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مقترحات لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي للجامعات
زياد بركات  -كلية التربية
جامعة القدس المفتوحة
فلسطين
تاريخ القبول2016/1/18 :

تاريخ التسلم2015/9/30 :

هدفت الدراسة الحالية استطالع عينة من العاملين اإلداريين واألكاديميين في بعض الجامعات الفلسطينية حول أبعاد اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة هذه
الجامعات للتصنيف العالمي للجامعات ،تكونت هذه العينة من ( )192فرداً طبق عليهم استبانة مكونة من ( )37فقرة تمثل كل منها عنص اًر من اإلستراتيجية

المقترحة موزعة على ثالثة مجاالت :األول متعلق بالموارد البشرية ،والثاني متعلق بالناحية المادية ،والثالث متعلق بالناحية اإلدارية واألكاديمية .وقد أظهرت
نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد عينة الدراسة للعناصر المختلفة في المجاالت الثالثة كانت بمستو مهم جداً .ومن جهة أخر بينت النتائج عدم وجود فروق

دالة إحصائي ًا في مستو تقديرات أفراد عينة الدراسة على المجاالت اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي للجامعات تبعاً
للمتغيرات :الجنس ،والتخصص ،والمؤهل العلمي ،ونوع الوظيفة ،والخبرة ،والرتبة العلمية .وفي ضوء هذه النتائج ،اقترحت عدة توصيات كان أهمها دعوة

الجامعات الفلسطينية لتعزيز المعايير ومؤشرات األداء الكمية ذات العالقة بنتائج هذه الدراسة والتمسك بها والعمل على أساسها لتمكين الجامعات من االرتقاء
والتطور ،وأن تعمل هذه الجامعات على تكثيف الجهود لمواصلة التطور واالرتقاء بها إلى مصاف الجامعات العالمية.
(الكلمات المفتاحية :اإلستراتيجية ،الجامعات الفلسطينية ،التصنيف العالمي للجامعات).

A proposed for Preparing Palestinian Universities for the Global Ranking of Universities

Zeiad Barakat
Al-Quds Open University
zbarakat@qou.edu
his study aimed to survey a sample of administrators and academics who work in some Palestinian universities
about the dimensions of the proposed strategy for preambling these universities for the global ranking of
)universities. This sample consisted of (192) individuals whom applied to them a questionnaire consisting of (37
items each representing an element of the proposed strategy, distributed to three domains: the human resources, the
physical resource aspect, and that of the administrative and academic aspect. Results showed that the study sample's
estimates of the three areas were at the level of "very important". On the other hand, results showed that there were no
statistically significant differences in the regarding the study sample's estimates on the proposed strategy areas according
to: sex, specialization, academic qualification, type of function, experience and professional rank. In light of these results
many recommendations were suggested: important of which is to encourage Palestinian universities to enhance
quantitative performance indicators related to the results of this study, upheld and act upon them to enable these
universities to improve and develop. Moreover, universities should intensify efforts to further promote and upgrade to
world class universities.
(Key words: Strategy, Palestinian Universities, Ranking of Universities).
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المقدمة والخلفية النظرية:

مع تعاظم الدور الفاعل للمعرفة والمعلومات في بناء االقتصاد

الذي أثمر عن تنافس شديد بين هيئات ومؤسسات عالمية أخذت

العالمي مطلع القرن الحالي وتحول الركب االقتصادي العالمي

على عاتقها هذه المهمة لتصنيف جامعات العالم ،فأصبح هناك

إلى اقتصاد المعرفة ،أصبحت مؤسسات التعليم والبحث

ما يعرف بتصنيف شنغهاي ( International Ranking

العلمي ،ممثلة في الجامعات ،هي الالعب الرئيس في بناء

 )Shanghai Jiao Tangالصيني ،وتصنيف تايمز

وتطور الدول ،وأصبحت الجامعات محط أنظار العالم أجمع

( )Times- QSالبريطاني ،والتصنيف ()Webometrics

معايير للمفاضلة بين الجامعات ومقاييس للحكم على نقاط القوة

يعد تناول إشكالية التصنيف الدولي للجامعات موضوعاً يثير

المعايير المعلنة والمتفق عليها مسبقاً ،يتم إصدار قائمة تتبوأ

اختالفاً ،وان كان األمر كذلك بصفته العامة نجده منطقياً أيضاً

اإلسباني ،باإلضافة إلى تصنيفات عالمية ومحلية أخر متعددة.

ومركز اهتمامه ،مما جعل لزاماً على متخذي القرار التوصل إلى

والضعف بين جامعة وأخر حول العالم .وبعد تطبيق تلك

عديداً من التساؤالت ويذهب باآلراء لتتحرك بين قطبي االجتهاد

فيها أعرق وأفضل الجامعات في العالم مكانة الصدارة ،األمر

عندما يكون الحديث عن موقع الجامعات العربية في ذلك
1

زياد بركات

التصنيف ،وهكذا يتقاسم التحليل واالستنتاج فريقان ال وسيط

الموضوعية التي يستند إليها هذا التصنيف جعلته يحتل أهمية

بينهما ،األول يجد في األمر صدمة حقيقية ومخيبة لآلمال

لد

إدارات الجامعات التي أخذت تتنافس الحتالل موقع متميز

والطموحات في ظل حجم اإلنفاق والدعم الحكومي والصورة

فيه حتى تضمن سمعة علمية عالمية جيدة ،ويقوم هذا التصنيف

الذهنية التي تمكنت بعض الجامعات العربية من بنائها بفعل
ِق َدمها النسبي في المنطقة عموماً .أما الفريق اآلخر ،فال يجد

على فحص ألفي جامعة في العالم من أصل قرابة عشرة آالف

جامعة مسجلة في اليونسكو امتلكت المؤهالت األولية للمنافسة

في األمر ما يدعو إلى القلق أو االستغراب ،معلالً نتائج

خالل الخطوة الثانية من الفحص يتم تصنيف ألف جامعة منها

التصنيف الدولي إما باالنحياز أو عدم سالمة المعايير ،وأحياناً

وتخضع مرة أخر للمنافسة على مركز في أفضل ()500

التفسيرات ما يجعله من تداعيات نتائج التصنيف السابق

التصنيف أربعة من المعايير لقياس كفاءة الجامعات وجودتها

ودالالته (ويح2015 ،؛ الصديقي.)2014 ،

هي :جودة التعليم ،وجودة هيئة التدريس ،ومخرجات البحث،

إن الترتيب األكاديمي للجامعات العالمية ( (Academic

وحجم المؤسسة (Wang et al, 2014؛ Salmi, 2009؛

باختالف بيئة وقواعد المفاضلة بين الجامعات ،ويجد في هذه

Universities

World

of

Ranking

جامعة يتم نشرها ( .)Hazelkorn et al, 2013ويعتمد هذا

والمعروف

.)Liu, 2005

اختصا اًر ) ،)ARWUوهو يصدر من مركز بحوث الجامعات

التصنيفات العالمية للجامعات

تونغ بشانغهاي ألول مرة في شهر يونيو في ( ،) 2003وبعد

مؤسسات التعليم العالي استوجب ظهور نوع جديد في أدبيات

ذلك يتجدد كل سنة ( .)Altbach & Salmi, 2011إن

التقييم الخارجي لهذه المؤسسات ،فظهر مصطلح تصنيف

العالمية العالية التابع لمعهد بحوث التربية والتعليم العالي ،جياو

إن الطفرة الكبيرة والتوسع الكمي والنوعي غير المسبوق في

 ARWUيستخدم المقاييس الستة الموضوعية لترتيب

الجامعات وترتيبها وفق معايير محددة ،وكانت بدايات هذا

الجامعات العالمية ،مما يتضمن عدد الحائزين من خريجي

الظهور في عام ( )1965في دراسات أوروبية لتقييم نوعية

الجامعة على جائزة نوبل ( ،)Nobel Prizeوفيلدز ( Fields

الجامعات وأدائها اإلداري واألكاديمي (حورية واللهيبي،

 ،)Medalوعدد العلماء باالستشهاد بأقوالهم وعدد البحوث

 .)2013أما المفهوم الحديث لتصنيف الجامعات فقد بدأ في

المنشورة في مجلتي الطبيعة ) (Natureوالعلم (،)Science

أمريكيا في عام ( ،)1983وظهرت هذه التجربة في ألمانيا عام

والمباحث المتضمنة في فهرس استشهاد العلم )  (SCIEوفهرس
استشهاد العلوم االجتماعية ) (SSCIومعدل تصرفات األساتذة

( ،)1989تالها التجربة البريطانية عام ( ،)1993ثم التجربة

اليابانية عام (( )1994أبو خلف .)2004 ،ومع مرور الزمن

( )1200

ظهرت العديد من المؤسسات والجهات التي ترعى تصنيفات

جامعة ،ويصدر ) (ARWUالجامعات العالمية التي تحل محل

محلية واقليمية وعالمية للجامعات ،ولكن ذاع الصيت والشهرة

بشكل ملموس ،فعدد الجامعات المرتبة هو

الخمسمائة األولى كل سنة (خبير2015 ،؛ Rauhvargers,

بشكل كبير عالمياً لعدد قليل من هذه التصنيفات في األوساط

صنف من
إن التصنيف األكاديمي لجامعات العالم هو ترتيب ُ
قبل معهد التعليم العالي التابع لجامعة شانغهاي جياو تونغ،

 .1تصنيف جامعة جياو جونغ شنغهاي ) :)ARWUوهو

.)2011

األكاديمية واإلدارية ،هي:

تصنيف من إصدار جامعة جياو تونغ شنغهاي الصينية،

ويضم كبر مؤسسات التعليم العالي ُمصنفة وفقاً لصيغة محددة
تعتمد على عدة معايير لتصنيف أفضل الجامعات في العالم

ويعرف

بالتصنيف

بشكل مستقل ،وكان الهدف األصلي لهذا التصنيف هو تحديد

العالمية

of

)  ،Universities ARWUوقد صدر أول تصنيف عام

موقع الجامعات الصينية في مجال التعليم العالي ومحاولة

( (2003من معهد التعليم العالي بالجامعة ،وكان الهدف

تقليص الهوة بينها وبين أفضل الجامعات النخبوية في العالم

World

األكاديمي
Ranking

للجامعات
(Academic

من إصداره معرفة موقع الجامعات الصينية بين الجامعات

(Blanca et al, 2011؛  .)Goodall, 2006إن المعايير

العالمية من حيث األداء األكاديمي والبحث العلمي،
2
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ويستند هذا التصنيف إلى معايير موضوعية جعلته مرجعاً

ثانياً :معدل النشر لعضو هيئة التدريس ()%20

وتشير إليه كأحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات

رابعاً :نسبة أعضاء هيئة التدريس األجانب ()%5

تتنافس الجامعات العالمية على أن تحتل موقعاً بار اًز فيه

ثالثاً :نسبة توظيف الخريجين ()%10

ومؤسسات التعليم العالي ،ويقوم هذا التصنيف على
فحص )) 2000

جامعة

في

العالم

من

خامساً :نسبة الطلبة األجانب ()%5

أصل

سادساً :نسبة المدرسين إلى الطلبة ()%20

قرابة ) (10000جامعة مسجلة في اليونسكو امتلكت

 .3تصنيف التايمز ( :)The TIMES- QSيصدر هذا

المؤهالت األولية للمنافسة ،ويعتمد التصنيف على معدل

التصنيف عن شركة تعليمية مهنية تدعى كواكواريلي

حصولها على جائزة

سيموندس ( ،)Quacquarelli Symondsالتي تأسست

اإلنتاج العلمي للجامعة ،وعلى مد

نوبل أو أوسمه فيلد للرياضيات ،وتقوم طريقة التصنيف

عام ( ،)1990وتهدف إلى رفع مستو المعايير العالمية

على أساس أربعة معايير رئيسة هي :جودة التعليم ،كفاءة

للتعليم العالي ،والحصول على معلومات عن برنامج

أعضاء هيئة التدريس ،واإلنجاز األكاديمي مقارنة بحجم

الدراسة في مختلف الجامعات خاصة في تخصصات

قائمة بأفضل ( ) 500جامعة في شهر سبتمبر من كل

أكثر من ( )30ألف جامعة حول العالم بغرض إصدار

& Ezzarfi

دليل يساعد الطلبة والشركات المهنية في اختيار

 .)Elmajid, 2009وتتضمن طريقة التصنيف أربعة

الجامعات .وقد أصدرت هذه الشركة قائمة تصنيف لها عام

معايير رئيسة يمكن تلخيصها واألوزان لكل منها ( Salmi,

( )2005بالشراكة مع مجلة التايمز للتعليم العالي ،وقد

المؤسسة العلمية ،واإلنتاج البحثي ،وتنشر هذه الجامعة
عام (التباخ2011 ،؛ نجيب2011 ،؛

العلوم والتقنية ،وعمل مقارنة ألفضل ( )500جامعة بين

2013؛ Loobuyck, 2009؛ مصطفى)2009 ،

استمرت هذه الشراكة حتى عام ( ،)2009ليستقل كل

كاآلتي:

منهما بتصنيف مستقل بعد ذلك ،ويعتمد هذا التصنيف

أوالً :جودة التعليم والمتمثل في الخريجين الفائزين بجائزة

على ستة مؤشرات ذات بنية هيكلية الطابع (صائغ،

نوبل أو جوائز في جودة التعليم للرياضيات (.)%10

 ،)2011هي:

ثانياً :كفاءة أعضاء هيئة التدريس والمتمثل في نسبة

أوالً :تقويم النظير (:)Academic Peer Review

الرياضيات ( ،)%20ونسبة الرجوع واالستشهاد بأبحاثهم
(.)%20

ثانياً :نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة ( Faculty
 :)Student Ratioونسبته (.)%20

ثالثاً :اإلنجاز األكاديمي مقارنة بحجم المؤسسة العلمي

ثالثاً :البحوث واإلشارة العلمية ( Citations Per

رابعاً :اإلنتاج البحثي والمتمثل في عدد األبحاث المنشورة

رابعاً :تقويم سوق العمل ( :)Employer Reviewونسبته

في الكشاف المرجعي للعلوم االجتماعية والمرجعي الموسع

خامساً :األساتذة األجانب (:)International Faculty

الفائزين منهم بجائزة نوبل أو جوائز فيلد في جودة

ونسبته (.)%40

والمتمثل في أداء الجامعة بالنسبة لحجمها (.)%10

 :)Facultyونسبته (.)%20

في مجلتي الطبيعة والعلوم ( ،)%20واألبحاث المذكورة

(.)%10

(.)%20
.2

تصنيف

(

University

World

ونسبته (.)%5

THES-QS

شادساً :الطلبة األجانب (:)International Students

 )Rankingsالبريطاني للجامعات العالمية :ويقوم هذا

ونسبته (.)%5

 .4تصنيف ويبومتركس األسباني لتقييم الجامعات والمعاهد

التصنيف على أساس ستة معايير (الفيصل2011 ،؛

(:(Webometrics CSIC

 )Horta, 2009هي:

يقوم

على إعداد هذا

التصنيف معمل ) (Cyber metrics Lab, CCHSوهو

أوالً :جودة البحث العلمي ()%40
3
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وحدة

المركز الوطني للبحوث (National

في

( )Googleوالروابط الداخلية بالياهو ( )Yahooوتصنيف

) Research Council, CSICبمدريد في أسبانيا
بتصنيف

ويعرف

الويبومتركس

مرور اليكسا (( )Alexaصائغ2011 ،؛ Guangkuan,
.)2013

(Webometrics

)  ،Ranking of World Universitiesبدأ هذا

وبالنظر إلى معايير التصنيف أعاله ،يمكن القول بشكل قاطع

(  )2004بتصنيف ( )16000جامعة،

أنه ال مكان للجامعات غير البحثية في قائمة أفضل خمسمائة

يهدف هذا التصنيف بالدرجة األولى إلى حث الجهات

جامعة عالمية ،وتشير دراسات حديثة إلى أن التقدم العلمي

األكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية

وتوطين التكنولوجيا ليس من أولويات األقطار العربية واألفريقية.
وفي هذا السياق أورد العالِم أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل

التصنيف

سنة

تعكس مستواها العلمي المتميز على اإلنترنت وليس ترتيباً
أو

تصنيفاً

للجامعات،

بل

ترتيباً

في الكيمياء ( )1999بأن ما يصرف على البحث العلمي في

لموقع

الجامعة )  .(Ranking Webويتم عمل هذا التصنيف

أفريقيا والعالم العربي ال تزيد نسبته عن ( )%1من إجمالي

في شهر يناير ويوليو من كل سنة ،ويعتمد على قياس أداء

اإلنفاق السنوي العام مقارنة بإسرائيل ( )% 4,7لتقفز إلى

الجامعات من خالل مواقعها االلكترونية ضمن المعايير

المركز األول متخطية الواليات المتحدة التي ال يزيد معدل

( الحجم  -اإلشارة إلى األبحاث  -األثر العام) ( Salmi,

إنفاقها على البحث العلمي على ( ،)%2,7بينما يرتفع إلى

2012؛ الرشيد والفرحان )2009 ،كاآلتي:

( )%2,8في دول جنوب شرق آسيا و( )%3,5في اليابان،

أوالً :حجم الموقع ()%20

و( )%3,6في فنلندا و( )%4,2في السويد (إبراهيم.)2014 ،

ثانياً :الملفات الثرية ()%15

واتساقاً مع ما أورده العالم المصري نلحظ مقارنة غير مبررة

رابعاً :الرؤية للرابط ()%50

الكتب والدوريات العلمية التي تصدر سنوياً في األخيرة يبلغ

بالتأمل في الوضع العلمي بين العالم العربي واسرائيل .فعدد

ثالثاً :علماء جوجل ()%15

 .5التصنيف األسترالي الدولي للموقع اإلليكتروني للجامعات

( )4000إصدارة في حين أن العالم العربي ينتج في العام

والكليات على الشبكة العالمية (  :)ICUs4يشبه تصنيف

( )400دورية ومؤلفاً فقط رغم اإلمكانيات المادية المهولة للعرب

المواقع اإلليكترونية للجامعات التي نالت االعتراف أو

التي تجابه المؤسسات الجامعية العربية عدم مواكبتها لمستجدات

االعتماد األكاديمي من منظمات أو هيئات دولية ،ويعلن

العصرنة ،إذ يذكر كلوفيس مقصود (أستاذ القانون الدولي

ذلك التصنيف كل ستة أشهر ،ويطلب من كل الكليات

بالجامعة األمريكية في واشنطون) أن ( )%75من هذه

والجامعات المشاركة في التصنيف إضافة وتحديث بياناتها

الجامعات نشأت في العقود األخيرة وهي غير مرتبطة

الويبماتركس األسباني ،ولكن يهتم بقياس مد

شهرة

وبخاصة دول الخليج البترولية (خبير .)2015 ،ومن التحديات

بالقطاعات اإلنتاجية ،عالوة على أن معظم الوقت في هذه

شهرياً ،ويحتوي هذا التصنيف على ( )9000كلية وجامعة

الجامعات مخصص للتدريس وليس للبحث العلمي الذي يتطلب

يتم تصنيفهم وفقا لشهرة موقعها اإللكتروني على شبكة

اإلنترنت لد

إنفاقاً غير قليل (الفيصل .)2011 ،فالتقديرات األولية لحجم

( ) 200دولة ( Senanayak et al,

 .)2014ويهدف هذا التصنيف إلى ترتيب الكليات

اإلنفاق في مجال التعليم في العالم العربي حتى العام ()2015

اإللكتروني للجامعات بشكل تقريبي ،وهو ال يصنف

النسبي مقارنة باألوضاع المالية السائدة في معظم البلدان

مؤسسات التعليم العالي بناء على جودة التعليم أو مستو

العربية – إال أنه ال يفي بالطبع بالحد األدنى مما هو مطلوب

الخدمات المقدمة ،ويعتمد التصنيف على ثالثة مقاييس

للتواصل مع ثورة المعلوماتية وتوطين العلم في المجتمعات

ثالث محركات بحث وهي :تصنيف صفحة الجوجل

العربي من اإلنفاق على التعليم ال يتجاوز( ) 340دوالر سنوياً،

والجامعات

العالمية وفق شهرة وجماهيرية

تصل إلى ( ) 154مليار دوالر ،وهذا الرقم – رغم ارتفاعه

الموقع

العربية (نجيب .)2011 ،ويلزم التنويه إلى أن نصيب المواطن

موضوعية ومستقلة على شبكة اإلنترنت مستخلصة من
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بينما يصل في إسرائيل إلى ( )2500دوالر ،وبالنسبة لعدد

مجتمعات غربية ذات تطور تاريخي مغاير وواقع حضاري يباين

الباحثين العلماء في كل مليون نسمة ،تتفوق إسرائيل ب

واقع البلدان العربية واإلسالمية ،فإنه يؤدي – بوعي أو دون

( ) 1395باحثاً مقابل ( )136باحثاً لكل مليون مواطن في

وعي – إلى تغييب الرؤية التاريخية لسيرورة التطور التقني

وتأسيساً على ما تقدم ذكره ،فإن صورة الوضع العلمي

الفكر في استقصاء المضامين العلمية للظواهر اإلنتاجية

والمعلوماتي مما يفضى بهذه البلدان إلى العجز عن توظيف

العالم العربي (ويح.)2015 ،

وظواهر تقدم المجتمع من خالل آليات العلم والتكنولوجيا

والتكنولوجي في العالمين العربي واإلسالمي تبدو حالكة القتامة،

(.)Marginson, 2012

إذ ال تزال معاهدنا وجامعاتنا تعاني األمرين من نقص في

التجهيزات والبنى التحتية ناهيك عن تخلف المناهج والقوانين

بدأت بعض البلدان النامية تتابع بانشغال كبير نتائج هذه

اإلدارية المنظمة للعملية التعليمية ،وادارة التعليم بذات الطريقة
التي يسلكها البعض في إدارة المال واالستثمار التجاري،

التصنيفات أيضاً ،والسيما في البلدان التي تنفق ميزانية كبيرة

على قطاع التعليم العالي؛ حيث تنتظر أن ينعكس هذا اإلنفاق

واالنفصال شبه التام بين التعليم وسوق العمل ،وعدم تكافؤ

على مكانة جامعاتها من خالل حصولها على اعتراف عالمي

والعامة) ،وعزوف المدرسين بوجه عام عن المساهمة في حركة

الجامعات االعتراف العام بأن المعرفة هي قاطرة النمو

اإلصالح والتجديد التربوي ،وعدم فاعلية البحث العلمي،

االقتصادي والتنافسية العالمية ،وأن الجامعات هي العامل

وتخصص المبعوثين للدراسة في الخارج في مجاالت علمية ال

الحيوي والرئيسي في هذا المجال ،وعلى رأسها الجامعات البحثية

صلة لها بالحاجات الضرورية لمجتمعاتنا ،وتدني مستو

التي صارت ضمن المؤسسات الرئيسة القتصاد المعرفة في

بجودة مخرجاتها العلمية ،ويعكس االهتمام المتزايد بتصنيف

فرص التعليم وتعدد مساراته (ازدواجية بين تعليم النخبة

الخريجين (تحصيل ومهارات) ،والفاقد التربوي وغيرها من

القرن الحادي والعشرين .ومهما يكن من شأن ،فال بد من األخذ

العوامل والظروف التي تعيق بالضرورة مسيرة التعليم الجامعي
في الوطن العربي (الرشيد والفرحان.)2009 ،

بأسباب العلم والتكنولوجيا أياً كان مصدرها مع الحفاظ على

ثوابت الوطن العربي واإلسالمي العقدية والتمسك بموروثها

وحتى تستطيع البلدان العربية اللحاق بركب العلم والتكنولوجيا

الثقافي الذي يتواءم وروح العصر ،وال ريب أن تجارب بعض

مجال التعليم والبحوث وتوطين العلم في معاهدنا وجامعاتنا،

وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة) الجديرة باالحتذاء.

وأهم من كل ذلك البد أن تتغير مفاهيمنا التقليدية نحو العلم

وضع الجامعات الفلسطينية من التصنيفات العربية والعالمية

والمنافسة في التقدم الحضاري العالمي يجب زيادة اإلنفاق في

ودوره في الحياة ،وقد أد

البلدان التي ارتقت إلى مصاف الدول المتقدمة (اليابان والصين

غياب المفهوم التاريخي لنظام العلم

أما على الصعيد الفلسطيني فإن الوضع يزداد سوءاً لما يواجهه

المحاكاة والتقليد والقفز إلى نهايات العلوم دون وجود أرضية

معوقات ومشكالت كبيرة ،ومع ذلك فإن الجامعات الفلسطينية

التعليم العالي من ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية من

أن انزلقت المؤسسات التعليمية العربية واإلسالمية إلى اتجاه

يرتكز عليها لالستفادة من هذه النهايات ودون أن يكون لذلك
صلة بالواقع االقتصادي واالجتماعي ،وأسميت هذه النزعة بـ

تناضل من أجل البقاء على مصاف الجامعات العربية

واإلقليمية ،فقد دخلت الجامعات الفلسطينية معترك المنافسة

"العلموية" وأصبحت تشكل جزًء من عقلية النخبة المتعلمة
والمتخصصة في العالمين العربي واإلسالمي (خبير2015 ،؛

على مواقع التصنيفات المختلفة محلياً وعربياً وعالمياً ،ففي عام

إبراهيم2014 ،؛ الفيصل .)2011 ،واذا ما أضيف إلى ذلك

االسباني وحصلت جامعة النجاح على الترتيب التاسع عربياً،

التكنولوجيا من أجهزة ومعدات وأنظمة مع التجاهل التام لألسس

التصنيف محلياً وعربياً وعالمياً فإن مواقع الجامعات الفلسطينية

( )2013صدر تصنيف ويبو متركس ()Webometrics
بينما جاءت جامعة بير زيت في الترتيب العاشر .وتبعاً لهذا

نزعة تطوير المجتمع من خالل استيراد أحدث ما أنتجته أسواق
الفكرية – الفلسفية التي استندت عليها هذه اإلنجازات العلمية

من بين ( )20ألف جامعة فكانت كما هو مبين في الجدول

والتي كانت – في كثير من جوانبها – حلوالً لمشكالت

اآلتي (وكالة فلسطين اليوم:)2014 ،
5
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جدول ( :)1ترتيب الجامعات الفلسطينية محلياً وعربياً وعالمياً وفق تصنيف ويبو متركس

الجامعة
النجاح الوطنية
بير زيت
القدس (أبو ديس)
اإلسالمية غزة
بيت لحم
بوليتكنيك فلسطين
القدس المفتوحة
العربية األمريكية – جنين

عربياً
5
13
27
31
48
49
85
90

محليا ً (فلسطين)
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن

وأصدر معهد البحوث اإلسباني العالمي مؤخ اًر نتائج تقييم دورته

عالمياً
1160
1994
3022
3438
4530
4564
6409
6763

يمثل عدد الملفات العلمية والبحثية التي تم تحميلها على الباحث
العلمي لجوجل ،وهذا يدل أن جامعة النجاح سباقة عربياً في

الثانية لعام ( )2015لما مجموعه ( )25ألف مؤسسة جامعية

ومعهد تعليم عالي ،حيث أظهرت النتائج أن جامعة النجاح ما

نشر المعرفة واتاحة المواد العلمية والبحثية للجميع ،وضمن

وحافظت على موقعها ضمن أفضل ( )%3من الجامعات

يمثل عدد المنشورات العلمية الصادرة من جامعة النجاح وذات

العربية وضمن أفضل ( ) %10من هذه الجامعات والمؤسسات
التعليمية العالمية التي شملها التصنيف اإلسباني .ومن

عدد إقتباسات كبيرة ضمن الحقول التخصصية المتعددة .وتبعاً

لهذا التصنيف العالمي للجامعات العربية فقد كانت بعض

اإلنجازات التي حصدتها جامعة النجاح في هذا التقييم هو

الجامعات الفلسطينية في المواقع المبينة في الجدول أدناه ()2

أفضل ( )%20من الجامعات العربية في معامل التمييز والذي

زالت تحافظ على موقع الصدارة بين الجامعات الفلسطينية،

(شبكة فلسطين للحوار:)2015 ،

وجودها ضمن أفضل (  )100مؤسسة تعليمية عليا حيث
حصلت على المركز ( )81عالمياً في معامل اإلنفتاح والذي

الجدول ( :)2مواقع الجامعات الفلسطينية محلياً وعربياً وعالمياً وفق معهد البحوث االسباني

الجامعة
النجاح الوطنية
بير زيت
القدس (أبو ديس)
اإلسالمية غزة
بيت لحم
بوليتكنيك فلسطين
القدس المفتوحة
العربية األمريكية – جنين

عربياً
10
12
20
22
53
73
77
91

محليا ً (فلسطين)
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن

عالمياً
1616
2255
2561
2962
5155
5997
6297
6983

على أن جامعة الخليل وجامعة االقصى وجامعة فلسطين التقينة

واالجتماعية والسياسية ،من خالل نشر المعارف والعلوم التي

خضوري وجامعة فلسطين االهلية ببيت لحم وجامعة فلسطين

تسهم في تطوير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة علمياً

معنية بأن تتعرف على أنواع الجامعات المميزة والمتوسطة

االجتماعية والمتمثلة في تقديم التعليم الجيد والمتوافق مع

والرديئة وكذلك األمر بالنسبة للكليات ،وتصدر و ازرة التربية

األهداف والسياسات العامة في ظل الظروف الراهنة لفلسطين.

والتعليم العالي الفلسطينية الدليل اإلحصائي للكليات والجامعات

وفي نفس الوقت ،فإن المأمول من هذه الجامعات مستقبالً أن

المؤشرات عن واقع الجامعات.

الدراسات السابقة:

بغزة ما زالت خارج الترتيب .إن قطاعات كثيرة في فلسطين

ومسلكياً ،التي هي العنصر األساسي في عملية التنمية

الفلسطينية التي تتبع للو ازرة ،وهذا يحمل في طياته الكثير من

تتبوأ مواقع متقدمة عربياً وعالمياً على شتى التصنيفات الدولية.

والجدير بالذكر هنا أن الدور المأمول من الجامعات الفلسطينية

وفي هذا الصدد قامت العديد من الدراسات التي حاولت تحديد

وتقدمه من النواحي التربوية واالقتصادية والثقافية والسياسية

أدائها للوصول إلى مستو الئق والحصول على ترتيب معقول

اإلشكاليات والظروف أمام هذه الجامعات في سعيها لتحسين

كبير ومهم خصوصاً فيما يتعلق بنمو المجتمع الفلسطيني
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مديري الوحدات اإلدارية واألكاديمية في الجامعة والبالغ عددهم

في التصنيفات المحلية والعربية واإلقليمية والعالمية ،ومن هذه

)  ( 36موظفاً في جميع الوظائف اإلدارية ،وخلص البحث

البحوث دراسة شرخ ( )2012والتي هدفت التعرف إلى مد

إلى نتائج مختلفة كان منها :وجود وضوح في مفهوم التقييم لد

إمكانية استخدام بطاقة قياس األداء المتوازن كأداة تقويم ألداء

الجامعة اإلسالمية بغزة من وجهة نظر العاملين بالجامعة ،حيث

المبحوثين أد إلى نجاح التجربة ،وتقييم ألداء الجامعة بنسبة "

صممت استبانة الستطالع رأي أفراد العينة بعدد ) ( 52مبحوثاً،

مرتفعة" ،وأن تنوع نماذج تقييم األداء وانسجامها مع مهام
وواجبات الوظائف إلى نتائج دقيقة بلغت نسبة مرتفعة أيضاً ،أما

وكان من أهم نتائج الدراسة أن الجامعة اإلسالمية تعمل على

بخصوص مستو المعايير المقترحة لتحسين األداء الجامعي

مواكبة التطور العلمي من خالل تطوير برامج أكاديمية والحرص

على استحداث برامج جديدة حسب المتطلبات العلمية ،األمر

فكان بمستو "متوسط" ،مع وجود رضا لد أفراد العينة لمستو

الذي يمكنها من تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن ،وأن

المعايير المقترحة وتنوعها فيما يتعلق بالمهمات الوظيفية

الجامعة تحرص بشكل كبير على تطوير دورها وابراز سمعتها

اإلدارية واألكاديمية.

وكفاءتها بين سائر الجامعات العربية والدولية ،وتعمل على

كما هدفت دراسة العاجز )  ( 2009التعرف إلى مجاالت

تطوير العالقة مع الخريجين ومتابعة أوضاعهم ولكن ذلك يواجه

تطوير اإلدارة الجامعية باإلضافة إلى الكشف عن أهمية

بعض الصعوبات بسبب سوء الوضع االقتصادي والذي يحول

التدريب اإلداري للقيادات الجامعية في فلسطين ،وتفعيل دورها

دون إمكانية استيعاب الخريجين في سوق العمل .وهدفت دراسة

لتكون قادرة على مسايرة التقدم العلمي ،واستخدم الباحث المنهج

الديب ( )2012التعرف إلى مد

الوصفي لبناء برنامج تدريبي مقترح لتدريب القيادات الجامعية،

ممارسة القيادات اإلدارية

وأجابت الدراسة عن التساؤالت التي وضعت عن أهم مجاالت

األكاديمية بالجامعات الفلسطينية للقيادة التحويلية من وجهة

نظر أعضاء الهيئات التدريسية ،ومعرفة الصعوبات التي تواجه

التطوير إلدارة الجامعة وأهمية التدريب اإلداري ،وماهية البرنامج

هذه الممارسة ومعرفة أكثر السبل أهمية في بعض المقترحات

التدريبي المقترح لتدريب القيادات الجامعية ،وخلص الباحث إلى

التي قد تسهم في تفعيل هذه الممارسة ،وقد تم تطبيق الدراسة

اقتراح برنامج لتدريب القيادات الجامعية الفلسطينية ،بعد أن بين

على عينة من أعضاء الهيئات التدريسية من الجامعات

مجاالت التطوير وأهمية التدريب اإلداري .وهدفت دراسة وهبه

الفلسطينية (جامعة األزهر وجامعة القدس المفتوحة والجامعة

)(2008إلى التعرف على واقع اإلدارة اإلستراتيجية في

اإلسالمية وجامعة األقصى( التي بلغ قوامها)  )284عضو

الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة وسبل تطويرها ،ومعرفة

هيئة تدريس ،وكان من أهم نتائجها :أن الوزن النسبي لدرجة

أثر كل من سنوات الخدمة والدرجة العلمية والتخصص

ممارسة القيادات اإلدارية األكاديمية للقيادة التحويلية بلغ

واالختالف المؤسسي على هذا الواقع .وقد شملت عينة الدراسة

) (%52.8وهو بمستو

"ضعيف" ،بينما كان مستو

جميع أفراد مجتمع الدراسة األصلي والبالغ عددهم ) (88من

الصعوبات التي تواجه هذه القيادات بمستو "مرتفع" ،أما فيما

رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الفلسطينية في

يتعلق بسبل التطوير فكانت بمستو "متوسط" ،كما بينت النتائج

محافظات غزة (الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر وجامعة

عدم وجود فروق جوهرية في مستو الممارسة والصعوبات التي

األقصى ( ،وقد صمم الباحث استبانة واحدة تكونت من )) 45

تواجهها وسبل تطويرها تبعاً لمتغيرات الجنس والتخصص

فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي :تحليل البيئة الداخلية

(  )2010إلى عرض تجربة الجامعة اإلسالمية في تطوير نظام

والرقابة اإلستراتيجية .وقد بينت نتائج الدراسة حصول التحليل

تقييم األداء اإلداري ،ومراحل تطوره ودعم عملية ضمان الجودة

البيئي سواء أكان للبيئة الداخلية أو الخارجية على المرتبة

الشاملة في البعد اإلداري في الجامعة اإلسالمية ،واقتراح معايير

األولى في درجة ممارسة عمليات اإلدارة اإلستراتيجية في

عشرة فقرة ،حيث تم تطبيقها على مجتمع الدراسة المكون من

والرقابة في المرتبة األخيرة ،أما الدرجة الكلية لممارسة عمليات

والخارجية ،وتكوين اإلستراتيجية ،وتنفيذ اإلستراتيجية ،والتقييم

والخبرة والدرجة العلمية .وقريب من ذلك ،هدفت دراسة الدجني

الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،بينما جاء التقييم

ومؤشرات ونماذج مناسبة لتقييم األداء .وتضمنت البطاقة اثنتا
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اإلدارة اإلستراتيجية فكانت فوق المتوسط ،كما بينت الدراسة

إجراءات وممارسات الجامعات الفلسطينية في الجوانب المتعلقة

بِبرامج الدراسات العليا وتقويم الطلبة وقبولهم استناداً إلى معايير

اهتمام اإلدارة الجامعية بالموارد المادية كان فوق المتوسط،
وبينت الدراسة أن اإلدارات الجامعية في الجامعات الفلسطينية

الوكالة البريطانية من وجهة نظر األكاديميين واإلداريين.

الجامعات المتقدمة تقنياً.

المجال؛ فهدفت دراسة كارول ( )Carroll, 2014التحقق من

في محافظات غزة قادرة على بناء عالقات إيجابية مع بعض

أما على الصعيد العالمي فقد أجريت دراسات عدة في هذا

وفي مؤتمر متخصص كان شعاره "النوعية في التعليم العالي

العالقة بين تصنيف الجامعات وبعض اإلجراءات كالتعليم

الفلسطيني" ( )2004عالجت عدة أوراق علمية جودة التعليم

العالي ومستو الرسوم والدعم البحثي وفق التصنيف المعروف

مناسب من الناحيتين

أظهرت الدراسة أن هناك تأثير إيجابي لهذه التصنيفات في

العالي في فلسطين ومد

توفر خطط إستراتيجية في هذه

الجامعات من أجل الوصول لمستو

بمجموعة الثمانية ( )Group of Eightفي استراليا ،وقد

اإلدارية واألكاديمية؛ قام شاهين )  ( 2004بعرض العالقة بين

مستو الخرجين لهذه الجامعات وتوظيفهم ،واألداء البحثي لد

جودة النوعية وجودة أعضاء هيئة التدريس ،حيث ركزت الدراسة

أعضاء هيئة التدريس ،وحضور المؤتمرات والندوات العالمية،

التعليم العالي ،وبينت الدراسة أن دور عضو هيئة التدريس

والتعليم العالي .أما دراسة وايدمان ()Weideman, 2013

ينحصر بشكل عام في التدريس ،والتقويم ،واإلرشاد ،والتوجيه،

فهدفت إلى تقييم وضوح الصفحات االلكترونية للجامعات

والتأليف ،والترجمة ،والتطوير المهني ،وخدمة المجتمع ،والبحث

البريطانية وتصنيفها تبعاً لمستواها وفق المعايير العالمية

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية

الجامعات .أظهرت النتائج وجود خمس قوائم من الجامعات وفق

من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية وتحديد أكثر مبادئ

هذه المعايير ،وكانت جامعتا ليفربول وكامبريدج على قمة هذه

إدارة الجودة الشاملة تطبيقا في الجامعة .كما تمت مقارنة

الجامعات ،في حين كان الجهد المبذول ضئيل أو معدوم

تطبيق مبادئ إدارة

المعايير

والخدمات االلكترونية والتقنيات المتقدمة واستخدامها في التعلم

على أهمية ودور التطوير المهني في تحقيق جودة النوعية في

للتصنيف الجامعي ،وعالقة ذلك بالترتيب األكاديمي لهذه

العلمي .وهدفت دراسة عالونه )  (2004إلى تحديد مد

مستويات إدراك أفراد عينة الدراسة لمد

لتحقيق درجة عالية من الفعالية للوصول لمستو

العالمية في معظم الجامعات األخر ولم يكن هناك ارتباط بين

الجودة الشاملة في الجامعة وفقاً لبعض المتغيرات المستقلة ،وقد

هذين النوعين من الترتيب هما :نوعية الصفحات االلكترونية

بينت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة
في الجامعة العربية األمريكية كانت "كبيرة" ،كما تبين أن أكثر

والترتيب األكاديمي .وهدفت دراسة ستاك ()Stack, 2013

مجاالت إدارة الجودة الشاملة تطبيق ًا في الجامعة العربية

فحص فعالية التصنيف العالمي لمؤسسات التعليم العالي
المعروف بالتايمز ( )Times Higher Education'sفي

األمريكية مجال بيئة متطلبات الجودة في التعليم ،يليه مجال

تصنيف الجامعات ،وقد بينت عملية تحليل النتائج وجود

متابعة العملية التعليمية وتطويرها ،ثم جاء مجال تطوير القو

البشرية ،وفي المرتبة األخيرة مجال اتخاذ القرار وخدمة

مجموعة من المفاهيم والتصورات تستخدمها هذه المؤسسات

المجتمع .كما بينت الدراسة أنه ال يوجد اختالف ذو داللة

للتصنيف ،وعلى الجامعات توفيرها وااللتزام بها أكاديمياً وادارياً

الخبرة ،والجامعة التي تخرج فيها ،والكلية التي يدرس فيها،

وهدفت دراسة ستيفين ( )Stephen, 2011تحديد المشكالت

والعمر .أما دراسة أبو دقة )  (2004فقد ألقت الضوء على

التي تواجه الجامعات والمؤسسات العامة من أجل الوصول

عالقة التقويم بتحسين نوعية التعليم في برامج التعليم العالي،

للمعايير العالمية للتصنيف ،وأظهرت النتائج أن هناك مشكالت

وأوضحت الدراسة أن عملية تطوير النوعية في أي مؤسسة

مختلفة تعيق الوصول لمستو مرموق في التصنيفات العالمية

داعمة .وهدفت دراسة الميمي )  (2004إلى قياس جودة

والمؤسسات ،والدرجات العلمية والبحثية للكوادر البشرية فيها،

للوصول لمستو راقي تبعاً لهذا التصنيف.

إحصائية تبع ًا لكل من الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات

كان أهمها :مد

تعتبر من مسؤولية جميع العاملين في المؤسسة تحت قيادة
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ومستو الدعم المالي والمعنوي للبحث العلمي ،وحجم المؤلفات
والدوريات المنبثقة عن الجامعات .وقريب من ذلك هدفت دراسة

مشكلة الدراسة

ليست هناك وصفة سحرية جاهزة إلنشاء جامعة من الط ارز

شيل ( )Sheil, 2010الكشف عن أسباب تطور النظام

العالمي ،بل تتضافر عوامل مختلفة في تحقيق هذا الحلم

الجامعي في استراليا لتجاوز التصنيفات العالمية لمؤسسات

العلمي ،وعلى رأسها وجود رؤية إستراتيجية طموحة وتمويل وافر

التعليم العالي ،بينت النتائج أن أهم هذه األسباب التركيز على

وقيادة أكاديمية ملهمة ،ودعم حكومي مادي ومعنوي ،وسيكون

توفير الموارد والدعم المالي ،وتطوير نظم المعلومات في

من الخطأ محاولة تعميم تجارب عالمية معينة أو استنساخ

الجامعات ،وضمان التنوع في أساليب التعليم وتقنياته ،وتدريب

خطط أجنبية ناجحة ،ذلك أن أي قصة نجاح هي مدينة بالدرجة

وتأهيل الهيئات األكاديمية ،وتعزيز الهيئات اإلدارية في

األولى لبيئتها المحلية ،أما العنصر الخارجي فهو محفز وداعم.

الجامعات الصغيرة بوجه خاص .وهدفت دراسة سانوف وآخرون

إن الجامعات العربية بعامة والفلسطينية بخاصة الطامحة للريادة

( )Sanoff et al, 2009مسح الطرق واألساليب المتبعة في

والتميز واالنتماء إلى نادي النخبة العالمية ال تحتاج إلى تكرار

تصنيف الجامعات في الواليات األمريكية ،وبينت أن هناك عدة

ما تفعله أفضل الجامعات الحالية ،بل عليها أن تبدع بأساليبها

معايير متبعة في هذا المجال أهمها :موضوعية المنهجية

الخاصة وفي ظل محيطها المحلي والوطني واإلقليمي ،إن

المتبعة في كليات ومعاهد هذه الجامعات ،والمساءلة داخل

النجاح المستدام للبحث العلمي يتوقف على مد

إدارات هذه المؤسسات ،ومستو البحث العلمي ،وحجم الموارد

توطين

المعرفة وايجاد مجتمع معرفة حقيقي واجراء إصالحات هيكلية

والدعم المالي ،واالنفتاح على المجتمعات المحلية ومؤسسات

وجوهرية في نظام التعليم على مختلف المستويات ،فهذه

المجتمع المدني ،ونظام المكافآت والجوائز المتبعة ،ومعايير

العناصر وغيرها تشكل مدخالً مهماً ألي مشروع إلنشاء جامعة

فرص التعلم الذاتي ،ومتابعة الخريجين وتوظيفهم.

المحددة لتصنيف األداء الجامعي ،وبذلك يمكن بلورة مشكلة

اختيار الخبراء والموظفين ،ومعايير اختيار الطلبة ،وتوفير

أو جامعات نخبة عالمية ،يمكنها تحقيق المعايير العالمية
الدراسة الحالية بالسؤال الرئيس اآلتي :ما أهم عناصر

بناء على نتائج الدراسات السابقة ،ومن خالل مالحظات الباحث
ً
كعضو في مجلس هيئة االعتماد والجودة والنوعية الفلسطيني،

اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف

فإن ابتعاد بعض الجامعات عن أنظمة الجودة واالعتماد

العالمي للجامعات؟

األكاديمي يجعلها غير مؤهلة لتطبيق أنظمة الجودة الشاملة،

أسئلة الدراسة

العام والخاص المتبعة في هيئة االعتماد والنوعية للجامعات

 .1ما أهم عناصر اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات

وفي الوقت نفسه غير قادرة على التعامل مع أنظمة االعتماد

لتحقيق األهداف السابقة فقد تم فحص األسئلة اآلتية:

الفلسطينية ،لذا تحتاج هذه الجامعات إلى دراسات ميدانية

الفلسطينية للتصنيف العالمي للجامعات من وجهة نظر

تكشف لها عيوبها ونقاط ضعفها كي تحدد األسلوب األمثل

عينة من أعضاء هيئة التدريس فيها؟

للتحول من العمل العشوائي إلى العمل العلمي المنظم لتطبيق

 .2هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستو اإلستراتيجيات

أنظمة الجودة واالعتماد األكاديمي ،من خالل وضع مجموعة

المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي

من المعايير والمؤشرات تبع ًا ألنظمة ومؤسسات التصنيف

للجامعات من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس

المعروفة عالمياً .في ظل ذلك ،فإن الدراسة الحالية تحاول طرح

في بعض الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير الجنس،

للتصنيف العالمي للجامعات من خالل استطالع عينة من

العلمية؟

إستراتيجية محددة المعايير لتهيئة الجامعات الفلسطينية

والتخصص ،والمؤهل العلمي ،والوظيفة ،والخبرة ،والرتبة

أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين اإلداريين في هذه

أهداف الدراسة

الجامعات.

تسعى الدراسة الحالية بوضوح لتحقيق األهداف اآلتية:

9

زياد بركات

 .1التعرف إلى عناصر اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة

اآلتية (Kresimir, 2012؛ Coiffait, 2011؛

الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي للجامعات.

Salmi,

2009؛ :)Ortega & Prieto, 2009
 .1تشجيع الجامعات للتطوير المستمر.

 .2معرفة داللة الفروق اإلحصائية في مستو اإلستراتيجيات

 .2تحسين التنافس اإليجابي بين الجامعات.

المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي

للجامعات من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئات

 .3إدراك البعد التمويلي وأهميته في موازنة الجامعات.

التدريس في بعض الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغيرات:

 .4استقطاب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لاللتحاق
بالجامعات.

الجنس ،والتخصص ،والمؤهل العلمي ،والوظيفة ،والخبرة،

 .5مساعدة الحكومات وسلطات االعتماد بشأن تقييم

والرتبة العلمية.

الجامعات.

أهمية الدراسة

 .6تعرف طبيعة عمل المؤسسة التعليمية واألخذ في االعتبار

تنبع أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية؛ فمن

رسالتها وأهدافها.

الناحية النظرية؛ تُعد الجامعة في كل دول العالم محط األنظار

 .7قياس المخرجات اعتماداً على المدخالت.

ومعقد اآلمال لكل سبل التطور والنمو بمختلف أبعاده الذي

بناء على رأي الخبراء.
 .8استخدام مقاييس الجودة ً
تعريف المصطلحات

ينشده المجتمع ،هذا وتحتل قضايا التعليم العالي والتحديات
المختلفة التي تواجهه موقفاً مهماً على سلم األولويات المطروحة

والمقترحة على كافة األصعدة من قبل المهتمين بقضايا التعليم

جامعات

العالي بالعالم العربي بعامة والمجتمع الفلسطيني بخاصة .وقد

النخبة

العالمية

(

World-Class

(:

 Universitiesيستخدم مفهوم جامعات النخبة العالمية

أصبح من الضروري وضع معايير موحدة يمكن على أساسها

بشكل مترادف مع مفاهيم أخر

مثل جامعات عالمية

تصنيف الجامعات ،وذلك من أجل اللحاق بركب التقدم

المستو والجامعات من الطراز العالمي والجامعات البحثية

الدول المتقدمة ( .)Altbach & Salmi, 2011لذا ،أصبحت

استخدامه على نطاق واسع ال يوجد له حتى اآلن تعريف

الحضاري الذي وصلت إليه الجامعات والمراكز البحثية في

العالمية والجامعات الرائدة ،غير أن هذا المفهوم مع

التصنيفات األكاديمية العالمية للجامعات مع بداية القرن الحادي

واضح وصريح ( الصديقي2014 ،؛ Van Raan et al,

والعشرين ،إحد وسائل تقويم التعليم العالي ،والسيما في مجال

.)2013

البحث العلمي ،كما باتت الكثير من الدول العربية يحدوها أمل

التصنيف العالمي للجامعات ( Ranking Universities

وصول جامعاتها إلى نادي جامعات النخبة العالمية ،وتختلف

 :)Worldعملية يتم من خاللها ترتيب الجامعات

أخر  ،ويبقى القاسم المشترك بين مختلف التصنيفات العالمية

التصنيف التي تتولى هذه المهمة وعلى أساس المعايير

المؤشرات المعتمدة لقياس جودة الجامعات من مؤسسة إلى

والمؤسسات التعليمية واألكاديمية بصورة متسلسلة تبعاً لجهة

الكمي للمخرجات العلمية للمؤسسات
هو اعتمادها على التحليل ِّ

والمؤشرات المعتمدة في ذلك ،وتوجد في العالم اتجاهات

األكاديمية في العالم العربي (إبراهيم .)2014 ،أما من الناحية

ومؤسسات عديدة تقوم بهذه المهمة (.)Wildavsky, 2010

التطبيقية ،فتعتبر هذه الدراسة دافعاً ومنبهاً للجامعات العربية

وفي الدراسة الحالية اعتمدت مؤشرات أربعة تصنيفات

بشكل عام والجامعات الفلسطينية بشكل خاص الختراق القلعة

ومعاييرها المختلفة لبناء اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة

المحصنة لهذه النخبة من الجامعات الرائدة في العالم ،من خالل

الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي وهي :تصنيف

الجامعات للتصنيفات العالمية ،وهذا يسهم بوضوح في تطوير

االسباني

ما توفره من معايير تعتبر ملحة وضرورية لدخول هذه

جامعة شنغهاي ) ،(Shanghai Universityوالتصنيف
البريطاني

التعليم العالي واعادة تشكيله وتحديد أهدافه من خالل الجوانب

(،)QS

(،(Webometrics

وتصنيف

والتصنيف

ويبومتركس
االسترالي

اإللكتروني

( .)ICUS4وبذلك يتحدد التعريف اإلجرائي لمعايير
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اإلستراتيجية المقترحة بالدرجة التي يقدرها أفراد عينة الدراسة

حدود الدراسة

بناء على مؤشرات هذه
على االستبانة المعدة لهذا الغرض ً
التصنيفات العالمية ومعاييرها المختلفة.

يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في حدود االعتبارات اآلتية:

 .1المجاااال البشاااار  :اقتص ــرت ه ــذه الد ارس ــة عل ــى اس ــتطالع

 -اإلستراتيجية ( :) Strategyمجموعة من السياسات

وجهــات نظــر عينــة مــن أعضــاء هيئــات التــدريس واإلداريــين

والمبادئ واإلجراءات التي يقوم بها األفراد من أجل التعامل

فــي بعــض الجامع ــات الفلســطينية لتحدي ــد المعــايير الالزمــة

مع المشكالت التي يواجهونها لتحقيق األهداف التربوية

لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي.

(بركات ،) 2010 ،وهي عبارة عن خطط أو طرق توضع

 .2المجااااال المكاااااني :ت ــم تطبي ــق إجـ ـراءات الد ارس ــة والمتمثل ــة

لتحقيق هدف معين على المد البعيد اعتماداً على التخطيط

باستبانة وزعت على أفراد الدراسة وهم يعملون في جامعـات

واإلجراءات األمنية في استخدام المصادر المتوفرة في المد

فلسطينية مختلفة :القدس المفتوحـة (فـرع طـولكرم) ،والنجـاح

القصير (خليفة .)2013 ،لذا ،فإن اإلستراتيجية تُعد من
المفاهيم المتداولة في مختلف ضروب العلم (السياسة،

الوطني ــة ،وخض ــوري ،وبي ــر زي ــت ،والعربي ــة األمريكي ــة ف ــي

جنين.

واالقتصاد ،والعسكرية ،واالجتماعية ،والتقنية ) ،وأصبح

 .3المجااال الزمنااي :طبقــت إج ـراءات هــذه الد ارســة علــى مــدار

دون تحديد واضح لمعناها ،أو تعريف ألبعاد المفهوم

أف ـراد عينــة الد ارســة وجمــع البيانــات سـواء بالطريقــة المباش ـرة

استخدامها واسعاً بواسطة الباحثين والمفكرين في شتى العلوم

( )6أســابيع هــي الفت ـرة التــي اســتغرقت فيهــا عمليــة م ارســلة

وحدوده ،مما يؤدي في كثير من األحيان إلي الغموض

أو باستخدام البريد االلكتروني على شبكة االنترنت.

واالضطراب من الناحية الفكرية (بركات ،)2011 ،ولكن

 .4المجال المفهومي :تتحدد نتائج هذه الدراسة بموضوعها

ومعانيها ومفاهيمها في الماضي أو الحاضر ،ووفقاً لتباين

للتصنيف العالمي للجامعات ،باالستناد على مؤشرات أربعة

بالرغم من كل ذلك يالحظ أنه لم يعط أهمية لماهيتها

المتعلق بتقدير أهمية معايير اإلستراتيجية المقترحة

المدارس الفكرية والسياسية لكل قائد أو مفكر ،ومن هنا تنبع

تصنيفات عالمية ومعاييرها وهي :تصنيف جامعة

يوجد حتى اآلن تعريف موحد متفق عليه ،ويعود السبب في

االسباني

صعوبة تقديم تعريف عام جامع لكلمة إستراتيجية ،ألنه ال

شنغهاي

البريطاني

ذلك إلى أن اإلستراتيجية منظور متطور وفقاً لتطور

)University
)(QS

،(Shanghai

وتصنيف

ويبومتركس

والتصنيف

( ،(Webometricsوالتصنيف االسترالي االلكتروني

االقتصاد والسياسة والتقنية واإلدارة ،وهي تستفيد من أحدث

( ،)ICUS4وقد اختار الباحث هذه التصنيفات دون غيرها

ما توصلت إليه هذه العلوم والتقنيات الحديثة ،وأن أي

لما لها من شهرة في األوساط األكاديمية العالمية.

إستراتيجية فعالة يجب أن تبنى على الخبرة واالستفادة من

الطريقة واإلجراءات

الماضي ،وأن تصاغ في إطار مناسب للمستقبل (بركات،

أوالً :المنهج :استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف

 .) 2015ويقصد باإلستراتيجية في هذه الدراسة مجموعة

الدراسة الحالية لمناسبته المنهجية واإلجرائية لطبيعة متغيرات

من العناصر واألنشطة واإلجراءات المقترحة وفق مؤشرات

هذه الدراسة.

التصنيفات العالمية ومعاييرها المختلفة لتهيئة الجامعات

ثانياً :مجتمع الدراسة وعينتها:

هيئات التدريس فيها (بركات.)2009 ،

في الجامعات فـي شـمال فلسـطين وهـي :جامعـة القـدس المفتوحـة

الفلسطينية للتصنيف العالمي وذلك من وجهة نظر أعضاء

تكـون مجتمـع الد ارســة مـن جميـع العــاملين اإلداريـين واألكــاديميين

 -التعريف اإلجرائي إلستراتيجية التصنيف العاالمي للجامعاات:

(فرع طولكرم) ،والنجاح الوطنية ،وبير زيت ،وخضوري ،والعربية

هو درجة تقـدير أعضـاء هيئـة التـدريس لعناصـر اإلسـتراتيجية

األمريكية ،والبالغ عددهم ( )3050عامالً .أما عينة الد ارسـة فقـد

الموزعة إلى ثالثة مجاالت والتي تشتمل عليها أداة الدراسة.

المتيس ـرة س ـواء باالتص ــال المباش ــر أو مــن خــالل الم ارس ــلة عبــر

مـ ــن أجـ ــل تهيئـ ــة الجامعـ ــات الفلسـ ــطينية للتصـ ــنيف العـ ــالمي

تكون ـ ــت م ـ ــن ( )192موظفـ ـ ـاً ،ت ـ ــم اختي ـ ــارهم بالطريق ـ ــة المتاح ـ ــة
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كما هو مبين في الجدول ( )3اآلتي:

البري ــد االلكترون ــي ،وه ــم م ــن تخصص ــات متنوعـ ـة ويعمل ــون ف ــي
جامع ـات مختلفــة ،وهــم موزعــون تبعـاً لمتغي ـرات الد ارســة المســتقلة
المتغيرات
الجنس
التخصص

المؤهل العلمي
نوع الوظيفة
الخبرة

الرتبة

ثالثاً :أداة الدراسة:

الجدول ( :)3توزع عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة
العدد
152
40
32
39
45
29
47
62
130
61
131
25
55
112
14
18
112
37
11

المستوى
ذكور
إناث
أنظمة المعلومات
علوم اجتماعية وإنسانية
علوم إدارية
طب وهندسة وعلوم
علوم تربوية
ماجستير
دكتوراة
إداري
أكاديمي
أقل من  5سنوات
 10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
مدرس
محاضر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ

النسبة المئوية
0 .79
0 .21
0 .17
0 .20
0 .23
0 .15
0 .25
0 .32
0 .68
0 .32
0 .68
0 .13
0 .29
0 .58
0 .07
0 .09
0 .58
0 .20
0 .06

 .2تلق ــى الباح ــث ( )32رداً عـ ـن السـ ـؤال الس ــابق وبع ــد تحلي ــل

لغـ ــرض جمـ ــع البيانـ ــات الالزمـ ــة لتحقيـ ــق أهـ ــداف هـ ــذه الد ارسـ ــة

اس ـتجابات ه ـؤالء األف ـراد حصــل علــى (  )41فق ـرة ،تصــف

اس ــتخدمت اس ــتبانة م ــن إع ــداد الباح ــث الس ــتطالع وجه ــة نظ ــر

كـ ــل منهـ ــا معيـ ــا اًر مهم ـ ـاً مـ ــن معـ ــايير اإلسـ ــتراتيجية لتهيئـ ــة

االســتراتيجيات المقترحــة لتهيئــة الجامعــات الفلســطينية للتصــنيف

 .3تــم تصــنيف ه ــذه الفق ـرات إل ــى ثالثــة مجــاالت ه ــي :مجــال

الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي.

الع ـ ـ ـ ــاملين ف ـ ـ ـ ــي بع ـ ـ ـ ــض الجامع ـ ـ ـ ــات الفلس ـ ـ ـ ــطينية ح ـ ـ ـ ــول أه ـ ـ ـ ــم
العالمي ،تكونت هذه األداة في صورتها النهائية من ( )37فقرة،

االس ـ ــتراتيجيات المتعلقـ ـ ــة بـ ـ ــالموارد البش ـ ـ ـرية ( 12فق ـ ـ ـرات)،

تمثــل كــل منهــا إســتراتيجية مــن االســتراتيجيات المعتمــدة كمعيــار

ومجـ ـ ــال اإلسـ ـ ــتراتيجيات المتعلقـ ـ ــة بـ ـ ــاإلدارة ( 11فق ـ ـ ـرات)،

ومجـ ـ ـ ـ ــال اإلسـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات المتعلقـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــالنواحي اإلداريـ ـ ـ ـ ــة

لتص ــنيف الجامع ــات ،وموزع ــة إل ــى ثالث ــة مج ــاالت ه ــي :مج ــال

واألكاديمية ( 18فقرات).

االس ــتراتيجيات المتعلق ــة ب ــالموارد البشـ ـرية ( 10فقـ ـرات) ،ومج ــال

اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـتراتيجيات المتعلق ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ( 10فقـ ـ ـ ـ ـ ـرات) ،ومج ـ ـ ـ ـ ــال

 .4تــم عــرض االســتبانة بصــورتها المبدئيــة علــى مجموعــة مــن

اإلستراتيجيات المتعلقة بالنواحي اإلدارية واألكاديميـة ( 17فقـرة).

المحكمين بلغ عددهم (  )9من المدرسين الذين يعملون في

جامعــة القــدس المفتوحــة وجامعــة النجــاح الوطنيــة ،وجامعــة

وقد مرت عملية بناء االستبانة في الخطوات اإلجرائية اآلتية:

بيــر زيــت ،وجامعــة خضــوري ،والجامعــة العربيــة األمريكيــة،

 .1تمـ ــت م ارسـ ــلة عينـ ــة اسـ ــتطالعية مكونـ ــة مـ ــن ( ) 38فـ ــرداً
يعمل ــون ف ــي بع ــض الجامع ــات الفلس ــطينية مم ــن له ــم خبـ ـرة

طلــب إلــيهم الحكــم علــى صــالحية فق ـرات االســتبانة ومــد

إدارية وأكاديمية رفيعة ،لم يدخلوا في عينـة الد ارسـة الفعليـة،

مالءمته ـ ـ ــا لموض ـ ـ ــوعها ومجاله ـ ـ ــا ،حي ـ ـ ــث ت ـ ـ ــم االس ـ ـ ــتئناس

حيث تم مراسلتهم عبر البريد االلكتروني لإلجابة عن سـؤال

بمالحظــات أولئــك المحكم ـين عنــد صــياغة األداة بصــورتها
ـاء علـ ـ ــى توصـ ـ ــية
النهائيـ ـ ــة ،إذ تـ ـ ــم حـ ـ ــذف ( )4فق ـ ـ ـرات بنـ ـ ـ ً

مفتــوح وهــو :مــا أهــم المعــايير المعتمــدة للتصــنيف العــالمي
الجامعات من النواحي المختلفة؟
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مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 24 -1 ،)1(36

المحكمــين :فقــرتين مــن المجــال األول ،وفق ـرة مــن كــل مــن

المحكمين كما ذكر سبقاً ،وقد اعتبر الباحث ذلك مؤش اًر مقبوالً

 .5تكونــت أداة الد ارســة فــي صــورتها النهائيــة مــن (  )37فق ـرة

حسب ثبات هذه االستبانة بطريقـة االتسـاق الـداخلي ( Internal

ـاء علــى مالحظــات المحكمــين ،بحيــث تــتم اإلجابــة
فقـرات بنـ ً
عليهــا تبعـاً لســلم ليكــرت (  )Likertالخماســي (موافــق جــداً،

 )- Alphaعلــى اســتجابات عينــة الد ارســة الكليــة عنــد تحليــل

المجال الثاني والثالث.

لصدق المقياس.

موزعــة إلــى ثالثــة مجــاالت كمــا ورد ســابقاً ،بعــد حــذف ()4

 )Consistencyباسـتخدام معادلـة كرونبـاخ ألفـا ( Cronbach
النت ــائج حي ــث بل ــغ معام ــل الثب ــات الكل ــي ( ،)0 ,91بينم ــا بلغ ــت

موافق ،إلى حـد مـا ،غيـر موافـق ،غيـر موافـق جـداً) ،بحيـث

معـ ـ ــامالت الثبـ ـ ــات علـ ـ ــى المجـ ـ ــاالت الفرعيـ ـ ــة كـ ـ ــاآلتي :مجـ ـ ــال

تمنح االستجابة درجة تتراوح ما بـين (  )1-5علـى الترتيـب

االسـ ـ ــتراتيجيات المتعلقـ ـ ــة بـ ـ ــالموارد البش ـ ـ ـرية ( ،)0 .88ومجـ ـ ــال

تبع ـ ـاً لهـ ــذا المقيـ ــاس ،وتشـ ــير الدرجـ ــة المرتفعـ ــة إلـ ــى أهميـ ــة

اإلستراتيجيات المتعلقة باإلدارة ( ،)0 .89ومجـال اإلسـتراتيجيات

اإلســتراتيجية المقترحــة للتصــنيف العــالمي للجامعــات ،بينمــا

المتعلقة بالنواحي اإلدارية واألكاديمية (.)0 .93

تشــير الدرجــة المنخفضــة إلــى انخفــاض مســتو أهميــة هــذه

رابعاً :المعالجات اإلحصائية:

اإلستراتيجية.
.6

لإلجابــة عــن أســئلة الد ارســة تــم اســتخدام المعالجــات اإلحصــائية

ومن أجل تفسير النتائج وتقييم استجابات أفراد العينة علـى

الوصفية والتحليلية اآلتية:

االستبانة اعتمد المعيار التالي:
أقل من 1 .80

 .1المتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية واالنح ارف ـ ـ ــات المعياري ـ ـ ــة والنس ـ ـ ــب

إستراتيجية غير مهمة جداً

المئوية.

 2 .60 – 1 .80إستراتيجية غير مهمة

 .2اختبــار (ت) لمجمــوعتين مســتقلتين ( Independent t

 3 .40 – 2 .61إستراتيجية متوسطة األهمية

.)samples test

 4 .20 – 3 .41إستراتيجية مهمة

 .3اختبار تحليل التباين األحادي (.) One Way ANOVA

أكثر من  4 .20إستراتيجية مهمة جداً

 .4اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية.

صدق األداة وثباتها:

نتائج الدراسة ومناقشتها

للتحقق من صدق أداة الدراسة المتمثلة في االستبانة استخدمت

أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول وهو :ما أهم عناصر

طريقة صدق المحتو بأسلوب صدق المحكمين ( Construct

اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف

 ،) Validityحيث وزعت االستبانة في صورتها المبدئية على

العالمي للجامعات؟

( )9من المحكمين المتخصصين ممن يحملون درجة الدكتوراه

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية

في مجاالت تخصصية مختلفة ،ويدرسون في الجامعات
الفلسطينية ،حيث طلب منهم تقدير مد

واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة من العاملين في بعض

مالئمة فقرات هذه

الجامعات الفلسطينية على مجاالت اإلستراتيجية المقترحة

االستبانة لموضوعها ومجالها ،تبعاً لمقياس ثالثي :مناسب

للتصنيف العالمي للجامعات في المجاالت المختلفة ،كما اعتمد

(أكثر من  ،)%85والى حد ما (  ،)%85 – 70وغير مناسب

معيار محدد لتفسير هذه االستجابات وتقييمها كما هو مبين في
ً
الجداول ( )4 -2اآلتية:

(أقل من ،)%70وقد تراوحت النسب المئوية لهذه البنود بين
( ،) %100 – %90كما تم االستئناس بمالحظات المحكمين

أوالً :مجال اإلستراتيجيات المقترحة المتعلقة بالموارد البشرية:

حين تم حذف أربع فقرات من األداة تبعاً إلجماع أولئك

ألهميتها تنازلياً:

في بعض الفقرات سواء باإلضافة أو بحذف بعض الكلمات ،في

ويظهر الجدول ( )4اآلتي هذه اإلست ارتيجيات مرتبة تبعاً
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الجدول( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال اإلستراتيجيات المقترحة للتصنيف
الرقم
الترتيبي
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الرقم
التسلسلي
3
7
1
4
2
5
10
6
9

العالمي للجامعات المتعلقة بالموارد البشرية تنازلياً تبعاً ألهميتها
اإلستراتيجيات المقترحة المتعلقة بالموارد البشرية
استقطاب ذوي التميز العلمي عربيا ً وعلميا ً
استقطاب الطلبة الموهوبين والمبدعين
زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس
االهتمام بالعلماء والمتخصصين والخبراء من أجل التطوير والجودة
استقطاب ذوي الخبرات البحثية
استقطاب الحاصلين على الجوائز العلمية العربية والعالمية
توفير منح دراسية لذوي المواهب والمتفوقين من الطلبة
إشراك الكوادر في التخطيط لتطوير الجامعة
توفير مقاعد دراسية لطلبة عرب وأجانب

استقطاب طلبة الثانوية العامة المميزين
8
10
المتوسط الكلي على مجال الموارد البشرية

يوضح الجدول ( )4السابق أن تقديرات أفراد عينة الدراسة كانـت

التقييم

الوسط
الحسابي
4 .818
4 .739
4 .667
4 .604
4 .572
4 .557
4 .547
4 .537
4 .484

االنحراف
المعياري
0 .387
0 .592
0 .525
0 .678
0 .496
0 .676
0 .764
0 .785
0 .752

مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً

3 .995
4 .552

0 .946
0 .241

مهمة
مهمة جداً

ثانياً :مجال اإلستراتيجيات المقترحة المتعلقة بالنواحي المادية:

بمســتو مهــم جــداً علــى جميــع فق ـرات هــذا المجــال (– 4 .484

ويظهر الجدول ( )5اآلتي هذه اإلستراتيجيات مرتبة تبعاً

 )4 .818باسـتثناء الفقـرة ( )8فكانــت بمســتو مهــم (،)3 .995

ألهميتها تنازلياً:

كم ــا كان ــت ه ــذه التق ــديرات علـــى المتوس ــط الكلـــي له ــذا المج ــال
بمستو مهم جداً إذ بلغ المتوسط الحساب عليه (.)4 .552

الجدول( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال اإلستراتيجيات المقترحة للتصنيف
العالمي للجامعات المتعلقة بالنواحي المادية تنازلياً تبعاً ألهميتها

الرقم
الرقم
اإلستراتيجيات المقترحة المتعلقة بالنواحي المادية
الترتيبي التسلسلي
توفير التجهيزات التقنية والمعامل
14
1
صناعة بيئة جامعية جاذبة
11
2
توفير المختبرات الالزمة للبرامج الدراسية المختلفة
16
3
استكمال البنية التحتية
12
4
توفير المرافق والقاعات والمالعب بالمواصفات العالمية
17
5
توفير وسائل االتصال والتواصل والمواصالت المريحة
19
6
عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي الخاصة والعامة
20
7
إتباع المعايير العالمية لتصميم المباني كما ً ونوعا ً
18
8
زيادة الدعم المالي لكافة األقسام والمرافق
13
9
توفير مستشفى جامعي لألبحاث الطبية وخدمة المجتمع المحلي
15
10
المتوسط الكلي على مجال النواحي المادية

الوسط
الحسابي
4 .641
4 .603
4 .495
4 .073
4 .021
3 .734
3 .542
3 .542
3 .531
3 .469
3 .955

االنحراف
المعياري
0 .702
0 .671
0 .745
1 .051
0 .844
0 .817
0 .737
0 .785
0 .986
0 .802
0 .295

التقييم
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة
مهمة
مهمة ً
مهمة
مهمة
مهمة
مهمة
مهمة

يوضح الجدول ( )5السابق أن تقديرات أفراد عينة الدراسة كانـت

بمستو مهم أيضاً إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلـي عليـه (.955

متوس ـ ــطاتها الحس ـ ــابية م ـ ــا ب ـ ــين ( .)4 .461 – 4 .495بينم ـ ــا

ثالثاً :مجال اإلستراتيجيات المقترحة المتعلقة بالنواحي اإلدارية

تراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بـين (.073 – 3 .469

مرتبة تبعاً ألهميتها تنازلياً:

.)3

بمس ــتو مه ــم ج ــداً عل ــى الفقـ ـرات ()16 ،11 ،14؛ إذ تراوحـ ـت

كانـ ــت هـ ــذه التقـ ــدرات بمسـ ــتو مهـ ــم علـ ــى بـ ــاقي الفق ـ ـرات حيـ ــث

واألكاديمية :ويظهر الجدول ( )6اآلتي هذه اإلستراتيجيات

 ،)4كما كانـت هـذه التقـديرات علـى المتوسـط الكلـي لهـذا المجـال
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الجدول( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال اإلستراتيجيات المقترحة للتصنيف
العالمي للجامعات المتعلقة بالنواحي اإلدارية واألكاديمية تنازلياً تبعاً ألهميتها

الرقم
الرقم
اإلستراتيجيات المقترحة المتعلقة بالنواحي اإلدارية واألكاديمية
الترتيبي التسلسلي
تطوير موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت
37
1
تحقيق المعيار العالمي لنسبة األستاذ \ الطالب
27
2
التشجيع على إجراء البحوث المشتركة مع مؤسسات أخرى
29
3
دعم الباحثين ماديا ً ومعنوياً
22
4
استخدام تقنيات التعليم اإللكتروني
31
5
توطين البحوث التي تمس حاجات المجتمع المحلي
26
6
زيادة نسبة االبتعاث الخارجي
35
7
توفير منح دراسية للطلبة العرب واألجانب في الدراسات العليا
36
8
اعتماد برامج دراسية جديدة في التخصصات المختلفة
33
9
التركيز على نشر البحوث في الدوريات المتخصصة في الجامعة
24
10
حث المدرسين على المشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة
28
11
تحسين طرق التدريس وأساليبه بإدخال التقنيات الحديثة
30
12
تحسين جودة البحث العلمي من خالل الحوافز والجوائز
21
13
تعيين مساعدين بحث وتدريس
25
14
اعتماد برامج دراسات عليا في التخصصات العلمية المختلفة
34
15
تشجيع أبحاث الطلبة ودعمهم ماديا ً ومعنويا ً
23
16
تطوير البرامج الدراسية األكاديمية باستمرار
32
17
المتوسط الكلي على مجال اإلداري واألكاديمي

الوسط
الحسابي
4 .849
4 .739
4 .667
4 .667
4 .667
4 .552
4 .542
4 .537
4 .365
4 .364
4 .289
4 .068
4 .042
3 .833
3 .724
3 .672
3 .646
4 .308

االنحراف
المعياري
0 .359
0 .440
0 .554
0 .651
0 .664
0 .645
0 .629
0 .818
0 .774
0 .774
0 .798
0 .921
0 .909
0 .801
0 .598
1 .029
1 .033
0 .267

التقييم
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة جداً
مهمة
مهمة
مهمة
مهمة
مهمة
مهمة
مهمة جداً

يوضح الجدول ( )6السابق أن تقديرات أفراد عينة الدراسة كانـت

 .)4 .068 – 3في حين كانت هذه التقديرات بمستو مهم جـداً

)28 ،24 ،33 ،36 ،35 ،26 ،31؛ إذ تراوحـ ــت المتوسـ ــطات

(.)4 .308

التق ـ ــديرات بمس ـ ــتو مه ـ ــم عل ـ ــى الفقـ ـ ـرات (،34 ،25 ،21 ،30

اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية وفق تقديرات

)23،32؛ إذ تراوحــت المتوســط الحســابية عليهــا مــا بــين (.646

أفراد عينة الدراسة كما هو مبين في الجدول ( )7اآلتي:

على المتوسط الكلي على هذا المجال ،إذ بلغ المتوسط الحسـابي

بمستو مهم جداً على فقرات هذا المجال (،22 ،29 ،27 ،37

الحسابية عليها مـا بـين ( .)4 .849 – 4 .289كمـا كانـت هـذه

وبذلك ،ومن واقع النتائج السابقة يتبين أن ترتيب مجاالت

الجدول ( :)7ترتيب مجاالت اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية وفق تقديرات أفراد عينة الدراسة

الرقم
الرقم
الترتيبي التسلسلي
1
1
3
2
2
3
المتوسط الكلي

الوسط
الحسابي
4 .552
4 .308
3 .955
4 .278

المجاالت

مجال الموارد البشرية
مجال النواحي اإلدارية واألكاديمية
مجال النواحي المادية

االنحراف
المعياري
0 .241
0 .267
0 .295
0 .182

التقييم
مهم جداً
مهم جداً
مهم جداً
مهم جداً

يتبــين مــن الجــدول ( )7الســابق أن تق ــديرات أف ـراد الد ارســة عل ــى

بالمرتبــة األخيــر المجــال الثــاني والمتعلــق "بــالنواحي الماديــة" وبلــغ

اإلســتراتيجية المقترح ــة لتهيئ ــة الجامع ــات الفلس ــطينية للتص ــنيفات

متوسطه (.)3 .955

بلـ ــغ المتوسـ ــط الكلـ ــي علـ ــى األداة المسـ ــتخدمة ( .)4 .278كمـ ــا

المقترحــة وفــي المجــاالت الثالثــة نالــت علــى تقــديرات تراوحــت مــا

كانــت هــذه التقــديرات بــنفس المســتو علــى مجــاالت اإلســتراتيجية
الفرعية؛ إذ جاء المجال األول "المتعلق بالموارد البشرية" بالمرتبة

بـ ــين المهمـ ــة والمهمـ ــة جـ ــداً ،وهـ ــذا دليـ ــل واضـ ــح علـ ــى أن هـ ــذه
العناص ـ ــر تعتب ـ ــر مؤش ـ ــرات ض ـ ــرورية وملح ـ ــة عل ـ ــى الجامع ـ ــات

األولــى بمتوســط بلــغ ( ،)4 .552تــاله المجــال الثالــث "المتعلــق

االهتمــام بهــا ،والتأســيس لهــا وتأصــيلها فــي خططهــا اإلســتراتيجية

ومــن واقــع النتــائج الســابقة يتبــين أن جميــع عناصــر اإلســتراتيجية

العالمية للجامعات بشكل عام وكلـي كانـت بمسـتو مهـم جـداً ،إذ

بالنواحي اإلدارية واألكاديمية" وبلغ متوسطه ( ،)4 .308ثم جاء
15
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قص ـ ــيرة األج ـ ــل والطويلـ ـ ــة منه ـ ــا م ـ ــن أجـ ـ ــل االس ـ ــتعداد والتهيـ ـ ــؤ

واالهتمــام بتطبيــق مبــادئ الجــودة الشــاملة فــي الحيــاة الجامعيــة،

للتصنيفات العالمية للجامعات.

وتلبية االحتياجات المادية والمعنوية من أجل دعم البحث العلمي

ويمكــن لفــت النظــر إلــى أن العناصــر العش ـرة األهــم والتــي حــازت

والبـ ــاحثين المبـ ــدعين ،والتـ ــي تعتبـ ــر منفـ ــردة ومجتمعـ ــة مؤش ـ ـرات

التنـ ــازلي اآلتـ ــي :تطـ ــوير موقـ ــع الجامع ـ ـة علـ ــى شـ ــبكة اإلنترنـ ــت

وهذه النتائج تتوافق مع األطر النظرية وتدعم األدبيات السابقة

( ،)4 .849واستقطاب ذوي التميز العلمي عربياً وعلمياً (.818

في هذا المجال والتي تدعو إلى أن هناك إجراءات البد من

أساسية في التصنيفات العالمية للجامعات.

على مستو أعلى من تقديرات عينة الدراسة كانت على الترتيـب

تطبيقها بصرامة وتبنيها من قبل الجامعات الطامحة لدخول

 ،)4وتحقيــق المعي ــار الع ــالمي لنســبة األســتاذ \ الطال ــب (.739

 ،)4واسـتقطاب الطلبـة الموهــوبين والمبـدعين ( ،)4 .739وزيــادة

نادي جامعات النخبة العالمية ،وأول هذه اإلجراءات أن تربط

عــدد أعضــاء هيئــة التــدريس ( ،)4 .667والتشــجيع علــى إج ـراء

بالترقيات واالستمرار في التدريس وتجديد عقود العمل بحجم

البح ـ ــوث المشـ ـ ــتركة م ـ ــع مؤسسـ ـ ــات أخ ـ ــر ( ،)4 .667ودعـ ـ ــم

اإلنتاج العلمي وجودته ،وأن توضع في هذا الصدد لوائح

البـ ــاحثين مادي ـ ـاً ومعنوي ـ ـاً ( ،)4 .667واسـ ــتخدام تقنيـ ــات التعلـ ــيم

واضحة وصارمة ،والتي بدأت به بعض الجامعات العالمية التي

اإللكترون ـ ــي ( ،)4 .667وت ـ ــوفير التجهيـ ـ ـزات التقني ـ ــة والمعام ـ ــل

ذهبت بعيداً ،حيث صارت تُلزم األساتذة بنشر ثالث مقاالت
على األقل في المجالت الدولية من أجل االحتفاظ بوظائفهم،

التطــوير والجــودة ( .)4 .604وهــي فــي مجملهــا تركــز بشــكل أو

وبعض الجامعات توقفت عن تثبيت جميع األساتذة باستثناء

ب ــأخر عل ــى مع ــايير التص ــنيفات العالمي ــة ومؤشـ ـراتها للجامع ــات،

كبار األساتذة المتميزين وذلك بقصد إيجاد بيئة علمية أكثر

س ـ ـواء كانـ ــت هـ ــذه المعـ ــايير تخـ ــتص بالتقنيـ ــات التـ ــي تسـ ــتخدمها

تنافسية (الصديقي .)2014 ،ويمكن التأكيد في هذا الصدد على

( ،)4 .641واالهتمام بالعلماء والمتخصصين والخبراء مـن أجـل

المبدأين المهمين اللذين يحكمان عمل األستاذ الجامعي في

الجامعــات فــي التعلــيم ،أم فيمــا يخــتص بكفــاءة أعضــاء التــدريس

األمريكية،

وعــددهم ونســبتهم لعــدد الطلبــة ،أم فيمــا يخــتص بالبحــث العلمــي

الجامعات
ِ
اختف")  (Publish or Perishالذي يعني أن على األستاذ

ويالحظ أن هذه النتيجة تتوافق كليـاً أو جزئيـاً مـع السـواد األعظـم

الجامعي أن يستمر في اإلنتاج العلمي ليحافظ على منصبه واال

ودعمه ،واالهتمام بالتجهيزات والخبراء والمختصين والمبدعين.

المبدأ

األول

هو

"انشر

أو

من الدراسات السـابقة النظريـة والميدانيـة؛ فقـد اتفقـت هـذه النتيجـة

فعليه أن يغادر هذه الوظيفة ،ألن األستاذية تستلزم البحث

مـ ــع د ارسـ ــات عـ ــدة (الـ ــديب2012 ،؛ الـ ــدجني2010 ،؛ ووهبـ ــة،

والنشر العلميين ( ،)Wildavsky, 2013أما المبدأ الثاني فهو

2008؛ عالونــة)2004 ،؛ والت ــي أظهــرت أن مس ــتو االهتم ــام

"ابتكر أو تبخر" ( ،)Innovate or Evaporateواالبتكار هنا

بالمعايير والمؤشرات العالمية في الجامعـات كـان مرتفعـاً أو علـى

بمعناه الواسع وليس مقصو اًر على التخصصات العلمية،

األق ــل متوســـطاً ،كم ــا تتف ــق مـ ـع م ــا توصـ ــلت إلي ــه د ارس ــة ش ــرخ

فالجامعات هي فضاء لالبتكار واإلبداع بمختلف أوجههما اللذين

مـن خـالل تطـوير بـرامج أكاديميـة ،والحـرص علـى اسـتحداث

( .)Hazelkorn et al, 2013وبطبيعة الحال ال يمكن أن

برامج جديدة حسب المتطلبـات العلميـة ،األمـر الـذي يمكنهـا مـن

تتعامل جميع الجامعات العربية بهذه الصرامة مع أعضاء هيئة

تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن ،وأن تحرص الجامعة بشكل

التدريس ومحاسبتهم عن مد

التزامهم بالنشر العلمي أو ربط

الجامعات العربية والدولية .وتتفق مع دراسات (الدجني2010 ،؛

جامعات كثيرة ،عامة وخاصة ،أنشئت لتلبية احتياجات تعليمية

ووهبة2008 ،؛ وشاهين2004 ،؛ وعالونـة2004 ،؛ وأبـو دقـة،

بالدرجة األولى ،وليست بحثية (الفيصل .)2011 ،أما اإلجراء

 ،2004والميم ـ ـ ــي ،)2004 ،ف ـ ـ ــي دعوته ـ ـ ــا لالهتم ـ ـ ــام بت ـ ـ ــدريب

الثاني هو تشجيع العلماء العرب الذين كانوا ضحية ما يسمى

التقـ ــويم ،والتقنيـ ــات الحديثـ ــة فـ ــي التـ ــدريس كـ ــالتعليم اإللكترونـ ــي،

إلى العمل في الجامعات العربية مع توفير اإلمكانات الالزمة

يجعالن من األستاذ الجامعي مصدر إلهام ألجيال المستقبل

( )2012أن على الجامعة أن تعمل على مواكبة التطور العلمي

تجديد عقود العمل بحجم إنتاجهم العلمي ونوعيته ،ألن هناك

كبيـر علـى تطـوير دورهـا وابـراز سـمعتها وكفاءتهـا بـين سـائر

"نزف العقول "أو" هجرة األدمغة" ( )Brain Drainعلى العودة

أعضــاء هيئــة التــدريس ،والتركيــز علــى البنيــة التحتيــة ،وأســاليب
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الستثمار عطائهم العلمي ،وتمثل في هذا الجانب كل من
الصين والهند وكوريا الجنوبية أمثلة ناجحة يحتذ

 .1افتقاد معظم الجامعات العربية لرؤية إستراتيجية واضحة

بها؛ حيث

دخلت منذ سنوات مرحلة ما يسمى" تداول األدمغة

تعمل على تحسين تصنيفها األكاديمي على المستو
العالمي.

Brain

 .2تدني نسبة اإلنفاق على البحث العلمي والتنمية.

) ،) Circulationأو" كسب العقول" )( Brain Gain

 .3عزوف القطاعات اإلنتاجية والخدمية عن تمويل برامج

الستعادة عقولهم التي هاجرت في فترات سابقة للدراسة في

البحث العلمي بالجامعات.

أمريكا الشمالية وأوروبا ( .)Altbach & Salmi, 2011إن

 .4الغياب الكامل للمنافسة بين الجامعات العربية ،وعدم تقديم

العقول العربية المهاجرة التي تبدع في الخارج في مختلف الفروع

إنتاجا للبحوث
حوافز مالية إضافية للجامعات األكثر ً
العلمية.

العلمية وتعتلي أرقى المناصب العلمية هي بمنزلة " أصول قابلة
لالسترداد" ( ) Recoverable Assetsمن قبل دولها إذا

.5

أوجدت لها بيئة معرفية حاضنة .أما اإلجراء الثالث فيتمثل في
استقطاب األساتذة والباحثين المتميزين من مختلف أنحاء العالم

.6

(.)Sunita & LaPorte, 2014

األساليب التقليدية المتبعة في تعيين رؤساء الجامعات في
أغلب الدول العربية.

ضعف حركة تدويل التعليم الجامعي في الدول العربية

إن الفهم الواعي والصحيح لماهية التصنيفات العالمية للجامعات

على مستو )الطلبة ،وأعضاء هيئة التدريس ،والنشر

يتطلب إدراك منطلقات هذا التوجه العالمي المرتبط ارتباطاً وثيقاً

العلمي المشترك ،واستقطاب وجذب األساتذة والباحثين

بزمن

العولمة

والتدويل

(

and

األجانب(.

Globalization

.7

)Internationalization؛ فالعولمة التي أزالت الحواجز

.8

وكسرت القيود بين دول العالم في المجاالت االقتصادية

والسياسية واالجتماعية تمخض عنها بروز نظام دولي اتفق

نقص الوقت المخصص للبحث العلمي.

تدني أجور أعضاء هيئة التدريس في أغلب الجامعات

العربية.
.9

مؤخ اًر على تسميته بالمنظمة التجارية العالمية ،هذه المنظمة
التي وضعت على سلم أولوياتها وخططها االستثمار في التعليم

هجرة العقول البشرية العربية.

 .10ضعف التوازن في اإلنجاز العلمي بين مختلف
التخصصات األكاديمية.

على وجه العموم وفي التعليم العالي على وجه الخصوص

 .11نشر معظم البحوث باللغة العربية.

(Lombardi, 2013؛Ortega & Prieto, 2009؛ Salmi,

.12

 .)2009ونظ اًر لما تتميز به صناعة التعليم بوصفها المصدر

الرئيس لصناعة رأس المال البشري برزت أجهزة مؤسسية عالمية

ضعف اإلنتاج العلمي في مجال ترجمة الكتب
واألبحاث.

متخصصة لضبط الجودة والتميز لمدخالت النظام التعليمي

.13

وتصنيفات هذه األجهزة المؤسسية في اتخاذ الق اررات الهادفة

ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو :هل توجد فروق

والخاص .وتؤكد دراسات نظرية وميدانية عديدة (خبير2015 ،؛

الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي للجامعات من وجهة

وعملياته ومخرجاته ،بحيث يمكن االعتماد على نتائج

الفجوة االلكترونية بين الجامعات العربية والجامعات

الغربية

لتوجيه االستثمار ورأس المال إلى القطاع التعليمي العام

دالة إحصائياً في مستوى اإلستراتيجيات المقترحة لتهيئة

إبراهيم2014 ،؛ الفيصل2011 ،؛ نجيب2011 ،؛ مصطفى،

نظر عينة من العاملين في بعض الجامعات الفلسطينية تبعاً

2009؛ وهبي ) 2008 ،على بعض الجوانب التي تعتبر

لمتغيرات :الجنس ،والتخصص ،والمؤهل العلمي ،والوظيفة،

أسباب ًا لتراجع الجامعات العربية في التصنيفات العالمية

والخبرة ،والرتبة العلمية؟

للجامعات هي:

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على مجاالت

اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف
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العالمي للجامعات تبعاً للمتغيرات :الجنس ،والتخصص،

 .1متغير الجنس :حيث استخدم اختبار (ت) لمعرفة داللة
الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تبعاً لمتغير

والمؤهل العلمي ،والوظيفة ،والخبرة ،والرتبة العلمية فكانت

الجنس فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول ( )8اآلتي:

كاآلتي:

الجدول ( :)8نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعاً لمتغير الجنس
الرقم
1
2
3
الكلي

المجاالت
مجال الموارد البشرية
مجال النواحي المادية
مجال النواحي اإلدارية واألكاديمية

الذكور
االنحراف
الوسط
0 .245
4 .555
0 .296
3 .948
0 .270
4 .309
0 .181
4 .278

يوضح الجدول ( )8السابق ،عدم وجود فروق دالة

إحصائياً في مستو

الوسط
4 .540
3 .983
4 .299
4 .279

اإلناث
االنحراف
0 .226
0 .291
0 .259
0 .187

قيمة (ت)
المحسوبة
0 .356
0 .657
0 .217
0 .014

مستوى
الداللة
0 .363
0 .710
0 .858
0 .747

تشتمل عليها مجاالت هذه اإلستراتيجية دون وجود فرق جوهري
بينهم في مستو هذه األهمية.

تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت

اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف

 .2متغير التخصص العلمي :حيث استخدم اختبار (ت)

من الذكور أم من اإلناث اتفقوا على أهمية العناصر التي

تبعاً لمتغير التخصص العلمي فكانت النتائج كما هو مبين

العالمي تبعاً لمتغير الجنس ،بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا

لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية

في الجدول ( )9اآلتي:

الجدول ( :)9نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعاً لمتغير التخصص العلمي
الرقم
1
2
3
الكلي

المجاالت
مجال الموارد البشرية
مجال النواحي المادية
مجال النواحي اإلدارية واألكاديمية

مواد أدبية
االنحراف
الوسط
0 .245
4 .555
0 .296
3 .948
0 .270
4 .309
0 .181
4 .278

يوضح الجدول ( )9السابق ،عدم وجود فروق دالة إحصائياً في
مستو

مواد علمية
االنحراف
الوسط
0 .226
4 .540
0 .291
3 .983
0 .259
4 .299
0 .187
4 .279

قيمة (ت)
المحسوبة
0 .356
0 .657
0 .217
0 .014

مستوى
الداللة
0 .363
0 .710
0 .858
0 .747

العناصر التي تشتمل عليها مجاالت هذه اإلستراتيجية دون

وجود فرق جوهري بينهم في مستو هذه األهمية.

تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية

المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعاً

 .3متغير المؤهل العلمي :حيث استخدم اختبار (ت) لمعرفة

من الكليات العلمية أم من الكليات النظرية اتفقوا على أهمية

لمتغير المؤهل فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول

لمتغير التخصص العلمي ،بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا

داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تبعاً
( )10اآلتي:

الجدول ( :)10نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
الرقم
1
2
3
الكلي

المجاالت
مجال الموارد البشرية
مجال النواحي المادية
مجال النواحي اإلدارية واألكاديمية

دكتوراة
االنحراف
الوسط
0 .235
4 .536
0 .299
3 .961
0 .274
4 .310
0 .187
4 .277

يوضح الجدول ( )10السابق ،عدم وجود فروق دالة إحصائياً
في مستو

ماجستير
االنحراف
الوسط
0 .257
4 .623
0 .271
3 .942
0 .237
4 .201
0 .154
4 .291

قيمة (ت)
المحسوبة
1 .694
0 .292
0 .163
0 .366

مستوى
الداللة
0 .424
0 .340
0 .272
0 .297

المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعاً
لمتغير المؤهل العلمي ،بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا من

تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية
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حملة درجة الماجستير أم من حملة درجة الدكتوراة قد اتفقوا على

الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة

أهمية العناصر التي تشتمل عليها مجاالت هذه اإلستراتيجية

الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعاً لمتغير نوع

دون وجود فرق جوهري بينهم في مستو هذه األهمية.
 .4متغير

الوظيفة

(إدار \

أكاديمي):

حيث

الوظيفة التي يمارسها الموظف فكانت كما هو مبين في
الجدول ( )11اآلتي:

حسبت

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد

الجدول ( :)11نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعاً لمتغير الوظيفة
الرقم
1
2
3
الكلي

المجاالت
مجال الموارد البشرية
مجال النواحي المادية
مجال النواحي اإلدارية واألكاديمية

الوسط
4 .534
3 .962
4 .331
4 .286

إداري

االنحراف
0 .224
0 .255
0 .246
0 .161

أكاديمي
االنحراف
الوسط
0 .248
4 .560
0 .312
3 .952
0 .279
4 .297
0 .191
4 .275

قيمة (ت)
المحسوبة
0 .693
0 .277
0 .827
0 .409

مستوى
الداللة
0 .266
0 .061
0 .353
0 .238

يوضح الجدول ( )11السابق ،عدم وجود فروق دالة إحصائياً

 .5متغير الخبرة :حيث حسبت المتوسطات الحسابية

المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعاً

اإلستراتيجية

الفلسطينية

اإلداريين أم من األكاديميين فقد اتفقوا على أهمية العناصر التي

في الجدول ( )12اآلتي:

في مستو

تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية

واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على مجاالت

لمتغير نوع الوظيفة ،بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا من

المقترحة

لتهيئة

الجامعات

للتصنيف العالمي تبعاً لمتغير الخبرة فكانت كما هو مبين

تشتمل عليها مجاالت هذه اإلستراتيجية دون وجود فرق جوهري
بينهم في مستو هذه األهمية.

الجدول ( :)12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية المقترحة لالعتماد
األكاديمي في الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير الخبرة
الرقم
1
2
3

المجاالت
مجال الموارد البشرية
مجال النواحي المادية
مجال النواحي اإلدارية واألكاديمية

اقل من  5سنوات
االنحراف
الوسط
0 .312
4 .548
0 .227
3 .940
0 .251
4 .365
0 .179
4 .299

يظهر الجدول ( )12السابق ،وجود فروق ظاهرة بين

 10-5سنوات
الوسط
4 .571
3 .967
4 .355
4 .308

االنحراف
0 .228
0 .287
0 .222
0 .163

أكثر من  10سنوات
االنحراف
الوسط
0 .230
4 .544
0 .313
3 .953
0 .287
4 .271
0 .190
4 .259

ولمعرفة داللة هذه الفروق إحصائياً استخدم اختبار تحليل
التباين األحادي والمبينة نتائجه في الجدول ( )13األتي:

المتوسطات الحسابية لتقدي ارت أفراد الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة،
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الجدول ( :)13نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجالت اإلستراتيجية المقترحة لالعتماد األكاديمي تبعاً لمتغير الخبرة
مصدر التباين

المجاالت
مجال الموارد البشرية
مجال النواحي المادية
مجال
واألكاديمية

النواحي

الكلي

اإلدارية

مجموع
المتوسطات
0 .028
11 .031
11 .059
0 .015
16 .580
16 .595
0 .350
13 .305
13 .655
0 .103
6 .208
101 .850

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجات
الحرية
2
189
191
2
189
191
2
189
191
2
189
191

متوسط
المربعات
0 .014
0 .058

قيمة (ف)
المحسوبة
0 .237

مستوى
الداللة
0 .789

0 .007
0 .088

0 .083

0 .921

0 .175
0 .070

2 .489

0 .086

0 .052
0 .033

1 .569

0 .210

يوضح الجدول ( )13السابق ،عدم وجود فروق دالة إحصائياً

عليها مجاالت هذه اإلستراتيجية دون وجود فرق جوهري بينهم

المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعاً

 .6متغير الرتبة :حيث حسبت المتوسطات الحسابية

الخبرات المنخفضة أم من ذوي الخبرات المتوسطة أم من ذوي

مجاالت اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية

في مستو

تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية

في مستو هذه األهمية.

لمتغير الخبرة ،بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا من ذوي

واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على

الخبرات المرتفعة فقد اتفقوا على أهمية العناصر التي تشتمل

للتصنيف العالمي تبعاً لمتغير رتبة الموظف فكانت كما

هو مبين في الجدول ( )14اآلتي:

الجدول ( :)14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية المقترحة لالعتماد
األكاديمي في الجامعات الفلسطينية تبعاً لمتغير الرتبة

المجاالت

مدرس
الوسط

الموارد البشرية

4 .636

االنحرا
ف
0 .241

النواحي المادية

3 .886

0 .221

النواحي اإلدارية واألكاديمية

4 .309

0 .327

الكلي

4 .283

0 .228

محاضر
الوسط
.589
4
.988
3
.268
4
.215
4

االنحراف
0 .2563
0 .299
0 .298
0 .215

يظهر الجدول ( )14السابق ،وجود فروق ظاهرة بين

مساعد
الوسط
.529
4
.963
3
.312
4
.276
4

االنحراف
0 .243
0 .305
0 .259
0 .175

مشارك
الوسط
.524
4
.951
3
.316
4
.274
4

االنحراف
0 .209
0 .297
0 .234
0 .167

أستاذ
الوسط
.709
4
.927
3
.294
4
.307
4

االنحراف
0 .247
0 .287
0 .361
0 .256

ولمعرفة داللة هذه الفروق إحصائياً استخدم اختبار تحليل
التباين األحادي والمبينة نتائجه في الجدول ( )15األتي:

المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراسة تبعاً لمتغير الرتبة،
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الجدول ( :)15نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجالت اإلستراتيجية المقترحة لالعتماد األكاديمي تبعاً لمتغير الرتبة
مصدر التباين

المجاالت
مجال الموارد البشرية
مجال النواحي المادية
مجال
واألكاديمية
الكلي

النواحي

اإلدارية

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المتوسطات
0 .479
10 .580
11 .059
0 .103
16 .492
16 .595
0 .036
13 .619
13 .655
0 .011
6 .300
6 .311

درجات
الحرية
4
187
191
4
187
191
4
187
191
4
187
191

يوضح الجدول ( )15السابق ،عدم وجود فروق دالة إحصائياً

التوصيات

المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعاً

والمقترحات اآلتية:

في مستو

تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية

0 .026
0 .088

0 .292

0 .883

0 .009
0 .073

0 .123

0 .974

0 .003
0 .034

0 .079

0 .989

وفي ضوء نتائج هذه الدراسة ومناقشتها يقترح الباحث التوصيات

لمتغير الرتبة العلمية ،بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا من

 .1على الجامعات الفلسطينية تعزيز المعايير ومؤشرات األداء

ذوي رتب وظيفية منخفضة أم مرتفعة فقد اتفقوا على أهمية

الكمية ذات العالقة بنتائج هذه الدراسة والتمسك بها والعمل

العناصر التي تشتمل عليها مجاالت هذه اإلستراتيجية دون

على أساسها لتمكين الجامعات من االرتقاء والتطور.

وجود فرق جوهري بينهم في مستو هذه األهمية.

 .2أن تعمل الجامعات الفلسطينية على تكثيف الجهود

تشير مجمل النتائج المرتبطة إلى عدم وجود فروق إحصائية في
مستو

متوسط
المربعات
0 .120
0 .057

قيمة (ف)
المحسوبة
2 .118

مستوى
الداللة
0 .080

لمواصلة التطور واالرتقاء بها إلى مصاف الجامعات

تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية

العالمية.

المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعاً

 .3ض ــرورة تفعيـ ــل مفهـ ــوم الجامع ــة المنتجـ ــة بتحويـ ــل البحـ ــوث

لمتغيرات الدراسة المختلفة ،وهذا يعني أن جميع أفراد الدراسة

العلمي ـ ــة م ـ ــن أبح ـ ــاث اس ـ ــتهالكية إل ـ ــى أبح ـ ــاث م ـ ــن أج ـ ــل

على اختالف مستوياتهم ومؤهالتهم العلمية والوظيفية يدركون
أهمية السياسات العالمية المتبعة لتصنيف الجامعات ،وهم على

االســتثمار ،والبحــث عــن الصــيغ االســتثمارية التــي يمكــن أن
تح ـ ــد مـ ـ ــن أزمـ ـ ــة تمويـ ـ ــل البح ـ ــث العلمـ ـ ــي فـ ـ ــي الجامعـ ـ ــات

إدراك ووعي ألهمية أن تستعد الجامعات الفلسطينية وتتهيأ

الفلسطينية في الوقت الحالي.

مسلحة بالمعايير اإلدارية واألكاديمية والبشرية والمادية لتحوز
على مراتب متقدمة في هذه التصنيفات العالمية .ولد

.4

مقارنة

أن تقـوم الجهـات المسـؤولة العليـا بالجامعـات بكـل مـا مـن
شـأنه زيـادة وتفعيـل امـتالك القيـادات اإلداريـة األكاديميـة

هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فقد اتفقت مع دراسات

بالجامعــات لســمات وخصــائص القيــادة الرياديــة المتفتحــة

(الديب2012 ،؛ شاهين2004 ،؛ عالونة)2004 ،؛ والتي

على العالم.

أظهرت نتائجها عدم وجود فروق جوهرية في تقديرات مستو

.5

المعايير الدولية لتصنيف الجامعات تبع ًا لمتغيرات مستقلة

محاولة توفير التسهيالت المادية والمعنوية والفنية والتقنية
المساعدة لعملية التغيير وتنفيذها من قبل إدارة الجامعة.

مختلفة كالتي تم دراستها في هذه الدراسة كالجنس ،والتخصص،

 .6إجراء المزيد من الدراسات بهدف تحديـد األسـاليب اإلداريـة

والمؤهل العلمي ،والخبرة ،والرتبة العلمية.

الحديثـة كالهنـدرة (الهندسـة اإلداريـة) ،أو اإلبـداع اإلداري
وغيرها من أجل الرقي بمستو الجامعات الفلسطينية.
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عالقة الكفايات التعليمية بمستوى التحصيل من وجهة نظر طلبة التدريب الميداني
لينا علي حسين

قسم الصحة والترويح  -كلية التربية الرياضية
الجامعة األردنية
المملكة األردنية الهاشمية
تاريخ القبول2016/1/19 :

تاريخ التسلم2015/11/1:

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى عالقة الكفايات التعليمية بمستوى التحصيل من وجهة نظر طلبة التدريب الميداني .وتكونت عينة الدراسة من ( )62طالبا من
المسجلين في مساق التدريب الميداني ( )27طالبة ،و( )35طالباﱟ .وتم إستخدام اإلستبيان كأداة لجمع البيانات بحيث تكون من ( )48عبارة وزعت على 6
مجاالت وهي :كفاية التخطيط وكفاية االهداف وكفاية إدراة وضبط الصف وكفاية تنفيذ الدرس وكفاية الوسائل واألساليب واالنشطة وكفاية التقويم .وأظهرت
نتائج الدراسة أن مجاالت كفايات (إدارة وضبط الصف ،التخطيط ،تنفيذ الدرس ،الوسائل واالنشطة واالساليب) جاءت بمستوى عال ،في حين جاء مجالي
(كفايات االهداف والتقويم) بمستوى متوسط ،باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في جميع مجاالت كفايات التدريب الميداني تبع ًا لمتغير

الجنس بين الطالب والطالبات ،ووجود ارتباط بين مستوى التحصيل الدراسي ومجال تنفيذ الدرس ،والتقويم ،ومقياس الكفايات التعليمية الكلي .وتوصي الباحثة
باستخدام المقياس كنموذج تقويمي لطلبة التدريب الميداني في كلية التربية الرياضية في الجامعة االردنية ،واعطاء مزيد من التدريب للطلبة لرفع مستوى
كفاءتهم في تحديد االهداف التربوية والتنويع في إستخدام أساليب التقويم.
(الكلمات المفتاحية :الكفايات التعليمية ،التحصيل الدراسي ،التدريب الميداني).

