at identifying the training needs in the field of scientific research for faculty members at Al-
Istiqlal University in Palestine. This study aimed also at investigating the role of some variables related to faculty 
members such as qualification, specialization, experience, and the number of published research papers , the work 

level of the institution in the field of scientific research at Al-Istiqlal University. To achieve these purposes, the 
researchers used the descriptive method and  the sample consisted of (53) of the faculty members at Al-Istiqlal University 
and responded to a questionnaire consisting of (45) items. Results indicated that the training needs for the faculty 
members at Al-Istiqlal University were intermediate. In addition, results indicated that there were significant differences 
in the training needs in the field of scientific research at Al-Istiqlal University due  to study variables. Moreover, results 
indicated that there were no significant differences due to some variables including gender, qualification, years of 
experience, and number of published research papers. Significant differences were also found in the training needs in the 
field of scientific research for faculty members at Al-Istiqlal University due to the faculty in favor of the faculty of 
humanities and security. Regarding the results, the researchers recommended the necessity of preparing a training 
program for the faculty members aiming at improving their skills in analyzing data for researches using the Statistical 
Package for Social Science (SPSS), and recommended further research work on the training needs in the field of 
scientific research for faculty members at Al-Istiqlal University for different academic fields.(Keywords: Training Needs, 
Scientific Research, Faculty Members, Al-Istiqlal University). 

 مقدمة: 
غير مسبوق في مجال تدفق  يشهد العالم اليوم تحوالً     

وتنوع  ،فالمجتمع اليوم يتسم بتدفق المعرفة اإلنسانية ،المعلومات
واالجتماعية، وتتعاظم  ،والثقافية ،والعلمية ،اإلنجازات الفكرية

والطموحات االقتصادية،  ،بعد يوم اإلبداعات التكنولوجية يوماً 
ارات العلمية والتكنولوجية، توطيد العالقة بين االنتصوبالتالي 

ونظم إدارة المعرفة في مختلف  ،مدى توافر نظم المعلوماتو 
 ، بل إن مالمح هذا العصر تتحدد منالنشاط اإلنساني أوجه

ل من المعلومات والمعرفة خالل قدرة األفراد على استخدام ك

يجاد المعرفة )حماد البحث العلمي األداة الفعالة إل دويعونشرها، 
يعيش اليوم زمن المعرفة حيث إن اإلنسان  (5177وعساف، 
حدث لديه مزيد من التغييرات الجذرية في طريقة ، ويبكل أنواعها

 .حياته وسلوكه، ونظرته العامة لكل ما حوله
وتتسع ميادين البحث العلمي لتشمل جميع مشكالت الحياة     

صر على دراسة الظواهر وميادينها، فالبحث العلمي ال يقت
بل يشمل دراسة الظواهر االجتماعية  ،الطبيعية فقط
الظواهر اإلنسانية المتعلقة بمختلف مجاالت  أو ،والسيكولوجية

T 



198

 كمال سالمة        معزوز عالونة

 

فهذه  واالقتصادية، ،والتربوية ،والنفسية ،الحياة االجتماعية
 الظواهر هي ميادين للبحث العلمي كالظواهر الطبيعية تماماً 

 ،قيام الباحثين باالطالع  ويترتب على ذلك (.ـه7454)عبيدات،
، الطرق العلمية المستخدمة في البحث والتعرف إلى والتقصي
إلى  ،بهذا العلمالبحث العلمي يتطلب معرفة مناسبة  أن وخاصة

ومن هنا نرى  ،جانب المهارة في استخدامه في مجال البحث
اهتمام  غالبية الجامعات في البحوث العلمية هناك 
 (.5112)الفاضل، قاتهاوتطبي
في تطوير  أساسياً وتعد الجامعة مؤسسة تربوية تلعب دورًا     

هي التي ترفدها بالكوادر المدربة  ، ووخدمة العلم ،المجتمعات
العلمية التي  واألبحاثوالمؤهلة، وهي التي تجري الدراسات 

الجامعة وسيلة فعالة في  على تقدم المجتمع وازدهاره، وتعد تعمل
دارة ،الحضارة ورقيها تقدم هزايمة، التنمية الشاملة)مهمة  وا 

اهتمام الجامعة باختيار أعضاء  لذا كان ال بد من، (5177
تركز على كفاءة  أنهيئة التدريس فيها، كما يجب عليها 

قدرتهم على  أهمهامن  عدةهيئة التدريس في مجاالت  أعضاء
ع والجامعة العلمية التي تفيد المجتم األبحاثانجاز البحث، و 

 على حد سواء.
شد من حاجة أعضاء هيئة التدريس إلى أوليس هناك حاجة     

نت مجاالت التمكن من مناهج البحث العلمي وخطواته، أيا كا
مشكلة التي يشغلها، وستظل  عات العلومضو و وم ،تخصصاتهم

متجددًا  تحدياً  ،واكتساب مهاراته ،اإللمام بمناهج البحث العلمي
 الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية تلتنمية مهارا

، وتتعدد جوانب هذا التحدي سواء في اختيار مشكلة وجدارتها
ووضع الفروض العلمية  ،البحث أو صياغتها، وتحديدها

والرجوع إلى األدبيات المتعلقة بمشكلة البحث،  ،واختبارها
 واختيار المنهجية العلمية المناسبة في البحث، وصياغة النتائج

ومن ثم  ،ووضع التوصيات بناًء على النتائج ،والتعليق عليها
 تقرير النهائي للبحث.الصياغة 

مجموعة من األسئلة البد من طرح  وفي هذا المجال كان    
البحث  تقف جامعة االستقالل من أين يأتي في مقدمتهاالتي 
الجامعة من وما دورها في تطوير الكادر األكاديمي في  ؟العلمي
د واألدوات الالزمة وهل توفر الموا ؟العلمية نتاج البحوثحيث إ

وهل تهتم بتدريب أعضاء هيئة التدريس حديثي  للبحث العلمي؟

وبناًء على هذه  يرهم على إجراء البحوث العلمية؟التخرج وغ
تدريبية وغيرها جاءت هذه الدراسة لتحدد االحتياجات ال ،األسئلة

في مجال البحث  عةألعضاء هيئة التدريس في تلك الجام
 . العلمي

 مشكلة الدراسة:
البحوث  إجراءبناء على خبرة الباحثين في مجال     

 العاملين هيئة التدريس أعضاءقدرات بعض  ومالحظتهم بتدني
 ،العلميةالبحوث  إجراءعلى في فلسطين في جامعة االستقالل 

ب ، ولما لدور التدريشرها في المجالت العلمية المحكمةومتابعة ن
ورفع مستوى العاملين في  ،في صقل القدرات أهميةمن 

 ارتأى فقد وفي الجامعات بشكل خاص ،المؤسسات بشكل عام
القيام بدراسة تهتم بتحديد احتياجات أعضاء هيئة  أهمية انالباحث

فان مشكلة الدراسة  ،، ومن هناتلك الجامعةالتدريس في 
ما درجة ي: انحصرت في انحصرت في اإلجابة عن السؤال التال

عند أعضاء  ،في مجال البحث العلمي ،االحتياجات التدريبية
 ؟في فلسطين هيئة التدريس في جامعة االستقالل

 أهداف الدراسة:
 :إلىتهدف هذه الدراسة إلى التعرف 

االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي ألعضاء  .7
 .في فلسطين هيئة التدريس في جامعة االستقالل

في  ،رًا على االحتياجات التدريبيةيور الدراسة تأثأكثر محا .5
عند أعضاء هيئة التدريس في جامعة  ،مجال البحث العلمي

 .في فلسطين االستقالل
دور بعض المتغيرات مثل)الجنس، والمؤهل العلمي ،  .5

والكلية، وسنوات الخبرة، وعدد األبحاث المنشورة( على 
مي عند أعضاء االحتياجات التدريبية في مجال البحث العل

 .الجامعة تلك هيئة التدريس في
 أهمية الدراسة:

 كونها:في تكمن أهمية هذه الدراسة 
 ألعضاءالالزمة  التدريبيةتلقي الضوء على االحتياجات   .7

، ولما لهذين ئة التدريس في مجال البحث العلميهي
المتغيرين من أهمية في رفع مستوى الجامعة والرقي بها 

أن أداء الجامعات  خاصةمتقدمة، و ت الوجعلها من الجامعا
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هيئة التدريس على إنتاج أعضاء أصبح يقاس بمدى قدرة 
 األبحاث العلمية المرتبطة باحتياجات الجامعة والمجتمع. 

تحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس في مجال تسهم في  .5
وذلك من خالل تحديد مدى  وتطويرها، البحث العلمي

مما يساعد  ،ء البحوث العلميةجراحاجتهم التدريبية إل
إعداد الدورات التدريبية الالزمة  فيامعة القائمين على الج

ء هيئة التدريس في مجال البحث لتطوير قدرات أعضا
 مي.العل

تطوير  فيتسهم مع غيرها من الدراسات في هذا المجال   .5
رؤية جديدة وواعية لمسيرة إعداد أعضاء هيئة التدريس في 

 مي.مجال البحث العل
 فرضيات الدراسة :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .7
α≤ 1.12  بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في )

ألعضاء  ،في مجال البحث العلمي ،االحتياجات التدريبية
تعزى االستقالل في فلسطين جامعة  هيئة التدريس في
 لمجاالت الدراسة.

اللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات د .5
α≤ 1.12  بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة )

 ،في مجال البحث العلمي ،على االحتياجات التدريبية
االستقالل في فلسطين  جامعةألعضاء هيئة التدريس في 

 .تعزى لمتغير الجنس
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .5

α≤ 1.12  بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة )
 ،في مجال البحث العلمي ،على االحتياجات التدريبية

االستقالل في فلسطين جامعة هيئة التدريس في  ألعضاء
 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .4
α≤ 1.12 لدراسة ( بين متوسطات إجابات أفراد عينة ا

 ،في مجال البحث العلمي ،على االحتياجات التدريبية
 االستقالل في فلسطين ألعضاء هيئة التدريس في جامعة

 .تعزى لمتغير الكلية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .2

α≤ 1.12  بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة )

 ،البحث العلمي في مجال ،على االحتياجات التدريبية
االستقالل في فلسطين جامعة  ألعضاء هيئة التدريس في
 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .2
α≤ 1.12  بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة )

 ،على االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي
 االستقالل في فلسطين جامعةفي هيئة التدريس  ألعضاء

 .بحاث المنشورةتعزى لمتغير عدد األ
 حدود الدراسة:

 :الحدود اآلتية على الدراسة الحالية اقتصرت 

في مدينة  ،في جامعة االستقاللهيئة التدريس  أعضاء .7
يحملون درجة الماجستير ممن في فلسطين،  ،أريحا

 .والدكتوراه
وبالتحديد  ،حث العلمياالحتياجات التدريبية في مجال الب .5

ا تتطلبه المجالت حسب م ،عناصر تقرير البحث العلمي
إضافة إلى مجال التحليل اإلحصائي العلمية المحكمة، 

 .SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي
طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  .5

 . 5175/5175الجامعي 
 مصطلحات الدراسة:

  االحتياجات التدريبية:
 ،والمهارات المفقودة أو الضعيفة ياتهي مجموعة من الكفا   

في  في فلسطين عند أعضاء هيئة التدريس في جامعة االستقالل
األداء البحثي  فيمجال البحث العلمي ، ونقصها يؤثر سلبًا 

من خالل  ،في هذه الدراسة ،ألعضاء هيئة التدريس، وتقاس
فقرات  عناالستقالل استجابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

 أداة الدراسة.

 مناهج البحث العلمي:

قدرة عضو ، في هذه الدراسة، بمناهج البحث العلمييقصد    
على استخدام في فلسطين هيئة التدريس في جامعة االستقالل 

والمعارف الشخصية التي يمتلكها نتيجة الخبرات  ،المهارات
يمية المختلفة، ويكون األكاديمية التي مر بها خالل المراحل التعل
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، ترتب أو موضوع معين ،نتيجتها القدرة على تشخيص ظاهرة
 الدراسة العلمية لهذه الظاهرة وفق خطوات علمية محددة. عليه

 الدراسات السابقة:
 واإلطالع ،المختلفة من خالل مراجعة  مصادر المعلومات   

 ،ليةذات العالقة بموضوع الدراسة الحاالعديد من الدراسات على 
 البحث تناولت قسميالدراسات  من اً عددهناك  نأتبين للباحثين 

ولكن من زوايا مختلفة  ، واالحتياجات التدريبية(البحث العلمي)
فقد  ،وبناًء على ذلك ،نوحسب علم الباحثيال تكاد تربط بينهما، 

بحيث  ،ن عرض الدراسات السابقة في محوريناارتأى الباحث
اسات حول مناهج البحث العلمي عند در  األوليتناول المحور 

 تناولياآلخر فالمحور  أما، هيئة التدريس في الجامعات أعضاء
ي أتهيئة التدريس، وفيما ي أعضاءاالحتياجات التدريبية عند 

 هذه الدراسات:لعرض 
 : الدراسات التي تناولت مناهج البحث العلمي:أوالا 

ت أعضاء اتجاها إلى التعرف إلى (7991دراسة كمال ) هدفت
 ،الهيئة التدريسية في جامعة اإلسراء األهلية نحو البحث التربوي

الدراسة إلى أن هناك إجابات متوسطة نحو تلك أشارت نتائج و 
لمتغير  البحث التربوي في جامعة اإلسراء، وأن هناك فروقاً 

الكلية، والخبرة على اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في 
جد ، في حين لم تحو البحث التربويجامعة اإلسراء األهلية ن

في ة األكاديمية تبر ير العمر، والجنس، والجنسية، والفروقا لمتغ
نحو البحث الجامعة  تلك اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في

 التربوي.
واقع هدفت إلى التعرف إلى  بدراسة (5117النجار) قامو     

التدريس يئة لدى أعضاء ه ،نترنت في البحث العلمياستخدام اإل
أشارت نتائج الدراسة إلى أن معظم و  في جامعة الملك فيصل،

 ،نترنت في البحث العلميأعضاء هيئة التدريس يستخدمون اإل
باعتباره وسيلة مهمة في الحصول على المعلومات البحثية، كما 

الدراسة إلى وجود فروق بين الجنسين من تلك أشارت نتائج 
الستخدام االنترنت في البحث  أعضاء هيئة التدريس بالنسبة

 العلمي. 
 لىإدراسة هدفت  (James, others,2009) أجرى جاميسو 

أظهرت نتائج  العلمي، تقييم األداء الفردي في مجال البحث
 ،تطلبي ،في مؤسسات البحث العلمي ،الدراسة أن األداء الفردي

 ،االعتماد على كم كبير من الخبرات والمهارات ،بالضرورة
 ،ودقة المالحظة ،ديةايما يتعلق بالموضوعية والحيخاصة فو 

والظاهرة التي تقيسها،  ،واستخالص النتائج في مجال البحث
وأوصت الدراسة بضرورة قيام الجامعات بتطوير أسس 

تظهر القدرة والمهارة البحثية لدى  بحيث وخصائص يمكن قياسها
 القائمين بإجراء البحوث والدراسات العلمية.

والتي   (Oscar, 2009)دراسة التي أجراها اوسكارأما ال    
تناولت موضوع تقييم المجالت والمعلومات والمعرفة في مجال 

كون نه يجب أن تأ أظهرت نتائج الدراسةقد ف ،البحث العلمي
ومتطورة في مجال تقييم المجالت  ،هناك معايير واضحة

ضرورة  أن يكون هناك  ،في االعتبار ،بحيث تأخذ ،العلمية
تقييم واضح للمراحل المختلفة للبحث العلمي تتضمن عناصر 

 ،البحوث العلمية من حيث المنهجية العلمية المتبعة فيها
في  يفعل من دوره وبشكل ،والخطوات التي تكتب فيها البحوث

ومن ثم توظيفها في  ،والمعرفة الجديدة ،معلوماتالالوصول إلى 
 العلمية.االستفادة من االستثمار في مجال البحوث 

دور  هدفت إلى التعرف إلى ( بدراسة 5171وقام الهزايمة)  
ومقترحات  ،إدارات الجامعات األردنية في تفعيل البحث العلمي

 ،للتطوير، وقد توصلت الدراسة إلى أن دور الجامعات األردنية
كانت متوسطة، كما أشارت النتائج  ،في تفعيل البحث العلمي

دور إدارات الجامعات بين حصائية إلى وجود فروق ذات داللة إ
ومقترحات للتطوير تعزى  ،األردنية في تفعيل البحث العلمي

لمتغيرات الجنس والرتبة األكاديمية، كذلك تبين عدم وجود فروق 
دور إدارات الجامعات األردنية في تفعيل لذات داللة إحصائية 

 ومقترحات للتطوير تعزى لمتغير الخبرة. ،البحث العلمي
دور الجامعة  هدفت إلى تحديد دراسة (،5177مناعي) جرىوأ  

األردنية في تنمية البحث العلمي من وجهة نظر القادة 
دور الجامعة لتوصلت إلى أن درجة التقدير و األكاديميين فيها، 

من وجهة نظر القادة  ،األردنية في تنمية البحث العلمي
وجود فروق  كانت عالية، كما أظهرت النتائج ،األكاديميين فيها

، مجالي سياسات البحث العلمي ذات داللة إحصائية في
واإلجراءات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير 
الجنس، والمسمى الوظيفي، كما تبين أيضا وجود فروق ذات 

 داللة على مجاالت الدراسة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية.
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 هدفت إلى تحديدفقد ( 5177عفانه) أجراها التي دراسةال أما   
التي يقع فيها طلبة الدراسات العليا في تصميم  األخطاء الشائعة

البحوث التربوية في الجامعات الفلسطينية)جامعة األزهر، 
ة إلى توصلت الدراسو وجامعة األقصى(، الجامعة اإلسالمية، و 

في الجامعة  ،تضمنت رسائل الماجستير :اآلتيةالنتائج 
الدراسات و  ،تتعلق بتساؤالت البحث أخطاء، ثالثة اإلسالمية
في جامعة  ،اشتملت رسائل الماجستيرو عينة البحث، و السابقة، 

، وهي تتعلق بعنوان الرسالة، أخطاء رئيسة ةعشر  ،األزهر بغزة
أهمية و صياغة الفروض، و التساؤالت، و المشكلة، و المقدمة، و 

أدواته، و  ،منهجية البحثو الدراسات السابقة، و أهدافه، و  ،البحث
خطوات البحث واألساليب اإلحصائية، والمراجع والطباعة، و 

، على خمسة في جامعة األقصى بغزة ،احتوت رسائل الماجستير
صياغة و كتابة المقدمة، و تتعلق بصياغة العنوان، أخطاء رئيسة 

عية، كما تضمنت اطبواألخطاء الالفروض، والدراسات السابقة، 
، ستة أخطاء الثالث بغزة في الجامعات ،رسائل الماجستير

تتعلق بالعنوان، والمقدمة، والمشكلة، والتساؤالت،  رئيسة
 والدراسات السابقة، واألدوات.

هدفت إلى ( 5177و، وفرج اهلل،)ففي دراسة أجراها جلمب   
دور البحث العلمي في تحسين جودة األداء  التعرف إلى 

قد ، فينيةعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطألاألكاديمي 
، ةأشارت نتائج الدراسة إلى أن جميع المجاالت ) األكاديمي

ًا للبحث العلمي في هممية والنشر( شكلت دورًا ، والبحثةوالمهني
تحسين جودة األداء األكاديمي لعضو هيئة التدريس، كما أشارت 

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور أإلى النتائج 
ن جودة األداء األكاديمي لعضو هيئة البحث العلمي في تحسي

 ،التدريس في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيري الجامعة
 والكلية. 

ثانياا: الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االحتياجات 
 التدريبية:

الحاجات إلى التعرف إلى ( ـه7457دراسة العمري ) وهدفت
محمد بن سعود  التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام

ن م، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أاإلسالمية من وجهة نظره
في المجال  ،الحاجات التدريبية عند أعضاء هيئة التدريس

نه ال توجد أإلى  كانت عالية، كما أشارت النتائج أيضاً  ،البحثي

فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية ألعضاء 
بجامعة اإلمام محمد بن  ،ال البحثيهيئة التدريس في المج

تعزى لمتغيرات الرتبة العلمية، والتخصص  ،سعود اإلسالمية
األكاديمي، والخبرة، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في المجال 

 البحثي تعزى لمتغير النوع.
االحتياجات عرف إلى إلى الت( 5177دراسة عطار) هدفتو   

التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية الجامعية بمكة المكرمة 
أشارت نتائج الدراسة ال مستحدثات تكنولوجيا التعليم، في مج

بين بية ألعضاء هيئة التدريس كانت ن االحتياجات التدريأإلى 
أشارت النتائج إلى  المتوسطة والكبيرة على جميع المجاالت، كما

في  ،عند أعضاء هيئة التدريس ،جة االحتياجات التدريبيةن در أ
لف باختالف الخبرة والتخصص، في ال تخت ،تكنولوجياالمجال 

في االحتياجات التدريبية ألعضاء  اً ن هناك اختالفحين تبين أ
ة بمكة المكرمة في مستحدثات يهيئة التدريس بالكلية الجامع

  ي.تكنولوجيا التعليم باختالف المؤهل العلم
 ( هدفت إلى التعرف إلى 5175أما دراسة مسعد )   

هيئة التدريس في بيئة التعلم  االحتياجات التدريبية ألعضاء
ن االحتياجات ي، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى ألكتروناإل

في مجال التعلم  ،عند أعضاء هيئة التدريس ،التدريبية
ذات داللة  ، كما تبين عدم وجود فروق، كانت كبيرةلكترونياإل

 ،إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس باختالف الجنس
تبين وجود فروق  ، والخبرة التعليمية، في حينوالقسم ،والجنسية

ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة 
 التدريس باختالف الدرجة العلمية.

تياجات االحلتتعرف إلى (. ـه7455دراسة فرحان )وجاءت    
التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة أم القرى 

تلك  في ظل أدوارهم المهنية من وجهة نظرهم. وقد أشارت نتائج
التدريبية ألعضاء هيئة  ن درجة االحتياجاتالدراسة إلى أ

بكلية  ،مجال البحث العلمي في ظل أدوارهم المهنيةالتدريس في 
كانت عالية، كما ، رى من وجهة نظرهمالتربية بجامعة أم الق

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى 
في ظل أدوارهم المهنية تعزى لمتغيرات الرتبة العلمية، والقسم، 
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ى ومكان الحصول على آخر مؤهل علمي، كما أشارت النتائج إل
فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية ألعضاء 

 سنوات الخبرة.و  ،هيئة التدريس تعزى لمتغيرات عدد الدورات
جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

 منهج الدراسة: 
والدراسات  ،ن على المناهج البحثية المختلفةياطالع الباحث بعد

المنهج الوصفي  استخدام ياارتأ ،وتحديد مشكلة الدراسة ،السابقة
الظاهرة  لى جمع المعلومات بقصد التعرف إلىالميداني القائم ع

جوانب  إلىوالتعرف  ،وتحديد الوضع الحالي لها ،المراد دراستها
 ،القوة والضعف فيها من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع

أو مدى الحاجة إلحداث تغيرات جزئية أو أساسية فيه، والمنهج 

صف الظاهرة كما هي في الواقع، ويعمل على الوصفي يهتم بو 
تحليلها وتفسيرها وربطها بالظواهر األخرى، ويعد هذا المنهج 

ص:  5114مناسبًا ألهداف هذه الدراسة. )عبيدات وآخرون،
525 .) 

 مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:
هيئة التدريس في  أعضاءتكون مجتمع الدراسة من جميع ي

قام الباحثان وقد ( عضوًا، 25غ عددهم )والبال ،جامعة االستقالل
، بعد فحص نةبا( است22عليهم استرجع منها ) بتوزيع استبانة

 ،صالحة للتحليل ( استبانة25ين أن هناك)، تباالستبانات
يوضح  اآلتيوالجدول  ،ن عينة الدراسة ااعتبرها الباحث

 .الدراسة خصائص عينة الدراسة حسب متغيرات
 حسب متغيرات الدراسة في فلسطينهيئة التدريس في جامعة االستقالل  أعضاءعينة الدراسة من  (: توزيع أفراد7جدول)

 النسبة )%( العدد المستوى المتغير
 5757 04 ذكر الجنس

 5057 31 أنثى
 34454 71 المجموع

 0357 55 ماجستير المؤهل العلمي
 7.57 13 دكتوراه

 34454 71 المجموع
 

 الكلية
 0357 55 واألمنية إلنسانيةاالعلوم 

 5057 31 واإلداريةالعلوم العسكرية 
 1054 .3 القانون والعلوم الشرطية

 34454 71 المجموع
 

 سنوات الخبرة 
 3554 9 اقل من خمس سنوات 

 .755 .5 ( سنوات34اقل من  -7من )
 1455 31 سنوات فأكثر  34

 34454 71 المجموع
 

 ةبحاث المنشورعدد األ
 0751 50 يوجد بحث منشور ال

 5551 35 أبحاث( 1-3من )
 1553 35 فأكثر أبحاث 0

 34454 71 المجموع

 أداة الدراسة:
و  ،الخطوات اإلجرائية اآلتية في بناء االستبانة الباحثان اتبع 

 صياغة فقراتها:
االطالع على األدبيات من كتب، ورسائل جامعية،  75

في مجال منهجية  وملخصات األبحاث المتخصصة
دراسة  منها ،واإلحصاء ،والقياس والتقويم ،البحث العلمي

( 5175البخيت) (، ودراسة7455النمري)
 .(5177)ةوعفان (5115)ةوعالون

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.  55
 .وتحديدها فقرات االستبانةجمع  55

 صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال. 45
انة في صورتها األولية، وقد تكونت من إعداد االستب 25

البيانات  لقسم األول منهااتضمن  ،قسمين من األسئلة
 المؤهل العلمي،و تضمنت هذه البيانات )الجنس، و  ،األولية

(، أما المنشورة األبحاثعدد و سنوات الخبرة، و الكلية، و 
وفقرات كل  ،فقد تضمن مجاالت االستبانة القسم اآلخر

الستبانة في صورتها األولية من وقد تكونت ا ،مجال
 إلىالمدخل هي:  ،( فقرة موزعة على سبعة مجاالت27)

المنهجية و والدراسات السابقة،  ،النظري اإلطارو البحث، 
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التوصيات و عرض النتائج ومناقشتها، و ، واإلجراءات
المراجع والمالحق ، والتحليل و والمقترحات والملخص، 

 SPSSاإلحصائي باستخدام 
حيث قابل كل  ،مقياس ليكرت الخماسي لباحثانااستخدم  25

رة جدًا، فقرة من فقرات االستبانة قائمة تحمل درجة )كبي
كل عبارة  ، وأعطيتقليلة جدًا( كبيرة، متوسطة، قليلة، 

من العبارات السابقة درجات لتتم معالجتها إحصائيًا على 
( درجات، 4( درجات، كبيرة)2النحو اآلتي: كبيرة جدًا)

( 7( درجتان، قليلة جدًا)5( درجات، قليلة)5متوسطة)
 درجة واحدة.

 صدق األداة:
في صورتها األولية على عدد من  ،عرض الباحثان االستبانة

والقياس  ،في التربية الدكتوراهالمحكمين يحملون درجة 

( 71بلغ عددهم ) ،واإلحصاء ،واللغة العربية ،والتقويم
لمفتوحة، وجامعة جامعة القدس ا يعملون في كل منمحكمين 

الرأي حول  إبداء منهم الباحثانالنجاح الوطنية، وقد طلب 
وبناًء على أراء المحكمين وفقراتها،   ةمجاالت االستبان

نسبة اتفاق بين المحكمين  الباحثانومالحظاتهم اعتمد 
المحكمين وفي ضوء مالحظات  %( العتماد الفقرة،11)

ياغة االستبانة بص الباحثانقام  ومقترحاتهم وتوصياتهم
 الباحثانقام و  ،فقرة (42حيث تكونت من ) ،بصورتها النهائية

وقد  ،بالتحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة
ُحسب معامل االرتباط بيرسون بين درجات كل مجال من 

الجدول مجال االستبانة، والدرجة الكلية لالستبانة، ونتائج 
 اآلتية  توضح ذلك:

 االستبانة والدرجة الكلية تعامل ارتباط كل مجال من مجاال( م5جدول)
 اإلطار مجال االستبانة

النظري 
والدراسات 

 السابقة

المنهجية 
 واإلجراءات

عرض النتائج 
 ومناقشتها

التوصيات 
والمقترحات 

 والملخص

المراجع 
 والمالحق

التحليل 
اإلحصائي 

باستخدام 
SPSS 

الدرجة 
 الكلية

 *45.1 *4555 *45.4 *4555 *.457 *4557 *45.5 البحث إلىالمدخل 
النظري والدراسات  اإلطار
 السابقة

 4555* 4550* 45.3* 4554* 4513* 45..* 

 45.9 4573 4519 4551 *4555   واإلجراءاتالمنهجية 
 *45.7 *.451 *4571 *4555    عرض النتائج ومناقشتها
التوصيات والمقترحات 

 والملخص
    4553* 4501* 45.9* 

 *45.1 *4515      المراجع والمالحق
التحليل اإلحصائي باستخدام 

SPSS 
      4513* 

 (1.12) الداللة عند مستوى إحصائياً *  دال 
 بعضهارتبط ، يالمجاالتأن جميع  ،من الجدول السابق ،يتضح

 جة الكلية لالستبانة، ارتباطًا ذا داللة إحصائيةوبالدر  ،بعضب
( وهذا يدل على أن 1.12إلحصائية )عند مستوى الداللة ا

يعتمد عليها لداخلي االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة من االتساق ا
 في تحقيق أهداف الدراسة.

 ثبات األداة:
فقد ُقدِّر ثبات  ،ن أجل استخراج معامل ثبات أداة الدراسةمو 

االستبانة باستخدام طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة 

وقد ، وكذلك باستخدام طريقة ألفا كرونباخ، سبيرمان براون
قيمة معامل الثبات، على عينة الدراسة البالغ  تاستخراج
لنتائج معامل الثبات ألداة  وصفيأتي وفيما ( ، 25حجمها)
 الدراسة.

 التجزئة النصفية: باستخدام طريقةمعامل الثبات  .0
ة التجزئ ةطريقباستخدام  باستخراج معامل الثبات الباحثان قام

والجدول اآلتي يوضح معامل الثبات لكل مجال  ،النصفية
 والدرجة الكلية للثبات: ،من مجال االستبانة

 قيم معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية بطريقة سبيرمان براون (5جدول رقم )
قيمة سبيرمان براون قيمة معامل  عدد الفقرات مجال االستبانة
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 المعدلة االرتباط
 4597 4594 34 البحث إلىخل المد

 45.1 4555 1 النظري والدراسات السابقة اإلطار
 45.0 45.5 34 واإلجراءاتالمنهجية 

 4559 4553 0 عرض النتائج ومناقشتها
 4595 45.1 1 التوصيات والمقترحات والملخص

 4594 45.5 9 المراجع والمالحق
 SPSS 1 45.5 4594التحليل اإلحصائي باستخدام 

 4593 45.0 07 الدرجة الكلية

أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة  ،من الجدول السابق ،يتضح
جميعها فوق  وباستخدام معاملة سبيرمان براون كانت النصفية

(، وهذا يدل على أن 1.97( وأن معامل الثبات الكلي)1.17)
ن إلى يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات تطمئن الباحثة تاالستبيان

 هيئة التدريس.  أعضاءيقها على عينة الدراسة من تطب

 لفا كرونباخ:أطريقة معامل الثبات عن  .3
كرونباخ ألفا معامل الثبات عن طريق معادلة  الباحثان استخرج 

 :الجدول اآلتي كما في نتائج كانت ال، و 

 لفا كرونباخأ(:قيم معامل الثبات باستخدام معادلة 4جدول رقم )
 قيمة الفا كرونباخ الفقرات عدد مجال االستبانة

 4597 34 البحث إلىالمدخل 
 45.7 1 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 0.92 34 واإلجراءاتالمنهجية 
 0.83 0 عرض النتائج ومناقشتها

 0.94 1 التوصيات والمقترحات والملخص
 4591 9 المراجع والمالحق

 SPSS 1 0.94التحليل اإلحصائي باستخدام 
 0.97 07 رجة الكليةالد

 ،أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها ،من الجدول السابق ،يتضح
(، 0.97(، وأن معامل ألفا لالستبانة ككل )0.83كانت فوق )

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات تزيد 
الدراسة من  اطمئنانًا لتطبيق االستبانة على عينة ينالباحث

 ة التدريس.هيئ أعضاء
 المعالجة اإلحصائية:

 هاجعت، فقد تمت مرابعد عملية جمع بيانات الدراسة    
لجة اإلحصائية لحاسوب إلجراء المعالى اإإلدخالها  هافيصنتو 

التي تمت باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية الالزمة للبيانات 
المتوّسطات  الباحثان(، واستخدم (SPSSللعلوم االجتماعية 

ّية، واالنحرافات المعيارّية، والنسب المئوية، ومعامل الحساب
االرتباط بيرسون، ومعادلة "كرونباخ ألفا"، والّتجزئة النصفّية، 

 One –Way) ومعادلة سبيرمان براون، وتحليل التّباين األحادي
ANOVA وتحليل التباين متعدد القياسات واإلحصائي ولكس ،)

ّينات المستقّلة، ( للعt- testالمبدا، واختبار )ت( )
 .للمقارنات البعدية شيفية((واختبار

 عرض نتائج الدراسة وتحليلها:
ولتحديد المحك المعتمد في الدراسة، والمتمثل في جودة الخدمات 

،(، 52ص: 5112وغنيم،  ةفقد ُحدِّد بناًء على دراسة )عالون
( ودراسة )أبو عامر،  41، ص ص:5111ودراسة )بدح،

طول الخاليا في مقياس ليكرت  ( وحدِّد712، ص5111
-2الخماسي من خالل حساب المدى بين درجات المقياس )

ل على أكبر قيمة في المقياس للحصو  ت  مسّ ( ومن ثم قُ 4=7
مجال ذلك أضيفت هذه (، وفي 1.1=4÷2طول الخلية أي )

قل قيمة في المقياس واحد أالقيمة إلى أقل قيمة في المقياس )
ذلك لتحديد الحد األعلى لهذه و  ،صحيح وأكبر قيمة خمس(

الخلية، والجدول اآلتي يوضح طول الخاليا في المقياس 
 وذلك حسب متوسطات إجابات أفراد العينة . ،المستخدم

 تقسيم مدى المتوسط إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة(:2جدول رقم  )
 درجة االحتياج تقسيم مدى المتوسط
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 قليلة جدا   3-35.4
 قليلة 35.3-5514
 متوسطة 5513-1504
 كبيرة 1503-0554

 كبيرة جدا   0554-7

 نص على:الذي ي نتائج السؤال األول .0
ما درجة االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي 

 ؟في فلسطين هيئة التدريس في جامعة االستقالل ألعضاء

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات و 
ونتائج الجدول اآلتي  ،الدراسة تالحسابية لكل مجال من مجاال

 توضح ذلك:

هيئة التدريس في  ألعضاءالحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي لمعيارية ل(:المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا2جدول)
 جامعة االستقالل حسب مجال الدراسة

 درجة االحتياج االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
 كبيرة SPSS 3.49 1.03التحليل اإلحصائي باستخدام 

 متوسطة 0.88 2.95 واإلجراءاتالمنهجية 
 متوسطة 0.98 2.95 عرض النتائج ومناقشتها

 متوسطة 0.97 2.74 البحث إلىالمدخل 
 متوسطة 1.05 2.71 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 متوسطة 1.07 2.68 التوصيات والمقترحات والملخص
 قليلة 1.16 2.56 المراجع والمالحق

 متوسطة 0.85 2.87 الدرجة الكلية

أن درجة  ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،يالحظ
هيئة  ألعضاءاالحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي 

مجال المراجع  قليلة فيالتدريس في جامعة االستقالل، كانت 
(، 5.22هذا المجال ) بلغ المتوسط الحسابي في وقدحق، والمال

مجاالت  االحتياجات التدريبية متوسطة في كما كانت درجة
النظري والدراسات  اإلطارو )التوصيات والمقترحات والملخص، 

وعرض ، واإلجراءاتالمنهجية و البحث،  إلىالمدخل و السابقة، 
 فيها ابيةالحسقد تراوحت المتوسطات النتائج ومناقشتها( و 

 التدريبية االحتياجات(، في حين كانت درجة 5.92-5.21بين)
بلغ و ،  SPSSباستخدام  اإلحصائيكبيرة على مجال التحليل 

(، وفيما يتعلق في الدرجة الكلية 5.49) المتوسط الحسابي فيه
في مجال  ،فقد كانت درجة االحتياجات التدريبية ،للمجاالت

 ،تدريس في جامعة االستقاللهيئة ال ألعضاء ،البحث العلمي
في  ،متوسطة،  وتشير هذه النتيجة إلى أن االحتياجات التدريبية

هيئة التدريس في جامعة  ألعضاء ،مجال البحث العلمي
 متوسطة. ،االستقالل

 نات الواردة في الجدول السابق،من خالل البيا ،يالحظكما 
 ،لعلميفي مجال البحث ا ،ترتيب مجاالت االحتياجات التدريبية

في  ،هيئة التدريس في جامعة االستقالل، حيث جاء ألعضاء

،  SPSSمجال التحليل اإلحصائي باستخدام  ،المرتبة األولى
(، ثم جاء مجال المنهجية 5.49) وقد بلغ المتوسط الحسابي فيه

 نية، ومجال عرض النتائج ومناقشتها في المرتبة الثاواإلجراءات
(، ثم جاء في المرتبة الثالثة 5.92) بلغ المتوسط الحسابي فيهف

( ، 5.14) بلغ المتوسط الحسابي فيهف البحث إلىمجال المدخل 
ثم جاء في المرتبة الرابعة مجال التوصيات والمقترحات 

 في ( ثم جاء5.17) بلغ المتوسط الحسابي فيهو والملخص، 
بلغ و ،  النظري والدراسات السابقة اإلطارالمرتبة الخامسة مجال 

وجاء في المرتبة األخيرة مجال  ،(5.21) ط الحسابي فيهالمتوس
 (.5.22) فقد بلغ المتوسط الحسابي فيه المراجع والمالحق

هيئة  أعضاء منن هناك معرفة إويمكن تفسير هذه النتيجة 
 أنغير  ،البحوث العلمية إلعدادالتدريس في الخطوات الالزمة 

 ،المناسبة اإلحصائيةفي استخدام المعالجات  اً لديهم ضعف
 إجراءفي  اإلنسانيةللعلوم  اإلحصائيواستخدام البرنامج 

 . البحوث  إعدادالالزمة لهم في  اإلحصائيةالتحليالت 
( 5177ليه دراسة عطار )إلت واتفقت هذه النتيجة مع ما توص

 ،عند أعضاء هيئة التدريس ،درجة االحتياجات التدريبية في أن
بين المتوسطة  كانت بمكة المكرمة الكلية الجامعيةبكلية التربية ب

ليه دراسة إصلت هذه النتيجة مع ما تو  كما اختلفت ،عاليةوال
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دريبية عند ن درجة االحتياجات التأ ه( في7455فرحان )
في  ،بكلية التربية بجامعة الملك سعودأعضاء هيئة التدريس 

ة، كما اختلفت هذه النتيجة مع كانت عالي ،مجال البحث العلمي
ن درجة ه( في أ7457ليه دراسة العمري )إ لتما توص

بكلية التربية  لتدريساالحتياجات التدريبية عند أعضاء هيئة ا
 كانت عالية. ،مجال البحثيالفي  ،بجامعة الملك سعود

 نتائج فرضيات الدراسة: .3
وتنص  ،الدراسة تنتائج الفرضية األولى المتعلقة بمجاال .0

 : أنه على
 ≥αصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إح

( بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في  1.10

هيئة  ألعضاءاالحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي 
تعزى لمجاالت فلسطين  في التدريس في جامعة االستقالل

 الدراسة.
والدرجة  ،الفرضية المتعلقة بمجاالت الدراسة اختبارومن أجل 

تحليل التباين متعدد القياسات المتكررة  الباحثانستخدم ا ،الكلية
(Repeated MANOVA) كما استخدم اإلحصائي ولكس ،

ولتحديد درجة الفروق بين محاور  ،(Wilks Lambda)المبدا 
، ونتائج ( للمقارنات البعدية(Sidakالدراسة استخدم اختبار 

 ( توضح ذلك:9( و)1) ينلوالجدو 

االحتياجات التدريبية في مجال  تبين مجاال (Repeated MANOVA)التباين متعدد القياسات المتكررة نتائج تحليل (:1جدول)
 هيئة التدريس في جامعة االستقالل ألعضاءالبحث العلمي 

 الداللة* الخطأ درجات الحرية قيمة )ف( ولكس المبدا
4571 7599 1 05 45444* 

   ( α  =1.12* )دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 
من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق، أن هناك  ،يالحظ

 أعضاءفروقًا بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من 
في االحتياجات في فلسطين  هيئة التدريس في جامعة االستقالل

لمجاالت تعزى  ،العلميفي مجال البحث  ،التدريبية الالزمة لهم
، استخدم اختبار الذي كانت الفروق فيه المجالولتحديد  ،الدراسة
 ونتائج الجدول اآلتي توضح ذلك: ،(Sidak)سيداك 

هيئة التدريس  ألعضاءبين مجال االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي  للمقارنات (Sidak)نتائج اختبار سيداك ( 1جدول)
 في فلسطينفي جامعة االستقالل 

 اإلطار مجال االستبانة
 النظري

والدراسات 
 السابقة

المنهجية 
 واإلجراءات

عرض 
النتائج 

 ومناقشتها

التوصيات 
والمقترحات 

 والملخص

المراجع 
 والمالحق

التحليل 
اإلحصائي 

باستخدام 
SPSS 

الدرجة 
 الكلية

 -4531 -4557* 4535 4547 -4553 -4553 4545 البحث إلىالمدخل 
 -4537 -4555* 4537 4541 -4550 -4550  النظري والدراسات السابقة اإلطار

 .45 -4571* 4519* 4555 4544   المنهجية واإلجراءات
 .454 -4571* 4519 4555    عرض النتائج ومناقشتها

 -.453 -45.4* 4533     التوصيات والمقترحات والملخص
 -4514* -4595*      المراجع والمالحق

 SPSS       *4513التحليل اإلحصائي باستخدام 

 (α  =1.12عند مستوى الداللة  إحصائياً دال * )
باالطالع على نتائج الجدول السابق تبين عدم وجود فروق     

( α≤1.12مستوى الداللة اإلحصائية ) عند ذات داللة إحصائية
مجال اإلطار النظري و  ،المدخل إلى البحث بين مجال 

 مجال عرضو مجال المنهجية واإلجراءات، و  ،والدراسات السابقة
، مجال التوصيات والمقترحات والملخصو  ،النتائج ومناقشتها

كما تبين أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

االحتياجات  ت( بين مجاالα≤1.12اإلحصائية )
اإلطار النظري و  ،)مجاالت المدخل إلى البحثالتدريبية

ل عرض مجاو مجال المنهجية واإلجراءات، و  ،والدراسات السابقة
 ،مجال التوصيات والمقترحات والملخصو  ،النتائج ومناقشتها

والدرجة الكلية، من جهة ومجال  ،المراجع والمالحقومجال 
وكانت  ،من جهة أخرى SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام 
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. كما SPSSباستخدام الفروق لصالح مجال التحليل اإلحصائي 
المراجع و اإلجراءات، مجال المنهجية و تبين أن هناك فروقًا بين 

تبين أن هناك كذلك  ،ولصالح المنهجية واإلجراءات والمالحق
ولصالح  ،والدرجة الكلية ،المراجع والمالحقمجال فروقًا بين 

  .الدرجة الكلية
عند  اً عام اً ن هناك ضعفوتعد هذه النتيجة طبيعية وخاصة أ

باستخدام البرنامج  اتأعضاء هيئة التدريس في الجامع
في إجراء التحليالت اإلحصائية التي   SPSSائي اإلحص

 تتناسب مع طبيعة البحوث التي يجرونها.