The Relationship between Teaching Competencies and Academic Achievement Among Training
Field Course Students From Their Point Of View

Leena Ali Hussein
Faculty of Physical Education - University of Jordan
HKJ
lina_143@live.com
he aim of this study was to assess the relationship between teaching competencies and academic achievement
among training field course students from their point of view. To achieve this aim, 35 male and 27 female, of
those enrolled in the course of field training were selected to answer the questionnaire.
The questionnaire consisted of 48 items covering six areas: planning, objectives, classroom management, executive of the
class, instructional aides and activities and evaluation competence.
The results showed that all areas of teaching competencies came in high level except objective and evaluation which
came in a moderate level. There was no significant difference between males and females in teaching competencies. A
significant correlation between the academic achievement and executive of the class, evaluation and the total of the
teaching competencies measurement. The researcher recommends using the questionnaire as an evaluation tool for the
students of field training in the Faculty of Physical Education at the University of Jordan. The researcher also
recommends giving further training to students to raise their competencies in determining educational objectives and
diversification of evaluation methods.
(Key words: Academic Achievement, Teaching Competencies, Field Training Course).
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مقدمة الدراسة وأهميتها

يشهد العالم في ظل التقدم المعرفي والتكنولوجي تطو اًر في شتى

ويقع على عاتق معلم التربية البدنية عبئا ضخماً ال ينحصر في

المعلومات والتطورات والتي تلعب دو اًر كبي اًر في منظومة التعليم

المناسبات الرياضية ،بل يتعدى ليشمل المواءمة بين الميول

مجاالت العلوم ،وكإنعكاس لهذا التقدم ظهرت ثورة من

تقديم ألوان من النشاط البدني خالل دروس التربية البدنية أو في

وفي توجيه شكل وكيفية التعلم ،مقدمة لنا مالمح وآفاق جديدة

والرغبات واإلمكانات المادية المتاحة ضمن إطار تربوي يهدف

لالرتقاء بمستوى العملية التربوية التعليمية .ويعد المعلم هو

إلى تنشيط النمو وتعجيل مراحله من خالل إكساب التالميذ

العامل األساسي وذو األهمية في عملية التربية والتعليم ،وأثر

اللياقة البدنية والمهارية والعالقات االجتماعية والصحة العضوية

المعلم الكفء يستمر طيلة أجيال عدة ،ويستمر فعاال يسجل

والنفسية والمعارف والمعلومات واالتجاهات االيجابية (عبداهلل

خدماته اإلنسانية بشكل مؤثر وممتد إلى ما بعد الحدود الجغرافية

وبدوي.)2006 ،

والحياة المعاصرة.
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لينا علي حسين

لذلك فإن إعداد معلم التربية البدنية وجد اهتماما كبي اًر من قبل

التعليمية المهمة في مهنة التدريس .ويعرف

هوستن

كليات التربية البدنية والرياضية حيث سعت إلى رفع وتطوير

( ) Housten,1970,p.9الكفايات التعليمية بأنها “ مجموعة

مستوى كفاءة طلبة التربية البدنية في الجوانب النظرية والعملية

من المعارف و المهارات واالتجاهات التي يمكن اشتقاقها من

وبذلك فان التدريب الميداني هو الحقل الذي يظهر فيه

وكذلك فالكفايات التعليمية هي مجمل تصرفات وسلوك معلم

المعلمين الطلبة استعدادهم المهني وكفاياتهم التعليمية للتعامل

التربية الرياضية والتي تشمل المعارف واالتجاهات والمهارات

مع المواقف المختلفة بهدف إخراج درس فعال.

أثناء الموقف التعليمي .ويتسم هذا السلوك بمستوى عال من

من خالل مساق التدريب الميداني.

ادوار الفرد المتعددة “.

ويؤكد أبو هرجة وآخرون ( )2000دور التدريب الميداني في

االداء والدقة (شلتوت وخفاجه.)2002 ،

اتاحة الفرص الكتساب الكفايات األدائية للمعلمين الطالب

فالكفايات التعليمية تلعب دو اًر حاسما في تحقيق مدى كفاءة

وكذلك إكسابهم االتجاهات االيجابية نحو مهنة التعليم ومعرفة

(الطالب) المعلم كمدرس ناجح في المستقبل ومن خاللها يتم

المشكالت والصعوبات التي قد تعترضهم في الميدان التعليمي

الحكم على أداء المعلم وتقويمه ،وبذلك يختلف (الطالب)

يمارس الطالب – المعلم مهارات التدريس فى أحدى المدارس

الميداني باختالف الكفايات التعليمية ودرجة امتالكها ،ومن هنا

لمدة فصل دراسي واحد وتحت إشراف وتوجيه القائمين باالشراف

تأتي أهمية الدراسة في التعرف على الكفايات التعليمية لدى

التربوي ،بحيث يقومون بزيارات دورية للمعلمين الطلبة خالل

وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي في

التعلمي.

الفصل وتقديم الخبرات الالزمة لهم

المعلمين في مستوى تحصيلهم الدراسي في مساق التدريب

(الطلبة) المعلمين

مساق التدريب الميداني من اجل النهوض بالعملية التربوية

لتطوير وتقييم العملية

التعليمية التعلمية ،وبذلك فان الطلبة – المعلمين يخضعون

التعليمية ومواكبة التطور الحادث في منظومة التعليم من خالل

للتقييم بحيث تتوج نهاية فترة التدريب الميداني بدرجات تعبر

متابعة المعلم وما يمتلكه من كفايات تعليمية باعتباره الركن

عن مدى كفاءة الطلبة – المعلمين واتقانهم لمهنة التدريس وهو

االساسي في العملية التعليمية التعلمية والنظر في مستوى

ما يسمى بالتحصيل الدراسي في مساق التدريب الميداني.

تحصيله الدراسي في التدريب الميداني كونه المؤشر على كفاءة

ويتأثر التحصيل الدراسي بين (الطلبة) المعلمين بعدة عوامل

الطالب المعلم ونجاحه مستقبال في مهنة التدريس ،ولذلك قامت

منها :ما هو تربوي متعلق بالمادة الدراسية ،والمعلم ،والمدرسة،

الباحثة بتصميم استبيان يتضمن مجموعة من الكفايات التعليمية

ومنها ماهو شخصي كالعوامل الصحية والنفسية ،واإلجتماعية

الخاصة بمعلمي التربية البدنية وهي :التخطيط واألهداف ،وادراة

واالسرية (زيتون و زيتون.)1995،

وضبط الصف ،وتنفيذ الدرس ،واالساليب والوسائل واالنشطة،
والتقويم

وتعد أكثر العوامل التربوية تأثي اًر بالتحصيل الدراسي ما هو

وعرضها على

الطلبه

المعلمين لتحديد مستوى

متعلق بالمعلم وما تتضمنه من طرائق التدريس التي يستخدمها

الكفايات التعليمية والفروق بينها باإلضافة للتعرف إلى مستوى

كاألنشطة التي يقوم بها ،ووسائل التقويم التي يتبعها ،ومراعاته

التحصيل الدراسي وعالقته بالكفايات التعليمية عند طلبة كلية

للفروق الفردية بين الطلبة .فالمعلم الناجح ال يكفيه فهم شخصي

التربية الرياضية في الجامعة األردنية في مساق التدريب

وحدسي للمفاهيم والمبادىء والنظريات الرياضية ،بل يجب عليه

الميداني.

أن يمتلك الطرق واألساليب التدريسية والتي من شأنها ترجمة

مشكلة الدراسة :

ونقل المعلومات للطلبة وبالتالي تحقيق الهدف من العملية
التعليمية ) (Hardy and Mawer,1999وكذلك العمل على

يعد المعلم حجر األساس والزاوية في العملية التعليمية التعلمية

لذلك وجب أن يكون هناك تضافر مستمر للجهود من أجل

تنسيق وتنظيم حصيلة مهاراته وخبراته لمواجهة أي متغير

إعداد الطالب المعلم خالل فترة التدريب الميداني والتي تعد من

ومتطلب جديد خالل المواقف التعليمية المختلفة (Siedentop

أخصب الفترات في حياة معلم المستقبل ,ومن خالل عمل

) and Tannehill,2000والتي تعبر جميعها عن الكفايات

الباحثة كمشرفة تدريب ميداني ارتأت الباحثة بضرورة متابعة
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أداء الطلبة المعلمين وتقويمهم والوقوف على مدى امتالكهم

تخطيط الدرس ,وتنفيذ الدرس ,وضبط الصف ,والتقويم,

للخبرات والمهارات والكفايات التعليمية ودرجة ممارستها والتي تم

والكفايات المهنية والعملية .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة

اكتسابها خالل فترة اإلعداد األكاديمي في الكلية ،ومدى تطبيقهم

امتالك عينة الدراسة للكفايات التدريسية تراوحت بين القليلة

سلبياً على مستوى تحصيلهم الدراسي في التدريب الميداني،

إحصائية تعزى لمتغيرات النوع والمنطقة التعليمية ،بينما أظهرت

لها أثناء المواقف التعليمية المختلفة والتي تنعكس إيجابيا أو

والمتوسطة والمرتفعة .وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق

فظهرت المشكلة للحاجة إلى التعرف إلى مستوى الكفايات

وجود فروق إحصائية طبقا لنوع الخبرة التدريسية ،كما بينت

التعليمية لدى طلبة مساق التدريب الميداني في كلية التربية

النتائج أن أكثر أسباب إختيار مهنة تدريس الرياضة المدرسية

الميداني والتي تؤثر على مستوى أداء المعلمين الطلبة وتحكم

التعليم العام ،كما لم تظهر نتائج الدراسة عالقة بين درجة

عليهم عند ممارستهم لمهنة التدريس.

إمتالك عينة الدراسة للكفايات التدريسية وأسباب اختيارهم لمهنة

أهداف الدراسة:

تدريس الرياضة المدرسية.

الرياضية وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي في التدريب

هي حب الرياضة والحصول على مجموع درجات قليلة في دبلوم

أجرى العون ( )2011دراسة هدفت التعرف إلى درجة ممارسة

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى:

معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة المفرق لبعض

 -1مستوى الكفايات التعليمية من وجهة نظر طلبة التدريب

الكفايات التعليمية من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدراسة من

الميداني.

 -2الفروق في مستوى الكفايات التعليمية من وجهة نظر طلبة

( )96معلما و( )48معلمة من معلمي ومعلمات التربية

التدريب الميداني بكلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية تبعا

الرياضية في مديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق.

واستخدم الباحث اإلستبيان كوسيلة لجمع البيانات .وتكونت

لمتغير الجنس.

العينة من ( )28عبارة موزعه على أربعة أبعاد وهي( :تنفيذ

 -3عالقة الكفايات التعليمية بمستوى التحصيل من وجهة نظر
طلبة التدريب الميداني.

الدرس ,وادارة الصف ,والتفاعل والتعاون ,والتقويم) ،وأظهرت
الدراسة النتائج التالية :أن درجة ممارسة معلمي ومعلمات التربية

تساؤالت الدراسة:

الرياضية في محافظة المفرق لبعض الكفايات التعليمية متوسطة

جاءت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:

حيث بلغ متوسط استجاباتهم ( ،)3,53وأن أكثر الكفايات

 -1ما مستوى الكفايات التعليمية من وجهة نظر طلبة التدريب

ممارسة التفاعل والتعاون ,إدارة الصف ,والتقويم ,كما كشفت

الميداني؟

نتائج الدراسة عن وجود فروق تعزى إلى الجنس لصالح المعلمين

 -2هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفايات

وعدم وجود فروق تعزى إلى الخبرة والتفاعل على األداة ككل.

التعليمية من وجهة نظر طلبة التدريب الميداني بكلية

أجرى أحمد ( )2010دراسة هدفت التعرف إلى الكفايات

التربية الرياضية بالجامعة األردنية تبعا لمتغير الجنس؟

التعليمية األساسية لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية

 -3ما هي عالقة الكفايات التعليمية بمستوى التحصيل من

للمرحلة االبتدائية في العراق ،و تكونت العينة من معلمي

وجهة نظر طلبة التدريب الميداني؟

المرحلة االبتدائية ومعلماتها في مدارس المحافظات كافة والبالغ

الدراسات السابقة

عددهم ( )1749معلما ومعلمة ،واستخدم الباحث االستبيان

أجرى الرواحي و الهنائي( )2013دراسة هدفت التعرف إلى

كأداة لجمع البيانات بحيث تكونت من ( )30كفاية تعليمية

الكفايات التدريسية لمعلمي الرياضة المدرسية بسلطنة ﹸعمان

وزعت على ثالث مجاالت رئيسية وهي :تنفيذ الدرس والتخطيط

وعالقتها بأسباب إختيار مهنة التدريس ،وتكونت عينة الدراسة

والتقويم .وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن درجة امتالك معلمي

من ( )142معلما و( )168معلمة .واستخدم الباحثان اإلستبانة

ومعلمات التربية الرياضية للكفايات التعليمية على المجاالت

كأداة لجمع البيانات والمعلومات الالزمة لتحقيق اهداف الدراسة،

مجتمعه كانت كبيرة ,وأظهرت نتائج النسب المئوية لكل كفاية

وتكونت من ( )33فقرة موزعه على خمسة مجاالت وهي:
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لينا علي حسين

من هذه الكفايات لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية للمرحلة

اليرموك ( 14ذكور 34 ,إناث ) .واستخدم اإلستبيان كأداة لجمع

االبتدائية حيث كانت الكفايات التعليمية األساسية ومجاالتها من

البيانات حيث تكون من ( )55فقرة موزعه على ستة مجاالت :

وجهة نظر المعلمين والمعلمات كبيرة جداً ,باالضافة إلى أن

كفايات التخطيط ،كفايات االهداف ،كفايات إدارة وضبط

درجة امتالكهم للكفايات التعليمية على مجاالت البحث

الصف ،كفايات تنفيذ الدرس ،كفايات الوسائل واالساليب

(التخطيط ,والتنفيذ ,والتقويم) جاءت لصالح المنطقة الشمالية في

واالنشطة ،كفايات التقويم .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة

العراق.

طلبة التدريب الميداني في كلية التربية الرياضية للكفايات

أجرى القاسم ( )2008دراسة هدفت التعرف إلى العالقة بين

درجة الطالب المعلم في

التعليمية عالية ,وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في

الجانب العملي لمقرر التربية العملية

درجة ممارسة أفراد العينة للكفايات التعليمية لصالح متغير

ومتوسط درجاته في مقررات اإلعداد األكاديمي والتربوي في

الجنس في مجال كفايات إدارة وضبط الصف وذلك لصالح

منطقة نابلس التعليمية بجامعة القدس المفتوحة ,وتكونت عينة

الذكور ،وتبعا لمتغير دراسة مساقات التدريب الميداني على

الدراسة من ( )107طالب ,منهم ( )13طالباً معلماً و()94

مجال كفايات تنفيذ الدرس ولصالح طلبة تدريب ميداني (،)2

طالبة معلمة موزعين على  6تخصصات ،واستخدم الباحث

ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة أفراد العينة

نموذج تقويم المتدرب في مقرر التربية العملية المعتمد لهذه

للكفايات التعليمية تبعا لمتغير المستوى الدراسي على مجال

الغاية في جامعة القدس المفتوحة ,لتقويم أداء الطالب المتعلم في

كفايات إدارة وضبط الصف وذلك لصالح طلبة سنة رابعة فما

الجانب العملي لمقرر التربية العملية ،كما استخدم كشوف

فوق وايضا على مجال كفايات الوسائل واالساليب واالنشطة

عالمات الطالب المعلمين أفراد العينة .ومن أهم النتائج التي

وذلك لصالح طلبة سنة ثالثة.

توصلت اليها الدراسة أن هناك عالقة ضعيفة بين درجة الطالب

قام عبد الحق ( )2004بدراسة هدفت إلى معرفة الكفايات

في الجانب العملي والمعدل التراكمي ،وال توجد عالقة بين درجة

التعليمية األساسية لدى معلمي ومعلمات الرياضة المدرسية

الطالب في الجانب العملي وطرائق التدريس والتدريب عامة.

للمرحلة األساسية األولى بمحافظة نابلس بفلسطين المحتلة،

أجرى كل من كوفاس وآخرون ( Kovac, et al.,

وشملت عينة الدراسة ( )60معلما ومعلمة ،واستخدم الباحث

مجال الرياضة المدرسية من وجهة نظر معلمي ومعلمات

الكبيرة جدا على اختيار األهداف التعليمية المناسبة للمراحل

الرياضة المدرسية ،و طبقت أداة الدراسة على عينة قوامها ()85

التعليمية التي يقومون بتدريسها ،واختيار االنشطة التعليمية في

معلما ومعلمة ممن يدرسون في المدارس اإلبتدائية والثانوية

ضوء اإلمكانيات المتوافرة في المدارس ،واختيار االنشطة التي

بسلوفانيا .وقد توصل الباحثون إلى أن أهم الكفايات التدريسية

تتناسب مع قدرات الطالب وامكاناتهم وقدرتهم على تقديم

القدرة على الربط بين مناهج الرياضة المدرسية مع مختلف

المهارات التعليمية الجديدة مع خبرات الطالب السابقة ،واستخدام

المناهج الدراسية األخرى ،والقدرة على تطبيق اساليب التقويم

التقويم التكويني وتبني المعايير المناسبة لتقويم اداء الطلبة في

المختلفة ،وتنظيم المسابقات واالنشطة الرياضية ،والقدرة على

اإلختبارات المهارية والحركية التي تحفز الطالب وتحسن

أجرى البطاينة ( )2004دراسة هدفت التعرف إلى الكفايات

قام كورني ( )Chorney,2002بدراسة هدفت إلى تحديد ما اذا

التعليمية ودرجة ممارستها لدى طلبة التدريب الميداني في كلية

كانت مدرسات التربية البدنية يتصورن خصائص محددة مسبقا

التربية الرياضية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي باإلسلوب

للتدريس الناجح في التربية البدنية بشكل مختلف عن مجموعه

طلبة التدريب الميداني في كلية التربية الرياضية في جامعه

أهمية ،صنف المشاركون ( )25عبارة تصف الصفات او

) 2008دراسة هدفت إلى معرفة الكفايات الالزمة للتدريس في

اإلستبانة كأداة لجمع البيانات ،وأظهرت النتائج قدرة المعلمين

كانت كالتالي  :إدارة وتنظيم الصف ،تطبيق النظريات التربوية،

النماذج العملية ومراعاة الفروق الفردية ،والقدرة على ربط

تدريس الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

سلوكهم.

المسحي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )48طالبا وطالبة من

مختلطة جنسيا أم ال ،وذلك بترتيب من االكثر أهمية إلى األقل
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الكفايات المطلوبة ألي معلم تربية بدنية .تم جمع البيانات من

بالكفايات الالزمة لخريجي التربية الرياضية ،وان ممارسة

مدرسات التربية البدنية من مدارس ادمنتون الحكومية في

خريجي التربية الرياضية للمجاالت الكلية للدراسة كانت عالية،

كندا،بلغ مجموع العينة ( )96معلمة ،اجاب منهم ( )71معلمة

وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً على مجال كفايات التحكيم

إلى الثاني عشر ومتمثالت في خلفياتهن التعليمية بناء على

ولصالح الخريجين ذوي الخبرة األقل من خمس سنوات ،والمؤهل

نتائج هذه الدراسة فان الجنس والعمر ال يبدو انهما يلعبان دو ار

العلمي لصالح حملة البكالوريوس ،ووجود فروق دالة إحصائيا

ذو داللة في التدريس الفعال للتربية البدنية ،باالضافة إلى ذلك

على مجال كفايات التدريس تبعاً لمتغير الجامعه ولصالح

أن كل المدرسات كن يدرسن نفس المستوى الصفي من السابع

تبعاً لمتغير الجنس ولصالح الذكور ،وتبعاً لمتغير الخبرة

فان خبرة المعلم واتجاهات مدرسات التربية البدنية ال يبدو انها

خريجي الجامعه االردنية ،وعلى مجال التدريب وكان لصالح

تتغير بشكل ذو داللة عبر مسار العمل بشكل مثير ،وأن العديد

خريجي الجامعه االردنية واليرموك.

من نفس الخصائص التي يعتبرها مدرسو التربية البدنية

مصطلحات الدراسة :

االمريكان االكثر او االقل اهمية من كال الجنسين هي متماثلة



بشكل مدهش مع استجابات العينة الكندية التي أفرادها إناث.

الكفاية" :القدرة على تحقيق األهداف والوصول إلى النتائج
المرغوبة بأقل التكاليف من الجهد والمال والوقت"

أجرى عبد الرازق ( )2001دراسة هدفت إلى تحديد الكفايات

(الفتالوي ،2003 ،ص .)29

التدريسية الالزمة لمدرسي التربية الرياضية في المرحلة



األساسية ،تكونت عينة الدراسة من ( )150معلم تربية رياضية

الكفايات التعليمية :مجمل سلوك وتصرفات معلم التربية
الرياضية والتي تشمل المعارف واالتجاهات والمهارات أثناء

في محافظة اربد .وقام الباحث بتصميم استبيان لجمع بيانات

الموقف التعليمي ويتسم هذا السلوك بمستوى عال من

الدراسة احتوى على ( )63كفاية تدريسية موزعه على خمسة

اآلداء والدقة (شلتوت و خفاجه.)2002،

محاور وهي  :التخطيط للموقف التعليمي ،وتنفيذ الدرس ،وادارة



الصف ،والصفات الشخصية والتفاعل والعالقات اإلنسانية،

التحصيل الدراسي" :بلوغ مستوى معين من الكفاءة في
وتحدد ذلك
الدراسة سواء في المدرسة أو الجامعة،
ّ

والتقويم .واستخدم الباحث المعالجات اإلحصائية المناسبة لتحليل

المقننة أو تقديرات المدرسين أو االثنان
اختبارات التحصيل ّ

البيانات الخاصة بالدراسة ،حيث أظهرت نتائج الدراسة أن

معاً( ".الطاهر ،1991،ص.)48-46

الكفايات التي إعتمدها الباحث كانت مهمة لمعلمي التربية



الرياضية في المرحلة األساسية ،ووجود فروق ذات داللة

التدريب الميداني :هي فترة التدريب في برنامج إعداد
المعلم بكليات التربية ومدتها فصل دراسي واحد في نهاية

إحصائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة درجة

برنامج اإلعداد ويفرغ الطالب خالله للتدريب على مهارات

البكالوريوس ،وتبعا لمتغير الخبرة ولصالح الخبرات الصغيرة،

التدريس في إحدى المدارس اإلبتدائية او اإلعدادية او

ولمتغير المديريات كان لصالح مديرية تربية اربد.

الثانوية الحكومية والخاصة ويتم تحت إشراف أعضاء هيئة

قامت الدرهلي ( )2001بدراسة هدفت إلى إعداد قائمة من

التدريس من اجل متابعة الطلبة وتقويمهم (الشامخ،

الكفايات الالزمة لخريجي التربية الرياضية ودرجة ممارسة هذه

.)2003

الكفايات ،وتكونت العينة من ( )38عضو هيئة تدريس و()180

إجراءات الدراسة :

معلما ومعلمة و( )40مشرفاً ومشرفة ،واستخدمت الباحثة

منهج الدراسة

خمسة مجاالت وهي  :كفايات التدريس ،وكفايات التدريب،

لطبيعة هذه الدراسة.

االستبيان كأداة لجمع البيانات الخاصة بالدراسة حيث شمل على

استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمناسبته

وكفايات التحكيم ،وكفايات اإلدارة واإلتصاالت ،والكفايات
الصحية.

واستخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية المناسبة

لتحليل بيانات الدراسة ،حيث أظهرت نتائج الدراسة بناء قائمة
29
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عينة الدراسة

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب السنة الثالثة والرابعة

تكونت عينة الدراسة من ( )62طالبا وطالبة من كلية التربية

بكلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية والمسجلين في العام

الرياضية في الجامعة األردنية والمسجلين في العام الدراسي

الدراسي  2015/2014بمساق التدريب الميداني والبالغ عددهم

 2015/2014بمساق التدريب الميداني ،حيث بلغت نسبة عينة

( )105حسب إحصائيات دائرة القبول والتسجيل في الجامعة

الدراسة إلى مجتمع الدراسة ( ،)%59والجدول ( )1يبين توزيع

األردنية.

طلبة التدريب الميداني
الطالب
الطالبات
المجموع

أفراد عينة الدراسة.

الجدول  .1توزيع أفراد عينة الدراسة
العينة
35
27
62

المجتمع
61
44
105

نسبة العينة إلى المجتمع
%57.3
%61.4
%59

الجدول ( )2يصف أفراد عينة الدراسة حسب التحصيل الدراسي في مساق التدريب الميداني

أداة جمع البيانات

الرمز
أ
أ-
ب+
ب
ب-
ج+
ج
ج-
د+
د
د

عدد الطلبة
10
10
12
8
6
7
5
4
0
0
0

تممم تصممميم اسممتبانة لقيمماس الكفايممات التعليميممة لممدى طلبممة مسمماق

النسبة المئوية
,02
,02
,03
,01
,009
,01
,006
,004
0
0
0

تنفي ممذ ال ممدرس ( )8عب ممارات ،ومج ممال كفاي ممات الوس ممائل واألس مماليب
واالنشم ممطه ( )7عبم ممارات ،ومجم ممال كفايم ممات التقم ممويم ( )8عبم ممارات،

والملحق ( )2يبين اإلستبيان بصورته النهائية.

الت م ممدريب المي م ممداني بكلي م ممة التربي م ممة الرياض م ممية ،بع م ممد الرج م مموع إل م ممى
المصم م ممادر والد ارس م م ممات السم م ممابقة .البطاين م م ممة ( ،)2004الرواح م م ممي

سلم اإلستجابة

والهنائي ( ،)2013ورباح أحمد ( ،)2010والعون( )2011وعبد

تم استخدام سلم ليكرت الخماسي لالستجابة على عبارات

ال م م م م ممرزاق ( ،)2001وش م م م م مملتوت وخفاج م م م م ممه ( ،)2002وال م م م م ممدرهلي

المقياس ( :أوافق بدرجة كبيرة جداً ( )5درجات ،أوافق بدرجة

( ،)2001تممم تصممميم اسممتبيان يقمميس الكفايممات التعليميممة لمسمماق

كبيرة ( )4درجات ،أوافق بدرجة متوسطة ( )3درجات ،أوافق

التممدريب الميممداني بكليممة التربيممة الرياضممية بصممورته األوليممة ,ثممم تممم

بدرجة قليلة ( )2درجتان ،الأوافق درجة واحدة) ,وقد تم تحديد

عرضممه علممى ( )3محكمممين مممن الجامعممة األردنيممة والملحممق ()1

ثالثة مستويات للحكم على الكفايات التعليمية لدى طالب

يب ممين أس ممماءهم ،حي ممث تك ممون اإلس ممتبيان م ممن ( )55عب ممارة ،وبع ممد

التطبيق الميداني :2.33 -1( :مستوى منخفض-2.34 ،

األخ ممذ ب ممأراء المحكمممين ت ممم اختي ممار العب ممارات الت ممي حص مملت عل ممى

 :3.74مستوى متوسط 5-3.75 ،مستوى عالي).

موافقة بنسبة ( )%75فأكثر ،ليصبح بصورته النهائية مكمون ممن
( )6مجمماالت و( )48عبممارة علممى النحممو التممالي( :مجممال كفايممات

متغيرات الدراسة :

التخطمميط ( )10عبممارات ،ومجممال كفايممات االهممداف ( )6عبممارات،



ومجال كفايات إدارة وضبط الصف ( )9عبارات ،ومجال كفايات

 .1الجنس وله مستويان ذكر وأنثى.
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المتغيرات المستقلة :
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 .2مستوى التحصيل


( )1يوضح أسماءهم ،ثم تم حساب الصدق الذاتي من خالل
الجذر التربيعي لمعامل الثبات والجدول ( )3يوضح ذلك.

المتغيرات التابعه:

الكفايات التعليمية بالتدريب الميداني.

ثانياً) ثبات األداة :

تم حساب معامل الثبات لكل مجال من مجاالت االستبيان ،ثم

المعامالت العلمية ألداة جمع البيانات

االستبيان ككل باستخدام اإلتساق الداخلي لمعامل كرونباخ ألفا

أوالً) صدق األداة :

( )Cronbach's Alphaعلى عينة الدراسة والمكونة من ()62

تم استخدام صدق المحتوى بعرض االستبيان على ( )3محكمين

فرداً ،والجدول ( )3يوضح ذلك.

ممن يحملون درجة الدكتوراه من الجامعة األردنية ,والملحق رقم

الجدول  .3المعامالت العلمية ألداة الدراسة

االستبيان
الكفايات التعليمية بالتدريب
الميداني

المجال
التخطيط
األهداف
إدارة وضبط الصف
تنفيذ الدرس
الوسائل واألساليب واالنشطه
التقويم
المقياس ككل

يبين الجدول ( )3أن مجاالت استبيان تطبيق إدارة المعرفة تتمتع

الثبات
0.85
0.87
0.86
0.89
0.91
0.86
0.87

 -4المعالجة اإلحصائية

الصدق الذاتي
0.72
0.75
0.74
0.79
0.82
0.74
0.76

بقيم ثبات وصدق ذاتي عالية ،وتعد هذه القيم مقبولة ومناسبة

تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية ( )SPSSالستخراج:

إجراءات الدراسة

 -معامل كرونباخ ألفا (.)Cronbach's Alpha

ألغراض إجراء هذه الدراسة.

 -المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية.

 -معامل اإلرتباط بيرسون. Pearson

 -1تمم توزيممع االسممتبيان الخمماص بالكفايممات التعليميممة علممى طلبممة
التدريب الميداني في الفصل الدراسي الثاني والصميفي للعمام

 -إختبار ت ( (Independent t- Testللعينات المستقلة.

الد ارسم م م ممي  ،2015/2014وشم م م ممرح لهم م م ممم أهميم م م ممة الد ارسم م م ممة

عرض النتائج:

وغاياتها ،وأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة.

-لإلجابة على تساؤل الدراسة األول والذي ينص على (ما

 -2عدد اإلستبيانات التي تم توزيعها ( ،)62ولم يتم شمطب أيمة

مستوى الكفايات التعليمية من وجهة نظر طلبة التدريب

 -3الفتم م مرة الزمني م ممة الت م ممي ت م ممم إجم م مراء الد ارس م ممة فيه م مما كان م ممت م م ممن

المعيارية والنسب المئوية ،والجدول ( )4يوضح ذلك:

استبيان حيث تم تحليلها جميعها.

الميداني؟) ،تم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات

 2015/4/30إلى .2015/9/1

الجدول  . 4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية للكفايات التعليمية لطلبة التدريب الميداني من وجهة نظرهم
الرقم

المجال

1
2
3
4
5
6

إدارة وضبط الصف
التخطيط
تنفيذ الدرس
الوسائل واألساليب واالنشطه
األهداف
التقويم
المقياس ككل

المتوسط
الحسابي
4.2
4.05
4.0
3.95
3.73
3.66
3.95

ن=62
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اإلنحراف
المعياري
0.56
0.49
0.48
0.62
0.61
0.67
0.46

األهمية
النسبية
%84
%81
%80
%79
%74
%73
%79

ترتيب
األهمية
1
2
3
4
5
6

المستوى
عالي
عالي
عالي
عالي
متوسط
متوسط
عالي
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يتضح من خالل الجدول ( )4أن مجاالت الكفايات التعليمية

باالضافه إلى ذلك فان الباحثه تعزو ايضا السبب في إرتفاع

التي جاءت بمستوى عال كان ترتيبها على النحو التالي (إدارة

متوسط مجال الوسائل واالساليب واالنشطة إلى انها تساعد في

وضبط الصف ،والتخطيط ،وتنفيذ الدرس ،والوسائل واألساليب

تنفيذ الدرس

وظهوره بأكفىء صورة وتؤدي إلى زيادة إقبال

متوسط كان ترتيبها على النحو التالي (األهداف ،والتقويم) ،أما

تسبب ظهور الدرس بشكل ممل ورتيب.

مستوى المقياس ككل جاء بمستوى عال.

وفيما يتعلق بمجاالت الكفايات التعليمية والتي جاءت بمستوى

وتعزو الباحثة السبب بأن مجال إدارة وضبط الصف جاء

متوسط فمجال كفايات األهداف جاء بنسبة  3,73وهذا يدل

واألنشطة) ،أما مجاالت الكفايات التعليمية التي جاءت بمستوى

ومشاركة الطلبة وزيادة فاعلية الدرس ,في حين ان قلتها وضعفها

بمستوى عال ألنه يتوقف عليه إلى حد كبير مهام تنفيذ الدرس،

على ان قدرة طلبة التدريب الميداني (المعلمين) على تحديد

لذا فأن إدارة الصف وضبط المجموعات الطالبية  -شرط

االهداف التعليمية لمحتوى الدرس وصياغتها وتصنيف هذه

ضروري للتعلم الفعال وبدونه تسود الفوضى التي تمنع التعلم

االهداف إلى المجاالت النفس حركية والمعرفية والوجدانية كانت

فمن خالل مهارات تعديل السلوك والمتمثلة في تدريب الطلبة

متوسطة ،فهم بحاجة إلى زيادة في االنشطة العملية في مساقي

على القيادة والتعاون  -ومهارات الجو اإلجتماعي واإلنفعالي

(طرق وأساليب تدريس) (مناهج في التربية الرياضية) باإلضافة

واشراك جميع الطلبة في التدريبات وتحفيزهم ومهارات عمليات

إلى زيادة التوجيه واإلرشاد من قبل مشرفي التدريب الميداني في

الجماعة يتم تحقيق األهداف التربوية والتعليمية .وتتفق هذه

كلية التربية الرياضية.

النتيجة مع نتائج دراسة كل من العون ( )2011و بطاينة

أما مجال كفايات التقويم فقد جاء أيضا بمستوى متوسط 3,66

(.)2004

وهذا يدل ان امكانياتهم في تقويم الطلبة كانت متوسطة ،فهم

أما فيما يتعلق بمجال التخطيط فجاء بالمرتبة التالية بمتوسط

قادرون على إصدار االحكام على أداء المهارات باستخدام

حسابي ( )4.05فتعزو الباحثة السبب انه من خالل عملية

المالحظة مبتعدين عن وسائل التقويم االخرى مثل اإلختبارات

التخطيط ،يصل المعلم إلى أهداف الدرس بفاعلية وكفاءة ،بحيث

الممثلة لمحتوى الماده واستخدام السجالت التتبعية للفرد

يضع االنشطة والتدريبات التي تخدم المهارة والتوزيع الزمني

باالضافة إلى عدم االستم اررية بعملية التقويم وتتفق هذه النتيجة

المناسب لها ،ومراعاة الفروق الفردية في أداء المهارة من أجل

مع نتيجة دراسة العون (.)2011

مواجهة الموقف التعليمي بكل جوانبه ومتغيراته بطريقة عملية

أما مستوى المقياس ككل فقد جاء بمستوى عال والسبب في ذلك

وعدم التعرض لمواقف مفاجأة تؤدي إلى عدم استيعابها

ارتفاع متوسطات مجاالت الكفايات التعليمية والذي يدل على أن

ومواجهتها من قبل المعلم فتؤدي إلى فشل الدرس ويفقد الطالب

الطلبة (المعلمين) يمتلكون كفايات وخبرات ومهارات بمستوى

ثقتهم بالمدرس ومع تكرار حدوث ذلك يفقد المعلم ثقته بنفسه،

عال تمكنهم من تحقيق االهداف المنشودة من عملية التدريس

وفيما يخص مجال تنفيذ الدرس فالسبب في ارتفاع المجال يعود

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من البطاينة (،)2004

إلى ان تنفيذ الدرس كما هو مخطط له من قبل المعلم ،واإليجاز

والدرهلي ( ،)2001وبالل ( ،)2010وعبد الرازق (،)2001

في الشرح النظري ،والتركيز في التطبيق العملي ،وأداء المهارة

وتتفق جزئيا مع نتيجة دراسة الرواحي والهنائي (.)2013

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة).(kovac , et al,.2008

بمعنى أن اإلعداد األكاديمي كان جيدا خالل فترة الدراسة.

بالشكل الصحيح ،واستثارة دافعية الطلبة لتعلم المهارات الجديدة

لإلجابة على تساؤل الدراسة الثاني والذي ينص على (ما هي

مؤشر على نجاح الدرس ،وهذا ما يهتم به معلم التربية

الفروق في مستوى الكفايات التعليمية لدى طلبة مساق

المعلم على تنفيذ الدرس .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من

لمتغير الجنس(طالب ،طالبات)؟) ،تم استخدام المتوسطات

والهنائي(.)2013

المجاالت ،والجدول ( )5يوضح ذلك:

الرياضية .فتحقيق األهداف والتنظيم الجيد والثقة بالنفس تساعد

التدريب الميداني بكلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية تبعا

الرواحي

الحسابية واإلنحرافات المعيارية واختبار ت لداللة الفروق في

العون()2011

وجزئيا

مع

نتيجة

دراسة
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الجدول  . 5المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة الفروق بين الطالب والطالبات في كفايات التدريب الميداني
الرقم

المجال

الجنس

1

التخطيط

2

األهداف

3

إدارة وضبط الصف

4

تنفيذ الدرس

5

الوسائل واألساليب واالنشطه

6

التقويم

طالب ن=35
طالبات ن=27
طالب ن=35
طالبات ن=27
طالب ن=35
طالبات ن=27
طالب ن=35
طالبات ن=27
طالب ن=35
طالبات ن=27
طالب ن=35
طالبات ن=27
طالب ن=35
طالبات ن=27

المقياس ككل

*دال عند مستوى 0.05≥ α

المتوسط
الحسابي
4.06
4.02
3.81
3.59
4.21
4.18
4.00
3.99
3.96
3.95
3.73
3.53
3.97
3.90

اإلنحراف
المعياري
0.46
0.57
0.58
0.67
0.55
0.60
0.47
0.52
0.61
0.66
0.57
0.86
0.43
0.52

قيمة
ت
0.24

مستوى
الداللة
079

1.05

0.29

0.18

0.85

*0.01

0.99

*0.04

0.96

0.86

0.39

0.48

0.62

يتضح من خالل الجدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة

العون( )2011حيث ظهرت فروق ذات داللة احصائية تعزى

احصائية في جميع مجاالت كفايات التدريب الميداني تبعا

إلى الجنس لصالح المعلمين على االداة ككل ،وتختلف أيضا مع

اإلعداد االكاديمي للطلبة (المعلمين) وما يمتلكونه من خبرات

احصائية تعزى لمتغير الجنس في مجال إدارة وضبط الصف

ومهارات تعليمية لم يتأثر بطبيعة الشخصية الذكرية او االنثوية

ولصالح الذكور.

وعمليات تغليب العقل على العاطفة او العكس فكان التركيز قائم

لإلجابة على تساؤل الدراسة الثالث والذي ينص على (ما هي

الدراسة فلم يؤثر فيهم بعد االحتكاك بالمجتمع والحياة .وتتفق

طلبة التدريب الميداني؟) تم استخدام معامل االرتباط بيرسون

نتيجة دراسة بطاينة ( )2004حيث ظهرت فروق ذات داللة

لمتغير الجنس بين الطالب والطالبات ،ويعزى ذلك إلى أن

على إنجاح الدرس وان الطلبة (المعلمين) ما زالوا على مقاعد

عالقة الكفايات التعليمية بمستوى التحصيل من وجهة نظر

هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرواحي و الهنائي (,)2013

والجدول ( )6يوضح ذلك:

وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من

الجدول  .6معامل االرتباط بين مجاالت الكفايات التعليمية بمستوى التحصيل الدراسي

المجال
التحصيل الدراسي

*دال عند مستوى 0.05≥ α

لدى طلبة مستوى التدريب الميداني

التخطيط

األهداف

إدارة وضبط
الصف

تنفيذ
الدرس

0.3

0.15

0.27

*0.36

الوسائل
واألساليب
واالنشطه
0.24

التقويم

المقياس
ككل

*0.33

*0.35

يتضح من خالل الجدول ( )6وجود ارتباط بين مستوى

وشرح المهارة وتجزئتها ليسهل تعلمها وتطبيق االنشطة واستثارة

التحصيل ومجال تنفيذ الدرس ،والتقويم ،ومقياس الكفايات

دافعية الطلبة باالضافة إلى أن كفاية تنفيذ الدرس تتعلق

التحصيل ومجال تنفيذ الدرس إلى انه كلما كان المعلم تحصيله

وهذا يؤثر في تقدير المعلم لنفسه وتقدير الطلبة لشخصه

عالي دل على امتالكه لكفايات تعليمية أفضل وخبرات ومهارات

واحترامه

وكلما كان الطالب المعلم قادر على تنفيذ الدرس

تدريسية اكفأ وبالتالي ستنعكس إيجابا على عمليات تنظيم الطلبة

بشكل أفضل وانجح كلما حصل على درجات أفضل وبذلك تتفق

بشخصية المعلم وسيطرته ومتابعته لحصة التربية الرياضية،

التعليمية الكلي ،وتعزو الباحثة وجود ارتباط بين مستوى
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هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العون ( ،)2011أما وجود ارتباط

 -4ل ممم تك ممن هن مماك ف ممروق ب ممين وجه ممة نظ ممر ط ممالب وطالب ممات

بين مستوى التحصيل ومجال التقويم فتعزو الباحثة السبب إلى

مساق التدريب الميداني في مستوى كفاياتهم التعليمية.

ان امتالك مهارات نظرية ومعرفية واعداد أكاديمي جيد يزيد قدرة

 -5كان هناك ارتباط بين مستوى تحصيل طلبة مسماق التمدريب

الطلبة المعلمين على شمولية أداء المهارات ومعرفة نقاط القوة

الميممداني ومجممال تنفيممذ الممدرس ،والتقممويم ،ومقيمماس الكفايممات

والضعف عند التالميذ ووضع إختبارات في ضوء األهداف

التعليمية الكلي.

وتفسير نتائجها بالتالي إصدار االحكام وتقويم االداء بصورة

التوصيات :

افضل ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العون( )2011حيث

 .1إعتماد قائمة الكفايات التعليمية التي توصلت اليها الباحثة

توجد داللة احصائية بين كفاية التقويم ومتغير الخبرة ولصالح

في هذه الدراسة كنموذج تقويمي لطلبة التدريب الميداني

خمس سنوات فأكثر ،بمعنى انه كلما امتلك المعلم لتحصيل

في كلية التربية الرياضية في الجامعة االردنية.

دراسي جيد او زادت سنوات خبرته في مجال التدريس انعكس

 .2إجراء دراسات تعتمد على قائمة كفايات تعليمية

ذلك ايجابيا على كفاية التقويم وجوانبها المختلفة.

أخرى

بمجاالت مختلفة غير التي استخدمت في هذه الدراسة.

وعن وجود إرتباط بين مستوى التحصيل ومقياس الكفايات ككل

 .3إجراء دراسات تعتمد على قائمة كفايات تعليمية كاإلدارة

فتعزو الباحثة السبب إلى أنه كلما امتلك الطالب (المعلم )

والتدريب والعالقات اإلنسانية ولكن من وجهة نظر مشرفي

للكفايات التعليمة وطبقها خالل فترة التدريب الميداني وزيارات
مشرفي التدريب وعمل على إخراج الدرس بنجاح كان تحصيله

التدريب الميداني.

 .4إعطاء مزيد من التدريب للطلبة لرفع مستوى كفاءتهم في

الدراسي أفضل .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ياسين

تحديد االهداف التربوية وصياغتها وتصنيفها إلى نفس

( )1993وجود عالقة دالة أحصائيا بين تحصيل العينة في

حركية و وجدانية ومعرفية والتنويع في ستخدام أساليب

دراسة طرق التدريس العامة وتحصيلها في دراسة مادة التربية
العملية  ,وتتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة القاسم ()2008

التقويم.

 .5إجراء دراسة مشابهة ولكن بمتغيرات أخرى مثل نوع

حيث أن عالقة الجانب العملي لمقرر التربية العملية مع كل من

المدرسة (خاصة ،حكومية) ،منطقة السكن ،السنة الدراسية

طرائق التدريس العامه والمعدل التراكمي وطرائق التدريس

للطالب.

الخاصة والجانب النظري لمقرر التربية العملية إما عالقة

 .6الزيارات المستمرة ألعضاء هيئة التدريس المشرفين على

ضعيفة او ضعيفة جدا.

التدريب الميداني إسبوعيا ومناقشة الطالب بما يواجههم

االستنتاجات:

من مشاكل وعرض تجارب بعض المعلمين إلستخدامهم

في ضوء نتائج هذه الدراسة فقد استنتجت الباحثة ما يلي:

إستراتيجيات ونماذج ناجحة في التدريس.

 -1ان مس ممتوى الكفاي ممات التعليمي ممة ل ممدى طلب ممة مس مماق الت ممدريب

المراجع

أبو هرجة ،مكارم ومحمد زغلول ورضوان رضوان.)2000( .

الميممداني فممي كليممة التربيممة الرياضممية بالجامعممة األردنيممة جمماء

موسوعة التدريب الميداني للتربية الرياضية ،مركز الكتاب

بمستوى عال من وجهة نظرهم.

للنشر ،القاهرة.

 -2ان مجمماالت الكفايممات التعليميممة التممي جمماءت بمسممتوى عممال

البطاينة ،عماد.)2004( .الكفايات التعليمية ودرجة ممارستها لدى

لممدى طلبممة التممدريب الميممداني بالجامعممة االردنيممة مممن وجهممة

طلبة التدريب الميداني في كلية التربية الرياضية ،رسالة

نظمرهم شمملت تباعمما المحماور التاليممة :ادارة وضمبط الصممف

ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد ،االردن.

والتخطيط وتنفيذ الدرس والوسائل واالساليب واالنشطة.

بالل ،رباح.)2010( .الكفايات التعليمية األساسية لدى معلمي

 -3ان مجمماالت الكفايممات التعليميممة لممدى طلبممة مسمماق التممدريب

ومعلمات التربية الرياضية للمرحلة اإلبتدائية بالعراق،مجلة كلية

الميم ممداني التم ممي جم مماءت بمسم ممتوى متوسم ممط هم ممي (األهم ممداف،
والتقويم) من وجهة نظرهم.
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الملحق ()1
الرقم
1
2
3

اإلسم
االستاذ الدكتور بسام
مسمار
األستاذ الدكتور صادق
الحايك
األستاذ الدكتور عبد السالم
جابر

قائمة أسماء المحكمين

مكان العمل
كلية التربية الرياضية
الجامعة األردنية
كلية التربية الرياضية
الجامعة األردنية
كلية التربية الرياضية
الجامعة األردنية

التخصص
مناهج وطرق تدريس
قي التربية الرياضية
مناهج وطرق تدريس
في التربية الرياضية
طرق وأساليب تدريس
في التربية الرياضية
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الدرجة العلمية
أستاذ دكتور
أستاذ دكتور
أستاذ دكتور
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الملحق ()2

مقياس الكفايات التعليمية
اعزائي الطلبة

تقوم الباحثة بدراسة عنوانها

عالقة الكفايات التعليمية بمستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة
مساق التدريب الميداني من وجهة نظرهم

حيث تم اعتماد االستبيان المرفق كأداة دراسة لجمع المعلومات.

أرجو التكرم بتعبئة البيانات الشخصية أوالً  ,ومن ثم قراءة فقرات هذا االستبيان واإلجابة عن كل فقرة بما يعبر عن اتجاهاتك

الشخصية وذلك بوضع إشارة (  ) في العمود المناسب أمام كل فقرة  ,علماً بأن هذه المعلومات ستحاط بسرية تامة وستستخدم
ألغراض البحث العلمي فقط.

شاك ارً لكم تعاونكم
الجنس
العالمة بالرمز في
مساق التدريب
الميداني

أوال  :كفايات التخطيط
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

البيانات الشخصية
أنثى

ذكر

الفقرة

لدي القدره على اعداد خطه دراسية جيده.
اقوم بإعداد خطه فصليه للعام الدراسي في بدايه السنه
الدراسية.
أراعي التوزيع الزمني لتنفيذ الخطه.
لدي القدرة على إعداد خطه بديله في الظروف الطارئة
ليتم تنفيذها.
أراعي تنويع النشاطات المختلفة في الخطه لماده التربيه
الرياضيه.
أقوم بتحديد الوسائل واالجهزه واألدوات المختلفة لتنفيذ
اجزاء الدرس.
أراعي االمكانات المتوفرة في المدرسه عند التخطيط
للدرس.
أراعي حاجات الطالب وميولهم واهتمامهم عند
التخطيط للدرس.
اعمل على مراعاة الفروق الفردية بين الطالب عند
التخطيط للدرس.
اراعي ان تتضمن الخطه اساليب مناسبة للتقييم.
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أوافق
بدرجة
كبيرة
جدا

أوافق
بدرجة
كبيرة

أوافق
بدرجة
متوسطة

أوافق
بدرجة
قليلة

ال أوافق
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ثانيا  :كفايات االهداف
الرقم

1
2
3
4
5
6

أحدد االهداف التعليميه لمحتوى الماده الدراسية بشكل مناسب.
اشعر بأنه ليس لدي القدره على صياغة األهداف التعليمية
لماده التربيه الرياضيه صياغة جيده وواضحة.
أصوغ االهداف السلوكيه لدرس التربيه الرياضيه صياغة
جيده وواضحة.
أشعر بأنه ليس لدي القدره على تصنيف أهداف درس التربيه
الرياضيه إلى المجاالت النفس حركيه والمعرفية والوجدانية.
أحدد االهداف الخاصة بالدرس في ضوء االمكانات المتوفرة.
أرتب االهداف التعليمية حسب اهميتها.

ثالثا  :كفايات إدارة وضبط الصف
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

أوافق
بدرجة
كبيرة
جدا

الفقرة

اشعر بأنه ليس لدي القدره على إدارة الصف وضبطه.
أقوم باشراك جميع الطالب في انشطه الدرس.
اعمل على تدريب الطالب على القياده والتعاون.
أتابع اداء الطالب بشكل صحيح وأحفزهم للمشاركة
الفاعله في الدرس.
أشعر بأنه ليس لدي القدره على إدارة مجموعه من
االنشطه في وقت واحد اثناء الدرس.
اتحرك بشكل دائم أثناء تنفيذ أنشطه الدرس المختلفة
وأقوم بتصحيح األخطاء.
أحافظ على الحركة المستمرة والمنظمة للطالب طيلة
الدرس.
اقوم بتوزيع االهتمام والمتابعة على جميع الطالب
حسب حاجتهم لي.
اقوم بتعويد الطالب على التعاون في إعادة األدوات
واألجهزة إلى أماكنها الصحيح بعد انتهاء الدرس.

رابعا :كفايات تنفيذ الدرس
الرقم

الفقرة

الفقرة

أقدم الماده الدراسية بشكل واضح وبتسلسل منطقي.
أوجز في الشرح النظري والتركيز على التطبيق
العملي.
أراعي عوامل األمان والسالمة عند تنفيذ انشطه
الدرس.
أشعر بأنه ليس لدي القدره على أداء نموذجا عمليا
للمهارات الرياضيه امام الطالب بشكل صحيح بمعظم
االلعاب.
استخدام لغة سليمة ومفاهيم رياضيه علميه في التدريس.
استخدام انواع مختلفة من الحوافز المناسبة للمواقف
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بدرجة
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ال أوافق

ال أوافق

ال أوافق

لينا علي حسين
7
8

التعليمية.
أقوم بتجزئة المهارات الصعبة ليسهل تعليمها للطالب.
أشعر بأنه ليس لدي القدره على استثاره دافعيه الطالب
واهتمامهم لتعلم مهارات جديدة.

خامسا  :كفايات الوسائل واألساليب واالنشطه
الرقم

1
2
3
4
6
7
8

الفقرة

أشعر بأنه ليس لدي القدره على استخدام أساليب تدريس
متنوعة ومناسبة للطالب.
أقوم بالتنويع في التشكيالت الرياضيه المحببة لدى
الطالب.
أشعر بأنه ليس لدي القدره على استخدام طرق التدريس
الحديثه (االكتشاف ,حل ألمشكالت الطرق غير
المباشره  ...,الخ ) في عمليه التدريس.
استخدم الوسائل التعليمية (السمعية والبصرية )بفعالية
لزيادة فهم الطالب لموضوع الدرس.
استخدم اإلمكانات الرياضيه المتوفرة والبديلة عند
الحاجه.
استخدم طرق التعليم المختلفة (الكلية  ,الجزئية  ,الكلية
الجزئية ).
اقوم باختيار التمرينات التي تنمي عناصر اللياقة البدنيه
الخاصة بموضوع الدرس.

سادسا  :كفايات التقويم
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرة

استخدم أسلوب التقويم المناسب لالهداف التعليمية.
أقوم بإجراء االختبارات الدوريه لمعرفه مستوى
الطالب.
أقوم بإعداد االختبارات المتنوعة األغراض والممثلة
لمحتوى الماده الدراسية.
أشعر بأنه ليس لدي القدره على وضع اسس و معايير
لعمليه تقويم الطالب وتوضيحها لهم.
استخدام وسائل جمع البيانات المختلفة للتعرف على
مدى تعلم الطالب (كالمالحظة واالستبيان ).
اراعي اإلستمراريه في عمليه التقويم.
استخدام السجالت التتبعيه الفردية لكل طالب في عمليه
التقويم.
اقوم بمساعده الطالب على عمليه التقويم الذاتي.
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واقع األادا اإلاداري لرؤسا الادوائر األكااديمية في جامعتي القادس وبيت لحم من وجهة نظر أعضا هيئة التادريس فيهما
محمواد أحماد أبوسمرة

جامعة القادس – القادس

احالم محسن

محماد الطيطي

جامعة القادس المفتوحة  -رام اهلل

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

فلسطين
تاريخ القبول2016/2/4 :

تاريخ التسلم2015/12/30 :

هدددفت هددلد الد ارلددة التعددر إل د واقددا اأدا اإلداري لرؤلددا الدددواألر اأماديميددة فددي جددامعتي الحدددن وبيددت لحددم م د وج ددة

ددر أعضددا هيألددة التدددرين في مددا

والددتمدم البدداحاو المد ف الوتددني ،وتمددو مجتمددا الد ارلددة م د جميددا أعضددا هيألددة التدددرين المتنددر ي فددي الجددامعتي للعددام الجددامعي  ،2015\2014والبددال
عددددهم ( )492عضددوا فددي حددي ما دت عي ددة الد ارلددة عي ددة ع دواألية (ببحيددة) ،بل د عدددد أفرادهددا ( )132فددردا ،والددتمدم البدداحاو أدا االلددتبا ة لجمددا البيا ددات
لتححيق أهدا

الدرالة ،وتمو ت م (  ) 42فحر موزعة عل مجاالت الدرالة وتم التححق مد تددق ا وابات دا بدالبرق التربويدة واإلحتداألية الم الدبة وأ درت

تدداألف الد ارلددة أ واقددا اأدا اإلداري لرؤلددا الدددواألر اأماديميددة فددي جددامعتي الحدددن وبيددت لحددم ممددا ي دراد أعضددا هيألددة التدددرين جددا بدرجددة عاليددة وبمتولددب
حلابي قدرد ( )3 80مما أ رت ال تاألف عدم وجدود فدروق لات داللدة إحتداألية بدي تحدديرات أفدراد عي دة الد ارلدة لواقدا اأدا اإلداري تعدز لمتييدراتا الجد ن،
المؤهل العلمي ،المبر  ،الجامعة
(الكلمات المفتاحيةا اأدا اإلداري رؤلا الدواألر اأماديمية  ،جامعة الحدن ،جامعة بيت لحم)

The reality of administrative performance of the heads of academic departments at Al- Quds and
Bethlehem Universities from the viewpoint of faculty members

T

Mahmoud A Abu Samra
Mohammed Titi
Ahlam Mohsen
he study aimed at identifying the administrative performance of the heads of academic departments in both AlQuds University and Bethlehem University according to the views of the faculty members. The researchers used
the descriptive method in the study. The population of the study consisted of all the (492) faculty members for the
academic year 2014/2015. The study sample was random (stratified) and consisted of (132) members. The researchers
used a questionnaire to collect the data to achieve the study objectives. It was consisted of (42) items distributed on the
study domains. The validity and the reliability of the questionnaire were verified by the appropriate educational and
statistical methods. The results indicated that the reality of the performance of the academic departments at Al-Quds
University and Bethlehem University was high, with an arithmetic mean (3.80). There were no statistical significance
differences between the estimations of the study sample of the reality of the administrative performance due to the
variables of: gender, educational qualification, experience and university.
(Key words: Administrative performance, heads of academic departments, Al-Quds University, Bethlehem University).

المقادمة والخلفية النظرية

أ اإلدار علددم وف د  ،علددم يتبددور ويتجدددد،

الت دديم والتوجي ددم والتعام ددل م ددا المرؤول ددي ب ل ددلوب يم ددو في ددم

أتددبم م د المعددرو

حي ددث يل ددع ه ددلا الع ددالم ل رتح ددا بد داإلدار ارتح ددا ال يح ددل ع ددا

التعام د ددل م د ددا المل د ددتجدات ،ورو الحد د دا و  ،واحتد د درام الم د دداعر،

اإلدار يع د ددي ج د ددا المؤلل د ددة ،وف د ددل ا ق د ددد يح د ددود إلد د د ا ي د ددار

األاليب العلمية(حلي )2006 ،

المؤللددة وم د ا ددم ي د تي دورد من د  ،حيددث يعتمددد عل د الموهبددة

إ دور المؤللد د ددات التعليميد د ددة ،بممتل د د د

ال مت د ددية والمب د ددر العلمي د ددة ،والم د ددارات النردي د ددة واإلب د دددا ف د ددي

واهتمامات ددا ،يت د ار ب ددمل واضددم بددالتبورات العديددد فددي ممتل د

والمجتما ،وهلا ما يجعل في ا لملة ف يدة وضدربا فللدنيا ال يممد

يحوم ب دا عضدو ال يألدة التدريلدية فدي الجامعدة ،فد بدد مد اأمدل

للمدير ال اجم االلتي ا ع ا

بع د د د د د ددي االعتب د د د د د ددار بالمناي د د د د د ددات التدريل د د د د د ددية أداأل د د د د د ددم ،ري د د د د د ددي

أ العملية اإلدارية ال تحتتر عل مراحل اتمال الح اررات والرقابة

( .)Rene,1999حيد ددث لحد ددي اأدا اأمد دداديمي فد ددي الجامعد ددات

الم درو  ،بددل إ من ددوم اإلدار يتضددم عددد أمددور م ددا حلددب

الج ددود ف ددي التعل دديم حي ددث ددمل التحي دديم جمي ددا ع ات ددر ال ددام

بالميددادي اأمددر  ،بددل وق ددد تمددو م د أهددم العلددوم ،مددو

جددا

وال د د ددعور بالرضد د ددا والحد د ددر ،عل د د د تححيد د ددق اأهد د دددا  ،باتبد د ددا

أ واع د د ددا وملد د ددتويات ا

دواحي الحي ددا ولم ددي يتححددق هدددف ا مدد العمليددة التعليميددة الت ددي

التعامل ما اإل لا والمجتما والجوا دب يدر عاديدة فدي اإل لدا

اهتماما متزايدا ،وماتة فدي دل اأمدل ب دام االعتمداد وضدما

علد أعمددال الحددو اإل لدا ية ،أو الحيدداد الحازمددة لتححيددق أهدددا
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احالم محسن

محمود أحمد أبوسمرة

محمد الطيطي

الجددامعي م د مدددم ت وعمليددات وممرجددات ،بي مددا يترمددز تحيدديم

والتدرين وه د ددلا يل د ددتوجب تلدد ددليب الض د ددو حد د ددول اأدا اإلداري

الجامعيددة األالددية فددي التدددرين والبحددث

لرؤلددا الدددواألر اأماديميددة ،م د مد ل ت اول ددا بالد ارلددة والتحليددل

اأدا عل د الو دداأل

العلمي ومدمة المجتما

العلمي ،وهلا ما تلع إليم الدرالة الحالية

وي ير أ ي ون ) )Anninos,2008ال أ تحييم اأدا (التعليمي

مفهوم األادا واألادا اإلاداري

واإلداري) دام ددل المؤلل ددات التعليمي ددة العالي ددة المب ددو األال ددية

األادا  ،مما عرفم تر( )94 ، ،2002يع ي"اإل جاز ال اجم

تميد از مددو الدددواألر اأماديميددة ت ددمل الوحددد الت يميددة األالددية

العملية والتببيحية ل لد ال ريات ،وبوالبة المبرات المتراممة

التمددال الح د اررات الموضددوعية ،وزيدداد فاعليددة اأدا وجعل ددا أماددر

ع ترجمة المعار

فددي المؤللددات الجامعيددة ،إل يحددا عل د عاتح ددا الدددور المبيددر فددي

تححيق أهدا

الجامعات في

والممتلبة في مجال العمل" وعرفم عبد المحل

ر الدوعي والمعرفدة ،وت ميت دا عد

 )5،ب م " الممرجات أو اأهدا

الزوي ددة
بري ددق البح ددث والتببي ددق وتع ددد ال ددداألر اأماديمي ددة حج ددر ا
بال لد ددبة للجامع د ددة ،ف د ددي تما د ددل المليد ددة لجل د ددم اإل لد د دا
الجامعددة حيددث أ دا تت د ل

ال رية إل

م ارات م م ل الممارلة

تححيح ا"

دام د ددل

التي يلع

( ،1997
ال ام إل

أما ها ي ن ( )Hanynesالوارد ع د التراير

( )2011فير اأدا ب م ال اتف اللي يحححم المو

م د المليددات والمعاهددد ،إل تتمددو مددل

ع د قيامم

ب ي عمل م اأعمال في الم مة

ملية أو مع د تابا للجامعة م عدد م الدواألر اأماديمية يتول

وي ح

مددل م ددا تدددرين المدواد التددي تدددمل فددي امتتاتددم ،ويحددوم علد

تلع

بحا د ددا ،ويمد ددو لمد ددل قلد ددم ميا د د دم الد ددلاتي م د د ال احيد ددة العلمي د ددة

اأهدا

واإلدارية

ه ا ارتباب من وم اأدا بالممرجات واأهدا
الم مة إل

تححيح ا ،لللك ف و من وم يعمن مل م

والولاألل ال زمة لتححيح ا أي أ م من وم يربب بي

أوجم ال اب وبي اأهدا

إ و ينددة رألددين الددداألر اأماديميددة تعددد واحددد مد أهددم الو دداأل

ع

فددي ال يمددل الت يمددي بالمليددات والجامعددات ،ويماددل رألددين الحلددم

التي

التي تلع إل تححيح ا الم مات،

بريق م ام وواجبات يحوم ب ا العاملو

دامل تلك

الم مات ( الر يدي )2004 ،وي حل التراير ( )2011ع

الحياد اأماديمية واإلدارية بما يتضم م دورد مد تعددد فدي الم دام

وا ير وآمرو (  )Wagner et al.أ

اأدا هو حتيلة

واأدوار الم وبددة بددم ،وتددزداد ملددؤولياتم ،فيواجددم تحددديات مايددر

تناعل عاملي الحدر والدافعية معا ،فالنرد قد يمتلك الحدر عل

تلد ديي ار روتي ي ددا ومبا ددر أعمال ددم الت يمي ددة فح ددب ،ب ددل يج ددب أ

لم تم لديم الدافعية المافية أداألم ،والعمن تحيم ،فحد تتوفر

ومت وع ددة ،إل أ عمل ددم ل ددين قاتد د ار علد د تل دديير ددؤو ال ددداألر

أدا العمل ،ولم م ل يمو قاد ار عل ا جازد بمنا

ي ددمل عل د د ج د دا بي مت زمد ددي متم دداملي فد ددي م ومد ددة واحد ددد ،

لد النرد الدافعية المافية أدا العمل ،لم م قد ال يؤديم بال مل

أول مدداا الجا دب اأمدداديمي المتعلددق بالعمليددة التعليميددة والبحايددة،

المبلوب لعدم توفر الحدر عل للك

وهو ألان ب يا الجامعة وموضوعات ا الرألين الدلي يعمدل علد

أما مفهوم األادا اإلاداري فيرتبب ب دا النرد حي قيامم بعمل

تححي ددق أهداف ددم ،واا ي مد دداا الجا د دب اإلداري وهد ددو المل ددؤول ع د د

إداري ،م ما ما بليبا ،ل لا ير مردي ( )2010أ اأدا

ت يألددة الم ددام الم الددب لتححيددق أعبددا الجا دب اأول ( متددبن

اإلداري يتعلق بما يحوم بم مو

والليد) 2002،

أو مدير م أعمال وأ بة

مرتببة بو ينة معي ة دامل المؤللة ،ويمتل

وعل الر م م أهمية عمل رألين الحلم ،وأهمية دورد في تححيق

أه دددا

وفاعلية إ

أمر  ،وا

ال ددداألر والجامع ددة ،فد دإ مايد د ار ممد د يت ددول ه ددلا العم ددل،

وجد بي ما عامل م ترك

م

و ينة

وتعرفم ال اما

( )132، ،2001ب م" إ جاز النرد لما ُيل د إليم م م مات
إدارية بمناية وفاعلية

يبد دددؤو عمل د ددم دو رؤيد ددة واضد ددحة لمجد ددال اإلدار ودو ل د دابق
إعداد أو مبر إدارية ،ف دم يد تو إلد هدلا الم تدب مد تدنو
البدداحاي وأعضددا هيألددة التدددرين ،فامتيددار رألددين الددداألر وتعيي ددم
فد د د ددي م تد د د ددب ،يعتمد د د ددد فد د د ددي اليالد د د ددب عل د د د د م د د د ددارات البحد د د ددث
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مو ني ا عل ملتو أداأل م لعدم وجود معيار محددد ملدبق

عناصر األادا اإلاداري

تمال ع اتر اأدا اإلداري أرما م التي بدو ا ال يتححق هلا

لددللك ،وهددلا يددؤدي إلد تلدداو بددي المددو ني مد لوي اأدا

اأدا  ،وت وعت هلد الع اتر ،والتي ينترض بالعاملي معرفت ا

الجيد ما م هم أقل درجة

والتمم م ا ب مل جيد ،للوتول إل اأدا اإلداري المبلوب،



الملتويات اإلدارية الممتلنة في التمبيب وت ا الح اررات،

وي ير مردي( )2010إل أهم هلد الع اترا



المعرفة بمتبلبات الو ينةا وت مل المعار والم ارات

يلاهم في وجود فجو بي

الن ية والملنية العامة ع الو ينة والمجاالت المرتببة ب ا

الملتويات الد يا ،وبالتالي يؤدي إل

اال جاز

ا جازد في ال رو

الماابر

العادية ،ومحدار لرعة

ي ارموا في ت ا الح اررات واأهدا
الحلول للم م ت

تحمل ملؤولية العمل ،وا جازد في الوقت
حاجة المو

المحدد ،ومد

لإلر اد والتوجيم م



قبل

محتلة



رية ال م

بملتو معي م اأدا

المؤللة،



اأجود ،دو ما االمتنا



أدا

ضعي  ،ويت ار

العوامل الت يمية

التليب

دامل الم مة

ياب اأم الو ينيا إ اإلحلان باأم لد

المو

يع ي حالة م البم ي ة وااللتحرار في العمل ،ويعد ألالا

مجموعة م

لل جا

واالبتمار ،إل يعد ضرور م

ضرورات اإل تاج

النمري واإلداري في العمل ،التراير والحضا ()2009

()1997ا


للمو ني  ،فيياب الرضا

التليب اإلداريا التليب اإلداري في الم مة يع ي ضيا

تيجة أللوب الحياد أو اإل ار

العوامل ،م ا ،مما أ ار الي ا مل م العماج( )2003ومحمود
يدداب اأهدددا

ملتو

اأدا

العوامل األالية

ب مل للبي عل أدا المو ني اآلمري  ،وقد ي

اأدا لين بالضرور أ يمو وفق الملتو المبلوب ،أو أ م
يتراجا بدال م

اما ممي از لتحييم أدا

لاعات العمل في أمور ير م تجة ،بل وقد تمو مؤار

هلا هو اأتل في العمل اإلداري،

يتحدم ،وقد يعز هلا إل

بالترقيات

وال متية للمو

لجميا المؤللات ولجميا العاملي في ا ولم هلا الج د وهلا
أ

أدا

الو يني أو ا مناضم يؤدي إل

تبي أ اأدا اإلداري ج د ب ري ،يحوم بم أفراد مؤهلو  ،وفق

واالرتحا ب ا بالتمرار م

المو

الرضا الو ينيا الرضا الو يني م
المؤار عل

العوامل المؤثرة في األادا اإلاداري

جيد إل

األاليب اإلدارية التي تربب بي

الرضا الو يني عاد بعدد مبير م
تححيق أهدا

أدا

المو ني ليتم التمييز النعلي بي م

في اإلدار

أ مة وقوا ي

العوامل المؤار عل

ير مؤار بالعاملي  ،وهلا يتبلب

وم ه ا يبرز أهمية العمل أو اأدا اإلداري النردي ،أ أي

المؤللة ،ب د

عدم جا

المبلوب إ جازها ،أو

والع وات التي يحتل علي ا ،ملما ما ت عوامل التحنيز

الت يمية اتف ع مجمو اأدا ات اإلدارية أفراد هلد الوحد

اأدا اإلداري للمؤللة ،وهلا يتنق ما ما تبرحم

ملتويات اأدا ا م

عليم ،فملما ارتبب ملتو

أدا الوحد

ملل في هلا العمل لي عمن ب مل أو بآمر عل

الم مة،

معدالت اأدا والمردود المادي والمع وي اللي يحتلو

واأدا اإلداري للمؤللة أو الم مة يتمال بمجمو اأدا ات
اإلدارية للوحدات في المؤللة ،في حي

امت

المو ني

الم رفي وتحييم تاألف عملم

يمو

ضع

ال عور

ويؤدي إل تد ي ملتو أدا المو ني  ،ل عورهم ب م لم

والواوقا وت تمل الجدية والتنا ي في العمل،

والحدر عل

الحياد اإلدارية والمو ني في

بالملؤولية والعمل الجماعي لتححيق أهدا

ممية العمل الم جزا أي محدار العمل اللي يلتبيا
المو



عدم الم ارمة في اإلدار ا إ

عدم م ارمة العاملي

في

المحدددد ا فالم مددة التددي ال تمتلددك مببددا



ياب العدالة في الترقيات والحوافزا يرتبب العاملو في
المؤللات ألباب عد  ،م ا االقتتادية ،واالجتماعية،

تنت د دديلية لعمل د ددا وأه د ددداف ا ،ومع د دددالت اإل ت د دداج المبل د ددوب

والم ية ،والمع وية و يرها وتمو جميع ا م أجل إ با

أداأل ددا ،ل د تلددتبيا قيددان مددا تححددق م د ا جدداز أو محالددبة
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احالم محسن

محمد الطيطي

حاجات م ،وتححيق أهداف م فالمل يلع للحتول عل هلد

وتت ار عملية قيان اأدا اإلداري ،أو تحييمم ،بمجموعة م

الحاجات م م ل أداألم في المؤللة ،والعمل اللي يحدمم

العوامل أو المؤاراتا أحمد وعبد المريم (  ،)2005اليحيوي

يجد

( ،)2011م اا عدم وضو المعايير التي ُيعتمد علي ا في
تحييم اأدا  ،أو عدم موضوعيت ا ،قلة المبر ال زمة لم يحوم

قبل رؤلاألم

بعملية قيان وتحييم اأدا اإلداري ،المتالم ال متية التي

أداألم

ياب المتابعة

ل ا ( )Reitz, 1981بالمحابل ي ت ر المو

أ

العدالة في المعاملة ،واأجر الم الب ،والحافز المحنز
للعمل واإلبدا  ،وفي

ياب العدالة هلد م

ليجد نلم ينحد الدافعية للعمل ،وي عمن للك عل

يمم

اإلداري

أو الحوافز ،أو التعيي ات في م اتب إدارية ،أو عدم لنت

ما لم يتم قيالم ،بمع
ع

م ل الم

التعر إل هلا اأدا بالتمرار،

قيام المو

المحتري لمواب تحتيرهم ب د

جوا ب الحو والضع  ،ومحار ة ما تم

الحيام بم بمعايير محدد وواضحة معد ملبحا ،أو م
مد

م ل

بالم ام الموملة اليم وفق اأ مة والحوا ي

وتتراجا المؤللة ع

وير محل ( )2011أ قيان اأدا اإلداري يؤدي للتعر
ملتويات العمل ومنا

في اأدا  ،والتعر

إل

في المؤللة وملتو

العاملي  ،ومواب

وتحتتر عل أهدا

الحو والضع

النرق بي ملتو اأهدا

تحلي أداأل م في الملتحبل،

ماي ت ا في تححيق أهداف ا العليا،
قتير المد  ،ال ت لجم ورلالة المؤللة

التي أ ألت م أجل ا

المرلومة

ال تاجات التي تحححت م

ر

ويماف
واألوأ م هلا ملم أ ال تُعتمد تاألف تحييم اأدا هلدُ ،
وي ل المبد  ،وال ُي ر إل أداألم المتميز م قبل
المحترُ ،
إدار المؤللة ع دها ت بنئ المنا ات ،ويييب اإلبدا ،

المعمول ب ا في المؤللة ( أحمد وعبد المريم)2005 ،
إل

عل

والحيان هلد م قبل اإلدار العليا للمؤللة ،لوا في الترقيات

ي ل اأدا ب مل عام ،واأدا اإلداري ب مل ما ،دو ما
م

أ

تبي

الم ية في العمل،

والمحالبة ل تاألف عمليات التحييم ،أو عدم اأمل ب تاألف التحييم

قياس األادا اإلاداري
مع

محمود أحمد أبوسمرة

رئيس الادائرة األكااديمية

وحدات

يما د ددل الحل د ددم اأم د دداديمي الوح د ددد اإلداري د ددة اأولد د د ف د ددي ال يم د ددل

مجاالت التبوير المبلوبة للعاملي وبالتالي تدريب م وفق ألن

وت ددؤدي رل ددالت ا إال مد د مد د ل اأقل ددام اأماديمي ددة ،فماي ددر ه ددي

م ية مدرولة ،وللك ل رتحا بملتو اأدا  ،وبالتالي االرتحا

الحد اررات التددي تتدددر مد قمددة الت دديم ال يملددي للجامعددة (مجلددن

بممرجات المؤللة

الجامعة) تبدأ م الحلم اأماديمي (اليحيوي)2011 ،

المؤللة الممتلنة مما يل م تحييم اأدا

وعليم رتدت مجموعة م

في التعر

األباب التي تجعل م

إل

الت يم ددي ف ددي الجامعددة ،إل ال يممدد للجامعددة أ تححددق أه ددداف ا

قيان

والمعرو

اأدا اإلداري أم ار لي أهمية ماتة وهيا

أ ال يمل الت يمي للجامعدة ،أي جامعدة ،يتمدو مد

الحلددم اأمدداديمي ،والددلي يت ددمل م د أعضددا هيألددة التدددرين فددي

 1تل م معرفة قيان اأدا في تحديد االحتياجات والبرامف

المعي م قبدل رألالدة
للك الحلم ،برألالة رألين الحلم اأماديمي ُ
الجامعة ،وهو أتير وحد إدارية في الجامعدة ،ادم ه داك مجلدن

اأمور األالية

المليددة الددلي يت ددمل م د رؤلددا اأقلددام اأماديميددة فددي المليددة،

التدريبية التي يتبلب ا تحلي أدا العاملي في المؤللة
 2تعد عملية قيان اأدا
لتوتي

اإلداري م

العمل اإلداري ،وتحديد الملؤوليات والم ام

الموملة ،لمو ا وليلة تدفا العاملي

ي أرلددم عميددد المليددة ،اددم مجلددن العمدددا  ،والددلي يت ددمل عدداد مد

حو أدا م ام م بمنا

عم دددا ملي ددات الجامع ددة ،وي أرل ددم األ ددب رأل ددين الجامع ددة لل ددؤو

وفاعلية

اأماديميددة ،أو رألددين الجامعددة ،وه دداك مجلددن الجامعددة الددلي يددتم

 3تل م عملية قيان اأدا اإلداري في معرفة معوقات العمل

ت ميلم عاد مد

دواب رألدين الجامعدة وملداعديم ،وي أرلدم رألدين

اإلداري ،وهلا يوفر النر ،الم البة لإلدار العليا بمعرفة

الجامعددة هددلا هددو ال يمددل الت يمددي للجامعددات ب ددمل عددام ،مددا

في اللواألم والليالات والبرامف

في بعض الجوا ب ،وهلا ما هدو قداألم فدي جامعدة الحددن

مما

الملل والضع

امت

المببحة

ومع ددم جامعدددات ال ددوب
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أمدددا الج ددة الم د درفة علد د الجامع ددة،

مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 56 -39 ،)1(36

والملددؤولة ع د رلددم الليالددات العامددة ،والملددؤولة ع د التمويددل
ف ي مجلدن أم دا الجامعدة برألالدة رألدين مجلدن اأم دا  ،والدلي

الس ؤؤال األول ":مددا واقددا اأدا اإلداري لرؤلددا الدددواألر واأقلددام
اأماديمية في جامعتي الحدن وبيت لحم م وج ة

يعد ددي م د د ج د ددات عليد ددا ،حلد ددب الج د ددة التد ددي أ د د ت الجامعد ددة

هيألة التدرين في ما"؟

ر أعضدا

وت ددر علي ددا ،فحددد تمددو الدولددة ،وقددد تمددو ج ددات محليددة ،أو

الس ؤؤال الث ؤانيا" هددل تمتل د

هددلد الوحدددات اإلداريددة م ددام وفددق ال ددام الددداملي للجامعددة ،ومددا

الدرالةا الج ن ،والمؤهدل العلمدي ،والمبدر فدي التعلديم الجدامعي،

ج ددات مارجيددة ،ممدداهو الحددال فددي جامعددة بيددت لحددم ،ولمددل م د

اأدا اإلداري لرؤل د ددا ال د دددواألر اأماديمي د ددة ب د ددامت

يع ي ا ه ا هو الداألر الحلم اأماديمي

أهمية الادراسة:

هد دي الح ددو الناعل ددة اأولد د ف ددي تحدي ددد م م ددم الجامع ددة وا تاج ددا

تلتمد هدلد الد ارلدة أهميت دا مد الموضدو الدلي ت اولتدم والمتعلدق

العلمي والتم ولوجي ،وتعد و ينة رألين الحلم اأماديمي م أهدم

بمحاولة التعر إل واقا اأدا اإلداري لرؤلا الدواألر واأقلام

ف ددي ال يم ددل الت يم ددي للجامع ددة ،وتتع دددد م ددام رأل ددين

اأماديمية في جامعتي الحدن وبيت لحم م وج ة

الددداألر اأماديميددة لت ددمل جوا ددب إداريددة ،وأمددر أماديميددة فيحددوم

بالتدرين واإل ار

متييد د درات

والجامعة التي يعمل ب ا عضو هيألة التدرين؟

وي ددير الحجيلددي ( )2010فددي د ارلددتم إل د أ الددداألر اأماديميددة

الو دداأل

تحددديرات أف دراد عي ددة الد ارلددة لواقددا

ر أعضدا

هيألدة التددرين في مدا ،ممدا تعددد هدلد الد ارلدة بماابدة إضدافة علميددة

عل عملية التددرين فدي داألرتدم ،إضدافة الد

م م د ددة لت اول د ددا جا د ددب م د د دم وه د ددو واق د ددا اأدا اإلداري لرؤل د ددا

ملد ددؤوليات إداريد ددة تتعلد ددق بتلد دديير د ددؤو الد ددداألر فد ددي الد دددامل،

الدواألر واأقلام االماديمية في الجدامعتي  ،ممدا تممد أهميدة هدلد

وع قات الحلدم مدا اأقلدام اأمدر  ،والمليدات اأمدر  ،والعمداد

الدرالة فيما تحدمم مد فاألدد للممتبدة العربيدة ب دمل عدام والممتبدة

ورألالددة الجامعددة ،والمجتمددا المحلددي ،وت نيددل التعليمددات واأ مددة

النللددبي ية ب ددمل مددا ،،ممددا تمم د أهميددة الد ارلددة مو ددا م د

والحوا ي في مل جا ب م جوا ب العمل الجامعي مما أ م ام

الد ارلددات الحدياددة فددي مجال ددا ومجتمع ددا والتددي بدددورها قددد تنيددد

ومل د ددؤوليات رأل د ددين ال د ددداألر اأماديمي د ددة ت د ددمل ج د ددا بي  ،اأولا

الج ددات المع يددة بتبددوير مؤللددات التعلدديم الجددامعي ،ممددا يمم د

ألد ددان ب يد ددا الجامعد ددة وموضد ددوع ا ال د درألين ،والجا د ددب الاد ددا يا

اإلداري دة فددي جددامعتي بيددت لحددم والحدددن والتوتددل إل د توتدديات

الجا ددب اأم دداديمي ،المتعل ددق بالعملي ددة التعليمي ددة والبحاي ددة ،وه ددو

االلددتناد مد د

الجا د د ددب اإلداري ،وهد د ددو الملد د ددؤول ع د د د ت يألد د ددة الم د د ددام اإلداري

ت دداألف الد ارل ددة الميدا ي ددة ف ددي تحل ددي أدا العملي ددة

محترحددة لتبددوير اأدا لرؤلددا الدددواألر  ،اضددافة ال د أ ددا تبددي

الم الب لتححيق أعبا الجا ب اأول

أهميددة ال دددور الددلي يحددوم بددم رألددين الددداألر اأماديميددة الددلي يع ددد

ي ددير اأدب الترب ددوي ،مم ددا الح ددا ،الد د أهمي ددة ال دددور الم دداب

تتور واضم لدورد

الزوية ،والحاألم عل تححيق أهدا
حجر ا

مشكلة الادراسة وأسئلتها

بدرألين الددداألر اأماديميددة ،ممددا أ رألددين الددداألر االماديميددة البددا

أهاداف الادراسة:

ال يحمددل مددؤه لددم ع قددة بدداإلدار  ،وا مددا فددي مجددال تمتتددم
الدددقيق ،علمددا ب د

هدفت هلد الدرالة التعر إل ا

دور رألددين الددداألر يلددتدعي ت دوافر المايددر م د

1

الم ددارات اإلداريددة واأماديميددة وتددنات متددية ،تؤهلددم للعمددل

بمن ددا

وفاعليددة ،ف ددلا مل ددم يلددتدعي الوقددو

اإلداري ل درألين الددداألر لمعالجددة م دواب الضددع
الحو

وعليد ددم يمم د د

الجامعة وأ يمو لديدم

التعد ددر الد د د واق د ددا أدا رؤل د ددا ال د دددواألر اأماديمي د ددة ف د ددي
جددامعتي الحدددن وبيددت لحددم م د وج ددة

عل د واق ددا اأدا
وتعزيددز م دواب

2

تحديد ددد م د دملة الد ارلد ددة فد ددي الل د دؤالي الرأليلد ددي

3

ددر أعضددا هيألددة

التدرين في ما

التعددر ال د واقددا أدا رؤلددا الدددواألر اأماديميددة فددي ددل

متييرات الدرالة

اآلتيي ا

تحديم التوتيات الم البة للوي الع قة للعمل علد االرتحدا
ب دا رؤلا الدواألر اأماديمية في الجامعات النللبي ية
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رألالد ددة الجامع د ددة ،وممد د د يحملد ددو رتب د ددة األ د ددتالية ،ولم د ددد

محادادات الادراسة

عامي

ما ل لد الدرالة المحددات التاليةا

البا قابلة للتجديد(حمد)1997 ،

الحد الب ريا اقتترت الدرالة عل أعضدا ال يألدات التدريلدية،
المتن ددر ي وال ددابحي باللي ددة العربي ددة ف ددي ج ددامعتي الح دددن وبي ددت

الادراسات السابقة

بعد االب

لحم

تبي أ ه اك العديد م الدرالات التي ت اولت هلا الموضو ،

عل اأدب التربوي المتعلق بموضو هلد الدرالة،

الحد المما يا اقتترت الدرالة عل جامعتي الحدن وبيت لحم

ول حوم بعرض بعض ا ،والتي جا ت عل

الح ددد الزمد دا يا ت ددم إجد د ار الد ارل ددة الميدا ي ددة ف ددي الع ددام الج ددامعي

الدرالة ،ويتم عرض ا وفق تلللل زم ي ،بد ا ب حدا اا

2014/2015

جا ت درالة البطي (2014د التعر ال درجة امت ك رؤلا

اأقلام اأماديمية في جامعة حاألل للمنايات الحيادية وتحديرهم

المصطلحات


لدرجة أهميت ا ،التمدم الباحث التبا ة ممو ة م ( )52فحر

جامعة القادسا هي جامعدة فللدبي ية تحدا فدي مدي دة الحددن

موزعة عل لتم مجاالت ،وقام بتوزيع ا عل أفراد عي ة الدرالة

وض د دواحي ا ،ويحد ددا الحد ددرم الرأليلد ددي فد ددي أبد ددودين /ض د دواحي

م رؤلا اأقلام اأماديمية بليت ( )24فردا أ ارت تاألف

الح دددن ،ف ددي ح ددي للجامع ددة مواق ددا ف ددي ال ددي جد د ار وبي ددت
ح ي ددا ،والبلددد الحديمددة والبيددر

الدرالة أ

ا بلحددت بالددم جامعددة الحدددن

درجة امت ك رؤلا اأقلام اأماديمية للمنايات

بعد توحيد أربا مليات ما ت قاألمة فدي مدل مد الحددن ورام

الحيادية جا ت عالية ،بي ما تحديرهم لدرجة أهميت ا فحد جا

اهلل( العلد ددوم والتم ولوجيد ددا ،الد دددعو وأتد ددول الد دددي  ،والمليد ددة

بدرجة عالية جدا ،مما أ ارت ال تاألف بعدم وجود فروق دالة

العربي ددة للم د د الت ددحية ،ملي ددة ه ددد الحل ددي ي /دار البن ددل

إحتاأليا بي تحديرات أفراد عي ة الدرالة لدرجة امت ك المنايات

العربي) ،ويلتحق ب دا حاليدا مدا يزيدد علد ( )11الد

وأهميت ا تعزر لمتيير الرتبة العلمية والمبر  ،في حي أ ارت

بالدب

ال وجود فروق في امت ك المنايات تعز لمتيير الملية

وبالبة ،وتضم العديدد مد المليدات العلميدة واأدبيدة ،وبدرامف

الدرالات العليا


تلة وايحة ب لد

هدفت درالة الخطيب (2013د التعر

رؤلا اأقلام اأماديمية في مليات الجامعة الملت ترية في

جامعؤؤة بيؤؤت لحؤؤما جامعددة فللددبي ية تحددا مبا ي ددا فددي مدي ددة

العراق أللوب إعاد ه دلة العمليات اإلدارية ببحت هلد

بيدت لحدم ،بددأت بالدتحبال الندوج اأول مد بلبت دا مدا بدايدة

الدرالة عل عي ة م أعضا ال يألة التدريلية في الجامعة ،بل

العد د ددام الجد د ددامعي  1973/1972حيد د ددث بد د دددأت ب ()112

قوام ا ( )331عضو هيألة التدرين ،م مجتما الدرالة البال

بالبد د ددا وبالبد د ددة ،وتولد د ددعت الجامعد د ددة حت د د د أتد د ددبحت م د د د
الجامعددات التددي تضددم فددي رحاب ددا آال

م أعضا هيألة التدرين




عضو هيئة التادريسا المدرن في الجامعة والمتنرغ لم امم



رئؤؤيس الؤؤادائرة (القسؤؤمد األكؤؤااديميا عضددو هيألددة تدددرين فددي

ا جاز النرد لما ُيل د إليم م
وفاعلية"
الو ينية ،وم حملة

( )2292فردا التمدمت الباحاة ل لد الياية التبا ة ممو ة م

البلبددة ،والع درات

األادا اإلاداريا تعرفم ال اما

( )30فحر موزعة عل
تحلي

( )132، ،2001ب م"

تور العاملي

مجاالتا تبليب

إج ار ات العمل،

في المليات ،ف م وادراك العمليات

اإلدارية ،وتبوير المدمة المحدمة أ رت تاألف الدرالة أ

م مات إدارية بمناية

أعضا ال يألة التدريلية في الجامعة ،محور الدرالة ،يرو ب

درجة ممارلة رؤلا اأقلام في الجامعة أللوب إعاد ه دلة
العمليات اإلدارية ما

اد الماجلتير أو الدمتوراد

الجامع ددة ،يع ددي لرألال ددة ال ددداألر وف ددق

إل

درجة ممارلة

بدرجة متولبة لجميا المجاالت،

بالتا ا مجال تحلي تور العاملي في مليات الجامعة حيث

جا بدرجة مرتنعة

ددام الدوري ددة أو مد د
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في مليات التربية بجامعة بيداد يتمتعو بملتو مرتنا م

ولددعت د ارل ددة الطراونؤؤؤة (2012د التع ددر إلد د مل ددتو فاعلي ددة
أدا رؤلددا اأقلددام اأماديميددة فددي جامعددة البلحددا التببيحيددة م د

وج ة

اأدا اإلداري وأ

ر أعضا هيألة التدرين في دا ،وقدد امتدار الباحدث عي دة

رؤلا اأقلام ل م معرفة ودراية بالم ام
تحديرات أفراد عي ة

والم ارات اإلدارية وال يوجد فروق بي

ممو ددم م د د ()115عضد ددو هيألد ددة تد دددرين ع د دواأليا م د د مجتمد ددا

الدرالة لملتو اأدا اإلداري تعز لمتيير الج ن

الدرالة الممو مد ( )718عضدوا ،وتدم الدتمدام الدتبا ة ممو دة

أما ادراسة اليحيوي (2011د فحد هدفت التعر

إل

معايير

م ( )38فحر محلمة إل أربعة مجاالت ،هيا ( العمل والبحث

أدا

العلمد د ددي ،التد د دددرين والتعلد د دديم ،واإلداري والن د د ددي ،البيألد د ددة ومدمد د ددة

الجامعات اللعوديةا (التنات ال متية االيجابية والع قات

المجتما) ا رت ال تاألف أ ملتو فاعلية أدا رؤلا اأقلدام

)،

اأماديميددة فددي جامعددة البلحددا التببيحيددة م د وج ددة

ال املة ال متية لد

الجود

اأقلام م

رؤلا

اإل لا ية والتواتل والتناعل وأدا العمل ،والاليب تعزيزها

ددر أعضددا

وتم التمدام الم ف ال وعي بالتمدام المحابلة ،والم ف الممي

هيألدددة التد دددرين في ددا ب د ددمل ع ددام مد ددا متول ددبا ،وجد ددا المجد ددال

بإعداد التبا ة حول ابعاد الجود ال متية والاليب تعزيزها

اإلداري والن ي بدرجة مرتنعة ،في حي جا ت المجاالت اأمر

تمو ت العي ة م ( )266عضوا م أعضا هيألة التدرين م

بدرجددة متولددبة وأ ددارت تدداألف الد ارلددة بعدددم وجددود فددروق دالددة

اللعوديي

احتد دداأليا ب د دي ملد ددتويات فاعليد ددة اأدا اإلداري تعد ددز لمتييد ددري

واأقلام وم

المبددر والرتبددة اأماديميددة ،فددي حددي

الج ن

ددرت فددروق تعددز لمتييددر

تاألف

الج لي

م

المجتما البال ( ،)1061أ ارت

المحابلة بعد تحليل ا إل

أ

معايير أدا

ال متية لد رؤلا اأقلام جا بدرجة متولبة

ولعت د ارلدة الورو لدوال (Olorunsola, 2012د إلد محار دة

الجود

وفي نن المضمو جا ت درالة ختاتنة (2011د للتعر إل

مل د ددتويات اأدا ال د ددو يني للع د دداملي ف د ددي المج د ددال اإلداري ف د ددي
جامعددات ج ددوب ددرب يجيريددا م د وج ددة

الحاتلي

عل

رتبة ألتال م

جميا المليات

فاعلي د ددة أدا رؤل د ددا اأقل د ددام اأماديمي د ددة ف د ددي جامع د ددات ج د ددوب

ددر أعضددا ال يألددة

اأرد ( مؤتددة ،الحلددي  ،البنيلددة) م د وج ددة

ددر أعضددا هيألددة

التدريلددية والمددو ني اإلداريددي  ،وامتددار الباحددث لعمليددة المحار ددة

التدددرين الددتمدمت الباحاددة الددتبا ة ممو ددة م د ( )41فحددر  ،تددم

جددامعتي علد ملددتو الدولددة( ) stateوجددامعتي علد الملددتو

توزيع د ددا عل د د عي د ددة ع د دواألية م د د الجامعد ددات المد ددلمور عد ددددها

( )173فددردا أ ددارت تدداألف الد ارل ددة أ فاعليددة رؤلددا اأقل ددام

المحلدي(  ،)federalو ددملت الد ارلدة عي ددة قوام دا ( )400فددردا،
والددتمدمت االلددتبا ة أدا لجمددا البيا ددات أ ددرت تدداألف الد ارلددة

مما يراها أعضدا هيألدة التددرين ما دت بدرجدة متولدبة ،وجدا ت

وعي الجامعات ما ت مت اب ة

متولد د ددبات مج د د دداالت أدا الد ارل د د ددة مرتنعد د ددة لمج د د دداالتا م د د ددار

أ ملتويات اأدا الو يني بي

االتت د ددال ،وادار االجتماع د ددات ،ومتول د ددبة لمج د دداالتا التييي د ددر،

دو أية فروق دالة
جا ت ادراسة محسن (2011د للتعر

في حي

اأدا اإلداري لد
بيداد م
والتعر

وج ة

إل

والرقاب ددة والتحي دديم ،وال مت ددية ،وادار التد د ار  ،واتم ددال الحد د اررات،

واقا

والتمبيب مما أ دارت ال تداألف بعددم وجدود فدروق بدي متولدبات

رؤلا اأقلام في مليات التربية بجامعة

ر التدريليي

تحديرات أفراد عي ة الدرالة لناعلية رؤلا اأقلام تعز لمتييدري

( أعضا هيألة التدرين)،

الرتبة اأماديمية ،والملية ،فدي حدي وجددت فدروق تعدز لمتييدري

إل النروق بي المدرلي وفق متيير الج ن وتمو

الجامعة والمبر

مجتما الدرالة م جميا المدرلي في مليات التربية في جامعة
بيداد( اب

ر د ،اب

ال يام ،ملية الب ات) ،والبال

ممدا جدا ت د ارلدة ارينؤا وزمالئؤ

عددهم

ب ددد

( )1122مدرلا ،أما عي ة الدرالة فما عددها ( )210فردا

التع ددر إلد د م ددد تب ددوير

(Arena et al, 2009د

ددام قي ددان اأدا للم دددمات

وقامت الباحاة بب ا أدا ماتة بواقا اأدا اإلداري لت لجم ما

اإلداري ددة المرمزي ددة ف ددي الجامع ددات اإليبالي ددة وق ددد أجري ددت ه ددلد

متبلبات البحث م م ل تحديد ( )7مجاالت لألدا اإلداري

الدرالة فدي  15جامعدة إيباليدة وتدم التعامدل مدا مملدة مجداالت

رؤلا اأقلام أ رت تاألف الدرالة أ رؤلا اأقلام

مد د د د مج د د دداالت الم د د دددماتا دع د د ددم البد د د د ب ،ودع د د ددم البح د د ددوث،

لد
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والمحالددبة ،والم دوارد الب درية ،والمدددمات اللوجلددتية والم ددتريات

مجاالت تم امتيارها ممؤ رات دالة علد واقدا هدلا اأدا  ،مو دا

أ ددارت تدداألف الد ارلددة أ ه دداك بريحددة ت ددارمية بددي الجامعددات

المجداالت اأماددر ددموال لدألدا اإلداري لدرألين الحلددم اأمدداديمي

الم ارمة في

ام اأدا للمدمات اإلدارية ،وأ ه اك مجموعة

وق ددد امت ددازت ه ددلد الد ارل ددة عد د الد ارل ددات الل ددابحة أيض ددا مو ددا

ماملددة م د المؤ ددرات م د حيددث التملنددة والجددود ف ددي الجامعددات

جمع ددت موض ددو اأدا االداري لرؤل ددا ال دددواألر اأماديمي ددة ف ددي

الم ددارمة وأ الم ددارمة ف ددي الد ارلددة ددجا م ددو ني الجامع ددات

جددامعتي الحدددن وبيددت لحددم ،مجددامعتي ل مددا مددرجعيتي ممتلنتددي

إل التمدام المؤ رات في ت ا الحرار

م د د م د د ل وج د ددة

التعقيب على الادراسات السابقة

الجامعتي

جا ت العديد م الد ارلدات فدي ندن اللدياق ب دد

التعدر إلد

د ددر أعضد ددا ال يألد ددة التدريلد ددية فد ددي هد دداتي

منهج الادراسة

جوا ب متعدد تتعلق ب دا رألين الحلم( الداألر ) اأماديمي ،وهلا

لتححيق اأهدا

التربوي فالجامعد ددات محد ددب ا د ددار المجتمد ددا المحلد ددي والمد ددارجي،

وامتبار تحة فرضيات ا وتنلير تاألج ا

ودورهد ددا م د درتبب إل د د حد ددد مبيد ددر ب د د دا رؤلد ددا اأقلد ددام والد دددواألر
اأماديمية في ا وقد التنادت هلد الدرالة م الدرالات اللابحة،

مجتمع الادراسة وعينتها

تمال مجتما الدرالة م جميا أعضدا هيألدة التددرين المتندر ي

لد د دوا ف د ددي م جيت د ددا ،أم أدات د ددا ،ام إباره د ددا ال د ددري وتنل د ددير

وال ددابحي بالليددة العربيددة فددي جددامعتي الحدددن وبيددت لحددم ،للعددام

ي د د د دددلل علد د د د د أهمي د د د ددة دورد وأداأل د د د ددم ،مم د د د ددا أ د د د ددار ل د د د ددلا اأدب

الوت ددني ،أ د دم ي ألد دم ببيع ددة وأه دددا

تاألج ا

وتتنق الدرالة الحاليدة مدا الد ارلدات اللدابحة فدي التعريد

المرجو م هلد الدرالة ،اتبدا البداحاو المد ف
الد ارل ددة ويحح ددق أه ددداف ا،

الد ارلد ددي  2015/2014والبد ددال عد ددددهم ( )492عض د دوا وقد ددام

بداأدا

الباحاو بامتيار عي ة ع واألية (ببحية) م مجتما الدرالة ،بل

اإلداري ،ومعرفددة اهميتددم دامددل الدددواألر اأماديميددة ،والتعددر ال د

عددها ( )132فردا ،أي ب لبة ( )%26 8م مجتما الدرالة

متبلباتم ومعوقات تببيحم ،وتحديدد درجدة ممارلدة اأدا اإلداري

ويب ددي الج دددول ( )1توزي ددا أفد دراد عي ددة الد ارل ددة حل ددب متييرات ددا

ف ددي الجامع ددات وم ددا يمي ددز ه ددلد الد ارل ددة عد د الد ارل ددات الل ددابحة

الملتحلة

ترميزها عل اأدا اإلداري لرؤلا الدواألر اأماديمية مد مد ل
المتغير

جدول()1ا توزيا أفراد عي ة الدرالة حلب متييرات ا الملتحلة

الجنس
المؤهل العلمي
الخبرة في التعليم الجامعي
الجامعة

أاداة الادراسة:

المستوى
ذكر
أنثى
ماجستير
دكتوراه
أقل من  5سنوات
من 10 _ 5سنوات
من  10سنوات فأكثر
جامعة القدس
جامعة بيت لحم

الددداألر اأماديميددة فددي الجامعددة ،هدديا إدار االجتماعددات ،واتمددال

الحد د اررات ،والمتابع ددة والتحيد دديم ،والتندددويض ،والع قد ددة م ددا البلبد ددة

التمدم الباحاو في درالت م أدا االلتبا ة ،أدا لجما البيا ات،
م د د م د د ل االب د د

العدد
81
51
58
74
21
53
58
108
24

النسبة المئوية
61.4
38.6
43.9
56.1
15.9
40.2
43.9
81.8
18.2

وامتددار البدداحاو هددلد المجدداالت بالددلات ،مو ددا اأماددر التتدداقا

عل د د اأدب التربد ددوي ،والد ارلد ددات اللد ددابحة

ف ددي

المتعلح ددة بموض ددو الد ارل ددة مد ارل ددة (البراو ددة ،)2012،ود ارل ددة

بد د دا رأل ددين الحل ددم مد د ج ددة ،ولم ددو المحمم ددو وال ددزم

(محلد د  )2011،وتمو ددت االل ددتبا ة ف ددي ت ددورت ا اأولي ددة مد د

الجامع ددات أ ددادوا ب ددلد المج دداالت وت ددم تت ددميم النحد درات بحي ددث

تمددو إجابددات المبحدواي متدرجددة وفددق محيددان ليمددرت الممالددي،

( )57فح ددر موزع ددة علد د ممل ددة مج دداالت ،تتعل ددق بد د دا رأل ددين
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وللد ددك عل د د ال حد ددو اآلتد دديا أوافد ددق ب د ددد أعبيد ددت ( )5درجد ددات،

ه دداك اتلدداق داملددي بددي النح درات ،وأمددل البدداحاو بالم ح ددات

وأوافددق أعبيددت ( )4درجددات ،ومحايددد أعبيددت ( )3درجددات ،وال

التي أوردها المحممو وأجما علي ا  %75م م ف مار

اوافق أعبيت ( )2درجتا  ،وال اوافق ب د ( )1بدرجة واحد

ثبات األاداة

تددم التححددق م د تدددق أدا الد ارلددة بعرض د ا عل د مجموعددة م د

وابددات مجدداالت أدا الد ارلددة ،بالددتمدام معادلددة الابددات مرو بددام

تم التححق م ابات اأدا  ،م م ل حلاب ابات الدرجة المليدة

صادق األاداة

المحممد ددي م د د لوي االمتتد ددا ،والمبد ددر  ،إلبد دددا ال د درأي حد ددول

ألند ددا ،وجد ددا معامد ددل الابد ددات للدرجد ددة المليد ددة لواقد ددا اأدا اإلداري

مجدداالت اأدا وفحرات ددا ،مددللك م د مد ل حلدداب معامددل ارتبدداب

مرتنعد ددا ،وقيمتد ددم ( ،)0 97وهد ددلد ال تيجد ددة ت د ددير إل د د تمتد ددا أدا

بيرلو لنحرات االلتبا ة ما الدرجدة المليدة لدألدا  ،واتضدم وجدود

الد ارلد ددة بابد ددات يند ددي ب د د راض الد ارلد ددة والجد دددول التد ددالي يبد ددي

داللددة إحتدداألية فددي جميددا فحدرات االلددتبا ة ،ويدددلل هددلا عل د أ

مجاالت أدا الدرالة وعدد فحرات ا ومعام ت الابات

الرقم
1
2
3
4
5

جدول ()2ا تاألف معامل الابات لمجاالت أدا الدرالة والدرجة الملية
عدد الفقرات
9
8
10
6
9

المجال
إدارة االجتماعات
اتخاذ القرارات
المتابعة والتقييم
التفويض
العالقة مع الطلبة

معامل الثبات
0.896
0.954
0.881
0.922
0.905

وت ددم تحدي ددد درج ددة ال ددتجابة أفد دراد عي ددة الد ارل ددة مد د مد د ل ق دديم

فيمدو بدول النألددة ( )1 33وقدد تددم اعتمداد هددلا المحيدان الددوز ي

المتولددبات الحلددابية ،حيددث تددم اعتمدداد المحيددان الددوز ي التددالي،

فدي مددل مد د ارلددات }عربيددات ( ،)2012والعلدديلي (،)2012

اددم تحديددد المددد أو بددول النألددة م د

والبيبي وأبولمر ({)2012

دداتف قلددمة المددد الملددي،

وقيمتددم ( )4= 1- 5عل د الدددرجات المحدددد  ،وهددي ه ددا (،)3

نتائج أسئلة الادراسة وتفسيرها

مدى المتوسط الحسابي
 2.33فأقل
3.67-2.34
 3.68فأعلى

الدرجة
منخفضة
متوسطة
مرتفعة

ع د د واقد ددا اأدا اإلداري لرؤلد ددا الد دددواألر اأماديميد ددة بجد ددامعتي
الحد دددن وبيد ددت لحد ددم ويبد ددي الجد دددول رقد ددم ( )3قد دديم المتولد ددبات

نتائج السؤال األول:

الحلابية واال حرافات المعيارية لمجاالت أدا الدرالة

"مؤؤؤا واقؤؤؤع األادا اإلاداري لرؤسؤؤؤا الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة بجؤؤؤامعتي

جدول ()3ا المتولبات الحلابية واال ح ارفدات المعياريدة والدرجدة

القؤؤؤادس وبيؤؤؤت لحؤؤؤم مؤؤؤن وجهؤؤؤة نظؤؤؤر أعضؤؤؤا هيئؤؤؤة التؤؤؤادريس

اللد ددتجابات أف د دراد عي د ددة الد ارلد ددة لمجد دداالت واقد ددا اأدا اإلداري

فيهما"؟

لرؤل ددا ال دددواألر اأماديمي ددة بج ددامعتي الح دددن وبي ددت لح ددم مرتب ددة

لإلجاب د د ددة عد د د د لد د د دؤال الد ارل د د ددة اأول ق د د ددام الب د د دداحاو بحل د د دداب

ت ازليا

المتول ددبات الحلد ددابية واال ح ارفد ددات المعياري ددة اللد ددتجابات أف د دراد
عي ة الدرالة عل فحرات ومجاالت( محاور) االلتبا ة التي تعبر
الرقم
1
2
3
4
5

المجال
اتخاذ القرارات
إدارة االجتماعات
العالقة مع الطلبة
المتابعة والتقييم
التفويض
الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي
4.04
4.00
3.67
3.67
3.57
3.80
47

األنحراف المعياري
0.77
0.66
0.75
0.69
0.78
0.63

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة

احالم محسن

محمد الطيطي

ي ح د م د الجدددول اللددابق أ قيمددة المتولددب الحلددابي للدرجددة
الملية هي ( ،)3 80وا ح ار

محمود أحمد أبوسمرة

حل د د ددابي ومح د د دددارد ( )3 57وج د د ددا ت ا ا د د ددة مج د د دداالت بدرج د د ددة

معياري ( )0 63وهلا يددلل علد

متولبة ،ومجاال بدرجة مرتنعة

أ واق د ددا اأدا اإلداري لرؤلد د ددا ال د دددواألر اأماديميد د ددة بجد د ددامعتي

أمد د ددا بمتد د ددو ،فح د د درات المجد د دداالت م نتد د ددلة فتبي د د ددا الجد د ددداول

جددا بدرجددة مرتفعؤؤة وحتددل مجددال اتمددال الح د اررات عل د أعل د

أوالً :مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤال تادارة االجتماعؤؤؤؤؤؤؤؤؤات ،يبد د د ددي الجد د د دددول ( )4قد د د دديم

الحدن وبيت لحم م وج ة

()4،5،6،7،8

در أعضدا ال يألدة التدريلدية في مدا

متولب حلابي ومحددارد ( ،)4 04يليدم مجدال إدار االجتماعدات،

المتولددبات الحلددابية واأ ح ارفددات المعياريددة والدرجددة اللددتجابات

يليم مجال الع قة ما البلبة ،والمتابعة والتحييم ،بمتولب حلابي

أفراد عي ة الدرالة لنحرات مجال إدار االجتماعات

قدرد ( ،)3 67في حي حتل مجال التنويض عل أقل متولدب
جدول ()4ا المتولبات الحلابية واأ حرافات المعيارية اللتجابات أفراد عي ة الدرالة لمجال إدار االجتماعات
الرقم

المجال

1
2
3
4
5
6
7
8
9

يشيع رئيس الدائرة جواً من االحترام والتقدير خالل االجتماعات
يلتزم رئيس الدائرة بمواعيد االجتماعات
يعطى األعضا الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم
تعقد االجتماعات في مكان مناسب
يطلع رئيس الدائرة األعضا على محضر االجتماع السابق
يعقد رئيس الدائرة اجتماعات دورية ألعضا الدائرة
يختار رئيس الدائرة وقتا ً مناسبا ً لالجتماعات
تتناسب موضوعات جدول األعمال مع الوقت المحدد لها
يحدد رئيس الدائرة األشخاص المسؤولين عن متابعة القرارات
الدرجة الكلية