وتنص  ،نتائج الفرضية الثانية المتعلقة بمتغير الجنس .3
 :نهأ على

 ≥αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
( بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على  1.10

هيئة  ألعضاءتدريبية في مجال البحث العلمي االحتياجات ال
تعزى لمتغير  في فلسطين التدريس في جامعة االستقالل

 .الجنس
هيئة  ألعضاءالفرضية المتعلقة بمتغير الجنس  اختبارومن أجل 

ونتائج  ،التدريس، فقد استخدم اختبار )ت( للعينات المستقلة
 الجدول اآلتي توضح ذلك:

)ت( لداللة الفروق في االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة ( نتائج اختبار 9جدول )
 تعزى لمتغير الجنس في فلسطين االستقالل

مستوى  قيمة)ت( االنحراف المتوسط العدد الجنس المجال
 الداللة*

 0.499 0.96 2.78 40 ذكر البحث إلىالمدخل 
 

0.620 
 1.00 2.62 13 أنثى 

 0.532- 0.99 2.67 40 ذكر النظري والدراسات السابقة اإلطار
 

0.597 
 1.26 2.85 13 أنثى 

 0.167 0.83 2.96 40 ذكر واإلجراءاتالمنهجية 
 

0.868 
 1.03 2.92 13 أنثى 

 0.773 0.93 3.01 40 ذكر عرض النتائج ومناقشتها
 

0.443 
 1.14 2.77 13 أنثى 

 0.644 1.05 2.73 40 ذكر ترحات والملخصالتوصيات والمق
 

0.522 
 1.14 2.51 13 أنثى 

 0.270- 1.06 6.35 40 ذكر المراجع والمالحق
 

0.788 
 1.19 6.44 13 أنثى 

 0.001 1.04 3.49 40 ذكر SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام 
 

0.999 
 1.04 3.49 13 أنثى 

 0.837 0.207 0.80 3.43 40 ذكر الدرجة الكلية
 0.99 3.37 13 أنثى

 (α  =1.12عند مستوى) إحصائياً *دال 
عدم  ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،يالحظ

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(α≤1.12 بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في )

هيئة  ألعضاء ،العلميفي مجال البحث  ،االحتياجات التدريبية
تعزى لمتغير الجنس، وذلك على  ،التدريس في جامعة االستقالل

راوحت قيم مستوى الداللة جميع المجاالت والدرجة الكلية، فقد ت
كبر من مستوى أ(  وجميع هذه القيم 1.99 -1.44بين ) عليها

(، أي أنه ال توجد فروق في االحتياجات التدريبية 1.12الداللة )
 .واإلناثهيئة التدريس  بين الذكور  اءأعضعند 

في جامعة  ،أن جنس عضو هيئة التدريسهذه النتيجة وتعني 
االحتياجات التدريبية في مجال البحث  ، ال يؤثر فياالستقالل
هذه ، وتشير هيئة التدريس في جامعة االستقالل ألعضاءالعلمي 

 رفض الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير الجنسالنتيجة إلى 
( 5175دراسة مسعد) إليهتوصلت  وتتفق هذه النتيجة مع ما   
نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات أ في

بكلية التربية بجامعة الملك  ،التدريبية عند أعضاء هيئة التدريس
كما اختلفت هذه النتيجة مع ما  .تعزى لمتغير الجنس ،سعود
توجد فروق ذات  أنه يه( ف7457دراسة العمري ) إليهلت توص

االحتياجات التدريبية عند أعضاء هيئة داللة إحصائية في 
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مجال البحثي البكلية التربية بجامعة الملك سعود في  لتدريسا
 إليه، مع ما توصل واختلفت نتائج هذه الدراسة .تعزى للجنس

(، في وجود فروق ذات داللة إحصائية في 5177مناعي)
ات المتعلقة بأعضاء ، واإلجراءيمجالي سياسات البحث العلم

 تعزى لمتغير الجنس.هيئة التدريس، 
 ،نتائج الفرضية الثانية المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي .5
 :أنه تنص علىهي و 

 ≥αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
( بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على  1.10

هيئة  ألعضاءفي مجال البحث العلمي  االحتياجات التدريبية
تعزى لمتغير  في فلسطين التدريس في جامعة االستقالل

 .المؤهل العلمي
الفرضية المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي  اختبارومن أجل 

هيئة التدريس، فقد استخدم اختبار )ت( للعينات  ألعضاء
 ونتائج الجدول اآلتي توضح ذلك: ،المستقلة

ئج اختبار )ت( لداللة الفروق في االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس في ( نتا01جدول )
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي في فلسطين جامعة االستقالل

المؤهل  المجال
 العلمي

مستوى  قيمة)ت( االنحراف المتوسط العدد
 الداللة*

 0.98 1.02 2.89 22.00 ماجستير البحث إلىالمدخل 
 

0.33 
 0.93 2.63 31.00 دكتوراه 

 0.45 0.91 2.79 22.00 ماجستير النظري والدراسات السابقة اإلطار
 

0.66 
 1.15 2.66 31.00 دكتوراه 

 1.56 0.91 3.17 22.00 ماجستير واإلجراءاتالمنهجية 
 

0.13 
 0.83 2.80 31.00 دكتوراه 

 0.36 1.11 3.01 22.00 ماجستير عرض النتائج ومناقشتها
 

0.72 
 0.90 2.91 31.00 دكتوراه 

 0.62 1.10 2.79 22.00 ماجستير التوصيات والمقترحات والملخص
 

0.54 
 1.06 2.60 31.00 دكتوراه 

 1.29 1.15 2.80 22.00 ماجستير المراجع والمالحق
 

0.20 
 1.16 2.39 31.00 دكتوراه 

 0.70 1.05 3.61 22.00 ماجستير SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام 
 

0.49 
 1.03 3.40 31.00 دكتوراه 

 0.32 1.01 0.87 3.01 22.00 ماجستير الدرجة الكلية
 0.83 2.77 31.00 دكتوراه

 (α  =1.12عند مستوى) إحصائياً *دال 
عدم  ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،يالحظ

إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة 
(α≤1.12 بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في )

هيئة  ألعضاء ،االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي
فقد تعزى لمتغير المؤهل العلمي،  ،التدريس في جامعة االستقالل

( وجميع 1.15-1.51بين ) راوحت قيم مستوى الداللة عليها ت
ال توجد  أنه( أي 1.12بر من مستوى الداللة )كأهذه القيم 

ة التدريس الذين هيئ أعضاءفروق في االحتياجات التدريبية عند 
 ماجستير و دكتوراه.لديهم مؤهل علمي ، 

هيئة  ألعضاء ،النتيجة السابقة أن المؤهل العلمي هذه وتعني
االحتياجات التدريبية في مجال البحث  ، ال يؤثر فيالتدريس

ا يؤدي مهيئة التدريس في جامعة االستقالل. م عضاءألالعلمي 
 الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي. قبولإلى 

( 5175دراسة مسعد) إليهنتيجة مع ما توصلت هذه ال اختلفتو 
دريبية ذات داللة إحصائية في االحتياجات الت اً فروق ن هناكفي أ

 جامعة الملك سعودبكلية التربية ب عند أعضاء هيئة التدريس
 إليهت واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل .تعزى للدرجة العلمية

نه ال توجد فروق ذات داللة ه( في أ7455دراسة فرحان )
دريبية عند أعضاء هيئة إحصائية في  درجة االحتياجات الت

 تعزى للمؤهل العلمي. لية التربية بجامعة الملك سعودبك التدريس
ن أ( في 5177دراسة عطار) إليهلت كما اتفقت مع ما توص
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درجة احتياج أعضاء هيئة التدريس بالكلية الجامعية لالحتياجات 
 التدريبية ال تختلف باختالف المؤهل العلمي.

تنص هي و  ، نتائج الفرضية الثالثة المتعلقة بمتغير الكلية .4
 نه:أ على

 ≥αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على  ( 1.10

هيئة  ألعضاءاالحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي 
تعزى لمتغير  في فلسطين التدريس في جامعة االستقالل

 الكلية.
 ضية المتعلقة بمتغير الكلية، فقدالفر  اختبارومن أجل 

كل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل تاستخراج
 ونتائج الجدول اآلتي توضح ذلك: ،مجال من مجاالت الدراسة

هيئة التدريس في مجال البحث العلمي  ألعضاء التدريبيةواالنحرافات المعيارية لالحتياجات ( : المتوسطات الحسابية ، 75جدول )
 حسب متغير الكلية في فلسطين في جامعة االستقالل

 افاالنحر المتوسط  العدد الكلية المجال
 

 المدخل إلى البحث
 0.66 2.20 22 العلوم اإلنسانية واألمنية

 0.99 3.47 13 العلوم العسكرية واإلدارية
 0.91 2.86 18 القانون والعلوم الشرطية

 0.97 2.74 53 المجموع
 

 اإلطار والدراسات السابقة
 0.78 2.36 22 العلوم اإلنسانية واألمنية

 1.20 3.26 13 ةالعلوم العسكرية واإلداري
 1.11 2.74 18 القانون والعلوم الشرطية

 1.05 2.71 53 المجموع
 

 المنهجية واإلجراءات
 0.81 2.68 22 العلوم اإلنسانية واألمنية

 0.86 3.19 13 العلوم العسكرية واإلدارية
 0.92 3.12 18 القانون والعلوم الشرطية

 0.88 2.95 53 المجموع
 

 مناقشتهاعرض النتائج و
 0.75 2.89 22 العلوم اإلنسانية واألمنية

 1.16 3.29 13 العلوم العسكرية واإلدارية
 1.09 2.79 18 القانون والعلوم الشرطية

 0.98 2.95 53 المجموع
 

 التوصيات والمقترحات والملخص
 0.80 2.33 22 العلوم اإلنسانية واألمنية

 1.29 3.15 13 العلوم العسكرية واإلدارية
 1.08 2.76 18 القانون والعلوم الشرطية

 1.07 2.68 53 المجموع
 0.83 1.94 22 العلوم اإلنسانية واألمنية المراجع والمالحق

 1.13 3.19 13 العلوم العسكرية واإلدارية
 1.22 2.86 18 القانون والعلوم الشرطية

 1.16 2.56 53 المجموع
 

 SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام 
 0.90 3.30 22 العلوم اإلنسانية واألمنية

 1.14 3.62 13 العلوم العسكرية واإلدارية
 1.12 3.62 18 القانون والعلوم الشرطية

 1.03 3.49 53 المجموع
 

 الدرجة الكلية
 0.57 2.53 22 واألمنية اإلنسانيةالعلوم 

 0.95 3.31 13 واإلداريةالعلوم العسكرية 
 0.92 2.96 18 لوم الشرطيةالقانون والع

 0.85 2.87 53 المجموع

 يالحظ ،من خالل استعراض البيانات الواردة في الجدول السابق
حقيقية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  اً هناك فروق نأ

 ألعضاء ،على االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي
، وذلك زى لمتغير الكليةتع ،هيئة التدريس في جامعة االستقالل

كانت هذه  إذاتحقق فيما لول ،جميع المجاالت والدرجة الكلية في
استخدم الباحثان تحليل التباين  فقد إحصائياً الفروق دالة 

 توضح ذلك: ، ونتائج الجدول اآلتياألحادي

هيئة  ألعضاءبية في مجال البحث العلمي (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االحتياجات التدري75جدول)
 حسب متغير الكليةفي فلسطين  التدريس في جامعة االستقالل 
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 
 المدخل إلى البحث

 9.76 6.75 2 13.51 بين المجموعات
  
  

0.000 
  
  

 0.69 50 34.62 تداخل المجموعا
 52 48.13 المجموع  

 
 اإلطار والدراسات السابقة

 3.22 3.27 2 6.54 بين المجموعات
  
  

0.048 
  
  

 1.02 50 50.8 داخل المجموعات
 52 57.34 المجموع  

 
 واإلجراءات المنهجية

 2 1.48 2 2.95 بين المجموعات
  
  

0.150 
  
  

 0.74 50 37.02 داخل المجموعات
 52 39.97 المجموع  

 
 عرض النتائج ومناقشتها

 1.05 1.01 2 2.03 بين المجموعات
  
  

0.360 
  
  

 0.96 50 48.1 داخل المجموعات
 52 50.13 المجموع  

 
 والمقترحات والملخص التوصيات

 2.66 2.84 2 5.68 بين المجموعات
  
  

0.080 
  
  

 1.07 50 53.43 داخل المجموعات
 52 59.1 المجموع  

 
 والمالحق المراجع

 6.73 6.49 2 12.97 بين المجموعات
  
  

0.000 
  
  

 0.96 50 48.21 داخل المجموعات
 52 61.19 المجموع  

 
 SPSS باستخدام اإلحصائي التحليل

 0.59 0.64 2 1.28 بين المجموعات
  
  

0.560 
  
  

 1.08 50 54.05 داخل المجموعات
 52 55.32 المجموع  

 
 الكلية الدرجة

 4.01 2.53 2 5.07 بين المجموعات
  
  

0.020 
  
  

 0.63 50 31.59 داخل المجموعات
 52 36.65 المجموع  

 (α  =1.12* )دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 
 في الجدول السابق، أنه ال ، من خالل البيانات الواردةيالحظ

( α≤1.12توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على االحتياجات 

هيئة التدريس في  ألعضاء ،التدريبية في مجال البحث العلمي
 تعزى لمتغير الكلية على مجاالت المنهجية ،جامعة االستقالل

والمقترحات  التوصياتو عرض النتائج ومناقشتها، و ، واإلجراءات
قد تراوحت و ،SPSSباستخدام اإلحصائي التحليلو والملخص، 

هذه القيم أكبر و ( 1.22-1.11بين ) عليهاقيم مستوى الداللة 
(، أي أن االحتياجات التدريبية في 1.12من مستوى الداللة )

هيئة التدريس في جامعة  ألعضاءمجال البحث العلمي 
ثر في متغير الكلية على مجاالت ال تتأ في فلسطين االستقالل
 التوصياتو ، عرض النتائج ومناقشتها، واإلجراءات المنهجية

، SPSSباستخدام اإلحصائي التحليلو والمقترحات والملخص، 
وتشير هذه النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير 

عرض النتائج و ، واإلجراءات الكلية على مجاالت المنهجية
 التحليلو والمقترحات والملخص،  التوصياتو ، ومناقشتها
 .SPSS باستخدام اإلحصائي

من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق،  ،أيضاً  يالحظكما 
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اً أن هناك فروق

(α=1.12 بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على )
هيئة  ألعضاء ،البحث العلمي في مجال ،االحتياجات التدريبية

مجاالت  فيتعزى لمتغير الكلية  ،التدريس في جامعة االستقالل
والدراسات السابقة  ،النظري واإلطار ،البحث إلىالمدخل 

قد تراوحت قيم مستوى و  ،والمراجع والمالحق، والدرجة الكلية
هذه القيم اقل من و ( 1.141-1.11الداللة عليها ما بين )

في مجال  ،(، أي أن االحتياجات التدريبية1.12ة )مستوى الدالل
، هيئة التدريس في جامعة االستقالل ألعضاء ،البحث العلمي

 واإلطارالبحث،  إلىمتغير الكلية على مجاالت المدخل تتأثر ب
النظري والدراسات السابقة، والمراجع والمالحق، والدرجة الكلية، 

فرية المتعلقة بمتغير وتشير هذه النتيجة إلى قبول الفرضية الص
النظري  واإلطار ،البحث إلىمجاالت المدخل  الكلية في

والمراجع والمالحق، والدرجة الكلية، ولتحديد  ،والدراسات السابقة
النظري  واإلطار ،البحث إلىاتجاه الفروق في مجاالت المدخل 

والمراجع والمالحق، والدرجة الكلية حسب  ،والدراسات السابقة
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 توضح ذلك:  اآلتي، ونتائج الجدول استخدم الباحثان اختبار شيفيهفقد  ،يةمتغير الكل
واإلطار النظري والدراسات السابقة والمراجع البحث  إلى( نتائج اختبار شيفية لداللة الفروق على  مجاالت المدخل 74جدول)

 تعزى لمتغير الكليةوالمالحق والدرجة الكلية  
العلوم  البيان المجال

 ةاإلنساني
 واألمنية

العلوم العسكرية 
 واإلدارية

القانون والعلوم 
 الشرطية

 0.65- *1.26- ـــ واألمنية اإلنسانيةالعلوم  البحث إلىالمدخل 
 0.61 ــــ ـــ واإلداريةالعلوم العسكرية 

 0.38- *0.89-  واألمنية اإلنسانيةالعلوم  النظري والدراسات السابقة  اإلطار
 0.52   واإلداريةالعلوم العسكرية 

 0.91- *1.24-  واألمنية اإلنسانيةالعلوم  المراجع والمالحق
 0.33   واإلداريةالعلوم العسكرية 

 0.43- *0.78-  واألمنية اإلنسانيةالعلوم  الدرجة الكلية
 0.35   واإلداريةالعلوم العسكرية 

 (α  =1.12* )دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 
هناك  أن ،الل البيانات الواردة في الجدول السابقمن خ ،يظهر

هيئة  أعضاءفي االحتياجات التدريبية عند  إحصائياً فروقًا دالة 
النظري  واإلطار ،البحث إلىالتدريس في مجال المدخل 

وقد  .والدرجة الكلية ،والمراجع والمالحق ،والدراسات السابقة
العلوم  هيئة التدريس في كلية أعضاءكانت الفروق بين 

وكانت  ،اإلدارية، وكلية العلوم العسكرية و واألمنية اإلنسانية
هيئة التدريس من كلية العلوم العسكرية  أعضاءالفروق لصالح 

 .واإلدارية
( 5175دراسة مسعد) إليهتوصلت  واختلفت هذه النتيجة مع ما

دريبية ذات داللة إحصائية في االحتياجات الت اً ن هناك فروقأ في
 ،بكلية التربية بجامعة الملك سعود ء هيئة التدريس عند أعضا

كما اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت  .األكاديميتعزى للقسم 
ال توجد فروق ذات  أنه( في 5177دراسة جلمبو، وفرج اهلل) إليه

داللة إحصائية في دور البحث العلمي في تحسين جودة األداء 
عات الفلسطينية تعزى األكاديمي لعضو هيئة التدريس في الجام

 لمتغيري الكلية. 
، وهي تنص على الفرضية المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة .0

 :أنه
 ≥αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

( بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على  1.10
هيئة  ألعضاءاالحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي 

تعزى لمتغير في فلسطين في جامعة االستقالل  التدريس
 سنوات الخبرة.

فقد  ،الفرضية المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة اختبارجل أومن 
ونتائج الجدول اآلتي  ،استخدم الباحثان تحليل التباين األحادي

 توضح ذلك:
 
 

هيئة  ألعضاءت التدريبية في مجال البحث العلمي نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االحتياجا(: 72جدول)
 حسب متغير سنوات الخبرة في فلسطين التدريس في جامعة االستقالل

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 
 المدخل إلى البحث

 4575 4515 4511 5 3551 بين المجموعات
وعاتداخل المجم  0555. 74 4597   

    75 0.570 المجموع
 

 اإلطار والدراسات السابقة
 45.3 4553 4550 5 .450 بين المجموعات
     3530 74 715.5 داخل المجموعات
       75 75510 المجموع

 
 واإلجراءاتالمنهجية 

 4514 4573 4504 5 45.4 بين المجموعات
     .455 74 19535 داخل المجموعات
       75 19595 المجموع
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 عرض النتائج ومناقشتها

 4511 4501 4507 5 4593 بين المجموعات
     .459 74 09551 داخل المجموعات
       75 74531 المجموع

 
 التوصيات والمقترحات والملخص

 4595 .454 4534 5 4539 بين المجموعات
     .353 74 7.593 داخل المجموعات

وعالمجم  79534 75       
 

 المراجع والمالحق
 4511 3535 3573 5 1541 بين المجموعات
     3517 74 15510 داخل المجموعات
       75 54515 المجموع

 
 SPSSباستخدام  اإلحصائيالتحليل 

 4555 4511 4511 5 4551 بين المجموعات
     3549 74 70514 داخل المجموعات
       75 77515 المجموع

 
 الدرجة الكلية

 4595 4541 4545 5 4540 بين المجموعات
     4557 74 15505 داخل المجموعات
       75 15501 المجموع

 (α  =1.12* )دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 
توجد  أنه ،من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ،يالحظ

( بين α ≤1.12الداللة )فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 ،متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في االحتياجات التدريبية

هيئة التدريس في جامعة  ،ألعضاءفي مجال البحث العلمي 
 تعزى لمتغير سنوات الخبرة في المؤسسة، وذلك على ،االستقالل

اوحت قيم مستوى الداللة قد تر جميع المجاالت والدرجة الكلية، و 
قل من مستوى الداللة أهذه القيمة و ( 1.91-1.55) نعليها بي

أي أنه ال توجد فروق في االحتياجات التدريبية عند ( 1.12)
 أعضاء هيئة التدريس بغض النظر عن سنوات الخبرة.