ت ددير ال ت دداألف فدددي الج دددول ( )4أ ( )8فحد درات ج ددا ت بدرج ددة

األنحراف
المعياري
0.81
0.85
0.83
0.81
1.05
0.84
0.91
1.00
0.91
0.66

المتوسط
الحسابي
4.22
4.17
4.15
4.11
4.06
3.98
3.96
3.72
3.65
4.00

الدرجة

أقد د د ددل متولد د د ددب حلد د د ددابي ومحد د د دددارد ( )3 65وا ح د د د د ار

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

معيد د د دداري

مرتنعة ،وفحر واحد جا ت بدرجة متولبة وحتلت النحر رقم

محد دددارد( ،)0 91يلي د ددا النحد ددر ( ")8تت الد ددب موضد ددوعات جد دددول

( )1فد ددي هد ددلا المجد ددال" ي د دديا رألد ددين الد ددداألر ج د دوا م د د االحت د درام

اأعمال ما الوقت المحدد ل ا " بمتولب حلابي محدارد ()3 72

والتحددير مد ل االجتماعدات" علد أعلد متولدب حلدابي ومحددارد

( )4 22وا ح ار

وا ح ار

معياري محدارد ( ،)0 81يلي دا فحدر ( ")2يلتدزم

ثانيؤاً :مجؤؤال اتخؤؤاا القؤ اررات ،يبددي الجدددول ( )5قدديم المتولددبات

رأل ددين ال ددداألر بمواعي ددد االجتماع ددات" بمتول ددب حل ددابي ()4 17
وا حد د ار

معياري محدارد ()1 00

الحلددابية واأ ح ارفددات المعياريددة والدرجددة اللددتجابات أف دراد عي ددة

معي دداري مح دددارد( )0 85وحت ددلت النح ددر ( ")9يح دددد

الدرالة لنحرات مجال اتمال الح اررات

رألددين الددداألر اأ ددما ،الملددؤولي ع د متابعددة الح د اررات" عل د

جدول ()5ا المتولبات الحلابية واال حرافات المعيارية اللتجابات أفراد عي ة الدرالة لمجال اتمال الح اررات

الرقم

المجال

1
2

يتبنى رئيس الدائرة القرارات التي تحظى بموافقة غالبية أعضا الدائرة
يراعي رئيس الدائرة مبدأ الشورى في القضايا المتعلقة بالدائرة
يطرح رئيس الدائرة الموضوعات التي بحاجة إلى اتخاذ قرار أمام
الدائرة دون تحيز
يعمل رئيس الدائرة على تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الدائرة
يعتمد رئيس الدائرة المهنية أثنا اتخاذ القرارات في الدائرة
تتخذ القرارات في الدائرة بما يتناسب مع خطط الدائرة وبرامجها
يوفر رئيس الدائرة المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرارات
يطلع رئيس الدائرة األعضا على معوقات تنفيذ بعض القرارات
الدرجة الكلية

3
4
5
6
7
8
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المتوسط
الحسابي
4.17
4.08

األنحراف
المعياري
0.94
0.95

مرتفعة
مرتفعة

4.07

0.94

مرتفعة

4.07
4.05
4.00
3.98
3.94
4.04

0.83
0.87
0.79
0.88
0.88
0.77

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الدرجة
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ت د ددير ال تد دداألف فد ددي الجد دددول ( )5أ جميد ددا فح د درات هد ددلا المجد ددال

الحد د اررات" علد د أق ددل متول ددب حل ددابي ومح دددارد ( )3 94وا حد د ار

جا ت بدرجة مرتنعدة ،وحتدلت النحدر رقدم ( )1فدي هدلا المجدال"

معيد دداري محد دددارد (  ،)0 88يلي د ددا النحد ددر رقد ددم (" )7يد ددوفر رألد ددين

يتب د رألدين الددداألر الحد اررات التدي تح د بموافحدة البيدة أعضددا

ال ددداألر المعلوم ددات الت ددي تل دداعد علد د اتم ددال الحد د اررات" بمتول ددب

معي دداري مح دددارد ( ، )0 94يلي ددا فح ددر رقدددم ( ")2ي ارع ددي رأل ددين

ثالثاً :مجال المتابعة والتقييم ،يبي الجدول ( )6قيم المتولدبات

حلابي محدارد ( )3 98وا ح ار

ال ددداألر "علد د أعلد د متول ددب حل ددابي ومح دددارد ( )4 17وا حد د ار

الداألر مبدأ ال ور في الحضايا المتعلحة بالداألر "بمتولب حلابي
( )4 08وا ح د ار

معياري محدارد ( )0 88

الحلددابية واأ ح ارفددات المعياريددة والدرجددة اللددتجابات أف دراد عي ددة

معيدداري محدددارد ( )0 95وحتددلت النحددر رقددم

الدرالة لنحرات مجال المتابعة والتحييم

(" )8يبلددا رأل ددين ال ددداألر اأعض ددا علد د معوق ددات ت ني ددل بع ددض

جدول ()6ا المتولبات الحلابية واال حرافات المعيارية اللتجابات أفراد عي ة الدرالة للمتابعة والتحييم
الرقم

المجال

1

يوزع العب التدريسي على أعضا الدائرة بالتشاور معهم
يعتمد رئيس الدائرة معايير موضوعية في تقييم أعضا الهيئة التدريسية في
الدائرة
يقوم بتوزيع األعبا التدريسية على أعضا الدائرة قبل بد التدريس بوقت
كاف
يشرف على تنظيم االمتحانات في الدائرة
ال يتصيد أخطا أعضا هيئة التدريس
يستخدم رئيس الدائرة أساليب متعددة في عملية التقييم
يتابع األدا األكاديمي ألعضا هيئة التدريس في الدائرة
يشجع األدا المتميز ألعضا هيئة التدريس
يطلع أعضا هيئة التدريس على نقاط القوة والضعف في أدائهم لالستفادة منها
يعاقب كل من يُقصر في أدا مهامه
الدرجة الكلية

2
3
4
5
6
7
8
9
10

المتوسط
الحسابي
3.94

األنحراف
المعياري
0.98

مرتفعة

3.85

0.91

مرتفعة

3.85

0.98

مرتفعة

3.80
3.78
3.64
3.62
3.57
3.39
3.18
3.67

1.00
1.08
0.93
0.96
1.05
0.93
1.13
0.69

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الدرجة

ت ددير ال ت دداألف فدددي الج دددول ( ،)6أ ( )5فحد درات ج ددا ت بدرج ددة

النحر رقم (")10يعاقب مل م ُيحتر في أدا م امم" ،عل أقل
متولد د ددب حلد د ددابي ومحد د دددارد ( )3 18وا ح د د د ار معيد د دداري محد د دددارد

(" )1يوز العب التدريلي عل أعضدا الدداألر بالت داور مع دم"

( ،)1 13يلي ددا النح ددر رق ددم ( ")9يبل ددا أعض ددا هيأل ددة الت دددرين

معيدداري

ف ددي أداأل ددم ل لددتناد م ددا" بمتولددب

مرتنعة ،و( )5فحرات جا ت بدرجة متولبة وحتلت النحر رقدم
عل د أعل د متولددب حلددابي ومحدددارد ( )3 94وا ح د ار

عل د

محدارد ( ، )0 98يلي ا النحرتدا رقدم ( )2ورقدم (" )3يعتمدد رألدين

حلابي محدارد ( )3 39وا ح ار

الددداألر معددايير موضددوعية فددي تحيدديم أعضددا ال يألددة التدريلددية فددي

رابعؤؤؤؤاً :مجؤؤؤؤال التفؤؤؤؤوي

الددداألر " ،و "يحددوم بتوزيددا اأعبددا التدريلددية عل د أعضددا الددداألر
قبل بدد التددرين بوقدت مدا م " بمتولدب حلدابي محددارد (،)3 85

وا ح د د ار

حدداب الحددو والضددع

معياري محدارد ()0 93

 ،يبد ددي الجد دددول ( )7قد دديم المتولد ددبات

الحلددابية واأ ح ارفددات المعياريددة والدرجددة اللددتجابات أف دراد عي ددة
الدرالة لنحرات مجال التنويض

معيد دداري ( )0 91و( )0 98عل د د الت د دوالي وحتد ددلت

جدول ()7ا المتولبات الحلابية واأ حرافات المعيارية اللتجابات أفراد عي ة الدرالة لمجال التنويض
الرقم

المجال

1
2
3
4
5

يلتزم باألنظمة والقوانين حال قيامه بعملية التفويض
يقوم بعملية التفويض بهدف تحسين األدا في الدائرة
يُتابع أدا من يفوضهم فيما ُكلِفوا به
يقوم بتفويض الصالحيات وفق مبدأ الجدارة في العمل
يقوم رئيس الدائرة بتفويض بعضا ً من صالحيته ألعضا في الدائرة
49

المتوسط
الحسابي
3.78
3.61
3.60
3.56
3.48

األنحراف
المعياري
0.93
0.92
0.90
0.93
0.94

الدرجة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

احالم محسن
6

محمد الطيطي

يُبين ألعضا الدائرة مبررات التفويض
الدرجة الكلية

ت د ددير ال تد دداألف فد ددي الجد دددول ( )7أ فحد ددر واحد ددد جد ددا ت بدرجد ددة

محمود أحمد أبوسمرة
0.94
0.78

3.40
3.57

حلد ددابي ومحد دددارد ( )3 40وا ح د د ار

متوسطة
متوسطة

معيد دداري محد دددارد (، )0 94

مرتنعة ،و( )5فحرات جا ت بدرجة متولبة وحتلت النحر رقدم

يلي ددا النح ددر رق ددم ( " )5يح ددوم رأل ددين ال ددداألر بتن ددويض بعض ددا مد د

( " )1يلت ددزم باأ م ددة والحد دوا ي ح ددال قيام ددم بعملي ددة التن ددويض "

ت حيتم أعضا في الداألر " بمتولب حلدابي محددارد ()3 48

عل د أعل د متولددب حلددابي ومحدددارد ( )3 78وا ح د ار

وا ح ار

معيدداري

مح دددارد ( ، )0 93يلي ددا فح ددر رق ددم ( " )2يح ددوم بعملي ددة التن ددويض
ب د ددد

خامسؤؤؤؤاً :مجؤؤؤؤال العالقؤؤؤؤة مؤؤؤؤع الطلبؤؤؤؤة ،يب ددي الجددددول ( )8قد دديم

تحل د ددي اأدا ف د ددي ال د ددداألر " بمتول د ددب حل د ددابي مح د دددارد

( )3 61وا ح د ار

معياري محدارد ()0 94

المتولددبات الحلددابية واأ ح ارفددات المعياريددة والدرجددة اللددتجابات
أفراد عي ة الدرالة لنحرات مجال الع قة ما البلبة

معيدداري محدددارد ( )0 92وحتددلت النحددر رقددم

(ُ ")6يبي أعضا الدداألر مبدررات التندويض " علد أقدل متولدب

جدول ()8ا المتولبات الحلابية واال حرافات المعيارية اللتجابات أفراد عي ة الدرالة لمجال الع قة ما البلبة

الرقم

المجال

1
2
3
4
5
6
7
8
9

يتعامل مع الطلبة باحترام وتقدير
يساعد الطلبة في حل مشكالتهم األكاديمية
يُلِم بمستجدات نظام قبول وتسجيل الطلبة
يتابع مع أعضا الدائرة إرشاد الطلبة الفصلي
يعزز المبادرات الطالبية
يحفز الطلبة على تقديم اقتراحاتهم
يعمل على تكريم الطلبة المتفوقين مع نهاية العام الدراسي
يعقد اجتماعات دورية مع طلبة الدائرة
يعقد مع الطلبة يوما ً للتوظيف مع نهاية العام الدراسي
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
4.24
4.11
4.04
3.93
3.58
3.45
3.44
3.30
2.92
3.67

األنحراف
المعياري
0.88
0.85
0.98
0.95
0.97
1.00
1.14
1.00
1.19
0.75

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ت ددير ال ت دداألف فدددي الج دددول ( )8أ ( )4فحد درات ج ددا ت بدرج ددة

وقد يعز حتدول واقدا اأدا اإلداري لرؤلدا لددواألر االماديميدة

مرتنعة ،و( )5فحرات جا ت بدرجة متولبة وحتلت النحر رقدم

فددي ج ددامعتي الحدددن وبي ددت لح ددم مدد وج ددة

ددر أعض ددا هيأل ددة

( " )1يتعامددل مددا البلبددة بدداحترام وتحدددير " عل د أعل د متولددب

التدددرين عل د درجددة مرتنعددة إل د البريحددة التددي البددا مددا يددتم ب ددا

حلابي ومحددارد ( ،)4 24يلي دا فحدر رقدم ( ")2يلداعد البلبدة فدي

امتيد ددار رألد ددين الد ددداألر اأماديميد ددة ،وهد ددي الدوريد ددة ،وتد ددتم بموافحد ددة

حل م م ت م اأماديمية " بمتولب حلابي محدارد ()4 11
وحتلت النحر رقم ( " )9يعحد ما البلبة يوما للتو ي

البيددة أعضددا ال يألددة التدريلددية هددلا اأمددر يتدديم النرتددة أمددام

ما اية

مع ددم أعضددا هيألددة التدددرين ليمو دوا رؤلددا ممددا هددم مرؤولددي ،

العد ددام الد ارلد ددي" عل د د أقد ددل متولد ددب حلد ددابي ومحد دددارد (،)2 92

وبالتالي فجامعتي الحددن وبيدت لحدم ،مضد علد ت ليلد ما مدا

معي دداري مح دددارد ( )1 19يلي ددا النح ددر رق ددم ( " )8يعح ددد

قددارب الا اددة عحددود ،فمع ددم أعضددا هيألددة التدددرين قددد مددا ل ددم

معياري محدارد ()1 00

متواراددة والع قددات متبادلددة بي د م عل د ألددان االحت درام والتناعددل،

وا حد د ار

اجتماعد د د ددات دوريد د د ددة مد د د ددا بلبد د د ددة الد د د ددداألر " بمتولد د د ددب حلد د د ددابي

محدارد( ،)3 30وا ح ار

فرتة في رألالة الدداألر أو الحلدم اأمداديمي ف تدبحت المبدرات

وب مل عام يتبي م م ل قيم المتولبات الحلابية لنحرات

أ م م م يعدر بد

المجاالت المملة أ فحر واحد فحب جا ت بمتولب حلابي

ال تزيددد ع د ل د تي  ،فيمددو الحددر ،عل د الم ددارمة فددي اتمددال

أقل م ( ،)3 00و(  )26جا ت بمتولب حلابي بي (3 00
–  ،)4 00و( )15فحر جا ت بمتولب حلابي أعل

اأمدر لدين داألمدا ،وا مدا لنتدر زم يدة قدد

الح د درار ،وادار االجتماعد ددات ب د ددمل لد ددليم ،والع قد ددة مد ددا البلبد ددة

م

حرت ددا محتدددودا وم ي ددا ممد ددا ق ددد يع ددز ارتن ددا ملد ددتو اأدا

()4 00

اإلداري لرؤلا الدواألر إل الت افلية بي أعضا هيألة التدرين،
50

مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 56 -39 ،)1(36

أي ددم يتددرك بتددمة فددي رألالددة الددداألر  ،وأي ددم يحدداف علد ع قددات
وديددة مددا زم د

( ،)2011ودرالة الببدي ( )2014فدي حدي امتلندت مدا تداألف

الددداألر ممددا ق ددد يعددز هددلا الجا دب إلد د وع ددي

درالة مل م البراو ة ( ،)2012ومتات ة ()2011

رؤل ددا ال دددواألر باأ م ددة والحد دوا ي  ،ومبد درات م العلمي ددة والعملي ددة،

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

فرؤلدددا الد دددواألر البد ددا هد ددم مد د حملد ددة د د اد الد دددمتوراد ،والتد ددي

"هؤؤل تختلؤؤف تقؤؤاديرات أف ؤرااد عينؤؤة الادراسؤؤة لواقؤؤع األادا اإلاداري

اقتر ددت بمبد درات عربي ددة وعالمي ددة ،وفتد درات مد د الد ارل ددة ،ت ددحلت

لرؤسؤؤؤا الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة فؤؤؤي جؤؤؤامعتي القؤؤؤادس وبيؤؤؤت لحؤؤؤم

لرؤلا الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيدت لحدم مرتنعدا

التعلؤؤؤيم الجؤؤؤؤامعي ،الجامعؤؤؤة ( التؤؤؤؤي يعمؤؤؤل بهؤؤؤؤا عضؤؤؤو هيئؤؤؤؤة

بددي مجدداالت الد ارلددة ،وقددد يعددز للددك إلد أ التنددويض عدداد ال

ولإلجابددة ع د هددلا اللدؤال تددم فحدد ،النرضدديات التددنرية التاليددة

م ددارات حملت ددا م ددل ه ددلا ل دداعد علد د أ يم ددو اأدا اإلداري

باختالف المتغيرات التالية :الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبؤرة فؤي

وجا مجال "التنويض" بمتولب حلابي ( ،)3 57وهو اأقل م

التادريسد"؟

يرضي الجميا ،فحد يمتار رألين الداألر متا ما لم مة معي ة،

الم باحة ع ما

أو قاألمدددا ب عمالد ددم لنتد ددر  ،وهد ددلا قد ددد ال يرض د د ع د ددم آمد ددرو فد ددي

نتؤؤائج الفرضؤؤية األولؤؤى" :ال توجؤؤاد فؤؤروق اات اداللؤؤة تحصؤؤائية

الداألر  ،أ الم مة بحاجة إلد واحدد فحدب ،ولدرألين الدداألر ق اعدة

عنؤؤؤاد مسؤؤؤتول الاداللؤؤؤة (0.05 ≥αد بؤؤؤين تقؤؤؤاديرات أفؤؤؤرااد عينؤؤؤة

أعضا الداألر

جامعتي القادس وبيت لحم تعزل لمتغير الجنس "

ورؤية في امتيار ال م ،الم الب ل ا ،قد ال تتندق مدا ق اعدات

الادراسؤؤؤة لواقؤؤؤع األادا اإلاداري لرؤسؤؤؤا الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة فؤؤؤي

واتنحددت تيجددة هددلد الد ارلددة فددي هددلا الجا دب( اأدا اإلداري ،أو

ت ددم فح دد ،النرض ددية الت ددنرية اأولد د مد د مد د ل امتبدددار "ت"،

أي م د د مجاالتد ددم ،مرتنعد ددا) م د دا تيجد ددة د ارلد ددة مد ددل م د د محل د د

والجدول ( )9يبي للك

جدول ()9ا تاألف امتبار "ت" اللتجابة أفراد عي ة الدرالة لواقا اأدا اإلداري لرؤلا الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيت
لحم حلب متيير الج ن
المجال
إدارة االجتماعات
اتخاذ القرارات
المتابعة والتقييم
التفويض
العالقة مع الطلبة
الدرجة الكلية

الجنس

العدد

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

81
51
81
51
81
51
81
51
81
51
81
51

المتوسط
الحسابي
3.98
4.03
3.99
4.12
3.70
3.58
3.63
3.47
3.61
3.75
3.79
3.80

يتب ددي مد د مد د ل الج دددول الل ددابق أ قيم ددة "ت" للدرج ددة الملي ددة
( ،)0 113وملد د ددتو الداللد د ددة ( ،)0 910أي أ الند د ددروق بد د ددي

األنحراف
المعياري
0.73
0.53
0.87
0.57
0.69
0.68
0.79
0.76
0.78
0.70
0.69
0.53

قيمة""t

مستوى الداللة

0.475

0.636

0.932

0.353

1.012

0.313

1.126

0.262

0.998

0.320

0.113

0.910

وقددد يعددز للددك لمددو اأدا اإلداري لرؤلددا الدددواألر اأماديميددة
في الجامعات يحوم وفق مجموعة م الللوميات المتعلحة بتببيق

تحددديرات أفدراد عي ددة الد ارلددة لواقددا اأدا اإلداري لرؤلددا الدددواألر

اأ مددة والحدوا ي مد قبددل رألددين الددداألر  ،لدوا فددي مجددال اتمددال

اأماديميددة فددي جددامعتي الحدددن وبيددت لحددم حلددب متييددر الج د ن

الح اررات ،أم االجتماعات أم التنويض أم يرها ،فما ع دد اتمدال

ير دالة إحتداأليا ع دد ملدتو الداللدة المحددد ،وبدللك يدتم قبدول

قد د د د اررات بمت د د ددو ،المل د د دداقات المبروح د د ددة أو توزي د د ددا الع د د ددب
التدريلي في الداألر  ،أو أي قضية ل ا ع قة بالداألر  ،يتم التوافق

النرضية اأول
51

احالم محسن

محمد الطيطي

عاد بي أعضا الداألر عل للك ،دو ال ر إل ج ن عضو
هيألددة التدددرين ،ولمددل م د م أريددم بالتل داوي مددا بحيددة الددزم

محل د ( )2011فددي حددي امتلنددت مددا تيجددة د ارلددة البراو ددة

فددي

()2012

الد ددداألر ممد ددا يعد ددزو البد دداحاو للد ددك مد ددو اأدا اإلداري ل د درألين
الددداألر اأماديميددة معددرو

نتؤؤائج الفرضؤؤية الثانيؤؤة" :ال توجؤؤاد فؤؤروق اات اداللؤؤة تحصؤؤائية

وواضددم لددد مددل رألددين ،ورأليلددة فددي

أي داأل ددر أو قل ددم ،وال تمتلد د

وج ددة

محمود أحمد أبوسمرة

عنؤؤؤاد مسؤؤؤتول الاداللؤؤؤة (0.05 ≥αد بؤؤؤين تقؤؤؤاديرات أفؤؤؤرااد عينؤؤؤة

ددر الع دداملي في ددا لد دوا

الادراسؤؤؤة لواقؤؤؤع األادا اإلاداري لرؤسؤؤؤا الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة فؤؤؤي

أما وا م اللمور أم اأ اث ،م م ل م ح دات م لد نن اأمدور

جامعتي القادس وبيت لحم تعزل لمتغير المؤهل العلمي "

ع ا حيدث يحدوم بد نن الممارلدات داألمدا ،حيدث يعدود إلد تحدارب

يبي للك الجدول ()10

التددي تدددور يوميددا ،والموجددود فددي الدددواألر نلد ا لدددي م مملددؤولي

تددم فحدد ،النرضددية التددنرية الاا يددة بالددتمدام امتبددار "ت" ،ممددا

الدرجات العلمية والمبرات اأماديمية والمعرفية بيض ال ر عد
الج د ن وتتنددق تدداألف الد ارلددة فددي هددلا الجا دب مددا تيجددة د ارلددة

جدول ()10ا تاألف امتبار "ت" اللتجابة أفراد عي ة الدرالة لواقا اأدا اإلداري لرؤلا الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيت
المجال
إدارة االجتماعات
اتخاذ القرارات
المتابعة والتقييم
التفويض
العالقة مع الطلبة
الدرجة الكلية

المؤهل
العلمي
ماجستير
دكتوراه
ماجستير
دكتوراه
ماجستير
دكتوراه
ماجستير
دكتوراه
ماجستير
دكتوراه
ماجستير
دكتوراه

لحم حلب متيير المؤهل العلمي
العدد
58
74
58
74
58
74
58
74
58
74
58
74

المتوسط
الحسابي
4.01
4.00
4.09
4.01
3.68
3.64
3.83
3.94
3.79
3.57
3.85
3.75

األنحراف
المعياري
0.61
0.700
0.74
800.
30.7
0.67
0.68713
50.8
30.7
0.76
600.
0.66

قيمة""t

مستوى الداللة

0.049

0.961

0.589

0.557

0.338

0.736

1.36

0.18

1.69

0.09

0.899

0.37

يتب ددي مد د مد د ل الج دددول الل ددابق أ قيم ددة "ت" للدرج ددة الملي ددة

تمتل

( ،)0 899وملد ددتو الداللد ددة ( ،)0 37أي أ د دم ال توجد ددد فد ددروق

ي د د د ع د ددا زمال د ددة وت د ددداقة وع ق د ددات بيب د ددة ،فد د دإ الع ق د ددات

دالد ددة احتد دداأليا بد ددي تحد ددديرات أف د دراد عي د ددة الد ارلد ددة لواقد ددا اأدا

اال لد دا ية ف ددي ت ني ددل اأ م ددة والحد دوا ي تم ددو مرتنع ددة وبالت ددالي

اإلداري لرؤلا الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيدت لحدم

يمددو ت نيددل اأ مددة والحدوا ي مد قبددل رألددين الددداألر بددالتوافق مددا

الاا يد ددة وقد ددد يعد ددز للد ددك إل د د أ الع قد ددة بد ددي رؤلد ددا الد دددواألر

أدا رألين الداألر دو فروق لات داللة احتاألية

اأماديمية وأعضا هيألة التدرين في دواألرهم هي ع قة تحمم ا

نتؤؤائج الفرضؤؤية الثالثؤؤة" :ال توجؤؤاد فؤؤروق اات اداللؤؤة تحصؤؤائية

تعز لمتيير المؤهل العلمي وبدللك يدتم قبدول النرضدية التدنرية

الددزم

بي رألين داألر وآمر وبمدا أ الحيدا الجامعيدة البدا مدا

 ،ل ددلا جددا ت تحددديرات حملددة الدددمتوراد وحملددة الماجلددتير

اأ مددة والحدوا ي بالدرجددة اأولد  ،وهددي المرجعيددة األالددية فددي

عنؤؤؤاد مسؤؤؤتول الاداللؤؤؤة (0.05 ≥αد بؤؤؤين تقؤؤؤاديرات أفؤؤؤرااد عينؤؤؤة

وحملدة الماجلددتير ،وحددددت واجبددات وححددوق مددل م مددا وبالتددالي

جؤؤامعتي القؤؤؤادس وبيؤؤؤت لحؤؤم تعؤؤؤزل لمتغيؤؤؤر الخبؤؤرة فؤؤؤي التعلؤؤؤيم

ه ددلد الع ق ددة وه ددي الت ددي حددددت م ددام مددل مد د حملددة ال دددمتوراد

الادراسؤؤؤة لواقؤؤؤع األادا اإلاداري لرؤسؤؤؤا الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة فؤؤؤي

يمددو دور رؤلددا الدددواألر ت نيددلي بالدرجددة اأول د  ،مددا الحنددا
عل الع قات اإل لدا ية مد ل ت نيدل اأ مدة والحدوا ي

الجامعي".

وهدلد قدد
52

مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 56 -39 ،)1(36

لنح ،النرضية التنرية الاالاة تم حلاب المتولبات الحلدابية

اأماديميددة بجددامعتي الحدددن وبيددت لحددم حلددب متييددر المبددر فددي

لتحديرات أفدراد عي دة الد ارلدة لواقدا اأدا اإلداري لرؤلدا الددواألر

التعليم الجامعي الجدول ( )11يبي للك

جدول ()11ا المتولبات الحلابية واال حرافات المعيارية لتحديرات أفراد عي ة الدرالة لواقا اأدا اإلداري لرؤلا الدواألر اأماديمية
في جامعتي الحدن وبيت لحم حلب متيير المبر في التعليم الجامعي

المجال
إدارة االجتماعات
اتخاذ القرارات
المتابعة والتقييم
التفويض
العالقة مع الطلبة
الدرجة الكلية

الخبرة في التعليم الجامعي

العدد

المتوسط الحسابي

أقل من  5سنوات
من -5اقل  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات
من -5اقل  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات
من -5اقل  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات
من -5اقل  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات
من -5اقل  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات
من -5اقل  10سنوات
من  10سنوات فأكثر

21
53
58
21
53
58
21
53
58
21
53
58
21
53
58
21
53
58

3.92
3.90
4.13
3.96
4.01
4.10
3.76
3.64
3.65
3.61
3.53
3.59
3.83
3.61
3.66
3.82
3.74
3.83

األنحراف
المعياري
0.66
0.55
0.74
0.70
0.74
0.83
0.63
0.68
0.74
0.72
0.65
0.92
0.65
0.67
0.86
0.57
0.55
0.73

ي ح م الجدول ( )11وجود فروق اهرية بدي تحدديرات أفدراد

الجد ددامعي ولمعرفد ددة داللد ددة الند ددروق تد ددم الد ددتمدام تحليد ددل التبد دداي

جد ددامعتي الحد دددن وبيد ددت لحد ددم تعد ددز لمتييد ددر المبد ددر فد ددي التعلد دديم

()12

اأحددادي ( )One Way ANOVAممددا ي ددر فددي الجدددول

عي ة الدرالة لواقدا اأدا اإلداري لرؤلدا الددواألر اأماديميدة فدي

جدول()12ا تاألف تحليل التباي اأحادي لتحديرات أفراد عي ة الدرالة لواقا اأدا اإلداري لرؤلا الدواألر اأماديمية في جامعتي
الحدن وبيت لحم حلب متيير المبر في التعليم الجامعي
المجال
إدارة االجتماعات
اتخاذ القرارات
المتابعة والتقييم
التفويض
العالقة مع الطلبة

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
1.646
55.55
57.19
0.39
77.67
78.06
0.23
62.84
63.07
0.14
80.59
80.73
0.69
73.62
74.31
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درجات
الحرية
2
129
131
2
129
131
2
129
131
2
129
131
2
129
131

قيمة "ف"
المحسوبة

مستوى
الداللة

متوسط
المربعات
0.823
0.43

1.911

0.152

0.20
0.60

0.33

0.72

0.116
0.487

0.24

0.79

0.071
0.63

0.11

0.89

0.34
0.57

0.60

0.55

احالم محسن

الدرجة الكلية

ي حد د د أ قيم د ددة

محمد الطيطي

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

0.24
52.66
52.89

للدرج د ددة الملي د ددة( )0 29ومل د ددتو الدالل د ددة

( ،)0 75وه ددي أمب ددر مد د مل ددتو الدالل ددة ( ،)0 05 ≥αأي أ

محمود أحمد أبوسمرة
2
129
131

0.119
0.408

0.75

0.29

وتتنددق تيجددة هددلد الد ارلددة ،بمتددو ،متييددر المبددر  ،مددا تيجددة
د ارل ددة م ددل مد د البراو ددة ( ،)2012حي ددث ال توج ددد ف ددروق لات

النروق ( ال اهرية) بي تحدديرات أفدراد عي دة الد ارلدة لواقدا اأدا

داللة إحتاألية في الدرجة الملية والمجاالت جميع ا لناعلية أدا

اإلداري لرؤلا الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيدت لحدم

رؤل ددا اأقل ددام حل ددب مب ددر عض ددو هيأل ددة الت دددرين ف ددي جامع ددة

حلب متيير المبر في التعليم الجامعي يدر دالدة إحتداأليا ع دد

البلحددا التببيحيددة ،و تدداألف د ارلددة الببددي ( ،)2014وامتلنددت مددا

ملتو الداللة المحدد ،وبللك يتم قبول النرضية الاالاة

تيجة درالة متات ة ()2011

وقد تعز هلد ال تيجة لمو المبر في التعليم الجامعي ال ع قدة

نتؤؤائج الفرضؤؤية الرابعؤؤة" :ال توجؤؤاد فؤؤروق اات اداللؤؤة تحصؤؤائية

اضددافة إلد أ ت ايرهددا فددي امتيددار رألددين الددداألر محدددودا ،بمع د

الادراسؤؤؤة لواقؤؤؤع األادا اإلاداري لرؤسؤؤؤا الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة فؤؤؤي

ل ا بواقا الع قة بي الدرألين والمرؤولدي فدي الدداألر اأماديميدة،

عنؤؤؤاد مسؤؤؤتول الاداللؤؤؤة(0.05 ≥αد بؤؤؤين تقؤؤؤاديرات أفؤؤؤرااد عينؤؤؤة

أ رألددين الددداألر يمم د أ يمددو م د لوي المبددرات الحليلددة هددلد

جامعتي القادس وبيت لحم تعزل لمتغير الجامعة التي يعمل بهؤا

المر  ،وم لوي المبرات العالية في المر الحادمة ،وهملا دواليك

عضو هيئة التادريس".

فيمد ددتلب أدا اتد ددحاب المب د درات العاليد ددة مد ددا أت د دحاب المب د درات

تد ددم فحد دد ،النرضد ددية التد ددنرية الرابعد ددة بالد ددتمدام امتبد ددار "ت"،

الحليل ددة ،وف ددي جمي ددا اأحد دوال يح ددوم رأل ددين ال ددداألر بواجبات ددم تج دداد

الجدول ( )13يوضم للك

زم ألم وفق أ مة وتعليمات الجامعة

جدول ()13ا تاألف امتبار "ت" لتحديرات أفراد عي ة الدرالة لواقا اأدا اإلداري لرؤلا الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيت
لحم حلب متيير الجامعة التي يعمل ب ا عضو هيألة التدرين

المجال
إدارة االجتماعات
اتخاذ القرارات
المتابعة والتقييم
التفويض
العالقة مع الطلبة
الدرجة الكلية

الجامعة

العدد

القدس
بيت لحم
القدس
بيت لحم
القدس
بيت لحم
القدس
بيت لحم
القدس
بيت لحم
القدس
بيت لحم

108
24
108
24
108
24
108
24
108
24
108
24

المتوسط
الحسابي
4.01
3.99
4.04
4.04
3.71
3.41
3.60
3.44
3.69
3.57
3.82
3.69

األنحراف
المعياري
0.68
0.59
0.80
0.62
0.70
0.60
0.81
0.65
0.78
0.62
0.66
0.53

قيمة""t

مستوى الداللة

0.13

0.89

0.01

0.99

1.96

0.05

0.92

0.36

0.72

0.48

0.88

0.38

يتب ددي مد د مد د ل الج دددول الل ددابق أ قيم ددة "ت" للدرج ددة الملي ددة

ال يم ددل الت يم ددي ،وببيع ددة التمتت ددات في ددا ،وم ددام أعض ددا

( ،)0 88وملتو الداللدة ( ،)0 38أي أ دم ال توجدد فدروق لات

هيألة التدرين وواجبات رؤلا الدواألر اأماديمية ،إضافة إل أ

دالل ددة إحت دداألية ب ددي تح ددديرات أفد دراد عي ددة الد ارل ددة لواق ددا اأدا

أعض د ددا هيأل د ددة الت د دددرين ف د ددي ه د ددلد الجامع د ددات يمال د ددو عي د ددات

اإلداري لرؤلا الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيدت لحدم

مت دداب ة ،ويلتحددو فددي ق دراهم ومددد م بالددتمرار ،ف ددلا ملددم يجعددل

تعددز لمتييددر الجامعددة وبددللك يددتم قبددول النرضددية الرابعددة وقددد

م د البيألددة الجامعيددة لددد أعضددا هيألددة التدددرين فددي الجامعددات

تعددز هددلد ال تيجددة إل د ت ددابم الجامعددات النللددبي ية م د حيددث

النللبي ية بيألة مت اب ة ،وأي امت فدات بدي الجامعدات ال يمدو
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بلددبب رألددين الددداألر اأماديميددة ،وأ مددا بلددبب اإلدارات الجامعيددة

ح د ددرب ،محم د ددد ( )1997اإلادارة الجامعيؤؤؤؤؤة ،دار الي د ددازوري للبباع د ددة
وال ر والتوزيا ،عما  ،اأرد

العليددا ل ددلا جددا ت النددروق بددي تحددديرات أف دراد عي ددة الد ارلددة فددي
الجامعتي

حلد ددي  ،ل د د مة عبد ددد الع د دديم ( )2006اإلادارة المادرسؤؤؤؤية والصؤؤؤؤفة

ير دالة إحتاأليا

المميؤؤؤزة الطريؤؤؤؤق تلؤؤؤؤى المادرسؤؤؤؤة الفاعلؤؤؤؤة ،دار النم ددر ،عم ددا ،

التوصيات

اأرد

عل ضو ال تاألف التدي توتدلت إلي دا الد ارلدة ،يوتدي البداحاو

المتات د ددة ،عميد ددر ( )2011ادرجؤؤؤؤؤة فاعليؤؤؤؤؤة أادا رؤسؤؤؤؤؤا األقسؤؤؤؤؤام

بالتاليا

األكؤؤااديميين فؤؤي جامعؤؤات تقلؤؤيم جنؤؤوب األرادن مؤؤن وجهؤؤة نظؤؤر

 1تعزيد ددز واقد ددا اأدا اإلداري لرؤلد ددا الد دددواألر اأماديميد ددة فد ددي

أعضا الهيئة التادريسية ،رلدالة ماجلدتير يدر م دور جامعدة

جامعتي الحدن وبيت لحم ،م م ل ألاليب وولاألل قادر علد

مؤتة ،المرك ،اأرد

تعزيز هلا الواقدا (دورات تدريبيدة لرؤلدا الددواألر الجددد ،ور دات
عمددل بددي رؤلددا دواألددر لددابحي وجدددد،

المبي ددب ،ددور ل ددعد عب ددد الحمي ددد ( )2013ادرجؤؤؤة ممارسؤؤؤة رؤسؤؤؤا

درات ود ارلددات علميددة

األقسام األكااديمية في كليات الجامعؤة المستنصؤرية فؤي العؤراق

ح ددول دور رأل ددين ال ددداألر  ،أ تم ددو فت ددر االل ددت م والتل ددلم ب ددي

ألسؤؤؤلوب تعؤؤؤاادة هنادسؤؤؤة العمليؤؤؤات اإلاداريؤؤؤة وعالقتهؤؤؤا بادرجؤؤؤة

 2أ تعم ددل ال دددواألر اأماديمي ددة علد د تنعي ددل الع ق ددة م ددا بلب ددة

نظؤؤرهم ،رلددالة ماجلددتير يددر م ددور  ،جامعددة ال ددرق اأولددب،

الرألين اللابق والجديد مافية)

استخادام أعضؤا هيئؤة التؤادريس لتكنولوجيؤا التعلؤيم مؤن وجهؤة

بيداد  ،العراق

دواألره ددا ،لم ددا ل ددللك مد د أهمي ددة ف ددي تعزي ددز الع ق ددة ب ددي ال دددواألر

الر دديدي ،ف ددد ( )2004الكفايؤؤؤات المهنيؤؤؤة لؤؤؤادل رؤسؤؤؤا األقسؤؤؤام

وبلبت ا

األكااديميؤؤة ف ؤي جامعؤؤة الكويؤؤت ،رلددالة ماجلددتير يددر م ددور ،

 3أ ي ددولي رؤل ددا ال دددواألر اأماديمي ددة ملد د لة التن ددويض أهمي ددة

جامعة اليرموك ،اربد ،اأرد

ماتدة ،وأ يدتم وفدق معدايير م يدة ،مدا بيدا مبدررات التنددويض
أعضا هيألة التدرين ب د

ال دداما  ،أمددل ب ددت لد مة ( )2001أاددر مددا يحدددم مد بدرامف تدريلددية

إزالة أية موك لدي م

لمد ددديري المد دددارن ومد ددديريات ا فد ددي أداأل د ددم الد ددو يني م د د وج د ددة

 4أ يحددوم رؤلددا الدددواألر اأماديميددة بالددتمدام تد حيات م فددي

ددرهم ،مجلؤؤة جامعؤؤة الملؤؤؤ سؤؤعواد ،مجلددد ( ،)13الع ددد (،)2

تعزيددز اأدا االيجددابي أعضددا هيألددة التدددرين ،ومحالددبة اأدا

438-377 ، ،

 5إج د د ار د ارلد ددة مماالد ددة لواقد ددا اأدا اإلداري لرؤلد ددا الد دددواألر

التدريلية في الجامعات اأرد ية الرلمية مد وج دة

الللبي لما لللك م دور تحنيزي فاعل

تد دراير  ،مال ددد أحم ددد ( )2011اأدا ال ددو يني ل ددد أعض ددا ال يأل ددة

اإلدارية في الجامعات النللبي ية

اأقلددام في ددا ،مجلؤؤؤة جامعؤؤؤة ادمشؤؤؤق ،مجلددد ( ،)27العدددد ()1

652- 601، ،

المراجع

الت د دراير  ،مالد ددد ،والحضد ددا محمد ددد ( )2009الحد دديم البيروقرابيد ددة لد ددد

أحم د ددد ،م د دداز وعب د ددد المد د دريم ،تحل د ددي ( )2005تحي د دديم اأدا اإلداري
للحي ددادات التحويلي ددة ف ددي ملي ددة التربي ددة الرياض ددية مد د وج ددة

در رؤلدا

المددو ني االداريددي فددي جامعددة مؤتددة وع قت ددا ب د داأل م الددو يني

ددر

مد د وج ددة

التدريلديي  ،جامعددة بابددل ،مجلؤؤة علؤؤوم التربيؤؤة الرياضؤؤية ،مجلددد

ددر الحي ددادات االداري ددة في ددا ،المجلؤؤؤة االرادنيؤؤؤة فؤؤؤي

العلوم التربوية ،مجلد ( ،)5عدد (247- 233 ، ، ،)3

( ،)4عدد (125-116 ، ، ،)1

البراو ة ،لدليما ( )2012فاعليدة أدا رؤلدا اأقلدام اأماديميدة فدي

الببي ،،عبداهلل ب محمد ( )2014المنايدات الحياديدة لرؤلدا اأقلدام

جامعددة البلحددا التببيحيددة م د وج ددة
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الحاضنات التكنولوجية كآليات للربط بين الجامعات وقطاعات اإلنتاج فى مجالي البحث العلمي وخدمة المجتمع :دراسة تحليلية
آلراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية
خالد صالح حنفى محمود
كلية التربية – جامعة اإلسكندرية
جمهورية مصر العربية
تاريخ القبول2016/2/18 :

تاريخ التسلم2015/11/1 :

صارت الجامعات مطالبة بأن تركز على الشراكة والتعاون بينها وقطاعات اإلنتاج فى إطار ما يحدث فى العالم من تحوالت تكنولوجية ومجتمعية متسارعة،
وتمثل الحاضنات التكنولوجية أحد آليات ذلك التعاون؛ فقد أسهمت فى العديد من الجامعات فى تطوير وتفعيل البحث العلمي واإلبداع ،وخدمة المجتمعات
وتقديم الحلول المبتكرة لمشكالتها؛ فى الوقت الذى تعانى فيه الجامعات المصرية من مشكالت تعوق قيامها بأدوارها ،مما أدى إلى تراجع فى مجاالت البحث
العلمي وخدمة المجتمع ،وتحول غالبية الجامعات المصرية إلى التركيز على دورها التدريسي والتعليمي .وقد هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الحاضنات
التكنولوجية ،وتطورها ،وتحليل أبرز الخبرات المعاصرة ،واستطالع آراء عينة عددها ( )1550من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة واالسكندرية وطنطا
وأسيوط فى التصور المقترح للحاضنات التكنولوجية فى الجامعات المصرية .وتوصلت الدراسة إلى اتفاق غالبية أعضاء هيئة التدريس على الحاجة لتبنى
الحاضنات التكنولوجية وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع الختالف التخصص أو الجنس أو الدرجة العلمية ،وطرحت الدراسة تصو اًر لتطبيق صيغة
الحاضنات التكنولوجية بالجامعات المصرية ،وأبرز المعوقات المتوقعة وسبل التعامل معها.

(الكلمات المفتاحية :الحاضنات التكنولوجية -التعليم العالي – الجامعة -التكنولوجيا – البحث العلمي – اقتصاد المعرفة).

Technology Incubators as Mechanisms for Linking between Universities and Productive Sectors in
Scientific Research and Community Service: Analytical Study of the Views of Faculty's Members in
Egyptian Universities

Dr. Khaled Salah Hanafy Mahmoud
Faculty of Education - Alexandria University
n light of the fast technological and societal changes, universities should focus on partnership and cooperation with
production sectors. The technology incubators represent the most basic model and mechanism for this linking. They
contribute in developing scientific research and creativity, servicing societies and presenting creative solutions for
problems. In the same time, our universities are suffering problems in performing their roles leading to the weak
performance in scientific research and society service fields. Thus, the present study aimed to identify the nature of
technology incubators, their development, analyzing some contemporary experiences to suggest a vision for the
technology incubators in Egyptian universities. A questionnaire was applied on a sample consisted of (1550) of faculty
members in Cairo, Alexandria, Tanta, Assiut universities. The sample agreed that there is a need for adopting
Technological incubators according to the differences in study variables (discipline- sex- scientific degree). The present
study presented a suggested vision and investigated the most expected barriers and how to deal with them.
(Keywords: technological incubators- university- technology- higher education- scientific research- knowledge
economy).

I

المقدمة :

فية ةةه فرضة ةةت التغية ةةر علة ةةى

المجتمع بما يحقق التنمية المستدامة فى المجتمعات اإلنسانية؛

نمةةوذج الجامعةةة التقليديةةة الت ةةى تركةةز فقةةط عل ةةى إنتةةاج المعرفةةة،

بل إن درجة التعاون بين الجامعات والقطاعات اإلنتاجية هى

واالنتق ةةال إل ةةى نمةةوذج الجامعةةة الح ةةديث الةةذى يركةةز عل ةةى إنت ةةاج

إحدى محددات سمعة الجامعة وتصنيفها على المستوى

إن طبيعة ةةة العصة ةةر الة ةةذى نعة ةةي

،(Belfield,

)،(HEFCE,2013, 2

المعرفة ة ةةة وتطبية ة ةةق وممارسة ة ةةة المعرفة ة ةةة فة ة ةةى مجة ة ةةاالت الصة ة ةةناعة

العالمى2012,3).

واإلنتةاج ،فةال جةةدوى مةن الشةةركات والمصةانع التةةى ال تسةتفيد مةةن

)(Clarke &Williams, 2015,1

إمكاني ةةات الجامع ةةات ف ةةى إنت ةةاج المعرف ةةة ،أو الجامع ةةات الت ةةى ال

وقةةد رهةةرت عةةدة آليةةات وصةةير لل ةربط بةةين الجامعةةات والقطاعةةات

تركةةز علةةى التواصةةل مةةع القطاعةةات اإلنتاجيةةة والصةةناعية عل ةةى

اإلنتاجي ةةة ،ومنهةةةا م ةةدن التكنولوجيةةةا ،وح ةةدائق البحةةةوث ،وم ارك ةةز

أساس نقل المعرفة إليها)Yüksel & Cevher, 2014, 232) .

التميز البحثي ،والتجمعات الصةناعية المسةتندة إلةى التكنولوجيةات

فالجامعات مطالبة بأن تتبنى آليات وأشكال جديدة لتشجيع

العالية ةةة ،ومم ة ةرات التكنولوجية ةةا ،والحاضة ةةنات التكنولوجية ةةة .ولعة ةةل

التفكير فى البحث والتطوير والمشاركة مع قطاعات اإلنتاج فى

تبنةةى تلةةك اآلليةةات لل ةربط بةةين الجامعةةات وتلةةك الم سسةةات ف ةةى
57

خالد صالح حنفى محمود
بعض بلدان العالم جعلها تتحةول إلةى جامعةات قةادرة علةى تمويةل

بمرحلة االحتضان ،والتي تتخرج منها الم سسات الصغيرة

نفسةةها ذاتيةاً ،وصةةارت هةةذا الجامعةةات تةةدر أرباحةاً كثيةرة كمةةا تةةدر

والمتوسطة الرائدة لتصبح م سسات ذات آفاق نمو كبيرة(.طلبة،

الشركات والمصانع والبنوك أرباحاً للمساهمين فيها(Ciferri & .

)1،2016

)Lommbardi, 2014, 20

وعلى الرغم من أن الحاضنات التكنولوجية المصرية تعد من

وقد بدأت التجربة المصرية للحاضنات بإقامة هيئة مركزية تقوم

أقدم الحاضنات على مستوى الدول العربية ،وتحقيقها للعديد من

بالتخطيط والتنسيق والتنفيذ على المستوى القومى ،فبدأ نشاط

النتائج اإليجابية ،إال أنها ال زالت لم تحدث األثر المنشود فى

هذا الحاضنات مع تأسيس الصندوق االجتماعي وتكوين

تجسير الفجوة القائمة بين الجامعات والمراكز البحثية من ناحية،

األعمال والتكنولوجيا في مارس  ،1995وتمويل المشاريع في

أخرى ،وضعف دور الجامعات المصرية فى تحقيق التنمية فى

إطار الحاضنات ،وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات لتقليل

المجتمع.

(UNESO,

الصعوبات والعقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة إلى أن

) 2011,264ولعل ذلك يمكن أن يرجع إلى عوامل مرتبطة

حاضنة حتى عام  2002منها حاضنات التقنية داخل الجامعات

تقوم به ،وعدم التنسيق مع الشركات والمصانع وتحديد

كحاضنة التبين وجامعة المنصورة( .كريم ومريزق،2006 ،

احتياجاتها ومحاولة حلها ،وعزوف العديد من خريجى الجامعات

( ،)551-550طلبة)1 ،2016 ،

عن إقامة المشروعات ،نتيجة نقص الخبرة ،أو افتقاد المهارات

وزرة االتصاالت والمعلومات بإقامة أولى الحاضنات
وقامت ا

المطلوبة وغيرها من العوامل ،ومن ثم تبرز الحاجة لإلفادة من

الجمعية المصرية لحاضنات األعمال بهدف تنمية حاضنات

ومعالجة قضايا المجتمع بقطاعاته المختلفة واإلنتاجية من ناحية

تتمكن المشروعات من االعتماد على نفسها ذاتياً .وأنشئت ()15

)2011:137

،(UNDP,

بالسياق الثقافى واالجتماعى كعدم تقبل الحاضنات والدور الذى

التكنولوجية المتخصصة فى تكنولوجيا االتصاالت فى نهاية عام

خبرات الدول األخرى ،لوضع تصور لكيفية تبنى الحاضنات

 ،2000والتى سميت حاضنة تطوير األفكار وذلك داخل القرية

التكنولوجية فى الجامعات المصرية كصيغة للربط بين الجامعات

الذكية فى الجيزة( .إبراهيم )98 ،2007 ،كما ساهمت أكاديمية

والقطاعات اإلنتاجية ،ودعم التعاون بينهما.

البحث العلمي من خالل إنشاء الحاضنات خالل الفترة من عام

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

 2013فى دعم إنشاء ( )5شركات تكنولوجية ناشئة من

رصدت العديد من التقارير والدراسات والبحوث حول أوضاع

مشروعات التخرج( .طلبة)2 ،2016 ،

الجامعات المصرية ضعف قيامها بأدوارها فى مجاالت البحث

وقد أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمي فى أكتوبر 2015

العلمي ،وخدمة المجتمع ،فتقرير م سسة الفكر العربي

عن إطالق البرنامج القومى للحاضانات التكنولوجية (انطالق)

( )4،2013أوضح "غياب أو ضعف فى التكامل بين التعليم

بمراكز البحوث التابعة ألكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

والبحث العلمي وأسواق العمل والتنمية بدرجات مختلفة ،والذى

بمحافرات سوهاج وطنطا والوادى الجديد ودمياط والزقازيق

يعد ضعف المردود من التعليم والبحث العلمي أحد أبرز

والسويس ،بالتعاون مع عدد من الجامعات وو ازرة التعليم الفني

م شراته ،والحاجة إلصالح البنية الهيكلية لمنرومة التعليم" .كما

(Science

األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDP,2011,137ي كدان ضعف

وو ازرة الصناعة من خالل صندوق دعم العلوم والتنمية
التكنولوجية.

Technology

and

)Development Fund (STDF), 2015, 2

إن تقرير اليونسكو) (UNESO,2011,264وتقرير برنامج
اإلنتاجية البحثية ،وضعف دور الجامعات والمراكز البحثية فى

ويهدف البرنامج إلى التركيز على التدريب العملي على أسس
ومبادئ إنشاء وادارة شركات ريادية ناجحة ،ودعم كافة

إنتاج المعرفة عالمياً ،وابتعاد الكثير من البحوث عن معالجة

مشكالت المجتمع ،والعالقة الهزيلة أو المعدومة بين قطاعات

المشروعات الجديدة واألفكار المبتكرة وتقديم الدعم الفني

اإلنتاج والصناعة من جهة ،والجامعات ومراكز البحث العلمي

والتكنولوجي لها من أجل خلق جيل من المبتكرين ،لنقل وتطوير
مرور
ًا
التكنولوجيا من الجامعات ومراكز األبحاث إلى الصناعة

من جهة أخرى.
58

مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 78 -57 ،)1(36

وقد حققت العديد من دول العالم منجزات فى مجال البحث

 -3طرح تصور مقترح للحاضنات التكنولوجية فى الجامعات

العلمي من خالل اإلفادة من التعاون والربط بين الجامعات

المصرية في ضوء الخبرات العالمية يتفق مع واقعها

وم سسات وقطاعات اإلنتاج ،وتبنيها للعديد من اآلليات ،والتى

وسياقها الثقافى والمجتمعى.

تعد الحاضنات التكنولوجية أبرزها ،لما حققته من إنجازات فى

أهمية الدراسة:

تطوير العالقة بين الجامعة وقطاعات المجتمع فى خدمة

هذا الدراسة يمكن أن تفيد المسئولين فى و ازرة التعليم العالى

المجتمع وتقليل الفجوة بينهما من ناحية ،كما أنها أكثر

والبحث العلمي ،والجامعات ،وأكاديمية البحث العلمي،

المنرومات فاعلية ونجاحاً في اإلسراع في تنفيذ برامج التنمية

الصناعة

والصندوق

اإلقتصادية والتكنولوجيا( .سماي )65 ،2010؛ (ISESCO,

واالستثمار ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ فهذا

) 2007,1؛ ومن ثم فربما يكون أحد الحلول المطروحة لتدعيم
التعاون والترابط بين الجامعات المصرية ،وقطاعات اإلنتاج

-1

اآلتى:

الدراسة يمكن أن تسهم فى:

إلقاء الضوء على الحاضنات التكنولوجية وأدوارها فى

البحث العلمي والشراكة والتعاون مع القطاعات اإلنتاجية

والصناعة هو تبني صيغة الحاضنات التكنولوجية فى الجامعات

خصوصا فى رل النتائج التى حققتها فى العديد من
المصرية
ً
دول العالم .ومن ثم تتحدد مشكلة الدراسة فى الس ال الرئيس

االجتماعي

للتنمية،

وو ازرات

فى المجتمع.
 -2مواكبة االتجاهات المعاصرة فى تفعيل أدوار الجامعات فى
مجالي البحث العلمي وخدمة المجتمع.

كيف يمكن اإلفادة من الحاضنات التكنولوجية كآليات للربط بين

-3

الجامعات المصرية وقطاعات اإلنتاج فى مجالي البحث العلمي

 -4تلبية متطلبات ومواجهة بعض مشكالت قطاعات اإلنتاج

وخدمة المجتمع فى ضوء آراء أعضاء هيئة التدريس؟
وينبثق عن هذا الس ال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 -1ما مفهوم الحاضنات التكنولوجية وخصائصها وأشكالها
وفلسفتها وأهدافها وأدوارها التي تقوم بها في مجاالت

طرح مصد اًر لإلسهام فى تمويل الجامعات المصرية.

والخدمات.
فروض الدراسة:

هدفت هذا الدراسة إلى فحص الفرضيات الصفرية اآلتية:


البحث العلمي وربط الجامعة بالمجتمع؟

ال توجد فروق ذات داللة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة (α

≤  )0.05بة ة ةةين آراء أفة ة ةةرد عينة ة ةةة الد ارسة ة ةةة تعة ة ةةزى لمتغية ة ةةر

 -2ما الخبرات العالمية المعاصرة فى ميدان الحاضنات

الجنس.

التكنولوجية؟



 -3ما التصور المقترح لتبني صيغة الحاضنات التكنولوجية فى

ال توجد فروق ذات داللة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة (α
≤  )0.05بين آراء أفرد عينة الدراسة تعزى لمتغيةر الدرجةة
العلمية.

الجامعات المصرية من وجهة نرر أعضاء هيئة التدريس؟

 -4هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين آراء أعضاء هيئة



التدريس تعزى لمتغيرات الجنس ،والدرجة العلمية،

ال توجد فروق ذات داللة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة (α
≤  )0.05بة ة ةةين آراء أفة ة ةةرد عينة ة ةةة الد ارسة ة ةةة تعة ة ةةزى لمتغية ة ةةر

والتخصص؟

التخصص.

أهداف الدراسة :هدفت هذا الدراسة إلى:

مصطلحات الدراسة:

 -1عرض نتائج الدراسات حول واقع البحث العلمي فى

اقتصاد المعرفةKnowledge Economy :

 -2تحليل بعض الخبرات العالمية المعاصرة حول الحاضنات

) (OECD,2002,29اقتصاد المعرفة على إنه ذلك االقتصاد

الجامعات المصرية.

عرفت

التكنولوجية.

منرمة التعاون

والتنمية

االقتصادية

أساسا على إنتاج ،ونشر ،واستخدام المعرفة،
المبني
ً
والمعلومات.
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وعرفه باول وسنلمان )(Powell&Snellman,2004, 199
بأنها اإلنتاج والخدمات المعتمدة على األنشطة المبنية على
المعرفة بما يسهم فى إحداث التقدم العلمي والتكنولوجي.

حدود الدراسة

 -1الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على عرض وتحليل

الحاضنات التكنولوجية وآراء أعضاء هيئة التدريس حول

ويعرف اقتصاد المعرفة فى هذا الدراسة بإنه فرع من فروع

كيفية تطبيقها فى مصر.

العلوم االقتصادية يقوم على فهم جديد لدور المعرفة ورأس المال

 -2الحدود الزمنية :أجريت الدراسة خالل الفصل الدراسى

يقوم على أساس تكنولوجيا المعلومات واالتصال باعتبارها نقطة

 -3الحدود المكانية :طبقت الدراسة على عينة من أعضاء

البشري في تطور االقتصاد وتقدم المجتمع ،وهو االقتصاد الذي
االنطالق له ،وتمثل المعرفة فيه القيمة المضافة.

الثانى للعام الجامعى .2015/2014

هيئة التدريس بجامعات القاهرة واالسكندرية وطنطا

الحاضنات التكنولوجيةTechnological Incubators :

عرفها عماد الدين ( )3 ،2012على إنها نوع من أنواع
ّ
حاضنات األعمال تهدف إلى توفير الدعم والتوجيه الالزمين

وأسيوط.

 -4الحدود البشرية :طبقت أداة الدراسة على عينة عشوائية

مكونة من ( )1550عضو هيئة تدريس ،من مختلف

لزيادة فرص نجاح المشاريع وتسريع وتيرة التنمية.
وعرفتها منرمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD, 2010,
ّ
) 5على إنها "م سسة تنموية تعمل على تشجيع ودعم الشباب
المبادر من أصحاب األفكار اإلبداعية والذين ال يملكون الموارد

التخصصات ،من مدرسين وأساتذة مساعدين وأساتذة.

اإلطار النظرى:

يعد البحث العلمي الوسيلة األساسية لتحقيق التنمية المتكاملة
للمجتمع ،واستثمار غير مادي يحقق مردودا على المدى

المالية أو الخبرة العالية لتحقيق مشاريعهم وأفكارهم .ويتم خالل

الطويل ،بما ي دي إلى زيادة النمو االقتصادي ،ويمكن

فترة الحضانة تقديم مكان العمل ،وخدمات استشارية فنية،

الم سسات من مواجهة تحديات

البيئات

التنافسية".

وادارية ،وتسويقية ،ومالية ،وصوالً إلى تأسيس م سسة وبدء

) (Boudaoud, 2005, 264ويقوم البحث العلمي فى

عرفها المجلس األمريكى للتعليم (American Council on
و ّ
) Education,2015,22على إنها وحدات متخصصة لرعاية

تحدد حاجات المجتمع المختلفة وم سساته اإلنتاجية ،وتحدد

اإلنتاج الفعلي خالل فترة زمنية محددة".

الجامعات بدور فعال فةي منرومةة البحث والتطوير ،فالجامعة
مسارات بحثية واضحة تسهم في رقي مجتمعاتها ،وتقدمهم؛

االبتكار والتحديث واالختراع ،ومزودة بكل الوسائل واإلمكانات

وتوفر البيئة العلمية التى توفر كل ما يلةزم من تمويل وامكانيات،

وتكون مس ولة عن تحديد الحلول ،وتنفيذها على المستوى

والسعي في توريفها لحل المشكالت المختلفة في المجتمع.

التي تمكن الطالب من إنجاز ابتكاراتهم وأفكارهم الجديدة.

فهي بيئة ممتازة لإلبداع العلمي وانماء المعرفة واثرائها ونشرها،

الم سسي ،وتبدأ من المستوى الجامعي؛ وذلك لضمان أن
االبتكار األكاديمي يحرى بأولوية.
وتعرف الحاضنات التكنولوجية فى هذه الدراسة على إنها

)(Cherki, 2005, 30
وقد أكد تقرير المعرفة العربية الصادر عةن برنةامج األمةم المتحةدة
اإلنم ة ةةائي ( )137 ،2002عل ة ةةى ض ة ةةعف ال ة ةةدور ال ة ةةذى تمارس ة ةةه

وحدات للدعم العلمي والتكنولوجي ،تقام بالتعاون بين الجامعات

الجامع ةةات والم ارك ةةز البحثي ةةة العربي ةةة ف ةةى إنت ةةاج المعرف ةةة عالمية ةاً،

من ناحية أخرى ،وتهدف إلى اإلفادة من األبحاث العلمية

والمجتمةةع .وأشةةار تقريةةر التنافسةةية العةةالمي لعةةام (2014م) إل ةةى

ومراكز األبحاث من ناحية ،والقطاعات اإلنتاجية فى المجتمع

وابتعة ة ةةاد الكثية ة ةةر مة ة ةةن البحة ة ةةوث عة ة ةةن معالجة ة ةةة مشة ة ةةكالت الواقة ة ةةع

واالبتكارات التكنولوجية ،وتحويلها إلى مشروعات ناجحة من

ض ةةعف البح ةةث العلم ةةي واإلنتاجي ةةة البحثي ةةة ف ةةى ال ةةدول العربي ةةة.

خالل االعتماد على البنية األساسية لهذا الجامعات والمراكز

) (Schwab et al, 2014, 459كمةا ب ّةين تقريةر التنافسةية
الع ة ة ةةالمي ( )24،2015أن ترتي ة ة ةةب مص ة ة ةةر م ة ة ةةن حي ة ة ةةث ج ة ة ةةودة

البحثية ،وامكانياتها ،وأعضاء هيئة التدريس وباحثين وعاملين،

والخبراء في مجاالتهم ،ومصادر التمويل من القطاعات اإلنتاجية

م سسةةات البحةةث العلمةةي يقةةع فةةى المركةةز رقةةم ( )135مةةن بةةين

فى المجتمع ،والجامعات.

( )144دولة في العالم ،فى حين كانت فةى المرتبةة ( )127لعةام
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 2013الع ة ةةالم ،وه ة ةةذا يعك ة ةةس ت ة ةةأخر ترتي ة ةةب مص ة ةةر ،واس ة ةةتمرار

وت كد دراسة بيترز وآخرون ) )Peters et al., 2004على

تراجعها عالمياً طبقاً لم شر جودة البحث العلميSchwab et .

دور الحاضنات فى الواليات المتحدة األمريكية فى توفير الدعم

))al, 2014, 50

فى بدء التشغيل لمشروعات األعمال الناشئة والشركات،

وي كةةد محمةةود ( )7،2014أن البحةةث العلمةةي فةةى مصةةر يعةةانى

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أهمية دور الحاضنات في تشجيع

مةةن العديةةد مةةن المشةةكالت والمعوقةةات ،لعةةل أبرزهةةا التمويةةل وهةةو

خلق فرص العمل المحلية ،والتنمية االقتصادية ،ونقل

أهة ةةم عة ةةائق ،ومشة ةةكالت االفتقة ةةار إلة ةةى االسة ةةتقاللية فة ةةى العمة ةةل،

التكنولوجيا.

وانع ة ة ةةدام العم ة ة ةةل الم سس ة ة ةةاتى المس ة ة ةةتقل والمن ة ة ةةا ال ة ة ةةديمقراطى،

كما أشارت دراسة المنرمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

والعشة ةوائية ف ةةى العم ةةل وض ةةعف آلي ةةات التع ةةاون والشة ةراكة ،وع ةةدم

نجاحا كبي اًر فى دعم التنمية
( )2 ،2005إلى تحقيق الحاضنات
ً
وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وتشجيع اإلبداع

تةةوفر قن ةوات اتصةةال وتنسةةيق مةةع م اركةةز األبحةةاث العالميةةة لنقةةل
الخبةرة وتأسةةيس ش ةراكة معرفيةةة ،وعةةدم تةوافر قواعةةدها وفةةق الةنرم

واالبتكار ،وأهمية وفعالية دورها فى نجاح واستمرار نسبة حوالى

المعلوماتي ةةة الحديث ةةة يتس ةةنى اس ةةتخدامها للب ةةاحثين ،وغي ةةاب نر ةةام

 %90- %85من المشروعات التى تخرجت من الحاضنات.

البحثيةةة ،وعةةدم وجةةود معطيةةات واضةةحة ومنشةةورة ومحدثةةة لتقيةةيم
األداء ،ومحدودية أهدافه وغياب االرتباط بةين هيئةات البحةث مةن

) )2006إلى تحليل راهرة الحاضنات وانتشارها عالمياً،
وأنواعها ،وصنفت الدراسة الحاضنات إلى :حاضنات هادفة

جامعة ة ةةات وم اركة ة ةةز بحثية ة ةةة وبة ة ةةاقي م سسة ة ةةات المجتمة ة ةةع خاصة ة ةةة

للربح تابعة للشركات ،وحاضنات غير هادفة للربح تابعة

اإلنتاجي ةةة منه ةةا ،وغي ةةاب إس ةةتراتيجية واض ةةحة ف ةةي مج ةةال البح ةةث

للجامعات األمريكية واألوروبية ،من خالل إجراء دراسة حالة

جهة أخرى.

( )52مقابلة شخصية مع مديري حاضنات تابعة لشركات فى

ومةةن ث ةةم يمكةةن القةةول بالحاجةةة إل ةةى د ارسةةة تبن ةةى صةةير وصةةور

الواليات المتحدة ،واثنين فى أوروبا ،واجراء ( )5مقابالت مع

لتفعية ةةل البحة ةةث العلمة ةةي فة ةةى الجامعة ةةات المص ة ةرية ،وال ة ةربط بة ةةين

مديري حاضنات فى جامعات أمريكية وأوروبية ،وتوصلت نتائج

جاذب للكفاءات ،وعدم وجود مقاييس أو أدوات لتقييم الم سسةات

وهدفت دراسة بيكر وجاسمان Beker & Gassmann,

العلمةةي مةةن جهةةة ،وعةةدم ربطهةةا باإلسةةتراتيجية العامةةة للتنميةةة مةةن

لعدد ( )25شركة فى الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ،واجراء

الجامعةةات المص ةرية وقطاعةةات اإلنتةةاج والخةةدمات فةةى المجتمةةع،

الدراسة لكون الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات أفضل

بمةةا يسةةهم فةةى دعةةم االبتكةةار العلمةةي ،ويسةةهم فةةى زيةةادة التنافسةةية
للجامعات ،وقطاعات اإلنتاج والخدمات المصرية.

تأثي اًر فى مجاالت دعم نشر التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي
فى مجتمعات الدراسة ،بالمقارنة مع الحاضنات التابعة للشركات

الدراسات السابقة:

التجارية.

أوضح تحليل األدب التربوى والدراسات السابقة ،أن هناك العديد

وأوضحت دراسة (التويجري )1 ،2007 ،أن حاضنات

التكنولوجيا واحدة من أكثر المنرومات التي تم إبتكارها في

من التجارب والجهود فى إنشاء الحاضنات التكنولوجية ،فقد ّبين

العشرين سنة األخيرة فاعلية حيث أن فكر الحاضنات بني على

بوزيان ( )12 ،2004من خالل دراسته لدور الحاضنات في
العالم العربي أن الحاضنات التكنولوجية هى الطريقة األكثر

أساس توفير آلية تعمل على احتضان ورعاية أصحاب األفكار

فعالية بالنسبة لربط التعليم الجامعى بالصناعة؛ كما أكدت دراسة

اإلبداعية والمشروعات ذات النمو العالي داخل حيز مكاني

محدد ،وتقديم خدمات أساسية مشتركة لدعم المبادرين ورواد

سماي ( )65 ،2010على أهمية استخدام الحاضنات

األعمال من أصحاب األفكار الجديدة والتكنولوجية وذلك على

التكنولوجية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات

عالميا
التخصصات التي تركز على المهارات الحرفية المتميزة
ً

أسس ومعايير متطورة مما أسهم في انتشارها السريع عالمياً.

وربط الحاضنات التكنولوجية بالم سسات العلمية ومراكز البحوث

أما دراسة بوكمي  ،وعلي ( )2008فهدفت إلى تحليل ماهية

حاضنات األعمال التكنولوجية وأنواعها وأهميتها ،وتوضيح

العالمية بما يوفر قد ارت تنافسية أكثر لهذا الصناعات.

العالقة بين الحاضنات واقتصاد المعرفة .وأوضحت نتائج
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الدراسة الحاجة إلى إنشاء الحاضنات على مستوى الجامعات،

أما دراسة بسكرة ( )2012فهدفت إلى التعرف على إسهام

ونشر الوعى فى أوساط المستثمرين ورجال األعمال للمبادرة فى

حاضنات األعمال في تنمية وتدعيم الم سسات الصغيرة

االستثمار بهذا الحاضنات ،واالستفادة من الكفاءات العربية

والمتوسطة في الجزائر ،من خالل تحليل مفهوم الحاضنات

وكشفت دراسة عبد الحميد ( )2008دور حاضنات األعمال

للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بوالية بسكرة ،وتوصلت

التكنولوجية بالجامعات فى دعم التنمية المستدامة فى المجتمع،

الدراسة إلى الدور الفعال للحاضنات فى التخفيف من حدة

وتشجيع واقامة المشروعات والمبادرات من االفكار اإلبداعية

البطالة ورفع نسب التشغيل.

إلى تشخيص نقاط القوة والضعف لواقع التجربة المصرية في

االستراتيجي الذي تلعبه المشاريع اإلبداعية والتكنولوجية الصغيرة

مجال عمل الحاضنات التكنولوجية وفلسفتها ،وتحديد الفجوة في

والمتوسطة في التأسيس القتصاد قائم على المعرفة ،والتحديات

مجال عمل الحاضنات التكنولوجية في مصر.

التي تواجهها هذا المشاريع السيما عند انطالقها ،وتوصلت

المحلية والمهاجرة من خالل إنشاء حاضنات عربية ودولية.

وتعزيز العالقة بين الجامعة وقطاع األعمال ،وتوصلت الدراسة

وتاريخها ونشأتها ،وأنواعها ،واستخدام أسلوب دراسة الحالة

وتناولت دراسة عماد الدين ( )6 ،2012تحليل الدور

وسعت دراسة غياط وبوقوم ( )2009إلى التعرف على دور

الدراسة إلى إسهام الحاضنات التكنولوجية بقدر كبير في تجاوز

حاضنات األعمال التكنولوجية فى تنمية اإلبداع فى الم سسات

هذا التحديات ورفع حرور نجاحها ،كما ألقت الضوء على

الصغيرة والمتوسطة فى الجزائر ،وتوصلت الدراسة إلى أن دور
الحاضنات التكنولوجية فى الجزائر ال يزال دون المستوى

عوامل نجاح هذا النوع من الحاضنات مسترشدةً بنتائج
الرائدة في دول مختلفة من
الدراسات المستفادة من التجارب ّ

قدراتها اإلبداعية واالبتكارية ،وأن تتحول تدريجياً لالعتماد على

وأوضح التقرير السنوى لبرنامج بادر لحاضنات التقنية بمدينة

المطلوب ،وأنه على الم سسات الصغيرة أن تعمل على تنمية

العالم.

المعرفة.

الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ( )8 ،2013أهمية دور

أما دراسة جودة ( )2010فهدفت إلى محاولة الوقوف على

الحاضنات التقنية فى توفير البيئة المحفزة لالبتكار ودعم ريادة

أهمية حاضنات التكنولوجيا وأهدافها ودورها في التنمية

األعمال التقنية وتنمية روح المبادرة واالبتكار في المجال التقني

الجامعات وبين قطاعات اإلنتاج المختلفة بالمجتمع ،وأجريت

صناعة الحاضنات وريادة األعمال التقنية في من خالل دعم

الدراسة الميدانية على أعضاء هيئة التدريس بواحة المعرفة فى

ومساعدة إنشاء ( )16حاضنة في الرياض ،وجدة ،ومكة

مسقط .وتوصلت الدراسة إلى إمكانات الواحة ،وقدرتها على

المكرمة ،والمنطقة الشرقية ،والقصيم ،والخرج ،والمدينة المنورة .

استقطاب الشركات العالمية ،وغرس الثقافة التكنولوجية ،والكشف

وكشفت دراسة ) (Yüksel & Cevher, 2014,2لصور

وأوضحت دراسة تانج وآخرون )(Tang et al., 2011

تحليل م شرات التعاون بين الصناعة والجامعات واآلليات

لحاضنات األعمال والتكنولوجيا فى كل من الصين والهند ،وجود

المدعمة لذلك التعاون ،والممثلة فى مجلس البحث العلمي

أوجه اختالف بين الحاضنات فى كل من الصين والهند ،ويرجع

والتكنولوجى التركى (التيوبيتاك) ،والمشروعات ،والحاضنات

االقتصادية المستدامة ،باعتبارها بيئة تكنولوجية وسيطة بين

عن أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة بمنجم المعرفة.

لدى الشباب السعودي ،واحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في دعم

التعاون بين القطاعات الصناعية والجامعات التركية ،من خالل

هذا الختالف العوامل التاريخية ،الرروف المحلية واإلقليمية،

التكنولوجية ،والمدن التكنولوجية ،وحدائق ومتنزهات التكنولوجيا

واختالف الم سسات البحثية ،والجامعات ،واختالف الجهات

وغيرها ،وتوصلت الدراسة إلى الحاجة إلى التنسيق بين هذا

الممولة ،وأولويات السياسة فى كال البلدين ،بمعنى آخر أن

الصور واآلليات الختالف تأثير كل منها.

اختالف نرام دعم االبتكار فى كال البلدين أدى الختالف

أما تقرير المجلس األمريكى للتعليم ) (ACE, 2015,5حول

مخرجات الحاضنات من بلد آلخر.

حاضنات االبتكار الجامعات األمريكية فأكد أن حاضنات
االبتكار تعد أبرز صير دعم االبتكار فى البحث العلمي ،حيث
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تمكن الطالب من إنجاز ابتكاراتهم وأفكارهم الجديدة .وتحديد

و(غياط وبوقوم )2009 ،أو تحليل التجارب والخبرات العالمية

الحلول واختيارها وتنفيذها على المستوى الم سسي؛ وذلك يما

كدراسات )،(ACE, 2015), (Yüksel & Cevher, 2014

يوفر الدعم لتحقيق االبتكار العلمي.

أو المقارنة كدراسة ) ،(Tang et al., 2011وانما طرحت

ويتضح من تحليل الدراسات السابقة على اختالف منهجياتها

تصو اًر من خالل استطالع آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس

أهمية إنشاء حاضنات تكنولوجية داخل الجامعات ،وافادتها

الجامعة) فى التصور المقترح للحاضنات التكنولوجية ،وتحديد

من األبحاث الجامعية غير المستغلة ،ونتائج الرسائل

أبرز مقوماتها ،والتعرف على كيفية التعامل مع المعوقات

بالجامعات المصرية باختالف (الدرجة العلمية -الجنس –

وأهدافها اتفاقها على:
-

العلمية ،ونقلها إلى حيز التطبيق إلى مبتكرات ومخترعات،

المحتملة أمام تحقيق ذلك التصور.

ومساندة الشركات والمصانع ،بما يسهم فى زيادة الناتج

إجراءات الدراسة:

اإلجمالى القومى ،وتحقيق التنمية فى المجتمع.
-

-

تسهم الحاضنات التكنولوجية في تسريع التنمية

المنهج الوصفى فى تحليل ماهية الحاضنات التكنولوجية،

االقتصادية ،من خالل تشجيع روح اإلبداع ،وتحقيق

ونشأتها ،وتطورها ،وأهدافها ،وأنواعها ،وعرض نتائج

اء بجلبها من الخارج وتوطينها أو
التنمية التكنولوجية سو ً
بإنتاجها محلياً في المختبرات والمعامل.
-

الدراسات السابقة ،واستطالع آراء بعض أعضاء هيئة
التدريس بالجامعات المصرية حول التصور المقترح.

الحاضنات التكنولوجية أكثر أشكال الحاضنات مناسبة

-

للتطبيق فى الجامعات لما حققته من نجاحات ،ومناسبة

أهدافها وآليات عملها لطبيعة الجامعات.
-

منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة الحالية على استخدام

تكون مجتمع الدراسة األصلى من جميع
مجتمع الدراسةّ :
أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة ،واإلسكندرية،
وطنطا ،وأسيوط ،والبالر عددهم ( )16160عضو هيئة

رغم تحقيق الحاضنات التكنولوجية لنجاحات كبيرة فى

تدريس للعام الجامعي(( .)2014/2013المجلس األعلى

العديد من دول العالم ،إال أنها لم تحقق نفس القدر من

للجامعات)2،2015 ،

النجاح فى دول أخرى ،وذلك يرجع إلى غياب عوامل

-

النجاح كتوافر القناعة بأهميتها ،وتوفير التشريعات والبنية

الداعمة ...إلخ.

عينة الدراسة :اختيرت عينة عشوائية مكونة من عدد

( )1550عضو هيئة التدريس فى الجامعات المصرية
الحكومية من مختلف التخصصات ،والدرجات العلمية،

وقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فى صياغة

واستطالع آرائهم حول التصور المقترح للحاضنات

اإلطار النررى حول مفهوم الحاضنات التكنولوجية ونشأتها

التكنولوجية كآليات للربط بين الجامعات والقطاعات

لبناء أداة الدراسة .وتختلف هذا الدراسة عن غيرها من الدراسات
ِ
تكتف بالتحليل النرري كدراسات (عماد الدين)2012 ،
إنها لم

يلى توزيع عينة الدراسة وفقاً لمجتمع الدراسة.

وتطورها ،وتحليل بعض الخبرات العالمية المعاصرة ،إضافة

جدول ( )1توزيع عينة الدراسة وفقاً لمجتمع الدراسة
مدرس

أستاذ
مساعد
أستاذ

ذكر

أنثى

3
4

نظري

1

جامعة
القاهرة
جامعة
اإلسكندرية
جامعة طنطا
جامعة أسيوط
اإلجمالى

الدرجة

النوع

التخصص
عملي

م

الجامعة

المجتمع
األصلى

العينة

النسبة
المئوية

2

اإلنتاجية فى مجالي البحث العلمي ،وخدمة المجتمع ،وفيما

7400

640

%8.6

205

195

240

270

370

436

204

3819

450

%11.7

195

100

155

180

270

260

190

2263
2187
13406

270
190
1550

%11.9
%8.8
%11.5

106
94
600

74
31
400

90
65
550

110
92
750

160
90
800

180
104
875

90
86
675
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خالد صالح حنفى محمود
ويتضح من الجدول ( )1تراوح النسب المئوية ألفراد العينة إلى

الحاضنات ،واشتملت هذا المحاور على عدد ( )56عبارة

المجتمع األصلى ما بين ( )%8.64إلى ( ،)%11.93وهى

فرعية .ويتاح فى نهاية كل محور إضافة مقترحات ،وصيغت

نسب متقاربة وتشير إلى توزان توزيع أعضاء هيئة التدريس بين

جميع عبارات االستبيان بصورة إيجابية ،وأعطى لكل عبارة وزناً

هيئة التدريس (مدرس -أستاذ مساعد -أستاذ) ،وبلغت نسبة

 -1تعطى القيمة الرقمية ( )5لالستجابة موافق بشدة.

المدرسين فى العينة النسبة األعلى ( ،)%41.3بينما مثلت نسبة

 -2تعطى القيمة ( )4لالستجابة موافق.

األساتذة المساعدين النسبة األقل ( ،)%33.6وفئة األساتذة

 -3تعطى القيمة ( )3لالستجابة غير متأكد.

مدرجاً وفق سلم خماسى لتقدير أهمية العبارة كالتالى:

الجامعات السابقة .وتم حساب النسب المئوية لفئات أعضاء

( .)%22.1كما تقاربت أعداد أعضاء هيئة التدريس من كال

 -4تعطى القيمة ( )2لالستجابة غير موافق.

الجنسين (ذكور واناث) ،وبالنسبة لمتغير التخصص فقد تقارب

 -5تعطى القيمة ( )1لالستجابة غير موافق بشدة.

عدد أعضاء هيئة التدريس فى الكليات العملية من عددهم فى
الكليات النررية.

الصدق :للتحقق من صدق األداة تم عرضها فى صورتها األولية

على ( )20من المحكمين ،وهو ما يعرف بصدق المحكمين،

أداة الدراسة :اعتمدت الدراسة على إعداد استبانة الستطالع

وذلك إلبداء آرائهم حول مالءمة العبارات والمجاالت ألغراض

آراء أعضاء هيئة التدريس فى التصور المقترح للحاضنات

الدراسة وسالمة اللغة ووضوحها ،وتم حذف ( )5عبارات،

التكنولوجية كآليات للربط بين الجامعات المصرية وقطاعات

وأعيدت صياغة عبارات أخرى وفق ما اقترحه ( )%75من

بعض الخبرات المعاصرة ،واالستعانة باألدب التربوي والدراسات

وتضمن االستبيان فى صورته النهائية عدد المحاور ( ،)6وبلر

السابقة كدراسات عبد الحميد ( ،)2008وبوكمي  ،وعلي

عدد العبارات الفرعية ( .)51كما تم حساب معامالت االرتباط

( ،)2008وأمين ( ،)2012واختار الباحث العبارات التى بينها

بين درجات العينة فى محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة،

وتضمنت الصورة األولية لالستبيان على ست محاور رئيسة

ارتباط بيرسون بين درجات محاور االستبانة والدرجة الكلية،

هى :أهداف الحاضنات ،والفئات المستهدفة ،ومجاالت العمل،

والجدول ( )2يوضح ذلك.

المحكمين ،واجراء التعديالت واالقتراحات األخرى المناسبة.

االنتاج في مجالي البحث العلمي وخدمة المجتمع في ضوء

وهو ما يعرف باالتساق الداخلى لصدق األداة ،وحساب معامل

اتفاق ،وأعاد صياغتها فى صورة جديدة.

والهيكل

التنريمي،

واألنشطة،

واآلليات

ومعايير

نجاح

جدول ( )2يوضح معامالت االرتباط بين درجات العينة فى محاور االستبانة والدرجة الكلية
م
1
2
3
4
5
6

معامل االرتباط
**
0.83
**
0.85
**
0.89
**
0.84
**
0.88
**
0.81

المحور

األهداف
الفئات المستهدفة
مجاالت العمل
الهيكل التنظيمي
اآلليات واألنشطة
معايير نجاح الحاضنات
**

إحصائيا عند مستوى .0,01
دالة
ً

يتضح الجدول ( )2أن معامالت االرتباط البينية بين مفردات

تكرار القياس عدة مرات باستخدام معامل "ألفا كرونبا "لالتساق

األداة والدرجة الكلية مرتفعة وموجبة ودالة عند مستوى ()0.01

الداخلي ،وبلر معامل الثبات ( ،(0.81وحساب معامل الثبات

لدى كافة محاور الدراسة مما يعد م ش اًر قوياً على صدق البناء

بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معامل سبيرمان وبراون وبلغت
معامل االرتباط ( (0.71وذلك يشير إلى ثبات االستبانة بدرجة

والتكوين بالنسبة لألداة.

مقبولة.

ثبات االستبيان :تم التحقق من الثبات على عينة عشوائية من
أعضاء هيئة التدريس ،حيث يمثل الثبات اتساق الدرجات عند
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حيث تم إعطاء قيمة لالستجابات على النحو السابق

المعالجة اإلحصائية :تم تحليل البيانات باستخدام برنامج
"الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية"SPSS؛

( .)5،4،3،2،1ثم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات

وذلك فى

حساب معامل الثبات لسبيرمان وبراون ،ومعامل ألفا كرونبا ،
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،ومعامل ارتباط

متساوية المدى من خالل المعادلة اآلتية:

طول الفئة = (أكبر قيمة – أقل قيمة) ÷ عدد االستجابات =
0.80

بيرسون.

لنحصل على التصنيف المطلوب للحكم على وجهة نرر أعضاء

طريقة تصحيح األداة:

هيئة التدريس ،وذلك كما هو موضح فى الجدول (.)3

لتسهيل تفسير نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،تم استخدام

األسلوب اآلتي لتحديد مستوى اإلجابة على عبارات االستبانة،
جدول ( )3وصف مستوى عبارات المقياس ومدى متوسطاتها الحسابية

عرض النتائج ومناقشتها:

أوالا-

مدى المتوسطات
5.00 – 4.21
4.20-3.41
3.40-2.61
2.60 -1.81
1.80 -1.00

الوصف
اتفاق بدرجة كبيرة جدا
اتفاق بدرجة كبيرة
اتفاق بدرجة متوسطة
اتفاق بدرجة ضعيفة
اتفاق بدرجة ضعيفة جدا

وأفك ةةارهم .حي ةةث ي ةةتم خ ةةالل فتة ةرة الحاض ةةنة تقةةةديم مكةةةان العم ةةل

وخ ة ةةدمات استش ة ةةارية فني ة ةةة و إداري ة ةةة وانتاجي ة ةةة وتس ة ةةويقية ومالي ة ةةة

اإلجابة على السؤال األول" :ما مفهوم الحاضنات

وقانونية؛ وصوالً إلةى إنشةاء م سسةة وبةدء اإلنتةاج والعمةل الفعلةي

التكنولوجية وخصائصها وأنواعها وفلسفتها وأهدافها وأدوارها

التي تقوم بها في مجاالت البحث العلمي وربط الجامعة
بالمجتمع؟

لجأت الدراسة إلى تحليل األدب التربوى المرتبط بالحاضنات

خالل فترة زمنية محددة"(OECD, 2010, 2) .

وتمثةةل الحاضةةنة إطةةا اًر لتمكةةين ودعةةم أصةةحاب المشةةاريع ورجةةال
األعمةةال مةةن تبنةةي األفكةةار التكنولوجيةةة المبتك ةرة مةةن قبةةل الخب ةراء

والمفكرين إذ تقوم بتبنةى األفكةار وتطويرهةا واسةتثمارها ،والوصةول

التكنولوجية للتعرف على مفهوم وطبيعة تلك الحاضنات ،وذلك

إلةةى نقطةةة يمكةةن مةةن خاللهةةا جةةذب اسةةتثمارات القطةةاع الخةةاص.

على النحو اآلتى:

وتنشةةأ الحاضةةنات التكنولوجيةةة فةةي الجامعةةات أو المعاهةةد لإلفةةادة

أ -مفهوم الحاضنات التكنولوجية:

من اإلمكانيات المتاحة والخبراء بأجور زهيدة .ومع انتشةار شةبكة

الحاض ة ة ةةنات التكنولوجي ة ة ةةة ه ة ة ةةى وح ة ة ةةدات لل ة ة ةةدعم العلم ة ة ةةي

اإلنترنت يمكن إقامة الحاضةنات االفت ارضةية فةي أي مكةان كونهةا

والتكنولوجي التةي تقةام بالتعةاون فةى الجامعةات وم اركةز األبحةاث،

تحتةةاج لمك ةةان عمةةل مح ةةدود المس ةةاحة لتق ةةوم بص ةةلة الوصةةل بةةين

وتهدف إلى اإلفادة من األبحاث العلمية واالبتكةارات التكنولوجيةة،
وتحويلهةةا إلةةى مشةةروعات ناجحةةة مةةن خةةالل االعتمةةاد علةةى البنيةةة

األساس ةةية له ةةذا الجامع ةةات ،وامكانياته ةةا ،باإلض ةةافة إل ةةى أعض ةةاء

منتسبيها والجهات التي يحتاجون إليها.
وقةةد تأسسةةت أول حاضةةنة أعمةةال فةةي واليةةة نيويةةورك عةةام 1959

تحت اسم مركز صناعات باتافيا حيث تم تأجير وحداتها لألفراد

هيئة التدريس والباحثين والعاملين

الراغبين في إقامة مشروع مع توفير االستشارات لهم ،والقت هةذا

الخب ة ةراء فة ةةي مجة ةةاالتهم ،وتسة ةةويق العلة ةةم والتكنولوجية ةةا مة ةةن خة ةةالل

الفكةرة نجاحةاً كبية اًر خاصةة أنهةةا أنشةئت فةي منطقةة تجاريةة وقريبةةة

التعاقدات واالتفاقات التي تتم مع الشركات والمصانع والقطاعةات

من عدد من البنوك ومناطق تسوق ،وتحولت هذا الفكرة فيما بعد

اإلنتاجيةةة وتطبيقةةات البحةةث العلمةةي ،فه ةةي ترتكةةز عل ةةى الشة ةراكة

إلةةى مةةا يعةةرف بالحاضةةنة ،وهنةةاك آالف مةةن الشةةركات الصةةغيرة

والتعاون كاستراتيجية للتنمية االقتصادية(ACE, 2015, 3) .

والمتوسطة التةى أقيمةت فةى هةذا المركةز ،والةذى يعمةل حتةى اآلن

فالحاضةةنة التكنولوجيةةة هةةى "م سسةةة تنمويةةة تعمةةل علةةى تشةةجيع

تح ة ة ة ةةت نف ة ة ة ةةس االس ة ة ة ةةم الق ة ة ة ةةديم وه ة ة ة ةةومركز باتافي ة ة ة ةةا الص ة ة ة ةةناعى.

ودعةةم الشةةباب المبةةادر مةةن أصةةحاب األفكةةار اإلبداعيةةة والةةذين ال

)(Matthyssens & Vandenbempt, 2007, 225

يملك ة ةةون المة ة ةوارد المالي ة ةةة أو الخبة ة ةرة العالي ة ةةة لتحقي ة ةةق مش ة ةةاريعهم
65

خالد صالح حنفى محمود
وقد ارتفع عدد الحاضنات بشكل كبير بإنشاء الجمعية

 -دعم ورعاية وتفعيل نتائج البحوث التكنولوجية وتحويلها إلى

األمريكية لحاضنات األعمال فى عام  ،1985وتمت إقامتها من

مشروعات صغيرة ،وهي بهذا أداة فعالة من أدوات التنمية

خالل بعض رجال الصناعة األمريكيين فى صورة م سسة

والتطوير التكنولوجي.

)Department of Commerce, 2011, 11

للصناعة المحلية ,ودعم قدراتها التنافسية وحشد القدرات العلمية

خاصة تهدف إلى تنشيط تنريم صناعة الحاضنات(U.S .
ويشير تقرير منرمة ) (OECD,2010,1إلى أن نسبة
الحاضنات التكنولوجية تمثل ثلث العدد الكلى للحاضنات فى

 -دعم الصناعة بشكل علمي ورفع الكفاءة العلمية والتقنية

والتكنولوجية لخدمة الصناعة وتطويرها.
 -التواصل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي ومختلف

الواليات المتحدة األمريكية ،وهى م سسات ال تستهدف الربح

األنشطة االقتصادية تساعد في تسويق االختراعات وتسويقها.

ومقامة فى الجامعات ومراكز البحوث األمريكية .وتعد أداة لدعم

 -أهميتها في مواجهة المشاكل االجتماعية كالبطالة والفقر.

ونمو الم سسات الصغيرة ،وتطوير وتنمية وتسويق منتجاتها

 -تطوير القدرات التكنولوجية المحلية ذات األهمية الكبيرة في

التكنولوجية ،وتحقيق معدالت نمو سريعة داخل الحاضنة،

التنمية االقتصادية من خالل المساهمة في تسهيل الحصول

وتحسين فرص النجاح في رل المنافسة المتزايدة .وبلر عدد

الحاضنات ( )3500حاضنة عام ((Ackomak, .)2009
)2009, 2وزادت الحاضنات خالل السنوات العشرة األخيرة إلى
أكثر من ( )7000حاضنة على مستوى العالم.
)(U.S Department of Commerce, 2011, 12
وتشةةير د ارسةةات كةةل مةةن

Isabelle (2013), Atkins

على التكنولوجيا ،وتحويل األبحاث الناجحة إلى فرص تسويقية.
 تقديم المشورة في اإلدارة والتخطيط والتدريب والتسويق وتقديمالدعم الفني والتمويل.

ثر
عالميا -تلعب دو اًر م ًا
إجماالً؛ يمكن القول بأن الحاضنات –
ً
في العديد من المسارات التنموية االقتصادية واالجتماعية ،وهي
تمثل النواة لترجمة اإلنجاز العلمي واإلبداع البشري إلى مشروعات

(2014), and Hoffman & Radojevich-Kelley

عمل جادة ومنتجة وهي أيضاً تمثل آلية في خلق المزيد من فرص

 -م سسةةات غيةةر ربحيةةة تقةةام بالمشةةاركة مةةع الجامعةةات وم اركةةز

من ابتكارات واختراعات ،هي شرط ال غنى عنه في ثورة

 -ت ة ة ةةوفير البيئ ة ة ةةة المناس ة ة ةةبة لتأس ة ة ةةيس المش ة ة ةةروعات التكنولوجي ة ة ةةة

من الصير لالستفادة من المعرفة المتاحة واتاحة الفرص لتسريع

) (2012إلى أن الحاضنات التكنولوجية تتميز باآلتي:

العمل .ويرى البعض أن الحاضنات بمختلف أنواعها بما تتيحه

األبحاث ،والتعاون بينها.

االنترنت ،لبدء المشاريع الناجحة ،والنرر إليها على إنها واحدة

وتنفيذها ،وتشجيعها ونشرها وتقةديم الخةدمات وصةور الةدعم الفنةي
واإلداري والمالي والتسويقي.
 -مرونة القوانين والقة اررات المطبقةة فةى الحاضةنات بمةا يتفةق مةع

عمليات االبتكار(Steyn, 2003, 30) .
ويمكن أن تسهم الحاضنات فى الدول العربية فى تفعيل ما
يسمى بالتكامل القطاعي على المدى القصير وتحقيق المشاركة

طبيعتها.

والتعاون فيها(.الحناوي وآخرون .)18 ،2001،كما يمكن أن

 -وجود جهاز إداري على أعلى مستوى من الكفاءة.

تلعب الحاضنات دو اًر في استيعاب الكفاءات البحثية ،ووقف

 -تطبي ةةق قواع ةةد المحاس ةةبية والمس ةةاءلة بص ةةفة دوري ةةة ف ةةى عم ةةل

نزيف األدمغة في الوطن العربي ،لدفع عجلة البحث العلمي

الحاضنات

وتحقيق التنمية المنشودة .فمثالً أدت الحاضنات التكنولوجية

وتتلخص أهمية وأدوار الحاضةنات التكنولوجيةة فةى النقةاط اآلتيةة:

في إسرائيل دو اًر مهماً في استيعاب العلماء من االتحاد السوفيتي

)(U.SDepartment of Commerce,2011

المالئمة للعلماء من المهاجرين الجدد أو اإلسرائيليين ،وتسويق

( مرية ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاتي( ،)7 ،2005 ،عبة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد المجية ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد،)6 ،2006 ،

السابق في عام  ،1991وكان هدفها توفير اإلقامة والبيئة

 -تسويق ونقل التكنولوجيا المرتبطة بم سسات البحث والتعليم.

اختراعاتهم ،وتغذية أفكارهم االبتكارية وتنميتها ،وتوفير الدعم

المالي والفنى من مكتب الموارد اإلسرائيلي ،وعرض هذا األفكار

على المستثمرين ورجال األعمال ،وصارت الحاضنات إحدى
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مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 78 -57 ،)1(36
اآلليات لتوطين المهاجرين الجدد في إسرائيل( Cristy et al., .

يخل ة ةةق قيم ة ةةة مضةة ةةافة ف ة ةةي اقتص ة ةةاد الس ة ةةوق( .تركمةة ةةاني،

)2003, 17

(Lesáková, 2012, 87-88) ،)70 ،2006

ويمكن أن يتم اإلفةادة مةن العلمةاء المهةاجرين مةن خةالل التواصةل

ج -أشكال وصور الحاضنات التكنولوجية:

يكةةون لهةةا دور فةةي أى بلةةد مةةن البلةةدان الناميةةة التةةي تحتةةاج إلةةى

(الدقاق)6 ,2007 ،

معهةةم عةةن طريةةق مةةا يسةةمى بحاضةةنات األعمةةال الدوليةةة ،والتةةي
العلماء والخبراء المتواجدين في إحدى البلدان المتقدمة .حيث يتم

تتضة ة ةةمن الحاض ة ة ةةنات التكنولوجي ة ة ةةة الص ة ة ةةور واألشة ة ةةكال اآلتي ة ة ةةة:
-

احتضان الم سسات الوليدة في الدولة األم ،والتي ترعى مةن قبةل

التكنولوجيةةة وتركةةز علةةى تنميةةة العلةةوم والتكنولوجيةةا وتةةأمين

المغتة ةربين ،وق ةةد أف ةةادت الهن ةةد م ةةن خبرائه ةةا وعلماءه ةةا ف ةةي وادي

شراكات فنية وعلميةة ودوليةة ،ونقةل العلةم والتكنولوجيةا للبيئةة

السةةيليكون بالواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة لةةدعم م سسةةاتها الجديةةدة.

اإلنتاجية المحلية وايصةال نتةائج البحةث العلمةي إلةى السةوق

))Ellerman, 2003, 34
ب -فلسفة الحاضنات التكنولوجية وأهدافها:

حة ةةدائق ومتنزهة ةةات العلة ةةوم :وهة ةةى أحة ةةد أشة ةةكال الحاضة ةةنات

أو التجمع العلمي.
-

حدائق التكنولوجيا :وهى من أشكال الحاضنات التكنولوجيةة

تنطلق فلسفة الحاضنات التكنولوجية من كونهةا م اركةز أو وحةدات

تركةز علةى ابتكةار تكنولوجيةات وعمليةات وتنريمةات جديةدة،

تتةةيح ألصةةحاب المشةةروعات اسةةتخدام التكنولوجيةةا المتطةةورة التةةى

وتلعةةب دو اًر حاسةةماً فةةى تطةةوير الصةةناعة لتصةةبح ذات قةةدرة

علةةى إعةةداد الم ةوارد البش ةرية وحةةل مشةةكلة البطالةةة ،وتنميةةة م ةوارد

بمراكز البحث فى الجامعات األمريكية.

تس ةةاعدهم عل ةةى تأس ةةيس وادارة واس ةةتم اررية مش ةةروعاتهم ،والتركي ةةز

بشة ة ة ةرية ق ة ة ةةادرة عل ة ة ةةى خل ة ة ةةق ف ة ة ةةرص عم ة ة ةةل وتوري ة ة ةةف تقني ة ة ةةات

تنافسةية عاليةة علةى صةةعيد التكنولوجيةا والجةودة ،وهةى أشةةبه

-

الحاضنة الصناعية :يتم إقامتها داخةل منطقةة صةناعية بعةد

العصر(.الدويبى)7 ،2007 ،

تحدية ةةد احتياجة ةةات هة ةةذا المنطقة ةةة مة ةةن الصة ةةناعات الداعمة ةةة

وت ة ةتلخص أهة ةةداف الحاضة ةةنات التكنولوجية ةةة فة ةةى اآلتة ةةى( :أمة ةةين،

والمسةةاندة ،والتركيةةز علةةى نقةةل المعرفةةة والخب ةرة التقنيةةة مةةن

زي ةةادة المك ةةون المعرف ةةى ف ةةى الص ةةناعة واالقتص ةةاد المحل ةةى،
وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات مصنعة للتكنولوجيا.

كم ة ةةا تص ة ةةنف الحاض ة ةةنات إل ة ةةى األنة ة ةواع اآلتي ة ةةة وفقة ة ةاً لمص ة ةةادر

التمويل(US of Commerce, 2011) :



خلق بيئةة تةدعم نشةر واسةتخدام التكنولوجيةا وزيةادة التنافسةية

 -1حاضنننننات خاصنننننة :وهة ةةي ملة ةةك للقطة ةةاع الخة ةةاص ،وتسة ةةعى



رعاية البحوث الجامعية وتسويقها.



دعةم جهةةود التنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة و التكنولوجيةةة،

 -2حاضنات عامة :وهذا النوع ملةك للدولةة ،وتسةعى إلةى تحقيةق

 ،)254 ،2012و((OECD,2010,1



المحلية ،واستقطاب العقول والكفاءات.

لتحقيق األرباح.

التنمية االقتصادية على المستوى الوطني.

وزية ةةادة معة ةةدالت التشة ةةغيل فة ةةى فت ة ةرة زمنية ةةة قصة ةةيرة وزية ةةادة

 -3الحاضنات المختلطة :وهةي التةي تكةون ملكيتهةا مشةتركة بةين

تمثة ةةل الحاضة ةةنات التكنولوجية ةةة األداة المثلة ةةى لحة ةةل مشة ةةاكل

 -4حاضنات ذات صلة بالجامعات :وهذا الحاضنات منبثقةة مةن

اإلنت ةةاجي ،والح ةةد ق ةةدر اإلمك ةةان م ةةن هجة ةرتهم ،وآلي ةةة مهم ةةة

تحقيقها الحاضنات العامة والخاصة.

الصادرات.


المصانع الكبرى.

مراكز البحةث العلمةي والبةاحثين وترجمةة أعمةالهم فةي الواقةع
لترجم ةةة البح ةةوث العلمي ةةة إلةةةى مشةةةاريع إنتاجي ةةة( .إبة ةراهيم،

 )34 ،2007والمس ةةاهمة فةةةى التنمي ةةة االقتص ةةادية ،وتبنةةةي

القطاع العام والخاص.

الجامعات والمعاهد البحثية ،ولها نفس األهةداف التةي تسةعى إلةى

 -5حاضنننات تحننت رعايننة ودعننم جهننات مختلفننة مثةةل م سسةةات
الفنةون ،وغةةرف التجةارة ،والمةوانو وغيرهةةا وتمثةل نسةةبتها  %5مةةن

المب ة ةةدعين والمبتكة ة ةرين وتحوي ة ةةل أفك ة ةةارهم ومش ة ةةاريعهم إل ة ةةى

مجموع الحاضنات بأمريكا الشمالية.

العمليةةة للمبتكة ةرين ف ةةي س ةةبيل الحص ةةول عل ةةى المن ةةتج ال ةةذي

االفتراضية (عبر االنترنت) ،وتعتمد على تكنولوجيا االنترنةت فةى

اإلنتة ةةاج ،مة ةةن خة ةةالل تة ةةوفير الخة ةةدمات والة ةةدعم والمسة ةةاعدة

وقة ةةد رهة ةةرت أن ة ةواع أخة ةةرى مة ةةن الحاضة ةةنات مثة ةةل الحاضة ةةنات
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عملهةةا ،وحاض ةةنات األعم ةةال الدولي ةةة والت ةةى تعتم ةةد عل ةةى التع ةةاون

 -ط ة ةةرق تموي ة ةةل الحاض ة ةةنات :تمث ة ةةل الحاض ة ةةنات الممول ة ةةة م ة ةةن

الة ةةدولي والمة ةةالي والتكنولة ةةوجي؛ بهة ةةدف تسة ةةهيل دخة ةةول الشة ةةركات

الحكومة نسبة  %51من مجمةوع الحاضةنات ،وتمثةل الحاضةنات

األجنبيةةة إلةةى هةةذا الةةدول مةةن ناحيةةة ،وتطةةوير وتأهيةةل الشةةركات

الخاص ةةة التابع ةةة لش ةةركات وم سس ةةات ص ةةناعية نس ةةبة  %8م ةةن

أخرى)Ackomak,2009,2).

مثةةل الجمعيةةات ،أو الغةةرف التجاريةةة ،أو الجاليةةات ذات األصةةول

ثانيا -اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة":ما
ا
الخبرات العالمية المعاصرة فى ميدان الحاضنات التكنولوجية؟"

غية ة ةةر األمريكية ة ةةة ،وتهة ة ةةدف إلة ة ةةى تنمية ة ةةة بعة ة ةةض المشة ة ةةروعات أو

القومي ة ةةة للتوس ة ةةع واالتج ة ةةاا إل ة ةةى األسة ة ةواق الخارجي ة ةةة م ة ةةن ناحي ة ةةة

لجأت الدراسة إلى عرض بعض الخبرات العالمية المعاصرة فى
مجال الحاضنات التكنولوجية ،وتحليلها للتعرف على أبرز نقاط

الحاضةةنات .وهنةةاك  %5مةةن الحاضةةنات تمولهةةا هيئةةات خاصةةة

الصةةناعات التقليديةةة المتخصصةةة ،أو تةةوفير فةةرص عمةةل لفئةةات

اجتماعية محددة.

 أن ة ة ةواع وتخصصة ة ةةات الحاضة ة ةةنات :حية ة ةةث تمثة ة ةةل الحاضة ة ةةناتالتكنولوجي ة ة ةةة التابعة ة ة ةةة للجامعة ة ة ةةات نس ة ة ةةبة  % 27مة ة ة ةةن مجمة ة ة ةةوع

القوة والضعف وأوجه اإلفادة منها وذلك على النحو اآلتى:
 -1الخبرات األمريكية:

نشأ مفهوم الحاضنات فةي الواليةات المتحةدة األمريكيةة خةالل عةام

الحاضنات األمريكية.

وقةةد أوضةةح تقريةةر مجلةةس التعلةةيم األمريكةةى )(ACE,2015, 8
لتقييمةةه الحاض ةةنات التكنولوجيةةة ف ةةى الجامع ةةات األمريكيةةة أهميةةة

 1959فةةى واليةةة نيويةةورك ،لكةةن البدايةةة الحقيقيةةة النتش ةةارها ف ةةي

دور الحاضةنات التكنولوجيةةة فةى الجامعةةات فةى رعايةةة االبتكةةارات

مركةةز أعمةةال الحاضةةنات تحدية ًةدا فةةي عةةام  1984حينمةةا قامةةت

األكاديمي ةةة ودع ةةم األفك ةةار اإلبداعي ةةة الجدي ةةدة ،كوس ةةيلة لتحس ةةين

الهيئ ةةة األمريكي ةةة للمش ةةروعات الص ةةغيرة باالهتم ةةام ببة ةرامج إقام ةةة

نجاح الطالب ،ودعم نتائج العملية التعليمية ،ومواجهةة التحةديات

الحاض ةةنات وتنمي ةةة أع ةةدادها ،وارتف ةةع ع ةةدد الحاض ةةنات عن ةةد قي ةةام

التةةي تواجةةه التعلةةيم الجةةامعي عبةةر إنشةةاء الحاضةةنات التكنولوجيةةة

الجمعيةةة األمريكيةةة لحاضةةنات األعمةةال فةةي عةةام  ،1985وذلةةك
مةةن خةةالل بعةةض رجةةال الصةةناعة األمةريكيين فةةي صةةورة م سسةةة
خاصة تهدف إلى تنشيط تنريم صناعة الحاضنات.

)(U.S. Department of Commerce, 2011,12

لدعم االبتكار العلمي.
 -2الخبرات الفرنسية:

تعة ةةد التجربة ةةة الفرنس ةةية للحاضة ةةنات م ةةن أقة ةةدم التجةةةارب فة ةةي دول
االتحةةاد األوربةةي وتعةةود إلةةى حةوالي منتصةةف الثمانينيةةات ،وهنةةاك

وت ةةذكر إحص ةةائيات جمعي ةةة تكس ةةاس لحاض ةةنات األعم ةةال ،وه ةةى

م ةةا ال يق ةةل ع ةةن ( )200حاض ةةنة ف ةةي الم ةةدن الفرنس ةةية .وأقيم ةةت

إحة ة ة ةةدى الشة ة ة ةةبكات األمريكية ة ة ةةة للحاضة ة ة ةةنات ،أن معة ة ة ةةدل نجة ة ة ةةاح

الجمعية الفرنسية للحاضةنات كم سسةة مركزيةة لتنرةيم نشةاط هةذا

المشروعات الجديدة داخل الحاضنات المرتبطة بها تزيد عن 80

الحاض ةةنات ،وقام ةةت ه ةةذا الجمعي ةةة بتص ةةنيف أنة ةواع تخصص ةةات

 .%وتم إنشاء ( )19ألف شركة جديدة ،وخلق أكثةر مةن ()245
ألة ة ةةف فرصة ة ةةة عمة ة ةةل دائمة ة ةةة .وتشة ة ةةير تقة ة ةةارير الجمعية ة ةةة القومية ة ةةة
للحاضنات إلى اختالف صور الحاضنات األمريكية وفقًا للعوامل
اآلتية ( :سماى)154 ،2010 ،

 موق ةةع الحاض ةةنات :تت ةةوزع الحاض ةةنات عل ةةى مختل ةةف الوالي ةةاتاألمريكية ة ةةة ،إال أن  % 45مة ة ةةن الحاضة ة ةةنات تقة ة ةةع فة ة ةةي المة ة ةةدن
الكبةةرى ،و % 19تقةةع فةةي المنةةاطق الحضةرية ،و % 36تقةةع فةةي
المناطق الريفية.

الحاضنات إلى( :إبراهيم)54 ،2007 ،
 العل ةةوم البيولوجي ةةة  :تطبيقةةةات التكنولوجي ةةا الحيوي ةةة ،الص ةةحة،الصناعات الغذائية ،علوم الحياة.

 تكنولوجيا المعلومات واالتصةاالت :اإلنترنةت ،البرمجيةات ،علةمالشبكات ،االتصاالت.
 العلوم اإلنسانية واالجتماعية :التعليم ،الثقافة.وتقسةةم الحاضةةنات التكنولوجيةةة التةةي تةةدعم وتحتضةةن المشةةروعات
بشةةكل يسةةمح بوجةةود البنيةةة األساسةةية لكةةل قطةةاع" تكنولةةوجي" فةةي

 -مساحات الحاضنات :تختلف مساحات هذا الحاضنات ما بين

الحاضةةنة ،وذلةةك علةةى أن تكةةون الحاضةةنة ذات تخصةةص واحةةد

( )12أل ة ةةف مت ة ةةر مرب ة ةةع ف ة ةةي أكبره ة ةةا ،وتبل ة ةةر متوس ة ةةط مس ة ةةاحتها

فقةةط ،أو تجمةةع ع ةةدة تخصص ةةات تكنولوجيةةة( .إبةةراهيم،2007 ،

ألصحاب المشروعات حوالي ( )5آالف متر مربع.

)55
68
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الصةغيرة إلقامةة المشةروعات بالصةين مةن خةالل اإلقامةة فةي هةةذا

نموذجةةا
وتتميةةز التجربةةة الفرنسةةية بعةةدد مةةن الخصةةائص التةةي تعةةد
ً

ف ة ة ةةي معر ة ة ةةم التج ة ة ةةارب األوربي ة ة ةةة للحاض ة ة ةةنات منه ة ة ةةا أن جمي ة ة ةةع

الحاضةةنة ،ويمكةةن مةةن خالله ةةا التعةةرف علةةى خصةةائص مجتمةةع

الحاضنات الفرنسية تقدم خدمات للمشروعات غير الملتحقةة بهةا،

األعمة ةةال الصة ةةيني ،وتقة ةةوم هة ةةذا الحاضة ةةنات باستضة ةةافة شة ةةركات

االبتكةةارات واالخت ارعةةات ،وغالبيةةة هةةذا الحاضةةنات تتبةةع اإلدارات

يتم خاللها تدريب العاملين علةى اللغةات وعلةى إدارة األعمةال فةي

قانونيةةا موحة ًةدا تحةةت
المحليةةة وو ازرة البحةةث العلمةةي وتأخةةذ شةةكالً
ً
صةةبغة "جمعيةةة أهليةةة ال تهةةدف للةربح" ،وتتةةوزع فةةي معرةةم المةةدن

الخارج ،وبذلك يتم رفع مستوى الشركة إلى المستوى الدولي.

صينية صغيرة تود التعاون مع شركات خارج الصين لمدة قصيرة

كمة ة ة ةةا تة ة ة ةةوفر الخة ة ة ةةدمات المالية ة ة ةةة ور وس األم ة ة ة ةوال الحتضة ة ة ةةان

الفرنسية.

وقةةد سةةاهمت الحاضةةنات التكنولوجيةةة فةةى الصةةين فةةى خلةةق عةةدد
كبيةةر جة ًةدا مةةن الشةةركات والورةةائف؛ ويرجةةع الخبةراء هةةذا اإلنجةةاز
إلى الثقافة الصينية التي تتميز بالرغبة المتزايدة لألفراد فةي إقامةة

 -3الخبرات الصينية:

أجة ةةرت الص ة ةةين عملي ة ةةة تح ة ةةول واع ة ةةادة هيكل ة ةةة كبية ة ةرة للسياس ة ةةات

شة ةةركات وأنشة ةةطة تجارية ةةة وصة ةةناعية ،كمة ةةا سة ةةاهمت الحاضة ةةنات

الخاصةةة بالبحةةث العلمةةي منةةذ عةةام  ،1985وذلةةك بهةةدف تحويةةل

الصينية في إحةداث تغييةر ثقةافي كبيةر؛ وتنميةة ثقافةة حةب العمةل

الحر والرغبة في إقامة مشروعات خاصةة ،واحةداث عمليةات نقةل

اتجاهةةات البحةةوث العلميةةة النرريةةة إلةةى التطبيقةةات فةةي الصةةناعة
واالقتص ةةاد .وب ةةدأت الص ةةين ف ةةي ع ةةام  1988ف ةةي إع ةةداد برن ةةامج
قةةومي مركةةزي يعةةرف باسةةم "تةةور " تةةم بنةةاءا علةةى أسةةاس ثالث ةة

وتبادل الخبرات.
)(Tang et al., 2011, 35

مح ةةاور للنه ةةوض بالبح ةةث العلم ةةي ه ةةي :تقوي ةةة وتنش ةةيط عملي ةةات

وفةةةى المقابة ةةل؛ فةةةإن تبعية ةةة الحاضةةةنات للبرنة ةةامج القةةةومي للتنمية ةةة

اإلبة ة ةةداع التكنولة ة ةةوجي ،وتنمية ة ةةة وتطة ة ةةوير التكنولوجية ة ةةات العالية ة ةةة

التكنولوجية فرض قيوداً مركزيةة ال تتةيح الفرصةة لتنميةة العالقةات

المحتةةوى التكنولةةوجي للمنتجةةات الصةةينية عةةن طريةةق التوسةةع فةةي

المختلف ةةة .والتركي ةةز عل ةةى المب ةةاني والبني ةةة األساس ةةية للحاض ةةنات،

م ةةع اإلدارات المحلي ةةة ،ونق ةةل ملكيتهة ةةا وتبعيتهةةةا إلةةةى المقاطعة ةةات

وتطبيقاته ة ةةا ،واتم ة ةةام تح ة ةةديث وتط ة ةةوير عملي ة ةةات التص ة ةةنيع ورف ة ةةع

وعة ةةدم تنمية ةةة الخة ةةدمات التة ةةي تقة ةةدم للشة ةةركات مة ةةن خة ةةدمات فنية ةةة

إقامة الحاضنات والمراكز التكنولوجية والقواعد الصةناعية وبةرامج

وخةدمات إقامةة المشةروعات .حيةةث ال تتةوفر فةي الغالةب الخبةرات

التموي ةةل الخاص ةةة .وه ةةذا البرن ةةامج أنش ةةأ ( )54حديق ةةة تكنولوجي ةةة

والمهةا ارت الالزمةة لتنميةة وتطةوير الشةركات.

خالل التسعينيات ،وأقام ( )465حاضةنة تكنولوجيةة حتةى أكتةوبر

(Tang et al.,

)2011, 36

 ،2002وحقق للصين المركز الثاني عالمياً في عةدد الحاضةنات

ومن خالل العرض السابق يتبين تنوع أشكال وصور الحاضنات

بعةةد الواليةةات المتحةةدة .وتهةةدف الحاضةةنات التكنولوجيةةة الصةةينية

إلى دفع نمو االقتصاد القومى من خالل تعزيةز سياسةة االبتكةار،

التكنولوجية بين دول العالم ،وطرق إداراتها ،باختالف أهدافها،

وت ةةوفير بني ةةة تحتي ةةة جدي ةةدة لمس ةةاعدة ش ةةركات التكنولوجي ةةا الفائق ةةة

وثقافة ورروف المجتمع.

للتغلةةب علةةى العقبةةات المرتبطةةة بتعقةةد عمليةةة االبتكةةار واحتضةةان

ثالثاأ -اإلجابة على السؤال الثالث "ما التصور المقترح لتبني

المش ةةروعات الص ةةغيرة والمتوسةةطة وتقلي ةةل كلفةةة إنش ةةائها ،وتمتل ةةك

صيغة الحاضنات التكنولوجية فى الجامعات المصرية من

وتقوم الحاضنات التكنولوجية بالتعاون مع أصحاب األعمال

م ةةن خ ةةالل تحلي ةةل األدب الترب ةةوى ح ةةول الحاض ةةنات التكنولوجي ةةة

الجامعات الصينية ( )30شركة(Tang et al., 2011, 3) .

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟"

بإجراء البحوث التعاقدية والتدريب التعاونى لطالب الجامعات،

أمك ة ة ة ةةن إع ة ة ة ةةداد الش ة ة ة ةةكل ( )1لتوض ة ة ة ةةيح منروم ة ة ة ةةة الحاض ة ة ة ةةنات

والتعل ة ةةيم المهن ة ةةى ،وتق ة ةةديم الخ ة ةةدمات االستش ة ةةارية ،وعق ة ةةد ن ة ةةدوات

التكنولوجية:

وحلقةات د ارسةية ومة تمرات) . (Tang et al., 2011,4كمةا
تقةةوم الحاضةةنات التكنولوجيةةة الدوليةةة بجةةذب الشةةركات الكبي ةرة أو
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خالد صالح حنفى محمود
التنسيق بين
الجامعات
وقطاعات
االنتاج
والخدمات

إمكانيات الجامعات ومرافقها
براءات االختراع للعلماء والباحثين

توطين التكنولوجيا المستوردة
محليا

الحاضنات
التكنولوجية

العلماء والباحثين
خريجى الجامعات والمعاهد العليا

الدعم
اإلدارى

البحوث الجامعية ومشروعات التخرج الطالبية

الدعم الفنى

العلماء
والخبراء

التمويل (الشركات و المصانع والجامعات)

العمليات

المدخالت

توفير مشروعات وأبحاث مستدامة للباحثين

زيادة فرص العمل وعالج مشكلة البطالة

المساهمة في بناء مجتمع المعرفة

تنمية المجتمع

المخرجات

المصدر :إعداد الباحث من خالل االستعانة بالبحوث والدراسات السابقة.
شكل ( )1تصور لمنرومة الحاضنات التكنولوجية
ويتضة ةةح مة ةةن الشة ةةكل( )1أن منرومة ةةة الحاضة ةةنات تتكة ةةون مة ةةن

للتعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس فى مدى الحاجة إلى

مة ةةدخالت تتض ةةمن األبحة ةةاث الجامعي ةةة غية ةةر المس ةةتغلة لألسة ةةاتذة

الحاضنات التكنولوجية فى الجامعات المصرية وكيفية تبنيها من

ومش ة ةةروعات التخ ة ةةرج الطالبي ة ةةة ،وبة ة ةراءات االخت ارع ة ةةات ،والق ة ةةوى

حيث األهداف ،والفئات المستهدفة ،والمجاالت ،واآلليات

تتض ةةمن العلمي ةةات الت ةةى تق ةةوم به ةةا ف ةةرق ال ةةدعم الم ةةالي واإلداري،

واتف ةةق أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس عل ةةى مح ةةاور االس ةةتبانة بدرج ةةة

وتق ةةديم االستش ةةارات م ةةن خ ةةالل الخبة ةراء والعلم ةةاء ،والتنس ةةيق م ةةع

كبيةرة حةةول كيفيةةة تبنةةى الحاضةةنات التكنولوجيةةة ،ولعةةل ذلةةك يعةةود

الجهةةات المختلفةةة ،حتةةى تتحقةةق المخرجةةات المتمثلةةة فةةى تةةوطين

إلةةى إحسةةاس أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بالحاجةةة إلةةى صةةير وآليةةات

واألبحةةاث ،والمسةةاهمة فةةى عةةالج مشةةكلة البطالةةة ،وبنةةاء مجتمةةع

وذلك على النحو اآلتي:

المعرفة ،وتنمية المجتمع.

بالنسبة لألهداف :جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات

واألنشطة ،والهيكل التنريمي ،ومعايير النجاح.

البش ة ةرية المتمثلة ةةة فة ةةى الخ ة ةريجين والعلمة ةةاء والبة ةةاحثين ،وعملية ةةات

التكنولوجية ة ةةا فة ة ةةى المجتمعة ة ةةات المحلية ة ةةة ،وتشة ة ةةجيع المشة ة ةةروعات

واستخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

جديةةدة ،تةربط الجامعةةات المص ةرية بم سسةةات وقطاعةةات اإلنتةةاج،

المعيارية الستجابات أفراد العينة كما فى الجدول (.)4

جدول ( )4ترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة حسب محور األهداف
البند

تنمية مهارات إدارة المشروعات وريادة األعمال و العمل الحر لدى الشباب.
تحقيق أعلى معدل نمو للمشروعات المشتركة بالحاضنات.
إقامة مشروعات جديدة تحقق الترابط والتكامل مع المشروعات القائمة.
تقديم خدمات للمشروعات القائمة.
تبنى المشروعات القائمة على التكنولوجيا والمرتبطة بالجامعات.
توفير مزيد من التسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة.
تحقيق التعاون مع المؤسسات اإلنتاجية وتلبية احتياجاتها.
توفير الحلول التطبيقية لمشكالت قطاعات اإلنتاج فى المجتمع.
تطوير اإلبداع واالبتكار لدى فئات المجتمع.
مساعدة الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة.
اإلفادة من البحوث والدراسات غير المستغلة وتحويلها إلى مرحلة التطبيق العملي.
تقليل عوامل المخاطرة وأسباب فشل المشروعات.
توطين التكنولوجيا فى المجتمعات العربية.
تطوير البحث العلمي فى الجامعات.
تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على التركيز على البحوث التطبيقية.
تبادل الخبرات بين الجامعات ومراكز البحوث وقطاعات اإلنتاج.
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المتوسط
الحسابى
4.94
4.94
4.94
4.94
4.94
4.87
4.86
4.94
4.94
4.94
4.94
4.94
4.94
4.94
4.87
4.94

االنحراف
المعيارى
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.33
0.34
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.33
0.23

درجة
الموافقة
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
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م

البند

17

درجة
االنحراف
المتوسط
المعيارى الموافقة
الحسابى
 0.23كبيرة جدا
4.94

توفير فرص التدريب والتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس من خالل مشاركتهم
فى المشروعات المختلفة.
تحقيق التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية فى مجاالت البحث العلمي
وتقديم االستشارات.
نشر المشروعات الناجحة فى المجتمع لإلفادة منها فى مجاالت التنمية.
توفير الخدمات اإلدارية و القانونية للمشروعات المختلفة.

18
19
20

4.94

 0.23كبيرة جدا

4.94
4.86

 0.23كبيرة جدا
 0.34كبيرة جدا

ووفقا للجدول ( )4فإن هناك اتفاق بين أفراد العينة على أهمية

واالقتصادية للدول ،وأهمية احتضان واستقطاب ودعم المواهب

الحاضنات التكنولوجية ،وتحقيقها ألهدافها المتنوعة كإتاحة

األكاديمية والبحثية(World Economic Forum, 2015, 1) .

المزيد من فرص العمل ،ونشر ثقافة العمل الحر ،وتنمية مهارات

كم ةةا أض ةةاف أفة ةراد العين ةةة عب ةةارات أهمي ةةة تطبي ةةق نت ةةائج الرس ةةائل

الشباب ،وتوفير المزيد من مصادر التمويل للجامعات والناتج

العلميةةة ،وتحفي ةةز الب ةةاحثين للتوج ةةه نح ةةو البحةةوث التطبيقي ةةة التة ةى

دراسات

أعضةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس عل ةةى اخةةتالف فئ ةةاتهم ودرج ةةاتهم العلمي ةةة

(U.S.A

بوجود مشةكلة فةى تطبيةق البحةوث والد ارسةات العلميةة فةى مصةر،

) ،Commerce, 2011و( مرياتي ،)2005 ،و(عبد المجيد،

وذل ةةك يتفة ةةق مة ةةع نتةةةائج د ارسة ةةة (أمة ةةين ،)254 ،2012 ،وتقرية ةةر

القومى ،وغيرها من األهداف والتى تتفق مع الخبرات العالمية
فى

المعاصرة

الحاضنات
ودراسة

(جودة)2010،

التكنولوجية،
of

ونتائج

Department

تخدم أهداف التنمية فةى المجتمةع ،ولعةل ذلةك يعكةس شةعو اًر لةدى

( ،(OECD,2010,1وتقرير المعرفة العربية (.)2012

.)2006

ولعل ذلك يتواكب مع أحدث االتجاهات العالمية فى ميدان
العلمي.

البحث

فقد

أشارت

نتائج

م شر

التنافسية

 -2بالنسبة للفئات المستهدفة :يوضح الجةدول ( )5ترتيةب آراء

أعضاء هيئة التدريس ،ومتوسطاتها وانحرافاتهةا المعياريةة بالنسةبة

العالمي( )2015إلى وجود صلة وثيقة بين القدرة التنافسية

لمحور الفئات المستهدفة.

الجدول ( )5ترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة فى محور الفئات المستهدفة
البند

م

 -1أعضاء هيئة التدريس والباحثون.
 -2طالب الجامعات.
 -3الشباب بمختلف فئاتهم (خريجو الجامعات وخريجى المدارس والمعاهد الفنية).

المتوسط
الحسابى
4.94
4.94
4.94

االنحراف
المعيارى
0.23
0.23
0.23

درجة
الموافقة
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا

ووفق ةاً للجةةدول ( )5وافةةق أف ةراد العينةةة علةةى أن الحاضةةنات يجةةب أن تشةةمل (الشةةباب بمختلةةف فئةةاتهم( ،)4.94بمةةا فةةيهم فئ ةة الطةةالب

الجةةامعيين ( ،)4.94وفئةةات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والبةةاحثين ( ،)4.94وكةةذلك الخ ةريجين بةةاختالف م ة هالتهم ( )4.94واإلفةةادة مةةن

مشروعات تخرجهم والتى يقدمونها .واتفقت تلك النتيجة مع دراسة )(US, Department of Commerce, 2011

ودراسة ) (ACE,2015حول أهمية أن تكون الحاضنات بمثابة وحدات لدعم االبتكار العلمي للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 -3بالنسبة للمجاالت والتخصصات :جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة وذلك كما فى
الجدول ( .) 6

جدول ( )6ترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة فى محور المجاالت

م
1
2
3
4
5

المتوسط
الحسابى
4.94
4.94
4.94
4.87
4.86

البند

المجاالت التكنولوجية.
العلوم البيولوجية.
المنتجات الزراعية.
الرعاية الصحية.
األعمال التجارية.
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االنحراف
المعيارى
0.23
0.23
0.23
0.33
0.34

درجة
الموافقة
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا

خالد صالح حنفى محمود
ويتضح من تحليل الجدول ( ،)6أن أعلى متوسةطات السةتجابات

األبحةةاث الجامعيةةة ومشةةروعات التخةةرج ،وربةةط الجامعةةات وم اركةةز

أفراد العينة كانت ( )4.94فى المجةاالت التكنولوجيةة والبيولوجيةة

البحوث بقطاعات اإلنتاج ،والصناعة ،والخدمات.

والزراعي ة ةةة تليه ة ةةا المج ة ةةاالت الص ة ةةحية ( )4.87تليه ة ةةا األعمة ة ةةال

 -4بالنسبة اآلليات واألنشطة :وجاءت المتوسطات الحسابية

والتة ةةى أكة ةةدت علة ةةى ضة ةةرورة تركية ةةز الحاضة ةةنات علة ةةى تطبيقة ةةات

الجدول (.) 7

التجارية ( ،)4.86وهذا يتفق مع نتائج دراسة ))OECD,2010

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة وذلك كما فى

جدول ( )7ترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة فى محور اآلليات واألنشطة
البند

 -1مخاطبة الشركات وقطاعات اإلنتاج للتعريف بالحاضنات وأنشطتها.
 -2مخاطبة وسائل اإلعالم وتنظيم الندوات والمؤتمرات للتعريف بالحاضنات وأهدافها.
 -3عقد االتفاقيات مع الجهات الدولية والمانحة كهيئة الجايكا اليابانية ومؤسسة فورد
األمريكية واالتحاد األوروبى لتوفير سبل التمويل الخارجي.
 -4التنسيق مع الجهات المحلية والوزارات الممولة للمشروعات.
 -5تقديم االستشارات للمؤسسات اإلنتاجية والشباب الراغبين من خالل توفير الخبراء من
أعضاء هيئة التدريس أو من الخارج.
 -6تنظيم الندوات والمؤتمرات للتعريف باألنشطة الناجحة ومنتجاتها.
 -7عقد االتفاقات مع مكاتب براءة االختراعات المصرية واألوروبية واألمريكية وغيرها
من الجهات المنوطة لتسهيل تسجيل المخترعات واالبتكارات.
 -8تسويق المشروعات ومنتجاتها فى األسواق المتاحة.
 -9تحديد مجموعة من المعايير لقبول المشروعات مثل (مدى العائد– خلق فرص عمل–
العائد المالي للجامعات وأصحاب األعمال -مساهمة تلك المشروعات فى الناتج اإلجمالي
للدولة).
 -10وجود آليات للمتابعة وتقويم المشروعات بعد خروجها من الحاضنة.

االنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى
0.51
4.77
0.63
4.76
0.63
4.76

درجة
الموافقة
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا

4.74
4.71

 0.43كبيرة جدا
 0.65كبيرة جدا

4.71
4.77

 0.65كبيرة جدا
 0.51كبيرة جدا

4.76
4.76

 0.63كبيرة جدا
 0.63كبيرة جدا

4.74

 0.43كبيرة جدا

والشةركات فةى المجتمةع .ويتفةق ذلةك مةع نتةائج تقريةر (US of

ووفق ا للجدول ( ،)7اتفةق أفةراد العينةة علةى ضةرورة عقةد النةدوات

والم ة تمرات للتعريةةف بالحاضةةنات ،وعقةةد البروتوك ةوالت واتفاقيةةات

) Commerce,2011م ة ةةن أهمي ة ةةة التركي ة ةةز عل ة ةةى الة ة ةربط بة ة ةين

التعة ةةاون والش ة ةراكة مة ةةا بة ةةين الحاضة ةةنات مة ةةن ناحية ةةة ،والشة ةةركات

الجامعةةات والقطاعةةات اإلنتاجيةةة ،بمةةا يسةةهم فةةى تحقيةةق التنميةةة،
وي ةةدعم التنافس ةةية عل ةةى المس ةةتوى المحل ةةى ،وينش ةةر فك ةةر األعم ةةال

والمص ةةانع والم سس ةةات اإلنتاجي ةةة ،والجه ةةات الممول ةةة المختلف ةةة،

والمش ة ةةروعات ،ويس ة ةةهم ف ة ةةى ت ة ةةوطين التكنولوجي ة ةةا ،وزي ة ةةادة نس ة ةةبة

وعقةةد االتفاقةةات مةةع مكاتةةب ب ةراءات االخت ةراع المحليةةة والعالميةةة.

وتس ة ة ة ةةويق المش ة ة ة ةةروعات ومنتجاته ة ة ة ةةا محلية ة ة ة ةاً وعالمية ة ة ة ةاً ،وتق ة ة ة ةةديم

التشغيل.

االستشارات والحلول المبتكرة لمشكالت قطاعات الصناعة

 -5الهيكل التنظيمي :وجاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية الستجابات أفراد العينة وذلك كما فى الجدول (.) 8

جدول ( )8ترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة فى محور اآلليات واألنشطة
البند

 -1رئيس ومجلس إدارة.
 -2لجنة تنفيذية.
 -3مدير تنفيذى وإدارة للشئون المالية واإلدارية وفنية.

ويتضح من الجدول ( )8اتفاق أفراد العينة على تبعية الحاضنات
التكنولوجيةة للجامعةةات وم اركةةز البحةةوث ،وذلةةك يتفةةق مةةع النمةةوذج
األمريكةةى للحاضةةنات التكنولوجيةةة حيةةث أوضةةح تقريةةر

المتوسط االنحراف
الحسابى المعيارى
0.51 4.77
0.63 4.76
0.63 4.76

درجة
الموافقة
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا

أن يك ةةون علة ةةى قمة ةةة الهيك ةةل التنريمة ةةي مجلة ةةس إدارة ،ويتضة ةةمن
الهيكل التنريمي لجنة تنفيذية للحكم على المشروعات ،ووجود

(US

أقس ةةام إداري ةةة ومالي ةةة وقانوني ةةة لتيس ةةير أعم ةةال الحاض ةةنة .وأك ةةدت

) Department of Commerce,2012أفضةلية الحاضةنات

د ارسةة ) ،(Lesáková, 2012ود ارسةةة ( (Peters et al,

التابعةةة للجامعةةات علةةى غيرهةةا مةةن أشةةكال الحاضةةنات ،وضةةرورة
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 2004أهميةةة دور الهيكةةل التنريم ةةي وأسةةلوب اإلدارة ف ةةى نجةةاح
عمل الحاضنة.

 -6معنننننايير ضنننننمان النجننننناح :وجة ةةاءت المتوسة ةةطات الحسة ةةابية
واالنح ارف ةةات المعياري ةةة الس ةةتجابات أفة ةراد العين ةةة وذل ةةك كم ةةا ف ةةى

الجدول (.) 9
جدول ( )9ترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة فى محور اآلليات واألنشطة
المتوسط
الحسابى
4.77
4.76
4.76
4.74
4.71

البند

 -1العائد المالي المتحقق من المشروعات للجامعات.
 -2مساهمة هذه المشروعات فى الناتج القومى للدولة.
 -3خلق فرص عمل جديدة.
 -4عدد المشروعات المتخرجة من الحاضنة.
 -5العائد المالي ألصحاب المشروعات.

االنحراف
المعيارى
0.51
0.63
0.63
0.43
0.65

درجة الموافقة
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا
كبيرة جدا

ويتضةةح مةةن الجةةدول ( )9اتف ةاق أف ةراد العينةةة علةةى أهميةةة وجةةود

كل محاور وبنود الدراسة ،حيث بلغت أعلى قيمة ( ،)4.94وأقل

للمشةةروعات التةةى تسةةتهدفها وتلبيتهةةا لحاجةةات قطاعةةات اإلنتةةاج،

أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس ب ةةاختالف (التخص ةةص والج ةةنس والدرج ةةة

وت ةوافر مهةةارات ريةةادة األعمةةال واإلبةةداع واالبتكةةار فةةى الخ ةريجين

العلمية) .ولهةذا لةم يلجةأ الباحةث للمزيةد مةن األسةاليب اإلحصةائية

وطة ةةالب الجامعة ةةات ،والتركية ةةز علة ةةى البحة ةةوث التطبيقية ةةة ،وخلة ةةق

نر اًر لعدم الحاجة إليها ،وتكون جميع الفرضيات مقبولة ،وهذا قد

قيمة ( )4.71وهذا يشير لوجود اتفاق بدرجة كبيةرة جةداً بةين آراء

معايير لنجاح الحاضنة ،كتوافر مصادر التمويل والدراسة الدقيقةة

فةةرص عمةةل .وأضةةاف أف ةراد العينةةة أهميةةة تحقيةةق اآلليةةات المرنةةة

يك ةةون س ةةببه وعة ةي أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس بكاف ةةة فئ ةةاتهم بأهمي ةةة

لعم ةةل الحاض ةةنات ،وت ةةوفير كاف ةةة التس ةةهيالت وال ةةدعم ألص ةةحاب

الحاضنات التكنولوجية كآلية لتقليةل الفجةوة بةين م سسةات البحةث

المشةةروعات والخ ةريجين ،وتةةوفير الخب ةراء ،وذلةةك يتفةةق مةةع نتةةائج

ومركةز البحةوث وقطاعةات اإلنتةاج
العلمي الممثلة فى الجامعةات ا

د ارسةة ) (U.S. Department of Commerce, 2015مةن

فة ةةى المجتمة ةةع والتة ةةى أشة ةةار إليهة ةةا تقرية ةةر م سسة ةةة الفكة ةةر العربة ةةى

أهمية تلك العوامل لضمان نجاح الحاضنات.

( ،)2013وتقري ة ة ة ة ة ة ةةر برنة ة ة ة ة ة ةةامج األمة ة ة ة ة ة ةةم المتحة ة ة ة ة ة ةةدة اإلنم ة ة ة ة ة ة ةةائى

ابعا -اإلجابة على السؤال الرابنع :هنل توجند فنروق ذات داللنة
را
احصنننائية بنننين آراء اعضننناء هيئنننة التننندريس تعنننزى لمتغينننرات

الجامعية ،وتشجيع االبتكار بين الشباب والباحثين ،كمةا يتفةق مةع

الجنننننس ،والدرجننننة العلميننننة ،والتخصنننن
التحقق من فرضيات الدراسة وهى:

) (UNDP,2010كتة ة ة ةةوفير التموية ة ة ةةل ،واإلفة ة ة ةةادة مة ة ة ةةن الم ارفة ة ة ةةق

نت ة ة ةةائج د ارسة ة ة ةات أم ة ة ةةين( ،)254 ،2012و((OECD,2010,1

؟ لج ةةأت الد ارس ةةة إل ةةى

وتقريةةر مجلةةس التعلةةيم األمريكةةى ) (ACE,2015مةةن أهميةةة دور
الحاضةةنات التكنولوجيةةة وتبنيهةةا والتوسةةع فيهةةا كصةةيغة للةربط بةةين

ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة (≤ α

الجامعة ةةات والم اركة ةةز البحثية ةةة وقطاعة ةةات اإلنتة ةةاج ،ويتماشة ةةى مة ةةع

 )0.05بين آراء أفرد عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس.

االتجاه ة ةةات العالمي ة ةةة ف ة ةةى تط ة ةةوير دور الجامع ة ةةات ف ة ةةى البح ة ةةث

ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة (≤ α

العلمي.

 )0.05بين آراء أفرد عينة الدراسة تعزى لمتغير الدرجة العلمية.

التصور المقترح للحاضنات التكنولوجية فى مصر:

ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة (≤ α

تأسيسا على تحليل األدب التربوي ،وآراء أعضةاء هيئةة التةدريس؛
ً
فةةإن التصةةور المقتةةرح للحاضةةنات التكنولوجيةةة كآليةةات لل ةربط بةةين

 )0.05بين آراء أفرد عينة الدراسة تعزى لمتغير التخصص.

وللتحقق مةن صةحة الفرضةيات السةابقة؛ قةام الباحةث بحسةاب قةيم

الجامعةةات وقطاعةةات اإلنتةةاج فةةى مجةةالي البحةةث العلمةةي وخدمةةة

المتوسةطات الحسةابية ،واالنح ارفةات المعياريةة آلراء أعضةاء هيئةة

المجتمع ،تضمن المحاور اآلتية:

الت ةةدريس ح ةةول مح ةةاور التص ةةور المقت ةةرح وبن ةةودا وفقًة ةا لمتغية ةرات
(الجة ة ةةنس -الدرج ة ة ةةة العلمي ة ة ةةة – التخصة ة ةةص) ،وبمالحر ة ة ةةة ق ة ة ةةيم
المتوسطات الحسابية لم يجد الباحث فروقاً ذات داللة إحصةائية؛

وأبان تحليل النتةائج ارتفةاع متوسةطات الةدرجات بصةفة عامةة فةى

73

خالد صالح حنفى محمود
توطين التكنولوجيا فى المجتمع.

المنطلقات :بنى التصور المقترح على المنطلقات اآلتية:

الحاضة ة ةةنات التكنولوجية ة ةةة هة ة ةةى وحة ة ةةدات أو صة ة ةةير لتفعية ة ةةل دور

تفعيل أدوار البحث العلمي وخدمة المجتمع فى الجامعات.

الجامع ةةات ف ةةى البح ةةث العلم ةةي وف ةةى خدمة ةة المجتم ةةع بقطاعات ةةه

تشة ةةجيع البة ةةاحثين وأعضة ةةاء هيئة ةةة التة ةةدريس علة ةةى التركية ةةز علة ةةى

البحوث التطبيقية.

المختلفة.

تبادل الخبرات بين الجامعات ومراكز البحوث وقطاعات اإلنتاج.

نج ة ة ةةاح أو فشة ة ة ةةل الحاض ة ة ةةنات يتوقة ة ة ةةف عل ة ة ةةى المنة ة ة ةةا الثقة ة ة ةةافي

واالجتماعي المحيط بالحاضنات ،لذا فمن الضروري تطوير بيئةة

توفير فرص التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس من خالل

العمل الجامعية والمنا الجامعي.

مشاركتهم فى المشروعات المختلفة.

التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية فى مجاالت

ضرورة إقناع المجتمةع بأهميةة الحاضةنات وأدوارهةا ،وهةذا يتطلةب

البحث العلمي.

توعية كافة فئات المجتمع.

نشةةر ثقافةةة العمةةل الحةةر ،والمبةةادرة ،وريةةادة األعمةةال والمشةةروعات

بين الشباب.

متطلبنننات التصنننور المقتنننرح :هن ةةاك مجموع ةةة متطلب ةةات لتحقي ةةق

عوامل نجاح الحاضنات وتتمثل فى:

الحاجة إلى التنسيق بين القطاعات اإلنتاجية والجامعات.

تبنةةي األسةةاليب الحديثةة فةةي تنميةةة القةةدرات التنافسةةية للمشةةروعات

مش ةةاركة الدول ةةة ف ةةى دع ةةم وتموي ةةل الحاض ةةنات إل ةةى ح ةةين اقتن ةةاع

الصغيرة والمتوسطة.

رجال األعمال بدورهم فى التمويل.

توفير االسةتراتيجيات والتخطةيط طويةل المةدى بالجامعةات وم اركةز

أهمية ةةة تبة ةةادل الخب ة ةرات بة ةةين أعضة ةةاء هيئة ةةة التة ةةدريس والبة ةةاحثين

البحوث الحتضان األفكار.

وأصحاب المشروعات.

اإلفادة من اإلمكانيات التكنولوجية في دعم المشةروعات الصةغيرة

تشةةجيع البحةةوث التطبيقيةةة واإلفةةادة مةةن األبحةةاث الجامعيةةة غيةةر

والمتوسطة.

المستغلة.

التحق ة ةةق م ة ةةن احتي ة ةةاج المش ة ةةروعات لبرن ة ةةامج االحتض ة ةةان وم ة ةةدى

مالءمةةة هةةذا االحتياجةةات للخةةدمات والبنيةةة األساسةةية للحاضةةنة،

 -2الفلسفة واألهنداف :تتضةمن فلسةفة التصةور المقتةرح النرةر

واالسة ة ة ةةتعانة ببية ة ة ةةوت الخب ة ة ة ةرة العالمية ة ة ةةة المتخصصة ة ة ةةة لتسة ة ة ةةويق

إلةةى الحاضةةنات علةةى إنهةةا تمثةةل وحةةدات تابعةةة للجامعةةات تعمةةل
على تحقيق األهداف اآلتية:

المشروعات.

تنمية مهارات إدارة المشروعات ،وريادة األعمال ،ومهارات العمل

حسةةن إدارة الوقةةت لتنميةةة القيمةةة المضةةافة للمشةةروعات ،والتقيةةيم

المستمر لبرامجها.

الحر لدى الشباب.

االسة ةةتغالل األمثة ةةل للكفة ةةاءات الفني ة ةة فة ةةي تقة ةةديم الة ةةدعم والمشة ةةورة

إقامةةة مشةةروعات جديةةدة تحقةةق الت ةرابط والتكامةةل مةةع المشةةروعات

القائمة ة ةةة ،وتحقية ة ةةق أعلة ة ةةى معة ة ةةدل نمة ة ةةو للمشة ة ةةروعات المشة ة ةةتركة

للمشاريع المحتضنة؛ وضمان التطوير المستمر وتحسين األداء.

بالحاضنات.

تقديم الحوافز للمشروعات المتميزة بالحاضنة.

تقةديم خةةدمات للمشةةروعات القائمةةة المحتاجةة إلةةى الةةدعم الفنةي أو
اإلداري أو المادي.

الفئننات المسننتهدفة  :تسةةتهدف الحاضةةنات الشةةباب سةواء طةةالب
الجامعة ةةات أو طة ةةالب البة ةةاحثين أو الخ ة ةريجين ،واألسة ةةاتذة وبة ةةاقى

توفير الفرص لتسويق األبحاث الجامعية.

أصحاب المشروعات واألعمال فى المجتمع.

التع ةةاون م ةةع الم سس ةةات اإلنتاجي ةةة والش ةةركات والمص ةةانع ،وتلبي ةةة

المجاالت :تركز الحاضنات علةى المجةاالت العلميةة والتكنولوجيةة

تنمية وتطوير اإلبداع واالبتكار لدى فئات المجتمع.

الهيكنننل التنظيمننني  :ويتك ةةون م ةةن مجل ةةس إدارة ،ولجن ةةة تنفيذي ةةة

احتياجاتها ،وتوفير الحلول التطبيقية للمشكالت التى تواجهها.

والتطبيقية ،والطبية والزراعية والصناعية المختلفة.

اإلف ةةادة م ةةن المش ةةروعات البحثي ةةة غي ةةر المس ةةتغلة وتحويله ةةا إل ةةى

تت ةةولى د ارس ةةة المش ةةروعات م ةةن الناحي ةةة الفني ةةة والمالي ةةة وغيره ةةا،

تقليل عوامل المخاطرة وأسباب فشل المشروعات.

وقانونية متنوعة ،وتتبع الحاضنات الجامعات تنريمياً وادارياً.

مرحلة التطبيق العملي.

وعرض ة ةةها عل ة ةةى مجل ة ةةس اإلدارة ،ووج ة ةةود أقس ة ةةام إداري ة ةةة ومالي ة ةةة
74

مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 78 -57 ،)1(36
أمين ،مصطفى أحمد ( .)2012الحاضنات التكنولوجية كمدخل

معنننايير النجننناح  :يجةةب أن تعمةةل الحاضةةنات التكنولوجيةةة علةةى

لتطوير دور الجامعات فى خدمة المجتمع .مجلة كلية التربية بجامعة

تطبيق المعايير اآلتية:

دمنهور.2286-227 ،)4(4 .

تلبية احتياجات القطاعات اإلنتاجية فى المجتمع ،والتوجه نحو

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( .)2002تقرير التنمية اإلنسانية

البحوث التطبيقية.

العربي ،دبي :الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

مساهمة هذا المشروعات فى زيادة الناتج القومى للدولة،

بسكرة ،محمد ( .)2012حاضنات األعمال كأداة فعالة لدعم وتنمية

وللشركات واألفراد.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى

خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدالت التشغيل.

الوطني حول :استراتيجيات التنريم ومرافقة الم سسات الصغيرة

زيادة عدد المشروعات المتخرجة من الحاضنة.

والمتوسطة في الجزائر 19-18 ،إبريل ،2012كلية العلوم

يمكن توقع وجود بعض المعوقات أمام تحقيق التصور المقترح

بوزيان ،محمد ( .)2004تكنولوجية الحاضنات فى العالم العربى:

)( ،Department of Commerce,2011مرياتي،2005 ،

التنمية البشرية وفرص االندماج فى اقتصاد المعرفة والكفاءات

الصعوبات والمعوقات المتوقعة:

االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ،جامعة ورقلة.

على ضوء ما أشارت إليه نتائج الخبرات العالمية وتقرير (US,

الفر

والتحديات .ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى الدولي حول"

البشرية" ،الفترة من  10- 9مارس ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية

( ،)7عبد المجيد .)6 ،2006 ،وذلك على النحو اآلتي:

وعلوم التيسير ،جامعة ورقلة -الجزائر.

ضننعف تقبننل مفهننوم الحاضنننات وأدوارهننا :وذلةةك يتطلةةب التوعيةةة

بوكمي  ،لعلي ،وعلي ،يوسفات ( .)2008حاضنات األعمال كآلية

من خالل وسةائل اإلعةالم ,ونشةر المحاضةرات والنةدوات للتعريةف

لدعم و تطوير البحث العلمي في العالم العربي .ورقة بحثية مقدمة

بأه ةةداف الحاض ةةنة وأنش ةةطتها ,وتنس ةةيق العالق ةةات م ةةع المنرم ةةات

إلى م تمر التعليم العالي فى الوطن العربي :بين الماضي والحاضر

الدولية والهيئات الممولة للمشروع الحاضنة والجهات الداعمة.

والمستقبل  29مارس إلى  4إبريل ،جامعة قطر.

تعقنند القننوانين والتشننريعات وتقيينندها للبحننث العلمنني :فالحاجةةة

تركماني ،أمير( .)2006دور المؤسسات الوسيطة والداعمة .بحث

ماسةةة لتطةةوير وتحةةديث القةوانين المرتبطةةة بالبحةةث العلمةةي عامةةً،

مقدم إلى الم تمر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقاني26-24 ،

واس ةةتحداث تش ة ةريعات مرنة ةةة تشة ةةجع علة ةةى حرية ةةة البحة ةةث العلمة ةةي

أيار  ،2006جامعة دمشق ،سوريا.

قلة الدعم المالي المتوفر :هناك حاجة لضمان توفير رأس المال

مبدئية وتجارب عالمية .الرياض :المنرمة اإلسالمية للتربية والعلوم

مع الم سسات الدولية والدول المانحة ،وانشاء صناديق لدعمها

جودة ،عبدالوهاب ( .)2010حدائق العلوم والتكنولوجية كآلية

واالبتكار ،وتسهل توفير الدعم المادي واإلداري للحاضنات.

التويجري ،عبد العزيز بن عثمان ( .)2008حاضنات األعمال مفاهيم

الالزم لها من خالل الشركات ورجال األعمال ،وعقد االتفاقيات

والثقافة(إيسيسكو).

لتجسير الفجوة بين البحث العلمي وقطاعات اإل نتاج التكنولوجية.

من قبل الدولة.

ورقة بحثية مقدمة إلى المنتدى الدولي حول التطور التكنولوجي:

المراجع

األبعاد والتحديات 13-12 .إبريل ،كلية العلوم التطبيقية بصحار.

إبراهيم ،عاطف الشبراوي( .)2007حاضنات األعمال :مفاهيم مبدئية

سلطنة عمان.

وتجارب عالمية .القاهرة :دار العلوم للنشر والتوزيع.

الحناوي ،محمد صالح والصحن ،محمد فريد؛ وسلطان ،محمد سعيد

الدويبى ،عبد السالم بشير ( .)2007دور حاضنات األعمال واالبتكار

الدقاق ،سامر( .)2007الحاضنات التكنولوجية جسر التواصل األقوى

حول المشروعات الصغرى والمتوسطة -3-28 ،يونيه ،مجلس

( .)2001حاضنات األعمال .اإلسكندرية :الدار الجامعية.

التقنى فى دعم المبادرين ،ورقة بحثية مقدمة إلى الحلقة الدراسية
التخطيط الوطنى بالكويت.

بين البحث العلمي والصناعة ،ورقة بحثية مقدمة للمشاركة فى الندوة

القومية حول أهمية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي فى مجال

زويل ،أحمد ( .)2010عصر العلم ،الطبعة العاشرة .القاهرة :دار
الشروق.

الصناعة 28-26 ،تشرين الثاني ،جامعة دمشق ،سوريا.
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سماى ،على ( .)2010دور الحاضنات التكنولوجية فى دعم

كريم ،قاسم ،ومريزق ،عدمان ( .)2006دور حاضنات المؤسسات

الم سسات الصغيرة والمتوسطة .مجلة أبحاث اقتصادية وادارية ،كلية

الصغيرة والمتوسطة ،ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى الدولى :متطلبات

بسكرة.166 -147،)7(.

إبريل ،مخبر العلوم واقتصاديات شمال أفريقيا ،جامعة حسيبة بن بو

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ،جامعة محمد خيضر

تأهيل الم سسات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية18-17 ،

طلبة ،ناهد محمد( .)2016البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية.

علي بالجزائر.

القاهرة :الهيئة العامة لالستعالمات.

المجلس األعلى للجامعات ،إحصائيات ملخصة عن التعليم الجامعي

عبد المجيد ،قدري ( .)2006دور اإلستثمار في المؤسسات الصغيرة

فى

األول حول فرص اإلستثمار بوالية غرداية ودور الم سسات الصغيرة

مرياتي ،محمد ( .)2005قضايا هامة وآليات تنفيذية للنقل الداخلي

مصر

.2014/2013

Retriveed at, 10/9/2015.

والمتوسطة في مواجهة التحديات .ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني

والمتوسطة – الواقع والتحديات 3-2،مارس  ،2006الجزائر.

http://www.scu.eun.eg,

للتكنولوجيا وتوظيفها في الوطن العربي ،بيروت  :اللجنة اإلقتصادية

عبد الحميد ،حسام حمدي ( .)2008مدخل حاضنات األعمال

واإلجتماعية لغربي أسيا (األسكوا).

التكنولوجية لتفعيل العالقة بين الجامعة وقطاع األعمال على ضوء

م سسة الفكر العربى ( .)2012التقرير العربى السادس للتنمية

قيادة ثقافة التغيير لمايكل فوالن :دراسة مقارنة لتجارب دول عربية

الثقافية  :التكامل المفقود بين التعليم والبحث العلمي وسوق العمل

عماد الدين ،شرعة ( .)2012دور الحاضنات التكنولوجية في

العربى.

وأجنبية ،مجلة كلية التربية بالمنصورة.78-57 ،)66(3 ،

والتنمية فى الدول العربية .الطبعة األولى .بيروت :م سسة الفكر

المنرمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو ))ISESCO
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هددت هذهددلدذاست ا د ذسلتعد عذىلددرذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سند ذ د ذء د اسذتددت ت ذ ند اهذا نددت ذاس تل ددتت ذ د ذكلتد ذاست اتد ذالت عد ذنتودداذ د ذ
.ذس د ذءددسسذ ددكل ذاست ا د ذتددلذا ددتلتلذاس ددنه ذاسستد ذاس ددن .ذستكددس ذ لت دددذاست ا د ذ د ذل تدددذ د

سلهد ذن د ذاس د

لت ع د ذنتودداذناسانددت الذاساددتس(ذىددتتهلذن105اذ د

ذذاس تل ددتت ذاكلتد ذاست اتد ذ د ذ

.ذسستننتددأذدهددتاعذاست ا د ذتددلذتت د تلذا ددتاتت لذتكددس ذ د ذن44اذ ن د ،ذ ددس عذىلددرذ

د ذ نددتس ذتل ددت ذ

ستن تددلذستنددستلذاستددت ت .ذستستددلهذاست ا د ذءسددرذد ذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذ د ذء د اسذتددت ت ذ ن د اهذا نددت ذاس تل ددتت ذ د ذكلت د ذاست ات د ذ
الت ع ذنتواذ ذ اناذاستت ت ذكتنهذك تذتل ذتل ت ذاستت ت ذات ل ذ ت ع ،ذستن تلذاستت ت ذات لد ذ تس د ،ذستندستلذاستدت ت ذات لد ذ تس د .ذس د ذءدسسذ
هددلدذاسنتددتو لذدست د ذاساتن د ذاعن ددتذتس اهذتت تات د ذ ىءددتسذهتو د ذاستددت ت ذ د د ذكلت د ذاست ات د ،ذسلتع د عذىلددرذكت تد د ذاا ددت تت ذ د ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذ
اإسكت سن د ،ذستس ت هددتذ د ذتددت ت ذاس ن د اهذاست ا ددت .

نالكلماااات المحتاحياااة ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذ-ذء د اسذتددت ت ذاس ن د اهذ-ذا نددت ذ

اس تل تت -ذكلت ذاست ات ذ-ذلت ع ذنتواا.
ذ
The Role Of Electronic Social Media In Enriching Teaching Master Courses at The College of Education at Hail
University From The Students’ Point of View
Mohammad Abdulaziz Altamimi - Faculty of Education – University of Hail
his study aimed to identify the role of social media to the enrichment of Teaching Master’s Program at the Faculty
of Education at the University of Hail from the students’ perspective. In the light of the problem, the descriptive
survey method has been used and the study population consisted of all of Master students at the Faculty of
Education at the University of Hail (male branch), totaling 105 students. To achieve the objectives of the study the
researcher used questionnaire a consisted, 44 items distributed over three sections: the planning, implementation and
evaluation of teaching. Findings of The study has found that the role of social media to the enrichment of Teaching
Master’s Program at the Faculty of Education at the University of Hail in the phases of teaching (planning at high level,
implementation and evaluation at medium level).In the light of these findings, the researcher recommends training
courses for the staff of the College of Education, to learn how to take advantage of social media and use them in the
teaching of courses.
( Keywords: social media - enrich teaching courses -Master Courses - College of Education - University of Hail).

T

مقدمة الدراسة:

ذُتعتذذاستساتاذتس ذ ذتس ذاسن ت ذاإن تن ذاسنتادذ ذنتل ذ ا تناتسهت ذس عتسلتهت ذستل تنهت ذستس تعهت ذساا ت تت ذ نهت ذ ذ
ذء اتع ذ ذ تساه ذاسء س ت ل ذاست ذ

اإن ت ذءسر ذاآلل ت ذ

ساقعذتعلت ت ذست است ذدل ىذنتستسلذ،2010ذص122-121ا .ذ

ءتهتذىلتهذ اتع ذسن تلذاسنتت ذاستس ت لذس دذتنتلذهلدذاسنتت ذ ستد ىذ ت اددسذس اك ددتلذنFirpo and Ractham, 2011اذد ذ

ت س ه ذس توا ذاستساتا ذاالت تى ؛ ذستلات ذ تس
االت تىت

ذسااقتتتتت

ذساس نت ت

ذساست است

سآل س ،2008،ذصذ59ا .ذ
سقتذا تلت هذا ن

ذاإن ت ذ تس تد د د ددعذت اتن د د د ددتهذ د د د دداكتهذس ساق د د د دددذاستسات د د د دداذاإسكت سند د د د د ذ

ذنك ت ،ذ االت ددتى ذسا ددتلتا هتذ د د ذاستعل ددتلذاسل ددت ع لذس ددت ذا ددتت ًذىد د ذ
استعل ددتلذاستنلت ددتي؛ذسان د ددتذه ددسذءد د س ذس ساكا د د ذاست تد د اهذاس نت ت د د ذ

ذاست است ذ ذ لتلعذاس لت عتهذاإن تنت ذ ساستكنسسسلت لذساستعت اذ عهتذذ ذءسسذت س ذاسنتت ذاالت تىت  .ذ

اهذسآل س ن Soparat et al.,
س تواذااتتتاذساستساتاذ ذى لت ذاستعلتلذساستعلللذ نلذاسعت ذ سقتذدكتهذت ا ذكاذ ذ سات ذ

اساتاو ذنتر ذسقتنت ذاسنتء ل ذاسلي ذتأ
سااتتتاه ذاستكنسسسلت ذساس علس تتت ؛ ذنت
اس تعلل ذاس لت ذسل ؤ

ذاس توا ذاستساتاذ  2015ا ذد ذتس تع ذتننت ذاس علس تهذسااتتتاه ذ ذ ت تدذ
ذسل ذتعت ذنءس ذ تعلل ذاس

ل ذت كنهل ذ

ذاسنت ذىلر ذاستساتا ذساستعت ا ذ دذ

ذاستعلت ت ذكت تتً ذستلن ذاس علس تهذ اآلل ت لذست تحذسهلذد تأذاست كت ذ ذناذاس ك هلذست تتذ ذ

ساس عت عل ذاا ذتل ر ذلسكذءسرذتس تع ذدتساه ذاستساتا ذاس ق ت ذ قت تهل ذىلر ذا تلتال ذتننت ذاس عل ذس ته ذسااتتتاه ذست اتنهتذ
اإسكت سنت ذ

ذ لتلع ذا ن

ذاستعلت ت ذساست است ؛ ذ

ذنت ذ
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س ساله ذاس ك ه ذاسنتتتت ل ذست هل ذ

ذتعلل ذهؤاس ذاس

س نتسىذاس ساتذاست ا ت ذا كاذءتلتا  .ذ

ذ مشكلة الدراسة:

ذءسسذت ا تهذكاذ د ذنذهدت س ،ذ2010؛ذاسعاتد ي2013 ،؛ذ

س د د د ذ ل د ددتاذا د ددتلتالذس د ددتواذاإىد د د لذساستسات د دداذاالت د ددتى ذ Rocha et al., 2014ذا،ذنت د ذدكددتهذىلددرذد ذا ددتلتالذ

اسنتت د ذ د ذاستعلددتلذاسعددتس لذدكددتهذت ا د ذكدداذ د ذنتتددهذسآل د س ذ ستس تددعذس ددتواذ دداكتهذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذتددتىلذ

نKnight et al., 2015اذىلرذد ذهلدذاسس تواذت تىتذ

ذ

ت ددتت ذتعلد ددلذ د د

ذاسلت عد د ،ذستن ددتلذسه ددلذلد ددت تهذاا ت دددت ذ

استعل ددتلذاسع ددتس ذ د د ذ ع د د ذ ءد د س ذاس ددتقتهذاست ا ددت ذساس د دساتذ ساستددت ت ،ذك ددتذد ذهددلدذاسس ددتواذ

د ذسنتددت ذاس د

ذاستس ت د ذ

استعلت ت د لذك ددتذءنهددتذس ددتواذللاا د ذستاددتتاذا كددت ذساست تىدداذاددت ذ ا ددكاذ ددت لذاسا د ذا ددتلتالذاسهساتددعذاس ن سس د ؛ذ ددتذتع د ذ

اس

ذنساذءنلت ذ ت لادتتهلذاستعلت تد ،ذاتإءدت ذءسدرذ دت ك ذ تعللذاس

.ذ

دتسذىلدرذتستدتتهذاس دؤت اهذن ىاتدت،ذ2010ذ؛ذ et al.,
د دتتلذاس ند ذ د ذاس تتاعد ذساستندستللذاتىتادت ذد ذ داكتهذاستساتداذ ذسان ً

االت ددتى ذاإسكت سن د ذت ق د ذءقاددتاًذ ت اتددتاًلذساهت ت دتًذكات د اًذ د ذ 2015ذKnightاذذاست د ذدكددتهذىلددرذد ذاستعلددتلذاسلددت ع ذتنتددت ذ

اس

ءسدرذتىددلذسا د اسذاستددت ت ذا د أذتعلدلذت تىلتد ذنتت د لذقتو د ذىلددرذ

.ذ

ك تذذتستدلهذت ا د ذكداذ د ذ س دتذسآلد س ذن Rocha et al.,
2014الذءسد ددرذد ذ د دداكتهذاستساتد دداذاالت د ددتى ذ
اس د د

تس ت ددعذ دداكتهذس ساق دددذاستسات دداذاإسكت سند د ذاالت ددتى لذ د د ذ

د د ذسنتد ددت ذ ل د اذءن ددتسذ ل سىددتهذ تلتت د ؛ذسلت د ذاس ن د اهذاست ا ددت ذ

ذاستس تد د ذا ددكاذ ددت لذ د د ذلد د اذا ددتلتالذاسهسات ددعذ اسلت عتد د لذس ددتنت ذاساند د ذاسعل د د لذستهتود د ذاتود د ذتعلت تد د ذ نتد د ذ

اس ن سس لذس ذاس ك ذلتاًذت ذستس تعذهلدذاسس تواذ ذنتدت ذ اد ددتسلا اهذس تنسى د د ذاس تد ددتت لذقتو د د ذىلد ددرذاستساتد دداذاسعل دد د لذ
اس تسد د ذاست ا ددت لذ د د ذدل دداذتننت ددأذا ه ددتاعذاستعلت تد د لذستى ددلذ ساست تىاذااكتتت ذتالاذاسلت ع ذسلت لهتلذ ساسذكدت ذلسدكذادت ذ
دن د ذاستعلددتلذاستنلتتتد ذاستد ذتنددسلذاهددتذاس علددل؛ذستن ددت ذاتود ذتعلددلذ اس د

اس

.ذ

ذدن ددهللذدسذ دددذد ددتتل ذاس ن د اهذاست ا ددت لذ دددذء د س ذ

ت د د ذهد ددلدذاستننتد ددتهذ د دددذاستعلد ددتلذاستنلتد ددتيذساسد ددتعللذاإسكت سن د د لذ

س د د ذ ل ددتاذا ددتلتالذ دداكتهذاستساتدداذاالت ددتى ذ د د ذتن ددت ذ ساا ت تت ذ نهتذ ذاسع لت ذاستعلت ت  .ذ

لد ددت تهذاس تس د د ذ د د ذاسلت عد ددتهذاس د ددعستت ،ذ ند ددتذاكد ددتهذت ا د د ذ نت د د ذدستد ددهذهد ددلدذاست ا د ددتهذساس د ددؤت اهذا د دإل اسذاس تد ددتذ د د ذ
اسعات د يذن2013اذىلددرذد ذهددلدذاس دداكتهذتنددتلذلددت تهذسل تس د ذ است ا د ددتهذس ع د د د ذتس ذس د ددتواذ د دداكتهذاستسات د دداذاالت د ددتى ذ
اسلت ع ذقااذقاسسهذساستنتقهذاتسلت عد ،ذسلدت تهذاستهتود ذسلت ا د ،ذ اإسكت سن ذستأ تذهتذ ذ لتاذى لتتد ذاستعلدتلذساسدتعلل؛ذ دتذ دلدذ
ساإ ددتتذاس

اد د ،ذستى ددلذ ت ددتت ذاس ددتعلل،ذسل ددت تهذاا ت ددت ذ اساتن ذىلرذت ا ذهلاذاس سءسع .ذ

ساست ددت ت ،ذسل ددت تهذاست تى دداذ دددذا ن د د ذاستعلت تد د لذك ددتذتن ددتلذ سذ د ذا
لت تهذذ ذ لتاذاستىلذاس هن ذسااكتتت ذسل

ددات ذاست د ذت عددهذاساتن د ذءسددرذت ا د ذهددلاذاس سءددسع،ذ

ذاسل تلت .ذ ذ هددسذ ددتذان ددهذ د ذانعددتالذاست ا ددتهذاس نلت د ،ذاست د ذتك ددعذى د ذ

دتسذىلد ددرذ د ددتذ د دداأ،ذتا د د ذده ت د د ذتس تد ددعذسا د ددتلتالذس د ددتواذ تس ذس د ددتواذاستساتد دداذاالت د ددتى ذاإسكت سن د د ذ د د ذتىد ددلذء د د اسذ
ساند د ً
استساتد د دداذاالت د د ددتى ذاإسكت سن د د د ذ د د د ذتىد د ددلذدن د د د ذاستعلد د ددتلذ تددت ت ذ ند اهذا نددت ذاس تل ددتت ،ذسن د ذاًذس اتعد ذى دداذاساتند ذ

دهذت ددت كذا ددت كذ
اسل د ددت ع ؛ذاتىتات هد د ددتذ د د د ذدهد د ددلذ د ددتنت تهذتننت د د د ذاس علس د د ددتهذ سانت تو ددهذءس ددرذكلتد د ذاست اتد د ذالت عد د ذنتو ددا،ذ إن د ُ
سااتت ددتاهلذسا ددع ذاا ددتلتالذا ددت ذدس ددت ذاس د د ذاسل ددت ع ذ
د د ذا ند ددت ذاس تل د ددتت ذاسهساتد ددعذاس ن سس د د ذاسلكت د د ذاس د د ست ذ
ى س تً،ذس

ذاست ا تهذاسعلتتذا دكاذلدتص،ذاستد ذ د ذاس كد ذ الت د ذا نت ندده،ذاست د ذتتددتحذسهددلذاستساتدداذاإسكت سن د ذا ددهسسه،ذ

ا لد ددلذاهد ددتذستس ت هد ددتذ د د ذدن د د ذذتد ددت ت ذاس ن د د اهذاست ا د ددت ذ سىلددرذ ددتا ذاس ددتى ،ذسسك د ذهددلاذس دلذتس ددعذذست ددت

سا ند ددت ذاس تل د ددتت ؛ذانت د د ذت د د يذاسلا د د اهذاستعلت ت د د ذس د د د
اس تل تت ،ذ ذ اناذاستت ت ذاس

استت ت ،ذستنستلذاستت ت  .ذ

ذ د ذء د اسذ

ذ ستىد ددلذى لتد د د ذتد ددت ت ذاس ند د د اهذاست ا د ددت ذسا ن د ددت ذاس تل د ددتت ذ

ذتل ت ذاستت ت ،ذستن تدلذ اتس كاذاس أ سا،ذسان تذالتهتتاهذ ذاس

؛ذ تذنتاذاتساتند ذ

ءسرذءل اسذهلدذاست ا ؛ذ ذدلاذاسسقسعذىلرذاستس ذاسليذت دهلذ
اد ددهذس د ددتواذاستساتد دداذاالت د ددتى ذاإسكت سن د د ذ د د ذء د د اسذى لت د د ذ
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تل ت ذستن تلذستنستلذتت ت ذ ن اهذا نت ذاس تل تت ذ د ذكلتد ذ -2ذق ددتذت ددتىتذه ددلدذاست ا د د ذ د د ذتسىتد د ذدىء ددتسذهتود د ذاست ددت ت ذ
ذاس لتنندت ذ د ذهدلاذ اأه ت د د ذتس تد ددعذ د دداكتهذاستساتد دداذاالت د ددتى ذاإسكت سن د د ذ د د ذ

است ات ذالت ع ذنتواذ ذسلهد ذن د ذاس د
اسا نت  .ذ

تت ت ذ ن اهذا نت ذاس تل تت  .ذ

-3ذ قتذت تهلذهلدذاست ا ذ د ذ دتحذاس لدتاذد دتلذاسادتن ت ذإلد اسذ

اسئلة الدراسة:

ذءسسذ كل ذاست ا لذت ك ذتنتتتذاس ؤااذاس وت ذاستتس

اند د ددس ذند د ددساذا د د ددتلتالذدن د د دساعذدل د د د ىذ د د د ذ د د دداكتهذاستساتد د دداذ

ذ

تذتس ذس تواذاستساتاذاالت دتى ذاإسكت سند ذ د ذء د اسذتدت ت ذ االت تى ذ ذاس لتاذاستعلت  .ذ
ن د اهذا نددت ذاس تل ددتت ذ د ذكلت د ذاست ات د ذالت ع د ذنتودداذ د ذ مصطلحات الدراسة:

سله ذن

ذاس

؟ذ

س تذ ذاست ا ذاعضذاس ت لنتهذستتستتًذتع تعذسهت ذ

ستت عذ ذهلاذاس ؤااذاس وت ذا ول ذاستتست ذ
• الاادورُ :ذتع ددهذ
-1ذ ددتذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذ د ذء د اسذ ا ن د ذاست د ذتننددأذ ددتذهددسذ تسقدددذ د ذ ساقددعذ عتن د لذستت ت د ذ
د ذن،2001ذصذ139اذاأنددهذ ل سى د ذ د ذ

ى لت ذتل ت ذتت ت ذ ن اهذا ندت ذاس تل دتت ذ د ذكلتد ذ ىلرذهلدذا تسا ذء كتنت ذاستناؤذات ست ذا نت ذ عت .
است ات ذالت ع ذنتواذ ذسله ذن

ذاس

؟ذ

ساستع ت د ددعذاإل اود د د ذسل د ددتس ذ ل سىد د د ذ د د د ذاس ه د ددتلذاس تسق د دددذد ذ

-2ذ ددتذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذ د ذء د اسذ تتء د نهتذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د لذساست د ذت ددهلذ
ى لت د ذتن تددلذتددت ت ذ ن د اهذا نددت ذاس تل ددتت ذ د ذكلت د ذ
است ات ذالت ع ذنتواذ ذسله ذن

ذاس

؟ذ

د ذت ددست ذساءددت ذ عددتذعذس هددت اهذساتلتهددتهذلتتددت ذسل د

ذ

اس لتننددت ذاا نددت ذاس تل ددتت لذساست د ذتنددت ذ د ذل د اذتنددتت اهذ

-3ذ ددتذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذ د ذء د اسذ

لت دذاست ا  .ذ

أهداف الد ارسة:

دداك ذاإنت نددهلذساستد ذتتددتحذاستساتدداذساس ددت ك ذ د ذااهت ت ددتهذ

ى لت د ذتنددستلذتددت ت ذ ن د اهذا نددت ذاس تل ددتت ذ د ذكلت د ذ •ذوساااااائل التواصااااال االجتمااااااعي اللكتروناااااي ذُذتع هد ددتذى د د د ذ
؟ذ
است ات ذالت ع ذنتواذ ذسله ذن ذاس
ن،2014ذص589اذاأنه ددتذ ل سىد د ذ د د ذاس ساق دددذاس تتند د ذىلدددرذ

-1ذاستع د عذىلددرذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذ سا ن د ذساآل اسلذستكددست ذتددتاقتهذ دددذد د اتذآل د ت ذسهددلذن د ذ
ذء اسذى لت ذتل ت ذتت ت ذ ن اهذا ندت ذاس تل دتت ذ استسلهته .ذ

ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتواذ ذسله ذن

ذاس

.ذ

ذس ذنت ذاستع تعذاإل او ذ هد ذ داكتهذاستساتداذاالت دتى ذ

-2ذاستع د عذىلددرذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذ اإسكت سند ذاس ت لد ذ د ذتددستت ذسذاسدسات ذآ ذن Twitter and
د ذء د اسذى لت د ذتن تددلذتددت ت ذ ن د ذ اهذا نددت ذاس تل ددتت ذ
ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتواذ ذسله ذن

ذاس

.ذ

WhatsAppالذاست د د ذتتد ددتحذس د د

ذاس تل د ددتت ذاستساتد دداذ

ساس دت ك ذساست تىداذ ددذتل دت ذستن تدلذستندستلذاس ند اهذاست ا ددت ذ

-3ذاستع د عذىلددرذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذ سلا نت .ذ ذ

د ذء د اسذى لت د ذتنددستلذتددت ت ذ ن د اهذا نددت ذاس تل ددتت ذ •ذإثاااراء التااادريس:ذُذتع ددهذىلد د ذن،2011ذص75اذاأن ددهذءء ددت ذ
.ذ
ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتواذ ذسله ذن ذاس
لاد د د اهذتعلت تد د د ذءس د ددرذك د دداذ د ددتذتن د ددسلذا د ددهذاس عل د ددلذساس د د د ذ د د د ذ

أهمية الدراسة:

اإل اساهذساسع لتتهذاستت ت ت ؛ذستننتأذدهتاعذاس تت ذاستعلت ت  .ذ

تت اذده ت ذاست ا ذ ذاآلت

ذ

-1ذاس ته ذ ذتاتت ذ

ذاست ا دتهذاسعلتدتذاتسلدت تهذاستد ذ ساتلتهددتهذءس ددرذدن د ذتل ددت ذستن تددلذستن ددستلذتددت ت ذاس ند د اهذ

تنت هتذ اكتهذاستساتاذاالت تى ذاإسكت سن ذ ذء اسذا ن
استت ت ت ذسا ا ذاس تل تت  .ذ

ستع د ددهذاساتن د د ذءل اوت د دتًذاأند ددهذءءد ددت ذ ع د دت عذس هد ددت اهذذسقد ددتلذ

ذ اسلتت ذاا نت ذاس تل تت ذ ذسله ذن

ذ

ذاس تل تت .ذ ذ

ذحدود الدراسة:

الحاادود الموعااوعية :اقتت د هذهددلدذاست ا د ذىلددرذاسك ددعذى د ذ
تس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذاس ت ل د ذ د ذتددستت ذ
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ساسدسات ذآ ذنTwitter and WhatsAppالذ د ذء د اسذ اندداذ ا سا ذ دداكتهذاسست د ذاالت تىت د ذن web-based Social
استت ت ذاس

ذتل ت ذستن تلذستندستلذتدت ت ذ ند اهذاس ند اهذ Networksا .ذ

است ا ت ذاسلتت ذاا نت ذاس تل تت ذ .ذ
الحدود البشرية :اقتت ه ذاست ا

ذ ستنسلذىلرذاسهساتعذاسلكت ذاس ن سس  .ذ

ذ ذاسنتست ذىلر ذل تد ذ

اس تل تت ذنانت ا،ذساساتس(ذىتتهلن105ا ذ

الت ع ذنتوا .ذ

الحدود الزمنية :تل ذت اتأ ذاست ا

اس تن ذاس اكتهذاالت تىت ذاس تننل ذناس ن سسد الذسهد ذا ندت لذ

ذ ذكلت ذاست ات ذ س د د د ذدهد د ددلذسد د د دده ذاسند د ددسعذا سا ذ د د دداكتهذاسست د د د ذاالت تىت د د د ذ
اس ددتلت ذىلددرذن ددتأذسا دددلذنت د ذتددلك هتذا ت د يذن،2010ذ

ذاسنتست ذ ذاس تا ذاست ا

ا ساذ ذىتلذن1436هذ–ذ1437ها .ذ
الحدود المكانية :تل ذت اتأ ذاست ا

ذاسنتست ذىلر ذ

اس تل تت ذنانت اذ ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوا .ذ

ذ ص144-139اذك تذتل

ذ

-ذت د ددستت ذنTwitterا ذ هد د د ذى د ددتلذ2006لذنتد د د ذتن د ددتلذلت د د د ذ

ذ استد ددتست ذاس تد د د لذاسد ددليذت د د د حذس د ددتلت تهذء د ددتاذتن د ددتت تهذ
نت تتاهاذنساذ سءسعذ عت ذانتذدقترذن140اذن دتًلذانتد ذ

ت هد د ذه ددلدذاستن ددتت تهذ د د ذتد د ن ذاس ددتلتلذ ددس اًذىل ددرذ ددكاذ

الطار النظري للدراسة:

ددتواذنتددت لذست ك د ذسل تددتاعت ذسا تددتقتسذق استهددتذ ات د ًذ د ذ
ذتتء ذاإ ت ذاسن د يذسهدلدذاست ا د لذتع تدعذ داكتهذاستساتداذ
االت د دتى لذسده ددلذدند دساعذه ددلدذاس دداكتهلذاتإء ددت ذءس ددرذتع ت ددعذ ت د نتهلذاس وت ددت لذدسذ تددت ذ لددعذاس ددتلتلذاس لت د لذستت ت د ذ
اأنددهذ دداك ذتساتدداذ د تع ذس ددهل ذاا ددتلتاللذس لتنت د لذست ك د ذ

استت ت لذس انلهذسى لتتته.ذ ذ
تُعتذ ذ ساقد ذس اكته ذاستساتا ذاإسكت سن ذاالت تى ذ

ذدا ذ ا تلتا هذاسا

ذاسهتتعذاس ن سا .ذ

تنت ته ذاإى ل ذاسلتتتل ذاسلي ذانتلتهذس تىته ذىلرذ ه سدذ سانددتسذىلددرذاست ا د ذاا ددت

ىت ذاستد ذقددتلذاهدتذاساتند ذ د ذكلتد ذ

س ذاس اك ذاسعتس ت ذناانت نها ذاسلتا ذاس تن ذنweb,2.0الذ است ات ذالت ع ذنتوالذنت ذلتسذتستت ذذ د ذاس تاد ذاس تنتد ،ذذاعدتذ

نت ذت تت ذاأنه ذءى تًذ ذ ت ذس ت لذتتتحذسكاذءن ت ذء تاذ اسد دسات ذد ذ د د ذنتد د ذا كتنتد د ذاا ددتلتالذ د د ذاستعل ددتلذاسل ددت ع ذ
سا تناتا ذاس علس ته ذدس ذا لات ل ذساستساتا ذ د ذا
لت د ذا ت اء ل ذاعك

ساستل تس ذساستنت ل ذنت

ات ذ ذاتو ذ ى س د دتًلذس د د ذاست ا ددتهذاسعلتد ددتذلتست د دتً؛ذسهدددلاذاقتت د د هذهد ددلدذ

ذاإى ل ذاستنلتتي ذ ا ذاإلاى ذ است ا ذىلته ت.ذ ذ
ذتتل ذء تسه ذ

ذل ا ذهتوتهذ سكد ددلسكذ د د ذدهد ددلذدن د دساعذس د ددتواذاستساتد دداذاالت د ددتى ذتستتد ددس ذ

س ؤ ته ذءسر ذاسل تهت ذ ذسقه ذ نتت ذناس ت ل ذ ،2012ذصذ نYouTubeالذسذاس ددت ذا ددسكذنFacebookالذساتا ددسذنBeboالذ
س تيذ ات ذنMySpaceالذس لك ذنFlickrا .ذ

200-199ا .ذ
تعريف شبكات التواصل االجتماعي ( :)Networking Mediaس ت ددتذتتعلددأذاددتسنسعذاس ددتن ذاس دداكتهذاالت تىت د ذاس تننل د لذنت د ذ
ُذتع عذاس نتس ذن،2012ذص28اذ اكتهذاستساتداذاالت دتى ذ ت د ددتلتلذ ته د ددتذا لهد د د ذاستد د د ت ذاس ن سسد د د لذستت تد د د ذا سنته د ددتذ
اأنهددتذ دداكتهذت تىلت د ذ تتددل ذاتس دداك ذاسعتس ت د ذاانت نددهلذنت د ذ سلتست د ددتتهتذس د ددهسس ذننله د ددتلذس د د د ذه د ددلدذاس د دداكتهذاس تننلد د د ذ
تت ددتحذس ددتلت تهتذاستسات دداذ د د ذديذسق ددهلذس د د ذديذ ك ددت ذ د د ذ كس د د د د د د د ددات ذنMocospaceالذس تد د د د د د د د د ذنMeepالذس ان د د د د د د د دداذ
اسع ددتسللذسق ددتذ هد د هذ د د ذاس ددنساهذا لتد د لذ نت د د ًذت ددس اهذ د د ذ نZannelالذسلد ددتتكسذنJaikuالذسسساد ددهذنLooptالذس ت هد ددتذ د د ذ
هد د ددسلذاستساتد د دداذساستند د ددت

ذاد د ددت ذاس د د ددعس لذساكت د د دداهذا د د د هتذ

ددتنت تهذاستسات دداذاإسكت سند د ذاالت ددتى ذاسنتو د د ذىل ددرذه ددلدذ

االت تى لذكسنهتذتع ذاسع قتهذادت ذاند ذاسا د ذىلدرذالدت عذ استننت ذنHumphreys, 2009,P. 24ا .ذ
س تتهلذس نت تتهللذستلتلعذس تو هتذ ذلت ذاس لت دذاإن تن  .ذ سسع دداذ د د ذده ددلذ دداكتهذاستسات دداذاالت دددتى ذاس تننلد د ذسا ك د د ذ
أهم أنواع وسائل التواصل االجتماعي:
ا د ددتلتا تًذ د د ذاس لت عد ددتهذاسعتس ت د د ذا د ددكاذىد ددتل،ذساس لت عد ددتهذ
ق ل ذهت ت ذنHumphreys, 2009,P. 24ا ذت اتنتهذ اسع ات د د د د ذا د د د ددكاذلد د د ددتصلذذهد د د ددسذت اتد د د ددأذذ د د د دداك ذاس د د د دسات ذد ذ
اكته ذس توا ذاستساتا ذاالت تى ذاإسكت سن ذءسر ذنسىت ذ نWhatsAppالذسقتذتأ
وت تت ذ
ِقاداذكداذ د ذا تدت ذاكتدس ذسلدت ذكدسلذن Brian Action and

هذهلدذاس اك ذ د ذىدتلذن2009اذ د ذ
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Jan Koumالذسك ه دتذ د ذقدتا رذاس اد لت ذ د ذ د ك ذتدتهسذ مراحل التدريس:

تكتد د لذستعتاد د ذاسد دسات ذد ذت ات ددأذسلت ا دداذاس ددس يذس تع ددتتذ تتء ذاستت ت ذ

ا

ذ اناذد ت دت ذ نلد ذتل دت ذاستدت ت لذ

اس نتد ددتهذسلهساتد ددعذاسلكت د د لذنت د د ذتتد ددتحذس د ددتلت تهذاستساتد دداذ س نلد د ذتن ت ددلذاست ددت ت لذس نلد د ذتن ددستلذاست ددت ت لذسهد د ذى لت ددتهذ

اس ات د د ذاتس ددتواذساست ددس ذساس ت ددتتسذساست ددسهذساسس ددتو لذا د د ذ

ت اا د ذس تتاللد ذس تكت لد لذتلد ذىلددرذاس علددلذاسنتددتلذاهددتلذنتددرذ

ت ددس ذااتت ددتاذاتإنت ن ددهذدسذا دداك ذ).(3Gذس د د ذدهدددلذد ددات ذ ت د د ددت تدذد ذتد د ددؤتيذدتاسدذاستت ت د د د ذاك د د ددتس ذساقتد د ددتا ذناسللت د د د ذذذذذذذ
انت دت د ذءنددهذاذتت لد ذ ددسىذ قددلذاسهددتتعذاس ن ددساذسل ددتلت ت لذ س تسعلذ،2015ذص38ا .ذ

س لتنت د ذاا ددتلتاللذسىددتلذنتل د ذاس ددتلتلذسكل د ذاس د س لذ دددذ -ذاس نل ذا سسر/ذتل ت ذاستت ت

ذ

ء كتنت ذءءت ذديذتتتأذدسذ لصذ ذت ت ذاسهتتعذساستساتداذ تل ت ذاستت ت ذى لت ذ ن د لذتهدتعذإ دتتذاس علدلذءسدرذن د ذ
عهلذا

ذد ذهلاذاستتتأذستتهذت اتأذاسسات ذد لذستت ت ذهدلاذ ا تلتالذ كسنتهذاساتو ذاستعلت ت ذساإ كتندتهذاس تتند لذساا دتعتاتذ

است اتددأذاإ كتنتد ذااتتددتاذ ات د ذسىلددرذ ددتا ذاس ددتى لذ ذسُتعددتذذلاذ س سالهد ذاس ساقددعذاستعلت ت د لذساست ل د ذىلددرذتددعساتتهتذا ن د ذس س ذ
ددعات ذكات د لذساست اتددأذا ساذ د ذنت د ذاا ددتلتالذ د ذاسساتددتهذ ىتست ذ د ذدلداذستدساذاس د

اس تند ددت لذساس لك د د ذاسع ات د د ذاس د ددعستت لذساعد ددضذاسد ددتساذاسع ات د د لذ ،2011ذص148ا .ذ

ذءسدرذد ءداذنتدتو ذاسدتعللذنادتسيلذ

ساس ددن تالذس ددن ت س الذسلنددس ذد تنتددتلذسا دداتنتتلذساس ددستتلذساسددتساذ ستد د ددلك ذاسك د د دداتن ذن،2008ذص26اذ ل سى د د د ذ د د د ذاس هد د ددت اهذ
ا س سات ذا ل ىذناس ا الذ،2015ذصذ97-96ا .ذ
سانددتسذىلددرذاست ا د ذاا ددت

استت ت ت ذاست ذتنت ذتنهذ نل ذتل ت ذاستت ت لذسه ذ ذ

ىت ذاستد ذقددتلذاهددتذاساتند ذ د ذكلتد ذ -ذتنتتتذا هتاعذاستت ت ت لذستتت تهتذا تن ذءل اوت  .ذ

است ات د ذالت ع د ذنتوددالذنت د ذاتءددحذد ذاس دسات ذد ذدك د ذس ددتواذ -ذتنتتتذاس ت لاتهذا

.ذ

ت ت ذستعللذاس

استساتد دداذاالت د ددتى ذا د ددتلتا تًذسانت د ددت اًذ د د ذاستعلد ددتلذاسلد ددت ع ذ -ذتنتتتذاسلا اهذاستعلت ت ذسلتت ت  .ذ

ى س دتًلذس د ذاست ا ددتهذاسعلتددتذلتستدتًلذسقددتذلددتسذا ددتلتا هذ د ذ -ذالتتت ذا ت اتتلتتهذاستت ت ذاس نت ا  .ذ
اس تا ذا سسرذ ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوا .ذ

-ذالتتت ذس تواذتكنسسسلتتذاستعلتلذاس و  .ذ

ذتعريف التدريس:

-ذتنتتتذدتساهذسد تست ذاستنستلذاس نت ا  .ذ

ُتعددتذذاستددت ت ذن ددت تًذالت تىت دتًذقتو دتًذىلددرذاستساتددالذتهددتعذءسددرذ -ذتنتتد د ددتذاستعتند د ددتهذاس ن ست د د د لذسا ن د د د ذاستعلت ت د د د ذاس ت د د د ت ذ
ء ددت ذتعلددلذاس د

لذست ددعرذءسددرذتننتددأذدهددتاعذاس ددتت ذاست ا ددت لذ اس و  .ذ

ستتءد د د ذ د ددلسكذاست د ددت ت ذ ل سىد د د ذ د د د ذا ع د ددتاذاستسات د ددلت ذ -ذاس نل ذاس تنت /ذ نل ذتن تلذاستت ت

ذ

ساإلد د اساهذساسند د ا اهذاستد د ذت ددتلذتس ت ه ددتذى لتد دتًذا تند د ذ ن د د ذ تتء د ذ نل د ذتن تددلذاستددت ت ذ ل سى د ذ د ذاس هددت اهذاستت ت ددت ذ
س نتددست ذ د ذاس علددللذاسددليذتهتددتذاس ساقددعذاستعلت ت د ذاست تىلت د لذ ا تاوتد ذاست اتنت د لذاست د ذتنددسلذاهددتذاس علددلذ دددذ

است ذتنت ذات ذاس
دل دداذءك ددت ذاس د د

ذس سعذس كسندتهذاساتود ذاستعلت تد لذ د ذ اسددت

ذدسذاس ع ددالذ د ذدلدداذءنلددت ذستننتددأذا هددتاعذاستت ت ددت ذ

ذاسلاد د اهذاست استد د ذ د د ذداعتته ددتذاس ع تد د ذ است د د ذل د د ذسهد ددتذاس علد ددلذ د د ذ نل د د ذاستد ددت ت ذا سسد ددرذناسللت د د ذذذذذذ

ساس هت تد د د ذساسنت تد د د ذسااتلته د ددتهذاس

ساد د د ذنق د ددت ذسآلد د د س لذ س تسعلذ،2015ذص39ا .ذ

،2008ذذص21-20ا .ذ

ست د ىذاساتن د ذد ذى لت د ذتن تددلذاستددت ت ذتنددسلذىلددرذاست تىدداذاددت ذ

س د د د ذ د ددتتأذتع ت د ددعذاست د ددت ت ذاسل د ددت ع ذت د ددلك ذق د ددس ذسآلد د د س ذ اس د د د
ن،2012ذصذ139اذدن ددهذى لتد د ذ نت ددست ذس ل
تتء ذ ل سى ذ ذا ن

ذساس علد د ددلذس كسند د ددتهذاساتو د د د ذاستعلت ت د د د لذسكل د د ددتذ اتذهد د ددلاذ

دليذتع ددتذده ددلذ
د د ذس ن د د لذ است تى ددالذا ت ع ددهذ ع ددهذ ؤ د د اهذاس ددتعللذاسن د د لذاس د ُ

ذساإلد اساهذاس ت ل دل ذساس تتتاعد لذ ا ت اتتلتتهذاستت ت ذاسنتت  .ذ

استد د ذتن ددسلذاه ددتذىء ددسذهتود د ذاست ددت ت لذ دددذ
اسد ددت

اددهذتالدداذقتى د ذ

ا ددهذتال دداذقتىد د ذ ستن د ددتتذاسك د دداتن ذن،2008ذصذ27اذ ل سىد د د ذ د د د ذاس ه د ددت اهذ

لذ د د ذء د ددت ذ ن س د د ذاسلت ع د د لذانتد ددتذ د ددتىت ذ د د

ذ استت ت ت ذاست ذتنت ذتنهذ نل ذتن تلذاستت ت لذسه

اسلت ع ذىلرذاستعللذاسلات  .ذ

ذا تلتالذتهتو ذ و ذس ن ذستعللذاس83

.ذ

ذ
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ذتس تعذس ا ذاس علس تهذاس تان ذ ذاس سءسعذاسلتتت .ذ-ذى ضذ علس تهذاست

ذاسلتتت .ذ

عتست ذ اكتهذاستساتاذاإسكت سن ذ ذانتسذى قتهذءن دتنت ذادت ذ

ذا تلتالذس ذ لت ذسا ت ذد نتسذاس-ذ

نMoeller and Nagy, 2013الذاست د ذهددت هذءسددرذ ع د ذ

ذساس نتق  .ذ

ذد ول ذ تنسى ذس ت ذست كت ذاس

اس د د

.ذ

ذاس عل د دت ذقاد دداذاسلت د د ذاسد ددلت ذتنت د ددس ذءسد ددرذلن د ددتتهذ

لتل لذستتذ س ذ ذلت ع ذتاكستتذاسلنساتد لذسكدلسكذ ع د ذد د ذ

-ذا د ددتلتالذا د ددت اتتلتتهذاست د ددت ت ذسس د ددتواذتكنسسسلت د ددتذاستعل د ددتلذ است تىد دداذاد ددت ذاس د د

ذىلد ددرذت د ددست ذ نت د ددتتهللذس ع د د ذذ ساود ددتذ

اس نت ا  .ذ

ا دتلتالذهدلدذاس داكتهذاالت تىتد ذاإى تد ذ د ذ لدتاذاست اتد .ذ

-ذتنستدذاسن ت تهذاستعلت ت ذاستعل ت  .ذ

سقتذا تلتلذاساتن ت ذاس نه ذاسست لذستكسنهذىتن ذاست ا ذ ذ

ذتع ت ذستسلتهذتعللذاس-ذء اكذاس

.ذ

ن110اذ د

ذ ذاس نتق تهذساست اتنتهذاسع لت  .ذ

-ذ اىتهذاس سأذاس تت ذ ذتعللذاس

لذستدلذل ددذ علس دتهذاست ا د ذ د ذلد اذا دتاتت .ذ

سقد ددتذد ه د د هذنتد ددتو ذاست ا د د ذد ذ د دداكتهذاستساتد دداذاالت د ددتى ذ

.ذ

اإسكت سن د د ذدتساهذتساتد دداذلاهذ عتست د د ذ د د ذ د ددتذاسل د ددس ذساند ددتسذ

-ذءتا ذاستعذسءا ه .ذ

ى قددتهذءن ددتنت لذست ددست ذ نت د ذذاس د

ذكتتا ذ للصذاس سءسع .ذ-ذتن تلذاستعتنتهذاس ن ست ذسا ن

ذاسعل ت د ذساالت تىت د ،ذ

ستع ت د ذدسات د ذاس د ساا ذاإن ددتنت لذسسك د ذهددلاذتنتددت ذ تددتاًذ د ذ

ذاس ت ت  .ذ

اسسقهلذساتءدحذد ذ د ذداد ذ ساودتذهدلدذاس داكتهذاالت تىتد ذ د ذ

ذ

اس لد ددتاذاست اد ددسي ذاستساتد دداذ د دددذاس عل د ددت لذستاد ددتتاذاس علس د ددتهذ

-ذاس نل ذاس تس /ذتنستلذنتتو ذاستت ت

ذننددسذ ساسلا اهذات ذاس

تنددستلذنتددتو ذاستددت ت ذهددسذتنتت ددتذ ددتىذتنددتلذتعلددلذاس د

سذس ساكا ذاست س اهذاسعل ت  .ذ

تننتد د ددأذدهد د ددتاعذاستد د ددت ت ذ د د د ذاس لد د ددتاهذاس ع ت د د د ذساس هت ت د د د ذ ك دتذدلد ىذكدداذ د ذ س ددت ذسآلد س ذن Thormann et al.,
ساسسلتانت د د لذكد ددلسكذ ع د د ذن د دسان ذاسند ددس ذساسءد ددععذ د د ذت اتد ددأذ 2013الذت ا د ذهددت هذءسددرذتنلتدداذاسع ق د ذاددت ذت تىدداذاس د
اس ه ددت اهذاستت ت ددت ذ د د ذ ان دداذاست ددت ت لذ د د ذدل دداذت تت ه ددتذدسذ
ت ست ه د ددتلذا د ددتذت و د ددلذق د ددت اهذاس د د د

دددذ دداكتهذاستساتدداذاالت ددتى ذساست كتد د ذاسنتق ددتذسددتىذاس د د

187-186ا .ذ

ذ د ذل د اذ نتددت ذاست كت د ذ

ستلك ذقس ذسآل س ذن،2012ذصذ133اذ ل سى ذ ذاس هت اهذ اسنتق ددت؛ذستنلت دداذاسع قد د ذا ددت ذت تى دداذاس د د
استت ت ت ذاست ذتنت ذتنهذتنستلذنتتو ذاستت ت لذسه

ذ

ست كت هلذاسنتقت.ذستكسنهذىتند ذاست ا د ذ د ذ د

ذتنتتتذ تسىذتننأذا هتاعذاستت ت ت  .ذساسسلتانت ذسلت

ذ

ذناسنت د د د لذ،2006ذصذ اس عل ت ذالت ع ذست ل ذ ذاسساتتهذاس تنت ذاا تكت لذسا دتلتلذ
اساددتن س ذاس ددنه ذاسست د ذاا تاددت

-ذتنتتدتذ دتسىذت كد ذاس د

ذ

اس د د

ذ دددذه ددلدذاس دداكتهذ
ذ ل سىدتهذ د ذ

ذءند ددتىذهد ددلدذاس ل سىد ددتهذ لتنند ددت ذاد ددتس ذىا د د ذ د دداك ذ

ذ د ذاسلساند ذاس ع تد ذساس هت تد ذ اانت ندده.ذسق دتذتستددلهذاست ا د ذءسددرذسلددستذى ق د ذءتلتات د ذاددت ذ

.ذ

ىتند د ذاس د د

ذاس ددلت ذت ددتىلساذ دددذ دداكتهذاستسات دداذاالت ددتى ذ

-ذالتت د ددت ذد ء د دداذا د ددت اتتلتتهذاست د ددت ت ذسا ن د د د ذساسس د ددتواذ سقت تهلذىلرذاست كت ذاسنتقتلذ ذلد اذاس نتق دتهذسىد ضذد كدت ذ

استعلت ت ذاس نت ا  .ذ

لتتد ددت لذستنتتد ددتذاس ن د ددتهذس د د ذد د ددول ذس ساله د د ذاس ساقد ددعلذ

-ذتنتتتذتع ذساتهذتعللذاس

.ذ

-ذ عتسل ذلسان ذاسءععذ ذ هت اهذاستعللذستىذاس

ساذت اكذسلهتهذاسن
.ذ ذ

ذاس تعت ء لذستسءتحذاس تهتلذاسلت و  .ذ

ذسدل دذهذاسلهن د ذن2013اذت ا د لذهددت هذءسددرذاسك ددعذى د ذساقدددذ

ذتس تد ددعذاست لت د د ذاس الع د د ذ د د ذت د ددست ذا تاسذاستت ت د د ذ د د ذ ا ددتلتالذ ساقدددذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذ د ذتعلددلذ ددتت ذاناذاستت ت ذاس

.ذ

اسنت

ذاآلس ذ ذاس نل ذاس تنست ذ ذاس لكد ذاسع اتد ذاس دعستت ذ

د د ذسلهد د ذن د د ذاس عل ددتهذساس تسا ددتهلذسق ددتذا ددتلت هذاس ددنه ذ

الدراسات السابقة:

د ذءددسسذ ت ت د اهذاست ا د لذت ددتع ضذاساتن د ذاعددضذاست ا ددتهذ اس د ددن ذاسست د د ذ د د ذل د د اذا د ددتاتت ذدىد ددتذسل د دددذاساتتند ددته.ذ

لاهذاست ددل ذات ددتلتالذس ددتواذاستسات دداذاالت ددتى ذاإسكت سند د ذ ستكسند ددهذىتن د د ذاست ا د د ذ د د د ذن25اذ عل د د ذن291اذ تسا د د لذت د ددلذ
دتلذساس ددتعلل.ذس د د ذءد د نهتذت ا د د ذ ددسس ذسن ددتل ذ التتت ه ذاتس تن ذاسع ساوت .ذسقتذد ه هذنتتو ذاست ا د ذد ذساقددذ
د د ذ ل ددتاذاستعل د ذ
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ا ددتلتالذ ساقدددذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذ د ذتعلددلذ ددتت ذ ا
اسنت

ت د ددت ذتلت د ددصذنت د ددس ذس تتء د ددتتهذ د د د ذتسسد د د ذاسكست د ددهلذ

ذاآلس ذ ذاس نل ذاس تنست لذلتسهذات لد ذ تس د لذك دتذ ساستع د عذىلددرذ دتىذاإ كتنددتهذاس تددس ذسهددؤاسذاس لا د لذستساى د ذ

د ذاتلتهددتهذاس عل ددتهذننددسذا ددتلتالذهددلدذاس ساقدددذ د ذتعلددلذ ددتت ذ ا ددتلتالذا ن ددت ذاستساتدداذاالت ددتى لذساستعدد عذىل ددرذاسلساند د ذ
اسنت

ذاآلس لذكتنهذات ل ذ تس

.ذ

اس ه د ذسى قتهددتذاتستنتددتاذاست ا د .ذسا ددتلتلذاساتن د ذاس ددنه ذ

ذسق ددتلذاس ه اند د ذن2013اذات ا د د ذه ددت هذءس ددرذاستعد د عذىل ددرذتس ذ اسستد د لذنتد د ذت ددلذا ددتاتت ذسل دددذاس علس ددته.ذستكسن ددهذىتند د ذ
ساقدذاستساتاذاالت تى ذ ذناذاس ك هذاست ذتسالهذ

ذ است ا د د د د ذ د د د د ذن32اذ تسا د د د دتًذسن224اذ تسا د د د د ذًذ د د د د ذتلتد د د ددصذ

است ات د ذاسع لتد ذساتلتهددتتهلذننسهددتلذسقددتذا ددتلتلذاس ددنه ذاسست د ذ اس تتءتتهذساسنت س .ذسقتذد ه هذاسنتدتو ذد ذا دتلتالذاس د
استنلتلد د د د د لذستءد د د د د نهذدتساهذاست ا د د د د د ذ سق د د د دددذسل د د د ددت ذا د د د ددسكذ ساس تساددتهذسا د ا ذاستساتدداذاالت ددتى لذس

ذ

ددت تت ذ نهددتذت ا ددتتًلذ

نFacebookالذسا د د ددت ت ذستنلتد د دداذاس نتد د ددسىلذس نتد د ددت ذاتلد د ددتد.ذ س د د د ذده د ددلذتساىد د د ذا د ددتلتا هتذت د ددهتاذاا د د د عذىل د ددرذدن د ددت ذ
ذاست ات د د ذ اس د ددتلتاهذاسعل ت د د ذ د د ذ لد ددتاذاستلتد ددصلذساسنتد ددساذىلد ددرذ

ستكسن ددهذىتن د د ذاست ا د د ذ د د ذن163اذ تساد دتًذ د د ذ د د

اسع لت د ذ د د ذكلت د ذاست ات د ذالت عد د ذدلذاسندد ى.ذسق ددتذد هدد هذنت ددتو ذ

علس ددتهذس هددت اهذء د س ت ذت ا ددت لذسذتددتت ذ س ذاستساتدداذاددت ذ

است ا د د ذد ذ سقد دددذاس د ددت ذاد ددسكلذ د ددتهلذات ل د د ذكات د د ذ د د ذند دداذ اس لا ذسا
اس ددك هذاستد د ذساله ددهذ د د

تتل  .ذ

ذاست اتد د ذاسع لتد د ذد ن ددتسذاست ات ددأذ ذسقتذدل ىذكاذ ذتت ذسسذسآلد س ذنYan Lu et al., 2014الذ

اس تددتان ذاسع لد لذستكسنددهذسددتتهلذاتلتهددتهذءتلتاتد ذننددسذا ددتلتالذ ت ا د ذهددت هذءسددرذاستع د عذىلددرذكت ت د ذا ددتلتالذ د
اس ت ذاسكلذ دذىتلذسلستذ سأذلاهذتاس ذءنتتوت ذتع ىذءسدرذ س د د د
.ذ

ت ت ذاستلتصذسذ ت ت ذاس عتاذاست اك ذسل

ذاس ددتنسيذ

ذاسلت عد د د ذسس د ددتواذاستسات د دداذاالت د ددتى ذاإسكت ذسند د د لذ

ستنتت ددتذاسلساند د ذاستد د ذتت لد د ذاهت ددتلذاس ددؤسست ذ د د ذاس ددتا

ذ

س د د ذت ا د د ذءاد د اهتلذن2014ا،ذاستد د ذه ددت هذءس ددرذاستعد د عذىل ددرذ اس تنست لذساسنتتتاهذاسلت عت .ذسا تلتلذاساتن س ذاس نه ذاسست لذ
ده ت د ذسساقدددذا ددتلتالذ دداكتهذاستساتدداذاالت ددتى ذ د ذاسع لت د ذ
استعلت ت د د ذالت عد ددتهذتد ددعتتذ ت د د ذ د د ذسله د د ذن د د ذاس د د

ذ است ا ذ ذن124اذ تسادتًذ د ذاس دتا

سدىءددتسذهتود د ذاست ددت ت لذسا ددتلت هذاساتن د د ذاس ددنه ذاسستد د .ذ

ستء د د نهذدتساهذاست ا د د ذا د ددتاتت ذلد ددتصذسل د د

ستكسند ددهذىتن د د ذ
د د ذل د د اذا د دتاتت ذسل د دددذ علس د ددتهذاست ا د د .ذ ذ
ذاس تنستد ،ذسن133اذ تسادتًذ

د د ذلت عدد ذان ددتذق انددهذ د د ذساتدد ذ لس تددتاذا

لذسا د ددتاتت ذ نتتولهدت ذد ذ د

تكتد د .ذس دد ذده ددلذ

ذاس نلد ذاس تنستد ذت دتلت س ذس دتواذاستساتداذ

لد ددتصذ ىءد ددتسذهتو د د ذاستد ددت ت لذستكسند ددهذىتن د د ذاست ا د د ذ د د ذ االت ددتى ذاإسكت سن د ذ د ذدلدداذ ددتىتتهلذىلددرذى لت د ذاسددتعلللذ
ن900اذ تس ذ ذلت ع ذد تس ذسلت ع ذ سهت ذسلت ع ذلندس ذ ك ددتذد ذ د د

ذاسلت عد د ذت ددتلت س ذه ددلدذاسس ددتواذا ددكاذدكاد د ذ

اسد دساتيذ د د ذتد ددعتتذ تد د لذسك ددلسكذن600اذ د د ذدىء ددتسذهتو د د ذ د نتسذاستنتقهلذاتسلت ع ذ ذدلداذ ع د ذاساتود ذاسلت عتد لذستسلتدهذ
استددت ت ذاتسلت عددتهذاس ددلكس .ذس د ذدهددلذنتددتو ذهددلدذاست ا د ذد ذ اهت د ددتلذاس د ددؤسست ذ د د د ذاس د ددتا

ا ددتلتالذاس د د

ذاس تنستد د د ذءس د ددرذءن د ددتسذ ساق د دددذ

ذسه ددلدذاس دداكتهذت ددلذ د د ذدل دداذاست ت ددهذساست ددلت ذ ءسكت سنت ذسلتساتاذاالت دتى ذ د ذءدسسذنتلدتتهلذسلتتوتدهللذ

س ع د ذا لاددت ذاس تت ددت ذساالت تىت د لذستاددتتاذاس علس ددتهذ دددذ ك ددلسكذتسلت ددهذاسنت ددتتاهذ د د ذاسلت عد د ذءس ددرذت ددت ت ذدىء ددتسذهتود د ذ
اسد د

سلذساا د دت تت ذ د ذاس د د

اإلتاد د د ذا

ذاس ت تدد ت ذ د د ذ ددتىتتهلذ د د ذ استد ددت ت ذس د ددت ذس د ددتواذاستساتد دداذاالت د ددتى ذاإسكت سندد د ذ د د د ذ

د ددول ذاست د ددعا ذاس تعلند د د ذا د ددتس ن اهذاست ا د ددت لذك د ددتذ استت ت  .ذ

د هد د د هذاسنت د ددتو ذد ذدىء د ددتسذهتود د د ذاست د ددت ت ذت د ددتلت س ذه د ددلدذ ك ددتذق ددتلذكته د د ذن2015
اس دداكتهذ د ذدلدداذاستاددتتاذاسعل د ذ دددذاس د

Kahveci,اذات ا د د لذه ددت هذءسد درذ

سذاتسكلت د لذس تتاع د ذ استع د د عذىلد ددرذتتد ددس اهذس د ددتهتلذاس عل د ددت ذقاد دداذاسلت د د ذند ددساذ

ا لات ذاستس ت ذاس تت ت ذساالت تىت  .ذ

ا د ددتلتالذس د ددتواذاستساتد دداذاإى ت د د ذاالت تىت د د ذ د د ذتد ددت ت ذ

ذك د ددتذهد ددت هذت ا د د ذاسعنت د د يذن2014الذءسد ددرذت د ددلتصذاسساقد دددذ است ا د ددتهذساس د دساتذاالت تىت د د لذس ع د د ذآ ت هد ددتذاس تسقع د د ذىلد ددرذ
است اتند د ذا ددتلتالذاد د ا ذاستسات دداذاالت ددتى ذناان ددتن الذ–ذ تددت ت ذاست ات د ذاسس نت د .ذسقددتذا ددتلتلذاساتن د ذاس ددنه ذاس ددن لذ

است ددستت ذ–ذاس ددت ذا ددسكاذ د د ذاستعل ددتلذساس ددتعللذس لاد د ذكلتد د ذاست اتد د ذ ستد ددلذل د دددذاتتند ددتهذاست ا د د ذ د د ذل د د اذاس ند ددتا هذاس لتد ددت .ذ
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ذ
ستكسن ددهذىتند د ذاست ا د د ذ د د ذن12اذ تساد دتًذس تساد د ذن6ذلك ددس ذس6ذ اتن د د ددتذىتند د د د ذاست ا د د د د ذاسنتستد د د د ذ د د د د ذ د د د د
ءنت اذ ذلت ع ذ تاذ

ذاست ا د د ددتهذاسعلت د د ددتذ

ذت كتت.ذسقتذد ه هذنتدتو ذاست ا د ذ ناس تل تت ا،ذاسلت ذتت تعس ذانت اهذدكا ذىلرذاستعللذاسلات ،ذس تذ

د ذا تلتالذس تواذاستساتداذاإى تد ذاالت تىتد ذادتس(ذا ه تد ذ تت لاهذ نل ذاست ا تهذاسعلتتذ ذااىت تتذىلرذاسن

ذ ذى لتد ذ

د ذتددت ت ذاست ا ددتهذساس دساتذاالت تىتد لذسلسددكذس سالهد ذتنددتيذ اس د د ددتعلل،ذسه د د ددلاذ د د ددتذتت د د د د دذسه د د ددلذس د د ددتواذاستسات د د دداذاالت د د ددتى ذ

اس د ددتنت تهذاإى ت د د لذك د ددتذد ه د د هذء د د س ذسى د د ذذاس تس د د ذ اإسكت سند د .ذسق ددتذ ددته هذاست ا ددتهذاس ددتان ذ د د ذتنتت ددتذ ددكل ذ
اس عللذ ذ لتاذاست ا تهذساس ساتذاالت تىت ،ذ د ذتسلتدهذ

ادهذ است ا د د ذاسنتستد د لذست ددتت ذد ددولتهتذسده ددتا هت،ذستنتت ددتذ لت عه ددت،ذ

نن ددسذا ددتلتالذه ددلدذاسس ددتواذ د د ذاستعاتد د ذىد د ذآ اوه ددلذسد كدددت هلذ ستنتتددتذاإلد اساهذاس نت ددا ذست اتنهددت،ذك ددتذتددلذاا ددت تت ذ نهددتذ د ذ

ان ت د ،ذذساا ددت تت ذ نهددتذ د ذى لت د ذاسننددتذساستنددستلذاسهددتتعذاسددليذ تتد د تلذسان ددتسذا تا ذاس ددتلت ذسه ددلدذاست ا د د ذسانتوه ددت،ذستنلت دداذ
تلتلذ اتتئذاس سا ن  .ذ

نتتولهتذست ت هت .ذذ ذ

التعقيب على الدراسات السابقة:

إجراءات الدراسة:

د د د ذلد د د اذىد د د ضذاستا د ددتهذاس د ددتان ،ذتا د ددت ذد ذاع د ددضذه د ددلدذ

تتنتسا ذاساتن ذ نه ذاست ا  ،ذس لت د ذاست ا  ،ذس تن ذاستأكتذ

است ا د ددتهذه د ددت هذءس د ددرذ ع د د د ذ تىلتد د د ذستس ذس د ددتواذاستساتد د دداذ

ذتتأ ذس اته ذدتا ذاست ا  ،ذاتإءت ذءسر ذل ساه ذت اتأذ

االت ددتى ذاإسكت سند د ذ د د ذان ددتسذى ق ددتهذءن ددتنت ذا ددت ذاس د د

ذ

است ا ،ذسا

تست ذاإنتتوت ذاس تلت ذ ذ عتسل ذاتتنتتهت .ذ

اس عل ددت ذست ددست ذ ن ددت تهلذس ساو ددتذا ددتلتا هتذ د د ذ ل ددتاذاست اتد د ،ذ منهج الدراسة:

كت ا د نMoeller and Nagy, 2013الذس نهدتذ دتذهدتعذءسدرذ تل ذا تلتل ذاس نه ذاسست ذاس ن  ،ذاسلي ذد ت ذءسته ذكا ذ ذ
ع د د ذى قد د ذه ددلدذاسس ددتواذستأ ت ه ددتذىلدددرذاست كتد د ذاسنتقد ددتذس ددتىذ ىست ذ ذس لكتسي ذن ،1992ذص114ا ذءسر ذدنه ذتنسل ذىلر ذى ضذ

اس د

ذاس عل دت ،ذكت ا د ذنThormann et al., 2013الذ ساقدذ ته ذت است ذ عتن ،ذستنلتلهتذست ت هت؛ذ ذدلاذاا ت تت ذ

ذساع ددضذ نه ددتذه ددتعذءس ددرذ ع د د ذساق دددذا ددتلتالذس ددتواذاستسات دداذ
االت ددتى ذاإسكت سند د ذ د د ذتعل ددلذاس د د

نهتذ ذاسسقهذاسنتء ذس ذاس تناا.ذذذ ذ

،ذس د د ذ ل ددتاذت ددت ت ذ مجتمع الدراسة :ذ

اس ندته ذاست ا ددت ،ذكت ا د ذناسلهند ،ذ2013ا،ذست ا د ذناسعنتد ي،ذ تكس ذ لت د ذاست ا

2014ا،ذست ا ذنءا اهتل،ذ2014ا،ذست ا ن Yan Lu et al.,

ذ

ذل تد ذ

ذكلت ذ

ذاس تل تت ذ

است ات ذالت ع ذنتوا ذناسانت ال ذاساتس( ذىتتهل ذن105اذ

2014ا،ذست ا د نKahveci, 2015ا.ذس ددلذتنددسعذدهددتاعذهددلدذ اسلت ذتت س ذ ذق ل ذاس نت ذاا

ت  ،ذسق ل ذاس نته ذس أذ

است ا ددته،ذستنددسعذىتنتتهددتذسدتساتهددت،ذءاذدنهددتذدل عددهذنددساذاس دتس ذ استت ت  ،ذ ذسق ل ذاست ات ذ ذ ت ذناإتا ذاست است ال ذ

اإتل ددتا ذسس ددتواذاستسات دداذاالت ددتى ذاإسكت سند د ذستأ ت ه ددتذ د د ذ است ا
ى لتت ذاستعلتلذساستعلل،ذسهلاذ تذت عرذءستهذاست ا ذاسنتست .ذك تذ ذ

لذ

ذاس تاذ

ذا ساذسلعتلذ1436هذ/ذ1437ه .ذ

عينة الدراسة:

د ذاعضذاست ا تهذاس تان ذتت أذ دذاست ا ذاسنتستد ذ د ذا دتلتالذ ن اًذست ذنللذ لت دذاست ا ،ذ إ ذاسعتن ذ د لهذل تددذد د اتذ
اس د د ددنه ذاسست د د د ذسدتاتهد د ددتذناا د د ددتاتت ا،ذستلتلد د ددعذاعد د ددضذهد د ددلدذ

لت دددذاست ا د د ،ذسق ددتذال دد(ذءل ددتس ذى ددتتذاا ددتاتتنتهذاس كت لد د ذ

است ا تهذى ذاست ا ذاسنتست ذ ذاسعتن ؛ذنت ذتكسنهذىتن ذ ذ

است ا تهذاس تان ذ ذ

سل تدددذ د

ذاستعلتلذاسعتل،ذدسذاستعلتلذاسلت ع ،ذ ذ

استتس

ذ

ذاس تل ددتت ذن96اذا ددتاتتنتً،ذك ددتذ د ذاسلددتساذن1اذ

ذذذذذذذذذذذلتسان1ا ذتس تدذء اتذىتن ذاست ا ذن
القـســـــــــــــم
الثقافة اإلسالمية
المناهج وطرق التدريس
التربية(اإلدارة التربوية)
مجم وع االس تبيانات المكتمل ة
لجميع طالب الماجستير

االستبيانات
الموزعة
51
25
29

االستبيانات غير
المكتملة
6
1
2

 96استبيانا

86

ذاسن ل ذ

مجموع االستبيانات المكتملة لكل
قسم
45
24
27

مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 94 -79 ،)1(36
أداة الدراسة:

صدق أداة الدراسة:

ذتلذا تلتالذاا تاتت ذسل دذاتتنتهذاست ا ،ذنت ذتلذءىتاتدذ ذ تلذءىتاتذاا تاتت ذ ذتس تهذا سست ذ ذن48اذ ن ،ذس ذدلداذ

ءسسذا تاتتهذاس تان ،ذنساذ

ذ نتس ذ

ع د ذ ددتىذ نت ددا ذ ند د اهذاا ددتاتت ذ ه ددتاعذاست ا دد ،ذس ددتىذ

اس نددس ذا سا ذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سند ذ د ذ استق د د ذاسعل ت د د ذ د د ذتد ددتت ذاس ن د د اه،ذس د ددتىذ س د د ذكد دداذ ن د د ذ
ء د اسذى لتد ذتل دت ذتدت ت ذ ند اهذا ندت ذاس تل دتت ذ د ذكلتد ذ سل نس ذاسليذتنت ذءسته،ذتلذى ضذاا تاتت ذىلرذ ل سىد ذ د ذ

است ات ذالت ع ذنتوا،ذستتكس ذ ذن15اذ ن  .ذ

اس نك ددت ،ذ د د ذلسيذاسلاد د ذساالتت ددتص،ذ د د ذدىء ددتسذهتود د ذ

اس نس ذاس تن ذتس ذس دتواذاستساتداذاالت دتى ذاإسكت سند ذ د ذ استد ددت ت ذ دد د ذق د ددلذاس ند ددته ذس د د أذاست د ددت ت ،ذسق د ددلذاسس د ددتواذ
ء د اسذى لت د ذتن تددلذتددت ت ذ ن د اهذا نددت ذاس تل ددتت ذ د ذكلت د ذ ستننتد ددتهذاستعلد ددتل.ذس د د ذءد ددسسذآ اسذس ن د ددتهذاس نك د ددت ،ذتد ددلذ
است ات ذالت ع ذنتوا،ذستتكس ذ ذن15اذ ن  .ذ

اس نس ذاس تس

تعددتتاذتددتت ذاعددضذاس ند اه،ذست د ذاعءددهت،ذستددلذاإانددتسذىلددرذ

ذتس ذس تواذاستساتداذاالت دتى ذاإسكت سند ذ د ذ

ند د اهذاا ددتاتت ذاستد د ذنت ددلهذىل ددرذن ددا ن70%اذ ددأك ذ د د ذ

ء د اسذى لت د ذتنددستلذتددت ت ذ ن د اهذا نددت ذذاس تل ددتت ذ د ذكلت د ذ ات ددتأذاس نك ددت ،ذساتستددتس ذ نددتذتكددس ذاا ددتاتت ذاتددس تهذاسنهتوتد ذ
است ات ذالت ع ذنتوا،ذستتكس ذ ذن14اذ ن  .ذ

ذنذ44اذ ن  .ذ

سقددتذالدد(ذ ل ددسعذ ن د اهذاا ددتاتت ذاتددس تهذاسنهتوت د ذن44اذ ن د ،ذ ثبات أداة الدراسة:

ذست هذاإلتا ذىنهدتذس ندتًذس نتدت ذستكد هذنذLikertاذاسدليذتتكد ذس ذ تلذن ت ذ عت اذ اتهذكاذ ندس ذ د ذ ندتس ذاا دتاتت ،ذسكدلسكذ
د د ذل د د ذلت ددت اه،ذسك دداذلت ددت ذتأل ددلذت لد د ذ عتند د ،ذك ددتذ د د ذ ن ت ذاس اتهذذاسكل ذس

اسلتسان3ا.ذ ذ

دتاتت ،ذ د ذلد اذا دتلتالذ عت داذدس دتذ

ك سناتخذنAlphaذCronbachا،ذك تذ ذاسلتساذن2اذاستتس

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذلتسان (2ذ عت اذ اتهذكاذ نس ذ ذ نتس ذاست ا ذىلرذنت ،ذساس اتهذاسكل ذسل تدذاس نتس ذ ذ
المحــور

إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

معامل الثبات ( ألفا كرونباخ )
0.822
0.855
0.833
0.921

األول
الثاني
الثالث
معامل الثبات الكلي

-5ذتذس تدددذاا ددتاتت ذىلددرذ لت دددذاست ا د ذ د ذاس تدداذاست ا د ذ
ا سا،ذسلعتلذ1436هذ/ذ1437ه .ذ

-1ذتت تلذاا تاتت ذ ذتس تهذا سست  .ذ

-6ذل دذاا تاتتنتهذاعتذاإلتا ذىنهتلذسا تاعتتذ ت ذاس كت ا .ذ

-2ذى ضذاا تاتت ذىلرذ ل سى ذ ذاس نك ت  .ذ

-3ذتعتتاذاا تاتت ذ ذءسسذآ اسذس نت نتهذاس نك ت  .ذ

-7ذءتلتاذاتتنتهذاست ا د ذءسدرذاسنت د ذاآلسد لذات دتلتالذا ندت ذ

-4ذانتسذاا تاتت ذ ذتس تهذاسنهتوت  .ذ

نSPSSا .ذ

-8ذتنلتاذاساتتنتهذءنتتوتتًلذسا تل ا ذنتتو ذاست ا .