أن سنوات الخبرة ألعضاء هيئة التدريس  ،وتعني النتيجة السابقة
لمي االحتياجات التدريبية في مجال البحث الع ؤثر فيال ت

ا يؤدي إلى مألعضاء هيئة التدريس في جامعة االستقالل. م
 .رفض الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة

( 5175دراسة مسعد) إليهتوصلت  واتفقت هذه النتيجة مع ما  
ن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات أ في

لتربية بجامعة الملك بكلية ا  عند أعضاء هيئة التدريس ،التدريبية
 إليهوصلت واتفقت هذه النتيجة مع ما ت .، تعزى للخبرةسعود

ن عدم وجود فروق ذات داللة أ ( في7457دراسة العمري)
إحصائية في االحتياجات التدريبية عند أعضاء هيئة التدريس 

كما اختلفت هذه  ،بجامعة اإلمام محمد بن سعود تعزى للخبرة
ن ه( في أ7455دراسة فرحان) يهإللت النتيجة مع ما توص

ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية عند  اً هناك فروق
في  ،الملك سعودبكلية التربية بجامعة  أعضاء هيئة التدريس

( 5171الهزايمة) إليهواتفقت مع ما توصل  ضوء سنوات الخبرة.
دور إدارات الجامعات لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  في
لتطوير تعزى ، ومقترحات اردنية في تفعيل البحث العلمياأل

 لمتغير الخبرة.
وهي  ،المنشورة األبحاثالفرضية المتعلقة بمتغير عدد  .6

 : أنهتنص على 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤1.12 بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في )
ل البحث العلمي ألعضاء هيئة االحتياجات التدريبية في مجا
تعزى لمتغير عدد  في فلسطين التدريس في جامعة االستقالل

 األبحاث المنشورة
 األبحاثالفرضية المتعلقة بمتغير عدد  اختبارجل أومن 

تحليل  الباحثانفقد استخدم  ،المنشورة لعضو هيئة التدريس
 ونتائج الجدول اآلتي توضح ذلك: ،التباين األحادي

هيئة  ألعضاءنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي (: 72)جدول
 المنشورة األبحاثحسب متغير عدد في فلسطين  التدريس في جامعة االستقالل

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 داللةال

 
 المدخل إلى البحث

 .450 4550 4554 5 3504 بين المجموعات
     4590 74 05530 داخل المجموعات

       75 0.570 المجموع
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 اإلطار والدراسات السابقة

 4551 4515 4511 5 4555 بين المجموعات
     3531 74 71515 داخل المجموعات

       75 75510 المجموع
 

 اإلجراءاتوالمنهجية 
 4577 4514 4505 5 4590 بين المجموعات

     .455 74 19541 داخل المجموعات
       75 19595 المجموع

 
 عرض النتائج ومناقشتها

 4591 4540 4540 5 4549 بين المجموعات
   3544 74 74547 داخل المجموعات

    75 74531 المجموع
 

 التوصيات والمقترحات والملخص
 4595 .454 4549 5 4539 لمجموعاتبين ا

   .353 74 7.593 داخل المجموعات
    75 79534 المجموع

 
 المراجع والمالحق

 4539 3550 5559 5 .057 بين المجموعات
   3515 74 17559 داخل المجموعات

    75 54515 المجموع
 

 SPSSباستخدام  اإلحصائيالتحليل 
 4577 4514 4510 5 3559 بين المجموعات

   .354 74 70540 داخل المجموعات
    75 77515 المجموع

 
 الدرجة الكلية

 4510 4500 4511 5 4517 بين المجموعات
   4550 74 115.3 داخل المجموعات

       75 15501 المجموع

 (α  =1.12عند مستوى الداللة  إحصائياً * )دال 
جدول السابق، أنه توجد من خالل البيانات الواردة في ال يالحظ

( بين α≤1.12فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 ،متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في االحتياجات التدريبية

ألعضاء هيئة التدريس في جامعة  ،في مجال البحث العلمي
جميع  ير عدد األبحاث المنشورة، ذلك فيتعزى لمتغ ،االستقالل

 راوحت قيم مستوى الداللة عليهارجة الكلية، فقد تالمجاالت والد
كبر من مستوى الداللة أ هذه القيمو ( 1.92-1.79بين)

في مجال البحث  ،أي أن االحتياجات التدريبية ؛(1.12)
 ، ال تتأثرهيئة التدريس في جامعة االستقالل ألعضاء ،العلمي

ية المنشورة، وتشير هذه النتيجة إلى رفض الفرض األبحاثعدد ب
ن بمعنى أ المنشورة. األبحاثالصفرية المتعلقة بمتغير عدد 

سواء  في فلسطين في جامعة االستقالل ،أعضاء هيئة التدريس
كانت احتياجاتهم التدريبية  اً قاموا بنشر أبحاث أم لم ينشروا أبحاث

، فهم يحتاجون إلى نفس مستوى التدريب، وهذا يدل ةمتشابه
 ربة في إعداد البحوث.على أنهم يمتلكون خبرات متقا

 التوصيات:
إعداد برامج تدريبية مناسبة ألعضاء هيئة التدريس في  .7

تطوير مهارة البحث العلمي إلى الجامعات الفلسطينية تهدف 
 وذلك في ضوء احتياجاتهم التدريبية.  ،لديهم

إعداد برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس يهدف إلى  .5
صائي للبيانات المتعلقة في تطوير مهارتهم في التحليل اإلح

وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم  ،البحوث
 .SPSSاالجتماعية

المزيد من الدراسات حول االحتياجات التدريبية  إجراء .5
ألعضاء هيئة التدريس في جامعة االستقالل، وذلك في مختلف 

 .األكاديميةالمجاالت 
ضاء هيئة بتطوير األداء البحثي ألع نىع  إنشاء مركز يُ  .4

 التدريس والعاملين في جامعة االستقالل. 
إجراء دراسة مماثلة للكشف عن االحتياجات التدريبية  .2

ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية العامة والخاصة 
والحكومية، ومقارنة نتائج هذه الدراسات مع نتائج الدراسة 

 الحالية.
 في الستعمالها االعتبار بعين الحالية الدراسة نتائج أخذ .2

 في مهارات أعضاء هيئة التدريس  تنمي تدريبية برامج تصميم
 .لمهارة البحث العلميتهم ممارسا
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 المراجع:
واقع الجودة اإلدارية في الجامعات (. 5111أبو عامر، آمال. )

رسالة  .الفلسطينية من وجهة نظر اإلداريين وسبل تطويرها
 فلسطين. ، الجامعة اإلسالمية، غزة،ماجستير 

(. سمات البحث في رسائل الماجستير 5175البخيت، صالح الدين.)
والدكتوراه في علم النفس في الجامعات السودانية من عام 

رسالة الخليج العربي (: دراسة ببليومترية. 7911-5112)
 .511-555 ،755، السعودية
(. درجة إمكانية تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في 5111بدح، أحمد.)

العدد ، مجلة اتحاد الجامعات العربيةلجامعات األردنية. ا
 مصر. (،4المتخصص في الجودة الشاملة )

(. دور أيار  77-71، 5177جلمبو، هشام، وفرج اهلل عبد الكريم.)
البحث العلمي في تحسين جودة األداء األكاديمي ألعضاء هيئة 

 :مؤتمر البحث العلمي .التدريس في الجامعات الفلسطينية
 .ة اإلسالمية، غزةالجامع مفاهيمه، وأخالقياته، وتوظيفه،

(. توظيف أيار 77-71، 5177، وعساف، محمود.)حماد، خليل
البحث التربوي الفلسطيني في ضوء مقومات مجتمع المعرفة"رؤية 

. مؤتمر البحث العلمي: مفاهيمه، أخالقياته، توظيفهمستقبلية . 
 .معة اإلسالمية، غزةالجا

البحث العلمي: مفهومه وأدواته  (.5114ات وآخرون.)ذوقان، عبيد
 دار الفكر للطباعة والنشر.عمان: . وأساليبه

(. البحث العلمي وأثره على تطوير عناصر 5175) العتيبي، نواف.
مجلة القراءة والمعرفة، مصر ، ومكونات العملية التعليمية. 

752:،71-42 
ة ألعضاء هيئة (. االحتياجات التدريبي5177)عطار، عبداهلل. 

التدريس بالكلية الجامعية بمكة المكرمة في مجال مستحدثات 
، (5)7مجلة دراسات في المناهج وإلشراف. تكنولوجيا التعليم. 

71-21. 
(. أخطاء شائعة في تصميم أيار 77-71، 5177، عزو. )عفانة

البحوث التربوية لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات 
، مفاهيمه، وأخالقياته، وتوظيفه :البحث العلمي مؤتمرالفلسطينية. 

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
(. درجة التزام جامعة 5112، معزوز و غنيم، يوسف. )عالونة

النجاح الوطنية بمبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر 
مجلة جامعة النجاح الوطنية لألبحاث "العلوم العاملين فيها. 

 .7521-7552 (،79)4اإلنسانية"، 

معايير تقويم رسائل الماجستير في (. 5115)، معزوز.عالونة
رسالة دكتوراه ، جامعة الخرطوم، الخرطوم،  .الجامعات الفلسطينية

 السودان.
مناهج البحث التربوي في مصادر  (.5112.) الرحمن الفاضل، عبد

 .التشريع
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articl

eid=1779078 
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة (. ـه7455فرحان، محمد.)

التدريس بكلية التربية بجامعة أم القرى في ظل أدوارهم المهنية من 
القرى، مكة، المملكة  أم، جامعة . رسالة ماجستيروجهة نظرهم

 العربية السعودية.
(. اتجاهات أعضاء الهيئة ، أكتوبر2-5، 7991محمد، كمال.)

ية في جامعة اإلسراء األهلية نحو البحث التربوي. مؤتمر التدريس
 ي إلى أين..؟ ، عمان: األردن.البحث التربوي في الوطن العرب

(. الحاجات التدريبية عند أعضاء هيئة التدريس 5175مسعد، أحمد.)
مجلة جامعة الملك سعود، العلوم في بيئة التعلم االلكتروني. 
 . 522-559 ،(54)7 التربوية والدراسات اإلسالمية،

(. دور الجامعات األردنية في تنمية البحث 5177مناعي، رانيا.)
مجلة جامعة العلمي من وجهة نظر القادة األكاديميين فيها. 

-7129، (52)4 النجاح الوطنية لألبحاث)العلوم اإلنسانية(،
714. 

(. واقع استخدام االنترنت في البحث العلمي 5117).النجار، عبد اهلل
ركز مجلة مأعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل.  لدى

 .721-752 ،71البحوث التربوية، جامعة قطر،
إعداد البحوث العلمية في مجال المناهج  .(ـه7455النمري، حنان.)

وطرق تدريس اللغة العربية، في ضوء المهارات البحثية الالزمة 
مصر، – مجلة القراءة والمعرفة في بعض الجامعات السعودية.

754، 57 - 21. 
دور إدارات الجامعات األردنية في تفعيل  (.5171هزايمة، فاضل.)

، جامعة . رسالة دكتوراهالبحث العلمي ومقترحات للتطوير
 اليرموك، اربد، األردن.

(. أنموذج مقترح لتفعيل دور اإلدارة الجامعية 5177هزايمة، فضل.)
، جامعة عن شمس، تربيةمجلة كلية الفي تطوير البحث العلمي. 

5، 411-219. 
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جامعتي اليرموك رشاد النفسي في والمهارات اإلرشادية لدى طلبة اإل ، ي تحسين الكفاءة الذاتية المدركةالتدريب الميداني فأثر 
 ردنيةوال 

 يحيى مبارك خطاطبه                                     نزيه حمديمحمد                                       
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية                           يةجامعة عمان العرب      

 7/0/2102تاريخ القبول:                                         2/8/2102تاريخ التسلم: 
. جامعتين ُأردنيتينطلبة اإلرشاد النفسي في والمهارات اإلرشادية لدى ، التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة أثر هدفت هذه الدراسة إلى قياس 

 .2013/2012الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ، فيردنيةجامعتي اليرموك واألاإلرشاد النفسي في من طلبة  ا  مشارك( 179) أفراد الدراسة  بلغ عدد 
 ،اإلعداد للتدريب الميدانيوطلبة ملتحقين في مادة  طالب وطالبات ،( 106) همعدد، التدريب الميداني ب طلبة ملتحقينمن  عشوائيا   أفراد الدراسة اختيار تم 

 .المهارات اإلرشادية، ومقياس الكفاءة الذاتية المدركةمقياس  نع أفراد الدراسة. أجاب كلتا الجامعتينوطالبة من  ا( طالب73) عددهم
 إذ؛ الجامعتين والمهارات اإلرشادية لدى طلبة اإلرشاد النفسي في ، الكفاءة الذاتية المدركة التدريب الميداني في تحسين اعلية وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ف

 الكفاءة الذاتيةفي  اإلعداد للتدريب الميدانيمجموعة مقارنة مع  ، جموعة التدريب الميدانيملصالح أفراد  ذات داللة إحصائيةوق أظهرت النتائج وجود فر 
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  داللة إحصائية تعزى الختالف الجامعة، وأظهرت أيضا  وجود فروق ذات  أظهرتة. كما المدركة، والمهارات اإلرشادي

 .(التدريب الميداني، الكفاءة الذاتية المدركة، المهارات اإلرشاديةالكلمات المفتاحية : ) .للتفاعل بين التدريب الميداني واختالف الجامعة

The impact of field training in improving perceived self-efficacy and counseling skills among 
counseling students of Yarmouk University and the University of Jordan 

Nazih Hamdi 
Amman Arab University 

Yahya Khatatbeh 
Imam Mohamad Bin Saud Islamic University 

he purpose of this study was to assess the effect of field training in improving perceived self-efficacy and 
counseling skills of counseling students in tow Jordanian universities .The sample of the study consisted of (179 ( 
participants of counseling students in two Jordanian public  universities  in the second semester 2012-2013   . 

Participants were randomly selected form students enrolled in counseling practicum (n=106); and students enrolled in a 
per- practicum course (n=73) from both universities. The participants in the two groups responded to self-efficacy and 
counseling skills scales . 
The results of the study showed the effectiveness of the training program in improving self- efficacy and counseling 
skills of counseling students. Statistical differences  were found between the practicum and pre-practicum groups in self- 
efficacy and counseling skills. Further, statistical differences were found between the  universities, and  in the  interaction 
between the field training and the university. (Key words: field training , perceived self efficacy, counseling skills). 

 الخلفية النظرية:
دورا   ؤديالتي ت المهمةالذاتّية المدركة من العوامل  تعتبر الكفاءة

نجاز تحديد سلوكات األفراد وتبعث فيهم دافعية اإلفي كبيرا  
 & ,Feltz, Short) والمثابرة لتحقيق أهدافهم

Sullivan,2008.)  تأكيدا  وتتضمن النظرية التي قدمها باندورا
مما ، سلوك المبادرة والمثابرةبركة ءة الذاتية المدالكفا على ارتباط

على توقعات الفرد ، وقدرته على التعامل مع تحديات البيئة  يؤثر
  (Maddux,1995) .والظروف المحيطة به، 

 منا للكفاءة الذاتيةيأن تقي (Bandura,1977)باندورا  ويرى
(Self-Efficacy ) نا، لديمستوى الدافعية قوية على  ا  ثار آيترك

،  طفعندما نعتقد أننا جيدون في مهام، فإننا نعمل فيها بكل نشا
ونثابر عليها مهما كانت العقبات المتعلقة بها، وعندما نشكك في 

لالستسالم  صبح أكثر عرضةن، و قل نشاطا  أقدرتنا يكون عملنا 
 هم حس  لديالطلبة الذين  أنّ ن كما بيّ  .عند مواجهة الصعاب

هم لدية يحددون تطلعات عليا ألنفسهم، و مرتفع بالكفاءة الذاتي
تهم بشكل أكثر دقة، مرونة في إيجاد إستراتيجية لحل مشكال

كفاءتهم الذاتية سلم الطلبة الذين يعانون من تدٍن في بينما يست
وعدم االهتمام بمهمتهم ، إلى الالمباالة  ويميلون ويسر، بسهولة

م  إلى عوامل يعزون فشلهو  ، إضافة إلى شعورهم بالقلق والتوتر
 خارجية.

 ،إلى حٍد كبير،  نساني يعتمدالسلوك اإلنظرية باندورا أّن  وترى
على أحكام الفرد ومعتقداته عن كفاءته وقدراته، وطبيعة 

وطريقة التعامل مع أحداث  المهارات السلوكية التي يمتلكها

T 
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ويرى باندورا أّن األفراد الذين يتمتعون بكفاءة ذاتية  الحياة .
، على في البيئةير درون على إحداث تغييعتقدون أنهم قاعالية 

فإنهم  ، العكس من األفراد الذين يتصفون بفاعلية ذاتية منخفضة
 داٍء ناجح .أعن القيام بينظرون إلى أنفسهم بأنهم عاجزون 

وتتدخل التوقعات المرتبطة بالكفاءة الذاتية في تكوين مفهوم 
المرتفع ُيسهم في رفع يجابي ن مفهوم الذات اإلإذ إ الذات،

   (.Bandura, 1997)مستوى الكفاءة الذاتية لدى الفرد 
الكفاءة الذاتية المدركة  أنّ  (Bandura,1986باندورا ) ويؤكد

صرفات واإلثارة العاطفية، فكلما تؤثر في أنماط التفكير  والت
ادت قدرته في السيطرة على المدركة ز ارتفعت كفاءة الفرد الذاتية 

األفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية ف .ت التي تصدر عنهالسلوكيا
هم قدرة على مواجهة المشكالت لدي المدركة من الكفاءة الذاتية

في الكفاءة الذاتية المدركة وحلها بطرق متنوعة. كما تؤثر 
بذل الجهد والمثابرة عند تعلم  جهةالموظفين من أداء مستوى 

 .ألنفسهم  دونهايحد واختيار األهداف التي، المهام الصعبة
 أهدافا   يضعونالذاتية منخفضة  تهمكفاءفاألفراد الذين يرون 

ألفراد الذين يرون أن كفاءتهم اأّما  .ذواتهم موازية لرؤيتهم 
 يبذلون جهدا  أعلى و  يضعون أهدافا   فإنهم  ،تية مرتفعةالذا
  .نظرة متدنية كبر من األفراد الذين ينظرون إليها أ

 مرتفعة معتقداتهم حول كفاءتهم الذاتية راد الذين تكونفاأل كما أنّ 
وأكثر قدرة على تحدي  ، هم أكثر قدرة على تحقيق أهدافهم

 (Locke,& Latham,1984 وتحقيق توقعاتهم الذاتية، أنفسهم 
. ) 

بعدة مظاهر  األفراد سلوك على آثار الكفاءة الذاتيةوتنعكس 
 لتي يقومون بها، حيثُ كتأثيرها على اختيار األفراد لألنشطة ا

 أنيمكن  أنهمالتي يعتقدون  األنشطةاختيار  إلى األفراديميل 
عندما  ألنفسهمعالية أهدافا   األفراد. فيضع أدائهاينجحوا في 

 ويعملون ،معين عالية في مجالٍ  مدركة هم كفاءة ذاتيةلدييكون 
صرار حتى يحققوا في النهاية  د  في ج  الذين فاألفراد .أهدافهموا 

لبذل الجهد في  احتماال   أكثربالكفاءة الذاتية  عالٍ  إحساسهم لدي
على التغلب  إصرارا   أكثروهم ،  أهدافهمنجاز إل؛ محاوالتهم 

 (.2004عالم، أبو) صادفهم من عقباتعلى ما قد يُ 
الكفاءة الذاتية  حمصطل (Bandura,1997) ويعرف باندورا

قدرته على تنظيم معتقدات الفرد حول  يتمثل في بأنهالمدركة 
، وتحقيقها  ههدافأنجاز مخططاته العقلية المطلوبة إليذ وتنف

  .نجاز األهداف المرجوةأنه يمتلك القدرة إل يعتقد  الفرد نأبمعنى 
المدركة  مفهوم الكفاءة الذاتية أنّ  (2004)أبو عالم  ويذكر

، له طابع عاممفهوم الذات  أنّ قريب الشبه من مفهوم الذات، إال 
منخفض.  أوهم مفهوم ذات مرتفع لدي نّ ألك يوصف الناس بولذ
ترتبط بمجاالت  إذخصوصية  أكثرالكفاءة الذاتية  فهي  اأمّ 

مجموعة من هي الفاعلية الذاتية و  .ةمعين وأعمالومواقف 
ن المسار الذي سيتخذه أما يعتقد ب التوقعات التي تجعل شخصا  

بأنها  فكما وتعر  بالنجاح.معين سيحظى عمل  أداءنحو 
 أداء أونجاز إلتحقيق  أعمالهتنظيم وتنفيذ  حولتوقعات الفرد 

 .(Bandura,1986) معين
على قدراته  حولويشير تركيب الكفاءة الذاتية إلى معتقدات الفرد 

نجازاته وأهدافه إلتحقيق  وتنفيذها تنظيم طرق العمل الالزمة
((Bandura, 1997.  ( بين توقعات 2891) جابرويميز

توقعات الكفاءة الذاتية  نّ إ إذءة الذاتية وتوقعات النتيجة، الكفا
داء سلوك معين، بينما توقعات أتشير إلى ثقة الفرد بقدرته على  

 الفرد عن النتائج المحتمله لذلك السلوك. لى تنبؤ النتيجة تشير إ
المدركة التي حددها باندورا بأربعة  لكفاءة الذاتيةا وتتمثل مصادر

 (Past Performance)نجازات الماضيةواإل تالخبرامصادر: 
،  (Vicarious Experience)والخبرات البديلة باإلنابة، 
  العاطفية اإلثارةو ،   (Verbal Persuasion) اإلقناع اللفظيو 

(Emotional Cues) . 
 نجازات الماضيةالخبرات واإل : أولا 

ينتج اإلحساس بالكفاءة الذاتية من خالل تحقيق النجاح في 
في الكفاءة الشخصية.  قويا   يبني النجاح اعتقادا   إذالخبرات، 

 ,Bandura) بينما تقلل حاالت الفشل من اإلحساس بالكفاءة
1994). 

 ،در الكفاءة الذاتيةانجاز في الماضي من أهم مصيعتبر اإلو 
أكثر ثقة  همفي الماضي  أعمالهمالذين نجحوا في  فاألشخاص

كلل أعمالهم بل من الذين لم تُ إلكمال مهام مماثلة في المستق
ة تنبع من الخبرات السابقة ومدى الكفاءة الذاتي نّ كما أ بالنجاح.

تقان الفرد للمهمة بنجاح يعزز اإلحساس بالكفاءة إتقانها، فإ
نجاز المهام، وهذا المصدر إوقدرة الفرد على  ، يجابيةالذاتية اإل
داء أألن  ؛خرىثيرا  بين مصادر الكفاءة الذاتية األكثر تأهو األ

داء أفي  هخفاقع توقعات الكفاءة الذاتية بينما إالفرد الناجح يرف
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 الكفاءة الذاتية تراجع وتدنيمهمة معينة يزيد من 
(Bandura,1997.)  

عملية التعلم التي يكتسبها الشخص من خالل تجربته وتعد 
من أقوى  وهي ، رفع كفاءة الفرد الذاتيةل مهما   عامال  الشخصية 

تطوير مهارته وصقل  فيساعده ا تكونه ؛در الكفاءة الذاتيةمصا
عزز قدرته على تنجاز المهام المطلوبة منه، و ا  و ، شخصيته 

 &Strecher) ف مع المشاكل التي قد تواجههالتعامل والتكيّ 
DeVellis& Becker,1986).  