-9ذتتنتعذاإلتاتهذى ذ ن اهذاا تاتت ذءسرذت لتهلذك تذ ذاسلتسان3اذاستتس
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلتسان3ا ذتتنتعذاإلتاتهذءسرذت لتهذن
ضعيف جدا
1

ضعيف
2

-10ذتتنتعذت ل ذاس سا ن ،ذس أذ تن ذن ت ذتاس ذاس تس

متوسط
3

ذ للذستك هذاسل ت

كبير
4

ذ

كبير جدا
5

تهذاسن تات ،ذك تذ ذاسلتساذن4ااستتس

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلتساذن4ا ذتتنتعذت ل ذاس سا ن ذس نتًذسل تس
درجة الموافقة
المتوسط الحسابي

ذ

مرتفعة
5 – 3.68
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متوسطة
3.67 – 2.34

منخفضة
2.33 - 1

ذ
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ن د اهذا نددت ذاس تل ددتت ذ د ذكلت د ذاست ات د ذالت ع د ذنتودداذ د ذ

ثامناً  /األساليب الحصائية:

اعددتذل دددذاا ددتاتتنتهذس العتهددت،ذسا ددتاعتتذ ت د ذاس كت دداذ نهددت،ذ سله ذن

ذاس

؟

تددلذت تدد(ذاساتتنددتهذس ددأذاس تن د ذاس لسا د ،ذساا دتعتن ذاتسنت د ذ ستنلتا نتتو ذهلاذاس ؤاا ،ذتلذا تلتال ذاستك ا اهذساسن
اآلسد ذات دتلتالذا ندت ذ) ( SPSSذ ذس ندتًذسس دتست ذاإنتدتوت ذ ساس تس

استتستد د د ذاستكد د د ا اهذساسن د د د ذاس وستد د د ،ذساس تس د د د تهذاسن د ددتات ،ذ

ساانن ا تهذاس عتت ت ،ذ ذس عت اذاالت ع .ذ

تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ،ذ ذس عت اذاالت عذ

ذت تت ذاس ن اه ،ذنت ذء ذاس ن ذلاه ذاس عت اذا ت ذتكس ذ
ذىلتهتذدك ذتلتن تً ذسات تقذتً،ذساتستتس ذتأللذت تتاذتًذ

ءلتاتهذاس

دىلرذ ذ ن اهذاس نس ذا سا.ذسقتذلتسهذاسنتتو ذن

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها ذ

ذاس وست ذ

أوالً  /عااارض ومناقشااااة نتاااائج الساااالال األول:ذ ددتذتس ذس ددتواذذ ن5اذاستتس

ذ

ذاسلتساذ

استساتاذاالت تى ذاإسكت سند ذ د ذء د اسذى لتد ذتل دت ذتدت ت ذ

لتسان5ا ذاستك ا اهذساسن
رقم
الفقرة
7
8
12
10
1
3
6
9
14
5
4
11
2
15
13

الفقرات

ذاس وست ذساس تس

تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ذس عت اذاالت عذست ل ذاس سا ن ذسل نس ذا سا

كبير
جدا
ت %

كبير
ت

متوسط

ضعيف

ت

ت

%

%

ضعيف
جدا
 %ت

درجة
الوسط االنحراف معامل
الرتبة
الموافقة
المرجح المعياري االختالف
%
19.14
 1مرتفعة
0.83 4.35 0.00
%
20.20
 2مرتفعة
0.86 4.25 0.00
%

توفر معلومات عن تغيير أو تأجيل موعد
المحاضرة في حالة حدوث ظروف طارئة.
تساعد الطالب في تقديم اعتذاره عن حضور
0 0.05 5 0.11 11 0.36 35 0.47 45
لمحاضرة؛ ألي سبب كان.
تم ّكن الطالب من معرفة ومتابعة الكتب
21.86
والمراجع المناسبة لمتطلبات دراسة المقرر 0.93 4.25 0.00 0 0.07 7 0.11 11 0.30 29 0.51 49
%
الدراسي.
24.92
تساعد في الوصول إلى مواقع المكتبات
0.99 3.97 0.02 2 0.06 6 0.19 18 0.39 37 0.34 33
%
الرقمية (المحلية والعربية والعالمية).
28.24
تساعد الطالب على معرفة أهداف المقرر
1.08 3.83 0.04 4 0.05 5 0.27 26 0.30 29 0.33 32
%
الدراسي.
28.26
توفر معلومات عن المتطلبات المصاحبة
1.03 3.64 0.02 2 0.09 9 0.36 35 0.27 26 0.25 24
%
لدراسة المقرر الدراسي.
تيسّر للطالب معرفة الساعات المكتبية ألستاذ
28.36
1.08 3.79 0.03 3 0.07 7 0.29 28 0.28 27 0.32 31
%
المقرر الدراسي.
30.75
ترشد الطالب على معرفة مصادر التعلم
1.15 3.73 0.06 6 0.10 10 0.14 13 0.44 42 0.26 25
%
المتوفرة داخل الجامعة.
تسهل الوصول لعناوين أساتذة الجامعات
31.45
المتخصصين؛ لالستفادة من خبراتهم في 1.09 3.45 0.04 4 0.13 12 0.39 37 0.24 23 0.21 20
%
مجال التحكيم.
31.48
تهيئ الطالب الستخدام االساليب التدريسية
1.11 3.51 0.07 7 0.04 4 0.41 39 0.26 25 0.22 21
%
المناسبة لتقديم موضوعات المقرر الدراسي.
32.08
ترشد إلى معرفة الخطة الزمنية إلنجاز
1.16 3.63 0.04 4 0.13 12 0.30 29 0.23 22 0.30 29
%
وتسليم متطلبات المقرر الدراسي.
تسهم في نشر أسماء المجالت العلمية
33.29
1.19 3.56 0.08 8 0.08 8 0.26 25 0.33 32 0.24 23
%
المحكمة.
33.66
تم ّكن الطالب من معرفة الجدول الزمني
1.22 3.64 0.09 9 0.06 6 0.24 23 0.32 31 0.28 27
%
لتدريس مفردات المقرر الدراسي.
35.68
تيسّر للطالب معرفة االعالنات المسبقة إلقامة
1.23 3.45 0.09 9 0.09 9 0.33 32 0.23 22 0.25 24
%
المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل.
37.46
توفر معلومات عن االشتراك في الجمعيات
1.26 3.35 0.12 11 0.09 9 0.34 33 0.22 21 0.23 22
%
العلمية المالئمة لتخصص الطالب.
إجمالي المحور األول
4
29.89
1.12 3.76 0.05 69 0.08 113 0.26 370 0.30 431 0.325
%
7

تتءح ذ

إلتاته ذاس

0 0.04 4 0.10 10 0.31 30 0.54 52

ذاسلتسان5ا ذاس تاأ ذد ذقتل ذاس تس

ته ذاسن تات ذ 4.35ا ،ذك ت ذال( ذاس تس
دتان5ا،ك ت ذال ه ذقت

ذى ذاس ؤاا ذا سا ،ذ ذت اسنه ذات ذن-3.35
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ذاسن تا

3

مرتفعة

4

مرتفعة

5

مرتفعة

 6متوسطة
7

مرتفعة

8

مرتفعة

 9متوسطة
 10متوسطة
 11متوسطة
 12متوسطة
 13متوسطة
 14متوسطة
 15متوسطة
مرتفعة

ذاسعتل ذن3.76ا ذ ذ

ذاانن اع ذاس عتت ي ذاسعتل ذن1.12ا،ذذ
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ذست ت ذقت

ذاسعتل ذءسر ذد ذتس ذ ذس توا ذاستساتاذ ستت أ ذهلد ذاسنتتل ذ د ذاعض ذنتتو ذاست ا ته ذاس تان  ،ذكت ا ذ

ذاس تس

االت تى ذاإسكت سن ذ ذء اس ذى لت ذتل ت ذتت ت ذ ن اهذ اس ه ان ذن2013ا ،ذست ا

ذاسعنت ي ذن2014ا ،ذست ا

ذتت ذسسذ

ا نت ذاس تل تت ذ ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوا،ذلتسه ذات ل ذ سآل س ذنYan Lu et al., 2014ا .ذ
ذآ اس ذاس

سا ن ذ ت ع  ،ذن

ذا كا ذىتل .ذ ذست ك ذد ذ ثاني ااً  /عاارض ومناقشااة نتااائج الس الال الثاااني:ذ ددتذتس ذس ددتواذ

تع ىذهلدذاسنتتل ذءسرذانت ت ذس هسس ذا تلتالذس تواذاستساتاذ استساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سن د ذ د د ذء د اسذى لتدد ذتن تددلذتددت ت ذ

االت تى ذاإسكت سن  ،ذلتستتً ذتستت ذنTwitterا ،ذساسسات ذ

د ذنWhatsAppال ذ

ذاس تل تت ذ

ذ لت د ذ

ن د اهذا نددت ذاس تل ددتت ذ د ذكلت د ذاست ات د ذالت ع د ذنتودداذ د ذ

ذكلت ذ سله ذن

؟

ذاس

است ات ذالت ع ذنتوا،ذسا كتنت ذاا ت تت ذ نه تذ ذاتلتلذاستتاات ذ ستنلتا نتتو ذهلاذاس ؤاا،ذتلذا تلتالذاستك ا اهذساسن
اس

ذ ذسء ت ذتننتأ ذدهتاع ذت ا

است ا ت  ،ذس ته

ذ سءسىته ذاس ن ذاهذ ساس تس

ذهلد ذاسس توا ذات ل ذ ت ع ذ

ذءى تسذ

تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ،ذس عت اذاالت عذ

ذت تت ذاس ن اه،ذنت ذد ذاس ن ذلاهذاس عت اذا ت ذتكس ذ

ذاس تل تت ذتتس اً ذ انتً ذى ذاسل ساهذساإل اساه،ذاست ذ ءلتاتهذاس

سع ذتنس س ذاهت ذ د ذد تتل ذاس ن
ت ع ذهؤاسذاس

رقم
الفقرة
20

22

18

24

17

19

23

ذتن تل ذاستت ت  ،ذ تذ دىلر ذ

ذات ت ذس تتت ذاس ن ذ ذن س هل.ذ ذ

لتسان6ا ذاستك ا اهذساسن
العبارة

ذ

ذاس وست ذساس تس
كبير
جدا
ت %

تشجّع الطالب على
متابعة مستجدات
البحوث والدراسات 35
المتصلة بموضوعات
المقرر الدراسي.
توفر خاصية النقاش
اإللكتروني المباشر
40
بين طالب الدراسات
العليا وأستاذ المقرر.
تدعم محتوى المقرر
الدراسي بحقائق
ومفاهيم علمية
29
ومعلومات رقمية
تثري مفردات
المقرر الدراسي.
تتيح تبادل اآلراء
واألفكار العلمية بين
33
طالب وطالبات
الدراسات العليا.
توفر الوقت للطالب
في الحصول على
معلومات ومهارات 32
مهمة أثناء دراسة
المقرر الدراسي.
تم ّكن الطالب من
تب ّني المبادئ
والنظريات المناسبة
23
إلجراء البحوث
المتصلة
بالمقرر الدراسي.
تسهل شرح المفاهيم
19
الغامضة المرتبطة

ذاس وست ذ

ذىلتهتذدك ذتلتن تً ذسات تقتً،ذساتستتس ذتأللذت تتاذتًذ

ذ ن اه ذاس نس ذاس تن  .ذسقت ذلتسه ذاسنتتو ذن

اسلتساذن6اذاستتس

ذ

تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ذس عت اذاالت عذست ل ذاس سا ن ذسل نس ذاس تن

كبير

ضعيف

متوسط

ت

%

ت

%

ت

االنحراف
ضعيف
الوسط المرجح
المعياري
جدا
%
ت
%

درجة
معامل
الرتبة
الموافقة
االختالف

0.36

26

0.27

29

0.30

3

0.03

3

3.91 0.03

 1 26.55% 1.04مرتفعة

0.42

30

0.31

17

0.18

5

0.05

4

4.01 0.04

 2 27.19% 1.09مرتفعة

0.30

30

0.31

28

0.29

6

0.06

3

3.79 0.03

 3 27.57% 1.05مرتفعة

0.34

28

0.29

25

0.26

7

0.07

3

3.84 0.03

 4 28.08% 1.08مرتفعة

0.33

27

0.28

26

0.27

6

0.06

5

3.78 0.05

 5 30.02% 1.14مرتفعة

0.24

25

0.26

32

0.33

14

0.15

2

3.55 0.02

 6 30.26% 1.08متوسطة

0.20

25

0.26

35

0.36

12

0.13

5

3.43 0.05

 7 32.17% 1.10متوسطة
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25

28

26

27

29

21

30

16

بمفردات المقرر
الدراسي.
تساعد الطالب على
توظيف مهارات
التفكير الناقد في
تحليل الحقائق
23
والمفاهيم والمبادئ
والنظريات
المرتبطة بمفردات
المقرر الدراسي.
تهيئ للطالب فرصة
االستشارات
17
االكاديمية أثناء
االجازات الرسمية.
تفعّل استخدام العصف
الذهني ألثراء البنية
المعرفية لمحتوى
21
المقرر الدراسي،
باآلراء واالفكار
االبداعية.
توفر عرض مرئي
لبعض الخبرات
التعليمية التي تم
15
عرضها في
مؤتمرات
وندوات علمية
سابقة.
تحفّز دافعية الطالب
إلنجاز المتطلبات
20
البحثية والعلمية
المرتبطة بالمقرر
الدراسي.
تهيئ فرصة إلجراء
المشاريع العلمية
التعاونية المشتركة 24
بين طالب المقرر
الدراسي.
تم ّكن الطالب من
التواصل مع طالب
الدراسات العليا
23
السابقين؛ لالستفادة
من خبراتهم العلمية
والبحثية.
تساعد الطالب في
ربط خبراتهم التعليمية
17
السابقة بخبرات
تعليمية جديدة.

إجمالي
المحور 371
الثاني

تتءح ذ

إلتاته ذاس

0.258

0.24

26

0.27

32

0.33

9

0.09

6

3.53 0.06

 8 32.34% 1.14متوسطة

0.18

23

0.24

33

0.34

19

0.20

4

3.31 0.04

 9 33.45% 1.11متوسطة

0.22

24

0.25

31

0.32

13

0.14

7

3.41 0.07

 10 34.76% 1.18متوسطة

0.16

14

0.15

45

0.47

15

0.16

7

3.16 0.07

 11 34.81% 1.01متوسطة

0.21

19

0.20

39

0.41

10

0.10

8

3.34 0.08

 12 34.94% 1.17متوسطة

0.25

27

0.28

20

0.21

16

0.17

9

3.43 0.09

 13 37.57% 1.29متوسطة

0.24

25

0.26

21

0.22

15

0.16

3.33 0.13 12

 14 40.05% 1.34متوسطة

0.18

20

0.21

25

0.26

21

0.22

3.08 0.14 13

 15 42.30% 1.30متوسطة

91 0.119 171 0.304 438 0.256 369

ذاسلتسان6ا ذاس تاأ ذد ذقتل ذاس تس

4.01ا ،ذك ت ذال( ذاس تس

3.53

ته ذاسن تات ذ االت تى ذاإسكت سن ذ

ذى ذاس ؤاا ذاس تن  ،ذ ذت اسنه ذات ذن-3.07
ذاسن تا

0.063

33.34% 1.18

متوسطة

ذء اس ذى لت ذتن تل ذتت ت

ذ ن اهذ

ا نت ذاس تل تت ذ ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوا،ذلتسهذات ل ذ

ذاسعتل ذن3.53ا ذ ذ

سا ن ذ تس

،ذن

ذآ اسذاس

ذا كاذىتل .ذ

دتان5ا ،ذك ت ذال ه ذقت ذاانن اع ذاس عتت ي ذاسعتل ذن1.18ا،ذذ ذذذذست ك ذت ت ذنتتل ذاس ؤااذاس تن ذءسرذتس ذس تواذاستساتاذ

ذست ت ذقت

ذاس تس

ذاسعتل ذءسر ذد ذتس ذس توا ذاستساتاذ االت تى ذاإسكت سن ذاس ت ا ن ذس ت ذاس ت ا ن ذستى ذ
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ذاست تىا ذستاتتاذ ثالثاً  /عرض وتحسير نتائج السلال الثالث :ذ ت ذتس ذس تواذ

اس تل تت  ،ذاست ذتتتح ذسهل ذا كا ذ تس

اس علس ته ذ
ذسا كت ذاسعل ت  ،ذنسا ذ تاه ذ نتسى ذاس ن ذ استساتا ذاالت تى ذاإسكت سن ذ
است ا

 ،ذسا اس ذاسانت ذاس ع ت ذسل نتسى ذاستعلت

اسعتع ذاسلهن

ذساسننتش ذاإسكت سن ؛ ذ ت ذتن

ذ

ذل اذ

ذ

ذ سله ذن

اس تل تت ذنسىتًذ تذىلرذءنلت ذاس ت تدذاستعلت ت ذذساسان ت ذ ذ

ذذاس تت ذساسل تىت ذاس تعلن ذات ا

ن اه ذا نت

ءلتاتهذاس
دىلر ذ

2013ا،ذست ا ذءا اهتلذن2014ا .ذ

ذىلتهتذدك ذتلتن تً ذسات تقتً،ذساتستتس ذتأللذت تتاذتًذ

ذ ن اه ذاس نس ذاس تس  .ذسقت ذلتسه ذاسنتتو ذن

اسلتساذن7اذاستتس

ذاس وست ذساس تس

رقم
الفقرة

كبير جدا
ت

ذ

تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ذس عت اذاالت عذست ل ذاس سا ن ذسل نس ذاس تس

%

كبير
ت

%

متوسط

ضعيف

%

%

ت

ت

مستوى
ضعيف الوسط االنحراف معامل
الرتبة
الموافقة
جدا المرجح المعياري االختالف
ت

39

تسهّل تقويم وتحكيم
أدوات الدراسة من
المتخصصين.

0.01 1 0.31 30 0.41 39 0.27 26

0

42

تهيئ للطالب معرفة
متطلبات إداء اختبار
المقرر الدراسي.

0.00 0 0.26 25 0.33 32 0.41 39

0

تعطي الطالب تغذية
راجعة بعد أداء نشاط
علمي متعلق
0.06 6 0.38 36 0.31 30 0.21 20
بالمقرر الدراسي،
من خالل نقد وتقويم
طالب المقرر.
تتيح للطالب فرصة
المشاركة في تقويم
0.09 9 0.34 33 0.29 28 0.24 23
األنشطة العلمية
والبحثية المصاحبة
للمقرر الدراسي.

%
0
.
3.65
0
0
0
.
3.73
0
0

0.85

 1 23.17%متوسطة

0.91

 2 24.40%مرتفعة

4

0
.
3.58
0
4

1.02

3

0
.
3.62
0
3

1.05

43

توفر للطالب تغذية
راجعة بعد أداء كل
اختبار.

0.10 10 0.33 32 0.29 28 0.22 21

5

1.12

44

تساعد الطالب على
تقويم أساليب
االختبارات
0.14 13 0.41 39 0.24 23 0.16 15
المستخدمة في تقويم
نتائج تدريس
المقرر الدراسي.

0
.
3.69
0
5

6

0
.
3.50
0
6

1.11

32

تساعد الطالب على
تقويم أهداف تدريس
المقرر الدراسي.

0.13 12 0.44 42 0.22 21 0.16 15

6

38

تساعد الطالب على
تطوير مهارات النقد 0.08 8 0.32 31 0.33 32 0.18 17
والتقويم المستقل

8

37

36

ذاس وست ذ

ذت تت ذاس ن اه،ذنت ذء ذاس ن ذلاهذاس عت اذا ت ذتكس ذ

ذ س ت ذسآل س ذن Thormann et al.,

العبارة

؟ذ

تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ،ذس عت اذاالت عذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذ نتسى ذاس ن اه ذاست ا ت .ذ ساس تس

اسلهن ن2013ا،ذست ا ذ سس ذسنتل ذن Moeller and Nagy,

لتساذن 7ا استك ا اهذساسن

ذاس

ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوا ذ ذ

ستنلتا نتتو ذهلاذاس ؤاا ،ذتلذا تلتالذاستك ا اهذساسن

ستت أ ذهلد ذاسنتتل ذ د ذاعض ذنتتو ذاست ا ته ذاس تان  ،ذكت ا ذ

2013ا ،ذست ا

ذاس تل تت ذ

ذء اس ذى لت ذتنستل ذتت ت ذ

91

0
.
3.28
0
6
0
3.44 .
0

 3 28.54%متوسطة

 4 29.05%متوسطة

 5 30.30%مرتفعة

 6 31.57%متوسطة

1.07

 7 32.71%متوسطة

1.13

 8 32.92%متوسطة

ذ

محمد عبد العزيز التميمي
للبحوث والدراسات
العلمية.
33

35

34

41

40

31

تتءح ذ

8

7

0
.
3.22
0
7

1.07

0.07 7 0.45 43 0.26 25 0.11 11

10

0
.
3.21
1
0

1.09

0.11 11 0.35 34 0.28 27 0.17 16

8

0
.
3.33
0
8

1.14

0.20 19 0.39 37 0.23 22 0.10 10

8

0
.
2.95
0
8

1.01

0.17 16 0.36 35 0.20 19 0.15 14

12

0
.
3.91
1
3

1.47

0.21 20 0.36 35 0.18 17 0.14 13

11

0
.
3.01
1
2

1.18

إجمالي المحور الثالث 0.11 145 0.37 492 0.27 367 0.19 252

88

0
.
3.44
0
7

1.11

تمنح الطالب فرصة
تقويم مفردات محتوى
المقرر الدراسي.

0.14 13 0.42 40 0.25 24 0.13 12

تساعد الطالب على
تقويم طرق
وأساليب التدريس
المستخدمة في
تدريس مفردات
المقرر الدراسي.
تيسّر توجيه وتبادل
أسئلة تكوينية مرتبطة
بدراسة عناصر
موضوعات المقرر
الدراسي.
تشجع الطالب على
إرسال مقترحات إلى
أستاذ المقرر؛
لتطوير أنشطة
المقرر الدراسي.
تتيح للطالب فرصة
تشخيص مستوى
أدائه العلمي ،من
خالل تقويم زمالئه.
تسهّل توجيه وتبادل
أسئلة قبلية مرتبطة
بدراسة موضوع في
محتوى المقرر
الدراسي.

ذاسلتسا ذن7ا ذاس تاأ ذد ذقتل ذاس تس

إلتاته ذاس

ته ذاسن تات ذ است ا

ذى ذاس ؤاا ذاس تس  ،ذ ذت اسنه ذات ذن-3.01
ذاسن تا

3.91ا ،ذك ت ذال( ذاس تس

 ،ذاتإءت ذءسر ذاا ت تت ذ

اسلي ذتع

ذاسعتل ذن3.44ا ذ ذ دهتاعذسدن

ذاس

 9 33.19%متوسطة

1
33.82%
0

متوسطة

1
 34.18%متوسطة
1

1
 37.16%متوسطة
2

1
 37.62%مرتفعة
3

1
 39.30%متوسطة
4

1
 32.24%متوسطة
5

ذاستنستل ذاسلات ذاسنهتو ،ذ

ذ ت ذاس ته

ذ

ذتن ت ذست ست ذ

ذاستت ت ؛ذسلسكذ ذنهتت ذت ا ذاس ن ذاست ا

.ذ

دتان5ا ،ذك ت ذال ه ذقت ذاانن اع ذاس عتت ي ذاسعتل ذن1,11ا،ذ ستت أذهلدذاسنتتل ذ دذت ا ذنتتهذسآل س ذن Knight et al.,
ست ت ذقت

ذاس تس

ذاسعتل ذءسر ذد ذتس ذس توا ذاستساتاذ  2015ا،ذست ا ذكته

االت تى ذاإسكت سن ذ

ذء اس ذى لت ذتنستل ذتت ت

ذنKahveci, 2015ا .ذ

ذ ن اهذ أهم االستنتاجات التي توصلت إليها نتائج الدراسة:

ا نت ذاس تل تت ذ ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوا،ذلتسهذات ل ذ  -1ذن ته ذاس ن اه ذاس تعلن ذاتس ؤاا ذا سا ذ ت ذتس ذس تواذ
سا ن ذ تس

ذآ اس ذاس

 ،ذن

تع ى ذهلد ذاسنتتل ذءسر ذ ته

اإسكت سن ذ ذا كا ذ تس
اسلات ذاسنال  ،ذ

ذ

ذا كا ذىتل .ذست ك ذد ذ استساتاذاالت تى ذاإسكت سن ذ ذء اسذى لت ذتل ت ذتت ت ذ

ذس توا ذاستساتا ذاالت تى ذ

ذ تىت ذاس

ذىلر ذاستنستلذ

ن اهذا نت ذاس تل تت ذ ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتواذات ل ذ
سا ن ذ ت ع ،ذن

ذآ اسذ

ذاس تل تت  .ذ

ذل ا ذ تى ذ ع تهل ذسلننتوأ ذساس تهتلذ  -2ذن ته ذاس ن اه ذاس تعلن ذاتس ؤاا ذاس تن

ساستع ت ته ذساسن تته ذساس هت اه ذاس تعلن ذا تاه ذاس ن ذ استساتا ذاالت تى ذاإسكت سن ذ
است ا
اس

ذقاا ذت ا ته ،ذساستنستل ذاسلات ذاستكستن  ،ذاسلي ذت تىتذ
ذىلر ذاست لت ذاس الع ذاس س ت ذد نتس ذت ا

ذاس ن ذ
92

ذ ت ذتس ذس تواذ

ذء اس ذى لت ذتن تل ذتت ت ذ

ن اهذا نت ذاس تل تت ذ ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوا ذات ل ذ
سا ن ذ تس

،ذن

ذآ اسذ

ذاس تل تت  .ذ
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 -3ذن ته ذاس ن اه ذاس تعلن ذاتس ؤاا ذاس تس
استساتا ذاالت تى ذاإسكت سن ذ

ذ ت ذتس ذس تواذ

،ذن

سا ن ذ تس

ذاس تل تت  .ذ

التوصيات والمقترحات:

ذءسس ذ ت ذتستله ذءسته ذاست ا

ذ

 .97ذ

ذاس ه ان د لذ ن د ذلددتا ذن2013ا.ذدور مواقااع التواصاال االجتماااعي
فااااي حاااال المشااااكالت التااااي تواجاااا طااااالب التربيااااة العمليااااة

واتجاهاااتهم نحوهااالذد سن د ذتكتددس ادلذلت ع د ذدلذاسن د ىلذ ك د ذ

ذنتتو ذل ذت ك ذتنتتلذ

استستتتهذاآلتت ذ
 -1ذتسىت ذ

ت ات ددأذساتد د ذد ذن .)WhatsAppمجلاااة فكااارلذن9الذ96ذ-ذ

ذء اس ذى لت ذتنستل ذتت ت ذ

ن اهذا نت ذاس تل تت ذ ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتواذات ل ذ
ذآ اسذ

ذاس ا ددالذنتتد د ذ ن ددتذن2015ا.ذا ت ددت ذدكت ددس ذسل ددت ذك ددسلذ ؤ ددتذ

ذاست ا ته ذاسعلتت ،ذاأه ت ذتس تع ذس تواذ

اس ك

.ذ

ذىاتتلذىتتلذ ن تذن،2010ذ ت

ا.ذدور الشبكات االجتماعية في

دعم المقررات الجامعية من وجهة نظر طالب وطالبات علاوم

استساتاذاالت تى ذاإسكت سن ذساا ت تت ذ نهتذا كاذدك ؛ذ

الحاسااااب والمعلومااااات بجامعااااة المااااام محمااااد باااان سااااعود

تن تتذستنستلذى لت ذاستت ت  .ذ

ا نت ندده،ذاستنددتتتهذساس ددس لذلت ع د ذاإ ددتلذ ن ددتذا د ذ ددعستذ

ستىلذسا اسذاسانت ذاس ع ت ذس تاهذاس ن اهذاست ا ت ،ذد نتسذ
 -2ذىنت ذتس اه ذتت تات ذ ذ ىءتس ذهتو ذاستت ت
است ات  ،ذسلتع ع ذىلر ذكت ت ذاا ت تت ذ
االت تى ذاإسكت سن ذا كاذىل

ذ

ذكلتتهذ

ذس توا ذاستساتاذ

االسااااالمية.ذاند د ذ ن ددتلذءس ددرذ ددؤت ذاس نت ددسىذاسع اد د ذىل ددرذ
اا

ذاسعات د د د يلذ هد د ددتذن د د ددتا ذن2013ا.ذاسااااااات دام شااااااابكات التواصااااااال
االجتماااااعي فااااي تحسااااين اااادمات الطالااااب فااااي الجامعااااات

ذسى ل  ،ذ ذى لت ذتل ت ذ

السعودية "تصور مقتار""لذد سند ذتكتدس ادلذلت عد ذدلذاسند ىلذ

ستن تلذستنستلذتت ت ذاس ن اهذاست ا ت ذسا نت ذاس تل تت .ذذ ذ
ذاست ا

ك ت ذتنت

ذاسنتست ذءل اس ذت ا

اتلتهته ذ تساته ذاس تل تت ذ

ذست ت ذسلتع ع ذىلرذ

ذكلت ذاست ات ذننس ذا تلتالذ

ستس تعذس تواذاستساتاذاالت تى ذاإسكت سن ذ ذء اسذت ا ذ
اس ن اهذاست ا ت  .ذ

ك ذاس ك

ذى

.ذ

لذناتداذلدتتذنذ2014ذا.ذبيئاات الاتعلم التحاعلياة.ذاسندته ذتا ذ
اس ك ذاسع ا  .ذ

ذىل ذ ن تذاس تتذن2011ا.ذموسوعة المصطلحات التربوية.ذى ت ذ
تا ذاس ت ذسلن

المراجع ذ

ءاد اهتللذلتتلد ذىاددتاسع ت ذن2014ا.ذساقدددذا ددتلتالذ دداكتهذاستساتدداذ

االت د د ددتى ذ-ذاان د د ددتن الذساستد د ددستت ذساس د د ددت ذاد د ددسكذ-ذس لا د د د ذ
اس تتءتتهذساسنت دس ذ د ذءدسسذ عدتتت ذاسلدست ذاس دت ل ذاكلتد ذ

مجلة العلوم التربوية2 ,ن3الذ425ذ–ذ .476ذ

است ات د ذا

د تد د يلذل ت دداذدن ددتذن2010ا.ذنظااام الاااتعلم اللكتروناااي وأدواتااا .ذ
اسساتتهذاس تنت ذا

تكت ذ ؤ

ذ تلتا ذسلن

.ذ

اددتسيلذ ءددت ذ ددعتذن2011ا.ذالمااانهج وطاارق التاادريس.ذى ددت ذ
تا ذاس ك  .ذ

ت ددت ذ د ذتسس د ذاسكستدده .مجلاااة الثقافااة والتنمياااةلذ

ن82ا1،ذ–ذ .80ذ

ذىست ،ذدن تذس لكتسي،ذ تن ذن1992ا.ذأساسيات البحث العلمي في
التربية والعلوم النسانية.ذا ات ذ كتا ذاسكتتن  .ذ

ذاس ددت ،ذءاد د اهتلذىا ددتذاسسكت دداذن2012ا.ذتربويااااات تكنولوجيااااا القاااارن

ذن2013ا.ذواقااع اساات دام التواصاال االجتماااعي

الحادي والعشرين  -تكنولوجيا ويب (.)2.0ذل هس تد ذ تد ذ

فااي تعلاام مااادة الحاسااب احلااي للمرحلااة الثانويااة فااي المملكااة

العربية السعودية من وجهة نظر المعلمات والطالبااتلذ دتس ذ
تل تت ذ ت ذ ن س لذاسلت ع ذا تنت لذى ت  .ذ

اسع ات ذلت ع ذ ن ت .ذ

عذسداسذلدتا ،ذ تلدتذسق دت ،ذنتت د ذن2008ا.ذتصاميم
ذ
ذق ت لذتس
التدريس.ذى ت ذتا ذاس ك  .ذ

ذاسللت د د د لذن د د د ذسذ د ددتسعلذء د ددتتسذاس د ددتت ذن2015ا.ذماااااد ل إلاااااى

ذقس لذىلد ذ ذس دلت ت ،ذىلد ذساسدس ت ،ذدن دتذس ن دت،ذ دعت ،ذسااد اهتل،ذ

التدريس.ذاس تتض ذ كتا ذاس ت .ذ

سلتددهذن2012ا.ذدلياال المعلاام الجااامعي فااي إعااداد المقااررات

تست ددسلذ ء ددتاذن2010ا.ذالتكنولوجيااااا الجدياااادة ل عااااالم واالتصااااال.ذ
ى ت ذتا ذاس نت ذسلن

ذساستس تد .ذ

ذاسعنتد يلذتس دعذىاتاسن تددتذن2014ا.ذساقددذا ددتلتالذ ساقددذاستساتدداذ

االت د ددتى ذ د د ذاسع لت د د ذاستعلت ت د د ذالت عد ددتهذتد ددعتتذ ت د د .ذ

اسلهند لذىلتددتذ د

ت لذاس تتض .ذ

ذساستس تد .ذ

ذاسنت
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الدراسية.ذانهت ذ اا ذاست استت ذاسع

.ذ

،ذندتتعذن2006ا.ذالمعجم التربوي وعلام الانحس.ذى دت ذتا ذ

د ت ذسلن

ذساستس تد .ذ
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 نمااا و وتطبيقااات فااي- ذالتاادريس.ا2008اسك دداتن لذ ن ددتذاس ددتتذن

ذ.العلاااوم والرياعااايات واللراااة العربياااة والدراساااات االجتماعياااة

 ذ. اسنته ذتا ذاس ك ذاسع ا

ذ، ذهنددتسذسك ددت، ذتددتسحذسل ددتاذاسددتت، ذىد سذاسددتت ذساسءدداتات، ك ددت
مهاارات االتصاال0ا2008ذل دتان، ذساوداذسسهدتا،س تسذس ن ت

 ذ. ذى ت ذتا ذاس ك.والتحاعل في عمليتي التعليم والتعلم

ذاسنددته ذ.ذالدارة المدرساااية الحديثاااة.ا2001د لذ ن ددتذ نت د ذن
 ذ. ىتسلذاسكت

ذ

ذتأثير شبكات التواصل االجتمااعي علاى.ا2012ذاس نتس لذ ن دتذن
 دراسااااة مقارنااااة للمواقااااع االجتماعيااااة- جمهااااور المتلقااااين

ذ دتس ذ تل دتت ذ تد ذ،"ًوالمواقع اللكترونية "العربية انمو جاا
 ذ.ذاستان ت ك، ن س لذا كتتت ت ذاسع ات

ذالشااااابكات االجتماعياااااة علاااااى.ا2010ذه د ددت س لذ ن د ددستذ د ددت أذن
 دراسة تحليلية لتحعيال دورهاا فاي مجاال المكتباات- االنترنت
لذ
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مستوى التضحيات االقتصادية واالجتماعية التي يقدمها الوالدان في المملكة العربية السعودية لتعليم أبنائهم
عائشة بنت سيف األحمدي

رويده بنت عبد الحميد سمان

قسم أصول التربية

قسم اإلعداد التربوي
جامعة طيبة
المملكة العربية السعودية
تاريخ القبول2016/3/30 :

تاريخ التسلم2016/1/18 :

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مقدار ما يقدمه الوالدان من تضحيات اقتصادية واجتماعية منن ججنت تعلنيم ااب،نا  ،ومعرفنة منا إ ا ننان ه،ناو فنرو

ات

داللننة إحصنناعية ع،نند مسننتود داللننة ( )a≤0.05تبع نال لمتري نرات الد ارسننةب وقنند بلنند عنندد جف نراد عي،ننة الد ارسننة ( )1513طالب نال وطالبننة فنني المرحلننة الجامعيننة ،مننن
وطالبننة فنني الجامعننات السننعودية يمملننون مجتمننك الد ارسننة النلنني ،نمننا اسننت دمت الد ارسننة المنن،ي الوصن ي المسنحي ،وتنو،ننت جداتيننا مننن جن عين:

935132طالن

ا تص الج ااوت م،يا بجمك بيا،نات ديمررافينة عنن المسنتجي  ،بي،منا ضنم الجن المنا،ي  31فقنر و عنت فني محنورين :جوليمنا ا نتص بالتضنحيات االقتصنادية
وضننم 14فقننر ،وما،ييمننا ،ا ننتص بالتضننحيات االجتماعيننة وضننم  17فقننر ب وجظيننرت ،تنناع الد ارسننة جن التضننحيات المقدمننة مننن قبننت اآلبننا متوسننطة ،بي،مننا نا،ننت
التضننحيات المقدمننة مننن قبننت ااميننات ضننعي ة ،نمننا تبننين وجننود فننرو جوهريننة ع،نند مسننتود داللننة ( )a≤0.05عاعنند لمترينرات الد ارسننة المتمملننة فنني :المعنندت
الترانمي للطال  ،د ت ااسر  ،تعليم الوالدين ،عدد اا و  ،مقدار ما تلقاه جحد الوالدين من والدييما من تضحية في سبيت تعليميماب
(الكلمات المفتاحية :التضحيات االقتصادية واالجتماعية ،تضحية الوالدين ،تعليم ااب،ا  ،المملنة العربية السعودية)ب

Level of Economic and Social Sacrifices That parents In Kingdom of Saudi Arabia offer for the
Sake of educating their children
Aisha Al-Ahmadi
Foundations of Education

Rowaidah Samman
Foundations of Education

Taibah University
KSA
The current study aimed to explore how much parents sacrifice economically and socially for the sake of educating their
children. It also aimed to identify if there were statistically significant differences at the level of (a≤0.05) according to
the study variables. The sample comprised (1513) students from both sexs. The study used descriptive analytical
approach, and its tool included two parts: the first part is dedicated to collecting demographic data about respondents.
The second part included 31 items distributed in two axes, the first of which comprises 14 items and deals with economic
sacrifices, and the second comprises 17 items and deals with social sacrifices.
Findings showed that fathers' sacrifices are moderate whereas mothers' sacrifices are poor. Also showed that there were
significant differences at the level of a≤0.05 for such variables as sex, kind of educational institution that students attend,
parents' education, family income, siblings number, cumulative GPA and how much sacrifice parents' received in their
education. (Key words: social and economic sacrifices, parents' sacrifice, children education, The Kingdom of Saudi
Arabia).

المقدمة

ُيمارس الوالدان في المجتمعات عامة دو الر نبي الر في دفك ااب،ا
،حو االرتقا في السلم التعليمي ،وه ا عنس ما ي ه

جوا،

متعدد  ،فالوالدان يمنن ليما جن يسيما في تنوين رجس

مات جسري مستقر يدفك باتجاه إيجابي ،حو التعليم ،نما يمنن

إليه"مالتوس"من جن ااب،ا مسؤولية اقتصادية جسيمة؛ باعتبارهم

ليما االستممار في تعليم ااب،ا

با دياد قيمة اإل،سان والتضحية من ججلهبوبعبار ج رد ،فإن

ه ه التضحيات تُعد _ إلى حد نبير _ ق اررات جسرية مدروسة؛
مما ُيمنن معه القوت :إن التضحية بالموارد التي يتس،ى للوالدين

ع،ص الر مستيلنال ،وي ه
ااب،ا ج

"جدم سميث" إلى جن قيمة ااب،ا ت داد

بتحمت نافة تنالي ه ،جو

المشارنة في عملية التعليم بالوقت والجيدب وان اامر ن لو فإن

ميم في عملية الت،مية،وبقدر ما يقدم جوليا اامور

من تضحية في تربيتيم واالستممار في مجات رعايتيم

المرامر بيا في تعليم ااب،ا ورعايتيم  -إ ا ما تم قياسن ن نيا من

وآلباعيم ولمجتمعيم مستقبلل ).(Becker et al., 2004

للقيام بيا  -ات عواعد اجتماعية ومقافية واقتصادية ،تتممت في

وتعليميم،بقدر ما ينو،ا قد وف ار العواعد االجتماعية وال ردية ليم

،احية تنل ة ال رصة البديلة التي يتعين على الوالدين االستعداد

إن تمنين ااب،ا من الحصوت على تعليم جفضت ،ميمة نبير

تقك على عات

الحصوت على الرضا المستقبلي وال دمة اإل،تاجية ،التي يتوقعان

الوالدين ،وهي ميمة ليست سيلة ،ا،يا ات
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الحصوت علييا من جب،اعيما الحقال ( & Chrispeels

طريق ننة حي ننا  ،وم ننك ل ننو فق نند تب ننين جن درج ننة وم نندد التض ننحيات
الوالديننة ت تلننف تبع نال ال ننتلف القننيم المقافيننة المتوارمننة مننن جيننت

)Rivero,2001ب

إلى جيت آ ر حتى دا ت المقافة الواحد  ،سيا ( ;Klein,2008

ومن وجية ،ظر الباحمين في مجات ااسر  ،فإن تضحية الوالدين

سلوو هام ع،دما تتعل

)Zhang, 2007ب

التضحية بمساهمة الوالدين في تعليم

آ ن ننر تؤنن نند الد ارسن ننات التن نني ججرين ننت علن ننى المقافن ننة

جب،اعيما؛ ان التضحية ه،ا تتجلى في ت لي الوالدين عن

وفن نني جا ،ن ن

احتياجاتيما الش صية؛ في سبيت توفير االحتياجات التعليمية

النو ،وش ننيو،ية جن الوال نندين الص نني،يين يتوقع ننان جن ين ننون جب ،نناؤهم

اب،اعيم؛ وه ه التضحية تقوم على ملمة موارد ميمة هي:المات،

مطيعننين ومن ن ع،ين ليننم ،ويقنندرون تلننو التضننحيات الت نني يق نندميا

الوالدان صراعال في حشدها وتو يعيا على االحتياجات الم تل ة

توقعن نناتيم من ننن اادا اانن نناديمي الجين نند ،نمن ننا جن الت ن ن نر الن ننداعم

والندييم ،لن لو فينم يحناولون بجدينة تلبينة مطالن

والوقت ،والجيد؛ و،ظ الر لمحدودية الموارد دا ت ااسر يواجه

والندييم وتحقين

ليما واسرهما ،إ يعطي جوليا اامور ااولوية للحتياجات

لتضننحية الوالنندين مننن ججننت حصننوت ااب،ننا علننى تعلننيم جينند هننو

احتياجاتيما الش صية

اامرينينون

التعليمية اب،اعيما على حسا

((Leung &, Shek,2011ب

سلوو مدعوم بالوفا لندد ااسنر الصني،ية ،فنالطل

م ن ننن جص ن ننت ص ن نني،ي يطيع ن ننون وال ن نندييم لتشن ن نربيم ب لسن ن ن ة واقعي ن ننة

نما نش ت إحدد دراسات المقار،ة المقافية ،لمعرفة مدد تأمير

نلسننينية،تؤند علننى ال،ظننام االجتمنناعي المابننت ،بنندالل مننن القننيم

تعليم جب،اعيم ،جن الوالدين ااسيويين هما جنمر استعدادال من

مشكلة الدراسة:

ال،س

المترير للمجتمعات الرربية )(Hickey,2006;Spring,2008ب

المقافي على ما يقدمه الوالدان من تضحيات في سبيت

ُيعد التعليم مسألة ميمة بال،سبة لألفنراد فني إحنداث حنراو صناعد
اجتماعيال واقتصاديالب وبعيدال عن هدف صنعود السنلم االجتمناعي،

الجماعات العرقية اا رد للتضحية في سبيت تعليم جب،اعيم،

فيما يعملن لساعات طوات من ججت جمك المات إللحا جب،اعيم
بالنليات،وواحد من نت
ي عت ما ي عله اآلبا

مسة من البريطا،يين ُي،تظر م،ه جن

فإن التعليم له مع،ى اص في القنيم االجتماعينة لرالبينة البلندانب

ومن المعروف جن المؤسسات التعليمينة تسنيم فني وضنك ااسناس

الصي،يون Francis & Archer,

فنني نسن

))2005ب

وه ن ا مننا دفننك ن نلل مننن تشننو ونننيم ((Zhou & Kim,2006

الميننارات والمعننارف ااساسننية لنننن درجننة تلننو الميننار

و،وعيتيننا واسننتمرارها يعتمنند علننى بيعننة الم ،ن ت ودرجننة ،ضننوجياب

للقوت :إ،ه يوجد سلوو ملحوظ لدد شعو المقافة النو ،وشيوسية
فن نني االهتمن ننام بتحقين ن جب،ن نناعيم لل،ج نناك اانن نناديمي ،وتؤنن نند علين ننه
بش نننت جنب ننر وتط ننالبيم بج ننود اادا  ،فم ننك التميين ن الواق ننك ض نند

فبحسن منا جشنار إلينه "شناو" فنإن ااسنر تُمنارس دو الر ينر بسنيط
في حصوت ااب،ا على تعليم جيد ،فع،دما ُيحاط ااب،ا بالرعاية
الوالديننة والعلقننات ااس نرية المتي،ننة ،وبأوليننا جمننور لنندييم قنندرات

الجماعننات اامرينيننة ااسننيوية إال جن تحصيلين نم التعليمنني ي ننو

واهتمام نات بننالتعليم ،يننتم ليننم ب،ننا جسنناس تعليمنني قننوي ،دون جيننة

بقين ننة فعن ننات المجتمن ننك اامرينن نني ،ويرجن ننك لن ننو لسن ننببين :جوليمن ننا،

صعوبة ( )Chao, 2001ب

الم اين ننا المورومن ننة المتمملن ننة فن نني طبيعن ننة المقافن ننة؛ وما،ييمن ننا ،متا،ن ننة
الوال ن نندين

وفنني المجتمننك السننعودي ه،نناو شنننوو ف نني مسننتود التضننحيات

التن نني تقن نندميا ااسن ننر السن ننعودية اب،اعين ننا ،سن ننبة للقن نندرات المالين ننة

وااب،ننا علننى الت نوالي) وه ن ان العنناملن همننا حجننر ااسنناس فنني

واالجتماعين ننة التن نني تمتلنين ننا ،من ننن ججن ننت حصن ننوليم علن ننى فن ننرص

العلق ن ننات ااسن ن نرية والتض ن ننحية وااللتن ن ن ام (م ن ننن جا،ن ن ن
ال،جاك ااناديمي ال ي يحققه ااب،ا ب

تعليميننة جينند  ،إ تشننير جحنند الد ارسننات إلننى جن ااسننر السننعودية

نما ت يد ،تاع دراسات مشنابية إلنى جن التعلنيم فني ااسنر الشنر

ت ،ن ن ،س ن ن

عالين ننة من ننن موا ،اتين ننا تحن ننت ب،ن نند الترفين ننه و ن نندمات

المطناعم ،وجن ،سنبة اإل ،نا علنى الجا،ن

جسيوية ميم للراية ،ل لو فيي تعمت بنت منا جوتينت منن قنو علنى

مقابن ننت ،سن ننبته ف ن نني الجا ،ن ن

تييعنة الم،ننال الن ي يسنناعد ااب،نا علننى الد ارسنة ،بننت ويندعم جفنراد
ااسننر القريبننة ممننت الجنند والعننم وجب،ننا العمومننة ه ن ا المعتقنند عننن

التعليمني بسنيطة جنندال،

الترفيي ن نني والسن ننياحي؛ وجن االهتم ن ننام

بمسنتقبت ااب،ننا التعليمنني ومتابعننة تحصننيليم الد ارسنني يننناد ينننون

التعليم ،وب لو فإن التعليم ليس مجنرد روتنين ع،ند تلنو ااسنر بنت

جمر ما،ويال ع،د البية ااسر السنعودية (المطنو،)2013،،جو ج،ينا
ال
96

مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 120 -95 ،)1(36

توننت احند الوالنندين دو،نال عننن اآل نر ،وقند يصننت اامنر ال،شننرات

السعودي ،من اعتماد ااسر السعودية في البيتيا على منا

نننل الوالنندين بمسننؤوليات ج ننرد ،نالعمننت ،ونميننر مننن االلت امننات
االجتماعية ،على حسنا

تقدم ننه الدول ننة من ننن دعن ننم للتعلنننيم ،والقل ن ن ،حنننو ص ننحة ه ن ن ا

مسناحة الوقنت الن ي يسن ر منن قبليمنا

ال ننرإ إ ا مننا تن امن مننك ا ،نناإ النندعم الحنننومي فنني جي

لرعايننة ااب،ننا ومتابعننة تحصننيليم (شن ار  ،)2009،نمننا جن ه،نناو

لحظن ننة، ،تيجن ننة لمن ننا يحن نندث من ننن ا ،ن نناإ اسن ننعار الن نن ،ط

ش نواهد ،ج،ننه وحتننى فنني حننات تن لننت الدولننة بنافننة  ،قننات التعلننيم،

المموت ااساسي لمي ا،ية الدولةب

فننإن ه،نناو العدينند مننن ال تيننات حننرمن مننن فرصننة االسننت اد مننن

2ب يؤمن ن ننت جن تسن ن نناعد ه ن ن ن ه الد ارسن ن ننة المسن ن ننعولين عن ن ننن وضن ن ننك

تننوفر فرصننة إنمننات د ارسننتين ،ر ننم ترشننيحين للبعمننة فنني بر،ننام

السياسن ننات التعليمين ننة فن نني المملنن ننة العربين ننة السن ننعودية ،فن نني

ن ن ننادم الحن ن ننرمين الش ن ن نري ين،الفتقار الم،ن ن ننال ااسن ن ننري للتضن ن ننحية

باالسن ننتقرار ،من ننن اآلبن ننا و اإل ن ننو  ،لمرافقتين ننا نمح ن نرم من ننن ججن ننت

توجيه التوقعات لما ُي،تظر من الوالندين ،والمعنايير التعليمينة
التن نني يطمح ن ننان إليين ننا ف ن نني الوصن ننوت بأب،اعيم ن ننا للمس ن ننتويات

استنمات تعليميا ارج البلد ( الشيري)2013،ب

التعليمية التي ي ططان لياب
3ب يمنننن جن يمينند البحننث الحننالي لبحننوث الحقننه تمننري المعرفننة

تأسيسا على ما سبق تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في

فني مجنات التضنحية الوالديننة فني المجتمنك السنعودي ،وحسننم

السؤال الرئيس اآلتي:

الجدت القاعم على محددات تقديم ه ه التضحية ودرجتياب

إلنى جي منندد يقندم الولنندان فني المجتمننك السنعودي تضننحيات مننن

جج ننت تعل ننيم ااب ،ننا

وم ننن هن ن ا السن نؤات الن نرعيس يت ننر ،السن نؤالين

حدود الدراسة:

اآلتيين:

-

1ب م ننا مق نندار التض ننحيات االقتصننادية واالجتماعي ننة الت نني يق نندميا

مقدار ما يقدمه الوالدان من تضحيات اقتصنادية واجتماعينة

اآلبننا وااميننات فنني المملنننة العربيننة السننعودية لصننال تعلننيم

من ججت تعليم ااب،ا ب

ااب،ا  ،من وجية ،ظر طلبة الجامعات السعودية
2ب ه ننت توج نند ف ننرو

الحدددود الموضدددوعية :تقتصننر الد ارسننة علننى الوقننوف علننى

-

الحدددود المكانيددة :اقتصننر تطبي ن الد ارسننة علننى الجامعننات

-

الحدددود الامانيددة :تننم تطبي ن الد ارسننة فنني ال صننت الد ارسنني

-

الحدددددود البشدددددرية :تن ننم تطبي ن ن ه ن ن ا البحن ننث علن ننى الطلبن ننة

ات دالل ننة إحص نناعية ع ،نند مس ننتود دالل ننة

والنليات السعودية الحنومية وال اصةب

( )a≤0.05بننين إجابننات طلبننة الجامعننات السننعودية ،حننو مننا
يقدمننه والنندييما مننن تضننحيات مننن ججننت تعلننيميم ،عاعنند لنننت

الما،ي 1436/1435هنب

م ننن المترين نرات التالي ننة :الج نن،س ، ،ننو ،ملني ننة النلي ننة التعليمي ننة
الت نني ي نندرس بي ننا الطالن ن  ،ت ص ننص النلي ننة الت نني ي نندرس بي ننا

الم،تظمن ننين فن نني الجامعن ننات والنلين ننات السن ننعودية الحنومين ننة

الطالن ن ن  ،المع ن نندت الترانم ن نني للطالن ن ن  ،د ن ننت ااس ن ننر  ،تعل ن ننيم

وال اصةب

الوالن نندين ،عن نندد اا ن ننو  ،مقن نندار من ننا تلقن نناه جحن نند الوالن نندين من ننن

اإلطار النظري:

والدييما من تضحية في سبيت تعليميما ب

فنني ه ن ا الج ن سننيتم التعننرإ اهننم ،ظريننة قامننت علييننا البحننوث

هدف الدراسة:

التي اهتمت بدراسة العلقة بين ال،مو في د ت ال رد ،واالستممار

هدفت الدراسة الحالية إلى التعنرف علنى درجنة منا يقدمنه الوالندان

في التعليم ،فيمنا يينتم الجن اا نر بصنور االسنتممار فني ااب،نا

فنني المجتمننك السننعودي مننن تضننحيات اقتصننادية واجتماعيننة فنني

من ججت تعليم ااب،ا على ال،حو اآلتي:

سننبيت تعلننيم ااب ،ننا  ،ودرجننة تننأمر تل ننو التضننحية بمجموعننة م ننن

أوال :نظرية رأس المال البشري

أهمية الدراسة:

مدد إدراو الوالدان العلقة بين االستممار في التعليم ،وتحقي

العوامتب

إن تضحية الوالدان من ججت تعليم ااب،ا تقوم على جساس

1ب تيننتم ه ن ه الد ارسننة بننالوقوف علننى درجننة مننا يقدمننه الوالنندان

اآلبا

ل نندعم تعل ننيم جب،اعيم ننا ،ف نني ض ننو م ننا تش ننير إلي ننه نمي ننر م ننن

وااب،ا

مستود من الحراو االقتصادي واالجتماعي

الصاعد ،وال ي بلوره االقتصادي اامريني ميودور شولت

المسن نناجلت التن نني تن نندور الين ننوم فن نني سن نناحة ال نن ننر التربن ننوي
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( )Theodore Shultzفي ،ظريته المعروفة برجس المات

االسننتممار فنني تعلننيم جب،نناعيم سننوف يعننود علننييم فنني المنندد البعينند

البشريب

بال اعنند النبيننر والسننمعة الطيبننة ،بسننب

ور ننم جن االقتص نناديين قن نند جدرنن نوا م ،ن ن م ننن آدم س ننميث جهمي ننة

ااب ،ننا ف نني مج ننات الترقي ننة الوظي ي ننة ( المي نندي)2007 ،؛ نم ننا

البشنري لنم يسنت دم إال فني مطلنك السنتي،يات ع،ندما قنام اامريننني

للتربية والمقافة والعلوم (اليو،سننو) جن ه،ناو تحنوت علنى مسنتود

االسن ننتممار فن نني رجس المن ننات البشن ننري ،إال جن م ين ننوم رجس المن ننات

ميننودور شننولت

ال،جاحننات التنني سننيحققيا

تشننير د ارسننات البيعننة الم ،ليننة التنني قامننت علييننا الم،ظمننة الدوليننة

( - )Theodore Shultzفنني مقننات ،شننر فنني

جولوين ننات  ،ق ن ننات ااس ن ننر ف ن نني ال مس ن ننة عق ن ننود الماض ن ننية لص ن ننال

عننام  -1961بتحليننت اإل ،ننا علننى التعلننيم ،جو التضننحية ببننداعت

االسننتممارات التعليميننة مننن %3إلننى  ،%7وقنند تصننت إلننى %12

وبمع ،ننى ج ننر جن تحم ننت اافن نراد والحنوم ننات التن نناليف المالي ننة،

نما ُيعد ع،صر الوقت لصال تعلنيم ااب،نا منن التضنحيات ات
المقت في الو ن ال،سبي في تضحية اآلبا تجاه ااب،نا  ،منن ججنت

والمين ننارات والقن نندرات التن نني يمتلنين ننا الش ن ن ص جو مجموعن ننة من ننن

رجس المننات البشننري ،بعنند جن نش ن ت ،ظريننة اإل،تنناج الم ،لنني بأ،ننه

البشري ،ليست عملينة اسنتيلنية ،جو دمينة ،بنت لينا منا يبررهنا،

الممارس ن ننات التربوي ن ننة الت ن نني وض ن ننعتيا اليو،س ن نننو لتع ين ن ن الت ن ننو

الجيد والوقت المننرس لنه علنى ج،ينا اسنتممار (إبنراهيم،)2012،
وتن نناليف الجي نند والوق ننت ف نني س ننبيت انتس ننا

في دوت شر جسيا ()Kim & Lee,2010ب

مجموع ننة المع ننارف

ااشن ن اص ،والت نني تمم ننت ف نني مجموعي ننا م ننا يس ننمى بن نرجس الم ننات

جحد جهم الموارد في تحقي الت و العلمي ،وهو ااهم فني سلسنلة

عواع نند

العلمني ))Huisman & Smits,2009ب ف ني الوالينات المتحند

مادية بعد فتر م،ية لألفراد وجسرهم ،وللمجتمنك نننت ،ت نو نافنة

ااميرنينة تشنير بيا،نات العمنت إلنى جن ملنث اامينات ممنن لنديين

ج،ن ن ن نوا ،االس ن ن ننتممارات المادي ن ن ننة اا ن ن ننرد (س ن ن ننياو،ه و نرادش ن ن ننة،

جب،نا ملتحقننين بالمدرسننة يبقننين ملتحقننات بننالقو العاملننة ،فنني حننين

ويشير بينر  Beckerإلى جن رجس المات البشري ي ضنك آللينات

الرعاية المدرسية

إ ا مننن المتوقننك جن ينننون لننرجس المننات البشننري المنتس ن

)1994ب

السنو  ،فنلمننا اد معنندت العاعنند مننن التعلننيم نلمننا اد الطلن

جن الملمن ننين من نن،ين يتن ننبعن ج،ماط ن نال ج ن ننرد ممن ننت الن نندوام الج عن نني جو
الموسمي لت ااعوام التي تنون فييا مطال

عليننه

لألب،ننا نميننر ومنم ننة ،نمننا اتضن جيضنال جن ال جننو بننين الج،سننين

د ننوت المتعلمننين و يننر المتعلمننين نلمننا اد اسننتممار ااف نراد فنني

الماضني ،فقند ت اينندت ،سنبة السنناعات التني تقضننييا اامينات فنني

باعتب ننار مب ننات بقي ننة الم ننؤمرات ،بمع ،ننى ج ،ننه نلم ننا اد ال ننر ب ننين

ف نني التض ننحية بالوق ننت لتعل ننيم ااب ،ننا ليس ننت بق نندر اتس نناعيا ف نني

التعليم فيهب وعلى ه ا فإن االستممار في التعليم يستمر طالما جن

رعايننة ااب،ننا لصننال ج،ش ننطة التعل ننيم إل ننى ،سننبة السنناعات الت نني

ه،او عاعدات إيجابينة ،جي جن ال اعند الحدينة الم صنومة تعنادت

يقض ننييا اآلب ننا للر ننرإ  ،س ننه م ننن 24ب 0ف نني ع ننام  1965إل ننى

جو ت ينند عننن النل ننة الحديننة الم صننومة (مجمننت ال اعنند الصننافي

55ب 0عننام  ،1998ونا،نت ااميننات يقضننين وقتنال جطننوت لرعايننة

العديد من دوت العالم ،قُدر معدت العاعد لس،ة منن التعلنيم بحنوالي
 ،%10ونن ننان جعلن ننى معن نندت عاعن نند سن ننجت فن نني الن نندوت متوسن ننطة

رعاية ااب،ا في المرحلة الما،وية ()Guryan et el., 2008ب

نما جن التضحية باالستقرار ال ،سي واالجتماعي ،هي صنور منن

متوسننط د ننت ال ننرد بالنندوالر اامريننني

الص ننور الت نني يمن ننن للوال نندين جن يض ننحيان بي ننا م ننن جج ننت تعل ننيم

حالينال يعننادت جو ي ينند عننن النل ننة النليننة ،وبشنننت إجمننالي)ب وعبننر

وم ،ضننة النند ت بحس ن

ااب،ا في المرحلة االبتداعية ،بي،ما يقضني اآلبنا وقتنال جطنوت فني

( جو)1993، ،ب

ااب،ا  ،وجشنات تلو التضحيات متعندد  ،فمنن جشننات التضنحيات
باالسننتقرار ال ،سنني مننن ججننت تعلننيم ااب،ننا  ،حاجننة جحنند الوالنندين

ثانياً :صور االستثمار في رأس المال البشري

للن ن واج ع ،نند فق نند الن ن وج الشن نريو ب ننالطل جو الم ننوت ،جو تحم ننت

نور متعنندد ،
ج ن ت جشنننات االسننتممار فنني رجس المننات البشننرد صن ال

لنن جنمرها شيوعال هو ما نان من تس ير الموارد المالية لصال

تناليف التعليم ،حيث تشير دراسات الطل

مص نناع

على التعليم جن ه،او

االرتب نناط بال وج ننة جو الن ن وج ف نني ح ننات ص ننعوبة تحقن ن

التواف بين ال وجين ،نما يمنن جن تنون جحند صنور التضنحيات

لألبن ننوين باسن ننتقرارهما االجتمن نناعي ه ن ننو االضن ننطرار إلن ننى اليج ن ننر

توجننه فنني نافننة النندوت علننى ا ننتلف مسننتويات الت،ميننة بيننا، ،حننو
نادا من،يم ،بنأن
إرسات ااسر جب،اعيا إلى المندارس والجامعنات اعتق ل
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الدا ليننة جو اليجننر ال ارجيننة ،لحصننوت ااب،ننا علننى التعلننيم ،جو
طل

الس،رافوري ،برإ ال،ظر عن مؤهلتيم التعليمية المي،ية وال بر

تعليم و جود عالية ()Kim & Lee, 2010ب

الدراسات السابقة:

ف ن نني ض ن ننو االط ن ننل ،عل ن ننى ااد

السن ننابقة ،بسن ننب

لترطية  ،قاتين ،إ تسم السلطات الس،رافورية للمرافقات بالبقنا

في س،رافور نلت السن،وات التني يسنتررقيا إنمنات تعلنيم ااب،نا ،

الترب ن ننوي المتعلن ن ن ب ن ن نموضو،

والنمي ننر م نن،ين فض ننلت العم ننت لت ي ننف العن ن

التضن ننحيات الوالدين ننة من ننن ججن ننت تعلن ننيم ااب،ن ننا  ،وجن نند عن نندد من ننن

الد ارسننات التنني اهتمننت بقضننية مننا يقدمننه الوالنندان مننن تضننحيات

 %75عما نن يتقاضي،ه قبت القدوم ،نما تشير الدراسة إلنى جن
 %79منن،ين تننرنن ل يننن ج واج وجب،ننا تت نراوك جعمننارهم مننا بننين

2013 -1998م ص ،ت في محورين ،عرضت دراسات المحور

 14 -7س نن،ة ،وجن ،س ننبة اا واج الن ن نور الن ن ين ل نندييم اس ننتعداد

ااوت تتابع نال وف ن تنناري ،شننرها ،فيمننا عرضننت د ارسننات المحننور

للقي ننام بمم ننت تل ننو التض ننحية ،يق ننت ع ننن ل ننو ب،س ننبة  %25مم ننن

المننا،ي فنني حن م وفن المتريننر المننؤمر ودا ننت المتريننر عمننت علننى

ي،تمون ل ،س المقافةب

مراعا ااقدمية لل،شر على ال،حو التالي:

نما تبين جيضال ،تاع

 .1دراسددات اهتمددت بأشددكال وصددور التضددحيات التددي يقدددمها
وضن ن ن ن ن ن ن ن ننمن ه ن ن ن ن ن ن ن ن ن ا المحن ن ن ن ن ن ن ن ننور قن ن ن ن ن ن ن ن ننام الن ن ن ن ن ن ن ن نندري

ع ننن جس ننرهن ف نني

الصن ننين ،بن ننر م جن العواعن نند ين ننر مج ين ننة ،إ تقن ننت ب،سن ننبة -50

اقتصننادية واجتماعيننة مننن ججننت تعلننيم ااب،ننا ،شننرت مننابين عننام

اآلباء من آجل تعليم األبناء:

عن نندم قن نندرتيم علن ننى التحن نندث باللرن ننة اإل،جلي ين ننة

دراسة لتشو ونيم ( Zhou & Kim,

 )2006على ااسر الصي،ية المياجر في الواليات المتحد
ااميرنية ،جن  %50من ااسيويين الصي،يين ال ين ولدوا في

وآ ن ن ن ن ن ن ن ن ننرون

الواليات المتحد ااميرنية ممن جعمارهم مابين  35-25هم

) (Aldrich et al.,1998بد ارسننة علننى مننا يقدمننه جصننحا

حاصلون على ااقت على شياد البنالوريوس ،جي جعلى عشرين

المين الحر في ايرل،دا من تضحيات لصنال تعلنيم ااب،نا علنى

،قطة من البيإ ،و ، 30قطة جعلى من جقرا،يم من ااميرنيين

بيا،ننات المسننوك  45000ج  ،ممننن لنندييم جب،ننا فنني الجامعننات،

من جصوت التي،ية ،وي يد ال ار بشنت جنبر من لو بال،سبة

تبين من لها جن اآلبا في تلو المين ،يضنحون ب نرص النرب

لألميرنيين من جصوت جفريقية،وجن ه،او ،سبة نبير م،يم -جب،ا

مننن الوقننت المتنناك لعمننت ااب،ننا فنني السننو لصننال وقننت الننتعلم،

ااسر الصي،ية  -هم من ااطبا  ،والعلما  ،والمي،دسين ،وجن

وجن اآلبا في تلنو المينن ي ،قنون منا يقنار  70جلنف ينورو علنى

ملث الطلبة في جنمر الجامعات المرموقة في نالي ور،يا ,ممت

تعل ننيم جب،ن نناعيم ،بن نند ال من ننن المرحل ننة االبتداعين ننة وحتن ننى الجامعي ن نة،

جامعة نالي ور،يا في بيرنلي؛ وجامعة نالي ور،يا في ايرفين،

حيث يتنلف اآلبا  12جلف يورو على تعليم جب،اعيم في المرحلنة

وجامعة نالي ور،يا في لوس ج،جلوس مابين عام ،2004-2000

االبتداعيننة ،و13جلننف يننورو عل ننى تعلننيميم ف نني المرحلننة الما،وي ننة،

هم ابوين من جصوت شر جسيوية ،نما ج،يم يشنلون ما ،سبته

و 42جلف يورو على تعليميم في المرحلة الجامعية ،دون حسا

 %28من طلبة معيد ماساتشوستس للتن،ولوجيا ،و %25في

تنن نناليف الرسن ننوم ،وجن  %75من ننن اآلبن ننا يعملن ننون وقت ن نال إضن ننافيال

جامعة ستا ،ورد ،و  %19في جامعة هارفارد ،و %17في

لتوفير  150يورو شيريال طوات فتر التحا جب،اعيم بالمدرسةب

جامعة ييت ،وهم يحققون معدالت ترانمية جفضت بنمير من

وفني د ارسننة ليوا،ند ويننوه ) )Huang & Yeoh, 2005تشننير

الطلبة البيإب وترجك التحليلت العلمية لو إلى جن جسر

،تاعجي ن ننا إل ن ننى جن اامي ن ننات الص ن نني،يات لي ن ننن ت ن نناري طوي ن ننت م ن ننن

المياجرين الصي،يين والنوريين في الواليات المتحد تتقاسم

التضن ننحية بأ ،سن ننين لضن ننمان حين ننا جفضن ننت اب،ن نناعين ،ويتمسن نننن

صاعص معي،ة ،على حد سوا  ،تشنت مجموعة من القيم

بأهميننة القي ننام بن ننت م ننا ه ننو ضننروري لض ننمان ل ننو ،فم ننن ننلت

المقافية العريقة المتج ر في المقافة النو ،وشيوسية،وتتصدر تلو

د ارس ننة عل ننى جس ننر متوس ننطة ال نند ت م ننن بل نندان آس ننيا ااق ننت ،من نوال

القيم جولوية تعليم ااب،ا  ،وتقديم نافة التضحيات الممن،ة ل لو،

لملمن ننة عقن ننود ،ممن ننن هن نناجروا من ننك جب،ن نناعيم للد ارسن ننة فن نني المرحلن ننة

فاآلبا الصي،يون وجسرهم يعدون قضية تعليم ااب،ا هي القضية

االبتداعين ننة والما،وين ننة ،حن ننو سن نن،رافور  ،قن نندمن اامين ننات الصن نني،يات

ااولى في جولوياتيم االجتماعيةب نما جن اآلبا ال ين ضحوا

مجموعن ننة من ننن التضن ننحيات ،فجمن ننيعين تن ننرنن جعمن ننالين اإلدارين ننة

برفاهية ااسر لصال

والمي،ين ننة ومارسن ننن جعمن ننات وضن ننيعة فن نني القطن ننا ،ين ننر الرسن ننمي
99

ال ،قات التعليمية ،والوقت الم صص

رويده بنت عبد الحميد سمان

عائشة بنت سيف األحمدي

لمتابعة تحصيت ااب،ا  ،حصدوا ،تاع تعليمية جفضت اب،اعيم،

وفن ن نني جد

وبالتالي ضمان مقاعد دراسية تعد لمين جنمر سيادية ممن هم

تضن ننحيات نبين ننر لتن ننأمين مسن ننتقبت تعليمن نني جين نند اب،ن نناعيم ،فوفق ن نال

متشابية ن لو ،وهم ،جي اآلبا  ،بواسطة ما حققوه جب،اؤهم من
،جاحات ،حققوا مستود جعلى من القيمة ال اتية والم ار ب

مور ننان (جبم ننام) ،تبننين تقريبن نال جن  1مننن  5جب ننا

( %18م ننن

اآلب ننا ) ،ق نند

وت ه العديد من الدراسات ( (Hickey,2006;Spring,2008

التقاعدي ننة ،جو السن ننتمماراتيم المسن ننتقبلية ال اص ننة من ننن ججن ننت دفن ننك

إلى جن لف فنر رعاية ااب،ا و،مو قدراتيم وامنا،ياتيم ،تنمن

تن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناليف التعل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننيم ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناص اب ،ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناعيم

التضحيات؛ ف ي مقار،ة مقافية لمعتقدات الوالدين ت يد ،تاع

نما تشير دراسة ل،يت ( )Neill, 2011إلى جن جحد جهم ااسبا

دراسة لشاو( (Chao,2001ج،ه بطرك جسعلة على عي،ة منو،ة

المؤدينة ليجنر ااسننر منن الريننف إلنى الحضنر فنني بلندان ج،ننو

جما جمرينية من جصت صي،ي ،و مسين لجم
من ممان وجربعين ل
جمرينية من جصت جوروبي ،هن جميعال جميات اب،ا في عمر ما

جسننيا فنني ،ص ننف الق ننرن الماض نني ه ننو تمن ننين ااب،ننا مننن ف ننرص

تعليمين ننة جفضن ننت ،حين ننث نش ن ن ت بيا،ن ننات اليجن ننر  ،جن ه،ن نناو ،م ن نوال

اب،اعيم في ال،جاك المدرسيب وفي إجاباتين عن تلو ااسعلة

للبحث عن ،وعية معي،ة من التعليم عن العام ال ي يسبقه وبشنت

عبرت ااميات الصي،يات عن القدر النبير من اهتمامين

متنواليب ف نني الي،نند مننملل سننجلت مؤشنرات اليجننر مننن فيجنني إلننى

جقت تضحية ،وجن اآلبا الم،تمين لمقافة متشابية حصدوا ،تاع

قيم مقافية جساسية تتعل

بترتي

االحتياجات ومنامن

قبت المدرسة ،دارت ااسعلة حوت تصورهن لدور تربية الوالدين

اقتص ن ن نناديات التعلن ن ننيم ااميرنن ن نني جن اآلبن ن ننا يقن ن نندمون

اح نندث اابح نناث ب ننإدار ااص ننوت المالي ننة ف نني مؤسس ننة ج نني ب نني
ض ننت جن ن م ننن م نندفوعاتيا إل ننى ،ظ ننام المعاش ننات

)(Elliott & Beverly,2011ب

مت ايدال في عدد ااسنر التني تيناجر ،إمنا بشننت داعنم جو موسنمي،

بالتعليم ،وضرور االستممار فيه من ججت مستقبت مي،ي جيد

دلي نني  %57م،ي ننا لصننال اس ننت اد اآلبننا مننن الم نوارد التعليمي ننة

يسعدن بتقديميا ،بما في لو التد ت المباشر في تعليم ااب،ا ،

نمننا تبننين مننن ،تنناع د ارسننة لوينند ( )Wade,2012علننى بلنندان

دور نبير في ال،جاك المدرسي

اإلتحاد ااوربي ج،ه على النر م منن جن ،حنو ملمني اآلبنا ينسنبون

اب،اعين ،ومن ،احية ج رد فقد عبرت ااميات اامرينيات

جقت على مدد السن،وات النملث اا ينر لعنام  ،2011منك اا منة

لو على جهمية الميارات

تريننر المبلنند المسننتقطك مننن د ليننا لإلد ننار لتعلننيم جب،اعيننا ننلت

االجتماعية ،وج،ين ال يحب ن التد ت في تعليم جب،اعين ،وا،ما

ه ن ه ال تننر  ،بننت جن ه،نناو مننن اآلبننا مننن رفع نوا ،سننبة االسننتقطا،

لألب،ا  ،ولتحقي

لو فإ،ين بحاجة لتقديم تضحيات نبير

واالعتقاد بأ،ين يستطعن لع

ااوروبيات بشنت جساسي عن إ،نارهن اهمية الميارات

ااناديمية ،وتأنيدهن بدالل عن

القوية لتعليم ااب،ا في دلييب

الماليننة فنني جوربننا؛ فننإن ه،نناو مننا يقننر مننن  ٪70مننن ااسننر لننم

تمحور اهتمامين في ب،ا احترام ال ات لدد جب،اعينب

لحسا

نم ن ننا تش ن ننير د ارس ن ننة ل ن نندلرادو ( )Delgado,2009جن الم،طن ن ن

جيضن ننا جن اآلبن ننا اايرل،ن ننديين من ننا ي الن ننون يرين نندون جفضن ننت تعلن ننيم

المقننافي يمنننن جن يننتحنم بنندعم ااسننر للتعلننيم ،ومننا ي ن ات الجنندت

تعلنيم ااب،نا ب ن مقندار ٪12للط نت الواحندب وتبنر ال،تناع

اب،ن نناعيمب وبصن ننرف ال،ظن ننر عن ننن تحقي ن ن االسن ننتقرار فن نني بن نندالت

قنناعم ،بشننأن ال يننار ااسننري فنني تعلننيم ااب،ننا بالواليننات المتحنند

مصننروف الجين

مشننروالل بني يننة إمنا،يننة تعننديت تمويننت البنرام المدرسننية فنني ضننو

حننافظوا علننى المصننروفات  ،سننيا لحسننا

العوامننت المقافيننة لألسننر فيمننا يتعل ن بتربيننة ااب،ننا واعنناد إ،تنناج

لألسننر  ،فننإن ه،ناو مننا يقننر مننن ،صننف اآلبننا
اا،شننطة اللم،يجيننة،

وجن  ٪38م،يم قد اسنتممر جنمنر فني هن ا ال،نو ،منن اا،شنطة منن

تل ن ننو العوامن ننت علن ننى من نندار الوقن ننت ،بب،ن ننا اسن ننتراتيجيات وآلين ننات

العام ال ي سبقهب نمنا جن ٪63منن اآلبنا واامينات ممنن جب،ناعيم

وعمليننات قويننة ،هننو جحنند اليمننوم التنني تشننرت صنن،ا ،السياسنناتب

ملتحقون بالمدارس االبتداعية ي ،قون منا بنين  500- 100ينورو

فااسننر اللتي،يننة ال تن ات جقننت الت امنال إللحننا صننرارها بمؤسسننات

لنت ابن نت عام ،وجن ما يقر منن ملنث اآلبنا ي ،قنون جنمنر منن

التعليم ما قبت المدرسي ،فيم جقت العرقينات منن حينث ،سن

القيند

في مؤسسات رياإ ااط ات في الواليات المتحد ااميرنيةب

 500يورو لنت ابن في المرحلة الما،وية في العام للررإ  ،سهب

وبحس

ما ت يد به دراسة ج رد في السويد لن بيمس وبريج

) (Beams & Briggs ,2012جن  %29من اآلبا يدفعون
100

مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 120 -95 ،)1(36

تناليف التعليم ال اص اب،اعيم،

جت المنافأ والحواف التي حصلوا علييا

عننن قنندراتيم واراداتيننم ،جو جن جوليننا اامننور ربمننا يضننعون قيننودال

مس د ليم الس،وي لحسا

علننى التضننحيات االقتصننادية التنني ير بننون فنني تقننديميا اب،نناعيم،

المالية التي

وه ا االعتقاد ليس هو االعتقاد الساعد بين اآلبا اامرينينون منن

إ ،ا تلو ااموات تُعد "تضحية مالية نبير من الوالدين على
حسا االستمتا ،باإلد ار اللت امات مالية ج رد ممت اإلد ار

2ب دراسات اهتمدت بالعوامدل والمحدددات المدؤثر فدي اسدتثمار

ير متوقعة ممت

م ن ننن الم ينن نند اإلش ن ننار إل ن ننى جن اس ن ننتعداد جولي ن ننا اام ن ننور لتق ن ننديم

نما تبين من دراسة لن مناج،تي وآ نرون( Mc Ginnity, et al.,

مجموعن ننة من ننن العوامن ننت المتدا لن ننة ،فباإلضن ننافة إلن ننى جن الم،ن ننال

وجن  %16م،يم ج،
لحسا

تعليم ااب،ا  ،فيما ج،

 %8م،يم المناس

حصلوا علييا من جموات الميراث للررإ اته ،وتشير الدراسة جن

لعطلة عاعلية ،جو اد ار ااموات لتناليف

حاالت المرإ الطارعةب

جصوت صي،ية جو يابا،ية جو ه،دية ()Lipman,2013ب
اآلباء في تعليم األبناء

التض ننحيات م ننن جج ننت تعل ننيم جب ،نناعيم ف نني المس ننتقبت ،يعتم نند عل ننى

 )2012جن جنمننر م ننن ملم نني اآلب ننا واامي ننات مننن ب نناعن الب ،ننوو

المقافي هو العامت الرعيس المتحنم في استممارات اآلبا من ججت

فنني المسننتود المالننث (المرحلننة الجامعيننة) ،وجن  ٪75مننن اآلبننا

لتلننو التضننحياتب حيننث تعنند قننو اإلدخددار مننن ججننت تعلننيم ااب،ننا

اايرل،ديننة يعتقنندون جن علننييم جن يقترض نوا لتمويننت تعلننيم جب،نناعيم

تعلننيم ااب،ننا  ،ه،نناو عوامننت ج ننرد تننؤمر علننى قنندر تقننديم اآلبننا

يعتقدون جن جفضت وقت لبد اإلد ار لتعليم جب،ناعيم ع،ندما يننون

في المستقبت ،ومقدار الدخل من جنمر العوامت المؤمر على مندد

هؤال اآلبنا بندج فعلينال  ٪52اإلد نار ع،ندما بلند عمنر جب،ناعيم منا

ومنن معنه ( (Mauldin et al. ,2001جن جولينا اامنور ي يند

عم ننر ط ليم ننا م ننا بننين صن ن ر 4-س نن،وات مننن العم ننر ،ولن ننن م ننن
بين  11-5س،ةب

و تؤنن نند د ارسن ننة لين نناريس ( )Harris,2013من ننن ن ننلت تحلين ننت

التضنحية ودرجتينا ،فبحسن

منا تشنير إليننه ،تناع د ارسنة "مولنندين"

اس ننتعدادهم ل نندفك ال،ق ننود م ننك ارتفددداد مددددخراتهم م ننن جج ننت تعل ننيم

جب،نناعيم فنني المسننتقبت ،ويعتمنند هنن ا االسننتعداد علننى قننو النند ت،

لتقارير المطالبنات المالينة لألفنراد فني بريطا،ينا ،جن ه،ناو منا ي يند

و،سبة المد رات ،والقيمة السوقية لألصوت المابتةب

على وجه التحديد للوفا بالت امات مالية لتعلنيم جب،ناعيمب وجن-60

الوض ن ننك االجتم ن نناعي حي ن ننث تب ن ننين م ن ننن د ارس ن ننة ايرل،دي ن ننة ل ن ننديري

قليلل عن الملث ( )%36من ه ه المطالبات است دميا المدي،ون

 ٪ 63مننن اآلبننا وااميننات جفننادوا ج،يننم علننى اسننتعداد للتضننحية

نمننا جن منندد وحجننم اسننتممار الوالنندين جن ال يتجن ج مننن انتسننا
وآ نرون (Deary et al.,2005) ،جن لتعلنيم الوالندين جمنر فني

بالم ينند ،وجن  %21منن،يم علننى اسننتعداد لللتحننا بعمننت إضننافي

صننعود وهبننوط الدرجننة التعليميننة لألب،ننا بشنننت ملحننوظب فالوالنندين

المات من صن،ادي اإلد نار واالسنتممار

اب،اعيمننا ،مننن ننلت تننوفير مسننتويات عليننا مننن السننلك وال نندمات

يه

د له لصال تعليم ااب،ا  ،نمنا جظينرت ال،تناع جن %25

من اآلبا سعدا بسح

لحسننابات اصننة بتعلننيم جب،نناعيم ،بننالر م مننن جن ه ن ه التضننحيات

يمنننن جن تضننر بقنندرتيم الماليننة علننى سننداد القننروإ ومسننتحقات
بطاقات االعتمان الش صيب
وبالر م من جن ااسر ت لت عن نمير من وظاع ينا التقليدينة ،إال
جن تمويننت التعلننيم العننالي لألب،ننا فنني الواليننات المتحنند اامرينيننة

هننو جحنند الت امننات الوالنندين التنني لننم يننتم الت لنني ع،ينناب وعلننى هن ا

اانم ننر تعليمن نال يس ننتممرون بش نننت جنب ننر فننني رجس الم ننات البشنننري
التي تدعم التعليم ،جومن لت ت صيصيم وقت جطوت اب،اعيمب
نرون )(Brown,2006
نمنا تشنير ،تناع د ارسنة لب ا

جن الوالندين

اانمر تعليمال في ااسر ال قير التي ليس ليا ضمان ،ربما يتعنين

علييمننا جن ي اضننل بننين تننوفير م ينند مننن السننلك وت صننيص م ينند

من الوقت للت اعت مك جب،اعيم ،وبشنت محدد فإن الوالندين اانمنر
تعليمن نال ربم ننا يحص ننلن عل ننى جج ننور جعل ننى ،وبن ن لو ت ي نند تنل نننة

فننإن ،ظننام التعلننيم العننالي اامريننني يعتمنند علننى ال رضننية القاعلننة

فرص ننة بقننناعيم ن ننارج العم ننت والت لن نني ع ننن بعنننإ الوق ننت الن ن ي

اانبر من مصاريف ااب،ا فني التعلنيم العنالي؛

للسنتممار بشنننت جنبننر فنني وقتيمننا الن ي يقضننيا،ه فنني إ،تنناج رجس

بنأن جولينا اامنور بمنا فنييم جصنحا
يتحملوا ال،صي

الند وت المتد،ينة يجن

جن

ومننن حيننث المبنندج فننإن اآلبننا  ،ربمننا يعترفننون جن المسننؤولية تقننك
على عاتقيم؛ لن،يم في الوقنت  ،سنه يتصنورون ج،ينا شني

نارج

يقضننيا،ه مننك جب،اعيم ننا فنني سننبيت قضننا وقننت جطننوت ف نني العمننت
المات البشري اب،اعيما ،من نلت القندر علنى تنوفير منوارد جنبنر
لصننال التعلننيم ،وربمننا يت لننى الوالنندان اانمننر تعليمنال عننن بعننإ
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الوقت ال ي يقضيا،ه في العمت للستممار بشنت جنبر في وقتيما

ال نور ،وب اصة في اافواج ااولى من ااسر ال قير  ،نما

ال ي يقضيا،ه في إ،تاج رجس المات البشري اب،اعيماب
وفنني  ،ننس السننيا تؤننند د ارسننة ديننري وآ ننرون التنني هنندفت إلننى

بي،ت الدراسة جن اا وات اانبر س،ال تُساعد في ياد تعليم
اإل و الصرار من نل الج،سين ،وجن ه،او حاجة للتضحية

وااميننات ،وقنندر ااب،ننا علننى الت،قنت فنني السننلم االجتمنناعي ل ن60

 %60م،يا ينون لو االبن من اإل،اث،وجن ج،ماط السلوو التي

دولننة ،جن التفدداوت فددي التعلدديم الثددانوي ل بننا مننن المحتمننت جن

على

د ارس ن ننة العلق ن ننة ب ن ننين الوض ن ننك االجتم ن نناعي واالقتص ن ننادي ل ب ن ننا

بتعليم ابن لصال تعليم ابن آ ر في ااسر نبير الحجم ،وفي
لوحظت

لت الت،مية االقتصادية في تايوان قد ت،طب

ُيتننرجم إلننى ت نناوت فنني التعلننيم العننالي لألب،ننا  ،فعلننى سننبيت الممننات
فن ن نني الن ن نند،مارو وف،ل،ن ن نندا وايطالين ن ننا ولونسن ن ننمبورج ،ت ين ن نند احتمالين ن ننة

جنمر ميلل في التطلك الستنمات جب،اعيم ال نور دراستيم

حصت والده على التعليم العالي ،مقار،ة باالبن ال ي حصت والنده

ال رو في الد ت بين الج،سين بعد

الحصوت على التعليم العالي ب،سبة جنمر من  % 30للبن الن ي
علننى التعلننيم المننا،وي فقننط ،وجن الت نناوت فنني التعلننيم الم،قننوت عبننر
ااجين ن ن ن ن ن ن ننات ارتن ن ن ن ن ن ن ننبط إيجابينن ن ن ن ن ن ن نال بالت ن ن ن ن ن ن ن نناوت فن ن ن ن ن ن ن نني ااجن ن ن ن ن ن ن ننور

)(Blanden, et al., 2013ب

إضافة إلى لو فإن استممار الوالدين ي يد إ ا تلقى الوالدان

أنفسهما دعماً من والديهما ،وهو ما يشير إلى

استم اررية

التضحيات عبر ااجيات (،(Huisman & Smits, 2009

ون لو ج،س األبوين ،فااميات جنمر استعدادال لتقديم تضحيات

،طا واسك في جميك ج،حا العالمبنما تبين جن اآلبا اليابا،يين
الجامعية ،من استنمات اإل،اث ل ،س الدرجة من التعليم ،ر م ج،ه

لم ي تبر بشنت واض

الت رج ((Conley & Glauber,2006ب

لنننن ه،نناو بعننإ الدراس ن ن نات تشننير إلننى جن هن ا التقسننيم الطبقنني
المب،نني علننى ،ننو ،الجنن،س لألب،ننا دا ننت ااسن نر فنني بلنندان م،ظمننة

التع ن ن ن ناون والت،ميننة لننيس لننه وجننود ،بننت جن ه،نناو دراسن ن ن ن ننات تشننير
إلى جن عن ن ن ن ن ن ندد اإل،اث اللواتي تمننن منن الحصن ن ن ن نوت علنى فنرص
للتع ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نليم العن ن ن ن ن ن ن نالي ،بمشن ن ن ن ن ن ن ن ن نارنة جسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرية ت ن ن ن ن ن ن ننو عن ن ن ن ن ن نندد

ال ن نور((Meghir & Palm,2006ب ومننك لننو ه،نناو شنننوو

مالية و م،ية في مقابت حصوت جب،اعين على تعليم جيد من

تحوم حوت عدالة ،وعية التعليم المدعوم ال ي ُيدفك باإل،ناث ،حنوه

بدينات

يتش ننننون ف نني م نندد إمنا،ي ننة ق نندر اإل ،نناث عل ننى الحص ننوت عل ننى

اآلبا ؛ فااميات سجلن ميلل جنمر ،حو االستممار في ااب،ا

)2009

Smits,

&

،(Huisman

وي سر

) )Bodycott,2009لو ،بأن ال،سا في المتوسط ،لديين حيا

جطوت من المتوقك للرجات ،وبالتالي الحصوت على م يد من
المناس

المتوقعة لألب،ا

على المدد الطويت من

لت

حتن ن ننى فن ن نني جنمن ن ننر المجتمعن ن ننات الصن ن نن،اعية ديمقراطين ن ننة ،فاآلبن ن ننا

وظن ن نناعف فن ن نني الت صصن ن ننات التن،ولوجين ن ننة والتطبيقين ن ننة ،لترطين ن ننة
تنناليف الد ارسنة مقار،نة بالن نور ( & Buchmann, Di Prete
)،Mc Daniel, 2008

التضحية من ججت تعليم جب،اعين  -نما توجه المقافة المعيارية

نما تتأمر مشارنة الوالدين جيضال بدرجة ما يبديه االبن من قدرات

ال،قدي من ججت تعليم جب،اعين جنمر من اآلبا  ،وي سر لو بأن

م يدال من

للتضحيات ال،قدية  -إال جن ااميات لديين ميت إلى االستممار
ال،سا جنمر استعدادال من الرجات لتقديم تضحيات مالية نبير ،

في حين جن الرجات جنمر ميلل لتحمت الحنومات نل ة التعليمب

نما ت يد الدراسات التي ت،اولت ع،اية الوالدين بتعليم ااب،ا وفقال
ل،و ،ج،س االبن إلى التشنيو فيما إ ا نا،ت ال تيات يتلقين

ال رص  ،سيا المم،وحة من قبت الوالدين إل وتين من ال تيان؛
ف ي دراسة لبرايس وويلس ( (Parish, & Willis,1993عن
ني ية ا تيار اآلبا للستممار في تعليم ااب،ا افواج المواليد
ال ين ولدوا بعد عام 1940م تبعال لج،سيم في تايوان ،تبين جن

اآلبا يميلون في استمماراتيم في رجس المات البشري اب،اعيم

ذهنية جو ما يسميه علما رجس المات البشري الموروث " القدرات
الورامية"

() ،)Brinton, 1988فاآلبا

يب لون

التضحيات بسيولة إ ا ما جظير جب،اعيم براعة جناديمية جعلى
في تحصيليم ااولي؛ ان لو من شأ،ه جن يع

احتمالية

تعاظم اارباك المالية للستممارات النلية لتعليم ااب،ا  ،من

لت الحصوت على وظاعف ات مردود مالي عالي في

المستقبت ()Huang & YeoH,2005ب
نما جن حجم األسر عامنت قنوي فني هن ا الجا،ن  ،فنلمنا اد عندد

ااب،ا في ااسر قلت الموارد التي ت ص ننت ابنن؛ سنوا جنا،نت
م نوارد فنريننة جم اجتماعيننة ت اعليننة جم اقتصننادية؛ حيننث تبننين مننن
دراسة لمحرم ( (Mahroum,2000جن هجر ااسنر والتضنحية
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بعامت االستقرار لررإ تعليم جب،اعينا ينرتبط عنسنيال بعندد ااب،نا ،
فنلم ننا ن ننان ع نندد ااب ،ننا جق ننت نلم ننا س ننيت عل ننى ااس ننر اال،تق ننات

لحصوت ااب،ا على تعليم جيد،نما تبين من ،تناع د ارسنة لنديري

وآ رون ( )Deary & et al,2005ج،ه نلما نان عدد ااشنقا

نافة ،والبنالد عنددهم  935132تسنعماعة و مسنة وملمنون جلنف
طالبن ن نا ،م ن ننو عين عل ن ننى ( )25جامع ن ننة
وماع ن ننة وام،ت ن ننان وملم ن ننون ل
حنومي ننة و ( )10جامع ننات جهلي ننة ،و ( )37نلي ننة جهلي ننة (و ار
التعليم  -التعليم العالي1436 ،هن)ب

جنبننر ،نلمننا ا ،ضننت إمنا،يننة حصننوت ااب،ننا علننى فننرص تعلننيم

عينة الدراسة:

للم ن ن ن نناطر عل ن ن ن ننى ،حن ن ن ن ننو مت اي ن ن ن نند م ن ن ن ننك ت اين ن ن ن نند حج ن ن ن ننم ااسن ن ن ن ننر

ولنن ننون متلقن نني التضن ننحية هن ننو فن نني الرال ن ن

عالي جيد ال،وعية،وهو ما يع،ي جن التقدم التعليمي ينون عرضنة

،ظ الر ان التضحية تمس طنرفين همنا ،مقندم التضنحية ،ومتلقيينا،

)(Hamilton,2013ب

التضننحية ،فقنند عمنندت الباحمتننان إلننى اسننتقا بيا،ننات الد ارسننة مننن

المقن نندر لحج ن نم تلن ننو

ونمننا يتبننين مننن العننرإ السنناب جن الد ارسننات السننابقة البيتيننا
ججريت في بيعات جج،بينة ،ولنم يننن ه،ناو د ارسنة عربينة واحند قند

متلقنني التضننحية ،وهننم ااب،ننا  ،ال عننة المطالبننة بعنند لننو بتحقي ن

توقعننات والنندييم مننن تقنندير لتضننحياتيم ،والحننرص علننى اإل،جننا

ع،ينت بالتضنحيات الوالديننة فني البيعننة العربينة، ،اهيننو عنن افتقننار

فنني جداعيننم ااننناديمي ،ممننا يجعننت البيا،ننات المقدمننة جنمننر واقعيننة

البيعة المحلية لممت لنو الجيند ،نمنا يلحنظ جن البينة الد ارسنات

المجن نراه ق نند رنن ن ت عل ننى التض ننحيات االقتص ننادية ،دون الجوا،ن ن
اا ننرد للتضننحيات ،باسننتم،ا د ارسننة هوا،نند ويننوه (

Huang

) ،&,Yeoh,2005ود ارس ننة ،ي ننت ( ،)Neill,2011الت نني اهتم ننت
بالتضننحيات االجتماعيننة ،نمننا جن الد ارسننات التنني ع،يننت بد ارسننة
تأمير العوامت المنؤمر فني التضنحية الوالدينة ع،ينت بد ارسنة مترينر

ومص ننداقيةب ولن ننون قي نناس هن ن ه التض ننحية ين نتم ننلت فت ننر تعل ننيم
ااب ،ننا بداي ننة م ننن د ننوليم المدرس ننة ،حت ننى تس ننجيليم بالجامع ننة،
استقر على جن تنون ال عة المستيدفة هي طلبة الجامعاتب

نر
ولصعوبة الوصوت المباشر للطلبة وتو يك االستبا،ة علنييم، ،ظ ال

ال،تش ننارهم عل ننى رقع ننة واس ننعة ف نني المملن ننة،تم تو ي ننك االس ننتبا،ات

دا ننت النلي ننات ف نني الجامع ننات الت نني ن ننان م ننن الس ننيت الوص ننوت
*

واحند جو ام،نين نحنند جقصنى ،فيمنا اهتمننت الد ارسنة الحالينة بد ارسننة

إلييننا  ،بحيننث سننحبت شننع

وا تبار مدد تأمير نافة العوامت التي تبين من الد ارسنات السنابقة

في االعتبنار جن تننون ،سنبة وت،اسن

صن ن ننور التضن ن ننحيات االجتماعين ن ننة واالقتصن ن ننادية لنن ن ننل اا

واام

ج،يا عوامت مؤمر ب

عشنواعية مننن نننت نليننة ،تننم التطبين

ع لى نافة الطلبة المتواجدين فني الشنعبة حنين التطبين  ،وقند ج ن
بنين عندد الطلبنة فني النلينة

وبن ننين ،سن ننبتيم ف ن نني العي،ن ننة ،ف ن نني حن ننين تن ننم إ،ش ن ننا اربن ننط ن نناص

وعلى لو فإ،ه يمنن تحديد ملث مجموعات من المتريرات التني
ق نند تن ننون مرتبط ننة باس ننتممار الوال نندين :جوليم ننا ،ص نناعص ول نني

باالسننتبا،ة ،وضننك علننى م،تننديات الطلبننة فنني الجامعننات والنليننات

الحنوميننة وااهليننة السننعودية الت نني نننان مننن الصننعوبة الوصننوت

اامر (تعليمه ومي،ته ،ج،سه) وما،ييما ،سنمات االبنن منن حينث

ليننا ،ينند ت إليننه الطال ن

مننن ننلت تسننجيت رقمننه الجامعي،وبعنند

قد ارت ننه وحج ننم جسن نرته ،وج نن،س االب ننن ،ومالميم ننا ،العوام ننت المقافي ننة

مننرور شننيرين علننى إ،شننا ال نرابط ،تننم ت رينند البيا،ننات الموجننود ،

واالجتماعية والتعليميةب

والص ننالحة للتحلي ننت وبل نند ع ننددها  1513اس ننتبا،ه ،والج نندوت ()1

منهجية الدراسة واجراءاتها:

يوض تو يك عي،ة الدراسة وف متريراتيا المستقلةب

منهج الدراسة:

است دمت الباحمتان الم،ي الوص ي المسحي ،ال ي يحاوت بينان

ووصف التضحيات التي يقدميا الوالدين في سبيت تعليم جب،اعيم،
نما يراها طلبة الجامعات السعوديةب
مجتمع الدراسة:

تنون مجتمك الدراسة من جميك الطلبة الم،تظمين في الجامعات

السعودية الحنومية وال اصنة ،التني تنم تسنجيت الطلبنة فيينا للعنام
1436/1435هن ن ن فن نني ال صن ننت المن ننا،ي فن نني المسن ننتويات الد ارسن ننية

*

جامعة طيبة،جامعة الملك عبدالعزيز ،الفرابي الخاصة ،أبن سيناء ،أم
القرى ،جامعة الدمام ،جامعة نورة ،جامعة القصيم ،جامعة الدمام
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عائشة بنت سيف األحمدي

جدوت ( )1وصف العي،ة وفقال لمتريرات الدراسة

المتغير

مستويات المتغير
ذكر
أنثى
حكومي
خاص
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية
أقل من 3.75
 3.75وأعلى
أقل من المتوسط
متوسط وأعلى
تعليم فوق الثانوي
ثانوية عامة وأقل
تعليم فوق الثانوي
ثانوية عامة وأقل
أربعة أخوة وأقل
أكثر من أربعة
نعم
ال
نعم

الجنس
نوع الكلية التي يدرس بها الطالب
الكلية التي يدرس بها الطالب
المعدل التراكمي
دخل األسرة
تعليم اآلباء

تعليم الوالدين

تعليم األمهات
عدد األخوة

تلقي األبوين
تضحية من قبل
والديهما في
السابق إلكمال
تعليمهما

تلقي اآلباء تضحية من والديهما
تلقي األمهات تضحية من
والديهما

ال

أدا الدراسة:

ج راإ الدراسة تم إعداد استبا،ة للتضحيات الوالدية

لتحقي

المقدمة من قبت الوالدين لألب،ا من ججت تعليميم ،اعتمادال على
ااد

التربوي

الوالدية(
,

واابحاث

&

&Shek

العلمية

المتعلقة

بالتضحيات

,

Guryan

Hurst,

Kearney,2008;Harris,2013;Leung,

) ،(2011;Yang &, Shin, 2008ضمت  36وجا ت
االستبا،ة في صورتيا ال،ياعية ،بعد تطبي

والمبات علييا ،في ج جين :اهتم الج

إج ار ات الصد

ااوت بطرك مجموعة من

ااسعلة ترتبط بال صاعص الديمررافية للعي،ة ،فيما شمت الج

الوالدين ،بعدها طُلن

العدد
687
826
1236
277
424
518
571
359
1154
159
1354
903
610
702
811
489
1024
390
522
392

النسبة المئوية
45.41
54.59
81.69
18.31
28.02
34.24
37.74
23.73
76.27
10.51
89.49
59.62
40.32
46.49
53.60
32.32
67.68
42.7
57.3
44.85

482

55.15

منن ننت طالن

جن يقنوم با تينار واحند منن

مننس يننارات هنني :ي،طبن بدرجننة عاليننة جنندال ُرمن ليننا بننرقم ،5
ي،طبن بدرجننة عاليننة ُرمن ليننا بننالرقم  ،4ي،طبن بدرجننة متوسننطة

ُرم ن ليننا بننالرقم  ،3ي،طب ن بدرجننة ضننعي ة ُرم ن ليننا بننالرقم ،2ال
ي،طب ُرم ليا بالرقم1ب
وقنند اسننتبعدت قيمننة ال ي،طب ن مننن التحليننت ،لنننون ال ي،طب ن ال

تع،نني ج،ننه يننر موجننود ،حيننث وضننك ه ن ا ال يننار لتحننري صنند
اإلجابة ودقتيا فقطب
وع،د التحليت جعيد الترمي على ال،حنو 1:ت،طبن بدرجنة ضنعي ة،

 2ت،طبن ن بدرج ننة متوس ننطة 3 ،ت،طبن ن بدرج ننة عالي ننة 4 ،ت،طبن ن

الما،ي صور لتضحيات الوالدين تم جب ار ها في محورين :محور

بدرجة عالية جدالب

التضحيات االقتصادية التي قدميا الوالدان لتعليم ااب،ا ،

الصدق الظاهري:

التضحيات االقتصادية ،ال ي اشتمت على  14تضحية من

صدق اإلستبانة:

ومحور التضحيات االجتماعية ،ال ي اشتمت على  17تضحية

للتأننند مننن الصنند الظنناهري ،روجعننت االسننتبا،ة مننن قبننت مما،يننة

من التضحيات االجتماعية التي يقدميا الوالدان لتعليم ااب،ا من

محنمننين ،فنني علننم النن ،س وجصننوت التربيننة ،واإلدار التربويننة ،إ

بداية د وليم المدرسة إلى حين د وليم الجامعةب

وقنند طُلنن

مننن نننت طالن ن

جن يحنندد منندد ا،طبننا العبننار عل ننى

والده ،ون لو على والدته ،إ صيرت العبارات بحيث ت،اس

ننل

طُل

م،يم تر ية راجعة عن صيا ة الم ردات ،وا،تمنا ننت م،ينا

للسننتبا،ة ننننت ولمحاورهننا ال رعيننة ،نمننا طُل ن

منن،يم تقيننيم اادا

المستعملة ،واقتراك عبارات إضافية تعبر عن التضحيات الوالدينة
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نر،بننال للمح ننور ،وحن ن ف جي فق ننر ي ي نند ارتباطي ننا ب ننالمحور ،ع ننن

التني تقنندم منن ججننت التعلننيم ،وب،نا ل علننى ملحظنات المحنمننين تننم
التعن ننديت فن نني صن ننيا ة بعن ننإ العبن ننارات ،وح ن ن ف عبن ننارتين ين ننر

معامننت جل ننا نر،بننال  Alpha Cranachالنلنني للمحننور ،حتننى

الم،اسبتين من العباراتب

الوصننوت إلننى الوضننك ال ن ي تقننت فيننه معنناملت االرتبنناط لل ق نرات

الم،تمية للمحور عن معامت االرتباط للمحور ننت ،وب ،س اآللينة

ثبات االستبانة:

ال تبن ننار المب ن ننات ت ن ننم حس ن ننا

Alpha

معام ن ننت جل ن ننا نر،ب ن ننال

 ،Cranachلنت فقر منن فقنرات المحنور ،ومقار،تينا بمعامنت جل نا
نر،ب ننال للمح ننور نن ننت ،وم ننن من ننم حن ن ف ال ق ننر التننني ي ين نند قيمن ننة
ارتباطينننا عن ننن معامن ننت ارتبن نناط المح ننور ،واعن نناد حسن ننا

معامن ننت

حس

معامت جل نا نر،بنال للسنتبا،ة نننت ،و نلت هن ه ال طنوات

تننم حن ف ملمننة عبننارات جننا معامننت جل ننا نر،بننال فييننا جعلننى مننن
عامننت جل ننا نر،بننال للمحننور ال ن ي صنن ،ت ضننم،ه ،والجنندوت ()2

يوض قيم معاملت جل ا للمحورين واالستبا،ة لنل الوالدينب

االرتب نناط لن ننت فق ننر م ننن فقن نرات المح ننور ،ومقار،تي ننا بمعامن نت جل ننا

جدوت ( )2معاملت جل ا نر،بال  Alpha Cronbachلمقياس التضحية الوالدية

محاور التضحية التي تقدمها األمهات من
محاور التضحية التي يقدمها اآلباء من
معامل ارتباط ألفا
أجل تعليم أبنائهم
أجل تعليم أبنائهم
التضحيات االقتصادية
0.811
التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية.
0.874.
التضحيات االجتماعية.
ثبات مقياس التضحيات
0.842
ثبات مقياس التضحيات
المجموع الكلي لفقرات المقياس

وجميك معاملت جل انر،بال تعد عالية بحس

ما يشير إليه ب ار اإلحصا

معيار الحكم:

()Hinkleft al., 2003

معامل ارتباط
ألفا
0.832
0.877
0.832
0.884

مدددا مقددددار التضدددحيات االقتصدددادية واالجتماعيدددة التدددي يقددددمها

ن نان معيننار الحنننم علننى مقنندار مننا يقدمننه الوالنندان مننن تضننحيات

اآلبدداء واألمهددات لصددالل تعلدديم األبندداءة مددن وجهددة نظددر طلبددة

الت ننالي75-1 :ب 1ت،طبن ن بدرج ننة ض ننعي ة76 ،ب5-1ب 2ت،طبن ن

لإلجاب ن ننة ع ن ننن هن ن ن ا السن ن نؤات ت ن ننم إيج ن نناد المتوس ن ننطات الحس ن ننابية،

لتعلننيم جب،نناعيم ،بعنند ح ن ف قيمننة ال ت،طبنن واعنناد الترمينن وف ن

المرحلة الجامعية؟

بدرجننة متوسننطة51 ،ب25-2ب 3ت،طب ن بدرجننة عاليننة26 ،ب- 3
 4ت،طب بدرجة عالية جداب

واإل،حرفن ن ن ننات المعيارين ن ن ننة وترتي ن ن ن ن

العبن ن ن ننارات وف ن ن ن ن متوسن ن ن ننطاتيا

الحسابية ،نما يوض الجدوالن ()4( )3

نتائج الدراسة ومناقشتها:
إجابة السؤال األول:
رقم
العبارة
.5
.3

المحور الذي
تنتمي إليه
العبارة

.4

.13
.1
.13
.10
.6

التضحيات االقتصادية

.12

جدوت ( )3المتوسط الحسابية لتضحيات اا

مرتبة ت،ا ليال وف تلو المتوسطات
مستوى
التضحية

العبارة
يقترض لسد مصاريف تعليمي.
باع من ممتلكاته لالستفادة من المال لتعليمي.
نقلني لمدرسة مستواها التعليمي أفضل رغم زيادة
أعبائها المادية.
ضحى بفرص وظيفية لزيادة دخله ليتفرغ لتعليمنا
واالهتمام بنا.
يبحث عن عمل إضافي لتوفير أكبر قدر من المال
لتعليمي.
الحرص على إكمال تعليمي بعد الحصول على الشهادة
الثانوية رغم حاجته ألن أعمل.
يدخر من دخله منذ صغري من أجل تعليمي.
لديه استعداد لتوفير مصاريفه العالجية للصرف على
احتياجاتي التعليمية.
يوافق على دفع رسوم لاللتحاق بحصص التقوية في
105

عالية
عالية

متوسط
تضحية
األب
2.90
2.85

عالية

2.77

عالية

2.52

متوسطة

2.48

متوسطة

2.46

متوسطة

2.44

متوسطة

2.43

متوسطة

2.35

االنحراف
المعياري
0.65
0.67
0.66
0.70
0.67
0.66
0.63
0.62
0.68

الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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رقم
العبارة

المحور الذي
تنتمي إليه
العبارة

.9
.7
.8
.11
.2
.27
.16
.18
.21
.20
.29
.17
.15

.19
.30
.25
.26
.24
.23
.28
.22

التضحية االجتماعية

.31
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العبارة

المدرسة.
مستعد لبيع ممتلكاته من أجل اإلنفاق عل تعليمي.
يحرص على توفير مستلزماتي التعليمية رغم حاجته
للمال.
لديه استعداد لدعمي ماديا إلكمال دراستي في الخارج.
لديه استعداد للتخلي عن المصروفات الكمالية (السفر
للسياحة ،شراء سيارة جديدة ،مالبس ..ونحوه) لتأمين
احتياجاتي التعليمية.
االهتمام بأن أحصل على درس خصوصي في
المقررات التي احتاج فيها للتقوية.
المتوسط الحسابي لمحور التضحية االقتصادية
رفض الزواج بعد وفاة (والدي أو والدتي) لتتفرغ
لتربيتي.
يحرص على السهر معي إذا سهرت للدراسة.
يغير مقر سكنه أللتحق بمدارس أفضل في المستوى
التعليمي.
مستعد للذهاب معي خارج البالد أللتحق ببرنامج
تعليمي أو دورة الكتساب مهارة معينة.
يفضل الجلوس في المنزل لمتابعة دراستنا.
يتنازل عن برامجه المفضلة بالتلفاز ليترك لي فرصة
متابعة برنامج يفيدني علمياً.
يلغي مواعيده إذا شعر بحاجتي له في الدراسة.
يؤجل القيام بالزيارات االجتماعية عندما يكون لدي
اختبار.
يعتذر عن استقبال ضيوف طوال فترة امتحاناتي أنا
وأخوتي.
يحرص على عدم إظهار الخالفات األسرية أمامي حتى
ال يؤثر على دراستي وتحصيلي.
يسمح لي باستقبال زمالء بالبيت للمذاكرة حتى لو حبس
نفسه بغرفة.
يتعمد إخفاء األخبار المحزنة أو المقلقة حتى ال أنشغل
في التفكير فيها عن دراستي.
يهتم بسؤالي عن الموعد الذي يناسبني قبل إقامة مناسبة
في المنزل حتى ال يشغلني عن دراستي.
يحرص على عدم إلزامي بمرافقته في المناسبات
االجتماعية الستثمار وقتي في الدراسة.
يعمل على قضاء حاجات األسرة بدال عني حفاظا على
وقتي.
يطلب من أفراد األسرة عدم إزعاجي برفع صوت
التلفاز أو أي مصادر للصوت حفاظا على تهيئة الجو
المناسب لمذاكرتي.
يضع متابعة مستواي التعليمي في أولوية اهتماماته.
المتوسط الحسابي لمحور التضحية االجتماعية
المتوسط الحساب لتضحية اآلباء ككل

مستوى
التضحية

متوسط
تضحية
األب

االنحراف
المعياري

متوسطة

2.34

متوسطة

2.31

0.61
0.64

متوسطة

2.31

متوسطة

2.26

متوسطة

2.25

متوسطة

2.48

عالية

2.79

عالية

2.50

عالية

2.63

متوسطة

2.45

متوسطة

2.43

متوسطة

2.39

متوسطة

2.38

متوسطة

2.36

متوسطة

2.30

متوسطة

2.26
2.23

متوسطة

2.21

متوسطة

2.21

متوسطة

2.20

متوسطة

2.18

متوسطة

2.13

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.12
2.35
2.42

0.63
0.65
0.62
0.65
0.63
0.61
0.67
0.60
0.62
0.65
0.63
0.62
0.64
0.66
0.60
0.61
0.62
0.60
0.63
0.63
0.61
0.64
0.64

الترتيب
10
11
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
-

يتض من الجدوت( )3جن متوسط تضحية اآلبا االقتصادية بلند

مسننتود التضننحية االجتماعيننة التنني يقنندميا اآلبننا مننن ججننت تعلننيم

48ب ،2و وفقال لمعينار الحننم ينأتي مسنتود التضنحية االقتصنادية

جب،نناعيم ج ننا ت بدرج ننة متوس ننطة ،ف نني ح ننين بلنند المتوس ننط النلي ننة

اآلبننا االجتماعيننة مننن ججننت تعلننيم ااب،ننا 35ب ،2ممننا يع،نني جن

درجة متوسط جيضاب

ل با بدرجة متوسطة ،في حين بلند المتوسنط الحسنابي لتضنحية

لتضننحيات ااميننات 42ب ،2وهن ه القيمننة تقابننت فنني معيننار الحنننم
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رقم
العبارة
.5
.3
.4
.13
.12
.14
.1
.10
.8
.9
.7
.6

.11

.2

المحور
الذي تنتمي
إليه العبارة

جدوت ()4المتوسط الحسابية لتضحيات اام مرتبة ت،ا ليال وف تلو المتوسطات
العبارة
يقترض لسد مصاريف تعليمي.
باع من ممتلكاته لالستفادة من
المال لتعليمي.
نقلني لمدرسة مستواها
التعليمي أفضل رغم زيادة
أعبائها المادية.
يبحث عن عمل إضافي لتوفير
أكبر قدر من المال لتعليمي.
ضحى بفرص وظيفية لزيادة
دخله ليتفرغ لتعليمنا واالهتمام
بنا.
يدخر من دخله منذ صغري من
أجل تعليمي.
الحرص على إكمال تعليمي
بعد الحصول على الشهادة
الثانوية رغم حاجته ألن أعمل.
لديه استعداد لتوفير مصاريفه
العالجية للصرف على
احتياجاتي التعليمية.
لديه استعداد لدعمي ماديا
إلكمال دراستي في الخارج.
مستعد لبيع ممتلكاته من أجل
اإلنفاق عل تعليمي.
يحرص على توفير مستلزماتي
التعليمية رغم حاجته للمال.
يوافق على دفع رسوم
لاللتحاق بحصص التقوية في
المدرسة.
لديه استعداد للتخلي عن
المصروفات الكمالية (السفر
للسياحة ،شراء سيارة جديدة،
مالبس ..ونحوه) لتأمين
احتياجاتي التعليمية.
االهتمام بأن أحصل على درس
خصوصي في المقررات التي
احتاج فيها للتقوية.