 باإلنابةالخبرات البديلة : ثانياا 
ن تكون خبرة الناس السابقة حي تعتبر الخبرات البديلة أقوى تاثيرا  

ينجحون في أداء مهمة خرين وتعني مالحظة اآلة ، بالنشاط قليل
خر بنفس كفاءتك وهو يخفق في عمل آومالحظة فرد  معينة .
لى خفض كفاءة الذات المدركة، وعندما يكون النموذج إيميل 

الخبرات البديلة على كفاءة الذات يقل تأثير مختلفا  عن المالحظ 
  (.1004)أحمد،

 اإلقناع اللفظي: ثالثاا 
ولكي  وخفضها،أالذات  فاعليةرفع  علىي قناع اللفظاإليعمل 

قناع الشخص بالقائم على اإل يثقن أيتحقق ذلك ينبغي 
ن يكون النشاط أ، و  هيرات التي تصدر عنو التحذالنصائح أبو 

السلوكية ، حصيلة هذا الفرد  ضمندائه أنصح الفرد بالذي يُ 
ن يغير حكم شخص أقناع لفظي يستطيع إيوجد  نه الوذلك أل
أداؤه في وقدرته على القيام بعمل يستحيل ،  الذاتية اعليتهعلى ف

 .(2891، )جابرالموقف الفعلي ظل مقتضيات 
لحث اآلخرين على بذل الجهد  ا  تبر اإلقناع اللفظي مهمويع

ز المهارات واإلحساس بالكفاءة الشخصية، يلتحقيق النجاح، وتعز 
 ,Banduraوتجنب مواقف الفشل. ) ، النجاح خطيط لمواقفوالت

1994). 
 العاطفية اإلثارة: رابعاا 

الحظ ويداء عادة، نفعال الشديد على خفض األيعمل اال
خفض القلق وزيادة االسترخاء الجسمي يمكن أن  نّ أالمعالجون 
ن يحكموا أولقد تعلم معظم الناس  (. 1004داء ) أحمد،ييسر األ

ستثارة على  تنفيذ عمل معين  في ضوء االعلى قدرتهم 
 حادا   و قلقا  أ شديدا   فراد الذين يخبرون خوفا  فاأل،  االنفعالية 

ن تكون كفاءتهم الذاتية وتوقعاتهم منخفضة ) جابر أيغلب 
،2891) 
مستوى اإلرشاد في تحسين للمرشد  الكفاءة الذاتية  تساهمو 

تدريب  برامجوتسعى  .النفسي والخدمات األساسية المقدمة للطلبة
كسابهم إلى إعداد المر  المرشدين  ،المهارات اإلرشاديةشدين وا 

إلى مما يؤدي  ،معرفة العلمية إضافة إلى إكسابهم الثقة بالذاتوال
المدركة المتعلقة بقدرتهم على تقديم  كفاءتهم الذاتيةتحسن 

   .اإلرشاديةالخدمات 
 ؛اإلرشاد النفسيلبة لطذات أهمية  المدركة إنَّ الكفاءة الذاتية
 ،بقدرتهم على إدارة المقابلة اإلرشاديةثقتهم كونها تحسن 

والتخطيط للعمل اإلرشادي، وامتالك مهارات اإلرشاد الفردي، 
، مما ومهارات اإلرشاد الجمعي، ومهارات التوجيه الجمعي

 ،على العالقة اإلرشادية بين المرشد والمسترشد ينعكس إيجابا  
 ،عن ذاته رضا  أكثر  ويجعل المرشد ،رشاداإلويحقق أهداف 

مبادرته ومثابرته و  ،للعمل دافعيته ويزيد ،وعن مهنة اإلرشاد
وتؤكد الدراسات  .نموه المهنييسهم في و  ،لمساعدة المسترشدين

ونجاح  العالقة بين كفاءة المرشد الذاتية ومهاراته اإلرشادية
والفنيات  شد للمهاراتأن استخدام المر و . العملية اإلرشادية

على امتالك المرشد لكفاءة ذاتية مرتفعة  عد مؤشرا  اإلرشادية ي
 (2001حداد وعبد اهلل،)
إلنجاح المقابلة  األساستعتبر فنيات ومهارات اإلرشاد هي و 

اإلرشادية، وهي التي تشجع طرفيها المرشد والمسترشد على 
 فيتساعد المرشد و تبادل الحديث، وتعميق العالقة اإلرشادية، 

 ، وتساهم في تنمية شخصية المسترشد ،نموه المهنياستمرار 
ال، ويتوقف نجاح المقابلة اإلرشادية فعّ  وتؤثر في سلوكه بشكلٍ 

على كفاءة المرشد في استخدامه لفنيات ومهارات اإلرشاد 
 (.1987عمر،)

 عالية بدرجة معين بفعل القيام على قدرة الفرد تعنيو المهارة 
 المبذول والجهد الوقت في مع االقتصاد والكفاءة اإلتقان من

  (.2004)البعلبكي،
( المهارة بأنها القدرة على (Cottrell,1999ويعرف كوتريل 

والمهارة نشاط متعلم يتم تطويره خالل  ،األداء والتعلم الجيد 
التغذية الراجعة. وكل مهارة  من ب سلوك ما مدعما  ممارسة 
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منها، والقصور في  صغرأمن مهارات فرعية  ةكونمالمهارات 
  يؤثر على  األداء الكلي. هاأي من

المهارة تعني اإلتقان، والكفاءة، والخبرة في  نّ ويمكن القول إ
نشاط ما، والعنصر األساسي في  أي مهارة يتمثل بقدرة الفرد 

تتنوع و   ال.فعّ  على تطبيق مجموعة من الخيارات بشكلٍ 
 ،لمتدرب إتقانهااالمرشد المهارات اإلرشادية التي يجب على 

فنيات الفعل المتركزة حول المرشد النفسي نفسه، وتعتبر هذه ك
المهارات مهمة كونها تسهم في تعميق العالقة المهنية بين 

اختبار كفاءته المهنية،  وتساعد المرشد في ،المرشد والمسترشد
، حيث تساعد هذه حول المسترشد الفعل المتركزة ةوفنيات رد

النفعاالت المسترشد  جيدا   أن يكون مستقبال   فيالفنيات المرشد 
وتخطي ، وتسهل التدرج بالمقابلة اإلرشادية  ،وتعبيراته اللفظية

المهارات  تتضمنو  (.1987)عمر، الصعوبات التي قد تواجهها
 عليها اإلرشاد النفسي يتم تدريب طلبةاإلرشادية األساسية التي 

وعكس  ، ع الصمتواإلصغاء والتعامل م، مهارات طرح األسئلة 
والتعاطف واالستيضاح والتفسير ، المحتوى وعكس المشاعر 

عادة الصياغة واإلنهاء .، والمواجهة   وا 
 ،ويعتبر التدريب الميداني من أهم الركائز  لدراسة الطالب

واكتسابه المهارات األساسية في اإلرشاد النفسي، وذلك تحت 
الخبرة المهنية في إشراف مشرفي التدريب الميداني الذين لديهم 

ويمثل   وتحسين مهاراتهم اإلرشادية.، إعداد الطلبة وتدريبهم 
عداد المرشد النفسي حجر الزاوية إالتدريب الميداني في مجال 

رشادية كون عملية اإلعداد تساهم مساهمة فعالة في العملية اإل
رشاد النفسي الشخصية المهنية لطالب وطالبات اإلفي تنمية 

 (.1001 رون،)الخشمي وآخ
وينظر إلى التدريب الميداني على أنه التطبيق العملي للمعلومات 

واألطر النظرية التي درسها الطالب في مقررات الجامعة، ، 
تمام عملية التدريب الميداني أن يمتلك المتدرب إويتوقع بعد 
وتطبيق مهارات ، رشاد الفردي والجمعي والوقائي مهارات اإل

رشاد ف أنواعها في مجاالت مختلفة كاإلالمقابلة على اختال
الخالدي ) الشخصي والتربوي واألسري والجماعي

 (.1020والصيخان،
رشاد النفسي أهمية قصوى التدريب الميداني لطالب اإل يحملو 

 يليكونوا ذو  عداد وتأهيل الطلبة، بحيث يتم تأهيلهم إفي عملية 
لتدريب يعتبر ا إذ، اإلرشادي أداء دورهم  فيكفاءة عالية 

المهارات التطبيقية التي الميداني ترجمة عملية للمعارف النظرية و 
جتماعي حينما يباشر مهمته في ي االئخصايها األيحتاج إل

 (.1021) فهمي، ميدان العمل
التدريب  (Hamilton & Else, 1983 ) هاملتون واليس ويعرف

سسات بأنه مجموعة الخبرات التي تقدم في إطار إحدى المؤ الميداني 
ومقصود، والتي تهدف إلى نقل الطالب من المستوى  بشكل واعٍ 

تجاهات إلى المحدود الذي هم عليه من حيث الفهم والمهارة واإل
بشكل  اإلرشاديةالخدمة  تقديممستويات تمكنهم في المستقبل من 

نه العملية التي يتم من أيعرف التدريب الميداني على كما  مستقل.
عمالهم أفي  اد للحصول على الخبرات سواء  فر خاللها مساعدة األ

تفكير ال على الحالية أو المستقبلية، من خالل تنمية قدراتهم
مواجهة  والعمل واكتساب المعرفة والمهارات الجديدة ليتمكنوا من

(. ويرى 1001الخمشي وآخرون،الصعوبات التي تعترضهم )
 دالتدريب الميداني نشاط مخطط له ومقصو  نّ أ( 1021فهمي )

ض الطالب لخبرات يلتحقيق أهداف معينة من خالل تعر  ؛
 بشكل مسبق.ة تعليميه مصمم

( أّن التدريب الميداني 1020) ويؤكد الخالدي والصيخان
الوسيلة التي يعتمد عليها الطالب لمعرفة مدى أهليته المهنية هو 

في ترجمة الحصيلة النظرية في شتى مقررات التخصص، حيث 
تطبيقي األطر النظرية في تقيييم وتشخيص يسبق هذا المقرر ال

رشادية والعالجية عداد الخطط اإلإكما يتضمن ، الحاالت 
وتطبيقها مع الفريق المعاضد في شتى التخصصات ، الشاملة 
 .قفال الحاالت إلى إللوصول 

ويزود  التدريب الميداني الطالب بالمعارف والخبرات والمهارات 
ترجمة  في، من خالل مساعدته عمله كمرشد الالزمة لممارسة 

األساليب النظرية التي حصل عليها داخل قاعات التدريس إلى 
أساليب تطبيقية تسهم في حل مشكالت األفراد والجماعات، 

 (.1022)األسمري وآخرون،
ف العامة للتدريب الميداني في تطببيق اهدوتكمن األ

ة في تقييم ستراتيجيات والفنيات المستمدة من النظريات المختلفاإل
ودراسة ، ختبارات النفسية والمقابلة وتشخيص الحاالت، كاال

عداد الخطة إالحالة والسيرة الذاتية، والسجالت المجمعة بهدف 
 فيرشاد والعالج النفسي،  كما تساعد الطالب الشاملة في اإل

لتقديم رشاد إلا المستمدة من نظرياتستراتيجيات االتطبيق 
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ة والجماعية )الخالدي بالطرق الفردي المساعدة
 (.1020والصيخان،

كتساب تاحة الفرصة أمام الطلبة إلإ فيويساعد التدريب الميداني 
وترجمة المعارف التي حصلوا عليها إلى ممارسات عملية 
وتطبيقية، واختبار المفاهيم النظرية في ضوء المواقف الواقعية، 

ت ناجحة كساب الطلبة المهارات المهنية كمهارة تكوين عالقاا  و 
مج العالجية، ومهارة تطبيق مع المسترشدين، ومهارة تصميم البرا

كساب ا  العمل المهني، واستخدام الموارد المتاحة، و  مبادئ
دارة ا  المتدرب المهارات القيادية كمهارة قيادة الجماعات و 

كساب إلى إكما يهدف التدريب الميداني  المناقشات الجماعية .
المرشد كضبط مواعيد  زمة لعملالالتجاهات المتدربين اال
رشادي، والتحلي رشادية، والجدية في العمل اإلالجلسات اإل
ستخدام كساب الطلبة عادات العمل المهني كاالا  بالصبر، و 

لية المهنية، واحترام المسترشدين و مثل للوقت، وتحمل المسؤ األ
رشادية، واكتساب القيم وتقديرهم، والمرونة في تقديم الخدمات اإل

خالص في خالقية كالتقبل والسرية واألمانة والتواضع واإلاأل
تسجيل المقابالت الفردية  فيالعمل، ويساعد المتدربين كذلك 
شرافية الفردية جتماعات اإلوالتدرب عليها، وتسجيل اال

رشاد الجماعي، والتدرب على تطبيق جراء برامج اإلا  والجماعية، و 
وتزويد  ،لتقارير الدوريةعداد اا  ختبارات النفسية، و واال األدوات

سمري المتدربين بمهارات التشحيص والعالج والقياس والتقويم )األ
 (.1022وآخرون،

ويساعد التدريب الميداني في تعريف المتدرب بمؤسسات العمل 
من التفاعل مع بيئة العمل، وزيادة قدرته  هجتماعي، وتمكيناال

 .(1021 ) فهمي،المختلفة  على التعامل مع المواقف
التي ينصهر فيها كل ما  دريب الميداني هو البوتقة الحقيقيةالتف

حصله الطالب من معارف في المساقات النظرية . ويقدم 
، ويضيف معلومات متنوعة  ، التدريب الميداني معرفة جديدة

وهو بذلك  ، ويؤثر على االتجاهات، ويعطي مهارات وقدرات 
من كفاءته الذاتية ويرفع ، يعمل على التطوير الذاتي للفرد 

 (2899 رجب،)
 مشكلة الدراسة

 السلوك توجيه في رئيسا   ورا  د المدركة الذاتية الكفاءة تؤدي
 عن يجابيةإ فكرة هلدي تكون عندما اإلرشاد طالبف وتحديده،

 يميل يمتلك المهارات الالزمة للنجاح في عمله كمرشد بأنه نفسه
ياال  للمبادرة والتعلم فيصبح م ،الفكرة هذه على بناء   التصرف إلى

و مزيد من الكفاءة ، مما يؤدي إلى تحسن في مهاراته اإلرشادية 
  الذاتية المدركة.

الكفاءة الذاتية وأكدت نتائج الدراسات التي تناولت موضوع 
 المدركة والمهارات اإلرشادية لدى طلبة اإلرشاد النفسي

 &,ALadagm,2013; Bagheri)والمرشدين التربويين 
Jaafar,& Baba,2012; Aladag, & Bektaş,2009; 

Cashwell &Dooley,2001) ،؛ 2007)حوامدة
التدريب الميداني في  أهمية( 1998؛ زيادة،2004ضمره،

طلبة  لدى والمهارات اإلرشادية الكفاءة الذاتية المدركةتحسين 
طلبة اإلرشاد في الجامعات األردنية،  الكثير من إال أن اإلرشاد.

كونها تركز على الجانب النظري ؛ خطة الدراسية يشكون من ال
 لربطضرورة ملحة  التدريب الميدانيويعتبر   .دون التطبيق

والوقوف على التطورات  ، عمليال بالتطبيقالتعلم النظري 
 بما ينعكس إيجابا   ،المعرفية والتطبيقية في مجال اإلرشاد النفسي

لمدركة ا الذاتية الكفاءةو ورفع مخرجات العملية التربوية، على 
ومن هذا  .بشكل حقيقي مهاراتهم اإلرشاديةتحسين ، و للطلبة

التدريب  استقصاء أثرهو ن الغرض من هذه الدراسة إالمنطلق، ف
الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات اإلرشادية 

 من خالل لدى طلبة اإلرشاد النفسي في الجامعات األردنية
 سؤال اآلتي:اإلجابة عن ال

ما أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة 
والمهارات اإلرشادية لدى طلبة اإلرشاد النفسي في الجامعات 

 ؟ األردنية
 اآلتية:األسئلة وبالتحديد تحاول الدراسة اإلجابة عن 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء طلبة  -
على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة تعزى اإلرشاد النفسي 
  ؟ للتدريب الميداني

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء طلبة  -
للتدريب اإلرشاد النفسي على مقياس المهارات اإلرشادية تعزى 

 ؟ الميداني
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء طلبة  -
ياس الكفاءة الذاتية المدركة تعزى اإلرشاد النفسي على مق

 الختالف الجامعات ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء طلبة  -

اإلرشاد النفسي على مقياس المهارات اإلرشادية تعزى الختالف 
 الجامعات ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء طلبة  -
فاءة الذاتية المدركة تعزى للتفاعل اإلرشاد النفسي على مقياس الك

 بين التدريب الميداني واختالف الجامعات ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء طلبة  -

اإلرشاد النفسي على مقياس المهارات اإلرشادية تعزى للتفاعل 
 بين التدريب الميداني واختالف الجامعات ؟

 دراسة:التعريفات اإلجرائية لمصطلحات ال
الفرد بقدرته على  قناعةتشير إلى  الكفاءة الذاتية المدركة: 
 (.Bandura,1977) المهام المطلوبة في مجال محدد نجازإ

بالدرجة التي يحصل عليها وتعرف إجرائيا  ألغراض هذه الدراسة 
المستخدم في هذه  المدركة الكفاءة الذاتية الطالب على مقياس

 الدارسة.
مجموعة األساليب التي يستخدمها المرشد  ية:المهارات اإلرشاد

 .لمساعدة المسترشد على تحقيق أهداف العملية اإلرشادية
بالدرجة التي يحصل عليها عرف إجرائيا  ألغراض هذه الدراسة تو 

المهارات اإلرشادية المستخدم في هذه الطالب على مقياس 
 .الدراسة

 قات الميدانية فيويعرف إجرائيا بمساق التطبي التدريب الميداني:
لطلبة  إجباريا   اإلرشاد النفسي التي تعتبر متطلبا   تخصص

اإلرشاد النفسي، حيث يعطى طلبة اإلرشاد النفسي هذا التدريب 
يكتسب الطلبة الخبرات و  في آخر سنة من سنوات الدراسة.

 أوااللتحاق  بالمدارس العملية والمهارات اإلرشادية من خالل 
حيث يتدربون على تقديم  إرشاديةخدمات المؤسسات التي تقدم 

 مرشدين مؤهلين.  إشرافهذه الخدمات تحت 
 حدود الدراسة:

وأفراد الدراسة وطريقة تتحدد نتائج هذه الدراسة بمجتمع 
طلبة بكالوريوس جميع من  ؛ حيث تمثل مجتمع الدراسةاختيارهما

 في اإلعداد للتدريب الميداني بمساقالملتحقين اإلرشاد النفسي 
في جامعة  مهارات الجلسة اإلرشاديةومساق  ، ردنيةالجامعة األ

 ، للتدريب الميداني سابق متطلب إجباريوهو اليرموك / 
 في الجامعتين.  التدريب الميداني مادةوباإلضافة إلى طلبة 

 الدراسات السابقة
رشاد النفسي قبل مهارات اإل (Aladag,2013)  الداجأتناول 

بلغ عدد أفراد  إذ في تركياامعية لمرحلة الجفي االتدريب العملي 
، في الفصل الدراسي الثاني من العام متطوعا  11) )الدراسة 

من  ا  مكون ا  نموذجاستخدم الباحث 2008/2009. الجامعي 
طرق التدريب على المهارات  تناولت ،مفتوحةعشرة أسئلة 

اتها ومحتوي وأهداف المادة التدريبية ،وأوقات التدريب ،اإلرشادية
 المتعلقة بالمهارات اإلرشادية، وبعض المراجع والكتب العلمية ،
ارات هوطرق التقييم للم ،هم المهارات اإلرشادية الالزمةأو 

التدريب برامج أظهرت نتائج الدراسة أن و . وأهميتهااإلرشادية 
المهارات الجامعية  تهدف إلى تدريب الطلبة على الميداني 

لدى  وتحسين الكفاءة الذاتية، تباراتاستخدام االخاإلرشادية، و 
، واعتبرت نمية البرامج المهنية لدى المرشد المتدرب، وتالطلبة

 همضعف امتالكبالطلبة بشعور  تتمثلأن مشاكل التدريب 
 .النفسي لمهارات اإلرشاد

 &,Bagheri,& Jaafar باقري وجعفر وبابا وقام
Baba,2012)) ة بلمعي لطالمناخ الجا العالقة بيندراسة حول ب

 المناخ الجامعي عتبريث يُ ح ،الذاتية ةكفاءلاو النفسي  اإلرشاد
مهامهم  أداء فيهم ، ويساعدالطلبة أداءفي تطوير  أساسيا  

 عينةتكونت  .بفاعلية بنجاح على حل مشكالتهم ومواجهتها 
( طالب من طلبة التدريب الميداني في 109) من الدراسة 

من ثالث  ختيرواا، الرابعة ةالنفسي، بمستوى السن اإلرشاد
 هما نيأساسيمقاييس الدراسة بعدين  وتناولت، ماليزيةجامعات 

البيئة  وتشمل ، المناخ الجامعي وتدرب مالذاتية للمرشد ال الكفاءة
 و والدعم االجتماعي المقدم للطلبة، ،الجامعةمرافق  الجامعية

لمناخ بين ا إحصائية ةوجود عالقة ذات دالل إلىالنتائج   أشارت
ا كم، ميدانيطلبة التدريب ال الذاتية لدى كفاءةالالجامعي و 

المناخ إحصائية مرتفعة بين  أشارت إلى وجود عالقة ذات داللة
 ، ومشرفياألصدقاءكالدعم االجتماعي الجامعي ومصادر 

 .التدريب الميداني
أثر التدريب  دراسة حول  Meteyard,2012)) ميتيارد وأجرى

اد النفسي في النمو الشخصي وزيادة الوعي بالذات الميداني في اإلرش
والوعي باآلخرين، وتحقيق التنمية الذاتية والمهنية وامتالك مهارات 
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( طالبا  من 80) الدراسة طلبة. بلغ عدد أفراد الاإلرشاد األساسية لدى 
أن  إلى أشارت النتائجو طلبة التدريب الميداني في اإلرشاد النفسي. 

تؤثر في قدرة وعدد وحدات اإلرشاد ؛ الميداني  بالتدري فترةطول 
الطلبة على التفاعل العاطفي واالجتماعي مع اآلخرين، وتحسن 
وعيهم بالذات واآلخرين، وتنمي مفاهيمهم المعرفية، وتعزز مهاراتهم 

 اإلرشادية. 
)Van der  Hommes&هوميز وفان ديرمولين وأجرى

) 2012Molen,  لمترتبة على دراسة مقارنة حول اآلثار ا
مهارات االتصال، على  برنامج التدريب بالتعلم الذاتي عن بعد

 والكفاءة الذاتية المدركة، والدافعية الذاتية وبرامج التدريب
( لدى طلبة (fully supervised training باإلشراف التام

وطالبة  ا  ( طالب285) الدراسة التدريب الميداني. بلغ عدد أفراد 
وس علم النفس في الجامعة المفتوحة في من طلبة بكالوري

 مجموعة تجريبية : إلى مجموعتين الدراسة أفراد  قّسمهولندا. 
على مهارات االتصال في  ، دّربوا وطالبة   ا  ( طالب255) من

لم  وطالبة ا  ( طالب30اإلرشاد، ومجموعة ضابطة مكونة من )
 عدة علىتدريب. وزع أفراد المجموعة التجريبية  يتلقوا أي

وطالبة  ا  ( طالب15-9تتكون كل مجموعة من )، مجموعات 
البرنامجين.  علىعشوائيا  وّزعواحسب الموقع الجغرافي. كما 

لقياس امتالكهم  وبعديا   قبليا   ا  اختبار  افراد الدراسة  واختبر
الدافعية الذاتية. و لمهارات االتصال، والكفاءة الذاتية المدركة، 

افراد تابعة لقياس استمرارية امتالك لما أجرى الباحث اختباركما 
لكل من مهارات االتصال، والكفاءة الذاتية المدركة،  الدراسة 

والدافعية الذاتية بعد سنة من انتهاء فترة التدريب. أشارت نتائج 
الدراسة إلى فاعلية التدريب الميداني في تحسن مهارات االتصال 

ة لدى الطلبة، كما بينت والكفاءة الذاتية المدركة، والدافعية الذاتي
سلوب من أساليب برامج التدريب بالتعلم الذاتي كأ النتائج أهمية

مع  باإلشراف التامالتدريب الميداني، مقارنة ببرنامج التدريب 
بين البرنامجين، وأكدت النتائج  جوهريةعدم وجود فروق 

استمرارية امتالك الطلبة لمهارات االتصال، والكفاءة الذاتية، 
 افعية الذاتية بعد سنة من انتهاء مدة التدريب.والد
لقياس أثر   ةدراسب(Kozina,etal,2010)  كوزينا وزمالؤه قامو 

تعلقت  ،التدريب الميداني واإلشراف على كفاءة المرشدين الذاتية
 إجراءات الحكم على الكفاءة الذاتية بعدة جوانب يمتلكها

اإلرشاد الدقيقة، والعملية المتدربون أنفسهم تمثلت بمهارات 
متالك واالعالجية، والتعامل مع سلوكات المسترشدين الصعبة، 

رية، والوعي بالقيم األخالقية والمهنية. بلغ عدد أفراد المعرفة النظ
ذكور( في  4من اإلناث و 16وطالبة  ) ( طالبا  20) الدراسة 

ما  لكفاءتهم الذاتية يأمريكيا الشمالية. تلقى الطلبة تقيجامعة في 
( ساعة  لكل متدرب 63) همرتين خالل فترة التدريب بما مجموع
تحسنا  ملحوظا  في كفاءة من المتدربين. أظهرت النتائج 

المتدربين الذاتية، وامتالكهم للمهارات اإلرشادية، وزيادة معرفتهم 
 النظرية.

 & ,Aladag) االداج وبكتلس  درس و
Bektaş,2009) التدريب العملي بشكل فردي لطلبة اإلرشاد

النفسي في الجامعات، حيث اعتبرت الدراسة أن التدريب 
وتطبيقها واكتسابها ، المهارات  الميداني عنصر مهم في تعليم

للمرشد المتدرب، كما أن التدريب العملي يساعد الطلبة في 
تحسين كفاءتهم الذاتية وحكمهم على أنفسهم، وقدرتهم على 
تطبيق المهارات والمعارف النظرية من أجل الوصول إلى 

التدريب  فاعليةالتدريب الفعال. وهدفت الدراسة إلى  بيان 
عاٍل من يم خدمات اإلرشاد النفسي بمستوى دي لتقدالميداني الفر 

( طالبا من طلبة التدريب 42)  الدراسة الكفاءة. بلغ عدد أفراد 
قبليا  وبعديا  لمقارنة درجة ميداني، أجرى الباحثان اختبارا  ال

مساق التدريب هارات اإلرشادية قبل وبعد أخذهم امتالكهم للم
الميداني التي تعرضوا لها، الميداني.  وتنوعت أساليب التدريب 

واستخدم الباحث مقياس المهارات اإلرشادية،  وأجرى بعض 
لتحديد  ؛ ( متدربين معا  10المقابالت الفردية والجماعية لكل )

مستوى الفهم الذي حققه الطلبة من مساق التدريب الميداني. 
أظهرت النتائج أن التدريب الميداني الفردي فّعال في تحسين 

التدخل اإلشرافي، هارات اإلرشاد النفسي األساسية، و وتعزيز م
ستراتجيات اإلرشاد، وتعميق معنى العالقة وتحسن أساليب وا  

 اإلرشادية، وتدريب المرشدين على مهارات التقييم. 
 Born & Molen(2009, كونتز ومولين وبورن أجرىكما 

(Kuntze, فاعلية التدريب الميداني في تحسين حول دراسة 
قسمت  .مهارات االتصال األساسية والمتقدمة في اإلرشاد النفسي

مهارات أساسية كمهارة التشجيع، وطرح إلى مهارات االتصال 
األسئلة، وعكس المشاعر، والتلخيص، ومهارات متقدمة كمهارة 
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عِادة الحكم على األفراد. بلغ التعاطف، والمواجهة اإل يجابية، وا 
من طلبة علم النفس في  با  وطالبة  ( طال583عدد أفراد الدراسة )

مستوى السنة الدراسية األولى والسنة الثانية في إحدى الجامعات 
مجموعة تجريبية من مستوى  : إلى مجموعتين قسمواالهولندية. 

تعرضوا لمساق التدريب على مهارات ، السنة الدراسية الثانية 
االتصال في اإلرشاد النفسي، ومجموعة ضابطة من مستوى 

على مهارات  تدريب يتعرضوا ألي   لم ، األولى يهالسنة الدراس
الختبار الدراسة  أخضعت عينتا .النفسياالتصال في اإلرشاد 

. وبعده  لمقارنة النتائج قبل التدريب ، ار بعديتبقبلي واخ
أن التدريب الميداني فّعال في إكساب  إلى أشارت النتائج

، كما أشارت النتائج إلى المهارات األساسية والمتقدمة للطلبة
تحسن مهارات المجموعة التجريبية، وقدرتهم على إتقان ومعرفة 
المهارات األساسية والمتقدمة بشكٍل دقيق أثناء الممارسة، مقارنة 

 بنظرائهم من المجموعة الضابطة.
 (Soresi,Nota,&Lent,2004) ونوتا ولينت يوبحث سوريس

يته لدى التدريب الميداني وكم العالقة بين الكفاءة الذاتية ونوعية
 (( مرشدا  ومرشدة  218) الدراسة  المرشدين، بلغ عدد أفراد 

من المرشدين المتخرجين من عدة  ا  ( مرشد86( مرشدة و)132
 200 مدتها، جامعات ايطالية تم دعوتهم لحضور دورة تدريبية 

ساعة تدريبية في مجال اإلرشاد المهني في جامعة بادوفا في 
مقياس الكفاءة الذاتية للمتدربين قبل  ونا. استخدم الباحثيطاليإ

بعد انتهاء الدورة. أشارت النتائج  أدائهم وبعد التدريب لمقارنة 
بكفاءة  ب الميداني ونوعيته ارتبطت إيجابا  أن كمية التدريإلى 

المرشدين الذاتية، وقدرتهم على تصور المشكالت المهنية 
المهني، وتقديم الخدمات اإلرشادية  مع القراروعالجها، والتعامل 

المهنية، واالختيار المهني، وتقديم الخدمات اإلرشادية التربوية. 
إشراك المرشدين في الدورات التدريبية  كما أظهرت النتائج أنّ 

حل مشكالت  فيهم مة يطور كفاءتهم الذاتية، ويساعدأثناء الخد
الذين لم بشكٍل أكبر من المرشدين  وعالجها اإلرشاد المهني
  يتلقوا التدريب.

دراسة ب (Cashwell&Dooley,2001) ول ودوليكاش وقام
وهدفت ، الذاتية تحسين كفاءة المرشدين فيحول أثر اإلشراف 

عدم تلقي اإلشراف اإلكلينيكي  وأالدراسة إلى تحديد أثر تلقي 
 الدراسة بلغ عدد أفراد  .في تطوير الكفاءة الذاتية لدى المرشدين

 عاما   47إلى  عاما   23 ، تراوحت أعمارهم بينركا  ( مشا33)

 عدد أفرادها ) ، موزعين على مجموعتين: مجموعة ضابطة
لم يتلقوا أّيا من الخدمات اإلشرافية، ومجموعة  مشاركا  11)

أشارت . كا  يإشرافا اكلين تلقوا ( مشاركا  22تجريبية مكونة من )
تطوير مهارات في اإلشراف اإلكلينيكي  إلى أهميةالدراسة نتائج 
في  ا  ملحوظ ا  بينت نتائج الدراسة تحسنكما ، لدى المرشد اإلرشاد

مستوى المهارات اإلرشادية والكفاءة الذاتية لدى المرشدين الذين 
ا من ؛ مقارنة بالمرشدين الذين لم يتلقوا أيّ اكلينكيا   تلقوا إشرافا  

 خدمات اإلشراف اإلكلينيكي.
دراسة حول أثر  )Darmaki-Al(2004,وأجرت الدارمكي 
وتحسين  ،تقديم خدمات اإلرشاد النفسي فيتدريب المرشدين 

وخفض القلق كسمة لدى  طلبة علم النفس في ، الكفاءة الذاتية 
( 113) الدراسة جامعة اإلمارات العربية المتحدة، بلغ عدد أفراد 

أفراد وزع وطالبة من طلبة علم النفس في نفس الجامعة،  ا  طالب
( طالبا  40ضابطة بلغ عدد أفرادها ) : ة إلى مجموعتينالدراس

 طالبا  وطالبة   (73وطالبة ، ومجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها )
قبلي  باختبارفحصت المجموعتان كور. ( ذ8و) إناثا  ( 65)منهم 

وجود فروق . أظهرت النتائج ، والكفاءة الذاتيةالقلق وبعدي لقياس
في جموعتين الضابطة والتجريبية الم ذات داللة إحصائية  بين

والقلق كسمة ، والكفاءة الذاتية ، تقديم خدمات اإلرشاد النفسي 
لصالح أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بنظرائهم من أفراد 

ظهر تحليل التباين المشترك أن أالمجموعة الضابطة. كما 
التدريب العملي يحسن من كفاءة المتدربين الذاتية ويساهم في 

 فض القلق كسمة لديهم.خ
ثر أ( دراسة  للتعرف على 2003أجرى المعروف والحديثي )و 

برنامج تدريبي لتطوير مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة 
فروق بين متوسطي درجات الويات، واستقصاء للمرشدات الترب

المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار القبلي والبعدي  في 
مهارة األسئلة، واإلصغاء، التي شملت التصال أداء مهارات ا

والتلخيص، والتفسير. اعتمدت الدراسة  في جمع البيانات على 
، واإلصغاء، )األسئلةفي مجال أربعة مقاييس لتقدير المهارات 

 مرشدا   ( 20بلغ عدد أفراد  الدراسة )والتلخيص، والتفسير(. 
ج التدريبي البرنام استغرقعلى مجموعتين بالتساوي،  موزعين

 وعرضتاستخدم فيه التسجيل السمعي المرئي، ،  ( يوما  15)
الدرجات  وُجمعتمن الخبراء بشكل مستقل،  ةالبيانات على ثالث

يجاد الفروق ،  والبعديالكلية  لكل مهارة لالختبارين القبلي  وا 
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 .لمتوسطيهما باستخدام العينات المترابطة، والعينات المستقلة
 لصالح د فروق ذات داللة إحصائيةأظهرت النتائج وجو 

لمجموعة التجريبية  في االختبار البعدي لكل المهارات مقارنة ا
 مع المجموعة الضابطة.

 إلى اختبار فاعلية( دراسة هدفت 1994الصمادي )أجرى و 
برنامج تدريبي في اإلرشاد في تحسين مهارات المرشدين 

اإلرشاد  تخصصية في مجاالتالمهارات الو  ،األساسية العامة
التربوي واإلرشاد األسري، ومهارات تعديل السلوك ضمن عدد 

شاركت في الدراسة مجموعة تجريبية مكونه  .من الورش التدريبية
( 46من ) ةومجموعة ضابطة مكون ، ومرشدة ( مرشدا  39من )
واستخدم الباحث مقياس  .ومرشدة استخدمت للمقارنة ا  مرشد

 ،الذي يتناول المهارات مهارات اإلرشاد األساسية العامة
 ،والتعاطف ،والفهم ،وخصائص االحترام ،والعالقات اإلرشادية

والوضوح ، واستخرج الباحث دالالت الصدق والثبات  ،واالنفتاح
أشارت النتائج إلى أن الورش التدريبية في  للمقياس بعد تعريبه.

لدى  مجال اإلرشاد األسري وتعديل السلوك قد أحدثت تحسنا  
 وبداللة إحصائية. بينالمتدر 

يتبين من الدراسات السابقة التي تناولت أثر التدريب الميداني في 
التدريب فاعلية تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات اإلرشادية 

الميداني واإلشراف على طلبة بكالوريوس اإلرشاد النفسي في تحسين 
 كفاءتهم الذاتية ومهاراتهم اإلرشادية.

 اسةمجتمع الدر 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة بكالوريوس اإلرشاد النفسي 

ي اإلعداد المسجلين لمساق ردنيةجامعتي اليرموك واألفي 
الجلسة  مهارات ، ومساقفي الجامعة األردنية  للتدريب الميداني

في جامعة متطلب سابق للتدريب الميداني وهو  ، اإلرشادية
التدريب الميداني في  يقمساباإلضافة إلى طلبة ، و اليرموك

في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ، الجامعتين
.  استجاب أفراد الدراسة إلى مقياس الكفاءة 2012/2013

الذاتية المدركة، ومقياس المهارات اإلرشادية. وقد وزع أفراد 
، ومجموعة موعتين: مجموعة التدريب الميدانيالدراسة إلى مج

 .1)داني. كما في الجدول )اإلعداد للتدريب المي

 توزيع أفراد الدراسة حسب الجامعة والمساق  (1) جدول
 
 الجامعة

 المساق
أو  اإلعداد للتدريب الميداني التدريب الميداني

 مهارات الجلسة اإلرشادية
 

 114 50 64 جامعة اليرموك
 65 23 42  الجامعة االردنية
 179 73 106 المجموع
    

 
 سة: أداتا الدرا

أداتان لتحقيق أهداف الدراسة تمثلتا استخدم في الدراسة الحالية 
 المهارات اإلرشادية. في مقياس الكفاءة الذاتية المدركة، ومقياس

يتكون مقياس الكفاءة  مقياس الكفاءة الذاتية المدركة:أول: 
 ,Malchert) ؤهاه ميلشرت وزمالتالذي وضعالذاتية المدركة 

etal.1996،) بصورته النهائية من(، 2004) ةضمر  هوترجم 
، أوافق بشدةهي: ) بدائل خمسةوأمام كل فقرة ،  ( فقرة12)

تتراوح الدرجة و   (.غير موافق بشدة، غير موافق محايد، ،أوافق
التي يحصل عليها المفحوص على مقياس الكفاءة الذاتية الكلية 

ر (، والدرجة المرتفعة على المقياس تشي200-10المدركة بين )
ال وامتالكه رشاد الفعّ داء اإلألى ثقة المسترشد بقدرته على إ

الذاتية، في الوقت الذي تشير فيه  اعليةلمستويات مرتفعة من الف
ثقة المرشد بقدرته على أداء  ضعفإلى الدرجة المنخفضة 

 ال.فعّ  رشاد بشكلٍ اإل
على  ه( من صدق المقياس بعرض1004) وقد تأكد ضمرة

لى ضرورة تعديل إ اشارو أد النفسي الذين رشاالمختصين في اإل
بعض الفقرات لتقيس ما وضعت لقياسه، كما استخرج صدق 

زي من خالل تطبيقه على مجموعة من المرشدين يالمقياس التمي
رشادي في الميدان ومجموعة الخبراء الذين يمارسون العمل اإل

ب الميداني في الجامعة من طالب وطالبات مساق التدري
( للتعرف على داللة الفروق بين tواستخدم اختبار)ردنية . األ

داء المرشدين المتدربين أداء المرشدين الخبراء ومتوسط أمتوسط 



226

 محمد حمدي       يحيى خطاطبة

 

( باستخراج معامل ثبات 1004)ة كما قام ضمر  على المقياس.
عادة بفاصل زمني المقياس من خالل اعتماده على طريقة اإل

مما يدل  )0.84) يرسونبلغ معامل ارتباط ب إذ ، سبوعانمدته أُ 
 . على ارتفاع ثبات المقياس

وألغراض الدراسة الحالية، تم التحقق من صدق محتوى المقياس 
بعرضه على عشرة محكمين من المختصين في اإلرشاد النفسي 
والتربوي، لتحديد مدى قياس كل فقرة من فقرات المقياس للبعد 

الصياغة  ، إضافة إلى تحديد مدى مالءمةإليه الذي تنتمي 
اللغوية للفقرات. وفي ضوء مالحظات المحكمين لم تحذف أية 
فقرة من فقرات المقياس، في حين جرى تعديل الصياغة اللغوية 

ختبار باستخدام معادلة كرونباخ تم حساب ثبات االكما  .لبعضها
وتعد قيم ، ( 0,91)بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس  وألفا، 

 .راسةألغراض الدمعامالت الثبات مناسبة 
 :المهارات اإلرشاديةمقياس  -ثانياا:

(، 1998) الذي طوره زيادةستخدم مقياس المهارات اإلرشادية ا
 مقياس المرشد المهني الذي صممه دامرون باالستناد إلى

(Dameron,1980)   لى مقاييس في االرشاد السلوكي و وا 
مهارات  مهارات االرشاد العائلي، و مهارات العالج باللعب، و

االرشاد الجماعي، وجميعها تقيس المهارات المتقدمة والالزمة 
يحدد  ، ( فقرة56هذا المقياس من ) يتألفللمرشد التربوي. 

درجة انطباق الفقرة عليه، باختياره بديال  من البدائل المفحوص 
)عالية جدا  وأعطيت خمس درجات، عالية وأعطيت أربع اآلتية 

الث درجات، منخفضة وأعطيت درجات، متوسطة وأعطيت ث
وللتاكد من   درجتان، منخفضة جدا  وأعطيت درجة واحدة(.

على  ه( بترجمة المقياس وعرض2880صدق المقياس قام زيادة )
إلبداء رأيهم ؛ في مجال االرشاد وعلم النفس  صينعدد من المخت

،مثل :  بتقسيم المقياس إلى عدة أبعاد وُأخذت اقتراحاتهم، حوله
 ةارتباط الفقر معامل  وُحسب ، متقدمالبعد الو ،   ساسيألابعد ال

واختيرت بالدرجة الكلية للبعد، وارتباطها على المقياس ككل. 
يزي يمن المختصين في االرشاد لحساب الصدق التم مجموعتان

وطبق المقياس ، ومجموعة من الجدد  ، مجموعة من الخبراء، 
قام  و.  للمقياس للتاكد من دالالت الصدق التمييزي ؛ عليهم
طريقة  ( باستخراج معامل ثبات المقياس من خالل2880زيادة )

بلغ معامل الثبات  ، وسبوعان اإلعادة بفاصل زمني مدته أ
 مما يدل على ارتفاع ثبات المقياس. ، )0.80الكلي للمقياس )

 –كرونباخ  معامل االتساق الداخلي للمقياس باستخدام وُحسب
 لى جميع أفراد العينة التجريبية.( ع0.98)وبلغ  ، الفا

وألغراض الدراسة الحالية، تم التحقق من صدق محتوى المقياس 
بعرضه على عشرة محكمين من المختصين في اإلرشاد النفسي 
والتربوي، لتحديد مدى قياس كل فقرة من فقرات المقياس للبعد 

، إضافة إلى تحديد مدى مالءمة الصياغة إليه الذي تنتمي 
ة للفقرات. وفي ضوء مالحظات المحكمين لم تحذف أية اللغوي

فقرة من فقرات المقياس، في حين جرى تعديل الصياغة اللغوية 
تمثل البعد  ، لبعضها، و تقسيم فقرات المقياس إلى أربعة أبعاد

المهني، والبعد التوجيه األول بمهارات التخطيط اإلرشادي و 
الثالث بمهارات اإلرشاد الثاني بمهارات اإلرشاد الفردي، والبعد 

وُأضيفت البعد الرابع بمهارات التوجيه الجمعي، تمثل و  ،الجمعي
أصبح  اقتراحات المحكمينعلى ثماني فقرات للمقياس،  وبناء  

ثبات  وحسب فقرة. (64المقياس في صورته النهائية يتكون من )
بلغت قيمة معامل  واالختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، 

وتعد قيم معامالت الثبات مناسبة ، ( 0,94)ات للمقياس الثب
 .راسة ألغراض الد

 إجراءات الدراسة:
المقاييس على الطلبة في صفوفهم الدراسية مع توضيح   توّزع

 اإلجابات في الجلسة نفسها . وُجمعت  ، التعليمات
لإلجابة عن أسئلة الدراسة، حسبت المتوسطات الحسابية  و

الكفاءة ارية الستجابات الطلبة على مقياس واالنحرافات المعي
اختبار  واستخدم  ،ومقياس المهارات اإلرشادية الذاتية المدركة

T) Test  ) للمقارنة بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات
 Two way) الثنائي )تحليل التباين استخدم كما  المعيارية،

Analysis of Variance للتحقق من داللة الفروق بين
اإلعداد مجموعة و  ،التدريب الميداني)مجموعة  : لمجموعتينا

 في الدرجات على األبعاد الفرعية للمقياسين.  (للتدريب الميداني
 نتائج ال

هل توجد فروق ذات دللة ) لإلجابة عن سؤال الدراسة األول
إحصائية بين متوسطي أداء طلبة اإلرشاد النفسي على مقياس 

 ُحسبت (تعزى للتدريب الميداني ؟الكفاءة الذاتية المدركة 
 الدراسة أفراد  اتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاب

 لمتغير التدريب الميداني، ، وفقا  على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة
 (.2في الجدول )كما ،  ( للمقارنة بين المجموعاتt) اختبار واستخدم 
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على مقياس الكفاءة الذاتية  الدراسة أفراد اتالستجاب )ت( واإلحصائي واالنحرافات المعياريةلحسابية المتوسطات ا (2)جدول 
 .لمتغير التدريب الميداني وفقا   ،المدركة

المتوسط  العدد المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

 002. 3.208 58725. 4.0207 106 الميداني التدريب
   53656. 3.7439 73 الميداني بللتدري اإلعداد

على  وجود فروق ذات داللة إحصائية (2)من  الجدول يتضح 
، تعزى (a=0.05)عند مستوى الداللة  مقياس الكفاءة الذاتية المدركة

أعلى المتوسط الحسابي أن أظهرت النتائج  وإلى التدريب الميداني، 
بة مساق اإلعداد من طلمقارنة بنظرائهم لتدريب الميداني اعند طلبة 

مما يشير ، (بعد لم يخضعوا للتدريب الميدانيالذين ) للتدريب الميداني
 إلى وجود فروق تعزى لمتغير الدراسة )التدريب الميداني(.

هل توجد فروق ذات دللة )ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني 
إحصائية بين متوسطي أداء طلبة اإلرشاد النفسي على مقياس 

المتوسطات  ُحسبت( ؟ إلرشادية تعزى للتدريب الميدانيالمهارات ا
على مقياس  الدراسة  الستجابة أفرادالحسابية واالنحرافات المعيارية 

 واستخدم ، لمتغير التدريب الميداني وفقا  المهارات اإلرشادية، 
 (.3وذلك كما في الجدول )، للمقارنة بين المجموعات  (t)اختبار

 وفقا  ،  على مقياس المهارات اإلرشادية الدراسة أفراد )ت( الستجابات  واإلحصائيحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ال (3)جدول 
 لمتغير التدريب الميداني.