المتوسط الحسابي لمحور التضحية االقتصادية
.27
.18

.21

رفض الزواج بعد وفاة
(والدي أو والدتي) لتتفرغ
لتربيتي.
يغير مقر سكنه أللتحق
بمدارس أفضل في المستوى
التعليمي.
مستعد للذهاب معي خارج
البالد أللتحق ببرنامج تعليمي
أو دورة الكتساب مهارة
معينة.

متوسط تضحية األم
عالية

2.79

عالية

2.75

عالية

2.68

عالية

2.66

عالية

2.56

عالية

2.54

متوسطة

2.41

متوسطة

2.38

متوسطة

2.33

متوسطة

2.31

متوسطة

2.26

متوسطة

2.25

متوسطة

2.22

متوسطة

2.13

متوسطة

2.45

االنحراف
المعياري
0.60
0.66
0.63
0.63
0.70
0.68
0.62
0.61
0.63
0.61
0.63
0.60

الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.61

عالية
عالية

متوسطة
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13
0.60

14

0.63

2.77

1

2.64

2

2.41

3
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رقم
العبارة

المحور
الذي تنتمي
إليه العبارة

.29

.19

.31
.16
.17
.20
.15
.30
.23
.25

.24
.22

.28

.26
المتوسط
الحسابي
لمحور
التضحية
االجتماعية

رويده بنت عبد الحميد سمان

العبارة
يتنازل عن برامجه المفضلة
بالتلفاز ليترك لي فرصة
متابعة برنامج يفيدني علمياً.
يحرص على عدم إظهار
الخالفات األسرية أمامي حتى
ال يؤثر على دراستي
وتحصيلي.
يعتذر عن استقبال ضيوف
طوال فترة امتحاناتي أنا
وأخوتي.
يحرص على السهر معي إذا
سهرت للدراسة.
يلغي مواعيده إذا شعر بحاجتي
له في الدراسة.
يفضل الجلوس في المنزل
لمتابعة دراستنا.
يؤجل القيام بالزيارات
االجتماعية عندما يكون لدي
اختبار.
يسمح لي باستقبال زمالء
بالبيت للمذاكرة حتى لو حبس
نفسه بغرفة.
يعمل على قضاء حاجات
األسرة بدال عني حفاظا على
وقتي.
يتعمد إخفاء األخبار المحزنة
أو المقلقة حتى ال أنشغل في
التفكير فيها عن دراستي.
يحرص على عدم إلزامي
بمرافقته في المناسبات
االجتماعية الستثمار وقتي في
الدراسة.
يضع متابعة مستواي التعليمي
في أولوية اهتماماته.
يطلب من أفراد األسرة عدم
إزعاجي برفع صوت التلفاز أو
أي مصادر للصوت حفاظا
على تهيئة الجو المناسب
لمذاكرتي.
يهتم بسؤالي عن الموعد الذي
يناسبني قبل إقامة مناسبة في
المنزل حتى ال يشغلني عن
دراستي.
متوسطة

متوسط تضحية األم

االنحراف
المعياري

الترتيب

متوسطة

2.33

4

متوسطة

2.29

5

متوسطة

2.29

5

متوسطة

2.23

6

متوسطة

2.19

7

متوسطة

2.19

7

متوسطة

2.18

8

متوسطة

2.14

9

متوسطة

2.11

10

متوسطة

2.10

11

متوسطة

2.087

12

متوسطة

2.04

13

متوسطة

2.03

14

متوسطة

2.02

15

األمهات هيمتوسط الحساب لتضحية
األمهات ككل

نما يتبين من الجدوت رقم ( )4جن متوسط التضحية االقتصادية
المقدمننة مننن قبننت ااميننات مننن ججننت تعلننيم ااب،ننا قنند بلنند45ب،2

متوسطة

2.35

وهن ه القيمننة مقابلننة للدرجنة " متوسننطة" علننى معينار الحنننم ،فيمننا

بلد متوسط التضنحيات االجتماعينة المقدمنة منن اامينات لتعلنيم
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ااب،ننا 42ب 2وهننو مننا يع،نني جن التضننحيات االجتماعيننة المقدمننة

المس ننتود التعليمي""،مس ننتعد للن ن ها

م ن ننن قب ن ننت اامي ن ننات ه ن نني جيضن ن نال متوس ن ننطة ،نم ن ننا بل ن نند متوس ن ننط

ببر،ام تعليمي جو دور النتسا

التضننحية النليننة التنني تقنندم مننن قبننت ااميننات 35ب 2وهن ه القيمننة

جيضا تقابت على معيار الحنم الدرجة " المتوسطة"

مع نني ننارج ال ننبلد التحن ن
ميار معي،ة" ،وهو ما يع،ني جن

الملث تضحيات االجتماعية تتقار في ترتيبيا في ااهمية لندد

نل الوالدينب

ويلحن ننظ من ننن الجن نندولين ( )4( )3جن ه،ن نناو من ننلث تضن ننحيات

وبن ننال،ظر فن نني ا،ن ننات الجن نندولين ( )3و ( ، )4سن ننه يلح ن ننظ جن

اقتصننادية احتلننت الم ارن ن ااول ننى لنندد اآلبننا وااميننات وهنني":

متوسن ننط التضن ننحيات النلين ننة ،ومتوسن ننط التضن ننحيات االقتصن ننادية

يقتننرإ لسنند مصنناريف تعليمنني" ،و "بننا ،مننن ممتلناتننه للسننت اد

ومتوس ننط التض ننحيات االجتماعي ننة ،ل نندد اآلب ننا جعل ننى م ،ننه ع ،نند

مننن المننات لتعليمنني" ،و"،قل،نني لمدرسننة مسننتواها التعليمنني جفضننت

اامي ن ننات ،وإليجن ن نناد مواضن ن ننك ال ن ننرو بن ن ننين متوسن ن ننطات محن ن نناور

ر ن ن ننم ي ن ن نناد جعباعي ن ن ننا المادي ن ن ننة" ،وهن ن ن ن ا يع ،ن ن نني جن التض ن ن ننحيات

االسننتبا،ة وفنني مجموعيننا النلنني ،تننم اسننت دام ا تبننار جقننت ال ننرو

االقتص ننادية الملم ننة ااول ننى الت نني يق نندميا الوال نندان حظي ننت ب نن ،س

 LSDللمقار،ننات المتعنندد ال ن ي نش ن ت ،تاعجننه جن ال ننرو

القدر من ااهمية لدد نل الوالدينب

دالن ننة علن ننى مسن ننتود التضن ننحيات االقتصن ننادية ،والمسن ننتود النلن نني

يننر

نما يتض من الجدولين  ،سيما جن ه،او ملث تضحيات

للتضحيات بين تضحيات اابوين ،فيما نا،ت ه،او فرو دالنة

اجتماعي ننة احتل ننت جح نند الم ارنن ن ااربع ننة ااول ننى ف نني التض ننحيات

على مستود التضحيات االجتماعية لصال اآلبا والجدوت ()5

االجتماعية ،وهي " :رفإ ال واج بعد وفنا (والندي جو والندتي)

يوض

لوب

للت ننرت لتربيتنني"" ،يريننر مق ننر سننن،ه التح ن بمنندارس جفضننت ف نني
إحصاعيا في محاوري استبا،ه
جدوت (، )5تاع ا تبار جقت فر دات  LSDللمقار،ات المتعدد لتحديد اتجاه ال رو الدالة
ل
لتضحيات الوالدين من ججت تعليم ااب،ا من وجية ،ظر طلبة الجامعات السعودية
المتوسط الحسابي

التضحيات االقتصادية لألب

التضحيات االجتماعية لالم

التضحيات
الكلية

2.48

0.07

-

-

2.35

-

**0.18

-

-

-

0.06

التضحيات االقتصادية
لألب
التضحيات االجتماعية
لألب
التضحيات الكلية

نتائج إجابة السؤال الثاني:
هن ن ننت توجن ن نند فن ن ننرو

نش ت بيا،ات الجدوت ( )6جن قيمة "ت" قد جا ت دالة ع،د

ات داللن ن ننة إحصن ن نناعية ع،ن ن نند مسن ن ننتود داللن ن ننة

( )a≤0.05بين إجابات طلبة الجامعات السعودية ،حو ما يقدمه
والن ننداهما من ننن تضن ننحيات من ننن ججن ننت تعلن ننيميم ،عاعن نند لنن ننت من ننن
المتريرات التالينة :الج،س،،نو ،ملنينة النلينة التعليمينة التني يندرس
بيننا الطال ن  ،ت صننص النليننة التنني ينندرس بيننا الطال ن  ،المعنندت
الترانم نني للطالن ن  ،د ننت ااس ننر  ،تعل ننيم الوال نندين ،ع نندد اا ننو ،
مقنندار مننا تلقنناه جحنند الوالنندين مننن والنندييما مننن تضننحية فنني سننبيت

تعليميما ب

مسن ننتود داللن ننة ( )a≤0.05بال،سن ننبة لمن ننا يقدمن ننه اآلبن ننا وجيض ن نال

ااميات من تضحيات لتعليم ااب،ا  ،تبعال لمترير الج،س لصال

الن ن نور ف نني المجم ننو ،النل نني للتض ننحيات ،وف نني ُبع نندي التض ننحية
االقتصن ن ن ننادية واالجتماعين ن ن ننة ل بن ن ن ننا  ،والتضن ن ن ننحيات االقتصن ن ن ننادية
لألمي ننات مم ننا يع ،نني جن ااب ،ننا الن ن نور يشن نعرون بتق ننديم آب نناعيم

تضحيات اقتصنادية واجتماعينة منن ججنت تعلنيميم ،جنمنر منن تلنو
التنني تشننعر بيننا اإل،نناث ،نم نا نا ،نت قيمننة "ت" دالننة ع،نند مسننتود
داللة ( )a≤0.05في محور التضحية االجتماعية التي تقندميا

وباسن ننت دام ا الجن نندوت ()6جمن ننوعتين مسن ننتقلتين للمتري ن نرات ات

ااميات من ججت تعليم ااب،نا  ،وفني المسنتود النلني للتضنحيات

المسن ننتود الم،ن نناعي ،وا تبن ننار تحلين ننت التبن نناين ااحن ننادي للمتري ن نرات

لألمين ننات لصن ننال ال ن ن نور ،ممن ننا يمنن ننن معن ننه القن ننوت :ج،ن ننه توجن نند

اانمر من مستويين وجد اآلتي:
 -1متغير الجنس

ا تلفننات بننين إجابننات اإل،نناث وال ن نور فيمننا تقدمننه ااميننات مننن

تضننحيات اجتماعيننة،من ججننت تعلننيم جب،اعين،ونن لو فنني المسننتود
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النلنني للتضننحية لصننال الن نور ،جي جن الطلبننة الن نور يننرون جن

تراه الطالبات اإل،اث ،ون لو في المستود النلي للتضحياتب

اامينات يقندمن تضننحيات اجتماعينة مننن ججنت تعلننيميم جنمنر ممننا
جدوت (، )6تاع ا تبار "ت" لدالة ال ر الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا تبعال
لمترير الج،س

المحاور
lتضحية اآلباء لتعليم تضحية األمهات لتعليم
األبناء
األبناء

N
687
826
687
826
687
826
687
826
687
826
687
826

التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية
التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية

 -2ملكية الكلية التي يدرس بها الطالب:

يتض ن ن من ننن الجن نندوت ( )7جن قيمن ننة "ت" جن ننا ت دالن ننة بال،سن ننبة
للتض ن ننحيات االقتص ن ننادية التن ن نني يق ن نندميا اآلبن ن ننا لص ن ننال الطلبن ن ننة
المسننجلين فنني نليننات اصننة ،ممننا يع،نني جن ه،نناو ا ننتلف بننين

إجاب ننات الطلب ننة المس ننجلين ف نني نلي ننات تتب ننك جي ننة جهلي ننة ،وب ننين
إجابننات الطلبننة المسننجلين فنني نليننات تتبننك جيننات حنوميننة، ،حننو
التضننحيات التنني قنندميا اآلبننا مننن ججننت تعلننيميم لصننال الطلبننة
المسجلين في نليات اصةب

الجنس
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

المتوسط
40.66
36.83
46.68
43.03
87.34
79.86
38.29
37.01
42.23
39.77
80.52
76.78

4.96

0.0000

4.08

0.0000

7.07

0.0000

1.93

0.06

2.18

0.03

4.07

0.000

اجتماعين ننة ،فيمن ننا نا،ن ننت قيمن ننة "ت" دالن ننة لل ن ننرو علن ننى مسن ننتود

المجمو ،النلي للتضحيات المقدمنة منن اآلبنا لألب،نا  ،ب،نا علنى

مترير تبعية النلية التي يدرس بيا الطال  ،حنومية جم اصةب
نمننا يلحننظ مننن الجنندوت ( )7جن قيمننة "ت" نا،ننت يننر دالننة ع،نند
وبعد
مستود داللة ( )a≤0.05في ُبعد التضحيات االقتصاديةُ ،
التض ن ن ننحيات االجتماعي ن ن ننة ،ونن ن ن ن لو المجم ن ن ننو ،النل ن ن نني لمجم ن ن ننو،
التضننحيات المقدمننة مننن اامي ننات لتعلننيم ااب،ننا  ،ممننا يع ،نني جن
إجاب ننات الطلب ننة المس ننجلين ف نني نلي ننات اص ننة ل ننم ت تل ننف ع ننن

نما يتض من الجندوت ( )5جن قيمنة "ت" جنا ت ينر دالنة فني

إجاب نات جق نرا،يم ف نني النليننات الحنوميننة ،لنننن اتجنناه العلقننة وان

ُبعند التضنحيات االجتماعينة ل بنا  ،ينر دالنة ع،ند مسنتود داللننة

ير دالة في التضحيات المقدمة من قبنت اامينات

( )a≤0.05ممننا يع،نني عنندم وجننود ا تلفننات بننين طلبننة النليننات

نا،ت ال رو

جا لصال طلبة النليات ال اصةب

الحنوميننة والنليننات ااهليننة حننوت مننا يقدمننه اآلبننا مننن تضننحيات

جدوت (،)7تاع ا تبار "ت" لدالة ال ر الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا تبعال لمترير
،و ،النلية التي يدرس بيا الطال

المحاور
تضحية
تضحية اآلباء لتعليم
األمهات لتعليم
األبناء
األبناء

التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية
التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية

N
1236
277
1236
277
1236
277
1236
277
1236
277

نوع المؤسسة التي
يدرس بها الطالب
حكومي
خاص
حكومي
خاص
حكومي
خاص
حكومي
خاص
حكومي
خاص
110

المتوسط
36.63
39.18
44.86
46.48
81.49
85.66
37.21
37.76
40.75
42.13

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

2.20

0.02

1.65

0.09

5.1

0.00

0.42

0.66

1.67

0.09
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1236
277

التضحيات الكلية

-3تخصص الكلية التي يدرس بها الطالب:

77.69
79.34

حكومي
خاص

1.71

0.09

واامين ن ن ننات ،ون ن ن ن ن لو علن ن ن ننى مسن ن ن ننتود التضن ن ن ننحيات االقتصن ن ن ننادية

ونم ننا يتضن ن م ننن الج نندوت ( )8ف ننإن قيم ننة "ف" نا ،ننت دال ننة ع ،نند

مسننتود داللننة ( )a≤0.05علننى مسننتود التضننحية النليننة ل بننا

والتضحيات االجتماعية ل با وااميات ،وف مترير النلية التني
يدرس بيا الطال ب

جدوت (،)8تاع ا تبار "ت" لدالة ال ر الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا تبعال لمترير النلية
التي يدرس بيا الطال

المحاور
تضحية اآلباء لتعليم األبناء

التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية

تضحية األمهات لتعليم األبناء

التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية

N
442
518
571
442
518
571
424
518
571
424
518
571
424
518
571
424
518
571

المتغير :الكلية التي يدرس بها
الطالب
مستويات المتغير
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية

المتوسط
الحسابي
46.06
45.78
42.75
42.3
38.59
35.09
88.36
84.37
77.84
40.61
37.36
34.21
41.98
41.92
38.14
82.59
79.28
72.35

قيمة "ف"

الداللة

5.216

0.006

5.22

0.006

20.8

0.000

21.36

0.000

7.87

0.000

14.87

0.000

 .3وجود فنرو دالنة إحصناعيا ع،ند مسنتود داللنة ()a≤0.05

ولتحديد الفروق تم استخدام اختبدار شديفي Scheffe' Test

عل ن ن ننى م ن ن ننا قدمت ن ن ننه اامي ن ن ننات م ن ن ننن تض ن ن ننحيات اقتص ن ن ننادية

الذي كشفت نتائج كما يتضل من الجدول ( )9عن اآلتي:

 .1وجود فنرو دالنة إحصناعيال ع،ند مسنتود داللنة ()a≤0.05

بين استجابات الطلبة في النليات الصحية ،حنو التضنحيات

االقتصننادية ،والمسننتود النلنني للتضننحيات المقدمننة ليننم مننن
اآلبا  ،وبين اسنتجابات الطلبنة فني نلينات العلنوم اإل،سنا،ية،
لصال استجابات الطلبة في النليات الصحيةب

 .2ونن ن لو وج ننود ف ننرو ع ،نند مس ننتود دالل ننة ( )a≤0.05ف نني
إجاب ننة الطلب ننة ،ح ننو التض ننحية االقتص ننادية ل ب ننا ومجم ننو،
التضننحيات الت نني ق نندميا اآلبننا بننين إجابننات طلبننة النليننات

التطبيقيننة واجاب ننات طلب ننة نلي ننات العل ننوم اإل،س ننا،ية ،لص ننال

واجتماعيننة ،وفنني المجمننو ،النلنني للتضننحيات ،بننين إجابننات
طلب ن ننة نلي ن ننات العل ن ننوم الص ن ننحية ،واجاب ن ننات طلب ن ننة النلي ن ننات
اإل،سا،ية لصال إجابات طلبة العلوم الصحيةب
 .4وجود فنرو دالنة إحصناعيال ع،ند مسنتود داللنة ()a≤0.05

على ما قدمته ااميات من تضنحيات اقتصنادية واجتماعينة

والمجمن ننو ،النلن نني للتضن ننحيات بن ننين إجابن ننات طلبن ننة النلين ننات
التطبيقي ننة ،وب ننين إجاب ننات طلب ننة النلي ننات الص ننحية لص ننال
إجاب ننات طلبننة النليننات الص ننحية ،وجيضننا ه،نناو فننرو ب ننين
إجابن ننات طلبن ننة النلين ننات التطبيقين ننة علن ننى التضن ننحيات التن نني

ق ن نندمتيا اامي ن ننات ف ن نني الجا ،ن ن ن

إجابات طلبة العلوم التطبيقيةب

االقتص ن ننادي واالجتمن ن نناعي

والمجم ننو ،النل نني للتض ننحيات ،وب ننين إجاب ننات طلب ننة نلي ننات
العلوم اإل،سا،ية ،لصال إجابات طلبة النليات التطبيقيةب
111

رويده بنت عبد الحميد سمان

عائشة بنت سيف األحمدي

جدوت (، )9تاع ا تبار "شي يه" للنشف عن ال رو في استجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا
تبعال لمترير النلية التي يدرس بيا الطال
المحاور
تضحية اآلباء لتعليم األبناء

التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية

تضحية األمهات لتعليم األبناء

التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية

 -4المعدل التراكمي

N
442
518
571
442
518
571
424
518
571
424
518
571
424
518
571
424
518
571

المتغير :الكلية التي يدرس بها
الطالب
مستويات المتغير
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية
علوم صحية
علوم تطبيقية
علوم إنسانية

المتوسط
الحسابي
46.06
45.78
42.75
42.3
38.59
35.09
88.36
84.37
77.84
40.61
37.36
34.21
41.98
41.92
38.14
82.59
79.28
72.35

علوم
صحية

علوم
تطبيقية

علوم
إنسانية
**
**

**
**
**

**
**

**

**
**

**

**
**

اآلبننا وااميننات لتعلننيم جب،نناعيم ،فيمننا نا،ننت قيمننة "ت" يننر دالننة

نمننا يشننير الجنندوت ( )10جن قيمننة "ت" جننا ت دالننة ع،نند مسننتود
داللننة ( )a≤0.05فنني التضننحيات االجتماعيننة والمجمننو ،النلنني

في التضحيات االقتصادية التي يب ليا اآلبنا واامينات منن ججنت

تعل ن ننيم ااب ،ن ننا  ،مم ن ننا ي ي ن نند ب ن ننأن إجاب ن ننات الطلب ن ننة ح ن ننوت تقي ن ننيميم

للتضحيات ،التي يبن ليا ننت منن اآلبنا واامينات منن ججنت تعلنيم

لتضن ننحيات الوالن نندين االقتصن ننادية س ن نوا جنا ،ن نت تلن ننو التضن ننحيات

ااب،ننا  ،لصننال إجابننات طلبننة المعنندالت ااعلننى ،ممننا يع،نني جن

مقدمن ننة من ننن قبن ننت اآلبن ننا جو اامين ننات لن ننم تتن ننأمر بمعن نندت الطلبن ننة

إجاب ن ننات الطلب ن ننة ق ن نند ت ن ننأمرت بالمع ن نندت الترانم ن نني ف ن نني إحساس ن ننيم

الترانميب

بالتضحيات االجتماعية ،والمجمو ،النلي للتضحيات المقدمة من

جدوت (، )10تاع ا تبار "ت" لدالة ال ر الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا تبعال لمترير
المعدت الترانمي

المحاور
تضحية اآلباء لتعليم تضحية األمهات لتعليم
األبناء
األبناء

التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية
التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية

N
359
1154
359
1154
359
1154
359
1154
359
1154
359
1154

المتغير :المعدل التراكمي
مستويات المتغير
أقل من 3.75
 3.75وأعلى
أقل من 3.75
 3.75وأعلى
أقل من 3.75
 3.75وأعلى
أقل من 3.75
 3.75وأعلى
أقل من 3.75
 3.75وأعلى
أقل من 3.75
 3.75وأعلى
112

المتوسط
38.78
39.40
45.00
47.1
83.78
86.5
37.39
38.75
40.03
43.62
77.42
82.37

قيمة
"ت"

الداللة

0.54

0.201

1.99

0.05

3.3

0.00

1.71

0.142

3.51

0.000

5.3

0.000
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لألمي ننات ،والمجم ننو ،النل نني للتض ننحيات ع ،نند اآلب ننا واامي ننات،

 -5دخل األسر

يش ن ن ن ننير الج ن ن ن نندوت ( )11جن قيم ن ن ن ننة "ت"ع ،ن ن ن نند مس ن ن ن ننتود دالل ن ن ن ننة

لصال إجابات الطلبة الم،تمين اسر ات د نت متوسنط فنأعلى،

( )a≤0.05جننا ت دالننة بال،سننبة لمحننور التضننحيات االقتصننادية

بي،من ن ننا نا،ن ن ننت قيمن ن ننة "ت" ي ن ن ننر دالن ن ننة فن ن نني محن ن ننور التضن ن ننحيات

لنننت مننن اآلبننا وااميات،ونن لو جننا ت دالننة لمحننور التضننحيات
االجتماعيننة لألميننات ،وجيض نال للمجمننو ،النلنني لتضننحيات اآلبننا

االجتماعية ل با  ،ممنا يشنير إلنى عندم وجنود فنرو جوهرينة فني
إجابننات الطلبننة فنني محننور التضننحيات االجتماعيننة ل بننا ب،ننا

واامي ن ننات ،مم ن ننا يع ،ن نني وج ن ننود ا تلف ن ننات ب ن ننين إجاب ن ننات الطلب ن ننة

علننى مسننتود د ننت ااسننر  ،لنننن الننتمعن فنني ا،ننات المتوسننطات

الم،تم نين إلننى جسننر ات د ننت متوسننط وجعلننى ،واجابننات الطلبننة

الحسن ننابية يشن ننير إلن ننى جن تجن نناه العلقن ننة فن نني محن ننور التضن ننحيات

الم،تم ن نين إلن ننى جسن ننر ات د ن ننت جقن ننت من ننن المتوسن ننط فن نني محن ننور
التضحيات االقتصادية ل با وااميات ،والتضحيات االجتماعية

االجتماعية ل با يسير لصال إجابات جب،ا ااسر التي د ولينا
متوسط وجعلى ،وان نا،ت ال رو

ير دالةب

جدوت (، )12تاع ا تبار "ت" لدالة ال ر الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا تبعال لمترير
مستود الد ت

المحاور
تضحية اآلباء لتعليم تضحية األمهات لتعليم
األبناء
األبناء

التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية
التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية

-6تعليم الوالدين

N
159
1354
159
1354
159
1354
159
1354
159
1354
159
1354

المتغير :دخل األسرة
مستويات المتغير
أقل من المتوسط
متوسط وأعلى
أقل من المتوسط
متوسط وأعلى
أقل من المتوسط
متوسط وأعلى
أقل من المتوسط
متوسط وأعلى
أقل من المتوسط
متوسط وأعلى
أقل من المتوسط
متوسط وأعلى

المتوسط
41.40
46.30
46.05
46.35
87.45
92.65
39.77
43.61
40.77
45.61
80.54
89.22

قيمة
"ت"

الداللة

3.41

0.000

0.32

0.231

7.21

0.00

3.87

0.00

3.39

0.00

10.3

0.00

لألميننات ،مننك ملحظننة ج،ننه وان نا،ننت قيمننة "ت" يننر دالننة ،إال

نم ننا يتب ننين م ننن الج نندوت ( )12جن قيم ننة "ت" ع ،نند مس ننتود دالل ننة

جن اتجن نناه العلقن ننة يسن ننير لصن ننال إجابن ننات الطلبن ننة ممن ننن يحمن ننت

( )a≤0.05جن ننا ت دالن ننة لمترين ننر تعلن ننيم الوالن نندين علن ننى إجابن ننات

جمين نناتيم من ننؤهلت جعلن ننى ،ممن ننا يع،ن نني جن الطلبن ننة ال ن ن ين يحمن ننت

الطلبة ،حو ما يقدمه ليم والدييم من تضحيات منن ججنت تعلنيميم
علننى مسننتود المحنناور والمجمننو ،النلنني للتضننحيات،جا لصننال
الم ن ن ننؤهلت العلي ن ن ننا ،باس ن ن ننتم،ا مح ن ن ننور التض ن ن ننحيات االجتماعي ن ن ننة

والن نندييم من ننؤهلت جعلن ننى من ننن الما،وين ننة يش ن نعرون جن التضن ننحيات
المقدمننة لي ننم م ننن وال نندييم جعل ننى مننن جقن نرا،يم ،مم ننن ي،تم ننون إل ننى

والدين يحملون مؤهت ما،وي وجقتب

جدوت (، )12تاع ا تبار "ت" لدالة ال ر الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا تبعال لمترير تعليم
الوالدين

المحاور
تضحية
األمها
تضحية اآلباء لتعليم
ت
األبناء
لتعليم
األبناء

التضحيات االقتصادية

التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية

التضحيات االقتصادية

N

المؤهل للوالدين

المتوسط

610
903
610
903
610
903
811
702

ثانوية عامة وأقل
تعليم فوق الثانوي
ثانوية عامة وأقل
تعليم فوق الثانوي
ثانوية عامة وأقل
تعليم فوق الثانوي
ثانوية عامة وأقل
تعليم فوق الثانوي

37.14
41.56
44.09
46.41
81.23
87.97
36.44
39.57

113

قيمة
"ت"

الداللة

3.02

0.00

2.12

0.02

9.08

0.00

3.20

0.00

عائشة بنت سيف األحمدي

التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية

 -7عدد األخو

811
702
811
702

رويده بنت عبد الحميد سمان

ثانوية عامة وأقل
تعليم فوق الثانوي
ثانوية عامة وأقل
تعليم فوق الثانوي

41.12
42.53
77.57
82.1

1.48

0.09

3.28

0.09

جق ن ننت م ن ننن اا ن ننو يش ن ننعرون جن وال ن نندييم يبن ن ن الن لي ن ننم تض ن ننحيات

يلح ن ننظ م ن ننن الج ن نندوت ( )13جن قيم ن ننة "ت" ع ،ن نند مس ن ننتود دالل ن ننة

اقتصننادية جنمننر مننن جق نرا،يم ال ن ين لنندييم إ ننو جنمننر مننن جربعننة،

( )a≤0.05لتأمير مترير عدد اا و على ما يقدمه الوالدان منن

ويبنندو جن ال ننرو فنني التضننحيات االقتصننادية الدالننة إضننافة إلننى

تضحيات اب،اعيم ،نما يشنعر بينا جب،ناعيم الطلبنة ينر دالنة علنى

فننرو المتوسننطات للتضننحيات االجتماعيننة لصننال ااب،ننا ااقننت

محنور التضننحيات االجتماعينة ،والمسننتود النلني للتضننحيات ع،نند

عددا ،سحبت متوسنطات التضنحيات النلينة ،حنو إحسناس الطلبنة
ل
ااقت فني عندد اإل نو ،حنو تقندير التضنحيات النلينة التني يقندميا

اآلب ننا واامي ننات ،مم ننا يع ،نني جن ع نندد اإل ننو ال ي ننؤمر عل ننى م ننا
يقدمه الوالدان من تضحيات اجتماعيةب

فني حنين جننا ت قيمنة "ت" دالنة فنني محنور التضنحية االقتصننادية

اآلبن ننا ون ن ن لو اامين ننات مقار،ن ننة بن ننأقرا،يم ممن ننن لين ننم إ ن ننو جنمن ننر
لصال الطلبة ممن ليم إ و جقتب

من اآلبا ون لو ااميات ،مما يع،ي جن الطلبة ال ين لدييم عدد
جدوت (،)13تاع ا تبار "ت" لدالة ال ر الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا تبعال لمترير عدد
اا و

المحاور
تضحية اآلباء لتعليم تضحية األمهات لتعليم
األبناء
األبناء

التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية
التضحيات االقتصادية
التضحيات االجتماعية
التضحيات الكلية

N
489
1024
489
1024
489
1024
489
1024
489
1024
489
1024

 -8تلقي األبوين تضحية من قبل والدديهما فدي السدابق إلكمدال
تعليمهما:

نمننا يظيننر مننن الجنندوت ( )14جن قيمننة "ت"ع،نند مسننتود داللننة

( )a≤0.05نا،نت دالنة لجمينك المحناور وعلنى مسنتود المجمننو،
النلنني لنندد اآلبننا وااميننات ،ممننا يع،نني جن الطلبننة ال ن ين آبنناعيم
وجمي نناتيم تلقن نوا تض ننحية م ننن جب ننوييم ه ننم جنم ننر ق نندر عل ننى تق ننديم

التضحيات اب،اعيم نما يقدرها ااب،ا ج ،سيمب

عدد األخوة
مستويات المتغير
أربعة أخوة وأقل
أكثر من أربعة
أربعة أخوة وأقل
أكثر من أربعة
أربعة أخوة وأقل
أكثر من أربعة
أربعة أخوة وأقل
أكثر من أربعة
أربعة أخوة وأقل
أكثر من أربعة
أربعة أخوة وأقل
أكثر من أربعة

المتوسط
39.55
37.65
45.04
45.12
84.59
82.77
38.27
36.39
40.83
40.59
79.10
76.98

قيمة
"ت"

الداللة

2.10

0.03

0.12

0.92

2.07

0.14

2.08

0.02

0.29

0.78

2.09

0.04

نم ننا جن ال،ظ ننر ف نني جمي ننك ج ننداوت جم ننر المترين نرات المس ننتقلة ف نني

التضننحية االقتصننادية ،واالجتماعيننة لنننل الوالنندين ،التنني اسننت دم

فيين ننا ا تبن ننار "ت" ،فن نني ا،ن ننة قيمن ننة ا تبن ننار"ت" يجن نند جن القيمن ننة
ااعلننى ت"ت" لنافننة المتري ن ارت التنني ع،يننت بيننا الد ارسننة ،جننا ت
امننر تلقنني اآلبننا تضننحية مننن والنندييما (الجنند جو الجنند ) إلنمننات
تعليميمننا عل نى المسننتود النلنني لتضننحيات اآلبننا بقيم نة" 72ب،9
مما يع،ي جن ه ا المترير قند جحندث آمنر قنوي علنى تقندير ااب،نا

للتضحيات التي يقدميا جباعيمب
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جدوت (، )14تاع ا تبار "ت" لدالة ال ر الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا تبعال لمترير
تلقي الوالدين تضحية من والدييما إلنمات تعليميما

المحاور
تضحية اآلباء لتعليم تضحية األمهات لتعليم
األبناء
األبناء

المتغير :تلقي الوالدين تضحية
†
والديهما إلكمال تعليمهما
مستويات المتغير
نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال

N

التضحيات
االقتصادية
التضحيات
االجتماعية
التضحيات الكلية
التضحيات
االقتصادية
التضحيات
االجتماعية
التضحيات الكلية

مناقشة النتائج :

390
522
390
522
390
522
392
482
392
482
392
482

تضحيات لصال تعليم ااب،ا بدرجنة "متوسنطة" بحسن

منا يقندر

لو جب،اعيم من طلبة الجامعات السعودية ،ولم ت رج ال،تيجة عن
هن ن ا المس ننتود ف نني التض ننحيات االقتص ننادية واالجتماعي ننة م ،ننرد
التي يقدميا اآلبا وجيضا ااميات حيث جا ت متوسطة في ننل
المحورين ولدد نلل من اابنوين(اآلبنا واامينات) ،وهن ه ال،تيجنة

تعن ن نند ين ن ننر مرضن ن ننية فن ن نني ضن ن ننو من ن ننا تشن ن ننير لن ن ننه د ارسن ن ننة تشن ن ننا،د
&

Francis

) )Archer, 2005منن جن الوالندين ااسنيويين يعمنلن لسناعات
ط نوات مننن ججننت جمننك المننات إللحننا جب،نناعيم بالنليننات ،ومننك مننا

تؤند عليه ،تاع دراسة هاريس ( )Harris,2013ودراسة بيم

وبرير () Beams & Briggs ,2012من ت صنيص اابنوين
ااوربي ننون جن ن ال نبين ن الر يتن نراوك ب ننين ال م ننس والمل ننث م ننن د ليم ننا
لتعلنيم ااب،نا ب ومنا تشنير إلينه د ارسنة "تشنو وننيم" ( & Zhou,

 )Kim, 2006التنني تؤننند جن اآلبننا الصنني،يون وجسننرهم يعنندون
قضية تعليم ااب،ا هي القضية ااولى في جولوياتيم االجتماعية،
وما جفادت به دراسة لن ماج،تي وآ رون ( Mc Ginnity et al.,

تم تقسيم مترير مقدار حصوت الوالدين على تضحية من جبوييما إلى ملث

†

مستويات ،عم ،وال ،وال جعرف،وحج

المستود اا ير (ال جعرف)ال ي نان

عدد جفراد العي،ة ال ين ا وا ه ا ال يار لأل
العي،ة ال ين ا تاروا ه ا ال يار لألم 639

39.32
36.31
46.13
42.01
85.45
78.32
37.41
34.59
41.63
39.11
79.03
73.71

3.1

0.00

3.26

0.000

9.72

0.000

2.45

0.00

2.20

0.03

2.12

0.01

 )2012من جن جنمر من ملمي اآلبا وااميات من بناعن الب،نوو

جظين ننرت ،تن نناع الد ارسن ننة جن نن ننل من ننن اآلبن ننا واامين ننات يقن نندمان

) ،)zhang,2007ود ارسننة فرا،سننيس وآرتشننر

المتوسط

قيمة
"ت"

الداللة

 ،601وفيما نان عدد جفراد

اايرل،دية يعتقدون جن علييم جن يقترضوا لتمويت تعليم جب،اعيمب
إن ه ن ه ال،تيجننة التنني تننم التوصننت إلييننا متوقع نة لسننببين  :حدامننة
تجرب ننة التعل ننيم ف نني المجتم ننك الس ننعودي وتش نننت المقاف ننة المرتبط ننة

بأهميتننه ،وعم ن منندها فنني الج ن ور المقافيننة مقار،ننة بالمجتمعننات
التن نني بن نندج بين ننا التعلن ننيم م ،ن ن جمن نند نتلن ننو التن نني احتضن نن،ت البين ننة
الد ارسننات الس ننابقة ،مم ننا جض ننعف مع ننه مقافننة ترتين ن

االحتياج ننات

ااوليننة لألسننر  ,واامننر اآل ننر جن مجتمعننات الرفاهيننة نننالمجتمك
السعودي يسود فييا اعتقناد جن اإل ،نا علنى التعلنيم هنو مسنؤولية

الدولننة فنني المقننام ااوت السننيما بال،سننبة للتضننحيات االقتصننادية،
وتعنند هنن ه ال،ت نناع مقلقننة فنني ضننو متوسننط د ننت مرت ننك ،سننبيال
لألفراد السعوديينب

وبمقار،ة ،تناع التضنحيات ع،ند ننل الوالندين يتنبن منن ال،تناع جن

المتوس ننط للتض ننحيات االقتص ننادية واالجتماعي ننة والمس ننتود النل نني
للتض ننحيات ج ننا ت لص ننال اآلب ننا  ،وبا تب ننار م ننا إ ا نا ،ننت تل ننو
ال ننرو ه نني ف ننرو هامش ننية جم ف ننرو دال ننة ،حس ننبت قيم ننة "ف"
لتحليننت التبنناين ي القياسننات المتنننرر  ،LSDالن ي نشننف عننن

ناعيا ع،ند مسنتود داللننة ()a≤0.05
عندم وجنود فنرو دالننة إحص ل
بين متوسنط درجنات الطلبنة علنى محنور التضنحيات االقتصنادية،

فيما نان ال ر دات بين ما يقدمه اآلبا منن تضنحيات اجتماعينة
وبننين ااميننات نمننا يقيميننا ااب،ننا لصننال اآلبننا  ،وه ن ه ال،تيجننة
تن ن ن ن ننأتي علن ن ن ن ننى ين ن ن ن ننر من ن ن ن ننا ت ين ن ن ن نند بن ن ن ن ننه د ارسن ن ن ن ننة ليوا،ن ن ن ن نند وين ن ن ن ننوه

) )Huang & Yeoh, 2005منن جن اامينات الصني،يات لينن
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رويده بنت عبد الحميد سمان

عائشة بنت سيف األحمدي

تاري طويت من التضحية بأ ،سين لضمان حيا تعليمينة جفضنت

ملنية النلية التي يدرس بيا الطال  ،لصال النليات ااهلية،

اب،اعينب

مما يع،ي جن ه،او ا تلف بين إجابات الطلبة المسجلين في

ور ننم جن التض ننحيات االقتص ننادية الت نني ق نندميا اآلب ننا واامي ننات

نليات تتبك جية جهلية ،وبين إجابات الطلبة المسجلين في

لصننال اآلبننا  ،وحتننى فنني حننات عنندم وجننود جي فننر جيضننا ،فننإن

التي قدميا اآلبا  ،لصال

طلبة النليات التي تعود ملنيتيا

هن ن ا ال يتوافن ن م ننك م ننا ج ننا ت ب ننه د ارس ننات ،ظري ننة (رجس الم ننات

لألهالي ،على حين لم تنن ه،او فرو

البشنري ) مننن جن ااميننات سنجلن مننيلل جنمننر ،حنو االسننتممار فنني

النليات الحنومية والنليات ال اصة على ما تقدمه ااميات من

بنندينات) )Bodycott, 2009مننن جن ااميننات جنمننر اسننتعدادال

حيث يدفك اآلبا في العاد على ااقت تناليف تعليم جب،اعيم

على  ،س الدرجة ،في مستواها ،و ال ر ننان هامشني لن،نه جنا

ااب،نا ) ،)Huisman & Smits, 2009ومنا ت يند بنه د ارسنة
لتقننديم تضننحيات ماليننة و م،يننة فنني مقابننت حصننوت جب،نناعين علننى

نليات تتبك جيات حنومية، ،حو التضحيات االقتصادية والنلية
بين إجابات طلبة

تضحيات اقتصادية من ججت تعليم ااب،ا بوه ا جمر متوقك
ل صت دراسي واحد ،نما ج،ه في العاد فإن مسعولية تعليم ااب،ا

تعلننيم جينند مننن اآلبننا  ،وقنند يعننود لننو إلننى جن اآلبننا جنمننر إد ارننال

تقك على ناهت اآلبا دون ااميات في البيعة السعوديةب

ج،يننم جنمننر تعليمنال إ نش ن ت بيا،ننات العي،ننة جن  %60مننن اآلبننا

تنن ه،او فرو بين متوسطات طلبة النليات ال اصة والنليات

لقيمننة االسننتممار فنني تعلننيم ااب،ننا وبالتننالي جنمننر تضننحية بحنننم

جما بال،سبة للتضحيات االجتماعية ل با وااميات فإ،يا وان لم

يحملون مؤهت جامعي فأعلى ،مقابت  %46من اامينات يحملنن

الحنومية دالة ،فإن اتجاه العلقة جا لصال

مؤهن ن ننت جن ن ننامعي وجعلن ن ننى فن ن نني جا ،ن ن ن  ،جو ان مقافن ن ننة المجتمن ن ننك

ال اصة ال ين يشعرون بتقديم آباعيم وجمياتيم تضحيات جنبر،

السننعودي تجع ننت مسننؤولية تعل ننيم ااب،ننا تق ننك عل ننى ع ننات اآلب ننا

ولعت و متوقك لسببين جوالل ان ااب،ا يدرسون على حسابيم
ال اص ،يدفك نل تيا في العاد اآلبا في جا ، ،وفي جا،

جنمر من تحميت ااميات مسؤولية لوب

وبال،ظر في جمر المتريرات التي تم ا تبارها على مقدار

آ ر فإن اآلبا

التضحية لدد نل الوالدين (اآلبا وااميات) يتبين جن ه،او

االجتماعية لتحقي

فرو

دالة إحصاعية ع،د مستود داللة

طلبة النليات

( )a≤0.05لصال

يحرصون ،على تقديم نافة التضحيات
اإل،جا التعليمي المطلو  ،لتحقي

،قت نل ة تعليم ااب،ا على حسا

شرط

الدولة بتحقي معدت عات،جو

ال نور ،للتضحيات االقتصادية ،والتضحيات االجتماعية،

جن آبا هم وجمياتيم ممن ي،تمون إلى وسط اجتماعي واقتصادي

إلى حد نبير مك ما

جعلى ،فطلبة النليات ال اصة هم من جب،ا الطبقة االجتماعية

Parish

) )Willis,1993من جن اآلبا التايوا،يين يميلون في استمماراتيم

ااعلى اقتصاديال ومقافيال ،وبالتالي هم جنمر إدرانال اهمية التعليمب

نمننا جشننارت ،تنناع الد ارسننة جن ت صننص النليننة التنني ينندرس بيننا

في رجس المات البشري لصال جب،اعيم ال نور ،وجن ه ا ال،مط من

من ننؤمر علن ننى مقن نندار التض ننحيات المقدمن ننة م ننن الوالن نندين،

والمستود النلي للتضحيات ،وه ا متواف
جا ت

به

،تاع

دراسة

باري

وويلس

&

السلوو قد ي،طب على ،طا واسك في جميك ج،حا العالمب ومك

الطالن ن

فطلبة النليات الصحية يحضون بتضنحيات اقتصنادية منن اآلبنا

Conley & Glauber,

واامين ننات جنمن ننر من ننن التضن ننحيات المقدمن ننة للطلبن ننة فن نني النلين ننات

) )2006من جن اآلبا اليابا،يين جنمر ميلل في التطلك الستنمات

اإل،سا،ية ،والنليات التطبيقينة ،وطلبنة النلينات التطبيقينة يحضنون

ما ت يد به دراسة نو،لي وجلوبر

جب،اعيم ال نور دراستيم الجامعية ،من استنمات اإل،اث ل ،س

بتضننحيات جنبننر مننن التضننحيات التنني يحظننى بيننا طلبننة النليننات

الدرجة من التعليم ،وال ي رج واقك الب،ية المقافية في المجتمك
السعودي عن الب،ية المقافية الشرقية ،التي ترد جولوية جولى

اإل،سا،ية ،ولعت ه ا طبيعيال إ ا ما ج ،ا بعين االعتبار جن اآلبا

واامين ن ننات يتحسسن ن ننون القيمن ن ننة الوظي ين ن ننة والمجتمعين ن ننة الم،تظن ن ننر

،ظر لما يرتبط بيم من مسؤوليات
لألسر في تعليم ال نور ،لا
عاعلية ،تلقى على ناهليم مستقبللب

اب ،نناعيم ،الن ن ين يدرس ننون ف نني النلي ننات الت نني ُيطلن ن عليي ننا ع نناد
نلينات الصن و جو ال ،بنة (الصنحية) ،وهنم يقندمون تلنو التضنحية

االقتصادية ومستود التضحيات النلية ل با  ،ترتبط بمترير

جوضاعيم االقتصادية واالجتماعية من جا ، ،والتي من المأموت

نما تبين جن ه،او فرو

في تقدير الطلبة للتضحيات

علننى جمننت جن يحصننت جب،نناؤهم علننى وظنناعف مرموقننة تتحسننن بيننا
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جن تن،عنس إيجابنال علنى جوضنا ،الوالندين مسنتقبلل ،نمنا جن فننرص

الدراسة بالنليات اإل،سا،ية مقار،ة بالنليات الصنحية والتطبيقينة ال

العم ننت ف نني س ننو العم ننت الس ننعودي ،ومس ننتويات ال نند ت ل ريج نني

يستوج

لنليات التطبيقية ،جفضت حاالل من ريجي النليات اإل،سنا،ية هن ا

نمن ن ننا تشن ن ننير ال،تن ن نناع جن التضن ن ننحيات االجتماعين ن ننة واالقتصن ن ننادية

باسن ننتم،ا التضن ننحيات االقتصن ننادية المقدمن ننة من ننن قبن ننت اامين ننات،

لألب،ننا بشنننت ملحننوظ ،فالوالنندين اانمننر تعليمنال يسننتممرون بشنننت

في جا ، ،وفي جا،ن

ج نر منا يعتقند بنه لندد ااسنر منن سنيولة

تننأمرت بالقنندر المورومننة بحس ن

مننا يشننير ليننا المعنندت الترانمنني،

حيننث جن الطلب ننة ااعل ننى ف نني المع نندت ه ننم الن ن ين حظن نوا ب،ص نني

النمير من التضحية في اعتقادهمب

والمسننتود النلنني للتضننحيات المقدمننة مننن قبننت اآلبننا وااميننات،

جنبر في رجس المات البشري اب،اعيما ،من لت توفير مستويات
علين ننا من ننن السن ننلك وال ن نندمات التن نني تن نندعم التعلن ننيم ،جومن ننن ن ننلت

جنبن ننر من ننن تضن ننحيات اآلبن ننا االقتصن ننادية واالجتماعين ننة والنلين ننة

ت صيصيم وقت جطوت اب،اعيمب وفي  ،س الوقت تبين جن درجة

وتض ننحيات اامي ننات االجتماعي ننة والنلي ننة ،وا ا م ننا ن ننان المع نندت

المؤه ن ننت ل ن ننم ت ن ننؤمر عل ن ننى م ن ننا يقدم ،ن ننه اامي ن ننات م ن ننن تض ن ننحيات

الترانمنني هننو جحنند مؤش نرات القنندر العقليننة فإ،ننه يمنننن القننوت :إن

اجتماعين ننة ،من ننن ججن ننت تعلن ننيم ااب،ن ننا  ،ولعن ننت لن ننو عاعن نند إلن ننى جن

هن ن ن ن ه ال،تيج ن ن ننة تت ن ن ن ن م ن ن ننك م ن ن ننا توص ن ن ننلت ل ن ن ننه د ارس ن ن ننة بري،ت ن ن ننون

نودا
ااميننات ااقننت مننؤهلل و ،تيجننة الفتقننارهن للتعلننيم ،يب ن لن جين ل

 (Brinton, 1988)منن تنأمر مشنارنة الوالندين بدرجنة منا يبدينه

متقاربننة ،مننك مننا يب ل،ننه ااميننات المتعلمننات فنني محاولننة لتعننويإ

الط ن ننت م ن ننن ق ن نندرات جو م ن ننا يس ن ننميه علم ن ننا رجس الم ن ننات البش ن ننري

ما حرمن م،ه في جب،اعين ،مما نا،ت معه تقار قيم المتوسطات

الم ن ن ننوروث " الق ن ن نندرات الورامي ن ن ننة" ،جم ن ن ننا ع ن ن نندم ت ن ن ننأمر التض ن ن ننحيات

لتضن ن ن ننحياتين االجتماعين ن ن ننة من ن ن ننك قن ن ن ننيم متوسن ن ن ننطات التضن ن ن ننحيات

االقتصننادية لنندد ااميننات تبع نال للمعنندت الترانمنني ،فقنند يعننود نمننا

االجتماعيننة التنني يقنندميا ااميننات مننن حملننة المننؤهلت التعليميننة

سننب القننوت ان تعلننيم ااب،ننا هننو فنني العنناد مسننؤولية اآلبننا فنني

العلياب

نما تبين جن التضحيات االقتصادية المقدمة من اآلبنا واامينات

التضحيات االقتصنادية المقدمنة منن قبنت اآلبنا واامينات لتعلنيم

تننأمرت بمقنندار النند ت ،ونن لو التضننحيات االجتماعيننة لألميننات،

ااب،ا  ،ون لو على مستود التضحيات النلية لننل الوالندين ،جمنا

لصال الطلبة الم،تمين اسنر ات د نوت متوسنطة وجعلنى ،وهن ا

ب صنوص التضنحيات االجتماعينة لننت منن اآلبنا واامينات منن

البيعة السعوديةب

طبيع نني ،فأولي ننا اام ننور بحسن ن

م ننا تش ننير إلي ننه د ارس ننة مول نندين

نمننا تبننين جن متريننر حجننم ااسننر نننان متريننر مننؤمر علننى مقنندار

ججننت تعلننيم ااب،ننا  ،فقنند جننا ت ال ننرو

يننر دالننة علننى متريننر

وآ نرون ( (Mauldin et al.,2001ت يند اسنتعدادهم وقندرتيم

حجم ااسر  ،لنن اتجاه العلقة للمتوسطات ع،د اآلبا وااميات

علننى النندفك مننك ارت ننا ،منند راتيم اب،نناعيم فنني المسننتقبت ،ويعتمنند

نان لصال عدد ااب،ا ااقت ،وقد يعود لو إلى جن التعلنيم فني

ه ن ن ن ن ا االسن ن ن ننتعداد وهن ن ن ن ن ه القن ن ن نندر علن ن ن ننى ق ن ن ن ننو الن ن ن نند ت ،و،س ن ن ن ننبة

المملنننة يقنندم فنني جميننك الم ارحننت فنني جا،ن  ،وارت ننا ،د ننت ال ننرد

المد رات،والقيمننة السننوقية لألصننوت المابتننة ،علننى حننين لننم تتننأمر

،وعنال منا ،جو قند يعنود إلنى إبننل جهمينة عالينة للتعلنيم فني المملنننة

التضحيات االجتماعية المقدمة من اآلبنا بمترينر الند ت ،ولعنت

وي،سننح

ه،ننا  ،ننس القننوت ع،نند م،اقشننة جمننر ،تنناع متريننر النند ت

ل ننو يع ننود ان االلت ام ننات االجتماعي ننة ف نني المجتم ننك الس ننعودي،

علن ننى التضن ننحيات االجتماعين ننة ما الن ننت تحنمن ننه عن ننادات وتقالين نند

لجميننك شنراع المجتمننك ،ممننا ي نني ال ننرو بننين طبقاتننه الم تل ننة

عرف يستصع
اجتماعية مل مة تصت إلى حد اا ا

معينا الوالندان

السيما لل نورب

اإلف ننلت م،ي ننا بص ننرف ال،ظ ننر ع ننن حج ننم ااس ننر لص ننال تعل ننيم

و تن ن ننأمرت التضن ن ننحيات االقتصن ن ننادية ل بن ن ننا واامين ن ننات ،ون ن ن ن لو

ااب،ا  ،وه ه ال،تيجة فني ج عينا ااوت تتماشنى منك منا جنا ت بنه

التضنحيات االجتماعينة لندد اآلبنا بنالمؤهلت التعليمينة ،لصننال

دراسة هاميلتو ) (Hamilton, 2013من جن حجم ااسنر عامنت

الم ننؤهلت ااعل ننى ،فاآلب ننا واامي ننات اانم ننر تعليمن نال ه ننم جنمنننر

قوي فيما يقدمه الوالدان من تضحيات ،فنلما اد عدد ااب،نا فني

د والل ،وجنمر إدرانال اهمية التعليم والتضنحية منن ججلنه ،بحسن

منا تشنير إلينه د ارسنة دينري وآ نرون )(Deary et al. ,2005

ااسننر  ،نلمننا قلننت الم نوارد التنني ت ننص نننت ط ننت ،س نوا جنا،ننت

موارد فنرية جم اجتماعية ت اعلية جم اقتصاديةب

مننن جن لتعلننيم الوالنندين جمننر فنني صننعود وهبننوط الدرجننة التعليميننة
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المطننو ،،فينند حمنند ()2013ب مجنناالت اإل ،ننا لألسننر السننعودية فنني

نما جوضحت ال،تاع جن مترينر " تلقني تضنحية منن قبنت والندييما

ضو الط ر ال ،طية الما،يةب مجلة العلوم اإلنسدانية االجتماعيدة،

فن نني السن نناب إلنمن ننات تعليميمن ننا" مترين ننر حاسن ننم فن نني التضن ننحيات
المقدمننة ،مننن اآلبننا وااميننات ،فنني الجا،ن

77 -62 ،35ب

االقتصننادي ،وعلننى

المي نندي ،حس ننن محم نند ()2007ب التعل ننيم والت نندري

مسننتود التضننحيات النليننة ،ممننا يع،نني جن إدراو جهميننة التضننحية

التعنناون ال ليج نني :الت،ميننة المعرفي ننة واالقتصننادية ب ننين االس ننتممار

من ججت التعليم ،هو موروث مقافي فني ااسنر عبنر الن من ،وهن ا

والم،افسننةب ندددو إسددتراتيجية التعلدديم الجددامعي العربددي وتحددديات

م ن ن ننا يت ن ن ن ن م ن ن ننك م ن ن ننا جش ن ن ننارت إلي ن ن ننه د ارس ن ن ننة سن ن ن نتيلمان وب ن ن نناوت
( )Steelman & Powell ,1991من جن استممار الوالدين في
التعل ننيم الع ننالي ي ي نند إ ا تلق ننى الوال نندان ج ،س ننيما دعمن نال مادين نال م ننن

القرن 25 ،21جنتوبر :2007الم،امةب

و ار التعل ننيم -التعل ننيم الع ننالي (1436هن نن)ب إحص ننا ات التعل ننيم الع ننالي
استت بتاري  ،2015/5/1الموقك اإللنترو،ي

والدييما ،وهو ما يشير إلى استم ارريته عبر ااجياتب

http://www.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-

التوصيات والمقترحات :

Ministry-for-Planning-and-Information-

في ضو ،تاع البحث توصي الباحمتان بال،قاط باآلتي:
1ب ب،ننا اسننتراتيجيات تمويلي نة للتعلننيم العالي،ت ينند الحنناف لنندد
جولين ن ن ن ننا اامن ن ن ن ننور من ن ن ن ننن المشن ن ن ن ننارنة فن ن ن ن نني نل ن ن ن ن ننة التعلن ن ن ن ننيم
اب،اعيم،نالتوسك في التعليم الجامعي ااهليب

2ب ب،ننا إسننتراتيجية لب نرام إعلميننة تمقي يننة ،عننن جهميننة تقننديم
م ين ن نند من ن ننن التضن ن ننحيات االقتصن ن ننادية واالجتماعين ن ننة لتعلن ن ننيم
ااب،ا ،و،تاع

لو على رفاه ااب،ا و الوالدين مستقبللب

3ب إجن ار بحننوث مسننتقبلية عنن التضننحيات الوالديننة فنني م ارحننت
تعليمي ن ن ننة ج ن ن ننرد ،وتأمره ن ن ننا بعوام ن ن ننت ج ن ن ننرد ،مم ن ن ننت مق ن ن نندار

االد ار،عمر الوالدين،ببببال ب
المراجع

إبن نراهيم ،ال نند عب نند اه ( )2012ب العلق ننة ب ننين رجس الم ننات البش ننري

وادار الج ن ننود "د ارس ن ننة ،ظري ن ننة"ب مجلددددددة اإلدار والتخطدددددديط،91،

218-205ب

جن ننو ، ،جر،ن ننت ( )1993اقتصدددداديات التعلدددديمب ترجمن ننة ج،ن ننور ال ن ن
السعيد ()2000؛ الجامعة اارد،ية :عمانب

سياو،ة ،فو ي و نرادشة ،م،ينر ()1994ب االسنتممار فني تعلنيم ااب،نا

وعلقته بال صوبة الم ضنلة وال علينةب دراسدات-236،)19( 21،

259ب

شن ن ار  ،محم نند ص ننال ()2006ب جب ننر العوام ننت ااسن نرية الم ننؤمر عل ننى
مستود التحصيت الدراسيب مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية
واالجتماعية واإلنسانية144-84 ،)2( 18،ب

العبيدلي ،فريد ()2013ب الحلول السياسدية لمشداكلنا األسدريةب ،شنر
المود اإلعلمية -و ار الشؤون اإلجتماعية42 ،176 ،ب
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المشكالت التكيفية لدى طلبة القدس وفلسطين المحتلة "الخط االخضر" الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية
سائد محمد ربايعة

جامعة القدس المفتوحة
فلسطين
تاريخ القبول2016/4/4 :

تاريخ التسلم2016/1/11 :

ضوء
هدفت الدراسة الكشف عن المشكالت التكيفية لدى طلبة القدس وفلسطين المحتلة “الخط االخضر” الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية ،في ْ

متغيرات :الجنس ،وعدد السنوات التي مضت على التحاق الطالب بالجامعة ،ومكان السكن الدائم ،والمعدل التراكمي .ولتحقيق األهداف أعاله ،اتبعت الدراسة

الوصفي ،طبقت على عينة بلغ حجمها ( )317طالبا وطالبة .ولجمع البيانات ،استخدمت الدراسة استبانة مكونة من ( )48فقرة ،مثلت المشكالت
المنهج
ّ
التكيفية في ستة مجاالت .وبعد جمع البيانات وتحليلها بينت النتائج أن درجة المشكالت على األداة الكلية كانت متوسطة ،أما على مستوى المجاالت الفرعية
فقد ترتبت المشكالت كاآلتي :االقتصادية ،والسياسية ،والصحية ،والسكن والمواصالت ،واالجتماعية ،واألكاديمية .كذلك بينت الدراسة وجود فروق دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αفي المشكالت التكيفية لدى الطلبة تبعا لمتغير الجنس ،على مستوى مجال المشكالت السياسية ،لصالح الطلبة
تبين عدم وجود فروق تبعا لمتغير عدد
الذكور ،كذلك تبين وجود فروق على مستوى المشكالت مجتمعة تبعا لمتغير مكان السكن الدائم للطالب ،في حين ّ
السنوات التي مضت على التحاق الطالب بالجامعة .كما بينت الدراسة وجود عالقة خطية سالبة (عكسية) بين درجة المشكالت التكيفية التي تواجه الطالب

ومعدله التراكمي ،واتّضح أن درجة تأثير المشكالت التكيفية في المعدل التراكمي كانت ضعيفة جدا .وبعد إجراء اختبار تحليل االنحدار المتعدد التدريجي
توضح أن مجال المشكالت األكاديمية هو المجال الوحيد المؤثر في المعدل التراكمي بداللة إحصائية.
(ّ )Stepwise Regression
(الكلمات المفتاحية  :المشكالت التكيفية ،طلبة ،فلسطين ،الجامعة العربية األمريكية ،الخط األخضر).

Adjustment problems of students at Jerusalem and occupied Palestine (green line) enrolled at the
)Arab American University (AAU

Saed M. Rabaya
AL-Quds Open University
srabaia@qou.edu
he study aimed at identifying adaptation problems among students of Jerusalem and occupied Palestine (green
line) enrolled at the Arab American University, in the light of various variables: sex, years of university
enrollment, permanent place of residence, and accumulative academic average.To achieve the aims above, the
study adopted the descriptive approach based on a sample totaling (317) AAU’s students from Jerusalem and Occupied
Palestine (green line). For the purpose of data gathering a questionnaire was developed consisting of (48) paragraphs
representing adaptation problems in six areas. Results of gathering and analyzing data showed that the degree of
problems at the total tool was medium while, on the subsidiary areas, problems arranged respectively as follows:
economic, political, health, housing and transport, social and academic. They also showed statistical significant
differences at the level of (α ≥ 0.05) in the student’s adaptation problems in accordance with sex variable in the area of
political problems only in favor of males, but no diffrences were shown in years of university enrollment and there was
differences were shown at the level of all problems according to student permanent residence variables. However, a
reverse (negative) relationship was found between adaptation proplems and accumulative average. Finally, the study
showed that degree of influence which adaptation had on accumulative average was very poor. Then Stepwise
Regression test was made which shows that the area of academic problems is the only area is statistically significant and
influence in the accumulative average.
Keywords: adjustment problems, students, Palestine, Arab American University, Green line.
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خلفية الدراسة وأهميتها:

حدث عنها في
التكيف من أبرز المصطلحات والمفاهيم المت ّ
ّ
يعد ّ
مجاالت العلم والمعرفة المختلفة لما يحمله هذا المصطلح من

الحي على التالئم مع شروط البيئة
العضوية أو الكائن
ّ
أما التكيف بمفهومه
ومتغيراتها؛ لتحافظ على ديمومة بقائهاّ ،

معان عدة ،مما جعله موضوعا ذا أهمية بالغة في مجاالت

االجتماعي فإنه يشير إلى تلك العملية التي تتالئم الجماعة بها

فالتكيف بالمعنى البيولوجي كان قد شكل حجر الزاوية
والتربية.
ّ
يعبر من خالله عن قدرة
في نظرية دارون التطورية ،الذي ّ

ص.)14

العلوم الحياتية ،وعلم االجتماع ،وعلم اإلنسان ،وعلم النفس

مع الهدف ،وبذلك ،يمكنها البقاء (الخالدي والعلمي،2009 ،
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والتكيف على وفق منظور علم النفس فإنه يدل على السلوك

السيئ الذي يشكل مصدر اضطراب له ،ويعبر عن سوء تكيفه،

الذي يجعل الفرد متالئما مع شروط العالم الطبيعي ،ومع الدوافع

وسوء صحته النفسية ،وينتج عنه عدم قدرته على إشباع حاجاته

الشخصية الذاتية ،ومطالب العالم االجتماعي ،وبذلك ،فإن

ودوافعه بطرق مرضية لنفسه وللمجتمع.

يعدل من
التكيف ،وفقا لهذا المنظور ،يشير إلى العملية التي ّ
خاللها الفرد بناءه النفسي وسلوكه؛ ليستجيب إلى شروط المحيط

ويلجأ الفرد عادة إلى أساليب عدة لمواجهة المواقف الطارئة من

أجل التكيف معها ،ومنها :العدوان على مصدر اإلعاقة الذي

الطبيعي واالجتماعي محققا لنفسه الشعور بالتوازن والرضا

يحول دون إشباع حاجاته ،أو االنسحاب الفيزيائي والنفسي ،أو

وعبر السنبل وآخرون
(الخالدي والعلمي ،2009 ،صّ .)14
( )2005عن عمق العالقة الثنائية بين التكيف وعلم النفس في

االستسالم والخضوع (اإلذعان) ،أو الكبت ،أو اإلنكار (الخالدي
والعلمي ،2009 ،ص .)13وبالنسبة إلى العوامل التي تؤثر

أن ثمة علماء من عرفوا علم النفس بداللة التكيف ،فعرفوه بأنه

في التكيف فإنها كثيرة ومتشعبة ،نحو درجة إشباع حاجات الفرد

العلم الذي يدرس قدرة الفرد على التكيف مع متطلبات بيئته،

األولية والثانوية ،إضافة الى العوامل الفسيولوجية كتأثير الغدد

وظروفه االجتماعية.

واف ارزاتها ،والمظاهر الجسدية الخارجية ،والطفولة وخبراتها (تعلم

فالتكيف النفسـي واالجتمـاعي الحسن عند ريحـاني وآخرون

مهارات التكيف) والقدرات العقلية التي يتمتع بها الفرد ،وكذلك،

( ،2009ص )2018حالـة إيجابيـة لـدى الفـرد ،تشـير إلـى تمتعه

عوامل المستوى االجتماعي والثقافي للفرد (الداهري،2009 ،

الـذات ،والشـعور بالسـعادة ،والتفـاؤل ،والميـل إلـى المـرح،

ولعل البيئة التعليمية ال تقل إشكاالتها مثل سائر البيئات األخرى

واالسـتمتاع بالحيـاة .وفي ذلك ،إشارة واضحة إلى انسجام

التي تتطلب من أفرادها المتعلمين إحداث حالة تكيف وتوافق مع

اإلنسان مع محيطه ،بوصف التكيف تقنية تسمح للشخص

المواقف التربوية ،إذ إنها عملية متحصلة بأثر من عوامل عدة

الحصول على فهم أفضل للوسط الذي يعيش فيه؛ ألنه عملية

تخص أفراها ،منها :ميولهم ،ونضج أهدافهم ،وقدراتهم العقلية،

المحيطة به ،بهدف الوصول إلى حالة من االتزان .ولذلك ،يرى

الدراسية ،وعالقتهم برفقائهم ومعلميهم ،ومستوى طموحهم.

بياجيه أن بروز حاجة معينة لدى الفرد تؤدي به إلى حالة من

وعادة ،فإن تكيف الطالب ال يقاس بمدى خلوه من المشكالت

فقدان التوازن المعرفي ،األمر الذي يدفعه إلى البحث عن وسيلة

بل بدرجة قدرته على مواجهتها ،وطرح حلول إيجابية تساعد

بالمظاهر التي تتمثل بالحياة الهانئـة التـي مـنها الرضـا عن

تستدعي التعديل والتغيير اللذين قد يشمالن الفرد نفسه أو البيئة

في ،وكان
للتعديل ،أو أسلوب لإلشباع ،وصوال إلى التكيف المعر ّ
سيتبع ،من أجل ذلك ،واحدة من الطريقتين:
قد أكد أن الفرد ّ

أولهما قيامه بتغيير أو تعديل ما لديه من مخططات وبنى

ص.)58-56

واتجاهاتهم نحو النظام التعليمي في مؤسستهم ،وموادها

على تكيفه مع نفسه ومحيطه التعليمي .ويتمثل التكيف في البيئة

التعليمية بقدرته على التالؤم مع متطلبات المؤسسة التربوية من
تقبله لالتجاهات والقيم والمعارف التي تعمل على تطوير
حيث ّ

معرفية لتتفق ومتطلبات البيئة ومعطياتها ،وهذا ما أطلق عليه

ذاته (ناصر.)2006 ،

بتعديل البيئة ومعطياتها؛ لتنسجم وما لديه من مخططات وبنى

األفراد ،وتمثل منعطفا حادا في حياة الطالب ،والجامعة بوصفها

معرفية ،وهذا ما سماه بالتمثل (Woolfolk, ( )Assimilation

مؤسسة تربوية مستقلة تمثل خبرة غنية تمنح الطالب نمطا

.)1995

مختلفا في الحياة .ولذلك ،فإن ما يتعرض له الفرد في هذه

وتظهر أشكال التكيف في أثناء حديث الرفاعي ( )2010عن

المرحلة من ضغوط وصدمات تترك آثا ار سلبية على بنيته

مصدر راحة واطمئنان للفرد يعكس توافقا مع محيطه وصحة

بالنقص ،وفقدان الثقة بالنفس ،واإلحباط ،والخوف على تحصيله

نفسية له ،وذلك ،نتيجة تحقيقه أهدافه وغاياته ،موظفا بعض

الدراسي ،وتشويش تفكيره في مختلف القضايا التي تواجهه،

مصطلح التالؤم ( ،)Accommodationثانيهما :قيام الفرد

التكيف بأنها شكالن رئيسان ،أولهما التكيف الحسن الذي يشكل

إن مرحلة الشباب الجامعي مرحلة مهمة في تكوين شخصية

الشخصية ،تظهر على شكل اضطرابات نفسية كالشعور

األنماط السلوكية التي ترضيه وترضي المجتمع ،ثانيهما :التكيف
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سواء في الحياة الدراسية ،أو في مجمل الحياة التي يعيشها

تفاعلهم االجتماعي مع مجتمع الجامعة ومحيطه بعاداته

(سعادة وآخرون ،2002،ص.(207

وتقاليده.

وتع ّـد الصـحة النفسـية للطالـب الجـامعي ركيـزة أساسـية يعتمـد
ألن أيـة
عليها في إنتاجيته وفاعليته وتحقيق طموحه في الحياة؛ ّ

وجملة القول :فإن الطلبة الوافدين ،أو المغتربين ،أو الذين
يدرسون في بيئات ثقافية مختلفة عن ثقافة بيئتهم ،هم عرضة

إعاقة أو ضغوط حياتية يتعرض لها في أثناء حياتـه الجامعيـة ال

لمشكالت عدة ،قد تحول دون تكيفهم مع الظروف الجديدة،

بـد مـن أنهـا سـتترك آثـا ار سـلبية فـي صـحته النفسـية والجسـمية،
ثم ،تؤثر في نجاحه وتقدمه
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ومن ّ
في حياته الدراسية واالجتماعية .ويكون الطالب الجامعي ،بشكل

ولع ّل من أهمها:
المشكالت األكاديمية كما ورد في :دراسة واو وآخرون ( Wu,
 ،)et al., 2015ودراسة ايزي وانجبديون ( & Eze

عـام ،عرضـة لهـذه العوامـل المـؤثرة ،متزامنـة مـع التغيـرات التـي

 ،)Inegbedion, 2015ودراسة الزيود ( ،)2013ودراسة

تطـ أر عليـه فـي حياتـه الجامعيـة فـي أثنـاء الفتـرة االنتقاليـة مـن

مائين وآخرون ( ،)Maeen, et al., 2013والمشكالت النفسية

الطفولة إلى الرشد ،األمـر الـذي قـد يعرضـه إلـى خبـرات مؤلمـة،

كما ورد في :دراسة بني مصطفى والشريفين ( ،)2013ودراسة

تـؤدي إلـى إثـارة

مشـاعر القلـق واإلحبـاط والتهديد(السـويلم،

البنوي وآخرون ( .)2009والمشكالت االجتماعية والثقافية كما

.)2002

ورد في :دراسة ايزي وانجبديون ( Eze & Inegbedion,

ويضيف كل من سميث ورن ( )Smith & Ren, 2007إلى ما

 ،)2015ودراسة سوم ار ( ،)Sumra, 2012ودراسة العازمي

ُذكر مشكالت عدة أخرى تواجه الطالب الجامعي التي تختلف

( ،)2005ودراسة بيشوب ( .)Bishop, 2009والمشكالت

كبير عن ما كان يواجه في المدرسة ،التي منها:
ا
اختالفا

االقتصادية كما ورد في :دراسة بانجونج (،)Banjong, 2015

واالعتماد على النفس ،وبناء عالقات جديدة ،وتطوير عادات

 .)Zhang, 2013والمشكالت اللغوية كما ورد في :دراسة ايزي

دراسية مغايرة تتفق ومرحلة التعليم الجامعي ،وقد يكون هذا

وانجبديون ( ،)Eze & Inegbedion, 2015ودراسة لي

األمر أكثر تعقيدا في حالة ابتعاثه خارج وطنه ،أو دراسته في

وكامبل (.)Li & Campbell, 2006

التخطيط للمستقبل ،والتحول إلى االستقالل الذاتي والعاطفي،

ودراسة الزيود ( ،)2013ودراسة ونهو وزانج ( & Wenhua

بيئة ثقافية مختلفة عن مكان سكنه الدائم ،األمر الذي يتطلب

وتؤكد الدراسات السابقة التي أجريت على الطلبة المغتربين أن

منه استحداث طرق وآليات تكيف جديدة تتجاوز هذه

التكيف ضرورة ملحة لهذه الفئة من الطلبة؛ ألن سوء تكيفهم قد

الصعوبات.

يؤثر في مجرى حياتهم التعليمية بأكملها ،وينعكس سلبا على

والجدير بيانه ،فإن الطلبة الذين يدرسون خارج بلدانهم يواجهون

أدائهم األكاديمي (التحصيل) ،والعكس صحيح ،أي أن حسن

مشكالت عديدة كان أجملها سنيل وآخرون (،)Senel et al.,

تكيفهم سينعكس إيجابا على تحصيلهم الدراسي ،كما بينت ذلك

التوافق مع الدور الجديد في الثقافة الجديدة ،والصعوبات

إسماعيل وآخرون ( ،)Ismail et al., 2013ودراسة مائين

األكاديمية ،والمشكالت المالية ،وتأكيد الذات ،والشوق لألسرة

وآخرون ( ،)Maeen et al., 2013ودراسة البنوي وآخرون

والحنين الوطن .وينبغي للطالب المغترب كما ورد في األشقر

( ،)2009ودراسة سبيت ( ،)2010ودراسة سيراك وآخرون

عالقاته االجتماعية ،مما قد يؤدي إلى تضارب عالقاته

التعليم العالي للطلبة العرب داخل "الخط االخضر":

كما ورد في دراسة الزيود ( ،2013ص )395بأنها القدرة على

( )2003التعامل مع أفراد يختلفون عنه ثقافة وتوجها وفك ار في

وتناقضها ،االمر الذي يشكل عبئا إضافيا على كاهله .ويرى
الزيود ( ،2013ص )396بانه ال يمكن دراسة تكيف الطلبة

الوافدين مع مجتمع الجامعة ،وتوافقهم مع أفرادها دون مناقشة

كل من :دراسة بانجونج ( ،)Banjong, 2015ودراسة

(.)Sirak, et al., 2000

تُعرف إسرائيل نفسها بأنها "دولة يهودية" أو "دولة الشعب
اليهودي" ،فالهوية القومية فيها ال تشمل جميع مواطني الدولة،
وانما تقتصر على أفراد جماعة اثنية واحدة هي األكثرية
اليهودية ،حيث إنها لم تسع سعيا جادا إلى دمج مواطنيها العرب
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في حياة الدولة ،ال بل أبعدتهم عن الحياة العامة بهدف الحفاظ

الفلسطيني في االنخراط في التعليم العالي ،ويشكل عائقا أمام

على يهودية الدولة ،واحكام سيطرتها على هذه األقلية (ميعاري،

متناولية التعليم العالي لفئة الطلبة العرب .ويصنف هذا

 ،2014ص.)17

االمتحان المجموعة الطالبية التي تمكنت من استيفاء شروط

وبناء على ما تقدم ،تعيش األقلية العربية الفلسطينية في

التسجيل للجامعات بعد حصولها على إجازة المرحلة الثانوية

(أصحاب األرض) ،إذ إن الفرص المتاحة أمام أبنائها محدودة

الطالب العربي في التعليم العالي .وتشير المعطيات إلى وجود

للغاية ،ذلك في مناحي الحياة المختلفة .ويلحظ المتتبع لهذه

فجوة بين تحصيل الطالب العربي ومعدالته وتحصيل الطالب

أن ظاهرة
القضية ،أن نسبة تمثيل هذه األقلية ليست عادلة ،و ّ
التمييز تطال أيضا مجمل الجهاز الرسمي في إسرائيل بعامة،

اليهودي التي تصل إلى ( )120نقطة لصالح الطلبة اليهود،

إسرائيل ظروفا صعبة جدا ،على الرغم من أنها أقلية أصيلة

وجهاز التعليم والتعليم العالي خاصة ،وتشكل األقلية العربية في

(البجروت) ،ألن أسلوبه ومضمونه يعدان عائقين أمام انخراط

فهو امتحان (البسيخومتري) يستجيب السلوب التعليم الشائع في
المدارس اليهودية؛ الذي يوظف الطرق اإلبداعية ،ويركز على

إسرائيل حوالي ( )%18من مجمل السكان ،في حين أن نسبة

تنمية التفكير ،ويتبنى أساليب التحليل في التدريس ،مقابل اتباع

تمثيلها في جهاز التعليم العالي أقل من ذلك بكثير (المركز

جهاز التعليم العربي للطريقة التلقينية ،مرك از على حشو

العربي للحقوق والسياسات ،2011 ،ص .)41ويذكر مصطفى

المعلومات في أذهان الطلبة ،ومركزية المعلم في هذه العملية.

قبولهم في الجامعات اإلسرائيلية للعام ( )2004قد بلغت

ثقافيا؛ ألنه يميل في كل مضامينه إلى التوجه الغربي

( )49.2من عدد الطلبات المقدمة.

األنجلوسكسوني ،ويشمل ذلك االمتحان باللغة العربية ،أيضا،

وترى توتري (د ت) أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة الطالب

الذي ُيترجم بشكل حرفي عن النص العبري ،فتزيد عملية
التوجه الثقافي الموجود أصال لصالح الطلبة اليهود.
الترجمة من
ّ

العرب المسجلين لنيل درجة البكالوريوس في السنة الدراسية

والمعيق الثاني كان ذكره أبو جابر في صحيفة فلسطين أون

( )2011-2010لم تتجاوز ( ،)%12.1كما أن نسبة الطلبة

الين بتاريخ ( )2014/9/27متمثال بما يسمى بـ(عقدة الجيل)،

المسجلين لنيل درجة الماجستير هي ( ،)%8.1في حين بلغت

أي سن الدخول للجامعة ،حيث يشترط في الطالب المتقدم

الطالب في الجامعات والكليات األكاديمية االسرائيلية (باستثناء

انتهاء خدمته االلزامية في جيش االحتالل ،وعلى الرغم من أن

الجامعة المفتوحة) ،أي أن نسبتهم بشكل عام لم تتجاوز

الطلبة العرب الراغبين في االلتحاق في الجامعات ال يخدمون

(.)%9.5

في الجيش ،إال ّأنه يجب عليهم االنتظار مدة ( )3سنوات من

( ،2009ص )21أن نسبة الطلبة العرب الذين رفضت طلبات

العرب في السنوات األخيرة الملتحقين في الجامعات اإلسرائيلية

لكنها زيادة ليست جوهرية ،كما أشارت إلى أن نسبة الطالب

نسبة المسجلين لنيل درجة الدكتوراه ( )%4.4فقط ،من مجمل

وبصيغة أخرى ،فإن امتحان (البسيخومتري) يعد امتحانا متحي از

(المركز العربي للحقوق والسياسات ،2011 ،ص)41

للجامعات االسرائيلية أن ال يقل عمره عن ( )21عاما ،أي بعد

وللتبصر في هذه النسبة المتدنية للطلبة الفلسطينيين في

تاريخ حصولهم على شهادة التوجيهي "البجروت" كي يسمح له

الجامعات االسرائيلية ثمة حاجة للبحث في االسباب التي تقف

بالتسجيل في الجامعة.

وراء هذه النسب ،والعوامل الطاردة لهؤالء الطلبة ،ولعل أول هذه

والمعيق الثالث يتمثل في الطابع العنصري الذي يسود في

العوامل عدم االعتماد مباشرة على شهادة الثانوية العامة

الجامعات ،األمر الذي يعتبر أي نشاط يمارسه الطلبة العرب

للقبول في الجامعات االسرائيلية،

خارجا عن القانون ،ويضيف جبارين في هذا الصدد كما عبر

يسمى (البسيخومتري) ،ويشير مصطفى ( ،2009ص )39في

هناك عزوفا جماعيا من الطلبة العرب عن الدراسة في

هذا الصدد إلى أن هذا االمتحان (البسيخومتري) يعد أحد أهم

الجامعات االسرائيلية ألسباب عدة أجملها في قوله" :يتم مالحقة

العوائق البنيوية االساسية التي تقف أمام الطالب العربي

الطالب العرب في الجامعات االسرائيلية تحت ما يسمى

معيار
ا
(البجروت) بوصفه

والتشكيك في مصداقيته ،واعتماد الجامعات على امتحان قبول

في صحيفة فلسطين أون الين بتاريخ ( ،)2014/9/27بأن
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"الطاعة" حيث توجه االتهامات للطالب العرب من قبل جهاز

متغي ار آخر يعرضهم إلى مشكالت أكثر تعقيدا ،تتطلب منهم

االمن العام في الجامعة ،وعميد الطلبة ،من خالل التجسس

توظيف استراتيجيات تكيفية أكثر تالئما وذكاء.

على الطالب العرب ،ورصد تعليقاتهم على وسائل التواصل

االجتماعي والمنتديات الثقافيية .وينظر للطالب العربي في

ولع ّل انتقال الطلبة للدراسة في جامعات خارج بالدهم أو مناطق
بعيدة عن أماكن سكنهم ،يضيف بعدا جديدا لهذه المشكالت

الجامعات االس ارئيلية على أنه خائن وطابور خامس إذا شارك

التي قد تواجههم داخل حرم الجامعة أو في محيطه ،بما يشمله

في فعاليات وطنية".

من عادات وتقاليد جديدة عليهم ،التي قد تفرز ظروفا اجتماعية

خير يصنف المركز العربي للحقوق والسياسات (،2011
أ ا

ونفسية وأكاديمية جديدة .ولعل الطلبة الوافدين من القدس

ص )44المعيقات السابقة التي تحول دون التحاق الطلبة العرب

ومناطق فلسطين المحتلة “الخط االخضر” ،والملتحقين في

بالجامعات االسرائيلية في ثالث فئات رئيسة تتمثل بالتحديات

الجامعات الفلسطينية عموما وفي الجامعة العربية االمريكية

ثم التحديات على
التعليمية ،فالتحديات االجتماعية الثقافيةّ ،
مستوى المؤسسة والجهاز.

لكونهم يمتلكون ثقافة مختلفة عن ثقافة الضفة الغربية ،متأثرة في

خصوصا هم إحدى هذه الفئات المغتربة عن وطنهم للدراسة،
الثقافة اإلسرائلية ،ويسكنون في مناطق تخضع للقوانين

في ضوء ما ُعرض سابقا عن عنصرية جهاز التعليم
اإلسرائيلي ،فإن الكثير من الطلبة العرب في القدس وفلسطين

اإلسرائيلية أثرت في عاداتهم وتقاليدهم .ولذلك ،تتناول هذه

المحتلة “الخط االخضر” يجبرون على االنتقال إلى الدراسة في

الدراسة المشكالت التكيفية لطلبة القدس وفلسطين المحتلة "الخط

الجامعات العالمية والعربية واألردنية والفلسطينية (الضفة

االخضر" الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية في

الغربية) على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل بغالبية الشهادات

ضوء عدة متغيرات.

من الجامعات العربية والفلسطينية بذريعة عدم وجود اتفاقيات

أسئلة الدراسة:

سالم بينها وبين المؤسسة اإلسرائيلية .لذلك ،تستوعب جامعات
الضفة الغربية آالف الطلبة من القدس وفلسطين المحتلة “الخط

 )1ما المشكالت التكيفية لدى طلبة القدس وفلسطين المحتلة

“الخط االخضر” الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية

االخضر” ،فقد ذكر الدكتور مفيد قسوم ،نائب رئيس الجامعة

األمريكية؟

العربية االمريكية للعالقات الدولية في صحيفة فلسطين أون الين

 )2هل توجد فروق في المشكالت التكيفية لدى طلبة القدس

بأن "هناك ثالثة آالف طالب من
بتاريخ (ّ )2014/9/27
فلسطينيي الداخل المحتل يدرسون في الجامعة العربية

وفلسطين المحتلة “الخط االخضر” الملتحقين بالدراسة في

الجامعة العربية األمريكية تبعا لمتغيرات الجنس ،وعدد السنوات

األمريكية ،ويشكلون حوالي ثلث مجموع طلبة الجامعة البالغ

التي مضت على التحاق الطالب بالجامعة ،ومكان سكنه الدائم؟

عددهم تسعة آالف طالب".

 )3هل يوجد تأثير للمشكالت التكيفية بمجاالتها (االجتماعية،

مشكلة الدراسة:

واألكاديمية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والصحية ،والسكن

تعد المشكالت التكيفية السلوكية والنفسية من المشكالت التي

والمواصالت) لدى طلبة القدس وفلسطين المحتلة “الخط

سيما في الميدان التربوي ،إذ إن إغفال هذه المشكالت سيؤدي

المعدل التراكمي للطالب؟

غالبا الى تراكمها ،األمر الذي قد يسهم في تأثيرها في مجريات

أهمية الدراسة:

أوالها علماء النفس والتربية أهمية خاصة في البحث والد ارسة ال

حياة الطلبة ،بشكل عام ،وعلى تقدمهم وتحصيلهم الدراسي

الحد من توافقهم في البيئة
ثمّ ،
واألكاديمي ،بشكل خاص ،ومن ّ
التعليمية .وهذا األمر ال يقتصر على مراحل التعليم األساسي
والثانوي ،وانما يشمل أيضا الدراسة الجامعية التي تتطلب منهم
لعب أدوار مختلفة ،والتعامل مع شرائح أوسع ،مما قد يشكل

االخضر” الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية ،في

تعد مسألة حيوية منحها علماء النفس
إن ظاهرة التكيف ّ
واالجتماع وعلماء التربية اهتماما جادا ،وال سيما لدى الطلبة
تمثل مصدر إهدار في القوى
المغتربين بوصفها مشكلة مهمة ّ
المؤثرة في
البشرية والمالية ،كما أنهم اهتموا بدراسة العوامل ّ

مستوى تكيف هؤالء الطلبة رغبة في توفير مناخ أكاديمي
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واجتماعي أفضل ،يعمل على تحقيق األهداف العلمية التي قدموا

منها ،التي سيتم قياسها من خالل عالمة الطالب على أداة

من أجلها .ومن هنا ،برزت أهمية الدراسة هذه للتعرف إلى

الدراسة (االستبانة).

المشكالت التكيفية التي قد تواجه طلبة القدس وفلسطين المحتلة

 )2القدس :مدينة فلسطينية تضم سكانا من العرب استولت

"الخط األخضر" في الجامعة العربية االمريكية ،التي قد يكون

لها أثر في تحصيلهم العلمي ،كما تنبع أهميتها في كونها تسعى
لسد النقص في الدارسات التي أجريت على طلبة القدس و"الخط

عليها قوات االحتالل عام ( )1967وضمتها لالراضي التي

احتلتها في العام ( ،)1948واعتبرتها جزءا من الدولة االسرائيلية
المزعومة.

األخضر"؛ ولعله من المؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة في
الجانب التطبيقي كونها تؤسس لبحوث مستقبلية ،وتسهم في

 )3فلسطين المحتلة "الخط االخضر" :هي جميع االراضي

والمناطق التي استولت عليها قوات االحتالل االسرائيلي في عام

توفير نتائج وتوصيات قد يستفيد منها المعنيون في إدارة

الجامعة ،في وضع البرامج الفعالة التي تسعى إلى دمج الطلبة

( ،)1948وأنشأت عليها ما بات ُيعرف بدولة اسرائيل.
الدراسات السابقة

أهداف الدراسة:

تطوير مقياس لمعرفة درجـة تكيـف الطلبة الجدد في الجامعة،

الوافدين دمجا مناسبا في األنشطة المتنوعة في البيئة الجامعية.

قام سيراك وآخرون ) (Sirak et al., 2000بدراسة هدفت إلى

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف معينة ،أهمها:

على عينة من الطلبة االسرائليين في السنة األولى في جامعة

أوال :التعرف إالى المشكالت التكيفية التي تواجه طلبة القدس

ماستوشوس ) (Masashotesاألمريكية .أظهرت نتائج الدراسة

وفلسطين المحتلة “الخط االخضر” الملتحقين بالدراسة في

وجود ارتباط ذي داللة بين الدرجة الكليـة لمقيـاس التكيـف للحيـاة

ثانيا :تبيان فيما إذا اختلفت تقديرات الطلبة حول المشكالت
التكيفية التي تواجههم باختالف متغيرات :الجنس ،وعدد السنوات

تسرب طلبة السنة األولى
الجامعية واالستمرار بالدراسة ،وبين ّ
من الدراسة ،كما ظهر وجود عالقة ذي داللة إحصائية بـين
الدرجـة الكلية لمقياس التكيف األكاديمي ،وبين المعدل التراكمي

التي مضت على التحاق الطالب بالجامعة ،ومكان سكنه الدائم؟

لطلبة السنة األولى ،إذ تبين أن الطلبة المتكيفين أكاديميا ،هم

ثالثا :الكشف فيما إذا وجد تأثير للمشكالت التكيفية بمجاالتها

أكثر احتماال للتخرج في الجامعـة.

الجامعة العربية األمريكية ،وأي المجاالت التي تتركز فيها.

(االجتماعية ،واألكاديمية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والصحية،
والسكن والمواصالت) لدى طلبة القدس وفلسطين المحتلة “الخط

وسعى العازمي ( )2005إلى الكشف عن مشكالت الطلبة
الكويتيين في الجامعات األردنية ،وعالقتها ببعض المتغيرات،

االخضر” الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية ،في

وتألفت عينة الدراسة من ( )319طالبا وطالبة ،وأظهرت نتائج

المعدل التراكمي للطالب؟

الدراسة أن المشكالت التي يواجهها الطلبة الكويتيون قد ترتبت

محددات الدراسة:

ترتيبا تنازليا بناء على متوسطاتها الحسابية كاآلتي :المشكالت

 )1المحدد الزمني :حيث أجريت هذه الدراسة في الفصل

النفسية ،فالمشكالت األكاديمية ،ثم المشكالت االجتماعية .كما

 )1المحدد المكاني :الجامعة العربية األمريكية/جنين/فلسطين.

حسب متوسط تقديراتهم عليها ،إذ ترتبت تنازليا عند الذكور على

 )1المحدد البشري :طلبة القدس ،وفلسطين المحتلة “الخط

النحو اآلتي :المشكالت النفسية ،فاألكاديمية ،ثم االجتماعية،

االخضر” الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية.

أما ترتيب اإلناث لها فكان ترتيبا تنازليا على النحو اآلتي:

التعريفات االجرائية:

األكاديمية ،فاالجتماعية ،ثم النفسية.

الدراسي الثاني من العام الدراسي (.)2015/2014

 )1المشكالت التكيفية :هي عبارة عن موقف يجابه به الفرد

ويتطلب منه حال مناسبا ،أو مجموعة أمور تسبب إزعاجا
وضيقا للفرد يشعر بالحاجة إلى المساعدة في حلها أو التخلص

أظهرت النتائج اختالفا بين الجنسين في ترتيب حدة المشكالت

في حين تناولت دراسة لي وكامبل ()Li & Campbell, 2006

مشكالت الطلبة االسيويين في جامعات نيوزيالندا ،من خالل
مقابلته المباشرة ( )22طالب وطالبة .بينت نتائج دراسته أن أهم
المشكالت التي واجهتهم كانت في اللغة واستخدامها بطالقة،
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واالختالف الثقافي ودوره في الحد من عملية التواصل ،واأللفة

أما دراسة سوم ار ( )Sumra, 2012فقد هدف الى الكشف عن

والتفاعل داخل الغرفة الصفية ،ونقص الخبرة بالمعايير

مشكالت الطلبة األجانب في الصين من خالل توزيع استبانة

االكاديمية المعتمدة ،وقدرتهم على االستفادة من خدمات الدعم

على ( )420طالبا وطالبة ،و( )39عضو هيئة تدريس في سبع

الجامعة لم تشكل متغي ار مؤث ار في عملية التكيف.

االجتماعية والثقافية كانت األبرز من بين المشكالت التي تم

كذلك درس بيشوب ) (Bishop, 2009درجة التكييف

دراستها ،كما بينت الدراسة وجود فروق دالة احصائيا في

االجتماعي في أوساط الطلبة الريفيين في الجامعات االسرائيلية

المشكالت بين الطلبة أنفسهم وأعضاء الهيئة التدريسية ،كما

وجذور الطالب العرقية .تمثلت عينة الدراسة بـ ( )78طالبا

الصين.