المتوسط  العدد المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

 001. 3.445 54861. 4.0128 106 الميداني التدريب
   39472. 3.7551 73 الميداني تدريبلل اإلعداد

وجود فروق ذات داللة إحصائية على ( 3)من  الجدول يتضح 
، تعزى (α (0.05=عند مستوى الداللة  اإلرشاديةمقياس المهارات 

أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي أعلى  وإلى التدريب الميداني، 
لم يخضعوا للتدريب  مقارنة بنظرائهم الذينلتدريب الميداني اعند طلبة 
مما يشير إلى وجود فروق تعزى لمتغير الدراسة )التدريب الميداني، 
  الميداني(.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، الستجابات  وُحسبت 
:  الفرعية لمقياس المهارات اإلرشادية للمجموعتين األبعادالطلبة على 

عداد للتدريب الميداني(، )مجموعة التدريب الميداني، ومجموعة اإل
 .(4) كما هو مبين في الجدول

 التي مقياس المهارات اإلرشاديةألبعاد  فراد الدراسة أ بةواإلحصائي )ت( الستجا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (4) جدول
 .تعزى للتدريب الميداني

المتوسط  العدد المجموعة المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة
 التخطيط مهارات

 والمهني اإلرشادي
  

 000. 4.032 51590. 4.0134 106 الميداني التدريب
 3.7169 73 الميداني  للتدريب اإلعداد

 .43162   

 003. 3.023 54284. 4.0358 106 الميداني التدريب الفردي  اإلرشاد مهارات
   41264. 3.8086 73 الميداني للتدريب اإلعداد

 الجمعي اإلرشاد مهارات
  

 003. 3.049 65831. 3.9266 106 الميداني التدريب
   69168. 3.6149 73 الميداني للتدريب اإلعداد

 الجمعي التوجيه مهارات
  

 007. 2.705 66877. 4.0115 106 الميداني التدريب
   62049. 3.7443 73 الميداني للتدريب اإلعداد

عند مستوى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  (4)جدول من اليتضح 
(   بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة على α (0.05=الداللة 

 اإلرشادي التخطيط )مهارات: جميعا  مقياس المهارات اإلرشادية  أبعاد
الجمعي،  اإلرشاد مهاراتو الفردي،  اإلرشاد مهاراتو والمهني، 

عزى لمتغير الدراسة )التدريب ت  )الجمعي التوجيه مهاراتو 

الميداني(؛ لصالح طلبة التدريب الميداني الذين تلّقوا خدمات 
 اإلعدادوبرامج التدريب الميداني مقارنة بنظرائهم من طلبة 

 .للتدريب الميداني الذين لم يتلّقوا خدمات وبرامج التدريب
هل توجد فروق ذات دللة ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث )

صائية بين متوسطي أداء طلبة اإلرشاد النفسي على مقياس إح
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 ُحسبت( ؟الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لختالف الجامعات
 الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد 

( tاستخدام اختبار )ب، على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة

وق بين ية الفر جوهر للعينات غير المستقلة للكشف عن 
 (.5، وذلك كما في الجدول )المتوسطات الحسابية

على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة  الدراسة أفراد الستجابة واإلحصائي )ت( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 5)جدول
 .تعزى الختالف الجامعاتالتي 

المتوسط  العدد جامعةال
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة ت اريالمعي

 000. 4.187 42558. 3.7763 114 ولىجامعة األال
   73266. 4.1385 65 ثانيةالجامعة ال

وجود فروق ذات داللة إحصائية على  (5)الجدول من  يتضح 
، (a=0.05)مقياس الكفاءة الذاتية المدركة عند مستوى الداللة 

المتوسط  ئج أنأظهرت النتا و، الجامعة إلى اختالفتعزى 
المتوسط  منأعلى  (4.13)لثانية االحسابي لدى طلبة الجامعة 

، مما يشير إلى 3.77)) ألولىاجامعة اللدى طلبة الحسابي 
على مقياس الكفاءة  ثانيةالوجود فروق لصالح طلبة الجامعة 

 .الذاتية المدركة

هل توجد فروق ذات دللة ولإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع )
ية بين متوسطي أداء طلبة اإلرشاد النفسي على مقياس إحصائ

 ُحسبت( ؟ الجامعات إلى اختالف المهارات اإلرشادية تعزى
 الدراسة  الستجابة أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

للمقارنة بين  (t)اختبار واستخدم ،على مقياس المهارات اإلرشادية
 .(6كما في الجدول ) ،المجموعات

 اإلرشاديةعلى مقياس المهارات  الدراسة  أفراد الستجابة واإلحصائي )ت( الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات (6جدول )
 .الجامعات إلى اختالفتعزى  التي

المتوسط  العدد الجامعة
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري الحسابي

 0.000 7.054 34951. 3.7290 114 ألولىاجامعة ال
   58445. 4.2212 65 ثانيةال الجامعة

على  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  (6)من  الجدول  يتضح
، (a=0.05)عند مستوى الداللة  اإلرشاديةمقياس المهارات 

حيث أظهرت النتائج أن المتوسط الجامعة،  إلى اختالف تعزى
لمتوسط من اأعلى  4.22)) ثانيةالالحسابي لدى طلبة الجامعة 

وكانت الفروق (، 3.72) ولىاألالجامعة الحسابي لدى طلبة 

 .على مقياس المهارات اإلرشادية ثانيةالطلبة الجامعة  لصالح
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، الستجابات ُحسبت كما 

: الطلبة على األبعاد الفرعية لمقياس المهارات اإلرشادية للمجموعتين 
دريب الميداني، ومجموعة اإلعداد للتدريب الميداني(، )مجموعة الت

 .(7) كما هو مبين في الجدول

 مقياس المهارات اإلرشاديةألبعاد  الدراسة الستجابة أفراد  واإلحصائي )ت( ة واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابي (7)جدول 
 .تعزى الختالف الجامعةالتي 

المتوسط  العدد الجامعة المجال
مستوى  قيمة ت االنحراف المعياري حسابيال

 الداللة
 التخطيط مهارات

 والمهني اإلرشادي
  

 000. 8.144- 36038. 3.6944 114 ولىجامعة األال
   53288. 4.2397 65 الثانية الجامعة 

 اإلرشاد مهارات
 الفردي

  

 000. 7.119- 35127. 3.7637 114 الجامعة األولى
   57794. 4.2579 65 الجامعة الثانية 

 اإلرشاد مهارات
 الجمعي

  

 000. 4.124- 62235. 3.6462 114 الجامعة األولى
   71812. 4.0684 65 الجامعة الثانية 

 التوجيه مهارات
 الجمعي

  

 000. 5.012- 52909. 3.7271 114 الجامعة األولى
   75490. 4.2103 65 الجامعة الثانية 
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فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود( 7)من الجدول يتضح 
الحسابية واالنحرافات  (   بين المتوسطاتα (0.05=الداللة 
 ،لدرجات الطلبة على أبعاد مقياس المهارات اإلرشادية المعيارية
  اإلرشاد مهاراتو المهني، التوجيه و  اإلرشادي التخطيط )مهارات
عزى ت  )لجمعيا التوجيه الجمعي، مهارات اإلرشاد مهاراتو الفردي، 

مقارنة  ثانيةالجامعة اللصالح طلبة  الجامعات إلى اختالف
 أظهرت النتائج أنّ  و، الجامعة األولى بنظرائهم من طلبة 

أعلى من  الجامعة الثانيةالمتوسطات الحسابية لدى طلبة 
في جميع أبعاد  الجامعة األولى لدى طلبة  ةالحسابي اتالمتوسط

 . الجامعة الثانية لصالح طلبة  ،اإلرشاديةمقياس المهارات 
هل توجد فروق ذات دللة ولإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس )

إحصائية بين متوسطي أداء طلبة اإلرشاد النفسي على مقياس 
بين التدريب الميداني  إلى التفاعلالكفاءة الذاتية المدركة تعزى 

افات المتوسطات الحسابية واالنحر  ُحسبت( ؟ واختالف الجامعات
على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة،  الدراسة المعيارية الستجابة أفراد 

لمعرفة وجود فروق ذات  ؛تحليل التباين الثنائيمن خالل استخدام 
بين التدريب الميداني واختالف  إلى التفاعلداللة إحصائية تعزى 

 (.8وذلك كما في الجدول )، الجامعات
بين التدريب  إلى التفاعل تعزى  التي مقياس الكفاءة الذاتية المدركةعلى الدراسة الستجابة أفراد  ائيتحليل التباين الثن( 8جدول )

 .الميداني واختالف الجامعات

 مجموع المربعات المصدر
درجة 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات الحرية

 000. 61.290 10.290 3 30.869 النموذج المصحح 
 000. 54.773 9.196 1 9.196 التدريب 
 001. 11.092 1.862 1 1.862 الجامعة 

 000. 132.411 22.230 1 22.230 التدريب * الجامعة 
   168. 175 29.380 الخطأ 
     179 2793.771 الكلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 8)من الجدول يتضح 
على  درجات الطلبة(   بين المتوسطات الحسابية لα (0.05=الداللة 
بين التدريب  إلى التفاعل عزىتالكفاءة الذاتية المدركة  مقياس

 .الميداني، واختالف الجامعات
هل توجد فروق ذات دللة ولإلجابة عن سؤال الدراسة السادس ) 

إحصائية بين متوسطي أداء طلبة اإلرشاد النفسي على مقياس 

لتدريب الميداني بين ا إلى التفاعلالمهارات اإلرشادية تعزى 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ُحسبت( ؟واختالف الجامعات 

على مقياس المهارات اإلرشادية،  الدراسة المعيارية الستجابة أفراد 
تحليل التباين الثنائي، لمعرفة وجود فروق ذات من خالل استخدام 
ف بين التدريب الميداني، واختال إلى التفاعل داللة إحصائية تعزى

 (.9كما في الجدول )، الجامعات
بين التدريب الميداني  إلى التفاعل تعزى  التي مقياس المهارات اإلرشاديةعلى  الدراسة الستجابة أفراد  تحليل التباين الثنائي( 9)جدول

 واختالف الجامعات

 مجموع المربعات المصدر
درجة 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات الحرية

 000. 75.423 8.588 3 25.764 لمصحح النموذج ا
 000. 59.080 6.727 1 6.727 التدريب 
 000. 50.551 5.756 1 5.756 الجامعة 

 000. 114.127 12.995 1 12.995 التدريب * الجامعة 
   114. 175 19.927 الخطأ 
    179 2779.090  الكلي

د مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية عن (9)من الجدول يتضح 
(   بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة على α (0.05=الداللة 

بين التدريب  إلى التفاعلعزى تمقياس المهارات اإلرشادية 
حيث أشارت النتائج إلى وجود  الميداني، واختالف الجامعات.

تفاعل بين التدريب الميداني والجامعة التي يدرس بها الطالب، مما 

المتوسطات ُحسبت كما  ه للمهارات اإلرشادية.ينعكس على امتالك
الحسابية واالنحرافات المعيارية، الستجابات الطلبة على األبعاد 
الفرعية لمقياس المهارات اإلرشادية للتفاعل بين التدريب الميداني، 

 .(10) واختالف الجامعة، كما هو مبين في الجدول
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 .اإلرشاديةقياس المهارات م أبعادالتدريب والجامعة على جميع  التفاعل بين ثرلمعرفة أ الثنائيتحليل التباين  (10جدول )

 المتغير التابع المصدر
مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 التدريب 
  
  
  

 اإلرشادي التخطيط مهارات
 000. 56.096 6.832 1 6.832 والمهني

 000. 50.078 5.771 1 5.771 الفردي اإلرشاد مهارات
 000. 29.124 9.378 1 9.378 الجمعي اإلرشاد مهارات
 000. 29.344 7.960 1 7.960 الجمعي التوجيه مهارات

 الجامعة 
  
  
  

 اإلرشادي التخطيط مهارات
 000. 68.288 8.316 1 8.316 والمهني

 000. 50.563 5.827 1 5.827 الفردي اإلرشاد مهارات
 001. 10.851 3.494 1 3.494 الجمعي اإلرشاد تمهارا

 000. 18.287 4.961 1 4.961 الجمعي التوجيه مهارات
 الجامعة × التدريب 

  
  
  

 اإلرشادي التخطيط مهارات
 000. 64.864 7.900 1 7.900 والمهني

 000. 113.101 13.034 1 13.034 الفردي اإلرشاد مهارات
 000. 50.797 16.356 1 16.356 الجمعي اإلرشاد مهارات
 000. 65.158 17.675 1 17.675 الجمعي التوجيه مهارات

 الخطأ 
  
  
  

 اإلرشادي التخطيط مهارات
     122. 175 21.313 والمهني

     115. 175 20.167 الفردي اإلرشاد مهارات
     322. 175 56.348 الجمعي اإلرشاد مهارات
     271. 175 47.472 الجمعي التوجيه مهارات

 الكلي 
  
  
  

 اإلرشادي التخطيط مهارات
       179 2757.229 والمهني

       179 2828.599 الفردي اإلرشاد مهارات
       179 2668.235 الجمعي اإلرشاد مهارات
       179 2803.914 الجمعي التوجيه مهارات

عند  إحصائيةفروق ذات داللة  وجود (10)الجدول  يتضح من
بين جميع أبعاد مقياس المهارات ( α (0.05=مستوى الداللة 

بين التدريب الميداني واختالف  إلى التفاعلاإلرشادية تعزى 
  .تالجامعا

 مناقشة النتائج والتوصيات
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  

اد المتوسطات الحسابية لمجموعتي التدريب الميداني واإلعد
للتدريب الميداني على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة، وكانت 
هذه الفروق لصالح أفراد مجموعة التدريب الميداني مقارنة 

تبين أن المتوسط إذ ، بنظرائهم مجموعة اإلعداد للتدريب الميداني
الحسابي ألفراد مجموعة اإلعداد للتدريب الميداني على مقياس 

أقل من المتوسط الحسابي ألفراد مجموعة  الكفاءة الذاتية المدركة
التدريب الميداني قد أسهم  التدريب الميداني، مما يشير إلى أنّ 

في تحسين درجة امتالك طلبة اإلرشاد النفسي للكفاءة الذاتية 
 المدركة بعد تعرضهم لبرامج التدريب الميداني ومهاراته العملية.

التدريب  يتصف بها مساقوقد يعود ذلك للخصائص التي 
المهارات والخدمات التي يتلقاها الطلبة أثناء جهة الميداني من 

س أثرها على كفاءتهم الذاتية المدركة؛ كتحسين االتدريب، وانعك

قدرتهم على التعامل تحسين ثقتهم بأنفسهم، و مفهومهم لذواتهم، و 
مع المسترشدين، وتنمية مهاراتهم االجتماعية، وتطوير مهاراتهم 

وزيادة معرفتهم النظرية والعلمية، وزيادة قدرتهم على  االنفعالية،
االتصال والتعامل مع حاالت متعددة، كما أنهم امتلكوا القدرة 

إضافة  واتخاذ القرار المهني.، على تحمل المسؤولية المهنية 
أثناء التدريب الميداني  يتلقاها الطلبةإلى التدريبات العملية التي 

ة يموعكس الخبرات العل، الفعلية مارسة والتي تتمثل بالم، 
كدراسة الحالة، وتحليل السلوك، وتعديله، وامتالك مهارات 
اإلرشاد الفردي، ومهارات اإلرشاد الجمعي، وحصص التوجيه 
الجمعي، ومهارات اإلرشاد المهني، وتطبيق االختبارات النفسية 

 على الطلبة.
ت التي بحثت وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسا

أهمية برامج التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة 
 ( جالداأوالمهارات اإلرشادية لدى طلبة اإلرشاد النفسي كدراسة  

(Aladag,2013  أهمية برامج التدريب التي أظهرت نتائجها
الميداني في تدريب الطلبة على الظروف العالجية، والمهارات 

ستخدام االختبارات وأثرها في تحسين الكفاءة الذاتية اإلرشادية، وا
 لدى الطلبة، وتنمية البرامج المهنية لدى المرشد المتدرب.
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ج الدراسة التي أجراها مع نتائ وتنسجم نتائج هذه الدراسة كذلك
  (Cashwell & Dooley,2001)دولي  و لو كل من كاش

هارات في مستوى الم ا  ملحوظ ا  والتي أظهرت نتائجها تحسن
اإلرشادية والكفاءة الذاتية لدى المرشدين الذين تلقوا إشرافا 
اكلينكيا؛ مقارنة بالمرشدين الذين لم يتلقوا أّيا من خدمات 

 اإلشراف اإلكلينيكي.
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كما 

المتوسطات الحسابية لمجموعتي التدريب الميداني واإلعداد 
ميداني في المهارات اإلرشادية، وكانت هذه الفروق للتدريب ال

لصالح أفراد مجموعة التدريب الميداني مقارنة بنظرائهم مجموعة 
تبين أن المتوسط الحسابي ألفراد  و، اإلعداد للتدريب الميداني

مجموعة اإلعداد للتدريب الميداني على مقياس المهارات 
مجموعة التدريب اإلرشادية أقل من المتوسط الحسابي ألفراد 

التدريب الميداني قد أسهم في رفع  الميداني، مما يشير إلى  أنّ 
وزيادة درجة امتالك طلبة اإلرشاد النفسي لمهارات اإلرشاد 
الفردي والجمعي ومهارات التوجيه الجمعي ومهارات التخطيط 
للعمل اإلرشادي بعد تعرضهم لبرامج التدريب الميداني ومهاراته 

 المهنية. الخبراتسابهم ، واكتالعملية
 وترجمتها اكتساب المعارف فيويساعد التدريب الميداني الطلبة 

إلى ممارسات عملية تطبيقية، واختبار المفاهيم النظرية في ضوء 
المواقف الواقعية، واكتساب المهارات الفنية للعمل الميداني، 
وتحديد االتجاهات السلوكية التي يجب أن يتصف بها المرشد 

كساب الطلبة القيم المهنيةو سي لضمان نجاحه في عمله، النف  ، ا 
وتنمية الذات ، وأخالقيات المهنة عن طريق الممارسة الميدانية 

تزويد الطلبة بالخبرات الميدانية المرتبطة كما تساهم في المهنية.
 بعمليات الممارسة المهنية كالدراسة والتشخيص والعالج والتقويم

. 
اإلعداد متطلبات مساق إلى الحالية راسة دالتفسير نتائج  ويرد

اإلرشاد برامج وخطط  بإعدادلتدريب الميداني النظرية المتمثلة ل
التوجيه الجمعي، ودراسة الحالة، حصص الفردي والجمعي، و 

  .الطلبة، ومعرفة مهارات اإلرشاد النفسي مشكالتوعرض 
 متطلبات مساق التدريب إلى أيضا  ه النتيجة ذه تفسير يمكنو 

بتطبيق االختبارات النفسية، والمهارات الميداني العملية المتمثلة 
 اإلرشادية، وعرض الحاالت ودراستها وتحليلها وعالجها،

وتقصي الطرق والمهارات اإلرشادية  وتصويرها وتسجيلها،
عالج هذه الحاالت من خالل إجراء  فيالحديثة التي تساعد 

التي تواجه الطلبة أثناء  المقابالت اإلرشادية، ومواجهة التحديات
 التدريب، واإلفادة من الخبرات العملية.

وتدعم نتائج الدراسة الحالية ما أكده الباحثون حول ضرورة 
اإلرشادية  المهاراتإكساب طلبة اإلرشاد النفسي المتدربين 

المتمثلة في مهارات التخطيط للعمل اإلرشادي، ومهارات اإلرشاد 
 والجمعي، ومهارات التوجيه الجمعي، الفردي، ومهارات اإلرشاد 

 Aladag)وبكتاس  الداجأ اتسقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة
& Bektaş,2009)  حول التدريب الميداني لطلبة اإلرشاد

النفسي في الجامعات، والتي أظهرت أن التدريب الميداني 
عنصر مهم في تعليم واكتساب المهارات وتطبيقها للمرشد 

 المتدرب.
تفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسة التي أجراها كما ا

 ,Born& Molen (Kuntze(2009,كونتز ومولين وبورن 
والتي أظهرت نتائجها أن التدريب الميداني فّعال في إكساب 
المهارات األساسية )كمهارة التشجيع، وطرح األسئلة، وعكس 

)التعاطف، والمواجهة المشاعر، والتلخيص( والمهارات المتقدمة 
عِادة الحكم على األفراد( للطلبة، كما أشارت النتائج  االيجابية، وا 
إلى تحسن مهارات المجموعة التجريبية، وقدرتهم على إتقان 

بشكٍل دقيق أثناء ومعرفتها المهارات األساسية والمتقدمة 
 الممارسة، مقارنة بنظرائهم من المجموعة الضابطة.

مع نتائج الدراسة التي أجراها  الدراسة كذلكوتنسجم نتائج هذه 
)Van der Molen, Hommes&هوميز وفان ديرمولين

والتي أظهرت نتائجها فاعلية التدريب الميداني في  2012 (
تحسين مهارات االتصال والكفاءة الذاتية المدركة، والدافعية 

استمرارية امتالك الطلبة  الذاتية لدى الطلبة، وأكدت النتائج
ارات االتصال، والكفاءة الذاتية، والدافعية الذاتية بعد سنة من لمه

 انتهاء مدة التدريب.
إّن التدريب الميداني فّعال في تحسين مهارات اإلرشاد النفسي  

ستراتجيات اإلرشاد، ا  ، وتحسين أساليب و وتعزيزها األساسية
وتعميق معنى العالقة اإلرشادية، وتدريب المرشدين على مهارات 

 ييم. التق
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  ثانيةالجامعة الوجود فروق لصالح طلبة أشارت النتائج إلى كما  
على مقياسي المهارات اإلرشادية، ومقياس الكفاءة الذاتية 

تبين أن  و، الجامعة األولى المدركة مقارنة بنظرائهم طلبة 
على مقياس المهارات  الجامعة األولى المتوسط الحسابي ألفراد 

فاءة الذاتية المدركة أقل من المتوسط اإلرشادية، ومقياس الك
. ويمكن تفسير هذه النتائج  الجامعة الثانيةالحسابي ألفراد 

، من  لثانيةالجامعة ابطبيعة التدريب الميداني الذي يتلقاه طلبة 
حيث زيادة ساعات التدريب الجامعية والميدانية، وطبيعة 

لمتدربين، اإلشراف على المتدربين، وتنويع نماذج اإلشراف على ا
وطبيعة المناخ الجامعي، وتنوع أماكن التدريب المتعددة في 

 .وعدم اقتصارها على التدريب الميداني المدرسي،  الجامعة 
الجامعة عدد الطلبة الملتحقين بالتدريب الميداني في  كما أنّ 

 (،14)  األولىالجامعة ( بينما كان العدد في 41هو ) الثانية
في الجامعة  فاعل بين الطلبة والمشرفينمما يزيد من مستوى الت

ويزيد من الوقت الفعلي المخصص لكل طالب أثناء  الثانية
 فرديا   طابعا    الثانيةالجامعة ويأخذ التدريب في  التدريب .