وطالبة في قسم الطب البشري في الجامعات االسرائيلية ،وبينت

وتناولت دراسة جيبهارد ( )Gebhard, 2012التحديات التي

تأثير بالغا في مسألة التكيف
ا
الدراسة أن للتفاعل االجتماعي

تواجه الطلبة األجانب في الواليات األمريكية المتحدة باتباع

كان أفضل من تكيف الطلبة ذوي األصول األخرى ،في حين

دول مختلفة .بينت نتائج الدراسة أن هناك تحديات تواجه الطلبة

بينت الدراسة أن التكيف االجتماعي ال يختلف باختالف جنس

األجانب في التفاعل االكاديمي واالجتماعي والعاطفي.

الطالب.

وهدفت دراسة الزيود ( )2013إلى معرفة درجة تكيف وتوافق

أما دراسة البنوي وآخرون ( )2009فقد هدفت التعرف إلى

الطلبة الوافدين في الجامعات األردنية من خالل تطوير استبانة

واالجتماعي لدى الطلبة الوافدين في جامعة مؤتة ،حيث قام

توصلت الدراسة إلى أن أعلى مستوى للتكيف كان في المجال

الباحث بدراسة أثر الجنس ،والجنسية ،والحالة الزواجية ،والدرجة

االقتصادي ،تاله المجال االجتماعي ،فالمجال النفسي ،وظهر

المقدمة ،كما تبين أن المدة التي مضت على وجودهم في

في السنة االولى من الدراسة ،وذلك حسب متغير الجنس،

االجتماعي ،وأن تكيف الطلبة ذوي األصل الروسي واأللماني

بعض المتغيرات المؤثرة في مؤشرات التكيف النفسي

جامعات حكومية في منطقة بكين .بينت النتائج أن المشكالت

تبين أن المشكالت تختلف باختالف مدة إقامة الطالب في

المنهج الكيفي من خالل مقابلة ( )85طالبا وطالبة من عشر

طبقت على عينة عشوائية بلغ حجمها ( )350طالبا وطالبة.

العلمية ،والسنة الدراسية ،والمعدل التراكمي للطالب الوافد في

أن أقل مستوى تكيف كان في المجال األكاديمي .وتبين أيضا

الدراسة البالغ عددها ( )163طالبا وطالبة .كشفت نتائج التحليل

تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

معاناة الطلبة من ظاهرة الحنين للوطن ،كما كشفت نتائج

في حين ذهب ونهو وزانج ()Wenhua & Zhang, 2013

التحليل المتقدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (المتغيرات

إلى التعرف على المشكالت التي تواجه الطلبة االجانب من

الديموغرافية واالجتماعية ،والمعدل التراكمي) من جهة ،ومتغير

خالل مراجعة األدبيات السابقة التي درست هذه المشكالت في

وذهب سبيت ( )2010الى فحص تأقلم الطلبة العرب في

نموذج لتحليل محتوى هذه الدراسات .بينت نتائج الدراسة أن أهم

الجامعات اإلسرائيلية خالل فترة دراستهم األكاديمية فيها،

المشكالت التي توجه الطلبة بحسب ما تضمنته الدراسات

ولتحقيق ذلك تم أخذ عينة من طلبة كليات جامعة حيفا بلغ

السابقة هي المشاكالت النفسية الشخصية مثل( :الحنين للوطن،

مستويات الحنين للوطن لديه .واستخدمت العينة لجمع بيانات

عدم وجود فروق دالة احصائيا في تكيف وتوافق الطلبة الوافدين

قواعد البيانات العالمية )ERIC( :و( )BEIو( ،)AEIباعتماد

الحنين للوطن من جهة أخرى.

حجمها ( )253طالبا وطالبة ،وظف الباحث اإلستبانة لجمع

الوحدة،

البيانات .وكان من بين النتائج وجود عالقة إيجابية بين

والمشكالت األكاديمية مثل( :التقدم العلمي والنجاح ،والنقص في

االنكشاف المسبق على الثقافة اليهودية وبين التكيف

فهم نظام التعليم ،وضعف مهارات الدراسة ومتطلبات النجاح،

االجتماعي ،وعدم وجود عالقة بين المعرفة المسبقة للغة العبرية

وصعوبة الحصول على خدمات الدعم ،والمكتبات) ،والمشكالت

للتكيف وعالمة الطالب في الجامعة.

مع األنشطة والفعاليات االجتماعية) ،والمشكالت المعيشية مثل:

والتأقلم التعليمي والنفسي ،ووجود عالقة بين متغيرات الخلفية

اإلجهاد

النفسي،

اإلحباط،

االحتراق

النفسي)،

االجتماعية الثقافية مثل(:الصدمة الثقافية ،والعادات ،واالنخراط
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(صعوبات السكن ،وصعوبات التواصل مع جهات دعم الطلبة

اإلسالمية الماليزيين في الجامعات األردنية ،وعالقته بالتحصيل

في البلد المضيف ،واألعباء المالية ،وتهديد السالمة والشعور

األكاديمي في ضوء بعض المتغيرات ،ولتحقيق ذلك تم جمع

باالمن) ،ومشكالت اللغة مثل( :التأقلم مع أصحاب اللغة

البيانات من عينة عشوائية حجمها ( )260طالبا وطالبة من

األصليين ،وفهم الحضارة ،وكتابة المقاالت واالبحاث).

خالل اإلستبانة .بينت النتائج أن مستوى التكيف االجتماعي

أما دراسة بني مصطفى والشريفين ( )2013فهدفت إلى الكشف

للطالب كان بمستوى متوسط ،كذلك حقق الطالب الذكور

عن العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية ،واألمن النفسي لدى

متوسطا أفضل في المجال األكاديمي من الطالبات ،في حين

عينة من الطلبة الوافدين في جامعة اليرموك ،وتكونت عينة

حققت الطالبات درجة أفضل على مجال التحصيل األكاديمي،

الدراسة من ( )158طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة القصدية.

وتبين أن هناك عالقة طردية موجبة بين مجال التكيف

أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الوحدة النفسية لدى الطلبة

االجتماعي والتحصيل الدراسي ،في المقابل هناك عالقة سلبية

الوافدين كان متوسطا ،وأن معامالت االرتباط جميعها بين

بين مشكالت المجال األكاديمي والتحصيل الدراسي.

المقياسين كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (≥ α

أما دراسة الطائي ( )2014فهدفت إلى تقصي مشكالت الطلبة

 ،)0.05باستثناء بعد المشاعر الذاتية ،وأظهرت النتائج أيضا

العراقيين في أوكرانيا وعالقاتها ببعض المتغيرات ،ولتحقيق ذلك

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوحدة النفسية

قامت الباحثة بتصميم استبانة ،وزعتها على عينة طبقية عشوائية

ككل ،تعزى للجنس ولصالح اإلناث ،ووجدت كذلك فروقا في

من الطلبة بلغ حجمها ( )104طالبا من مجتمع الدراسة البالغ

مستوى الوحدة النفسية تعزى للمستوى التحصيلي ،لصالح ذوي

حجمه ( .)2393وبعد جمع البيانات توصلت الدراسة إلى أن

التحصيل الممتاز ،وذوي التحصيل المتدني (المقبول) ،إضافة

الطلبة يعانون مشكالت تكيفيه بدرجة عالية ،كما تبين وجود

إلى وجود فرق في مستوى الشعور باألمن النفسي على المقياس

فروق دالة إحصائيا في المشكالت التي يعانيها الطلبة بحسب

ككل وعلى مجاالته جميعها تعزى للجنس ولصالح الذكور.

متغير التخصص لصالح طلبة كلية الطب ،والمدة الزمنية التي

كذلك هدفت دراسة إسماعيل وآخرون ( Ismail et al.,

قضاها الطالب في أوكرانيا لصالح الطلبة الذين قضوا أقل من

 ،)2013إلى فحص درجة التكيف االكاديمي واالجتماعي،

سنتين ،في حين تبين عدم وجود فروق بحسب الدرجة العلمية

والتكيف مع البيئة المدنية الحضرية وعالقتها بالتحصيل الدراسي

المسجل لها الطالب.

لدى الطلبة الماليزيين في جامعات حكومية في االردن ،ولتحقيق

في حين اتجه الهاتامي واالهدل (Al-Hattami & Al-

بلغ حجمها ( )386طالبا وطالبة ،إضافة إلى مقابلة ( )50طالبا

والرضا للطلبة العرب الحاصلين على منحة ( )Fulbrightفي

وطالبة لدعم نتائجه واالستئناس برأيهم .بينت نتائج الدراسة أن

الواليات المتحدة االمريكية من خالل توزيع استبانة على عينة

الطلبة قد حققوا درجة تكيف مقبولة في المجاالت الثالثة ،كما

منهم بلغ حجمها ( )101طالب وطالبة من طلبة الماجستير

المجالين االكاديمي واالجتماعي ،في حين حققت الطالبات درجة

من خالل البريد االلكتروني ،تبين أن أكثر المجاالت التي

تكيف أفضل في مجال البيئة المدنية الحضرية ،وتبين أن درجة

حصل على الرضا هو المجال االكاديمي ،تاله الظروف

تحصيل الطالبات تفوق درجة تحصيل الطالب ،كما تبين وجود

االكاديمية ،ومن ثم ،الظروف االجتماعية العامة ،كما تبين أن

عالقة ارتباطية موجبة وقوية بين مجاالت التكيف التي تم

شعور الطالبات كان أفضل من الذكور من الناحيتين العاطفية

للطلبة وتحصيلهم الدراسي.

تزداد بمرور الزمن.

وفي السياق نفسه ذهب مائين وآخرون ( Maeen et al.,

أما واو وآخرون ( )Wu et al., 2015فقد قاموا بد ارسة

 )2013إلى التعرف على مستوى التكيف لدى طلبة الدراسات

للتعرف إلى المشكالت التكيفية التي تواجه الطلبة األجانب في

هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعها على عينة عشوائية

حقق الطلبة الذكور درجة تكيف أفضل من الطالبات في

دراستها ،ووجود عالقة تاثير منخفضة جدا بين درجة التكيف

 )Ahdal, 2014نحو دراسة العوامل المتعلقة بالتكيف اإليجابي

موزعين على ( )11دولة من طلبة الشرق االوسط وشمال افريقيا

والمالية ،كما عبر حوالي ( )%60من الطلبة أن درجة الرضا
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الذين يدرسون في أماكن بعيدة عن أماكن سكنهم ،ومختلفة ثقافيا

األمريكية ،من خالل تصميم نموذج مقابلة لجمع معلومات من

عن ثقافتهم قد حظي باهتمام الكثير من االكاديميين على

( )10طالب من الطلبة الدوليين من عشر دول مختلفة.

المستويين العالمي والعربي ذلك لحيويته .ولعل الصفة المشتركة

وتوصلت الدراسة إلى أن المشكالت قد تمحورت في ثالثة

في هذه الدراسات هو سعيها لتحديد هذه المشكالت وتصنيفها

مجاالت هي :المشكالت االكاديمية :كمشكلة االتصال والتواصل

في

االكاديمي،

مع أعضاء الهيئة التدريسية ،والعالقة مع الزمالء ،والعالقة مع

واالجتماعي ،والثقافي ،واالقتصادي ،واللغوي ،والنفسي ،ومن

الطاقم األداري في الجامعة .والمشكالت االجتماعية :كمشكلة

هذه الدراسات :دراسة واو وآخرون (،)Wu et al., 2015

واألعمال الجماعية .والمشكالت الثقافية :كمشكلة القدرة على

ودراسة بانجونج ( ،)Banjong, 2015ودراسة الزيود

التكيف ،واستيعاب االختالف في نمط التفكير.

( ،)2013ودراسة مائين وآخرون (،)Maeen et al., 2013

كذلك أجرى كل من ايزي وانجبديون ( Eze & Inegbedion,

ودراسة بني مصطفى والشريفين ( ،)2013ودراسة ونهو وزانج

الشعور بالعزلة ،وعدم القدرة على االندماج مع مجموعات العمل

مجاالت،

ومن

أبرز

هذه

المجاالت:

ودراسة ايزي وانجبديون (،)Eze & Inegbedion, 2015

 )2015دراسة بهدف معرفة درجة رضا الطلبة األجانب في

( ،)Wenhua & Zhang, 2013ودراسة سوم ار ( Sumra,

المملكة المتحدة عن أدائهم االكاديمي ،واستكشاف أهم العوامل

 ،)2012ودراسة البنوي وآخرون ( ،)2009ودراسة لي وكامبل

المؤثرة فيها ،باعتماد المنهج الكيفي بمقابلة ( )10من الطلبة

(.)Li & Campbell, 2006

الدوليين من دول مختلفة .بينت النتائج أن المشكالت تتمحور

كذلك تناول عدد منها المشكالت التكيفية في ضوء عدة متغيرات

في أربعة مجاالت هي :معيقات اللغة االنجليزية ،ودرجة اتقانها

تتعلق بالطلبة كمتغير الجنس ،والبلد االصلي ،والخلفية

والمخاوف المتعلقة بها ،ومعيقات تتعلق بقضايا تكيفية مثل

االجتماعية ،والوضع االقتصادي ألسرة الطالب ،والتخصص،

الدافعية ،وتكوين الصداقات في بيئة الجامعة ،والمشاركة في

والمدة التي قضاها في البلد المضيف .ومن هذه الدراسات:

النشاطات االجتماعية ،ومعيقات تتعلق بالقضايا االكاديمية ،مثل

دراسة الطائي ( ،)2014ودراسة الهاتامي واالهدل (Al-

التحضير المسبق للدراسة ،والتأقلم مع طرق التدريس

 ،)Hattami & Al-Ahdal, 2014ودراسة الزيود (،)2013

التدريس ،ومعيقات تتعلق بالقضايا الثقافية وبالتحديد الشعور

واخرون ( ،)2009ودراسة العازمي (.)2005

بالصدمة الثقافية.

كما اتجهت دراسات أخرى لدراسة العالقة بين هذه المشكالت

وفي السياق ذاته ،قام بانجونج ( )Banjong, 2015بإجراء

ومتغيرات أخرى كالتحصيل الدراسي ،واالمن النفسي ،مثل:

دراسة بهدف فحص المشكالت والتحديات التي تواجه الطلبة

دراسة بانجونج ( ،)Banjong, 2015ودراسة مائين وآخرون

المستخدمة ،والعبء الدراسي ،والعالقة مع أعضاء هيئة

ودراسة بني مصطفى والشريفين ( ،)2013ودراسة البنوي

األجانب في الواليات المتحدة األمريكية على عينة بلغ حجمها

( ،)Maeen et al., 2013ودراسة إسماعيل وآخرون

( )344طالب وطالبة من بين الطلبة األجانب الملتحقين في

( ،)Ismail et al., 2013ودراسة سوم ار (،)Sumra, 2012

الكليات الجامعية في الوسط الغربي األمريكي البالغ عددهم

ودراسة سبيت ( ،)2010ودراسة سيراك وآخرون (Sirak et

( )1077طالبا وطالبة ،وذلك من خالل استبانة طورها الباحث.

).al., 2000

بينت النتائج وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا بين مشكالت

وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في منهجها ،وبعض

طالقة اللغة االنجليزية ،والشعور بالوحدة والحنين للوطن،

المتغيرات التي تناولتها ،إال أنها تنفرد بتناولها فئة من الطلبة

والمالية ،والتكنولوجية ،ومستوى التحصيل والنجاح االكاديمي.

قلما تم االلتفات إلى مشكالتهم ،وهم طلبة القدس وفلسطين

التعقيب على الدراسات السابقة

المحتلة “الخط االخضر” ،الذين يدرسون في الجامعة العربية

أن موضوع
من خالل مراجعة الدراسات السابقة بدا واضحا ّ
المشكالت التكيفية التي يواجهها الطلبة الوافدين أو المغتربين

االمريكية في جنين.

129

سائد محمد ربايعة
الجامعة في نفس الفصل الدراسي هو( )8752يدرسون في

إجراءات الدراسة ومنهجيتها

خمس كليات تضم أربعة عشر تخصصا.

منهج الدراسة

وظ ــف الباح ــث الم ــنهج الوص ــفي لتحقي ــق أه ــداف الد ارس ــة ،فق ــد
صـ ـنفت البيان ــات الت ــي جمع ــت م ــن المبح ــوثين ،وم ــن ث ــم ُحلل ــت
ُ
باس ـ ــتخدام الط ـ ــرق واألس ـ ــاليب اإلحص ـ ــائية المناس ـ ــبة ،وُنوقش ـ ــت

وربطت باإلطار النظري والدراسات السابقة.
ُ
مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع هذه الدراسة من جميع طلبة القدس وفلسطين
المحتلة “الخط االخضر” المسجلين لنيل الدرجة الجامعية األولى
(البكالوريوس) ،في جميع كليات الجامعة العربية األمريكية في
الفصل الدراسي األول من العام الدراسي (،)2015/2014

والبالغ عددهم ( )3214طالبا وطالبة بحسب سجالت دائرة
القبول والتسجيل في الجامعة ،مع العلم بأن العدد الكلي لطلبة

1.
2.
3.

الرقم

عينة الدراسة:

بسبب صعوبة أخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسة نظ ار
لتشتت أفراده ،وصعوبة حصرهم في مكان معين ،اختار الباحث
عينة عرضية ،فقد استعان الباحث بإحدى موظفات دائرة شؤون
وتم التعاون مع مشرفي السكنات من أجل
الطلبة في الجامعةّ ،
توزيع االستبانات وجمعها ،وقد بلغ عدد االستبانات التي وزعت
( )400استبانة ،ولم يسترجع الباحث سوى ( )317استبانة
صالحة للتحليل ،أي ما نسبته ( )%11تقريبا من حجم المجتمع
األصلي .وفيما يلي جدول يوضح توزيع أفراد العينة حسب

متغيرات الجنس ،والفترة التي مضت على التحاق الطالب
بالجامعة ،ومكان سكنه الدائم:

جدول ( :)1توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة الثانوية.
الجنس

المستويات

المتغير

ذكور
إناث
سنتان فأقل
أكثر من سنتين
الجليل
الناصرة
المثلث
القدس
الجنوب

عدد السنوات التي مضت على
التحاق الطالب بالجامعة
مكان السكن الدائم

أداة الدراسة:

بهدف جمع البيانات الالزمة لهذه الد ارسـة صـمم الباحـث أداة فـي
هيئ ــة اس ــتبانة (قائم ــة مش ــكالت) ،ض ــمت ف ــي ص ــورتها األولي ــة

العدد
164
153
180
137
67
97
79
49
25

النسبة
51.7
48.3
56.8
43.2
21.1
30.6
24.9
15.5
07.9

ـتقر عــدد فقراتهــا بعــد التحكــيم علــى ( )53فق ـرة ،موزعــة علــى
اسـ ّ
س ــتة مج ــاالت فرعي ــة بع ــد أن أض ــاف الباح ــث مج ــالين جدي ــدين
هما :المشـكالت الصـحية ،ومشـكالت السـكن والمواصـالت ،وكـل

( )56مش ـ ــكلة موزع ـ ــة عل ـ ــى أرب ـ ــع مج ـ ــاالت للمش ـ ــكالت ه ـ ــي:

ذلك بحسب أري المحكمين .تـم بعـد ذلـك توزيـع األداة علـى عينـة

األكاديمي ــة ،واالجتماعي ــة ،واالقتص ــادية ،والسياس ــية ،وذل ــك بعـ ــد

قــدرها ( )33طالب ـا وطالبــة للتحقــق مــن صــدق بنائهــا مــن خــالل

اطــالع الباحــث عل ــى اإلط ــار النظــري الســابق ،وبع ــض األدوات

حســاب قيمــة معامــل االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فقراتهــا والدرجــة

التــي اعتُمــدت فــي د ارســات سـابقة مثــل :د ارســة الزيــود (،)2013
ود ارس ــة بن ــي مص ــطفى والشـ ـريفين ( ،)2013ود ارس ــة م ــائين

معامــل ارتبــاط كــل منهمــا مــع الدرجــة الكليــة ( ،)0.20التــي بلــغ

وآخرون (.)Maeen et al., 2013

الكليــة لهــا ،وبنــاء علــى ذلــك تــم حــذف الفق ـرات التــي لــم يتجــاوز
عددها ( )5فقرات ،لتتكون األداة في صـورتها النهائيـة مـن ()48
فقـ ـرة موزع ــة عل ــى س ــتة مج ــاالت للمش ــكالت ه ــي :االجتماعي ــة،

أ) صدق األداة:

للتحقــق مــن صــدق أداة الد ارســة عرضــت بصــورتها األوليــة علــى

لجنة من المحكمين مـن ذوي الخبـرة واالختصـاص إلبـداء آرائهـم،
وبنــاء علــى ذلــك ،اســتجاب الباحــث لهــذه اآلراء فحــذف عــددا مــن
الفقـ ـرات ،وأض ــاف أخ ــرى ،كم ــا ع ـ ّـدل ص ــياغة بعض ــها ،إل ــى أن

واألكاديمي ـ ـ ــة ،واالقتصـ ـ ـ ــادية ،والسياسـ ـ ـ ــية ،والصـ ـ ـ ــحية ،والسـ ـ ـ ــكن
والمواصــالت ،وأمــام كــل فق ـرة خمســة بــدائل هــي :ليســت مشــكلة،
ومشكلة بسيطة ،ومشكلة متوسطة ،ومشكلة كبيـرة ،ومشـكلة كبيـرة
جدا" .انظر ملحق رقم(.")1
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الكليـ ـة) ،عل ــى عين ــة ص ــدق البن ــاء نفس ــها ،وكان ــت النت ــائج الت ــي

ب) ثبات األداة:

بعــد التحقــق مــن صــدق أداة الد ارســة ،تــم حســاب معامــل الثبــات

(كرونباخ-ألفا) لكـل مجـال مـن مجاالتهـا ،ولـألداة كاملـة (الدرجـة

حصل عليها كما في الجدول التالي:
ت ّ

جدول ( :)2معامل الثبات لكل مجال من مجاالت األداة ،ولألداة كاملة

متغيرات الدراسة:

عدد الفقرات
7
8
9
9
8
7
48

اسم المجال
الرقم
المجال االجتماعي
4.
المجال األكاديمي
5.
المجال االقتصادي
6.
المجال السياسي
7.
المجال الصحي
8.
مجال السكن والمواصالت
9.
االداة الكلية (المشكالت مجتمعة)

باستعمال برمجية الـ ( ،)spssفحسبت المتوسطات الحسابية،

شملت هذه الدراسة على متغيرات ثانوية هي :الجنس ،وعدد
السنوات التي مضت على التحاق الطالب بالجامعة ،ومكان

السكن الدائم ،والمعدل التراكمي للطالب ،كما شملت الدراسة
على متغير رئيسي واحد هو المشكالت التكيفية بأبعادها الستة.

واختبار تحليل التباين األحادي ،واختبار بيرسون ،وتحليل
االنحدار البسيط ( ،)Regressionوتحليل االنحدار المتعدد
"كرونباخ -الفا".

بعد جمع االستبانات من عينة الدراسة ،قام الباحث بتفريغ

إجابات أفراد العينة ،وادخالها إلى الحاسب اآللي ،ومعالجتها

المدى للدرجة
نتائج الدراسة ومناقشتها

واالنحرافات المعيارية ،كما أجري اختبار (ت) لعينتين مستقلتين،

التدريجي ( ،)Stepwise Regressionومعادلة الثبات

المعالجات اإلحصائية للبيانات:

الدرجة للمشكلة
رمز اإلدخال

قيمة (كرونباخ-الفا)
0.783
0.771
0.890
0.886
0.877
0.821
0.923

مفتاح أداة الدراسة:

جدول ( :)3ترميز البياناتها ،ومدى الدرجة للمشكالت التكبفية

كبيرة جدا
5
5-4.21

متوسطة
3
3.40-2.61

كبيرة
4
4.20-3.41

بسيطة
2
2.60-1.81

ليست مشكلة
2
1.80-1

لإلجابة عن السؤال السابق فقد تم حساب المتوسـطات الحسـابية،

توص ــلت الد ارس ــة إل ــى مجموع ــة م ــن النت ــائج ،الت ــي ظه ــرت ف ــي

واالنح ارفــات المعياريــة إلجابــات أف ـراد العينــة ،وذلــك علــى مســتوى

النقاط اآلتية:

األداة الكلية (المشكالت مجتمعـة) ،وعلـى مسـتوى كـل مجـال مـن

أوال) النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول من أسئلة الدراسة" :مـا

المشــكالت التكيفيــة لــدى طلبــة القــدس وفلســطين المحتلــة “الخــط

االخضر” الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية؟"

مجاالتها ،وعلى مستوى كل فقـرة (مشـكلة) علـى حـدة ،وفيمـا يلـي
جدول يوضح هذه النتائج – لالطالع على متوسط كل فقرة علـى
حدة انظر ملحق رقم ":"1

جدول ( :)4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة التقدير لكل مجال من مجاالت المشكالت ،ولألداة الكلية
المجال
الرقم
المجال االجتماعي.
1.
المجال األكاديمي.
2.
المجال االقتصادي.
3.
المجال السياسي.
4.
المجال الصحي.
5.
مجال السكن والمواصالت.
6.
االداة الكلية (المشكالت مجتمعة).

المتوسط الحسابي
3.0996
3.0761
3.4266
3.2184
3.2145
3.2014
3.2133

االنحراف المعياري
.66808
.51238
.67119
.75841
.66955
.72232
.50510

درجة التكيف
متوسطة
متوسطة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يتضــح مــن الجــدول ( )4أن المشــكالت التكيفيــة الــي يعــاني منهــا

بالد ارســة فــي الجامعــة العربيــة االمريكيــة كانــت بدرجــة متوســطة،

طلب ــة الق ــدس وفلس ــطين المحتل ــة ( الخ ــط األخض ــر ) الملتحق ــين

بمتوسط جسـابي قـدره ( ،)3.21وبـانحراف معيـاري ( ،).505أي
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سائد محمد ربايعة
أن درجة معانـاتهم مـن المشـكالت بشـكل عـام هـي ضـمن الحـدود

وبدرجــة تقــدير متوســطة ،وكانــت المشــكلة المتمثلــة بــوجود ق ـوانين

الطبيعيــة ،وقــد يكــون ســبب ذلــك جهــود الجامعــة المتواصــلة التــي

صـارمة فـي السـكن الجـامعي الـداخلي مـن أكبـر المشـكالت التـي

تبذلها في إطار التسهيل على هؤالء الطلبة لتضـمن اسـتم ارريتهم،

يعاني منها الطلبة بحسب تقديرهم ،وتتفق هذه النتيجـة مـع د ارسـة

بصــفتهم ســفراء للجامعــة قــد يجلبــون لهــا العديــد مــن الطلبــة الجــدد

ونهـو و ازنـج ( )Wenhua & Zhang, 2013التـي بينـت أن

الجامعــة ه ــي جامع ــة خاص ــة تســعى إل ــى اس ــتقطاب الطلب ــة م ــن

واإلحســاس بالســالمة والشــعور بــاألمن ،تعــد أحــد المجــاالت التــي

خارج مناطق الضفة الغربية .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

يعاني منها الطلبة األجانب.

مـائين وآخـرون ( ،)Maeen et al., 2013التـي بينـت أ ـن

أما المرتبة الخامسة فقد كانت للمشكالت االجتماعية ،التي

التكيـف لـدى طلبـة الد ارسـات اإلسـالمية المـاليزيين فـي الجامعـات

حصلت على متوسط حسابي قدره ( ،)3.10وبدرجة تقدير

من داخل االراضي المحتلة (الخط االخضر) ،ذلك في ضـوء أن

المشـ ــكالت المعيش ـ ـية التـ ــي مـ ــن ضـ ــمنها السـ ــكن والمواصـ ــالت،

األردنيــة كــان بدرجــة متوســطة ،بينمــا تختلــف مــع نتــائج د ارســة

متوسطة ،وكانت أكبر مشكلة ضمن هذا المجال كما عبر عنها

الطائي ( ،)2014التي بينت أن درجة مشكالت الطلبة العراقيين

الطلبة متمثلة بغياب إمكانية استخدام الطلبة لمرافق الجامعة أيام

الدارسين في أوكرانيا كانت عالية.

العطل الرسمية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ونهو وزانج

أما فيما يتعلق بالمشكالت على مستوى كل مجال من مجاالت

( )Wenhua & Zhang, 2013التي بينت أن الحنين للوطن،

حسابي بالنسبة للمجاالت االخرى بحسب تقدير أفراد العينة ،أي

كما تتفق مع نتيجة دراسة بني مصطفى والشريفين (،)2013

بمتوسط قدرة ( ،)3.43وبدرجة تقدير كبيرة ،أي أن معاناة

التي بينت أن مستوى الشعور بالوحدة لدى عينة من الطلبة

الطلبة من المشكالت االقتصادية قد تصدرت المشكالت

الوافدين الدارسين في جامعة اليرموك كان متوسطا.

جميعها ،وكانت أكبر مشكلة ضمن هذا المجال كما عبر عنها

في حين أتت المشكالت األكاديمية في المرتبة السادسة،

الوضع االقتصادي السيء للعرب الفلسطينيين في القدس،

المشكلة المتمثلة بـصعوبة المواد الدراسية من أكبر المشكالت

وداخل األراضي المحتلة (الخط األخضر) ،ومستوى دخلهم الذي

التي عانى منها الطلبة بحسب تقديرهم ،وتتفق هه النتيجة مع

ال يتناسب ومستوى غالء المعيشة في إسرائيل إضافة إلى

نتائج دراسة واو وآخرون ( )Wu et al., 2015التي بينت أن

الدراسة فقد حصلت المشكالت االقتصادية على أعلى متوسط

الطلبة متمثلة بارتفاع نفقات الدراسة .وقد يعود سبب هذا إلى

والشعور بالوحدة تعد من المشكالت التي تواجه الطلبة األجانب،

بمتوسط حسابي قدره ( ،)3.08وبدرجة تقدير متوسطة ،وكانت

الضرائب الكبيرة المفروضة عليهم .وتختلف هذه النتيجة مع

المشكالت األكاديمية تعد من إحدى المشكالت التي تواجه

النتيجة التي توصل إليها الزيود ( ،)2013بأن أعلى وأفضل

الطلبة األجانب ،وتختلف مع نتائج دراسة الزيود ( )2013التي

مجاالت تكيف الطلبة الوافدين للدارسة في الجامعات األردنية

بينت أن أقل مستويات تكيف الطلبة الوافدين للدارسة في

هو في المجال االقتصادي.

الجامعات األردنية كان في المجال األكاديمي.

بينما حصـلت المشـكالت السياسـية علـى المرتبـة الثانيـة ،بمتوسـط

ثانيا) النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة

حس ــابي ق ــدره ( )3.22وبدرج ــة تق ــدير متوس ــطة ،وكان ــت أكب ــر
المش ــكالت التـ ــي يع ــاني منهـ ــا الطلب ــة ضـ ــمن ه ــذا المجـ ــال هـ ــي

الدراسة الذي ينص على" :هل توجد فروق في المشكالت

التكيفية لدى طلبة القدس وفلسطين المحتلة “الخط األخضر”

الخوف من تفاقم الوضع األمني واغـالق المعـابر ،فـي حـين جـاء

الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية تبعا لمتغيرات

مجــال المشــكالت الصــحية فــي المرتبــة الثالثــة ،بمتوســط حســابي

الجنس ،وعدد السنوات التي مضت على التحاق الطالب

قـ ــدره ( ،)3.22وبدرجـ ــة تقـ ــدير متوسـ ــطة أيضـ ــا ،وكانـ ــت أكبـ ــر
مشــكلة ضــمن هــذا المجــال تــدني مســتوى جــودة الخــدمات الطبيــة

بالجامعة ،ومكان سكنه الدائم؟ وفيما يلي توضيح ذلك:
أ) النتائج المتعلقـة بمتغيـر الجـنس مـن خـالل فحـص الفرضـية:

ف ـ ـ ــي مش ـ ـ ــافي مدين ـ ـ ــة جن ـ ـ ــين ،ت ـ ـ ــاله مج ـ ـ ــال مش ـ ـ ــكالت الس ـ ـ ــكن

"ال توجد فروق دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى الداللـة ()0.05 ≤ α

والمواصالت في المرتبة الرابعة ،بمتوسط حسـابي قـدره (،)3.20

فـ ــي المشـ ــكالت التكيفيـ ــة لـ ــدى طلبـ ــة القـ ــدس وفلسـ ــطين المحتلـ ــة
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“الخ ـ ــط األخض ـ ــر” الملتحق ـ ــين بالد ارس ـ ــة ف ـ ــي الجامع ـ ــة العربي ـ ــة

لفح ــص ه ــذه الفرض ــية ،أج ــري اختب ــار (ت) لعينت ــين مس ــتقلتين،

األمريكية تبعا لمتغير الجنس( ".ذكر ،أنثى)

وذل ـ ــك عل ـ ــى المج ـ ــال الكل ـ ــي ألداة الد ارس ـ ــة ،ولك ـ ــل مج ـ ــال م ـ ــن
مجاالتها ،وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول اآلتي:

جدول ( :)5نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين الختبار مستوى داللة الفروق بحسب الجنس

مجال المشكالت
االجتماعية
األكاديمية
االقتصادية
السياسية
الصحية

السكن والمواصالت
المشكالت مجتمعة

الجنس

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

* دالة عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α

العدد

164
153
164
153
164
153
164
153
164
153
164
153
164
153

المتوسط

3.0740
3.1270
3.0313
3.1242
3.4634
3.3871
3.2907
3.1409
3.2599
3.1658
3.2143
3.1877
3.2320
3.1932

يتضح من الجدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

درجة
الحرية

قيمة "ت"
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية

315

-.704

0.482

315

-1.618

0.107

315

1.012

0.312

315

1.863

*0.05

315

1.251

0.212

315

.327

0.744

315

.682

0.496

الماليزيين الملتحقين بالجامعات الحكومية األردنية قد حققوا درجة

عند مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αفي المشكالت التكيفية لدى

تكيف أفضل من الطالبات في المجالين األكاديمي واإلجتماعي.

أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس ،وذلك على مستوى األداة الكلية

في حين تبين وجود فروق بحسب متغير الجنس في المشكالت

(المشكالت مجتمعة) ،وعلى المجاالت الفرعية ،باستثناء مجال

التي يعاني منها الطلبة على مستوى مجال المشكالت السياسية،

المشكالت السياسية .إذ جاءت جميع قيم الداللة لالختبار أكبر

لصالح الطلبة الذكور ،إذ بلغ متوسط إجاباتهم على هذا المجال

من ( ،)0.05مما يعني قبول الفرضية الصفرية ،أي أن

( ،)3.29مقابل متوسط قدره ( )3.14لإلناث ،أي أن درجة

تواجه اإلناث باستثناء مجال المشكالت السياسية .وقد يكون

درجة تقدير الطالبات اإلناث لها ،وسبب ذلك قد يعود إلى أن

سبب ذلك عائدا إلى الظروف المعيشية ،واالجتماعية،

اهتمامات الطالبات السياسية عادة ما تكون أقل من اهتمامات

واألكاديمية التي يتعرض لها الطلبة الذكور هي نفسها التي

الذكور لها ،واضافة إلى ذلك ،إن تركيز االحتالل اإلسرائيلي

) (Bishop, 2009التي بينت أن مستوى التكيف االجتماعي

اإلناث ،ودرجة متابعتهم لها

تفوق درجة متابعة نشاطات

للطلبة الريفيين في الجامعات االسرائيلية ال يختلف باختالف

اإلناث ،وفوق هذا ،فإن إجراءات عبور اإلناث للحواجز

جنس الطالب ،بينما تختلف مع نتائج دراسة الهاتامي واالهدل

االسرائيلية عادة ما تكون أسهل من عبور الذكور لها .وتتفق

( )Al-Hattami & Al-Ahdal, 2014التي بينت أن شعور

هذه النتيجة في إطارها العام مع ما توصلت إليه دراسة عوض

المشكالت التي تواجه الطلبة الذكور هي المشكالت نفسها التي

تتعرض لها اإلناث .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة بيشوب

تقدير الطلبة الذكور للمشكالت السياسية التي تواجههم تفوق

على أنشطة الطلبة الذكور أكثر من تركيزهم على نشاطات

الطالبات الحاصالت على منحة ( )Fulbrightفي الواليات

( )2010التي بينت وجود فروق في اآلثار النفسية واالجتماعية

المتحدة االمريكية كان أفضل من شعور الذكور حيال الظروف

الناتجة عن الحواجز االحتاللية االسرائيلية على طلبة جامعة

العاطفية والمالية ،وتختلف كذلك مع نتائج دراسة إسماعيل

القدس المفتوحة بحسب متغير الجنس وذلك لصالح الذكور.

وآخرون ( )Ismail et al., 2013التي بينت أن الطلبة الذكور
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ب) النت ــائج المتعلق ــة بمتغي ــر ع ــدد الس ــنوات الت ــي مض ــت عل ــى

لمتغيـ ـ ــر عـ ـ ــدد السـ ـ ــنوات التـ ـ ــي مضـ ـ ــت علـ ـ ــى التحـ ـ ــاق الطالـ ـ ــب

التحــاق الطالــب بالجامعــة مــن خــالل فحــص الفرضــية" :ال توجــد

بالجامعة( ".سنتان فأقل ،أكثر من سنتين)

فـ ــروق دالـ ــة إحصـ ــائيا عنـ ــد مسـ ــتوى الداللـ ــة ( )0.05 ≤ αفـ ــي

لفحــص هــذه الفرض ــية ،أجــري اختب ــار (ت) لعينتــين مس ــتقلتين،

المشــكالت التكيفيــة لــدى طلبــة القــدس وفلســطين المحتلــة “الخــط

وذل ـ ــك عل ـ ــى المج ـ ــال الكل ـ ــي ألداة الد ارس ـ ــة ،ولك ـ ــل مج ـ ــال م ـ ــن

االخضر” الملتحقين بالدراسة في الجامعـة العربيـة األمريكيـة تبعـا

مجاالتها ،حيث كانت النتائج كما هو موضح في الجدول اآلتي:

جدول ( :)6نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين الختبار مستوى داللة الفروق بحسب متغير عدد السنوات التي مضت على التحاق

مجال المشكالت
االجتماعية
األكاديمية
االقتصادية
السياسية
الصحية
السكن والمواصالت
المشكالت مجتمعة

سنوات
االلتحاق
سنتان فاقل
أكثر من سنتين
سنتان فاقل
أكثر من سنتين
سنتان فاقل
أكثر من سنتين
سنتان فاقل
أكثر من سنتين
سنتان فاقل
أكثر من سنتين
سنتان فاقل
أكثر من سنتين
سنتان فاقل
أكثر من سنتين

* دالة عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α

الطالب بالجامعة.
العدد
180
137
180
137
180
137
180
137
180
137
180
137
180
137

المتوسط
3.0825
3.1220
3.0660
3.0894
3.4198
3.4355
3.1698
3.2822
3.2111
3.2190
3.2087
3.1919
3.1992
3.2318

درجة
الحرية
315

قيمة "ت"
المحسوبة
-.520

الداللة
اإلحصائية
.603

315

-.403

.687

315

-.207

.836

315

-1.31

.191

315

-.103

.918

315

.206

.837

315

-.568

.570

يتضــح مــن الجــدول ( )6عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية

الزمن .وتختلف أيضا مع نتيجة دراسة الطائي ( ،)2014التي

عنــد مســتوى الداللــة ( ،)0.05 ≤ αفــي المشــكالت التكيفيــة لــدى

بينت وجود فروق دالة في المشكالت التي يعانيها الطلبة

أفـراد العينـة تبعـا لمتغيـر عـدد السـنوات التـي مضـت علـى التحـاق

العراقيون الدارسون في أوكرانيا ،بحسب متغير المدة الزمنية التي

الطالــب بالجامعــة ،وذلــك علــى مســتوى األداة الكليــة (المشــكالت

قضاها في أوكرانيا ،وذلك لصالح الطلبة الذين قضوا أقل من

مجتمعـة) ،وعلـى المجــاالت الفرعيـة ،إذ جـاءت جميــع قـيم الداللــة

سنتين ،وتختلف أيضا مع نتيجة دراسة البنوي وآخرون ()2009

أي أن المشـكالت التــي تواجـه الطلبــة ممـن مضـى علـى التحــاقهم

الطلبة الوافدين في جامعة مؤتة بحسب متغير السنة الدراسية

بالجامعـة سـنتان فأقـل هـي المشـكالت نفسـها التـي تواجـه نظـرائهم

للطالب ،وتختلف مع النتيجة التي توصل إليها سوم ار ( Sumra,

مم ــن أمض ــوا أكث ــر م ــن س ــنتين ،وق ــد يك ــون سـ ـبب ذل ــك ه ــو أن

 )2012التي بينت أن المشكالت التكيفية التي تواجه الطلبة

الطلبــة هــي نفســها بغــض النظــر عــن الســنوات التــي مضــت علــى
تسجيله في الجامعة.

ج) النتائج المتعلقة بمتغير مكان السكن الدائم للطالب من خـالل
فح ــص الفرض ــية" :ال توج ــد ف ــروق دال ــة إحص ــائيا عن ــد مس ــتوى

وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الهاتامي واالهدل (Al-

الداللــة ( )0.05 ≤ αفــي المشــكالت التكيفيــة لــدى طلبــة القــدس

لالختبار أكبر من ( ،)0.05ممـا يعنـي قبـول الفرضـية الصـفرية،

الظــروف المعيشــية ،واالجتماعيــة ،واألكاديميــة التــي يتعــرض لهــا

 )Hattami & Al-Ahdal, 2014التي بينت أن ( )%60من
الطلبة العرب الحاصلين على منحة ( )Fulbrightفي الواليات
المتحدة االمريكية يزداد رضاهم على ظروفهم الدراسية بمرور

التي بينت وجود مؤشرات للتكيف النفسي واالجتماعي لدى

األجانب في الصين تختلف باختالف مدة إقامته.

وفلســطين المحتلــة “الخــط األخضــر” الملتحقــين بالجامعــة العربيــة
األمريكي ــة تبع ــا لمتغي ــر مكـ ـان الس ــكن ال ــدائم للطال ــب"( .الجلي ــل،
الناصرة ،المثلث ،القدس ،الجنوب)
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تحصل عليها كما في الجدول التالي:
لفح ــص ه ــذه الفرض ــية ،أجـ ـري اختب ــار تحلي ــل التب ــاين األح ــادي ،فكانت النتائج التي
ّ
جدول ( :)7نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ،الختبار مستوى داللة الفروق تبعا لمتغير مكان السكن.
المجال

االجتماعي
األكاديمي
االقتصادي
السياسي
الصحي
السكن والمواصالت
المشكالت مجتمعة

مصدر
التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات

* دالة عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α

مجموع
المربعات
6.119
134.921
2.354
80.607
6.362
135.993
4.734
177.027
8.210
133.454
2.054
162.817
3.975
76.643

درجات
الحرية

4
312
4
312
4
312
4
312
4
312
4
312
4
312

متوسط
المربعات
1.530
.432
.589
.258
1.591
.436
1.183
.567
2.052
.428
.513
.522
.994
.246

قيمة
"ف"
3.537

مستوى
الداللة
.061

2.278

.061

3.649

*.006

2.086

.083

4.798

*.001

.984

.416

4.046

*.003

يتضح من الجدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

في حين تبين عدم وجود فروق دالة في المشكالت التكيفية

مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αفي المشكالت التكيفية لدى أفراد

للطلبة على مستوى كل من مجال المشكالت االجتماعية

العينة تبعا لمتغير مكان السكن الدائم للطالب ،وذلك على

واألكاديمية والسياسية والسكن والمواصالت ،وتختلف هذه

مستوى األداة الكلية (المشكالت مجتمعة) ،وعلى مجالي

النتيجة مع دراسة بيشوب ( )Bishop, 2009التي بينت أن

المشكالت االقتصادية والمشكالت الصحية ،وكانت قيم مستوى

درجة تكيف الطلبة الريفيين من األصول الروسية واأللمانية في

الداللة لالختبار على األداة الكلية وللمجالين المذكورين على

الجامعات االسرائيلية أفضل من تكيف الطلبة ذوي األصول

التوالي ( ،)001.،006.،.003وجميع هذه القيم أصغر من

األخرى.

( ،)0.05مما يعني ذلك ،رفض الفرضية الصفرية ،وتأكيد وجود

وللتعرف إلى مواطن الفروق بين مستويات متغير مكان السكن

البنوي وآخرون ( )2009التي بينت أن الحنين للوطن لدى

وجهتها ،فقد أُجري اختبار أقل فرق دال إحصائيا ()LSD

الطلبة الوافدين في جامعة مؤتة يرتبط ارتباطا داال بجنسية

للمقارنات البعدية ،حيث كانت النتائج كما هو موضح في

الطالب.

الجدول اآلتي:

الفروق في المشكالت ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

الدائم للطالب على األداة الكلية (المشكالت مجتمعة) ،وتحديد

جدول ( :)8نتائج اختبار أقل فرق دال إحصائيا ( )LSDللمقارنات البعدية لمتغير مكان السكن الدائم للطالب على األداة الكلية.
الكلية
الجليل؛ ()3.1757
الناصرة؛ ()3.2227
المثلث؛ ()3.3766
القدس؛ ()3.0442
الجنوب؛ ()3.0925

الجليل؛
()3.1757
--

المثلث؛
()3.3766
*-.20090
*-.15386
--

الناصرة؛
()3.2227
-.04704
--

* دالة عند مستوى (.)0.05 ≤ α

القدس؛
()3.0442
.13147
*.17851
*.33236
--

الجنوب؛
()3.0925
.08318
.13022
*.28408
-.04828
--

يشير الجدول ( )8إلى أن الفروق بين إجابات أفراد العينة فيما

مجتمعة) ،كانت بين الطلبة من سكان منطقة المثلث في جهة،

يتعلق بالمشكالت التكيفية التي تواجههم ،حسب متغير مكان

والطلبة ساكني الجليل الفلسطيني ،والناصرة ،والقدس والجنوب

السكن الدائم للطالب على مستوى األداة الكلية (المشكالت

في جهة أخرى ،وذلك لصالح الطلبة ساكني منطقة المثلث ،وقد
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يكون سبب ذلك عائدا إلى أن المستوى المعيشي واالقتصادي

الجامعة أكثر من طلبة منطقة الناصرة ،كما أن طلبة القدس

لقرى منطقة المثلث أق ّل من مستوى المناطق األخرى ،واضافة
إلى ذلك ،إن طلبة منطقة المثلث ال يستطيعون المرور عبر

ممثلين في مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة ،األمر الذي قد
يساعدهم على التكيف بطريقة أفضل من طلبة منطقة الناصرة.

حاجز سالم العسكري الذي يفصل منطقتهم عن محافظة جنين،

ثالثا) النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث الذي ينص

وبعيدة عن مدينة جنين ،وأماكن سكناهم ،وثمة مشكلة أخرى قد

(االجتماعية ،واألكاديمية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والصحية،

واألقرب جغرافيا لها ،مما يلزمهم ذلك ،البحث عن طرق بديلة

تكون سببا لهذه النتيجة هو أن سلطات االحتالل تعامل سكان

على" :هل يوجد تأثير

للمشكالت

التكيفية بمجاالتها

والسكن والمواصالت) لدى طلبة القدس وفلسطين المحتلة “الخط

هذه المنطقة بطريقة أقسى ،واجراءات أعنف من تعاملها مع

االخضر” الملتحقين بالجامعة العربية األمريكية ،في المعدل

سكان المناطق األخرى؛ بسبب نشاط الحركة اإلسالمية في هذه

التراكمي للطالب؟

المنطقة ،وخصوصا في بلدة أم الفحم.

لالجابة عن هذا السؤال بداية أُجري اختبار بيرسون لفحـص فيمـا

كما يشير الجدول نفسه إلى وجود فروق دالة في المشكالت
التكيفية بين الطلبة من سكان الناصرة في جهة ،والطلبة من

إذا كــان هنــاك عالقــة دالــة بــين المشــكالت مجتمعــة ،وكــل مجــال

مــن مجاالته ــا ،والمع ــدل التراكم ــي للطال ــب ،فكانــت النت ــائج الت ــي

منطقة القدس في جهة أخرى ،وذلك لصالح طلبة منطقة

تحصل عليها كما في الجدول التالي:
ّ

الناصرة ،قد يعود سبب ذلك إلى إن طلبة القدس المحتلة

ومنطقتها عادة ما يشاركون في الفعاليات السياسية والنقابية في
جدول ( :)9مستوى داللة العالقة بين المشكالت التكيفية ،والمعدل التراكمي للطالب.
المجال

المشكالت االجتماعية
المشكالت األكاديمية
المشكالت االقتصادية
المشكالت السياسية
المشكالت الصحية
مشكالت السكن والمواصالت
المشكالت مجتمعة

* دالة عند مستوى (.)0.05 ≤ α

المعدل التراكمي
مستوى الداللة
قيمة معامل االرتباط
.021
*-.130-
.004
*-.162-
.018
*-.133-
.078
-.099.007
*-.152-
.025
*-.126-
.002
*-.173-

يتضح من الجدول ( )9وجود عالقة دالة إحصائيا عند مستوى

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بانجونج ()Banjong, 2015

الداللة اإلحصائية ( ،)0.05وذلك على مستوى األداة الكلية

التي بينت وجود عالقة بين المشكالت التكيفية للطلبة األجانب

(المشكالت مجتمعة) ،ومستوى كل مجال من مجاالتها ،باستثناء

في الواليات المتحدة األمريكية ومستوى تحصيلهم ونجاحهم

لألداة الكلية ،ولكل مجال من المجاالت الفرعية الدالة على

متغيرات الخلفية للتكيف وعالمة الطالب في الجامعة ،لدى

التوالي كما يلي،)025.،007.،018.،004.،021.،.002( :

الطلبة العرب الملتحقين بالجامعات اإلسرائيلية ،ونتائج دراسة

وجميع هذه القيم هي أصغر من ( ،)0.05مما يثبت وجود

مائين وآخرون ( ،)Maeen et al., 2013التي بينت وجود

سالبة؛ بمعنى أنه كلما زادت المشكالت التكيفية التي تواجه

والتحصيل الدراسي ،وذلك لدى طلبة الدراسات اإلسالمية

الطالب ،انخفض معدله التراكمي ،كما يتضح بأن هذه العالقة

الماليزيين في الجامعات األردنية.

ضعيفة؛ ألن أي قيمة من قيم معامل االرتباط بيرسون لم تتجاوز

وبنــاء علــى نتيجــة إثبــات وجــود العالقــة بــين المشــكالت والمعــدل

ما نسبته (.)0.20

التراكمـ ــي ،أُجـ ــري اختبـ ــار (نمـ ــوذج) االنحـ ــدار الخطـ ــي البسـ ــيط؛

مجال المشكالت السياسية ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة

العالقة ،وبالنظر إلى قيم معامل االرتباط يتضح بأن هذه العالقة

األكاديمي .ودراسة سبيت ( )2010التي بينت وجود عالقة بين

عالقة طردية موجبة بين مجال التكيف االجتماعي للطالب،
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للتعــرف إلــى درجــة تــأثير المشــكالت التكيفيــة التــي تواجــه الطالــب

األداة الكلي ــة (المش ــكالت مجتمع ــة) ،وفيم ــا يل ــي توضـ ـيح لنت ــائج

(متغيــر مســتقل) فــي معدلــه التراكمــي (متغيــر تــابع) ،وذلــك علــى

االختبار:

جدول ( :)10نتائج االنحدار الخطي البسيط لتأثير المشكالت مجتمعة في المعدل التراكمي.

م .المستقل

م .التابع
المعدل ألكاديمي

* دالة عند مستوى (.)0.05 ≤ α

المشكالت التكيفية
A
-.154

Constant
B
3.39

يشير الجدول ( )10إلى وجود تأثير دال احصائيا للمشكالت

التكيفية مجتمعة (االداة الكلية) التي تواجه أفراد العينة في

المحسوبة
9.75

F

الجدولية
4.35

R2

.030

Sig.
*.002

وللتحقق من أثر مجاالت التكيف في المعدل التراكمي للطالب،
وتحديد أهمية كل منها ،واستبعاد المجاالت ذات التأثير غير

معدالتهم التراكمية ،إذ بلغ معامل التحديد (،)R2 = 0.03

الدال إحصائيا فقد أُجري تحليل االنحدار المتعدد التدريجي

ومعنى ذلك أن ( )3%هي النسبة المئوية لتفسير التغيرات

( ،)Stepwise Regressionأي ،وضعُ جميع مجاالت
المشكالت التكيفة معا في نموذج انحدار واحد لقياس تأثير كل

الحاصلة في المتغير التابع (المعدل التراكمي) ،التي تعود

للمتغير المستقل (المشكالت مجتمعة) ،وهي نسبة تاثير قليلة

منها وأهميته في المعدل التراكمي للطالب ،وبعد إجراء التحليل

جدا .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة إسماعيل وآخرين ( Ismail

وظهور نتائجه استُبعد خمسة مجاالت لعدم داللة أثرها في
يوضحها الجدول اآلتي:
المعدل التراكمي للطالبّ ،

 )et al., 2013التي بينت وجود عالقة تأثير منخفضة جدا
بين درجة التكيف للطلبة الماليزيين الذين يدرسون في الجامعات
األردنية وتحصيلهم الدراسي.

جدول ( :)11مجاالت المشكالت التكيفة المستبعدة بحسب نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي()Stepwise Regression
قيمة
t
-0.751
-1.208
-0.588
-1.705
-1.130

المجال

المجال االجتماعي
المجال االقتصادي
المجال السياسي
المجال الصحي
مجال السكن والمواصالت

يتضح من الجدول ( )11عدم وجود تأثير دال إحصائيا عند

قيمة االرتباط
الجزئي
-.042
-.068
-.033
-.096
-.064

مستوى الداللة
Sig.
.453
.228
.557
.089
.259

النتيجة مع دراسة ونهو وزانج ()Wenhua & Zhang, 2013

مستوى الداللة االحصائية ( )0.05 = αلكل من المجال

التي بينت أن أهم المشكالت المؤثرة على تكيف الطلبة األجانب

االجتماعي ،واالقتصادي ،والسياسي ،والصحي ،والسكن

هي المشكالت المعيشية مثل :الشعور بتهديد السالمة الشخصية

والمواصالت للمشكالت التكيفية في المعدل التراكمي للطالب،

والشعور بعدم األمن ،وصعوبات السكن ،وصعوبات التواصل

حيث كانت قيم االرتباط الجزئي لكل منها على التوالي (.042-

مع جهات دعم الطلبة في البلد المضيف.

 ،)-.064 ،-.096 ،-.033 ،-.068 ،وكانت قيم مستوى

في حين بين االختبار نفسه وجود أثر دال إحصائيا عند مستوى

أيضا

الداللة االحصائية ( )0.05 = αلمجال المشكالت التكيفية

( )259.،089.،557.،228.،.453وجميع قيم الداللة هذه

األكاديمية في المعدل التراكمي للطالب .وفيما يلي جدول يوضح

أكبر من ( )0.05مما ينفي ذلك ،وجود األثر لكل من هذه

هذه النتيجة:

الداللة

لالختبار

لها

على

التوالي

المجاالت التكيفية في المعدالت التراكمية للطلبة .وتختلف هذه
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سائد محمد ربايعة
جدول ( :)12نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ( )Stepwise Regressionألثر مجال المشكالت التكيفية األكاديمية في
المتغير
التابع
المعدل
التراكمي

()R
االرتباط
.162

()R2
معامل
التحديد
.026

F
المحسوبة
8.452

* دالة عند مستوى (.)0.05 ≤ α

المعدل التراكمي للطالب.
DF
درجات الحرية

بين المجموعات
البواقي
المجموع

يشير الجدول ( )12إلى وجود تأثير دال إحصائيا فقط
للمشكالت التكيفية األكاديمية التي تواجه أفراد العينة في
معدالتهم التراكمية ،إذ بلغت قيمة مستوى الداللة ( ،)0.00وهي

1
315
316

المراجع:
أبو جابر ،ابراهيم .)2014( .مداخلة في مقال بعنوان :طالب
الـ  48يلجؤون للجامعات الفلسطينية هربا من عنصرية

أصغر من ( ،)0.05كما بلغ معامل التحديد (،)R2 = 0.026

إسرائيل.

صحيفة فلسطين أون الين ،السبت.2014/9/27 ،

ومعنى ذلك ،أن ( )%2.6هي النسبة المئوية لتفسير التغيرات

الحاصلة في المتغير التابع (المعدل التراكمي) ،التي تعود إلى

استخرجت من موقع:

المتغير المستقل (المشكالت التكيفية األكاديمية) ،وهي نسبة

http://felesteen.ps/details/news/124410/طال

تأثير قليلة نسبيا ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مائين وآخرين
( )Maeen et al., 2013التي بينت أن التحصيل الدراسي

لدى طلبة الدراسات اإلسالمية الماليزيين في الجامعات األردنية
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عنصرية-إسرائيل.html

االشقر ،انجي .)2003( .الضغوط النفسية لدى الطلبة
الوافدين وحاجاتهم االرشادية .رسالة ماجستير غير

التوصيات:

 -1ســعي الجامعــة إلــى تخفــيض الكلــف الد ارســية لطلبــة القــدس
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Sig.
مستوى
الداللة
*.004


معامل
االنحدار
3.331

Sig.
مستوى
الداللة
*.000

.)1(17

بني مصطفى ،منار وأحمد ،الشريفين .)2012( .الشعور
بالوحدة النفسية واألمن النفسي والعالقة بينهما لدى عينة

من الطلبة الوافدين في جامعة اليرموك .المجلة األردنية
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مع ــدالتهم التراكمي ــة ،وم ــن ث ـ ّـم ،ف ــي مس ــتوى تحص ــيلهم الد ارس ـ ّ
وعقد ورش عمل لهم بدايـة التحـاقهم بالجامعـة؛ مـن أجـل توضـيح

في العلوم التربوية.162- 141 ،)2(9 ،
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والتوجه إلى جامعات خارج اسرائيل.
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة التقدير لكل فقرة من فقرات الدراسة ولكل مجال من مجاالتها والدرجة الكلية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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28.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
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39.
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41.
42.

(المشكالت مجتمعة)

المجاالت/الفقرات
المجال االجتماعي
الشعور بالقلق المتواصل على األسرة.
مالحقة عيون الناس للطالب عندما يمشي في الشارع.
قلة عدد المتنزهات وأماكن الترفيه في المحافظة.
قلة النشاطات الالمنهجية التي تقدمها الجامعة للطلبة.
غياب إمكانية استخدام الطلبة لمرافق الجامعة أيام العطل الرسمية.
تدني القدرة على االندماج مع الناس خارج الجامعة.
تدني مستوى الحرية الشخصية للطلبة.
المجال األكاديمي
إغالق مكتبة الجامعة في ساعات مبكرة.
تدني مستوى مالئمة أماكن الدراسة في المكتبة ألعداد الطلبة.
صعوبة الدراسة (المذاكرة) في المسكن.
قلة التزام أعضاء الهيئة التدريسية بالساعات المكتبية.
محدودية قدراتي باللغة االنجليزية.
استخدام اللهجة العامية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية.
صعوبة اجتياز (امتحان الدولة) عند التخرج لالعتراف بشهادتي.
صعوبة المواد الدراسية.
المجال االقتصادي
ارتفاع نفقات الدراسة.
ارتفاع أسعار الحاجات اليومية (المعيشية).
ارتفاع رسوم الساعات المعتمدة للمواد الدراسية.
ارتفاع أجور المساكن.
ارتفاع أجور االتصاالت.
ارتفاع أجور المواصالت من والى بلد الطالب.
غياب العمل بنظام تقسيط رسوم الساعات الدراسية.
استبعاد طلبة ( )48من المنح الدراسية والمساعدات.
ارتفاع أجور المواصالت المحلية.
المجال السياسي
صعوبة إجراءات اجتياز المعابر اإلسرائيلية من والى الضفة الغربية.
النظر لطلبة ( )48باعتبارهم أناس غرباء (عرب إسرائيل).
الخوف من االنضمام ألحد الكتل الطالبية تجنبا للمالحقة األمنية.
القلق من عدم اعتراف وزارة المعارف اإلسرائيلية بالدرجة الجامعية بعد التخرج.
الخوف من تفاقم الوضع األمني وإغالق المعابر.
تقصير الجامعة في تعريف الطلبة بالمعالم السياحية للضفة.
عدم وجود نادي/رابطة تجمع طلبة (.)48
اهتمام مجلس الطلبة بطلبة ( )48عند االنتخابات فقط.
رفض األهل لمشاركة أبنائهم بالفعاليات/األنشطة الطالبية الوطنية.
المجال الصحي
تدني مستوى جودة الوجبات الغذائية المقدمة في كافتيريا الجامعة.
االعتماد على الوجبات السريعة غير الصحية.
تدني مستوى الخدمات الصحية داخل الجامعة.
تدني مستوى نظافة الشوارع والمرافق العامة.
تراكم النفايات أمام مساكن الطلبة.
غياب التكييف في قاعات الدراسة.
تدني مستوى جودة الخدمات الطبية في مشافي مدينة جنين.
عدم صرف الوصفة الطبية في حال كانت من طبيب في الداخل.
مجال السكن والمواصالت
عدم وجود وقت كافي لترتيب البيت.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.

2.6909
3.1798
3.4795
3.4069
3.2587
3.5836
3.2133

بعد السكنات عن الحرم الجامعي.
قلة الهواتف الثابتة في المساكن.
عدم وجود القط لشركات – سيلكوم ،وأورانج -قرب الجامعة.
إغالق المساكن الجماعية في ساعات مبكرة.
التأخر عن الدوام بسبب قلة وسائط النقل المتاحة.
وجود قوانين صارمة في السكن الجامعي الداخلي.
االداة الكلية (اللمشكالت مجتمعة)
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تقويم قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلُّم اإللكتروني بكلية التربية جامعة الخرطوم
عصام إدريس كمتور الحسن
 جامعة الخرطوم- كلية التربية
السودان
2016/4/7 :تاريخ القبول

2015/11/12 :تاريخ التسلم

 اشتمل.تهدف الدراسة إلى تقويم مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني بكلية التربية بجامعة الخرطوم
 اُختيرت منهم عينة عشوائية.م2014 ) خالل العام135( مجتمع الدراسة على جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والبالغ عددهم
ِ  ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها؛ تم تصميم استبانة. من المجتمع%40 ) عضو هيئة تدريس بنسبة54( بلغت
شملت
 أُتبعت األساليب والمعالجات. وبعد التحقق من صدقها وثباتها؛ ُوزعت على أفراد العينة، ) فقرة82 ( ستة محاور تكونت من
 أن مستوى القدرة لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم في: بينت النتائج.اإلحصائية ا لمالئمة في تحليل البيانات
 ومتوسطة في إعداد العروض التقديمية،توظيف التعلُّم اإللكتروني كانت مرتفعة في معالجة النصوص وأساسيات تصميم التدريس
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في.2 -  وكانت ضعيفة في التعامل مع الويب،والتعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني
 أساسيات تصميم،التعامل مع اإلنترنت،مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني في معالجة النصوص
 بينما توجد فروق،) دكتوراه، تعزى للمؤهل العلمي (ماجستير2 –  والتعامل مع الويب، واستخدام المقررات اإللكترونية،التدريس

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى.دالة إحصائياً في القدرة على إعداد العروض التقديمية لصالح حملة الماجستير
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قدرات.قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني تعزى للتخصص
 أوصت الدراسة بتصميم برنامج تدريبي.أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني تعزى لمتغير الدورات التدريبية

 مع ضرورة االهتمام باالرتقاء،ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم يتضمن القدرات المتعلقة بالتعلُّم اإللكتروني
.بمستوى هذه القدرات وتقويمها من فترة ألخرى
.) أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم، التعلُّم اإللكتروني:(الكلمات المفتاحية
Evaluating Faculty Members' Capabilities in the field of e-learning in the College of Education
at Khartoum University

Esam Edris Kamtor Al hassan
Department of Instructional Technology
Faculty of Education
University of Khartoum
he purpose of the study was to evaluate Faculty Members' Capabilities in use of e-learning in the College of
Education at University of Khartoum. The study population consisted of all staff members at the Faculty of
Education totaling (135), during academic year 2014. The researcher selected a random sample of (54) staff
members, 40% of the study population. To achieve the objectives’ study and answer questions; questionnaire was
designed, included six axes consisted of (82) items, after confirmation of validity and reliability; it was distributed to
respondents. Followed methods and appropriate process in data analysis. Results showed that: The capacity level of
faculty members of the College of Education at Khartoum University in the field of e-learning was high in the word
processing (MS-Word), and the basics of teaching design. The medium in the preparation of MS-Power-Point
presentations and dealing with the Internet and E-mail, and were weak in dealing with the Web – 2. There were no
statistically significant differences in the capabilities level of faculty members in the use of e -learning in word
processing, dealing with the Internet, the basics of teaching design, and the use of electronic courses, dealing with Web 2 due to scientific qualification (MA, PhD). There are statistically significant differences in the ability to prepare of MSPower-Point presentations in favor of the master's holders. There were no statistically significant differences in the
capabilities level of faculty members in the field of e-learning due to specialization. There are statistically significant
differences in the capabilities level of faculty members in the use of e-learning due to the variable of training courses.
The study recommended designing a training program, includes the capabilities of e-learning; with the necessary for
attention to develop these capabilities level and evaluating from time to time.
)Key Words: Electronic Learning ‘e-learning’ Faculty members at the College of Education at University of Khartoum(.
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مقدمة
يعد التعلُّم اإللكتروني (  )Electronic Learningمن أهم

تربوي جديد وتنظيم يقوم على أساس عالمية التعلُّم والتشارك

تطبيقات تكنولوجيا التعليم والمعلومات ،حيث يقوم أساساً على

فيه.

ما توفره هذه التكنولوجيا من تقنيات مختلفة محورها الحاسوب
واالنترنت ،فكان أن اعتمدت كثير من األنظمة التعليمية التعلُّم
اإللكتروني كأسلوب منهجي لمقابلة الطلب المتزايد على التعليم

الجامعي ،وكخطوة لتقليل الفجوة الرقمية فيما يتعلق بسرعة تلقي
المعلومات والحصول عليها واالتصال بمصادر التعلُّم المتعددة

(كمتور .)2010،من هنا فقد ازداد تأثير استخدام التعلُّم

بات التعلُّم اإللكتروني يمثل استراتيجية حديثة تختلف كليةً في

طبيعتها عن استراتيجية التعليم التقليدي ويستدعي توظيفها

توظيفاً فعاالً فضالً عن تأسيس بنية تحتية متكاملة :توفير أجهزة
الحواسيب والبرمجيات التعليمية وما يصاحبها من تقنيات
إلكترونية؛ تأهيل الموارد البشرية وتنمية قدراتها ووعيها بما يؤدى
إلى ضبط جودة هذا النمط من التعليم (الحسن وحياتي.)2014،

اإللكتروني في التعليم؛ حيث تحسنت الخدمات المقدمة للطالب

من ناحية أخرى ،فإن الجامعات وفي ظل التطور الحالي والدور

بفعل التحسينات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وجلبت الزيادة في توظيف التعلُّم اإللكتروني الكثير من الفرص

الجديد لكل من المعلم والمتعلم؛ لم تعد مكاناً ُيعلم فيها الطالب

لمختلف المجاالت سيما المجاالت التعليمية بسبب المرونة التي

إنما أضحت مكاناً يتعلم فيه ،وعليه أصبح التعليم الجامعي في

يوفرها هذا النمط من التعليم (.)Cansu,2010
يسعى التعلُّم اإللكتروني بصفة عامة الي تفعيل التعليم ،وتهيئة

حاجة إلي صيغة تعليمية تعلمية تسهم في إكسابه مهارة كيفية
التعلم ،ولعل هذا ما يسعى لتوفيره التعلُّم اإللكتروني بما يوفره

من إمكانيات كبيرة تقوم علي مدى مشاركة المتعلم في نشاطات

الطالب للتعامل مع المستحدثات التقنية بغية اإلفادة منها

التعليم ( ،)Littman,2008وبما يسهم به في تنمية القدرات

باكتساب المعارف وتطويرها وتحديثها ،وتنمية المهارات للوصول

اإلبداعية للمتعلمين األمر الذي يعني الرغبة في مواصلة التعليم

إلى تعليم عصري فعال .من هنا فقد تعددت وجهات النظر حول
التعلُّم اإللكتروني؛ فهناك من تناوله من جانب نظم توصيل

واإلقبال عليه ومواجهة عوامل التغير باالستجابة المالئمة

المحتوى عن طريق وسائط إلكترونية؛ وأصبح ُينظر إليه على
أنه توصيل التعلُّم عن طريق الوسائط اإللكترونية
( .) Stockely,2009وهناك من نظر إليه على أنه توظيف

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توزيع المصادر
واستخدامها مع شبكة اإلنترنت في التعليم وتسهيل عملية التعلُّم
لتحسين وتجويد األداء .وهناك من التعريفات للتعلُّم اإللكتروني

والطريقة المناسبة لكل متعلم حسب استعداداته .ويضيف
برودبنت ) (Broadbent,2002إن توظيف التعلُّم اإللكتروني

أصبح من األهمية بمكان لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس من
حيث تقديم أفضل األدوات لدعم األداء من خالل تقديم مختلف
المساعدات أثناء التعلُّم ،وأفضل السبل للربط بين ما يتم تعلمه
وما يتم عمله .فالمميزات التي يحملها التعلُّم اإللكتروني؛ تجعله
يتغلب على المشاكل التي تواجه النظام التقليدي ،من هذه

التي جمعت بين التوصيل اإللكتروني للمحتوى وعمليات الدعم
والتسهيل ،بحيث يتم التعلُّم من خالل دمج التوصيل الرقمي

المميزات :المرونة ،ومراعاة الفروق الفردية ،واعادة صياغة

للمحتوى مع الدعم والخدمات أي تعليم يتم دعمه وتسهيله من
خالل تقنيات المعلومات واالتصاالت .وهكذا فإن التعلُّم

المهارات وتخفيف األعباء اإلدارية (العويد والحامد 2003 ،؛

اإللكتروني ليس مجرد نظام لتوصيل المحتوى والمقررات
اإللكترونية ،أو استخدام أدوات تكنولوجية إلدارة المحتوى ،أو

مجرد استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة ،أو وسيط
لتوصيل المحتوى وليس طريقة جديدة في التعليم؛ إنما هو فكر

األدوار ،وتوفير التغذية الراجعة والدعم ،والتفاعلية ،وتنمية

.)Muirhead, 2002
وبذلك أصبح التعلُّم اإللكتروني يمثل مطلباً ملحاً وضرورة ال
غنى عنها؛ األمر الذي دفع العديد من مؤسسات التعليم العالي
إلى تبني التجديدات المناسبة في مجال التعلُّم اإللكتروني في

ضوء التوسع السريع في شبكات الإلنترنت .وباتت الجامعات
التي ال تعمل على تبني تكنولوجيا التعلُّم اإللكتروني في مؤخرة
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الركب ،وسيصبح الحرم الجامعي كما يشير إلى ذلك الخطيب

القدرة على التعامل مع مستحدثات التعلُّم اإللكتروني؛ فكانت

( )1012ال قيمة له إذا لم يستطع أن يلبي احتياجات الطالب
من خالل توظيف معطيات التعلُّم اإللكتروني واالستفادة منها في

الحاجة من فترة ألخرى لوقفة لتقويم مدى قدرات أعضاء هيئة
التدريس في مجال التعلُّم اإللكتروني بجامعة الخرطوم .األمر

المواقف التعليمية وربما ال يتأتى ذلك إال إذا كان المستخدم

لتكلك المعطيات ملماً وممتلكاً لمهارات وقدرات توظيفها بشكل

فعال (عطار.)2011 ،

وفي ضوء ما سبق وما يحمله التعلُّم اإللكتروني من مزايا؛

الذي دفع الباحث إلى السعي إلى تحديد القدرات المتعلقة بمجال
التعلُّم اإللكتروني والتي ينبغي توافرها لدى عضو هيئة التدريس
حتى يكون بوسعه مواكبة التطورات الحادثة في المجال
والتعاطي بنجاح مع مفهوم التعلُّم اإللكتروني ،ومن ثم محاولة

فالحاجة أصبحت ماسة إلعادة التأهيل بحيث يمكن توظيفه

تقويم هذه القدرات لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية

بصورة فعالة في التعليم الجامعي بما يسهم في مواجهة التحديات

جامعة الخرطوم وكشف عدد من المتغيرات ذات الصلة،

والصعوبات والتي من أبرزها الحاجة إلى توفير جو يساعد على

وفحص جوانب القصور في تلك القدرات بغية اإلرتقاء بمستوى
قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني

فالتوظيف األمثل للتعلم اإللكتروني في الجامعات السودانية

وعليه تتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس

يعتمد بشكل كبير على مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس،
وقد أدت الطفرة الكبيرة مؤخ اًر في استخدام معطيات التعلُّم

التالي:

اإلبداع ،األمر الذي يتطلب جهوداً حثيثة لتوظيفه واالستفادة منه
في التعليم الجامعي.

اإللكتروني بمؤسسات التعليم العالي السودانية إلى ضرورة

وتقديم يد العون لهم في سبيل أداء مهامهم بكل يسر واتقان.

ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة
الخرطوم في توظيف التعلُّم اإللكتروني ؟

إحداث تغييرات جذرية في تأهيل وتنمية قدرات أعضاء هيئة

انبثقت من السؤال الرئيس األسئلة البحثية التالية؟

التدريس بالجامعات قبل ممارستهم للتدريس وبعده؛ فالجامعات
لن تبلغ هدفها في توظيف التعلُّم اإللكتروني التعليم الجامعي ما

 -1ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في
جامعة الخرطوم في معالجة النصوص (برنامج MS-

لم تنجح في إعداد أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم ومن ثم
تمكينهم من استخدام مستحدثات التعلُّم اإللكتروني؛ وبالتالي فإن

) Word؟

 -2ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في

أي قصور في قدراتهم في استخدام تلك المستحدثات سيلقي

جامعة الخرطوم في إعداد العروض التقديمية (برنامج

بظالله هد اًر للوقت والجهد وتهديداً بالفشل في مواكبة التطوير

) MS-PowerPoint؟

والتغيير المستمرين.

 -3ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في
جامعة الخرطوم في التعامل مع اإلنترنت والبريد

تأسيساً لما سبق ،ونظ اًر ألهمية التوظيف األمثل لمستحدثات

اإللكتروني؟

تكنولوجيا التعليم ،واإلرتقاء بمستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس

 -4ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في

لتنفيذ االستراتيجيات التعليمية تجئ هذه الدراسة لتقويم مستوى
قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني في

جامعة

التعليم الجامعي بكلية التربية في جامعة الخرطوم.

اإللكترونية؟

الخرطوم

في

أساسيات

الدروس

تصميم

 -5ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في

مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن التحدي الكبير الذي تواجهه الجامعات اليوم ،هو كيف تتغير

لتلبية متطلبات المستقبل ،بما في ذلك التوظيف الفعال
لمستحدثات التعلُّم اإللكتروني ،وعموماً فإن الجامعات السودانية

جامعة الخرطوم في استخدام المقررات اإللكترونية؟
 " -6ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في

لكى تكون مهيأة لذلك ينبغي أن يتوفر فيها بنية تحتية جيدة،

ونظام تعليمى مرن ،وادارة فعالة ،وأعضاء هيئة تدريس لديهم
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) )2.0؟"

– Web

عصام إدريس كمتور الحسن

 -7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

مهنية أعضاء هيئة التدريس؛ فالوقوف عند هذه القدرات

=  )0.05بين متوسطات قدرات أعضاء هيئة
(
التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم
اإللكتروني تعزى إلى متغير المؤهل العلمي ( ماجستير،

دكتوراه) ؟
 -8هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

وتقويمها من شأنه أن يسهم في تطوير عملية النمو المهني
ألعضاء هيئة التدريس بالكليات الجامعية المختلفة وبصفة

خاصة كليات التربية ،ومن ثم االستفادة بأقصى درجة من
تقنيات التعلُّم اإللكتروني وأدواته بأشكالها المختلفة .وعليه
يمكن توضيح أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

=  )0.05بين متوسطات قدرات أعضاء هيئة
(
التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم

 االرتقاء بمستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكليةالتربية في جامعة الخرطوم في توظيف التعلُّم

اإللكتروني تعزى إلى متغير التخصص (علوم طبيعية،

اإللكتروني بالقدر الذي يمكنهم من تنفيذ االستراتيجيات

علوم اجتماعية ،علوم تربوية)؟

التعليمية في الجامعة بالطرق المثلى.

 -9هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -الوقوف على مهنية أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية
=  )0.05بين متوسطات قدرات أعضاء هيئة
في توظيف التعلُّم اإللكتروني ،فضالً عما يمكن أن
(
التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم
تضيفه الدراسة من معرفة علمية جديدة خاصة بقدرات
اإللكتروني تعزى إلى متغير الدورات التدريبية في المجال
(لم ألتحق في أي دورة 5 ،4- 3 ،2 – 1،فأكثر)؟

أعضاء هيئة التدريس في جامعة الخرطوم.
 توجيه االنتباه ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةبجامعة الخرطوم إلى ضرورة االهتمام بتنمية قدراتهم
الذاتية في مجال التعلُّم اإللكتروني بما ِ
يمكنهم من

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:

 -الوقوف على مستوى القدرات الفعلية لدى أعضاء هيئة

التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في توظيف
التعلُّم اإللكتروني.

ممارسة أدوراهم كمرشدين وموجهين لطالبهم.
محددات الدراسة

تتحدد الدراسة الحالية بما يلي:

 تحديد مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةفي جامعة الخرطوم للقدرات األساسية في توظيف التعلُّم

الحد الزماني :العام الجامعي 2015 /2014م ،الفصل

 -تعرف أثر بعض المتغيرات الخاصة بأعضاء هيئة

الحد البشري :أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة

اإللكتروني.
التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم والتي تتمثل

في :التخصص والدورات التدريبية في توظيف أعضاء
هيئة التدريس بكلية التربية فى جامعة الخرطوم للتعلُّم
اإللكتروني.
أهمية الدراسة

تعد القدرات الفعلية ألعضاء هيئة التدريس في مجال تبني
وتوظيف التعلُّم اإللكتروني من األمور المهمة التي تساعد
في تطوير األداء ،وبقدر ما تكون تلك القدرات متوفرة

بالمستوى المطلوب بقدر ما ينعكس ذلك على تميز األداء،
حيث أن تحديد القدرات ومستواها المتعلقة بالتعلُّم اإللكتروني
وتقويمها من فترة ألخرى أصبحت ضرورية لعكس مدى

الحد المكاني :كلية التربية في جامعة الخرطوم ،السودان
الدراسي األول.

الخرطوم بدرجاتهم العلمية المختلفة (محاضر ،أستاذ

مساعد ،أستاذ مشارك ،وأستاذ).
مصطلحات الدراسة

القدرة :تشير القدرة إلى ما بوسع الفرد أن ينجزه بالفعل من
األعمال بحيث تتضمن السرعة والدقة في األداء .وعليه

ُيقصد بها في هذه الدراسة كل ما بوسع عضو هيئة التدريس
بكلية التربية في جامعة الخرطوم أن ينجزه بالفعل من
مهمات وأنشطة ذات صلة بمجال التعلُّم اإللكتروني بدرجة
عالية من السرعة واإلتقان بحسب المحاور الواردة في

اإلستبانة المعدة لهذا الغرض.
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بأنه" علم نظري تطبيقي ،ونظام تكنولوجي تعليمي ،وعملية تعلُّم

أعضاء هيئة التدريسُ :يقصد بهم المعلمون الذين يعملون
بكلية التربية في جامعة الخرطوم ممن هم على رأس العمل

مقصودة ومحكومة تقوم على أساس أفكار ونظريات تربوية

في الجامعة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي

جديدة يمر فيها المتعلم بخبرات مخططة ،من خالل تفاعله مع
مصادر تعلُّم إلكترونية متعددة ومتنوعة وفق إجراءات تعليمية

2015 / 2014م

منظمة في بيئات تعلُّم إلكترونية مرنة قائمة على الحاسوب
والشبكات ،بحيث تدعم عملية التعلُّم وتسهل حدوثه في أي وقت

التعلُّم اإللكتروني :عرفه العطروزي ( )2002بأنه عبارة عن

استخدام الوسائط اإللكترونية المتعددة ،التي تشمل شبكة

ومكان

اإلنترنت أو األقمار الصناعية أو مؤتمرات الفيديو أو البريد

في ضوء ما ُذكر ،يمكن تعريف التعلُّم اإللكتروني بأنه عبارة

اإللكتروني أو المحادثة ( )Chatبين طرفين عبر شبكة

عن منظومة تعليمية تعلمية لتقديم المقررات الدراسية والبرامج

المعلومات في العملية التعليمية .كما عرف بأنه " ذلك النوع

التعليمية عبر الوسائط المتعددة من خالل ابتكار العمليات

من التعليم القائم على شبكة اإلنترنت ،حيث تقوم من خالله

والمصادر التكنولوجية المناسبة واستخدامها وادارتها في بيئة

المؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص لمواد أو برامج

إلكترونية قوامها شبكة اإلنترنت ،حيث يقوم الطالب بتجسيد

معينة يتعلم المتعلم من خاللها عن طريق الحاسوب وفق

البيانات والتعامل معها بشكل تفاعلي دون التقيد بمكان أو زمان

جدول زمني محدد كما يمكنه الحصول على نتائج التغذية

معينين ،هدفه بذلك إيجاد بيئة تعليمية إلكترونية متعددة

الراجعة يصل إلى مستوى التمكن من ما يتعلمه (المبيريك،

المصادر ،ليس بغرض إيصال المعلومات فحسب وانما للتفاعل

.)2002

ويقصد به في الدراسة الحالية تلك العملية التعليمية التعلُّمية
ُ
ِّ
التي تمكن من التوظيف األمثل لتكنولوجيا المعلومات

معها بغية الوصول إلى مستوى اإلتقان.

من التعريف السابق لعلنا نخرج بالمحصلة اآلتية عن التعلُّم

اإللكتروني:

واالتصال في التدريس الجامعي؛ بما تضمه من برمجيات

 -1منظومة مخطط ومصمم لها بحسب خصائص الفئة

وشبكات وأجهزة حاسوب واتصال ،وبما توفره من مادة

المستهدفة بما لديها من مدخالت وعمليات ومخرجات وتغذية

علمية ،بحيث تتيح للطالب إدارة تعلمه وفقاً إلمكاناته الذاتية

مرتجعة.

إما تزامنياً أو ال تزامنياً.

 -2ارتباطه بالوسائل اإللكترونية وشبكة المعلومات (اإلنترنت).

اإلطار النظري والدراسات ذات العالقة

أوالً :اإلطار النظري
التعلُّم اإللكتروني :طبيعته ومقوماته
إن التعلُّم اإللكتروني كنظام تكنولوجي يتكون من بنية تحتية،
ومتعلمين ،ومعلمين ،ومحتوى إلكتروني ومصادر تعلُّم وعمليات
تعليم ،ومخرجاته هم المتعلمون .من هنا يراه الخان ()2005

بأنه طريقة إبداعية لتوفير بيئة تفاعلية متمركزة حول الطالب

ومصممة مسبقاً وميسرة ألي فرد وفي أي مكان ،وفي أي وقت،

باستعمال خصائص ومصادر اإلنترنت والتقنيات الرقمية
بالتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي المناسبة لبيئة التعلُّم

المفتوحة ،والمرنة ،والموزعة .فهناك من تناوله من جانب نظم

توصيل المحتوى عن طريق وسائط إلكترونية؛ وأصبح ُينظر إليه
على أنه توصيل التعلُّم والتدريب والتعليم عن طريق الوسائط
اإللكترونية (.)Stockely,2007كما عرفه خميس ()2010

 -3دعمه لمبدأ تفريد التعليم والتعليم المستمر.
 -4يجعل من القاعة الدراسية بيئة تعليمية تعلمية تقوم علي
التفاعل بين المتعلم ومصادر التعلُّم المختلفة وبينه وبين بقية
المتعلمين.

 -5يجعل من القاعة الدراسية مكاناً لتعلم المتعلم وليس لتعليمه.

 -6يوفر خبرات تعليمية تعلمية تنأى بالمتعلم عن المخاطر التي
يمكن أن يواجهها عند المرور بهذه الخبرات في الواقع الفعلي.
إن جودة التعلُّم اإللكتروني ونجاحه في التعليم الجامعي يعتمدان
بدرجة كبيرة على طبيعة الممارسات التدريسية من ِقبل الهيئة
التدريسية بالجامعات وبالتالي يجب أن يتم التطور الحقيقي
للممارسات التدريسية في التعلُّم اإللكتروني في إطار توظيف
استخدام تقنياته وآلياته في التعلُّم التفاعلي واألنشطة التفاعلية
مما يؤدي إلى زيادة فهم المتعلمين وتطور نموهم المفاهيمي.
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وعليه ،فإن دور تقنيات التعلُّم اإللكتروني ال يقتصر على مجرد

بتخصصه وادارة النقاش التزامني والال تزامني مع الطالب من

تقديم المحتوى إلى المتعلم إنما تلعب أدوا اًر أخرى من أهمها:

خالل الفصول اإللكترونية والبريد اإللكتروني وغرف مناقشة

 -إتاحة الفرصة للمتعلم للتفاعل مع المحتوى.

وغيرها.

 -إعطاء المتعلم الفرصة في اختيار ما يريد أن يتعلمه وفي

ب -أن يكون لدى الطالب الدافعية للتعلم عبر الوسائط

 -توفير إمكانية التفاعل مع المتعلم وأقرانه ،والذي يمكن أن

ولضمان تطبيق التعلُّم اإللكتروني يوجز العجرمي ( ،2012

الوقت الذي يريده.
يتم من خالل نوعين من االتصال:

أ -االتصال

المتزامن:

(

on-live

Synchronous,

)Interaction
ُيعرف بالتعلُّم اإللكتروني الحي (  ) Live e- learningوتوجد
العديد من اآلليات التي تستخدم في إتمام التفاعل منها :
مؤتمرات الفيديو  ،Video conferenceالمؤتمرات السمعية
 Audio conferenceوغرف المحادثة

Chat Room

والسبورات التفاعلية  E. Leaning Dynamic Boardوغيرها.
ب -االتصال غير المتزامنAsynchronous, off -live ( :
)Interaction

في هذه الحالة ال يتم التواصل بين المعلم والمتعلم أو األقران في

اللحظة ذاتها ،حيث يوجد فاصل زمني بين الرسالة التعليمية
واالستجابة لها من قبل المتعلمين ،ومن اآلليات التي تستخدم في
هذا النوع من التفاعل البريد اإللكتروني  E- Mailالقوائم

البريدية

 Lists Mailمجموعة األخبار News Groups

وغيرها.

ويرى كثير من المهتمين بمجال التعلُّم اإللكتروني خميس

( ،)2010وغاريسون وأندرسون ( .)2006عبد السميع
وتوفيق( )2008أن هناك ثمة مقومات ومتطلبات ينبغي توافرها
لضمان نجاحه والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

 توفير البنية التحتية التقنية الالزمة للتعلُّم اإللكتروني ،وبمايتبعها من أجهزة وشبكات وملحقاتها.

اإللكترونية التفاعلية.

ص )12متطلبات أساسية وهي:
 توافر المكونات األساسية من معلم ومتعلم ودعم فنيواداري.

 توافر القدرات الالزمة لكل من المعلم والمتعلم الستخدامبرامج التعلُّم اإللكتروني.
 توفير التجهيزات األساسية من أجهزة الخدمة ومحطة عملالمعلم والمتعلم وشبكات اإلنترنت.

توظيف التعلُّم اإللكتروني في التعليم الجامعي
إن توظيف التعلُّم اإللكتروني ليست عملية تقنية تتعلق بنشر
أجهزة الحاسوب في الفصول الدراسية ،أو بنقل المحتوى كما هو

ونشره على شبكة المعلومات العالمية ،بل هي تطويع للتقنية
لتيسير العملية التعليمية التعلُّمية (،)Chan et al.,1997
فالنموذج السائد في كثير من المؤسسات التعليمية يخلط بين
الوسيلة والغاية ،فهو يجعل من الوسائل التدريسية غاية؛ بمعنى

آخر فقد حل تقديم التدريس الجيد محل الغاية من العملية
التعليمية التي تتمثل في إنتاج التعلُّم لدى كل طالب باستخدام
أفضل السبل بار وتاغ ( )Barr & Tagg, 2005األمر الذي
يعني أن دور عضو هيئة التدريس في العملية التعليمية قد تغير

من كونه مصد اًر للمعلومات إلى ميسر ومدرب ومخطط للعملية
التعليمية التعلُّمية والموقف التعليمي ،وغير ذلك من األدوار التي

يقتضيها تحول المتعلم من مستقبل سلبي للمعلومات إلى متعلم
فعال .وينبغي أن يكون هذا الموقف التعليمي في بيئة غنية

 -توفير اإلمكانات الفنية وما يتبعها من إنتاج مقررات دراسية

بمصادر

 -توفير القوى البشرية من مصممين ومدربين وفنيين.

إن أهمية توظيف التعلُّم اإللكتروني في التدريس الجامعي

وفقاً للمعايير التربوية واإللكترونية.

المعلومات

(.)Urien,2011

 التطوير المهني لألفراد المشاركين في مجال خدمات التعلُّماإللكتروني ويتضمن ذلك:
أ -أن يكون لدى المعلم الدراية بأساسيات استخدام معطيات
التعلُّم اإللكتروني ،وقاد اًر على تبسيط المفاهيم العلمية المرتبطة

وتكنولوجيا

االتصاالت

والمعلومات

يستوجب استخدام شبكة المعلومات الدولية (االنترنت)،
واألقراص المدمجة ،ومؤتمرات الفيديو ،وغير ذلك من التقنيات
الحديثة التي وفرتها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
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ويستدعي ذلك إنتاج تصاميم جديدة للمناهج والمقررات ذات

من جانب آخر ،فإن توظيف التعلُّم اإللكتروني في التدريس

مستوى عال من الفعالية (.) Wilson,2002

الجامعي السوداني عبر هذه األشكال الثالثة يستوجب دعماً
حكومياً ِّ
يمكن من تجهيز بنية تحتية متكاملة تشمل أجهزة

في ضوء ذلك يميز الباحث بين ثالثة أشكال لتوظيف التعلُّم

الحواسيب ،وشبكات االتصال ،وانتاج البرمجيات التعليمية ،هذا

اإللكترونيُ :يعنى الشكل األول باستخدام األقراص المدمجة
 CD'sذات الوسائط المتعددة التي تحوي برامج تعليمية تتيح

إضافة إلى تهيئة أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم تدريباً مستم اًر

استخدام الكتب المنهجية اإللكترونية وأي مواد وموضوعات

وفي هذا السياق تشير الفالح ( )2008إلى أن توظيف التعلُّم

بث المادة إلكترونياً عبر اإلنترنت والبريد اإللكتروني ،وتق أر هذه

 -1اتخاذ قرار على المستوى القومي السياسي مصحوباً بخطة

للطالب التفاعل مع المادة .أما الشكل الثاني فيشتمل على
أخرى ذات صلة بالمقررات الدراسية .ويعتمد هذا الشكل على

الكتب على الشاشات الخاصة بأجهزة الحاسوب المختلفة،

ويستدعي ذلك توفير األجهزة الخاصة بذلك للطالب والمعلمين،

مع توفير شبكة ربط داخل الفصل بين مكتب المعلم وقاعات

بغرض تطوير أدائهم المهني.

اإللكتروني في التدريس الجامعي يتوقف على العوامل التالية :
كاملة لتوظيفه في التدريس.

 -2تطوير العنصر البشري؛ من حيث تأهيل المشرفين

والمديرين والمعلمين والمتعلمين واإلداريين في المؤسسة
المعنية ،وتأهيل متخصصين في تصميم البرامج التعليمية.

الطالب .وفي بداية اليوم الدراسي يقوم كل طالب بتوصيل
جهازه بالشبكة ،وبعدها يبدأ المعلم الشرح عبر شاشة كبيرة يظهر

 -3التخطيط المسبق الختيار الوسائل التقنية المتوافقة مع
محتوى المنهج.

عليها ما يوجد من صفحات داخل جهاز الكتاب اإللكتروني،
ويمكن للمعلم في نهاية الدرس إرسال أسئلة وتمارين ذات صلة

بالموضوع بحيث يبدأ الطالب في حل هذه التمارين بعد رجوعهم

 -4تشجيع األفراد والمؤسسات على إنتاج المواد والبرمجيات
التعليمية عبر الوسائل التقنية الحديثة.

لمنازلهم ،وفي اليوم التالي يبدأ عضو هيئة التدريس االطالع

 -5دقة التقويم للتأكد من التوظيف الفعال للوسائل التقنية.

على إجابات الطالب ،ويعلق عليها ،ويصححها .أما الشكل

 -6تطوير مواقع وبوابات تفاعلية على الشبكة العالمية

الثالث فيعتمد على استخدام الشبكة العالمية للمعلومات

للمعلومات ،تحتوي على محتوى رقمي تفاعلي متوافق مع

المواقع التعليمية ذات الصلة بالمقررات الدراسية وتشجيع

 -7دراسة وتحليل خطط الدول التي تقدمت في توظيف التعلُّم

(اإلنترنت) ،بحيث تقوم المؤسسة التعليمية المعنية بتحديد

ما يتم تدريسه.

الطالب للبحث في الشبكة عن مواقع تعليمة أخرى .ويستدعي
تطبيق هذه األشكال الثالثة في مراحل التعليم المختلفة سيما
الجامعية ،الحاجة إلى خبراء في المحتوى ،والتصميم التعليمي

واإلنتاج ،بحيث تتمثل مهمة خبراء المحتوى في وضع المادة

اإللكتروني ،بغية اإلفادة من تجاربها في هذا المجال.
الدراسات السابقة ذات العالقة

في ضوء ما اطلع عليه الباحث من أدبيات وأبحاث ؛ فقد تبين
أن هناك عدد من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة

العلمية المناسبة للمنهج والتأكد من دقة المعلومات وحداثتها

الحالية ،وعليه فقد تم ترتيبها زمنياً من األقدم إلى األحدث ؛حيث

التصميم التعليمي في تقسيم المادة العلمية إلى موضوعات أو

امتالك معلمي التعليم المهني لمهارات تكنولوجيا المعلومات

وتحديد األنشطة التي تؤدي إلى التفاعل اإليجابي للطالب مع

المهنية األردنية .أُستخدم المنهج الوصفي التحليلي باستبانة

وتحديد المصادر التي يرجع إليها الطالب .وتتمثل مهمة خبراء

قام جوارنة وآخرون ( )2007بدراسة هدفت إلى تحديد مدى

وحدات صغيرة وتحديد األسلوب المناسب لتقديمها وعرضها

واالتصال ودرجة استعدادهم لها في التدريس في المدارس

النظام التعليمي ،وتلك التي تمكنه من التقويم الذاتي لتعلمه.أما
مهمة خبراء اإلنتاج فتتمثل في إنتاج المقرر التعليمي وتنفيذ
التصميمات المناسبة للمقرر الدراسي.

طبقت على عينة بلغت  301من المجتمع الكلي من معلمي
التعليم المهني في خمسة تخصصات مختلفة .توصلت الدراسة

إلى أن معلمي التعليم المهني يمتلكون ويستخدمون مهارات
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تكنولوجيا المعلومات واالتصال بمستويات تراوحت بين الضعيفة
والمتوسطة.

وفي دراسة قام بها عطار ( )2011هدفت إلى التعرف على

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية الجامعية

أما دراسة السيف ( )2009فقد سعت إلى الكشف عن مدى
توافر كفايات التعلُّم اإللكتروني لدى عضوات هيئة التدريس

بمكة المكرمة في مجال مستحدثات تكنولوجيا التعليم وتحديد
أولويات تلك االحتياجات ،ومعرفة ما إذا كانت هناك اختالفات

بكلية التربية بجامعة الملك سعود ،حيث طبقت الدراسة استبانة

في االحتياجات تعزى للمؤهل والتخصص وسنوات الخبرة .اعتمد

على عينة مكونة من ( )153عضو هيئة تدريس ،وقد خلصت
نتائج الدراسة إلى توافر كفايات التعلُّم اإللكتروني لدى أفراد

عينة مكونة من  71فردا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.

العينة بشكل عام بدرجة متوسطة ،كما توصلت الدراسة إلى

خلصت نتائج الدراسة إلى أن غالبية االحتياجات التدريبية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عضوات هيئة التدريس

ألعضاء هيئة التدريس تراوحت بين متوسطة وعالية ،وأن درجة

األعمار أقل من  35عاماً وعدم وجود فروق ذات داللة

التخصص ،في الوقت الذي تختلف باختالف المؤهل العلمي

تعزى لمتغير العمر حيث تفوقت عضوات هيئة التدريس ذوات

الباحث المنهج الوصفي التحليلي .صممت استبانة وزعت على

احتياجات أفراد العينة ال تختلف باختالف سنوات الخبرة أو

إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي أو الخبرات في التدريس

لصالح من يحملون درجة الدكتوراه.

الجامعي.

أما دراسة العجرمي ( )2012فقد هدفت إلى التعرف على مدى
توافر كفايات التعلُّم اإللكتروني لدى معلمي التكنولوجيا بمدارس

بينما هدفت دراسة النجار ( )2009إلى اقتراح برنامج لتدريب

أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى على مستحدثات

محافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات ،تكونت عينة الدراسة

الدراسة من  123عضو هيئة تدريس ،وقد استخدمت استبانة

من ( )82معلماً تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية ،وقد
توصلت الدراسة إلى أن المعلمين تتوافر لديهم كفايات التعلُّم

كأداة ،وقد أشارت النتائج إلى أن إلمام أعضاء هيئة التدريس

اإللكتروني في مجال قدرات أساسيات الحاسوب بنسبة %82

بمستحدثات تكنولوجيا التعليم يقل عن حد الكفاية وهو ،%75

وفي خدمات الشبكة بنسبة  %76وفي مجال تصميم المقررات

كما أظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية في مستوى

بنسبة  %66وفي إدارة المقررات بنسبة  ،%64ولم تظهر

تكنولوجيا التعليم في ضوء احتياجاتهم التدريبية .تكونت عينة

اإللمام تعزى لمتغير الكلية ،والخبرة في استخدام الحاسوب

النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية في درجة توافر الكفايات تعزى

المؤهل األكاديمي.

بينما هدفت دراسة كيليون وجاالغار & Killion

واإلنترنت ،كما لم تظهر فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
كما قام ليكوك ((Laycock, 2010

بدراسة هدفت في

مجملها لتحديد تصورات معرفة مستويات المهارة المطلوبة
لتطوير وتقديم التعلُّم اإللكتروني بنجاح في الكلية التقنية بوالية
لويزيانا ،وتحديد احتياجات التطوير المهني للمدربين والمعلمين

وعالقة ذلك بعدد من المتغيرات الديموغرافية ،تألفت عينة

الدراسة من  200عضو هيئة تدريس .وقد أشارت النتائج إلى
أن مستوى األداء له عالقة بمستوى اإلدراك الذاتي ألهمية
التطوير المهني من قبل المعلمين والمدربين .كما أشارت النتائج

إلى أن مستويات األداء والتقويم الذاتي وأهمية اإلدراك الذاتي

لدى المدربين أعلى من منها لدى أعضاء هيئة التدريس ،األمر
الذي يدل على أهمية التدريب في تطوير مستوى المهارات
المطلوبة لتقديم التعلُّم اإللكتروني.

لمتغير التخصص العلمي ،أو سنوات الخبرة.

) ) Gallagher,2012إلى التعرف على مدى فعالية استخدام
نموذج المجتمع المتعدد لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في
مجال التعلُّم اإللكتروني في جامعة ويسكونسن -غرين باي عن
طريق التحاق أعضاء هيئة التدريس في حلقات تدريبية لتعلم
أساسيات التعلُّم اإللكتروني وتقنياته .ومن خالل استبانة طُبقت
على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض؛ توصلت
الدراسة إلى أن أفراد العينة بحاجة لتطوير مستمر في مجال
التعلُّم اإللكتروني وأنهم بحاجة إلى تعلم طرق جديدة للتدريس
عبر اإلنترنت من خالل التواصل والتدريب.
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أجرى عساف و الصريرة ( )2012دراسة هدفت لتقصي مدى

وعي أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية بمفهوم
التعلُّم اإللكتروني وواقع استخدامهم له في التدريس الجامعى.
تكونت عينة الدراسة من ( )130عضو هيئة تدريس،
واستخدمت اإلستبانة مكونة من محورين :األول عن مدى الوعي
بمفهوم التعلُّم اإللكتروني والثاني لتحديد واقع استخدام التعلُّم
اإللكتروني في التدريس .خلُصت النتائج إلى ارتفاع متوسط
درجات الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بمفهوم التعلُّم
اإللكتروني ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
في استخدام أعضاء

إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
هيئة التدريس للتعلُّم اإللكتروني في التدريس الجامعي.

وبالمقابل قام مسعد ( )2012بدراسة هدفت إلى تحديد الحاجات

التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك
سعود للتدريس باستخدام التعلُّم اإللكتروني .اعتمد الباحث
المنهج الوصفي ،حيث طُبقت استبانة على  97عضو هيئة

تدريس ،ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة وجود حاجة تدريبية
ألعضاء هيئة التدريس في مجال التعلُّم اإللكتروني .كما
أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائياً في االحتياجات التدريبية

تعزى لمتغير الدرجة العلمية ،بينما لم يكن هناك فرق دال

إحصائياً يعزى لمتغير الجنس والتخصص والخبرة العملية.

في محور استخدام الحاسوب وملحقاته ،ومحور استخدام
اإلنترنت بدرجة عالية ،في حين تتوافر لديهم كفايات التعلُّم

اإللكتروني في تصميم وادارة التعلُّم اإللكتروني بدرجة متوسطة.

لم تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائية في درجة التوافر

تعزى للرتبة األكاديمية أو سنوات الخبرة في التدريس .بينما
ظهرت فروق في محور استخدام الحاسوب ومحور استخدام
اإلنترنت تعزى لمتغير التخصص لصالح التخصصات العلمية.

كما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية في جميع المحاور تعزى
لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال التعلُّم اإللكتروني لصالح
ممن حضروا ثالث دورات فأكثر.
وفي دراسة مشابهة قام بها الحافظ ( )2013هدفت إلى

الوقوف على مدى تمكن أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية
بجامعة الموصل من تطبيق مهارات التعلُّم اإللكتروني .تكونت
عينة الدراسة من  25عضو هيئة تدريس .استخدم الباحث

بطاقة مالحظة توصل من خاللها إلى أن إتقان أعضاء هيئة
التدريس للمهارات في مجال التعلُّم اإللكتروني بنسبة  %84مع
تفوق الذكور على اإلناث .كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين التخصصين العلمي واإلنساني
في درجة إتقان مهارات التعلُّم اإللكتروني.
أجرى حناوي وبراهمة ( )2015دراسة هدفت إلى تقويم قدرات
اعضاء هيئة التدريس في مجال التعلُّم اإللكتروني في جامعة

بينما هدفت دراسة هدفت دراسة ماهنازوآخرون (Mahnaz

) et al., 2012إلى تحديد اإلستراتيجيات والتحديات لتطور
التعلُّم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في
جامعة بيام نور بدولة إيران .استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي باستخدام استبانة وزعت على عينة قوامها  160عضو

هيئة تدريس تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ومن أبرز
ما أشارت إليه نتائج الدراسة أن أهم االستراتيجيات التي تؤدي
إلى تطور استخدام التعلُّم اإللكتروني هي تطوير قدرات أعضاء
هيئة التدريس في استخدام التقنيات التعليمية التي تعزز التعليم.
وبالمقابل أجرى سالم ( )2013دراسة سعت إلى التعرف على
درجة توافر كفايات التعلُّم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس
في جامعة إب باليمن .استخدم الباحث المنهج الوصفي من

خالل استبانة موزعة إلى أربعة محاور .تكونت عينة الدراسة من
 77عضو هيئة تدريس .ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من
نتائج :توافر كفايات التعلُّم اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس

القدس المفتوحة في فلسطين تكونت عينة الدراسة من 573
عضو هيئة تدريس بنسبة  %33من المجتمع الكلي للدراسة.
طور الباحثان استبانة شملت عدداً من المتغيرات ،وقد توصلت

النتائج إلى أن الدرجة الكلية لقدرات أعضاء هيئة التدريس في
مجال التعلُّم اإللكتروني في جامعة القدس كانت مرتفعة .وجود
فروق ذات داللة إحصائية في قدرات أعضاء هيئة التدريس في

مجال التعلم اإللكتروني تعزى للخبرة العملية وعدد الدورات
التدريبية ،بينما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

المؤهل العلمي.

يتضح من العرض السابق أن الدراسات التي تنم استعراضها قد
تباينت في طبيعتها ،ونتائجها في الوقت الذي هدفت فيه بشكل
أو بآخر للتعرف على درجة كفايات وقدرات أفراد العينة من
أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلُّم اإللكتروني.
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اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة :دراسة :الحافظ

ارتأى الباحث أن تكون البداية بكلية التربية في جامعة الخرطوم

( ،)2013سالم ( ،)2013آل مسعد ( ،)2012عطار

بحكم أن الباحث أحد منسوبي هذه الكلية.

( ،)2011النجار ( ،)2009العجرمي ( ،)2012حناوي

الطريقة واإلجراءات

وبراهمة ( )2015ودراسة السيف ( )2009ودراسة كيليون
وجاالغار ))Killion&Gallagher,2012
وآخرون )( Mahnaz et al.,2012

ودراسة ماهناز

فيما تم إستخدامه من

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع البحث الحالي من جميع أعضاء هيئة التدريس

بكلية التربية في جامعة الخرطوم والبالغ عددهم  135عضو

منهج وصفي تحليلي من خالل توظيف اإلستبانة كأداة ،وفيما

هيئة تدريس من هم في درجة محاضر ،أستاذ مساعد ،أستاذ

من جانب آخر فقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

بالكلية للعام 2014م.

تم تناوله من متغيرات تكاد تكون مشتركة.

مشارك و أستاذ ،وذلك بحسب سجالت إدارة الموارد البشرية

فيما يتعلق بالمحاور التي تم تناولها واإلجراءات التي أُتبعت.

عينة الدراسة

فيما تم تناوله من متغيرات يمكن أن تكون ذات أثر في توظيف
أعضاء هيئة التدريس للتعلُّم اإللكتروني بمجاالته المختلفة؛ حيث

بالطريقة العشوائية؛ أي ما نسبته  %40من المجتمع الكلي

وبالمقابل كانت هذه الدراسات بمثابة دليل استرشد به الباحث

تكونت عينة البحث من  54عضو هيئة تدريس تم اختيارهم

للبحث.