يلتقي طلبة دكتوراه وماجستير اإلرشاد النفسي بطلبة  إذوجمعيا  
فردية  لقاءات في البكالوريوس الملتحقين بالتدريب الميداني

وعددها  اللقاءات التدريبية مما ينعكس على نوع وجمعية، 
بإشراف أعضاء هيئة التدريس باإلضافة إلى  والتي تتموطبيعتها 

 إشراف المدربين المختصين.
واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسة التي أجراها باقري 

حول  (Bagheri,& Jaafar,& Baba,2012)وجعفر وبابا 
ة بين المناخ الجامعي لطلبة اإلرشاد النفسي والكفاءة العالق

يعتبر المناخ الجامعي أساسيا في تطوير أداء الطلبة،  والذاتية، 
من حل مشكالتهم  ايتمكنو لأداء مهامهم بنجاح،  في همويساعد

 .اعلية ومواجهتها بف
كما انسجمت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسة التي  

والتي أظهرت أن طول فترة   Meteyard,2012)د )ميتيار أجراها 
وعدد وحدات اإلرشاد تؤثر في قدرة الطلبة على ،  التدريب الميداني 

التفاعل العاطفي واالجتماعي مع اآلخرين، وتحسن وعيهم بالذات 

 .   واآلخرين، وتنمي مفاهيمهم المعرفية، وتعزز مهاراتهم اإلرشادية
نتائج الدراسة التي أجراها سوريسي  وتدعم نتائج الدراسة الحالية

والتي أظهرت   (Soresi,Nota,&Lent,2004) ونوتا ولينت
يجابيا  بكفاءة إأن كمية التدريب الميداني ونوعيته مرتبطة 

المرشدين الذاتية، وقدرتهم على تصور المشكالت المهنية 
المهني، وتقديم الخدمات اإلرشادية  القرار وعالجها، والتعامل مع

 هنية، واالختيار المهني، وتقديم الخدمات اإلرشادية التربوية. الم
متالك المهارات اإلرشادية مصدرا  مهما  لطلبة اإلرشاد اويعتبر 

تكوين مفهوم ذات إيجابي عن أنفسهم،  فيالنفسي، لمساعدتهم 
وتحسين كفاءتهم الذاتية المدركة، ورفع درجة ثقتهم بأنفسهم؛ مما 

فبرامج  .صيتهم، وعلى نموهم المهنيينعكس إيجابا  على شخ
بذاته،  زيادة الوعي فيالتدريب الميداني تساعد المرشد المتدرب 

وانفعاالته وانفعاالت اآلخرين وردود أفعاله، وتطور لديه مهارات 
اإلعداد والتخطيط للمقابلة اإلرشادية، ومهارات اإلرشاد الفردي، 

لجمعي، كما ومهارات اإلرشاد الجمعي، ومهارات التوجيه ا
تساعده في  التعبير عن الذات وتوكيدها وتنظيمها، وبناء مفهوم 
إيجابي عن الذات مما ينعكس على الفاعلية الذاتية المدركة لدى 

 الطلبة.
 التوصيات:

استنادا  إلى نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بتحسين الكفاءة الذاتية 
النفسي في  المدركة والمهارات اإلرشادية لدى طلبة اإلرشاد

 :، يمكن التوصية بما يأتي الجامعات األردنية
سات العليا في شراك طلبة الدراإاالستفادة من تجربة   -2

التدريب الميداني لطلبة البكالوريوس تحت إشراف المختصين 
 المؤهلين .

تحديد أعداد الطلبة في التدريب الميداني بما يتناسب مع   -1
  إمكانات التدريب واإلشراف .

تنمية الكفاءة في البيئة الجامعية  ثرأ جراء دراسات تبحثإ  -3
 .بعض المتغيراتالذاتية في ضوء 

بين الجامعات  وتبادل الخبرات توسيع مظلة التعاون  -4
 والعربية والعالمية في مجال التدريب الميداني .ردنية األ
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  134 -127(، 4)33مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

 

 :المراجع
 المناهج -نيكياإلكلي النفس علم، ( 1988 ) الستار عبد إبراهيم،

 .الرياض: دار المريخ للنشر ،والعالج والتشخيص
يفر،سوزان وبرينت، إملي وينج، كاترين)  23(، 1021إرفورد، برادلي وا 

، كتاب مترجم، المسعود، هالة اسلوباا على كل مرشد معرفتها
 وملكوش، رياض، عمان:  دار الراية للنشر والتوزيع. 

، الطبعة األولى، سسه وتطبيقاتهالتعلم أ(، 2004أبو عالم، رجاء )
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

عمان: ، 2، طالعملية الرشادية(، 1020أبو أسعد، عبد اللطيف )
 دار المسيرة للنشر والتوزيع.

عمان: ، 2، طالمهارات الرشادية(، 1008أبو أسعد، عبد اللطيف )
 دار المسيرة للنشر والتوزيع.

، القاهرة: مركز سيكولوجية الشخصية(، 1004أحمد، سهير )
 االسكندرية للكتاب. 

 لبنان: دار والثالثون، الثامنة الطبعة ،المورد (2004) منير البعلبكي،
 .والتوزيع للنشر للماليين العلم

، القاهرة: دار نظريات الشخصية(، 2891جابر، عبد الحميد )
 .النهضة العربية

مدى ممارسة المرشد النفسي (، 2001حداد، عفاف وعبد اهلل، سليم )
مجلة لفنيات المقابلة اإلرشادية من وجهة نظر المسترشدين، 

، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، منشورات أبحاث اليرموك
 .52-1،33(18جامعة اليرموك، المجلد )

مدى امتالك المرشد التربوي للمهارات (، 2007حوامدة، سامية )
، رسالة لزمات في محافظات فلسطيناإلرشادية في التعامل مع ا

 ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان.
نماذج في التطبيق (، 1020الخالدي، عطا اهلل و اليصخان، ابراهيم )

، الرياض: 2، طالعملي لإلرشاد في المدارس والمراكز والجامعات
 مكتبة المدينة للنشر والتوزيع.

هناء والشلهوب، هيفاء الربيع،  الخشمي، سارة والرواف، مها وغز،
دليل التدريب الميداني، لطالب الخدمة (، 1001نوال )

 ، الرياض:  دار الرشد للنشر والتوزيع.الجتماعية
أثر برنامج إرشادي متركز على (، 2013خطاطبه، يحيى )

، أطروحة النفعالت في خفض الرق وتحسين مفهوم الذات
 ردنية، عمان.دكتوراه غير منشورة، الجامعة األ

، جامعة 2، طعلم النفس الرشادي(، 1009الدرمكي، فاطمة ) 
 االمارات العربية المتحدة.

، القاهرة: مكتبة أساسيات التدريب الميداني(، 2899) رجب، إبراهيم
 وهبة.
 األولي،عمان:  الطبعة ،الطفل نفس علم ( 1998) محمد الريماوي،
 والتوزيع. للنشر الشروق دار
، الجامعة األردنية، سلسلة مهارات التصال(، 1999أسعد )الزعبي، 

 عمان، األردن.
الرشاد النفسي (، 1022زغبوش، بنعيسى واسماعيل، علوي )

المعرفي والوساطة التربوية، تقنيات المقابلة والنصات وتدبير 
 االردن: عالم الكتب الحديث.الحوار، 

وي للمهارات مدى امتالك المرشد الترب (،1998زيادة، أحمد )
، رسالة ماجستير غير منشورة، اإلرشادية في التعامل مع الزمات

 جامعة اليرموك، األردن.
دليل (، 1022األسمري، مشبب والشهراني، عائض ومحمود، خالد )

التدريب الميداني لطالب وطالبات علم الجتماع والخدمة 
 ، الرياض :مكتبة الشقري للنشر والتوزيع.الجتماعية

  :القاهرة ،النفسي والعالج اإلرشاد نظريات ،(1994) محمد وي،الشنا
 .والتوزيع للنشر غريب دار

، القاهرة: دار العملية اإلرشادية والعالجية(، 1996الشناوي، محمد )
 غريب للطباعة والنشر والتوزيع.

(، أثر برنامج تدريبي على مهارات 1994الصمادي، أحمد )
، سلسلة العلوم اإلنسانية مجلة أبحاث اليرموكالمرشدين، 

 .294-273(،1واالجتماعية، منشورات جامعة اليرموك، المجلد )
أثر برنامج إشرافي قائم على اكتساب (، 2004ضمره، جالل )

، المهارة على الفعالية الذاتية والقلق عند المرشدين المبتدئين
  رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

، المقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي(، 1987، ماهر )عمر
 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

، التدريب العملي والزيارات الميدانية(، 1021فهمي، محمد )
 االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
(، أثر برنامج تدريبي 2003المعروف، صبيحي والحديثي، زينات )

مجلة البحوث رشادية في المقابلة، لتطوير مهارات االتصال اإل
 .16-139، 24(، 12، جامعة قطر، )التربوية

، التوجية والرشاد النفسي (،1020مداح، ظالل ومصطفى، علي)
 الرياض: دار الرشد للنشر والتوزيع.
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 شروط وقواعد النشر في
 مجلة احتاد اجلامعات العربية للبحوث في التعليم العالي

  
تنشر اجمللة البحوث العلمية األصيلة التي تتوافر فيها شروط البحث العلمي  (1

يتم استالم البحث املستوفي للشروط واملعايير و املتعارف عليها عاملياً. وخطواته
 : اآلتية

)تعنى بقضايا  وأهدافها هتمامات اجمللةاوقوع موضوع البحث ضمن  -
 .التعليم اجلامعي والعالي(

 .التزامه بقواعد النشر املتبعة في اجمللة -
على موقع اجمللة في  الذي تعتمده اجمللة )املتوفر تعبئة منوذج التعهد واإلقرار -

 .حتاد(األمانة العامة لال
ً  التعتمد اجمللة منطاً  (2 ً في عناصر تقرير البحث، نظر واحدا في طبيعة  املتعددللتنوع  ا

ال ان العناصر إ ، ومن التجريبي امليداني إلى  الوصفي،كماً ونوعاً البحوث التربوية 
 الرئيسية املشتركة  بينها تتمثل في:

 وأهميته. ،ومسوغاته ،وأدبياته ،مقدمة أو  خلفية موضوع البحث -
 وربطها باملقدمة. ،مشكلة البحث وحتديد عناصرها -
وتتضمن اإلجراءات  ،منهجية البحث املناسبة لطبيعة املشكلة البحثية -

والبيانات الكمية أو  النوعية التي مكنت الباحث من معاجلة املشكلة 
 ضمن محددات وافتراضات بحثية واضحة. ،البحثية

 ،ها مناقشة علمية مبنية على إطار فكري متنيومناقشت ،نتائج البحث -
يعكس تفاعل الباحث مع موضوع البحث من خالل ما يتوصل اليه الباحث 

 من استنتاجات وتوصيات مستندة إلى  تلك النتائج.
 : يأتييوقع الباحث على تعهد وفق منوذج خاص تعتمده اجمللة ويتضمن ما (3

الكاملة عن أي انتهاك أو  جتاوز ألخالقيات البحث في حالة  املسؤوليةحتمل أ -
جتاوز األخالقيات العلمية املتعلقة بالتعامل مع العينات،  )مثل ؛ثبوته

 والبيانات، واألدوات، وحق امللكية(
لن يقدم إلى  أي ، وأي مجلة أخرىإلى  لم يقدم للنشرو ،البحث لم ينشر -

وز النظر في طلب الباحث املوافقة ، ويجمجلة أخرى في حالة قبوله للنشر
  اخلطية على تقدمي البحث للنشر في مجلة أخرى. 

بالغ الباحث بوصول بحثه إلى  إعدم التقدم بطلب سحب البحث بعد  -
اجمللة، ودفع تكاليف البحث التي تقدرها هيئة التحرير في حالة التقدم 

 ستالم.بالغ الباحث باالإبطلب سحب البحث في أي وقت بعد 
دم اعتراض أي عضو من أعضاء فريق البحث على أي قضية تخص فريق ع -

عتراض يلتزم املوقع على التعهد البحث نفسه، وفي حالة تلقي هذا اال
ً  النشر بدفع تكاليف عن السير  التي تقدرها الهيئة، ويتم التوقف كليا

  .بإجراءات نشر البحث
 American) األمريكان يكولوجينيالس رابطة نظام اجمللة دـــــــتعتم (4

Psychological Association (APA)  )  ألغراض التوثيق للمراجع باإلجنليزية



 ب
 

خراج األشكال واجلداول وأخالقيات البحث وغيرها من عناصر تقرير إو ،قتباسواال
 ً املصادر الثانوية غير املوثوقة  يعتمدعلى وعلى الباحث ان ال ،ومضموناً  البحث شكال

بعض العناصر التي يتوقع من الباحث العودة إلى  قواعد  يأتيفي هذا اجملال، وفيما 
البيانات واملواقع اإللكترونية التي تساعد في التعرف على املعايير والشروط في هذا 

ومنها )مع مالحظة بعض املعايير غير احلدية، وحتتفظ اجمللة ببعض  ،النظام
 خلصوصيات في هذا اإلطار(:ا

مبا في ذلك  أعلىصفحة كحد  22 عدد كلمات البحث أو الصفحات ) -
 .مالحق البحث(

 .(أعلىكلمة كحد  222عدد كلمات امللخص بالعربية ) -
 .(أعلىكلمة كحد  222عدد كلمات امللخص باإلجنليزية) -
 .كلمة( 22 علىعدد كلمات العنوان )التزيد  -
 .كلمات(  Keywords()2-7) عدد الكلمات املفتاحية -
 .(  (Table Formatشكل اجلدول -
ختالف في عدد التوثيق في املنت وقائمة املراجع من كتب ودوريات مع اال -

 .املؤلفني، والتوثيق من اإلنترنت في ضوء طبيعة املعلومات املتوفرة
 .اإللتزام بأخالقيات البحث وحقوق امللكية -

 ً على مدى التنوع في املتغيرات التي حتكم عملية للتعرّف  اآلتيةاملواقع  )انظر مثال
 مباشرة أو من مواقع أخرى (APA) سواء من موقع  حسب التنوع في املصادر التوثيق

 تزام بها. للتمكني الباحثني من متابعتها واال غير مباشرة
http://employees.csbsju.edu/proske/nursing/apa.htm 
http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#magazines 
http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#articles 
http://writing.wisc.edu/Handbook/DocAPACitations_Elec.html 

الكلمات املفتاحية التي تسهل عليه الدخول إلى  مواقع  باختياروينصح الباحث هنا  
  ,APA citation, APA examplesأخرى لهذا الغرض مثل 

مع تعديل طفيف حتدده طبيعة الثقافة  (APA)يطبق على املراجع العربية نظام  (2
 مثل:العربية املتعلقة بطريقة كتابة اسم الباحث، 

ــود ــد ع ــائج 2211) ةاحم ــأثرين بنت ــن املت ــتقة م ــودة املش ــمان اجل ــايير ض (. مع
ــز االعتمــاد واجلــودة(.   فةة  األردنيةة  اجمللةة التقيــيم فــي املدرســة )مــدخل مقتــرال لتحفي

 .193-163،(2)7،التربوي  العلوم
Ahmad, A. (2011). Quality assurance standards derived from stakeholders (A 
suggested perspective to spur accreditation and quality). Jordan Journal of 
Educational Sciences, 7(2), 163-193.     

 : لتوضيح املقصودعند التوثيق باملنت  اآلتيةوأنظر أيضا األمثلة  
ول واألخير للمؤلف، وسنة النشر يشار إلى  املراجع العربية في منت البحث باالسم األ      

) سيد خيري،  :مثل ،وذلك بني قوسني ،الصفحة أو الصفحات التي رجع إليها الباحثورقم 
 ،(، وفي حالة وجود أكثر من مؤلفني يشار إلى  االسم األول واألخير للمؤلف األول 99، ص 1992

( على أن تكتب األسماء كاملة 23-22،ص 1992ويكتب بعده وأخرون مثل )حامد زهران وآخرون، 
 ائمة املراجع.للمؤلفني في ق



 ج
 

 ،سنة النشر وفي حالة املرجع األجنبي يكتب اإلسم األخير فقط ) اسم العائلة ( مع  
وفي حالة وجود مؤلفني تكتب  . (Ferguson, 1993, P. 115 ) :مثل ،ورقم الصفحة

وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني فيكتب االسم  (Mustafa and Sultan, 2010). هكذا 
 :مثــــل ،فرقم الصفحة ،ثم سنة النشر ، et alاألخير للمؤلف األول ويكتب بعده .

(Mayer, et al. 1995, P. 445)   .أما في قائمة املراجع فتكتب أسماء املؤلفني كاملة
 قائمة املراجع.التي تفصل بني مؤلفني في املنت تصبح & في  and   مع مالحظة أن

التي )بغرض التوضيح فقط ال بغرض احلصر(  ؛األخرى املعايير عينة من  يأتيوفيما 
حثيثية  ، وحتتاج إلى مراجعةالبحثيتوقع من الباحث التأكد من توفرها في مخطوط 

 لتحقيق أكبر قدر من معايير اجلودة في إعداد تقرير البحث كماً ونوعاً.
وسنة  ،املنت والقائمة من حيث العدد واإلسم األولالتوافق بني املراجع في  -

 .النشر
 .التمييز بني املراجع الورقية واإللكترونية -
 .URLأو  املوجودة على   DOIالتمييز بني املراجع اإللكترونية احملددة برقم -
 .للمراجع في القائمة Alphabetical  األلفبائيالتسلسل  -
 عناصر التوثيق في املنت والقائمة.املسافات واإلشارات املستخدمة ضمن  -
 ستعادة للمعلومات من اإلنترنت.يذكر تاريخ اال متى يذكر أو ال -
 ،التمييز بني املرجع والذي يليه في قائمة املراجع من خالل املسافة املتروكة -

 .وال تستخدم أي عالمات ترقيم
اليوجد تسطير داخلي في اجلدول، ولكن ميكن ان يكون رقم اجلدول ضمن  -

 ً  .مستقل من ان يكون في سطر العنوان بدال
 و ،Italicميكن ان يظهر اسم اجمللة في التوثيق على شكل خط مائل  -

 .Boldبالبنط العريض 
ً  ،يقدم البحث مكتوباً باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية  (6  احلاسوبعلى  ومطبوعا

على ورق   Normal 14حجم خط  ، MS Wordمبسافات مزدوجة، ومتوافقة مع برنامج 
(A4)، لكترونية على إونسخة  ،من ثالث نسخ ورقية على وجه واحد،وCD،  وان ال

وترسل البحوث  في أي موقع من البحث، األسود واألبيضيضاف للبحث أي لون غير 
 وجميع املراسالت املتعلقة باجمللة إلى:

 رئيس هيئة حترير مجلة احتاد اجلامعات العربية
 األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية 

 ( اجلبيهة 421ص. ب )
 اململكة األردنية الهاشمية -عمان  11941الرمز البريدي 

 ويجوز استقبال البحوث بواسطة البريد اإللكتروني للمجلة
  siham@aaru.edu.jo   أو  secgen@aaru.edu.jo 

من الضروري أن يظهر في الصفحة األولى من البحث عنوان البحث، واسم  (7
الباحث)الباحثني(، وجهة العمل، والعنوان )العناوين(، وأرقام الهواتف اخللوية، والبريد 
اإللكتروني، ورقم الفاكس )ان وجد(، ولضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم، 
يجب عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني في منت البحث، أو أية إشارة تكشف عن 
هويتهم، وميكن استخدام حاشية الصفحة األولى لتحديد جهة الدعم أو عبارة 

 شكر جلهة معينة ذات صلة.

mailto:siham@aaru.edu.jo
mailto:secgen@aaru.edu.jo
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تصال املتوفرة في حينه بتاريخ استالم أو بوسائل اال شعار الباحث  الكترونياً إيتم  (9
عتذار عن السير في ن وجدت( أو أن يتم االإوقد يتم إشعار الباحث بالنواقص ) ،البحث

 اإلجراءات في ضوء التحكيم األولي.
لتقرير أهليته  ؛يخضع البحث املرسل إلى اجمللة إلى حتكيم أولي من هيئة التحرير (9

جراءات التحكيم اخلارجي إللتحكيم اخلارجي، ويحق للهيئة أن تعتذر عن السير في 
 قبول البحث للنشر في أي مرحلة دون إبداء األسباب.عدم عن  أو
البحث املقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر بصرف النظر عن  (12

 العدد الذي مت حتديده أو العدد الذي أرسل إليه أو في أحد األعداد التي تليه.
اجمللة )بكليته أو  أجزاء منه( رساله إلى  إتعتذر اجمللة عن عدم إعادة  البحث الذي يتم  (11

إلى الباحث في حالة عدم قبوله للنشر في أي مرحلة من املراحل، كما تعتذر عن أي 
طلب بتزويد الباحثني بتقارير التحكيم للبحث الذي يتم رفضه، إال باستثناء من 

 هيئة التحرير.
بالضرورة عن الباحث )الباحثني(، وال يعبر  نظر ما ينشر في اجمللة يعبر عن وجهة  (12

 وجهة نظر اجمللة. 
ترتب البحوث عند النشر في عدد اجمللة وفق اعتبارات فنية، وليس ألي اعتبارات أخرى  (13

 أي دور في هذا الترتيب، كما أنه المكان ألي اعتبارات غير علمية في إجراءات النشر.
غيرها من إذا استخدم الباحث برمجيات أو أدوات قياس من اختبارات واستبانات، أو   (14

أدوات البحث، فعلى الباحث أن يقدم نسخة كاملة من األداة التي استخدمها إذا لم 
أو  لم ترفق مع مالحقه، وأن يشير إلى اإلجراءات القانونية التي  ،ترد في منت البحث

تسمح له باستخدامها في بحثة. وأن يحدد للمستفيدين من البحث اآللية التي 
  البرمجية أو  األداة.ميكن اتباعها للحصول على 

التتقاضى اجمللة أجورا على النشر فيها، وال تدفع للباحث مكافأة مالية عن البحث  (12
ً شإالذي ينشر فيها. ومبجرد  نهائياً، تنتقل  عار الباحث بقبول بحثه للنشر قبوال

 حقوق الطبع والنشر إلى  مجلة احتاد اجلامعات العربية.
   
 
 
 
 