تم تبني بعض هذه المتغيرات نظ اًر لمناسبتها وأهميتها في تحقيق

تمثل المتغير المستقل في قدرات أعضاء هيئة التدريس في
توظيف التعلُّم اإللكتروني بمستويات خمسة وهي :مرتفعة جداً،

دراسة  -في حدود علم الباحث – تقويمية لقدرات أعضاء هيئة
التدريس بجامعة الخرطوم في مجال التعلُّم اإللكتروني ،حيث

المتغيرات التابعة في المؤهل العلمي ،والتخصص ،والخبرة

أهداف الدراسة الحالية.

تميزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات باعتبارها أول

مرتفعة ،ومتوسطة ،ومنخفضة ،ومنخفضة جداً .بينما تمثلت

العملية ،والدورات التدريبية .والجدول اآلتي رقم ( )1يوضح

توزيع أفراد العينة في ضوء هذه المتغيرات.

جدول ( )1توزيع العينة في ضوء متغيرات الدراسة حسب المؤهل العلمي ،التخصص ،الخبرة العملية وعدد الدورات التدريبية
المتغير

العينة

التكرار

النسبة %

المؤهل العلمي

دكتوراه

29

53.7

ماجستير

25

46.3

المجموع

54

100.0

علوم طبيعية

22

40.7

علوم اجتماعية

19

35.2

علوم تربوية

13

24.1

المجموع

54

100.0

تطوير مقررات إلكترونية

6

11.1

لم أشارك في تطوير مقررات إلكترونية

11

20.4

التدريس عبر مقررات إلكترونية

14

25.9

لم استخدم مقررات إلكترونية

23

42.6

المجموع

54

100.0

2-1

26

48.1

4-3

17

31.5

التخصص

الخبرة العملية

عدد الدورات
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 5فأكثر

7

13.0

لم التحق في أي دورة

4

7.4

المجموع

54

54

 المحور السادس :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريسبكلية التربية في جامعة الخرطوم في امتالك مهارات
متقدمة في التعامل مع الويب ِ ،)Web2.0( 2 -
شمل 8

منهج الدراسة

فقرات.

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،باعتباره األكثر توافقاً

مع طبيعة الدراسة ،واجراءتها وأكثر مالءمة لتحقيق أهدافها.

الصدق الظاهري لالستبانة

للتأكد من صدق اإلستبانة ،تم عرضها في صورتها األولية على

أداة الدراسة

في ضوء خبرة الباحث ،وما اطلع عليه من أدبيات تربوية في
مجال تكنولوجيا التعلُّم اإللكتروني وبعد الرجوع إلى الدراسات
السابقة؛ تم تصميم استبانة كأداة لبلوغ أهداف البحث مكونة من

 82فقرة تم توزيعها على ستة محاور على النحو التالي:

 المحور األول :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكليةالتربية في جامعة الخرطوم في معالجة النصوص (برنامج
ِ )MS-Word
شمل  16فقرة.
 -المحور الثاني :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية

التربية في جامعة الخرطوم في إعداد العروض التقديمية
(برنامج ِ ،) MS-PowerPoint
شمل كذلك  16فقرة.

 المحور الثالث :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكليةالتربية في جامعة الخرطوم في التعامل مع اإلنترنت والبريد
اإللكتروني والذي تضمن  16فقرة.

 المحور الرابع :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكليةالتربية في جامعة الخرطوم في أساسيات تصميم الدروس
اإللكترونية ،وقد ِ
شمل  16فقرة.

عدد من المحكمين من األقسام التربوية بالجامعات السودانية في

تخصصات تكنولوجيا التعليم والمعلومات والمناهج ،حيث أبدوا
مالحظاتهم ،وفي ضوء آراء المحكمين تمت إعادة صياغة
وحذف بعض الفقرات ،حتى تبلورت اإلستبانة بصورتها النهائية
مكونة من  82فقرة ملحق رقم ( ،)1وأُعتبر ذلك بمثابة صدق
ظاهري لألداة.
معامل ثبات اإلستبانة

للتحقق من الثبات ،قام الباحث باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

لحساب معامل اإلستبانة لكل محور على حده ولالستبانة ككل،
حيث كانت النتائج تشير إلى تمتع اإلستبانة بمعامل ثبات عال؛
األمر الذي يجعل من اإلستبانة أداة مالئمة لتحقيق أهداف
البحث .وبإيجاد الجذر التربيعي لمعامل الثبات ،تم حساب
معامل الصدق الذاتي لكل محور ولالستبانة ككل ،وهو صدق

الدرجات التجريبية لألداة بالنسبة للدرجات الحقيقية التي خلُصت

من أخطاء القياس (البهي )1997 ،وقد تراوح بين (- 0.951
 )0.971والجدول رقم ( )2يوضح هذه النتائج.

 المحور الخامس :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريسبكلية التربية في جامعة الخرطوم في استخدام المقررات
اإللكترونيةِ ،
شمل  10فقرات.
جدول ( )2معامل الثبات والصدق الذاتي لالستبانة
م

المحور

معامل الثبات (ألفا)

معامل الصدق الذاتي

1

معالجة النصوص

0.937

0.968

2

إعداد العروض التقديمية

0.934

0.966

3

التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني

0.927

0.963

4

أساسيات تصميم الدرس

0.941

0.970

6

إستخدام المقررات اإللكترونية

0.942

0.971
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7

التعامل مع الويب 2-

8

اإلستبانة ككل

0.951

0.905
0.972

تدل النتائج الواردة في الجدول أعاله ،أن األداة تتمتع بدرجة من

0.986

 -3ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في

الثبات تجعلها صالحة للتطبيق.

جامعة الخرطوم في التعامل مع اإلنترنت والبريد

المعالجات اإلحصائية المستخدمة

اإللكتروني؟

لمعالجة البيانات إحصائياً؛ تم استخدام برنامج الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ،SPSSحيث تم حساب

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،كما اُستخدم اختبار

 -4ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في
جامعة الخرطوم في أساسيات تصميم الدروس اإللكترونية؟

 -5ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في

"ت" لعينة واحدة إختبار تحليل التباين األحادي( One-way
 )ANOVAواختبار دونكان Duncanللمقارنات المتعددة.

جامعة الخرطوم في استخدام المقررات اإللكترونية؟
 -6ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في
جامعة الخرطوم في التعامل مع الويب – 2.0

كما تم اعتماد النسب المئوية التالية كمستوى للقدرة%90 :
فأكثر :مرتفعة جداً .أقل من : %80 - %90مرتفعة .أقل من
 :%70 - %80متوسطة .أقل من  :%60 - %70منخفضة.
أقل من  %60منخفضة جداً.

– Web

 ))2.0؟"
قام الباحث باستخدام إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين
متوسط العينة وقيمة متوسط المحك (المتوسط الفرضي) Test-

 Valueوالذي تم حسابه من حاصل جمع أوزان بدائل االستجابة

عرض ومناقشة النتائج

أوالً :لإلجابة عن السؤال الرئيس للبحث والذي ينص على" ما
مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة

الخرطوم في توظيف التعلُّم اإللكتروني؟ واألسئلة الفرعية منه

والمتمثلة في السؤال األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع والسؤال

الخامس والسادس وهي على الترتيب:

 -1ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في
جامعة الخرطوم في معالجة النصوص (برنامج MS-
) Word؟
 -2ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في

وقسمتها على عددها ثم ضرب الناتج في عدد الفقرات .وفي
ضوء خبرة الباحث وما اطلع عليه من أدبيات ودراسات سابقة
واستشارة لبعض الخبراء في المجال ،فقد ارتأى الباحث ميزاناً
للنسب المئوية كمستوى للقدرة الستجابات المفحوصين من أفراد

العينة وذلك على النحو التالي %90 :فأكثر قدرة مرتفعة جداً،

أقل من  %80 - %90مرتفعة ،أقل من %70 - %80
متوسطة ،أقل من  %60 - %70منخفضة ،أقل من %60
منخفضة جداً .والجداول 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 :على الترتيب
توضح نتيجة ذلك:

جامعة الخرطوم في إعداد العروض التقديمية (برنامج

)MS-PowerPoin؟

جدول ( )3نتيجة إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس
بكلية التربية في جامعة الخرطوم في معالجة النصوص (برنامج )MS - Word
القدرة

معالجة

النصوص

العدد

54

متوسط

المتوسط

االنحراف

المحك

الحسابي

المعياري

(المتوسط

65.611

9.696

48

قيمة "ت"

الفرضي)

154

13.347

درجة

القيمة

مستوى

الحرية

االحتمالية

القدرة

53

0.000

مرتفعة

جامعة
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التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في معالجة النصوص

ُيالحظ من الجدول ( )3أن متوسط العينة أكبر من متوسط
المحك ،وقيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" المعيارية

(برنامج .)MS - Wordويؤكد ذلك حصوله على نسبة استجابة

 ،1.96مما يدل على إرتفاع مستوى القدرة لدى أعضاء هيئة

قدرها % 82.0

جدول ( )4نتيجة إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس
بكلية التربية في جامعة الخرطوم في إعداد العروض التقديمية (برنامج ) MS – Power Point
القدرة

إعداد العروض
التقديمية

العدد

54

متوسط

المتوسط

االنحراف

المحك

الحسابي

المعياري

(المتوسط

60.296

10.905

48

قيمة "ت"

الفرضي)

يتبين من الجدول أعاله ( )4أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من

درجة

القيمة

مستوى

الحرية

االحتمالية

القدرة

53

0.000

متوسطة

8.286

قدرات متوسطة في إعداد العروض التقديمية (برنامج – MS

 ،) Power Pointويؤكد ذلك حصوله على نسبة .%75

قيمة "ت" المعيارية 1.96؛ األمر الذي يدل على أن أعضاء

هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم ذات مستوى
جدول ( )5إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية
التربية في جامعة الخرطوم في التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني
القدرة

المتوسط

العدد

الحسابي

االنحراف
المعياري

متوسط
المحك

(المتوسط

قيمة "ت"

درجة

الحرية

القيمة

االحتمالية

مستوى
القدرة

الفرضي)
التعامل مع
اإلنترنت
والبريد

59.482

54

11.176

7.550

48

53

0.000

متوسطة

اإللكتروني

يتضح من الجدول أعاله ( )5وجود داللة إحصائية تبين أن

مستوى قدرات متوسطة في التعامل مع اإلنترنت والبريد

أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم لهم

اإللكتروني .ويؤكد ذلك حصوله على نسبة .%74.35

جدول ( )6نتيجة إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدرات قدرات أعضاء هيئة
التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في أساسيات تصميم الدرس
متوسط
القدرة

العدد

المتوسط

االنحراف

66.944

8.444

الحسابي

المعياري

المحك

(المتوسط

قيمة "ت"

درجة

الحرية

القيمة

االحتمالية

مستوى
القدرة

الفرضي)
أساسيات
تصميم الدرس

54

48

155

16.487

53

0.000

مرتفعة

عصام إدريس كمتور الحسن
الخرطوم مرتفعة في أساسيات تصميم الدرس ويؤكد ذلك

ُيالحظ من الجدول ( )6وجود داللة إحصائية توضح أن مستوى
القدرة لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة

حصوله على نسبة .% 83.68

جدول ( ) 7نتيجة إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس
بكلية التربية في جامعة الخرطوم في إستخدام المقررات اإللكترونية
العدد

القدرة

إستخدام المقررات
اإللكترونية

54

متوسط

المتوسط

االنحراف

المحك

الحسابي

المعياري

(المتوسط

31.926

9.502

30

قيمة "ت"

الفرضي)

1.489

درجة

القيمة

الحرية

االحتمالية

53

0.142

يتبين من الجدول أعاله ( )7أنه ال توجد فروق ذات داللة

استخدام المقررات المقررات اإللكترونية بكلية التربية جامعة

إحصائية بين متوسط العينة ومتوسط المحك مما يدل على أن

الخرطوم لم تصل بعد مرحلة الدمج ( )Integrationبحيث

هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في إستخدام

إلى المزيد من الجهد بجعل جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية

المقررات اإللكترونية .وربما ترتبط هذه النتيجة بمدى حاجة

يستخدمون المقررات اإللكترونية .وتتماشى هذه النتيجة في سياق

بعض أعضاء هيئة التدريس إلى المزيد من المهارات في

ما ذهبت إليه نتيجة دراسة عطار ( )2011التي خلُصت

أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس تختلف في تحديد مستوى

التدريس في مجال مستحدثات تكنولوجيا التعليم تأرجحت بين

قدراتهم في استخدام المقررات اإللكترونية .ولعل الواقع المعاش

متوسطة وعالية .ومع دراسة جوارنة وآخرون ( )2007والتي

بالكلية يعزز ذلك؛ حيث يوجد عدد من أعضاء هيئة التدريس

أشارت إلى أفراد العينة يمتلكون مهارات تكنولوجيا المعلومات

بالكلية يقومون بتدريس مقرراتهم إلكترونياً .وعليه فإن عملية

واالتصال بمستويات متباينة تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة.

آراء أفراد العينة لم تتوحد حول تحديد مستوى قدرات أعضاء

التعامل مع المقررات اإللكترونية ،األمر الذي جعل وجهات نظر

تصبح جزءاً ال يتج أز من الممارسة التدريسية ،مما يعني الحاجة

نتائجها إلى أن غالبية االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة

جدول ( )8نتيجة إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس
بكلية التربية في جامعة الخرطوم في التعامل مع الويب – )Web – 2.0) 2.0
القدرة

التعامل مع الويب
2.0 -

العدد

54

متوسط

المتوسط

االنحراف

المحك

الحسابي

المعياري

(المتوسط

20.204

6.680

24

قيمة "ت"

الفرضي)

4.176

درجة

القيمة

مستوى

الحرية

االحتمالية

القدرة

53

0.000

ضعيفة

يتبين من الجدول أعاله ( )8وجود داللة إحصائية توضح

الخرطوم في التعامل مع الويب –  )Web – 2.0) 2.0كانت

ضعف قدرة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة

بمستوى منخفض .وقد تُعزى هذه النتيجة إلى عدم إتقان أعضاء
هيئة التدريس لمهارات الويب ،ومن ثم ضعف توظيف قدرتهم

ويؤكد ذلك حصوله على نسبة  ،%50.5األمر الذي يدل على

في التعامل مع الويب –  2.0وهي نتيجة متوقعة باعتبار أن

أن قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة

هذه القدرة ومن واقع الممارسة ال نجد لها توظيفاً يذكر ألعضاء

الخرطوم في التعامل مع الويب – )Web – 2.0) 2.0

156
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هيئة التدريس أثناء تدريسهم ،ولعل ما يفسر هذه النتيجة كونها

التربية قد اكتسبوا هاتين القدرتين من خالل المساقات المطروحة

مهارة حديثة وليست ضمن القدرات األساسية المعتادة لعضو

في برامج إعدادهم بالكلية وتدربوا عليها عملياً وأصبحت تشكل

هيئة التدريس ،فهي بذلك بحاجة إلى التعريف بها وبتقنيات

قاعدة مشتركة أساسية بينهم ،وبالتالي فإن جميع أعضاء هيئة
التدريس قد ألِفوا استخدامهما .وأصبح بذلك تصميم التدريس،

النتيجة تقع ضمن مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصال التي

وما يرتبط بها من معالجة للنصوص من مهام عضو هيئة

وفنيات استخدامها وآليات توظيفها .عموماً يمكن القول بأن هذه
توصلت إليها دراسة جوارنة وآخرون ( )2007حيث أشارت هذه

الدراسة إلى أن أفراد العينة يمتلكون مهارات تكنولوجيا
المعلومات واالتصال بمستويات تراوحت بين

الضعيفة

والمتوسطة ،كما تتفق من ناحية ثانية مع دراسة النجار

التدريس الرئيسة ،حيث ال يستطيع بدونها أن يكون قاد اًر على
توصيل رسالته إلى المتعلمين ،وممارسة دوره الفعال في عملية

التدريس كموجه ومدير للموقف التعليمي وقاد اًر على توظيف
مصادر التعلُّم بما يتناسب مع طالبه.

( )2009التي أشارت إلى أن إلمام أعضاء هيئة التدريس

وعليه أصبحت هاتين القدرتين هما األكثر استخداماً وأضحى

نستنتج مما تم استعراضه من نتائج أنه ال توجد أي قدرة في
توظيف التعلُّم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس حيث

النتيجة مع ما خلُصت إليه دراسة العجرمي ( )2012والتي
أشارت إلى توفر كفايات التعلُّم اإللكتروني لدى أفراد عينة

المستوى فيها مرتفع جداً ،وقد ُيعزى ذلك إلى طبيعة المتطلبات
المهارية التي يحتاج لها عضو هيئة التدريس بكلية التربية في
جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم اإللكتروني؛ حيث نجد أن

الدراسة في مجال القدرات األساسية في الحاسوب بنسبة ،%82
تصميم المقررات وهي نسبة تعتبر منخفضة ،كما تتفق لحد كبير

إدارة الكلية فيما يتعلق بإلزام أعضاء هيئة التدريس بالكلية
بتدريس مقرراتهم إلكترونياً باستخدام وتوظيف التعلُّم اإللكتروني

اإللكتروني في جامعة القدس كانت مرتفعة .وتختلف كذلك مع
دراسة سالم ( )2013والتي أشارت إلى توفر كفايات التعلُّم

بمستحدثات تكنولوجيا التعليم يقل عن حد الكفاية وهو .%75

معظم هذه المتطلبات قد تكون غير متوفرة لدى عضو هيئة
التدريس .وربما ارتبط ذلك بعدم وجود توجيه واضح من ِقبل

توظيفهما مشاعاً بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية .وتتفق هذه

بينما تختلف معها فيما توصلت إليه من نسبة  %66في مجال
مع نتيجة دراسة حناوي وبراهمة ( )2015والتي أشارت إلى أن
الدرجة الكلية لقدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلُّم

على الرغم من وجود بوابة إلكترونية أكاديمية بموقع الجامعة.

اإللكتروني في تصميم وادارة الدروس بدرجة متوسطة ،ومع

بينما ُيالحظ أن الدرجة الكلية لمستوى قدرات أعضاء هيئة
التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم

دراسة جوارنة وآخرون ( )2007والتي أشارت إلى أفراد العينة
يمتلكون مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصال بمستويات

اإللكتروني كانت مرتفعة فيما يتعلق بمعالجة النصوص،

تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة .كما تتماشى مع نتيجة دراسة

وتصميم الدروس بنسبة مئوية قدرها % 83.68 ،% 82.0

على التوالي الجدولين()6،3؛ وقد يرجع ذلك إلى أن أفراد العينة

كل من سالم ( )2013ودراسة الحافظ ( )2013التي توصلت
إلى أن إتقان أعضاء هيئة التدريس للمهارات في مجال التعلُّم

من أعضاء هيئة التدريس والذين غالبيتهم من خريجي كلية

اإللكتروني بنسبة .%84

وفيما يلي جدول يلخص المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لكل محور من محاور القدرات في اإلستبانة والدرجة الكلية لها.
جدول (  )9المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لكل محور من محاور القدرات والدرجة الكلية لها.
محاور القدرات

المتوسط

االنحراف

النسبة

65.611

9.696

% 82.0

مرتفعة

إعداد العروض التقديمية (برنامج 60.296 MS – Power

10.905

.%75

متوسطة

59.482

11.176

.%74.35

متوسطة

معالجة النصوص(برنامج MS – Word

الحسابي

) Point

التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني
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المعياري

المئوية

مستوى القدرة

عصام إدريس كمتور الحسن
أساسيات تصميم الدرس

66.944

8.444

%83.68

مرتفعة

التعامل مع الويب 2.0 -

20.204

6.680

%50.5

الدرجة الكلية للقدرات

54.707

9.380

%73.11

منخفضة جداً

يتضح من الجدول أعاله ( )9أن الدرجة الكلية لمستوى قدرات
أعضاء هيئة التدريس في مجال توظيف التعلُّم اإللكتروني كانت
متوسطة .وربما ُيبرر الباحث هذه النتيجة إلى أن هذه القدرات
مجتمعة ال تستخدم بشكل يومي ومعتاد من ِقبل أعضاء هيئة
التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم ،وبالتالي لم تكن جزءاً

من المهام الرئيسة التي يقوم بها عضو هيئة التدريس ،ولعله
مؤشر ربما يعكس ضعف الكفاءة الخارجية لمجال التعلُّم
اإللكتروني؛ فالتركيز ال يزال على بعض المهارات البسيطة في
تشغيل أجهزة الوسائل التعليمية ،فضالً عن ذلك فإن الممارسة
التدريسية القائمة بالكلية ال ِّ
تمكن من احتواء ممارسة عضو هيئة
التدريس للمهارات المرتيطة بالتعلُّم اإللكتروني نظ اًر لما لما

تحتاج إليه من تجهيزات تقنية ومادية مما يحول دون التوظيف
األمثل للتعلُّم اإللكتروني في التدريس .األمر الذي يعكس مدى
الحاجة إلى توفير البني التحتية التقنية والمعلوماتية ومن ثم

اإلرتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة
الخرطوم في مجال التعلُّم اإللكتروني .وقد ترتبط هذه النتيجة بما
لمسه الباحث من وجود رغبة لدى أعضاء هيئة التدريس بالكلية
في التكيف مع معطيات التعلُّم اإللكتروني ،وفي تحسين مهاراتهم
في توظيف القدرات المرتبطة بالتعلُّم اإللكتروني ،وربما اقترن
ذلك بمدى الوعي التقني لدى أفراد العينة من أعضاء هيئة

متوسطة

كانتا بنسبة  %74.35 ،%75على التوالي .وهي بدرجة
متوسطة حيث أن هاتين القدرتين ال تستخدمان بشكل مستمر
بين أعضاء هيئة التدربيس بكلية التربية في جامعة الخرطوم،
ويعزز ذلك أن نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ال
يوظفون تقنية العروض التقديمية في تدريسهم؛ األمر الذي يعني
تكثيف الجهود التدريبية بغية تطوير هاتين القدرتين واإلرتقاء
بهما إلى مستوى أعلى .وتأتي هذه النتيجة في سياق مع ما
أشارت

إليه

دراسة

كيليون

وجاالغار

&

Killion

) )Gallagher,2012من حاجة أفراد العينة إلى تطوير مستمر
في مجال التعلُّم اإللكتروني فضالً عن حاجتهم إلى تعلم طرق
جديدة للتدريس عبر اإلنترنت من خالل التواصل والتدريب،
ولعل هذا ما أكدت عليه دراسة ليكوك ((Laycock, 2010
فيما أشارت إليه من أهمية للتدريب في تطوير مستوى المهارات
المطلوبة الستخدام التعلُّم اإللكتروني .وتختلف هذه النتيجة مع
نتيجة دراسة الحافظ ( )2013ونتيجة دراسة سالم ()2013
والتي توصلت إلى أن توافر قدرات التعلُّم اإللكتروني ألعضاء
هيئة التدريس في محور استخدام اإلنترنت كانت بدرجة عالية.

التدريس نحو إمكانية توظيف وتبني تلك القدرات لما لها من

ثانياً :لإلجابة عن السؤال السابع والذي ينص على"هل توجد

الجامعي.

في متوسطات قدرات أعضاء هيئة التدربيس بكلية التربية في

أهمية في تعزيز مهنية أعضاء هيئة التدريس في التعليم

فروق ذات دال لة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a= 0.05

وبالرجوع إلى الجدول أعاله ،يتبين كذلك أن مستوى القدرة

جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم اإللكتروني تعزى إلى المؤهل

ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في

العلمي (ماجستير ،دكتوراه) ؟" تم استخدام اختبار (ت) لعينتين

مجال توظيف التعلُّم اإللكتروني فيما يتعلق بإعداد العروض

مستقلتين والجدول التالي ( )10يوضح نتيجة ذلك:

التقديمية ،والقدرة على التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني
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جدول ( )10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتيجة اختبار (ت) لعينتين مستقلتين تبعاً إلى المؤهل العلمي
المؤهل

المتوسط

االنحراف

العلمي

الحسابي

المعياري

دكتوراه

64.6207

10.3386

ماجستير

66.7600

8.9642

إعداد العروض

دكتوراه

57.5517

10.8779

التقديمية

ماجستير

63.4800

10.2434

التعامل مع

دكتوراه

57.5862

12.6421

ماجستير

61.6800

8.9430

دكتوراه

67.1379

9.3493

الدرس

ماجستير

66.7200

7.4416

إستخدام المقررات

دكتوراه

30.2759

10.3748

ماجستير

33.8400

8.1684

دكتوراه

18.8621

7.3568

ماجستير

21.7600

5.5399

دكتوراه

296.0345

45.4112

ماجستير

314.2400

39.2633

القدرات
معالجة النصوص

اإلنترنت والبريد
اإللكتروني
أساسيات تصميم

اإللكترونية

التعامل مع الويب
االستبانة ككل

*دالة إحصائياً

درجة

القيمة

الحرية

االحتمالية

0.806

52

0.424

2.051

52

*0.045

قيمة "ت"

1.353

52

0.182

.180

52

0.858

1.386

52

0.172

1.614

52

0.113

1.563

52

0.124

يتضح من الجدول ( )10أعاله عدم وجود فروق ذات داللة

التقديمية مقارنة مع نظرائهم من حملة الدكتوراه .وربما يرجع ذلك

إحصائية بين المتوسطات الحسابية آلراء أفراد العينة حول

إلى زيادة حسهم الوظيفي ،كما يمكن تفسير هذه النتيجة على

النصوص ،التعامل مع اإلنترنت ،أساسيات تصميم الدرس،

التدريبية والتنشيطية التي نظمها قسم تقنيات التعليم بالكلية في

واستخدام المقررات اإللكترونية ،والتعامل مع الويب –  2تبعاً

مجال إعداد العروض التقديمية  PowerPointخالل الفترة من
العام  2014 – 2012من ِقبل أعضاء هيئة التدريس من

في جامعة الخرطوم من دورات تدريبية وخبرات عملية في مجال
التعلُّم اإللكتروني فيما تمت اإلشارة إليه من قدرات هو ذاته

من أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه.
ويبدو أن هذه النتيجة ال تتفق مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة

بغض النظر عن ما يحمله من درجة ماجستير أو دكتوراه،

السيف ( )2009ودراسة النجار ( )2009ودراسة آل مسعد

وعليه فإن الخبرات والمهارات التي يكتسبها عضو هيئة التدريس
جراء توظيفه للتعلُّم اإللكتروني هي ذاتها بغض النظر عن

( )2012والتي أشارت جميعها إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،كما تتماشى مع دراسة

مؤهله العلمي .بينما توجد فروق دالة إحصائياً في القدرة على

عساف و الصريرة ( )2012التي لم تتوصل إلى وجود فروق

مستوى قدرة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية على معالجة

للمؤهل العلمي (ماجستير ،دكتوراه) ،ويعزو الباحث هذه النتيجة
على أساس أن ما يخضع له عضو هيئة التدريس بكلية التربية

إعداد العروض التقديمية لصالح حملة الماجستير؛ األمر الذي

يعني أن حملة الماجستير من أعضاء هيئة التدربيس بكلية

التربية في جامعة الخرطوم كانوا أكثر قدرة على إعداد العروض

أساس ما عايشه الباحث من اإلقبال الذي وجدته الدورات

حملة درجة الماجستير؛ بينما لم تجد هذه الدورات نفس اإلقبال

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في استخدام
أعضاء هيئة التدريس للتعلُّم اإللكتروني في التدريس الجامعي.
بينما أتفقت مع نتيجة دراسة حناوي وبراهمة ( )2015والتي لم
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تتوصل إلى فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل

في متوسطات قدرات أعضاء هيئة التدربيس بكلية التربية في

جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم اإللكتروني تعزى إلى

العلمي .في الوقت الذي توصلت فيه دراسة عطار ()2011
إلى أن درجة احتياجات أفراد العينة في مجال التعلُّم اإلكتروني

التخصص(علوم طبيعية ،علوم اجتماعية ،علوم تربوية)"؟ تم

الدكتوراه.

 )ANOVAوالجدول ( )11يوضح نتيجة ذلك:

تختلف باحتالف المؤهل العلمي لصالح من يحملون درجة

ثالثاً :لإلجابة عن السؤال الثامن والذي ينص على""هل توجد

استخدام إختبار تحليل التباين األحادي (

One-way

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 = α

جدول (  ) 11نتيجة إختبار تحليل التباين األحادي(  ،)One-way ANOVAللمقارنة بين متوسطات آراء أفراد العينة حول
محاور اإلستبانة واالستبانة ككل تبعاً للتخصص
القدرات

مصدر التباين

إعداد العروض
التقديمية

التعامل مع
اإلنترنت

أساسيات تصميم
الدرس

إستخدام المقررات
اإللكترونية

التعامل مع الويب

االستبانة ككل

مجموع

المتوسطات

الحرية

المتوسطات

103.631

2

51.816

4879.202

51

95.671

الكلي

4982.833

53

-

بين المجموعات

12.107

2

6.054

6291.152

51

123.356

الكلي

6303.259

53

-

بين المجموعات

94.717

2

47.358

6524.765

51

127.937

الكلي

6619.481

53

-

بين المجموعات

234.688

2

117.344

3544.146

51

69.493

الكلي

3778.833

53

-

بين المجموعات

8.372

2

4.186

4777.331

51

93.673

الكلي

4785.704

53

-

بين المجموعات

25.555

2

12.777

2339.204

51

45.867

الكلي

2364.759

53

-

-

بين المجموعات

32.418

2

16.209

.008

بين المجموعات
معالجة النصوص

درجات

مربعات

قيمة" ف"

داخل

المجموعات

داخل

المجموعات

داخل

المجموعات

داخل

المجموعات

داخل

المجموعات

داخل

المجموعات
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0.542

القيمة

االحتمالية

0.585

.049

0.952

.370

0.692

1.689

0.195

.045

0.956

.279

0.758

0.992
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داخل

المجموعات
الكلي

99157.008

51

1944.255

99189.426

53

-

-

يتبين من الجدول أعاله ،أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة
"ف" المقروءة من الجداول اإلحصائية أمام درجتي حرية

( )2010التي أشارت إلى وجود فروقاً ذات داللة إحصائية في

متغير التخصص لصالح التخصصات العلمية؛ والتي أظهرت

( )51 ،2وتحت مستوى داللة  0.05والتي تساوي  ،2.55مما

مستوى استخدام أعلى من التخصصات األدبية.كما ال تتماشى

يبين ذلك؛ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

مع نتيجة دراسة سالم ( )2013والتي أظهرت فروقاً ذات داللة

(علوم طبيعية ،علوم اجتماعية ،وعلوم تربوية) حول مستوى قدرة

تعزى لمتغير التخصص لصالح التخصصات العلمية.

أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في

عموماً يرى الباحث وفي ضوء نتيجة السؤالين  7،8إن عدم

المتوسطات الحسابية آلراء أفراد العينة تبعاً لمتغير التخصص

معالجة النصوص،إعداد العروض التقديمية،التعامل مع اإلنترنت
والبريد اإللكتروني،أساسيات تصميم الدرس ،استخدام المقررات

اإللكترونية ،وامتالك مهارات متقدمة في التعامل مع الويب –
 .2وربما تُفسر هذه النتيجة على خلفية أن توظيف التعلُّم
اإللكتروني قد أضحى ضرورياً لجميع التخصصات ،وأن غالبية
أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم قد

أصبحوا على إدراك تام بذلك ،األمر الذي يعكس رغبة كبيرة من

إحصائية في محور استخدام الحاسوب ومحور استخدام اإلنترنت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أعضاء هيئة
التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم

اإللكتروني تعزى إلى المؤهل العلمي أو التخصص ربما يعكس
بدرجة كبيرة مدى األهمية التي اكتسبها مجال التعلُّم اإللكتروني
كواقع ال يمكن تجاوزه في التعليم الجامعي بغية ترقيته وتطويره.
رابعاً :لإلجابة عن السؤال التاسع والذي ينص على"هل توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 = α

أعضاء هيئة التدريس على تحسين مستوى قدراتهم على توظيف
التعلُّم اإللكتروني في التعليم الجامعي.وقد يوحي ذلك بمدى

بين متوسطات قدرات الهيئة التدريسية بكلية التربية في جامعة

إزدياد الوعي التقني والمعلوماتي لدى أعضاء هيئة التدريس.

التدريبية في مجال العمل؟" .تم استخدام إختبار تحليل التباين

وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهبت إليه نتيجة دراسة كل من دراسة

العجرمي ( )2012ودراسة آل مسعد ( )2012ودراسة الحافظ
( ،)2013بينما لم تتفق مع ما توصلت إليه دراسة الجودي

الخرطوم في مجال التعلُّم اإللكتروني تعزى إلى الدورات
األحادي(  )One-way ANOVAوالجدول ( )12يوضح

نتيجة ذلك:

جدول (  ) 12نتيجة إختبار تحليل التباين األحادي(  )One-way ANOVAللمقارنة بين متوسطات آراء أفراد العينة حول محاور
اإلستبانة واإلستبانة ككل تبعاً إلى الدورات التدريبية
مصدر التباين

بين المجموعات

مجموع المربعات
30208.431

درجات

الحرية

متوسط

المربعات

3

10069.477

68980.995

50

1379.620

99189.426

53

-

قيمة

"ف"

المجموع الكلي

االحتمالية
.000

7.299
داخل المجموعات

القيمة

اإلستنتاج

توجد فروق ذات
داللة إحصائية

-

يظهر من الجدول ( )12أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية

الخرطوم في مجال التعلُّم اإللكتروني تعزى لمتغير الدورات

في قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة

التدريبية في مجال العمل ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حناوي
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وللكشف عن مواطن الفروقات بين مستويات متغير عدد الدورات

وبراهمة ( )2015والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية في قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلُّم

التدريبية تم استخدام اختبار المقارنات البعدية ( ) LSDمتدرجة

اإللكتروني حسب متغير عدد الدورات التدريبية.

تصاعدياً .والجداول ( )16( ،)15( ،)14( ،)13تبين نتيجة
ذلك:

جدول ( )13يوضح اختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة في معالجة النصوص ،إعداد العروض التقديمية
معالجة النصوص

عدد الدورات

إعداد العروض التقديمية

1

2

1

2

3

52.250

-

44.250

-

-

2-1

-

64.462

-

59.462

-

4-3

-

67.941

-

61.529

61.525

 5فأكثر

-

71.857

-

-

69.571

لم ألتحق في أي
دورة

يتضح من الجدول أعاله ( )13أن هناك ثمة اختالفاً معنوياً بين
الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية وكال من الذين إلتحقوا بدورة

دورات ،والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر حول مستوى قدرات
أعضاء هيئة التدريس في إعداد العروض التقديمية ،كما يوجد

واحدة إلى دورتين ،والذين إلتحقوا بثالث دورات إلى أربع دورات

اختالف أيضاً بين الذين إلتحقوا بدورة واحدة إلى دورتين والذين

معالجة النصوص ،بينما ال يوجد اختالف معنوي بين الذين

العروض التقديمية ،بينما ال يوجد اختالف معنوي بين الذين

إلتحقوا بدورة واحدة إلى دورتين ،والذين إلتحقوا بثالث دورات إلى

إلتحقوا بدورة واحدة إلى دورتين ،والذين إلتحقوا بثالث دورات إلى

أربع دورات ،والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر.مما يؤكد ذلك
أن الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية في مجال التعلُّم

أربع دورات .وأيضاً ال يوجد اختالف بين الذين إلتحقوا بثالث

اإللكتروني أقل قدرة على معالجة النصوص (برنامج MS -

يؤكد ذلك أن الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية في مجال
التعلُّم اإللكتروني مستوى قدرتهم على إعداد العروض التقديمية

كما يتبين أيضاً من الجدول أعاله؛ وجود اختالف معنوى بين

أضعف من غيرهم،كما نالحظ أن مستوى القدرة يزداد كلما

والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر ،حول مستوى القدرة في

 )Wordمن غيرهم.

الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية وكال من الذين إلتحقوا

إلتحقوا بخمس دورات فأكثر ،حول مستوى المقدرة على إعداد

دورات إلى أربع دورات والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر .مما

إزدادت عدد الدورات التدريبية.

بدورة واحدة إلى دورتين ،والذين إلتحقوا بثالث دورات إلى أربع

جدول ( )14اختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة في التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني ،إستخدام المقررات اإللكترونية
التعامل مع اإلنترنت والبريد

إستخدام المقررات

اإللكتروني

اإللكترونية

عدد الدورات
1

2

1

2

لم ألتحق في أي دورة

39.5000

-

23.7500

-

1–2

-

60.3462

31.1538

31.1538

3–4

-

61.1176

31.7059

31.7059

 5فأكثر

-

63.7143

-

40.0000
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يتبين من الجدول ()14؛ أن هناك اختالفاً معنوىاً بين الذين لم

معنوي بين الذين إلتحقوا بدورة واحدة إلى دورتين ،والذين إلتحقوا

يلتحقوا في أي دورة تدريبية وكال من الذين إلتحقوا بدورة واحدة

بثالث دورات إلى أربع دورات ،والذين إلتحقوا بخمس دورات

إلى دورتين ،والذين إلتحقوا بثالث دورات إلى أربع دورات،

فأكثر.مما يؤكد ذلك أن الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية في
مجال التعلُّم اإللكتروني أقل قدرة على التعامل مع اإلنترنت

التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني .بينما ال يوجد اختالف

والبريد اإللكتروني من غيرهم.

والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر حول مستوى المقدرة في

جدول ( )15اختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة التعامل مع الويب
عدد الدورات

التعامل مع الويب
1

2

3

لم ألتحق في أي دورة

11.2500

-

-

1–2

-

19.1176

-

3–4

-

20.6538

20.6538

 5فأكثر

-

-

26.2857

يتضح من الجدول أعاله ()15؛ وجود اختالف معنوى بين

بينما ال يوجد اختالف معنوي بين الذين إلتحقوا بدورة واحدة إلى

الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية وكال من الذين إلتحقوا

دورتين والذين التحقوا بثالث دورات إلى أربع وبين الذين إلتحقوا

بدورة واحدة إلى دورتين ،والذين إلتحقوا بثالث دورات إلى أربع

التحقوا بثالث دورات إلى أربع والذين إلتحقوا بخمس دورات

دورات ،والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر .كما يوجد اختالف
بين الذين إلتحقوا بثالث دورات إلى أربع دورات والذين إلتحقوا

فأكثر .مما يؤكد ذلك أن الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية
في مجال التعلُّم اإللكتروني أقل قدرة على التعامل مع الويب -

بخمس دورات فأكثر حول مستوى المقدرة في التعامل مع الويب.

 2من نظرائهم.

جدول ( )16اختبار ) (LSDللمقارنات المتعددة حول محاور اإلستبانة ككل
عدد الدورات

اإلستبانة ككل
1

2

3

لم ألتحق في أي دورة

235.7500

-

-

1–2

-

300.5769

-

3–4

-

310.8235

310.8235

 5فأكثر

-

-

342.7143

نالحظ من الجدول ( )16وجود اختالف معنوى بين الذين لم

دورات إلى أربع دورات والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر .مما

يلتحقوا في أي دورة تدريبية وكال من الذين إلتحقوا بدورة واحدة

يؤكد ذلك أن الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية في توظيف
التعلُّم اإللكتروني من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في

إلى دورتين ،والذين إلتحقوا

بثالث دورات إلى أربع دورات،

والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر .كما يوجد اختالف بين

الذين إلتحقوا

دورة واحدة إلى دورتين والذين إلتحقوا بخمس

دورات فأكثر حول قدرات الهيئة التدريسية بكلية التربية في
جامعة الخرطوم في توظيف التعلُّم اإللكتروني .بينما ال يوجد
اختالف معنوي بين الذين إلتحقوا بدورة واحدة إلى دورتين والذين
إلتحقوا بثالث دورات إلى أربع .وبين والذين إلتحقوا

بثالث

جامعة الخرطوم أن قدراتهم أضعف في توظيف التعلُّم
اإللكتروني من غيرهم.

ُيستنتج من النتائج السابقة جداول ()16( ،)15( ،)14( ،)13
فيما يتعلق بالمقارنات البعدية الخاصة بمتغير الدورات التدريبية

أن هناك عالقة طردية بين عدد الدورات التدريبية وقدرات
أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني ،فتعدد
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التربية جامعة الخرطوم إلى خلق بيئة تعليمية إلكترونية مبنية
على نظرة شاملة لمنظومة التعلُّم اإللكتروني ،وبما يتبعها من

توظيف التعلم اإللكتروني.

خطة تدريبية واضحة إلخضاع أعضاء هيئة التدريس إلى عدد

لعضو هيئة التدريس مما يساعد في رفع قدراته في مجال
وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة حناوي وبراهمة

( )2015ودراسة سالم ( )2013التي توصلت إلى وجود فروق

ذات داللة إجصائية في جميع المحاور تعزى لمتغير عدد
الدورات التدريبية في مجال التعلُّم اإللكتروني لصالح ممن

حضروا ثالث دورات فأكثر.

كاف من الدورات التدريبية .وبالتالي لم يعد مقبوالً عدم حضور
عضو هيئة التدريس ألي دورة تدريبية في مجال التعلُّم
اإللكتروني .وهنا تبرز أهمية األخذ بمبدأ تكافؤ الفرص في
التمتع بالتدريب ألعضاء هيئة التدريس في إطار استراتيجية

محددة األهداف بعيداً عن التنظيم العفوي لدورات تدريبية ال

تخدم إال فئات محدودة من أعضاء هيئة التدريس .من جانب

ويعزو الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني تعزى

آخر ينبغي أن ترتبط هذه العملية التدريبية بمفهوم النمو المستمر

لمتغير الدورات التدريبية إلى التباين في عدد الدو ارت التدريبية

من خالل السعي لتوفير دورات تدريبية تتميز بالتنوع والمرونة،

التي خضع لها أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ومدى
فعاليتها (بين دورة واحدة وأكثر) .وقد يرجع ذلك إلى أن توظيف
التعلُّم اإللكتروني ربما ال يمثل ممارسة حقيقية من خالل دورات
تدريبية منظمة ومحددة يخضع لها جميع أعضاء هيئة التدريس

بكلية التربية.
من جهة أخرى ،ربما تُعزى هذه النتيجة إلى أن هناك بعض

من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم،

باعتبارهم جزء ال يتج أز من أعضاء هيئة التدريس بجامعة

الخرطوم ،ربما تتاح لهم فرص التدريب المستمر وحضور

والتأكيد على أهمية التقويم كعملية مستمرة تالزم البرامج والدورات

التدريبية ،بحيث تعدل من مسارها ،بما يستجيب ألهداف
التدريب واشباع حاجة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وتنمية
قدراتهم في توظيف التعلُّم اإللكتروني.
التوصيات

من خالل ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ،فإن الباحث يتقدم

بالتوصيات اآلتية:

 -تصميم برنامج تدريبي متكامل بحيث يكون إجبارياً لجميع

أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم
يتضمن القدرات المتعلقة بالتعلُّم اإللكتروني؛ على أن يمثل

الدورات التدريبية بمركز التدريب المتقدم بجامعة الخرطوم ،والذي

ما ِ
برح يقدم الدورات المهنية ألعضاء هيئة التدريس في مجال
التعلُّم اإللكتروني من خالل التركيز على المهارات األساسية

ال.
كل مجال برنامجاً تدريبياً مستق ً
 -تغيير النظرة إلى التعلُّم اإللكتروني من مجرد أدوات ووسائل

والتطبيقات المرتبطة بها وغيرها من مهارات توظيف وتكنولوجيا

معينة لعضو هيئة التدريس إلى كونه منظومة تدريسية

المعلومات واالتصال ،وبالمقابل هناك عدد من أعضاء هيئة

تتضمن مجاالت بمستويات مختلفة؛ يتطلب األمر تقويمها

اتدريس بكلية التربية لم ينالوا حظهم كامالً من هذه الدورات

من فترة ألخرى.

التدريبية .وقد يرتبط ذلك بمدى إدراك أعضاء هيئة التدريس

بكلية التربية بجامعة الخرطوم لألهمية القصوى والدور الفعال
الذي يلعبه التعلُّم اإللكتروني في إحداث تطور نوعي في

 العمل على توفير خدمات استشارية بكلية التربية في جامعةالخرطوم من خالل إنشاء مركز مصادر للتعلُّم بالكلية
لتقديم خدمات استشارية ألعضاء هيئة التدريس في
مجاالت التعلُّم اإللكتروني المتعددة.

التدريس الجامعي وما يتطلبه ذلك من إدارة واعية وتهيئة معنوية
تشجع أعضاء هيئة التدريس على حضور الدورات التدريبية في
مجال التعلُّم اإللكتروني.

 -حث أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة

وبما أن التعلُّم اإللكتروني استحداث تعليمي ووسيلة فعالة في

الخرطوم بضرورة االهتمام باإلرتقاء بمستوى قدراتهم في
مجال التعلُّم اإللكتروني؛ بالقدر الذي يمكنهم من تنفيذ

التعليم الجامعي في ضوء األدوات التقنية واإلتصاالت

االستراتيجيات التعليمية المناسبة وايصال المعلومة إلى

اإللكترونية التي يوظفها؛ يمكن القول بأنه لم يصل بعد في كلية

طالبهم بكل سهولة ويسر.
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الملك سعود.
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.56
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عساف جمال؛ و الصريرة ،خالد ( .)2012مدى وعي أعضاء
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التدريس في جامعة الطائف في ضوء احتياجاتهم في

مجال تكنولوجيا المعلومات الرياض :المركز الوطني للتعلم

اإللكتروني وواقع استخدامهم له في التدريس .المجلة

اإللكتروني والتعليم عن بعد.
الحافظ ،محمود ( .)2013التعلُّم اإللكتروني ودرجة تمكن أعضاء

التربوية.235 – 191،)1(102 ،
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مستحدثات تكنولوجيا التعليم" .مجلة دراسات في المناهج

الحسن ،عصام؛ وحياتي الطيب (" .)2014توظيف التعليم

واإلشراف التربوي ،الرياض.57 – 19 ،)1(3،

اإللكتروني في برامج التعليم العام في السودان" .مجلة كلية

العطروزي ،محمد (" .)2002التعليم اإللكتروني – أحد نماذج

التربية .تصدر عن كلية التربية ،جامعة الخرطوم،)8(6 ،
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ملحق ()1
بسم اهلل الرحمن الرحيم
إستبانة

عزيزي الفاضل  :عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم ---------------------------
تحية واحتراماً ..وبعد

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

تهدف هذه اإلستبانة التي بين يديك إلى تقويم مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني بكلية التربية في
جامعة الخرطوم ،وما يتبع ذلك من التعرف على واقع تلك القدرات في ِظل عدد من متغيرات الدراسة .ولتحقيق ذلك طور الباحث

هذه األداة لتشمل عدداً من المتغيرات المستقلة ،كما شملت خمسة محاور ضمت (  ) 82فقرة.

عليه ُيرجى كريم تفضلكم بقراءة فقرات اإلستبانة بدقة وموضوعية ،وتحديد درجة االستجابة عنها بوضع إشارة ) √ ( في المكان
المناسب  -أمام كل فقرة – والتي تحدد درجة موافقتك على مضمونها ،نرجو التكرم بعدم ترك فقرة دون إبداء رأيك فيها؛ حيث ال

توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة .مؤكدين لكم أن آراؤكم ستبقى سرية ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
مع جزيل الشكر على حسن تعاونكم
الباحث
القسم األول  :المعلومات الشخصية

د /عصام إدريس كمتور الحسن

المؤهل العلمي:
دكتوراه (

ماجستير (

)

)

التخصص -------------- :القسم الذي تنتمي إليه---------------------------- :
الخبرة العملية في المقررات اإللكترونية:

تطوير مقررات إلكترونية ( ) لم أشارك في تطوير مقررات إلكترونية ( ) التدريس عبر مقررات إلكترونية ( ) لم استخدم مقررات
إلكترونية ( )
عدد الدورات التدريبية في مجال التعلم اإللكتروني:
( 2–1

)

( 4-3

القسم الثاني :فقرات اإلستبانة

)  5فأكثر ( ) لم ألتحق في أي دورة ( )

المحور األول :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في معالجة النصوص (برنامج : )MS-Word
م

الفقرة

1

تنسيق الخط (نوعه ،حجمه ونمط لونه)

2

نسخ النصوص ولصقها

3

التدقيق اإلمالئي

4

تنسيق الفقرات

مستوى القدرة
مرتفعة جداً
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مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفضة جداً

عصام إدريس كمتور الحسن
5

حفظ الملف

6

نسخ التنسيق

7

إدراج أرقام الصفحات

8

إدراج الجداول وتنسيقها

9

التعداد الرقمي والنقطي

10

تنسيق خاليا الجدول (دمج ،تقسيم)

11

إداج أعمدة وصفوف في الجداول

12

إعداد الصفحة من حيث الهوامش واتجاه

13

إدراج الرموز وتنسيقها

14

حفظ الملف كقالب Template

15

إدراج الترويس والتذييل

16

تأمين الملف بكلمة مرور

الصفحة

المحور الثاتي :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في إعداد العروض التقديمية
( برنامج .) MS-PowerPoint
م

الفقرة

1

إدراج شريحة جديدة

2

خذف الشرائح ،نقلها ونسخها

3

إدراج رقم للشريحة

4

إدراج مربع نص وتنسيقه

5

تغيير تخطيط الشريحة

6

تنسيق خلفية الشريحة بتأثيرات التعبيئة المختلفة

7

إدراج أشكال تلقائية وتنسيقها

8

إدراج صورة من ملف وتنسيقها

9

إدراج الصوت

10

إدراج تخطيط (رسم بياني) وتنسيقه

11

إضافة التأثيرات الحركية

12

التحكم بالمراحل اإلنتقالية للشرائح

13

إدراج شريحة رئيسة

14

إدراج تخطيط هيكلي وتنسيقه

15

عمل ارتباط تشعيبي مع شريحة أخرى

16

إدراج فيديو

مستوى القدرة
مرتفعة جداً

168

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفضة جداً
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المحور الثالث :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني.
م

مستوى القدرة

الفقرة
مرتفعة جداً
من

أكثر

1

استخدام

2

معالجة الرسائل الصادرة من حيث إنشائها وتحديد

3

معالجة الرسائل الواردة من حيث استعراضها وعرض

4

تحميل ملفات وبرامج من شبكة اإلنترنت على

5

إرفاق ملفات عبر البريد اإللكتروني

6

حفظ الصورة من الشبكة كملف في حاسوبك.

7

تصفح المواقع والتمييز بين أنواعها:

8

فرز الرسائل الواردة والصادرة بحسب الوقت ،التاريخ.

9

تصنيف الرسائل الواردة في مجلدات.

10

إنشاء بريد إلكتروني جديد.

11

التحكم بإعدادات البريد اإللكتروني من حيث تغيير

12

التحكم بامكانية التراجع عن إرسال رسالة.

13

إضافة التوقيع الشخسي على الرسائل.

14

البحث في مواقع الفيديو.

15

إدارة المفضلة في متصفح اإلنترنت كإضافة موقع أو

16

تغيير كلمة المرور والتعديل على البيانات الشخصية

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

متصفح

منخفضة
جداً

لإلنترنت()Firefox,Explorer,Google chrom
المرسل إليه
مرفقاتها.
حاسوبك

com,net ,gov

edu,

اللغة.

حذفه.

المحور الرابع :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في أساسيات تصميم الدروس.
م

مستوى القدرة

الفقرة
مرتفعة جداً

1

معرفة استراتيجيات التعليم المختلفة والتمييز بينها.

2

تحديد مواصفات السلوك التدريسي للطالب.

3

مراعاة األسس النفسية عند بناء عملية التعلم (من

4

التمييز بين مستويات األهداف التعليمية في مجاالتها

السهل إلى الصعب ،ومن البسيط إلى المركب)..
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مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جداً

عصام إدريس كمتور الحسن
المختلفة.
5

صياغة األهداف التعليمية سلوكياً بحيث تكون قابلة

6

استخدام أساليب التشويق وجذب االنتباه.

7

توظيف وسائط تعليمية (صور،أشكال ،فيديو) مناسبة

8

تجزئة المحتوى إلى أجزاء صغيرة (وحدات) في ضوء

9

إدارة عملية التغذية الراجعة وتوظيفها لتعلم الطالب.

10

إثارة دافعية الطالب للتفاعل مع المحتوى التعليمي.

11

تحليل المحتوى إلى حقائق ومفاهيم واجراءات.

12

متابعة االختبارات التكوينية والختامية المرتبطة

13

تصميم األنشطة التعليمية الداعمة لعملية التعلم.

14

مراعاة الفروق الفردية بين الطالب من حيث القدرات

15

تطوير نتائج التقويم لالستفادة منها في تحسين األداء.

16

السماح للطالب بأن يتقدم في دراسته بحسب قدراته

للتحقق والقياس.

لدعم المحتوى.
األهداف.

باألهداف التعليمية.

واالحتياجات.

وامكاناته.

المحور الخامس :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في استخدام المقررات اإللكترونية.
م

الفقرة

1

معرفة مكونات صفحة المقررات اإلكترونية على مواقع

2

التعامل مع المقرر بمرونة من حيث الحذف واإلضافة

3

إدارة الملفات وتحميلها إلى الطالب.

4

الوصول إلى حلقات النقاش والمشاركة فيها والرد

5

قراءة االرسائل الواردة الجديدة والرد عليها.

6

متابعة أداء الطالب ومدى تقدمهم لتقديم المساعدة

7

إدراج حلقة نفاش جديدة.

8

الوصول إلى إرشيف الرسائل الصادرة منك سابقاً.

مستوى القدرة
مرتفعة جداً

9

الجامعة ووظيفة كل منها.
والتعديل.

عليها.

عند الحاجة.

إرسال رسالة جديدة (للطالب أو أي جهة أخرى) عبر
170

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جداً
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البوابة اإللكترونية.
10

استخدام جدول التقويم الزمني الخاص بالمقرر

اإللكتروني.

المحور السادس :مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الخرطوم في امتالك مهارات متقدمة في التعامل مع
الويب .)Web2.0( 2 -
م

الفقرة

1

المعرفة بمفهوم الويب –  )Web2.0( 2وطبيعة

2

إدارة صفحة خاصة بك على إحدى تطبيقات الشبكات

3

استخدام أحد تطبيقات المدونات كمدونات جوجل

4

استخدام أحد تطبيقات المواقع الحرة (ويكي) Wiki

5

إعطاء الطالب

الفرصة في اختيار ما يريد أن

6

بناء موقع إلكتروني باستخدام إحدى التطبيقات كخدمة

7

إتاحة الفرصة لكل طالب المشاركة بحسب قدراته

8

نشر محتوى المحاضرات الصوتية والفيديو عبر أجهزة

مستوى القدرة
مرتفعة جداً

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جداً

خدماته

اإلجتماعية.
وغيرها.

كالويكبيديا وغيرها.

يتعلموه وفي الوقت الذي يناسبهم.
جوجل  google siteوتفعيله.

الطالب الرقمية.

* الويب  : ) Web 2.0( 2-مصطلح جديد ظهر ألول مرة إبان مؤتمر تطوير الويب الذي انعقد بسان فرانسسكو في العام 2003م
وهو يشير إلى مجموعة التطبيقات الشبكية التي أدت إلى تغيير سلوك الشبكة العالمية "انترنت"ويمتاز بالسماح للمستخدمين باستخدام
برامج تعتمد على المتصفح  -الموقع فقط لذلك فإن هؤالء المستخدمين يستطيعون امتالك قاعدة بياناتهم الخاصة على الموقع
باإلضافة إلى القدرة على التحكم بها .ومن ثم السماح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم ،اهتماماتهم ،كما يسمح بتوفير قدر عال من
التفاعلية مع المستخدمين ،السماح كذلك للمستخدمين بتعديل قاعدة البيانات من خالل إضافة ،تغيير ،أو حذف المعلومات.
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إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين في
المدارس الحكومية بمحافظة جنين
محمود حسني االطرش
كلية التربية الرياضية
جامعة النجاح الوطنية  -فلسطين
تاريخ القبول2016/4/21 :

تاريخ التسلم2015/12/8 :

هدفت هذه الدراسة التعرف الى إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين في
المدارس الحكومية بمحافظة جنين ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لمالءمته ألهداف الدراسة .ومن أجل ذلك ،تم توزيع استبيان يقيس اتجاهات
المعلمين نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين ،وقد اشتمل األستبيان على ثالث أبعاد (النفسي واالجتماعي واألكاديمي) .وتكونت عينة الدراسة من
( )20معلما ومعلمة الذين يدرسون التربية الرياضية في محافظة جنين .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها نتائج الدراسة ما يلي :وجود إتجاهات إيجابية لدى
معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين ،وأهم التوصيات التي يوصى بها الباحث ضرورة
إجراء دراسات مستقبلية واسعة ومتجددة في مجال مواجهة الصعوبات التي يعاني منها الطلبة المعاقين في المدارس في حصة التربية الرياضية( .الكلمات
المفتاحية :اإلتجاهات ،النفسي ،االجتماعي ،األكاديمي ،دمج المعاقين ،محافظة جنين(.
Mahmoud H Al Atrash
An-Najah National University – Nablus
his study aimed to identify the attitudes of physical education teachers towards integration of students with
disabilities with normal students in physical education class in public school in Jenin Governorate. The researcher
used a questionnaire consists of three domains (Psychological, social and academic) to measure the attitudes of
(20) physical education teachers towards integration of students with disabilities with normal students. The result shows
a positive attitudes among teachers of physical education towards integration of students with disabilities with normal
students in physical education class. The researcher recommended the need for a renewable future studies to face of the
difficulties experienced by students with disabilities in schools and Physical Education Class. (Key words: Attitudes,
psychological, and social, academic, integration of the disabled, Jenin Governorate).

T

مقدمة البحث:

تعد االتجاهات عنص ار مهما في تحديد ميول األفراد ضمن

تكاتف كافة الجهود من جميع الجهات في سبيل اعداد هؤالء

منظمومة البناء االجتماعي ،ودرجة تأثيرها على المجتمع الذي

األفراد ومحاولة دمجهم بالمجتمع.

سيتحمل تبعات هذه الميول باختالفها واتجاهاتها ،فالنتيجة

ويعد الدمج من اإلتجاهات الحديثة في التربية الخاصة والتي

الحتمية لذلك أفراد بدون هدف يعزو ذلك إلى عدم األهتمام

تقوم على مبدأ وضع فئة من ذوي اإلعاقات في بعض صفوف

واالتجاهات السلبية في تنشئتهم ،وأفراد منسحبين إجتماعيا تظهر

المدرسة األساسية ،وفي بعض المواد التعليمية مع شروط

عليهم سلوكيات سلبية لعدم وجود الدافعية بتوجيههم ،وهناك أفراد

اإلستفادة من هذه البرامج( .مسعود) 1984 ،

تعمل االتجاهات على نموهم نحو الميول اإليجابية والدوافع

وأخذت المدرسة العادية تحتل الصدارة من حيث مالءمتها لكثير

شعو ار بوجود هدف ما(.عمايرة )2003 ،حيث تعد االتجاهات

تغييرات هامة وضرورية في التدابير األولية لعملية التعليم لدمج

المرغوبة هدفا اساسيا وهاما للتربية في مختلف مراحلها

األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية مع األطفال العاديين في

التعليمية ،وهذا أمر ال يقل أهمية عن اكتساب المعرفة العلمية،

المدارس العادية ،فقد واجه األشخاص ذوى االعاقات مشاكل

لقد أهتمت العديد من دول العالم بالمعاقين على اختالف أنواع

لمجارة أقرانهم الطلبة العاديين( .الروسان)1998 ،
ا
من عالقات

إعاقتهم بدنيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا بغرض اإلستفادة من

وقد ظهرت هذه القضية بشكل واضح نتيجة االنتقادات التي

قدراتهم وامكاناتهم المتبقية وبأقل جهد ،األمر الذي يستوجب

وجهت لعزل الطفل المعاق عن األطفال غير المعاقين ،وقد أدى

المشتركة التي تسعى إلى ربط الجماعات ببعضها ،ومنح األفراد

وتطوير مهارات التفكير العلمي( .عبيد)2012 ،

من هؤالء الطفال ،وأخذت بالتالي تركز الجهود على إحداث

ومعيقات وصعوبات في التكيف مع البيئة المدرسية بما يسوده

ذلك إلى ظهور أشكال متعددة من الدمج األكاديمي ،والمتمثلة
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محمود حسني االطرش

في الصفوف الملحقة بالمدرسة العادية ،وفي الدمج األكاديمي

 -توعية الطلبة ذوو اإلعاقة في المدرسة وتشكيل لجان أصدقاء

الذي أخذ شكال أخر مختلفا عن الدمج االجتماعي.

لذوي االحتياجات الخاصة لتجنب السخرية من الطلبة

وانطالقا من المبادئ والمواثيق الدولية والتي نادت بحق التعليم

األصحاء وحتى نزيل من انفسهم عوامل الخوف واإلرتباك

والذي نظمته اليونسكو بالتعاون مع و ازرة التربية اإلسبانية،

 -إشراك الطلبة المعاقين في اللجان الطالبية واألنشطة

للجميع ،ومنها مؤتمر سالمنكا في اسبانيا عام ( )1994م،

والحرج والعزلة.

للوصول الى مدرسة مرحبة بالجميع ،أي أن يتحمل معلم الصف

الرياضية واالجتماعية والترفيهية المختلفة.

العادي مسؤولية تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة مع توفير

 -التعاون مع المرشد التربوي لتقديم النصائح والتوعية لمعلميهم

يرى أن مدرسة الجميع ليست أكثر من اسم جديد أطلق على

 -وضعهم في مقدمة القاطرة لتسهيل حركتهم من حيث الجري

نظام الدعم التنظيمي واإلداري والتدريسي لهذا المعلم .وهناك من

وزمالئهم وأسرهم.

دمج األشخاص ذوي اإلعاقة.

حول الملعب وتطبيق األلعاب والمهارات.

وعلى الرغم من اإلتجاهات االيجابية نحو الدمج التربوي
للمعاقين إال أن هذه القضية ما زالت ما بين مؤيد ومعارض

 إختيار بعض المهارات الرياضية التي يمكنهم القيام بهاإلشعارهم بالقدرة على األداء واإلنجاز وتخليصهم من عقدة

ولكل منهم مبرراته المختلفة التي تدعم وجهة نظرة حتى أن

العجز أو النقص.

العالمة أشلي ( )Ashely, 2009قالت بإنه  " :إذا كانت عملية

 -عدم تقديم المساعدة لهم إال إذا طلبوا ذلك بأنفسهم.

الدمج خطوة لألمام فهي خطوتان للخلف ".

 -التحدث معهم وجها لوجه وعلى مسافة مريحة لمستوى

وتعد المرحلة األساسية أحد أهم المراحل التي يمر بها الطالب

النظر.

تأسيس الطالب من الناحية اللغوية والكتابية واألكاديمية بشكل

التربوي في الوضع المالئم للطالب عند ركوبه السيارة.

في المرحلة التعليمية لما لها من اهمية كبيره على مستوى

عام ،حيث أنها اللبنة األساسية التي تبنى عليها المراحل

 تقديم النصائح واإلرشادات لألهل بالتعاون مع المرشد -تدريبهم على حركات حاسة اللمس وتقوية العضالت الدقيقة

األخرى ،ومن الناحية التعليمية فيجب على المعلم اإلهتمام

من خالل إستخدام األلعاب الحركية واإلسفنجية.

في العملية التعليمية لكي يتمكنوا من التحصيل األكاديمي وفهم

بها ،مما يسبب لهم اضطرابا نفسيا وفشال أكاديميا.

المواد الدراسية.

(أبو عليا)2009 ،

بعملية دمج المعاقين وانخراطهم مع أقرانهم من الطالب العاديين

وأكد أبراهيم ( )1997والخطيب ( )1992و عمايرة ( )2003و
( )Patrick, 1986أن التربية الرياضية تسعى إلى إعادة

التوافق للمعاقين بحيث تمكنهم من الوصول إلى مستوى مناسب

 -عدم إجبارهم على القيام بالمهام التي ال يستطيعون القيام

مشكلة البحث:

من خالل عمل الباحث في مجال التدريس في الجامعات
واالشراف على المدرسين في المدارس الحكومية التابعة لمديرية

حسب ظروف إعاقتهم ،واالستفادة بما لديهم من القدرات لتأهيلهم
تأهيال أجتماعيا ونفسيا تمهيدا لدمجهم في المجتمع كي ال

التربية والتعليم  -محافظة جنين ،الحظ أن هناك معاناة لدى
الطلبة المعاقين من حيث التحصيل األكاديمي ،وعدم انخراطهم

يشعروا بأنهم قوة بشرية معطلة ،وانهم أقل من غيرهم صالحية

بالشكل الطبيعي مع أقرانهم من الطلبة العاديين في المرحلة

في ممارسة األعمال المنتجة.

األساسية .وتوجد هناك صعوبات يواجها الطالب المعاقين من

وأشار الخطيب ( )1992بإمكانية االستفادة من المعاقين
ومحاولة دمجهم في المجتمع وتأهيلهم بما تسمح به قدراتهم،

ناحية اندماجهم في العملية التعليمية ،وأن حقوقهم في اإلنخراط

التعليمي منعدم ،األمر الذي يؤثر على تحصيلهم العلمي وعلى

واعتبر التربية الرياضية خير وسيلة لتحقيق ذلك.

إندماجهم االجتماعي واألكاديمي.

ومن أهم التوجيهات التي يجب على معلم التربية الرياضية

وتلعب إتجاهات المعلمين دو ار هاما في تحديد نجاح عملية

االلتزام بها أثناء عملية تعليم الطالب ذو اإلعاقة:

الدمج ،حيث تعد العنصر الرئيسي في هذه العملية ،فقد كانت

174

مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 186 -173 ،)1(36
هناك دائما اإلتجاهات اإليجابية والسلبية من قبل المعلمين تجاه

 -إكتشاف المعوقات ونقاط الضعف التي تؤثر على دمج

عملية الدمج ،وقد بين ملشر ( )Melcher, 1971أن المعلمين

الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين والمساعدة على إصالح

الذين لم يتلقوا أي تدريب أو لديهم خبرات في التعامل مع

هذه المعوقات ونقاط الضعف.

وبالتالي كانت لديهم نظرة سلبية تجاه عملية الدمج ،وبالتالي فإن

المعاق إلي القدرة على التعايش مع الطالب العاديين في

التعرف على إتجاهات المعلمين مجتمع الدراسة يعد أم ار هاما

كافة المجاالت وخصوصا حصة التربية الرياضية.

المعاقين قد شعروا أنهم غير معدين للعمل مع المعاقين،

لوضع الحلول المناسبة للنجاح في العملية التعليمية تجاه الطلبة

المعاقين.

 -الوصول إلي حل مالئم يساعد على الوصول بالطالب

 يعد هذا البحث األول من نوعه على مستوى محافظاتفلسطين الذي يهتم بعملية دمج الطلبة المعاقين مع الطالب

العاديين في محافظة جنين.

تساؤالت البحث:

 -قلة الدراسات السابقة التي تتناول موضوع دمج الطلبة

يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية-:

 .1ما إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج
الطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة

العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين.؟

المعاقين مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية.
أهداف البحث:

يسعى البحث الحالي التعرف الى األهداف اآلتية -:

 .2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤α

 .1إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة
المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين في

 )0.05في إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو
دمج الطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة

العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين تبعا لمتغير

المدارس الحكومية بمحافظة جنين.
 .2إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة

الجنس؟.

المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين في

 .3هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
( )0.05 ≤αفي إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية

المدارس الحكومية بمحافظة جنين تبعا لمتغير الجنس.

 .3إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة

نحو دمج الطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية مع

المعاقين (نفسيا واجتماعيا واكاديميا) في حصة التربية

الطلبة العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين تبعا

الرياضية مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة

لمتغير الخبرة في التدريس؟.
 .4هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

جنين تبعا لمتغير الخبرة في التدريس.

 .4إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة

( )0.05 ≤αفي إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية

المعاقين (نفسيا واجتماعيا واكاديميا) في حصة التربية

نحو دمج الطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية مع

الرياضية مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة

الطلبة العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين تبعا

جنين تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

لمتغير المؤهل العلمي؟.

مصطلحات الدراسة:

أهمية البحث:

اإلتجاهات نحو المعاقين  :هو المفهوم الذي يعبر عن محصلة
إستجابات الفرد من حيث القبول أو الرفض نحو موضوع يكون

تكمن أهمية البحث في التعرف إلي:

 إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبةالمعاقين (نفسيا واجتماعيا واكاديميا) في حصة التربية
الرياضية مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة

جنين.

محورة األشخاص المعاقين (عبيد.)2012 ،
الدمج :يعرف إجرائيا بأنه عملية أكاديمية تتم داخل المدرسة

يقوم بها المعلم بحيث ينخرط الطالب المعاق مع الطالب العادي
في العملية األكاديمية من أجل رفع مستوى الطالب المعاقين من
جميع النواحي التعليمية والنفسية واللغوية مع الطالب العاديين.
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محمود حسني االطرش

ضعف واقع الحالة النفسية واالجتماعية ،واإلمكانات المتاحة

الدمج األكاديمي :يقصد به التحاق الطلبة المعوقين مع الطلبة
العاديين في الصفوف العادية طوال الوقت ،ويتلقي هؤالء الطلبة

للطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية من وجهة نظر

برامج تعليمية مشتركة (الروسان.)1998 ،

معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة نابلس .ومن

أهم التوصيات التي أوصى بها الباحثان :توفير األدوات

ويعرف إجرائياً بأنه :إلحاق الطالب األسوياء والمعاقين في

والوسائل والمالعب المالئمه للطلبه ذوي األعاقات المختلفة،

صف دراسي مشترك وتحت برنامج أكاديمي موحد.

وتوفير حوافز للمعلمين الذين يتعاملون مع هذه الفئه من

الدمج االجتماعي :يقصد به التحاق الطلبة المعاقين مع الطلبة
العاديين في مجال السكن والعمل ويسمى أيضا الدمج الوظيفي،

ويهدف هذا النوع إلى توفير الفرص المناسبة للتفاعل االجتماعي

الطلبة ألنهم بحاجة لرعايه خاصة.

 قام مصطفى ( )2013بدراسة بعنوان " تقويم تجربة دمجذوي االحتياجات الخاصة في النشاط الرياضي في بعض

والحياة االجتماعية الطبيعية بين األفراد العاديين والمعاقين

المدارس بالمملكة العربية السعودية ،وهدف البحث التعرف

(الروسان.)1998،

على إيجابيات وسلبيات الدمج في النشاط الرياضي لذوي

ويعرف إجرائياً بأنه :التحاق األطفال ذوي اإلعاقة باألنشطة

االحتياجات الخاصة .استخدم المنهج الوصفي (أسلوب

المدرسية المختلفة كالرحالت وحصص التربية الرياضية والفن

المسح الميداني) ،واختيرت العينة االساسية من المعلمين

والموسيقي واألنشطة االجتماعية المتعددة.

واإلداريين العاملين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

الدمج النفسي :يعرف إجرائيا بأنه يكسب الطالب المعاق قدرة

وعددهم ( )52من المدارس عينة الدراسة .ومن أهم النتائج

على تكوين عالقات شخصية مع اآلخرين.

التي توصل اليها الباحث :أن العاملين بمجال ذوي

محددات البحث:

االحتياجات الخاصة يتقبلوا عملية دمج التالميذ المعاقين في

 -المحدد البشري :معلمي ومعلمات التربية الرياضية في

المدارس العادية ،ويساعد برنامج الدمج على زيادة ثقة

محافظة جنين.

التالميذ المعاقين بأنفسهم ،ويوصى الباحث المعلمين بإشراك

 -المحدد المكاني :تم إجراء هذا البحث في المدارس الحكومية

المعلمين التالميذ األسوياء مع التالميذ ذوي االحتياجات

في محافظة جنين.

الخاصة ألن ذلك قد يزيد من تقبل التالميذ األسوياء ألقرانهم

 -المحدد الزماني :تم توزيع األستبيان واسترجاعه في الفترة

الزمنية ( )2015/3/15وحتى ( )2015/4/5من الفصل
الثاني للعام الدراسي (.)2016/2015

المعاقين في المدرسة.
 أجرت أوتيس ( )Oates, 2004دراسة هدفت التعرف علىفاعلية برنامج ترويحي في السباحة على تحسين تقدير الذات

الدراسات السابقة

 قام األطرش وجرار ( )2015بدراسة هدفت التعرف علىواقع الحالة النفسية

للطلبة المعاقين في حصة التربية

الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية ،وكذلك
التعرف على واقع الحالة االجتماعية للطلبة المعاقين في

حصة التربية الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية

الرياضية ،واضافة إلى التعرف الى واقع األمكانات المتاحة
للطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية من وجهة نظر
معلمي التربية الرياضية .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي
وذلك لمالءمته ألهداف الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من

( )80معلما ومعلمة من مدرسي التربية الرياضية في
محافظة نابلس .ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان:
176

للمعاقين حركيا .أستخدمت الباحثة المالحظات واالستبيانات

والمقابالت لتحديد التغيرات في السلوك االجتماعي والحركي
وتقدير الذات ثم التقييم القبلي والبعدي على عينة تكونت من
طفلين وأربعة مراهقين يعانون من الشلل المخي واصابات
الحبل الشوكي .أسفرت نتائج الدراسة عن وجود تحسن دال

إحصائيا في تقديرهم لذاتهم ،وأطهرت بيانات المالحظة
تحسن واضح في النشاط الحركي والتفاعل االجتماعي ،كما
أكدت هذه الدراسة كذلك على أهمية األنشطة الحركية للنمو

النفسي واالجتماعي والحركي لألطفال والمراهقين ذوي
اإلعاقات الحركية.
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 -قام الصمادي (  )2007بدراسة هدفت التعرف الى اتجاهات

 -إختيار اإلجراءات المناسبة الواجب إتباعها عند توزيع

معلمي الصفوف الثالثة األولى نحو دمج الطلبة المعاقين مع
الطلبة العاديين في الصفوف الثالثة األولى ،ومن أجل ذلك

تم توزيع استبيان يقيس اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة
المعاقين مع الطلبة العاديين ،وقد اشتمل االستبيان على

اإلستبانة.
قد تميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة :

 تعد الدراسة الوحيدة في حد علم الباحث التي تناولت عينةمن معلمي ومعلمات التربية الرياضية من أجل أخذ وجهة

ثالثة أبعاد (النفسي واالجتماعي واألكاديمي) .وتكون مجتمع

نظرهم في دمج الطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية

الدراسة من المعلمين الذين يدرسون الصفوف الثالثة األولى

مع الطلبة العاديين.

في مدينة عرعر ،وتوصلت الدراسة من خالل استخدام

الطريقة واجراءات الدراسة

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعياري

منهج البحث:

نحو الدمج ،وان هناك فروق في االتجاهات على األبعاد

الدراسة.

ومستوى الداللة ،إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى المعلمين
التي يحتويها اإلستبيان إال أن هذه الفروق لم تكن دالة

إحصائيا.

األساسية للتربية الرياضية في محافظة جنين والبالغ عددهم

 -إختيار موضوع البحث.

( )45معلما ومعلمة حسب إحصاءات و ازرة التربية والتعليم

 -تحديد مشكلة البحث.

العالي في محافظة جنين للعام الدراسي 2015م ،حيث قام

 -إختيار المنهج العلمي المناسب.

الباحث بإختيار العينة بالطريقة (العشوائية-الطبقية) مؤلفة من

 -إختيار عينة الدراسة وحجمها.

( )20من العاملين في المدارس المذكورة .وفيما يلي وصف

 -التعرف على األداة المناسبة للدراسة.

لخصائص عينة الدراسة حسب متغيراتها:

 -التعرف على طرق عرض الجداول اإلحصائية وتفسيرها.

جدول ) (1توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة
الجنس

سنوات الخبرة
مكان السكن

المؤهل العلمي

أداة الدراسة:

مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة

االستفادة من الدراسات السابقة:

المتغير

قام الباحث بإتباع المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته ألهداف

التصنيف
ذكر
أنثى
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
أكثر من  10سنوات
مدينة
مخيم
قرية
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
المجموع

التكرار
7
13
4
9
7
4
6
10
9
8
3
20

النسبة المئوية %
35.0
65.0
20.0
45.0
35.0
20.0
30.0
50.0
45.0
40.0
15.0
100.0

الجزء األول :يتكون من معلومات ديمغرافية تتعلق بالجنس،

قام الباحث باستخدام أداة الدراسة (اإلستبانة) التي إستخدمها

وسنوات الخبرة ،ومكان السكن ،والمؤهل العلمي.

(الهنيني )1989 ،وذلك لقياس اتجاهات المعلمين ،وتكونت

الجزء الثاني :يتكون من  30فقرة تتوزع على ثالثة أبعاد هي:

األداة في من ثالثة مجاالت و ( )30فقرة .وتتكون أداة الدراسة

من جزئين كما يلي:

 .1البعد االجتماعي :ويشتمل على الفقرات (،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)10 ،9 ،8 ،7 ،6
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 .2البعد النفسي  :ويشتمل على الفقرات (،14 ،13 ،12 ،11

مقياس ليكرت خماسي األبعاد وقد بينت الفقرات وأعطيت األوزان

)21 ،19،20 ،18 ،17 ،16 ،15

كما هو موضح في جدول (:)2

 .3البعد األكاديمي :ويشتمل على الفقرات ( ،24 ،23 ،22
)30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25

جدول ( )2األوزان الخاصة بمقياس التصحيح حسب مقياس ليكرت خماسي األبعاد

اإلستجابة
الدرجة

كبيرة جدا
5

كبيرة

تفسير النتائج (معيار التقويم):

متوسط
3

4

قليلة جدا
1

قليلة
2

 .3إدخال البيانات إلى الحاسب ومعالجتها إحصائيا باستخدام

يتم تحويل المتوسطات الحسابية إلى نسب مئوية وتفسر النتائج
بناء على دراسة (الهنيني( ،)1989 ،الصمادي،)2007 ،

الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ).)SPSS
 .4تم أحذ كتاب من مديرية تربية محافظة جنين لتسهيل مهمة
الباحث من أجل توزيع اإلستبيان على معلمي ومعلمات

(جوارنة )2003 ،وتم وضع المعايير اآلتية للموافقة:

المرحلة األساسية في محافظة جنين.

( أكثر من  ) %80كبيرة جدا

(من  70و أقل من  )%80كبيرة.

المعالجة اإلحصائية:

(من  60واقل من  )%70متوسطة.

وبعد جمع البيانات ،وترميزها ،ومعالجتها بالطرق اإلحصائية

(من  50وأقل من  )%60قليلة

المناسبة ،وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية (،)SPSS

أقل من  %50درجة قليلة جدا

فقد إستخدم الباحث التك اررات والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات
المعيارية والنسب المئوية،

ثبات األداة:

من أجل استخراج معامل الثبات لألداة ،تم استخدام معادلة
كرونباخ ألفا من أجل تحديد اإلتساق الداخلي لفقرات االستبانة

واختبار (ت) للعينات المستقلة،

واختبار التباين األحادي  ،One Way ANOVAومعادلة
كرونباخ ألفا ،واختبار المقارنات البعدية (.)LSD

فبلغت ( )%91وتشير هذه القيمة أن األداة تتمتع بدرجة ثبات

عرض النتائج ومناقشتها:

إجراءات الدراسة:

ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة المعاقين في حصة

مناسبة وتفي بأغراض هذه الد ارسة.

أوالً  :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول :ما اتجاهات معلمي

لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية :

التربية الرياضية مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية

 .1تحديد أفراد عينة الدراسة.

بمحافظة جنين ؟

 .2قام الباحث بتوزيع اإلستبانات على عينة الدراسة.

جدول (  )3المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية للمجاالت مرتبة ترتيبا تنازليا حسب المتوسط الحسابي
الرررقم فرري
الرقم
اإلستبانة
2
1
1
2
3
3
الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )5درجات

المجال
المجال النفسي
المجال االجتماعي
المجال األكاديمي

والدرجة الكلية

متوسررررررررررررررررررررر
اإلستجابة
3.55
3.45
2.99
3.33

اإلنحرررررررررررررررا
المعياري
0.21
0.21
0.48
0.21

النسرررررررررررررربة
المئوية %
71.0
69.0
59.8
66.6

درجررررررررررررررررررررررررة
اإلستجابة
كبيرة
متوسطة
قليلة
متوسطة

يتضح من خالل البيانات في الجدول ( )3أن اتجاهات معلمي

(االجتماعي) والبعد الثالث (البعد األكاديمي) ،وكانت النسبة

ومعلمات المرحلة األساسية نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة

المئوية لإلستجابة على الدرجة الكلية متوسطة بداللة النسبة

العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين تراوحت بين

المئوية (.)%66.6

القليلة والكبيرة على البعد األول (البعد النفسي) والبعد الثاني
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ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن ظاهرة دمج الطلبة المعاقين

(جوارنة )2003 ،و( العمايرة ) 2003 ،والتي توصلت الى أن

مع الطلبة العاديين قد بدأت تظهر حيث بدأت المدارس في

اتجاهات معلمي التربية الرياضية سلبية نحو دمج الطلبة

وضع تسهيالت مكانية تتمثل في المرافق المدرسية واألكاديمية

المعاقين في حصة التربية الرياضية ،وقد يعود السبب إلى

كما إن نتائج هذه الدراسة تتفق مع ما جاء في دراسة أجراها

توقر المعلومات الكافية حول مظاهر ومواصفات األشخاص

الصمادي (  )2007بعنوان (اتجاهات المعلمين حول دمج

المعوقين ،كما أن الخوف من تحمل المسؤولية القانونية من قبل

الطلبة المعاقين في الصفوف الثالثة األولى مع الطلبة العاديين

المعلم سبب هام يعود إلى تكوين اإلتجاة السلبي نحو الطلبة

وهذه النتيجة أختلفت مع دراسة كل من األطرش وجرار

قد يزيد األعباء على المعلم داخل حصة التربية الرياضية.

والتعليمية لهذا الغرض.

في محافظة عرعر) وكانت هذه النتائج ايجابية.

اإلتجاهات السلبية من قبل معلمي التربية الرياضية إلى عدم

المعاقين ،كذلك وجود طالب معاق داخل حصة التربية الرياضية

( )2015ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ضعف واقع

ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات

الحالة النفسية واالجتماعية واإلمكانات المتاحة للطلبة المعاقين

الحسابية واإلنحراف المعياري والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات

في حصة التربية الرياضية من وجهة نظر معلمي ومعلمات

األداة ،وفيما يلي بيان ذلك :

التربية الرياضية في محافظة نابلس .واختلفت مع دراسة
جدول ( )4المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة اتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف األساسية نحو
دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين للبعد األول ( البعد االجتماعي ) مرتبة ترتيبا تنازليا حسب المتوسط الحسابي n=20
رقم
الفقرات
1

رقمها في
اإلستبانة
21

2

25

3

3

4

24

5

22

21

5

22

4

2
3

1

2
4
2
5

2
23

الفقرات

يفضل بقاء الطلبة المعاقين في الصف دون
الذهاب الى حصة التربية الرياضية
يشعر الطلبة المعاقين بالخجل الشديد من
إعاقتهم داخل الصف العادي
يؤدي برنامج دمج الطلبة المعاقين في حصة
التربية الرياضية إلى اكتسابهم مهارات جديدة
يزيد برنامج دمج الطلبة المعاقين في حصة
التربية الرياضية شعورهم باألمن واالستقرار
يؤدي تعليم الطلبة المعاقين في المدارس
العادية إلى عزلتهم عن المجتمع المحلي
يعمل برنامج دمج الطلبة المعاقين في حصة
التربية الرياضية على زيادة فاعليتهم في
الحياة اليومية
يعدل برنامج دمج الطلبة المعاقين اتجاهات
المعلمين نحوهم
يزيد برنامج دمج الطلبة المعاقين في حصة
التربية الرياضية فرص التفاعل االجتماعي
مع الطلبة العاديين
يعمل برنامج الدمج على مقابلة الفروق
الفردية االجتماعية بين الطالب
ال يستطيع الطلبة المعاقين إقامة عالقات
اجتماعية مع الطلبة العاديين
الدرجة الكلية

يتضح من خالل البيانات في الجدول ( )4ما يلي :

الدرجة

المتوس
الحسابي
4.25

اإلنحرا
المعياري
0.96

النسبة
المئوية
85.0

3.75

0.63

75.0

3.65

0.87

73.0

كبيرة

3.60

0.99

72.0

كبيرة

3.55

0.99

71.0

كبيرة

3.50

0.76

70.0

كبيرة

3.35

0.48

67.0

متوسطة

3.30

0.92

66.0

متوسطة

3.05

0.88

61.0

متوسطة

2.55

0.94

51.0

قليلة

3.45

0.21

69.0

متوسطة

كبيرة
جدا
كبيرة

النسب المئوية عليها ما بين ( )51.0إلى (،)85.0

وهما

إن درجة اتجاهات معلمي ومعلمات المرحلة األساسية نحو

الفقرتان (ال يستطيع الطلبة المعاقين إقامة عالقات اجتماعية مع

دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين للبعد األول (البعد

الطلبة العاديين) و (يفضل بقاء الطلبة المعاقين في الصف دون

االجتماعي) تراوحت ما بين القليلة والكبيرة جدا ،فقد تراوحت

الذهاب الى حصة التربية الرياضية) .وتشير هذه النتيجة إلى أن
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درجة اتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف األساسية نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين للبعد األول ( البعد االجتماعي )
كانت متوسطة ،وذلك بداللة النسبة المئوية التي بلغت (.)69.0
جدول ( )5المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة اتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف األساسية نحو
دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين للبعد الثاني (البعد النفسي) مرتبة ترتيبا تنازليا حسب المتوسط الحسابي n=20
رقم
الفقرات
6

رقمها في
اإلستبانة
30

7

29

8

28

9

27

1
0

26

11

7

26

8

2
7

6

2
8
2
9
3
0

9
10
11

الفقرات

يؤثر وضع الطلبة المعاقين في الصفوف
العادية على برنامج الصف ككل
يشعر الطلبة المعاقين باإلحباط لعدم قدرتهم
على مجاراة زمالئهم
يشعر الطلبة المعاقين عند دمجهم في حصة
التربية الرياضية بالنقص والضعف
يزيد برنامج دمج المعاقين من شعورهم
بالحساسية نحو اآلخرين
يزيد برنامج دمج الطلبة المعاقين في حصة
التربية الرياضية من الفجوة بين الطلبة
المعاقين والطلبة العاديين
يشبع برنامج دمج الطلبة المعاقين في حصة
الرتبية الرياضية رغباتهم وميولهم
يزيد برنامج دمج الطلبة المعاقين في حصة
التربية الرياضية من شعورهم بانهم قادرون
على العطاء واالنتاج
يساعد وضع الطلبة المعاقين في الصفوف
العادية وحصة التربية الرياضية على رضاهم
عن أنفسهم
يساعد برنامج دمج الطلبة المعاقين على
مواجهتهم اإلحباطات التي تواجههم
الطلبة المعاقين يتكيفون بشكل أفضل عندما
يتم دمجهم في حصة التربية الرياضية
يزيد برنامج دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة
العاديين من ثقتهم بأنفسهم
الدرجة الكلية

يتض ح ححح م ح ححن خ ح ححالل الج ح ححدول ( )5أن درج ح ححة اتجاه ح ححات معلم ح ححي

الدرجة

المتوس
الحسابي
3.90

اإلنحرا
المعياري
0.85

النسبة
المئوية
78.0

كبيرة

3.65

0.81

73.0

كبيرة

3.65

0.81

73.0

كبيرة

3.45

0.68

69.0

متوسطة

3.25

1.11

65.0

متوسطة

3.25

0.78

65.0

متوسطة

3.10

0.64

62.0

متوسطة

3.00

1.07

60.0

متوسطة

2.95

0.94

59.0

قليلة

2.70

1.08

54.0

قليلة

2.60

1.18

52.0

قليلة

3.55

0.21

71.0

كبيرة

المعاقين في الصفوف العادية على برنامج الصف ككل) .وتشير

ومعلمات المرحلة األساسية نحو دمج الطلبة المعاقين محع الطلبحة

هححذه النتيجححة إلححى أن درجححة اتجاهححات معلمححي ومعلمححات المرحلححة

الع ححاديين للبع ححد الث ححاني ( البع ححد النفس ححي ) كان ححت م ححا ب ححين القليل ححة

األساسححية نحححو دمححج الطلبححة المعححاقين مححع الطلبححة العححاديين للبعححد

والكبي حرة .فقححد تراوحححت النسححب المئويححة عليهححا مححا بححين( )52.0إلححى

الثاني ( البعد النفسي ) كانت كبيحرة ،وذلحك بداللحة النسحبة المئويحة

( )78.0وهما الفقرتحان ( يزيحد برنحامج دمحج الطلبحة المعحاقين محع

التي بلغت (.)71.0

الطلبح ححة العح ححاديين مح ححن ثقح ححتهم بأنفسح ححهم) و ( يح ححؤثر وضح ححع الطلبح ححة

جدول ( )6المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة اتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف األساسية نحو
دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين للبعد الثالث ( البعد األكاديمي ) مرتبة ترتيبا تنازليا حسب المتوسط الحسابي n=20
رقمها في
االستبانة
20

رقم
الفقرات
1
2
1
3
1
4
15

19

16

15

17
14

الفقرات

يتوقف دمج الطالب المعاق على صعوبة
اإلعاقة
الطلبة المعاقين يطورون مهاراتهم
األكاديمية بشكل أفضل عند دمجهم
الطلبة المعاقين لهم حق أساسي في تلقي
التعليم في صفوف عادية
ينبغي دمج الطلبة المعاقين الذين يعانون
من إعاقة بسيطة ومتوسطة فقط
يؤدي دمج الطلبة المعاقين إلى إعطائهم
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الدرجة

المتوس
الحسابي
4.15

االنحرا
المعياري
0.93

النسبة
المئوية
83.0

3.70

0.57

74.0

3.65

0.81

73.0

كبيرة

3.45

0.99

69.0

متوسطة

3.25

1.01

65.0

متوسطة

كبيرة
جدا
كبيرة
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1
7
1
8
1
9
2
0

13
16
18
12

نفس الفرصة المتاحة للطلبة العاديين
يفضل أن ينتظم الطلبة المعاقين في التعليم
العام مع بداية المرحلة األساسية
يقدم برنامج دمج الطلبة المعاقين أفضل
الحلول لمواجهة المشكالت التربوية
ينبغي دمج الطلبة المعاقين في جزء من
اليوم الدراسي
ينبغي تعليم الطلبة المعاقين في المدارس
العادية
الدرجة الكلية

3.10

1.29

62.0

متوسطة

3.05

0.82

61.0

متوسطة

2.85

1.22

57.0

قليلة

2.70

1.26

52.0

قليلة

2.99

0.48

59.8

قليلة

يتضح من الجدول ( )6أن درجة اتجاهات معلمي ومعلمات

للبعد الثاني ( البعد االكاديمي ) كانت كبيرة ،وذلك بداللة

المرحلة األساسية نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين

النسبة المئوية التي بلغت (.)71.0

للبعد الثالث ( البعد األكاديمي ) كانت ما بين القليلة والكبيرة

ثانياً  :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي ينص على:

جدا .فقد تراوحت النسب المئوية عليها ما بين ( )52.0إلى

هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ()0.05 ≤α

وهما الفقرتان (ينبغي تعليم الطلبة المعاقين في

في إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة

()78.0

المدارس العادية) و (يتوقف دمج الطالب المعاق على صعوبة

اإلعاقة).

المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين في
المدارس الحكومية بمحافظة جنين تبعا لمتغير الجنس ؟

و تشير هذه النتيجة إلى أن درجة اتجاهات معلمي ومعلمات

ومن أجل فحص صحة التساؤل المتعلق بمتغير الجنس فقد

المرحلة األساسية نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين

أستخدم اختبار (ت) للعينات المستقلة ونتائج الجدول التالي
توضح ذلك:

جدول ( )7نتائج إختبار (ت) لداللة الفروق في حسب متغير الجنس

الجنس
البعد االجتماعي
ذكر
أنثى
الجنس
البعد النفسي
ذكر
أنثى
ذكر
البعد االكاديمي
أنثى
ذكر
الدرجة الكلية
أنثى
دال إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05 = α

المتوسط
3.47
3.44
المتوسط
3.57
3.53
3.10
2.93
3.38
3.3051

العدد
7
13
العدد
7
13
7
13
7
13

االنحراف
0.25
0.19
االنحراف
0.23
0.21
0.50
0.48
0.20
0.21

قيمة(ت)
0.246

مستوى الداللة
0.809

قيمة(ت)
0.314

مستوى الداللة
0.757

0.728

0.476

0.758

0.458

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق انه ال

ومعلمات التربية الرياضية ،بغض النظر عن جنس المعلم،

 )0.05بين متوسطات استجابات عينة الدراسة متوسطات

يبين أن المعلمات لديهن القدرة على تقبل المعاقين حركيا في

استجابات عينة الدراسة نحو دمج المعاقين في المرحلة

حصة التربية الرياضية مقارنة بزمالئهن المعلمين مجتمع

األساسية مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة

الدراسة ،وقد يعود ذلك إلى ان المعلمات اكثر عاطفة ولديهن

( )0.458وهذه القيمة أكبر من ( )0.05وتعني هذه النتيجة

االجتماعية التي يتم التربية عليها مجتمعنا يجعل تنشئة

إلى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير الجنس ،أي ال

المعلمات تكون اكثر منها لدى المعلمين حول تقبل الطالب

توجد فروق بين الذكور واإلناث نحو دمج المعاقين في المرحلة

المعاق حركيا في حصة التربية الرياضية .ونتائج هذه الدراسة

األساسية مع الطلبة العاديين في محافظة جنين .ويعزو الباحث

اختلفت مع ما جاء في دراسة كل من الصمادي ( )2007

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= α

جنين تعزى لمتغير الجنس .فقد بلغت قيمة مستوى الداللة

هذه النتيجة إلى أن الدمج له أهمية في اتجاهات معلمي
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حيث يشترك الذكور واإلناث في اإلهتمام بمفهوم الدمج ،وهذا

المشاعر اإلنسانية األكثر من المعلمين ،كذلك أن المفاهيم

وجوارنة ( )2003والعمايرة ( ) 2003والتي توصلت أنة على

محمود حسني االطرش

الرغم من سلبية اإلتجاهات لمجتمع الدراسة الكلي نحو مشاركة

المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين في

المعاقين في حصة التربية الرياضية إلى أن المعلمات أقل

المدارس الحكومية بمحافظة جنين تبعا الخبرة في التدريس؟

سلبية نحو الطالب المعاقين.

ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة
فقد أستخدم تحليل التباين األحادي،

ثالثاً :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث والذي ينص :هل هناك

ونتائج الجداول التالية

توضح ذلك :

فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )0.05 ≤αفي

إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة
جدول ( )8المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغير سنوات الخبرة للدرجة الكلية

الخبرة في التدريس
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
أكثر من  10سنوات
المجموع

المتوس الحسابي
3.56
3.30
3.23
3.33

العدد
4
9
7
20

اإلنحرا
0.07
0.21
0.17
0.21

المعياري

يتضح من الجدول السابق وجود فروق في المتوسطات الحسابية في مستويات متغيحر ( سحنوات الخبحرة ) ،و ولمعرفحة داللحة الفحروق تحم
استخدام تحليل التباين األحادي كما يبين الجدول (.)9
جدول ( )9نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في إتجاهات العاملين نحو دمج المعاقين في الصفوف األساسية مع الطلبة
البعد االجتماعي

البعد النفسي

البعد األكاديمي

العاديين في محافظة جنين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

مصدر التباين

بووووووووووووووووووووووووووووووين
المجموعات
داخووووووووووووووووووووووووول
المجموعات
المجموع
بووووووووووووووووووووووووووووووين
المجموعات
داخووووووووووووووووووووووووول
المجموعات
المجموع
بووووووووووووووووووووووووووووووين
المجموعات
داخووووووووووووووووووووووووول
المجموعات
المجموع

الدرجة الكلية
بووووووووووووووووووووووووووووووين
المجموعات
داخووووووووووووووووووووووووول
المجموعات
المجموع
دال إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05 = α

متوسط المربعات

قيمة (ف)

مستوى الداللة

مجمووووووووووووووووووووع
المربعات
0.024

درجوووووووة
الحرية
2

0.241

0.789

0.012

0.846

17

0.050

0.870

19

0.107

2

0.054

0.803

17

0.047

0.910

19

1.941

2

0.970

2.617

17

0.154

4.558

19

0.291

2

0.146

0.554

17

0.033

0.845

19

1.136

6.304

4.466

0.344

*0.009

*0.028

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول ( )9أنه توجد

العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين تعزى لمتغير

بين متوسطات استجابات عينة الدراسة متوسطات استجابات

فقد بلغت قيمة مستوى الداللة (  )0.028وهذه القيمة أقل من

عينة الدراسة نحو دمج المعاقين في المرحلة األساسية مع الطلبة

( )0.05وتعني هذه النتيجة إلى رفض الفرضية الصفرية

فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة ()0.05 = α

سنوات الخبرة.

المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة ،أي توجد فروق بين مستويات
182

مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 186 -173 ،)1(36
الخبرة نحو دمج المعاقين في المرحلة األساسية مع الطلبة

ولمعرفححة لمححن تعححود الفححروق فححي الدرجححة الكليححة ،فقححد تححم إسححتخدام

العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين .أما بالنسبة

إختب ح ححار ( )LSDللمقارن ح ححات البعدي ح ححة ،والج ح ححدولين ( )10و ()11

ألبعاد الدراسة ،فتوجد فروق عند نفس مستوى الداللة في المجال

يوضحان ذلك.

األكاديمي.

جدول ( )10نتائج إختبار ( ) LSDللفروق على متغير سنوات الخبرة للدرجة الكلية
المستوى
أقل من  5سنوات

الدرجة الكلية

من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
*0.26667

أكثر من  10سنوات
*0.32857

يتضح من الجدول ( )10وجود فروق بين مستوى (أقل من  5سنوات) ومستوى ( من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات وأكثر من
 10سنوات ) ولصالح مستوى (أقل من  5سنوات).
جدول ( )11نتائج إختبار ( ) LSDللفروق على متغير سنوات الخبرة للبعد األكاديمي
المستوى
أقل من  5سنوات

الدرجة الكلية

من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
*0.70000

أكثر من  10سنوات
*0.84286

يتضح من الجدول ( )11وجود فروق بين مستوى (أقل من 5

الخبرة نحو دمج الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة مع الطلبة

سنوات) ومستوى ( من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات وأكثر

العاديين.

من  10سنوات ) ولصالح مستوى (أقل من  5سنوات).

رابعاً :النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع والذي ينص على :هل

ويعزو الباحث ذلك إلى أن ذوي الخبرة القليلة قد استفادوا من

هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤αفي

المناهج الدراسية الجامعية الحديثة التي تهتم بمواضيع حول

إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة

عملية الدمج أو كيفية عملية الدمج والتعامل مع األشخاص ذوي
األعاقات ،ومما ساهم في تكوين

الخبرة الكافية لديهم

في

التعامل مع الطلبة المعاقين والرؤية المستقبلية لديهم.

المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين في
المدارس الحكومية بمحافظة جنين تبعا لمتغير المؤهل العلمي ؟

ومح ححن أجح ححل فحح ححص صح حححة التسح ححاؤل المتعلقح ححة بمتغيح ححر المؤهح ححل

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (،)Dopoux, 2007

( )Smith, 2001والتي أشارت الى وجود فروق دات داللة
احصائية بين اتجاهات المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير سنوات

العلمححي فقححد أسححتخدم تحليححل التبححاين األحححادي ،ونتححائج الجححدولين
التاليين توضحان ذلك :

جدول ( )12المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغير المؤهل العلمي للدرجة الكلية
المؤهل العلمي
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
المجموع

المتوس الحسابي
3.33
3.32
3.34
3.33

العدد
9
8
3
20

اإلنحرا المعياري
0.21
0.21
0.26
0.21

يتضححح مححن الجححدول السححابق وجححود فححروق فححي المتوسححطات الحسححابية فححي مسححتويات متغيححر (المؤهححل العلمححي) ،ولمعرفححة داللححة الفححروق تححم
إستخدام تحليل التباين األحادي كما يبين الجدول (.)13

جدول (  )13نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في إتجاهات العاملين نحو دمج المعاقين في الصفوف األساسية مع الطلبة
البعد االجتماعي

البعد النفسي

العاديين في محافظة جنين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

مصدر التباين
بين المجموعات
داخووووووووووووووووووووووووووووول
المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخووووووووووووووووووووووووووووول
المجموعات

مجموع المربعات
0.259
0.611

درجة الحرية
2
17

0.870

19

0.082
0.828

2
17
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متوسط المربعات
0.129
0.036

0.041
0.049

قيمة(ف)
3.605

0.846

مستوى الداللة
*0.050

0.446

محمود حسني االطرش
البعد األكاديمي

المجموع

0.910

19

بين المجموعات
داخووووووووووووووووووووووووووووول
المجموعات
المجموع

0.593
3.965

2
17

4.558

19

0.001
0.845

2
17

0.846

19

الدرجة الكلية
بين المجموعات
داخووووووووووووووووووووووووووووول
المجموعات
المجموع
*دال إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05 = α

0.296
0.233

0.000
0.050

1.270

0.009

0.306

0.991

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق أنه ال

الرياضية في محافظة جنين تبعا لمجال البعد االجتماعي ،حيث

توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة (= α

كانت بدرجة متوسطة بنسبة بلغة ( ،)69%وكانت في المجال

استجابات عينة الدراسة نحو دمج المعاقين في المرحلة األساسية

بدرجة كبيرة أيضا بنسبة بلغت (.%)71

مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية محافظة جنين تعزى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند معلمي ومعلمات التربية

لمتغير المؤهل العلمي.

الرياضية نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين في

فقد بلغت قيمة مستوى الداللة (  )0.991وهذه القيمة أكبر من

محافظة جنين تعزى لمتغير الجنس حيث بلغت نسبة الداللة

بمتغير المؤهل العلمي .أي توجد فروق بين مستويات الخبرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند معلمي ومعلمات التربية

نحو دمج المعاقين في المرحلة األساسية مع الطلبة العاديين في

الرياضية نحو دمج طلبة المعاقين مع الطلبة العاديين في

المدارس الحكومية بمحافظة جنين.

محافظة جنين تغزى لمتغير سنوات الخبرة حيث بلغت نسبة

 )0.05بين متوسطات استجابات عينة الدراسة متوسطات

( )0.05وتعني هذه النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة

األكاديمي كبيرة حيث بلغة ( %)71أما في البعد النفسي فكانت

في تغير الجنس (.)0.05(> )0.458

أما بالنسبة للمجال الكلي ،فال توجد فروق عند نفس مستوى

الداللة( )0.028وهذه القيمة اقل من (.)0.05

الداللة في المجال الكلي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند معلمي ومعلمات التربية

ويعزو الباحث ذلك إلى أن مستويات المؤهل العلمي للمعلمين

الرياضية نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين في

بمختلف أنواعها ال تؤثر في إتجاهاتهم نحو إكتسابهم موضوع

محافظة جنين تعزى لمتغير المؤهل العلمي حيث بلغت

وتتوافق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة خضر ()2010

التوصيات :

دمج الطلبة كون أن هذا الموضوع على قدر كبير من األهمية.

والتي أشارت الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
اتجاهات المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي نحو
دمج الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة ،بينما

تعارضا مع النتيجة التي توصلت اليها

كان هناك

الجبار ومسعود

( )991،0وهذه القيمة أكبر من (.)0,05

في ضوء النتائج السابقة للدراسة ،فإن الباحث يوصي بما

يلي:

ضرورة إجراء دراسات مستقبلية واسعة ومتجددة في مجال

مواجهة الصعوبات التي يعاني الطلبة المعاقين في حصة

( )2007والتي أشارت إلى أن هناك فروق دالة إحصائيا حول
برامج الدمج في المدارس العادية ترجع لمتغير الدرجة العلمية.

التربية الرياضية.

ضرورة إشراك الطلبة المعاقين في الحصص الرياضية لما لها

اإلستنتاجات:

من تأثير على دمجهم من الناحية األكاديمية واالجتماعية

في ضوء نتائج البحث توصل الباحث إلى اإلستنتاجات اآلتية:

وجود إتجاهات لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو
دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين في حصة التربية
184

والنفسية.
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ضرورة إنشاء وحدات متخصصة في المؤسسات التربوية
والمدارس تعنى بهذه الفئة وبتعليمهم ومساعدتهم في الحياة

الخاصة بالصفوف العادية في ضوء بعض المتغيرات،

بحث غير منشور ،كلية التربية ،جامعة الزقازيق،

األكاديمية.

جمهورية مصر العربية.

ضرورة تدريب طواقم إدارية وفنية في المدارس على التعامل مع

الروسان ،فاروق .)1998( .قضايا ومشكالت في التربية

ضرورة تجديد المناهج التعليمية بشكل دوري ووضع ما يتناسب

الصمادي ،علي محمد .)2007( .إتجاهات المعلمين حول

ذوي اإلحتياجات الخاصة.

الخاصة ،ط ( ،)1دار الفكر ،عمان ،األردن.

مع قدرات ومؤهالت المعاقين الخاصة.

دمج الطلبة المعاقين في الصفوف األولى مع الطلبة

تقديم برامج دعم نفسي دورية للمعاقين تمكنهم من تخطي

العاديين في محافظة عرعر ،مجلة جامعة العلوم

العقبات والحواجز النفسية التي تعترضهم.

اإلنسانية ،مجلد ( ،)5العدد ( ،)140-122غزة.

عمل دورات دريبية لمعلمي التربية الرياضية حول العمل مع

عبيد ،ماجدة السيد .)2012( .مقدمة في إرشاد أسر ذوي

األشخاص ذوي اإلعاقة.

اإلحتياجات الخاصة وأسرهم ،الطبعة األولى ،دار صفاء

أن تقوم و ازرة التربية والتعليم بتأمين الظروف المكانية

للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

والتجهيزات التي تساعد الطالب المعاق حركيا في حصة التربية

عمايرة ،أحمد نايل .)2003(.اتجاهات طلبة كلية التربية

الرياضية.

الرياضية بجامعة اليرموك نحو دمج التالميذ المعاقين

أبو عليا ،أكرم .)2009( .مواءمات في التعليم والتقويم للطلبة

منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة اليرموك ،األردن.

المراجع:

في دروس التربية الرياضية ،رسالة ماجستير غير

ذوي االحتياجات الخاصة ،و ازرة التربية والتعليم العالي،

مسعود ،وائل .)1984(.أهمية دمج المعوقين في المدارس

دائرة القياس والتقويم ودائرة التربية الخاصة ،رام اهلل،

العامة في األردن ،ورقة عمل مقدمة للحلقة الدراسية لواقع

األطرش ،محمود ،جرار ،هالة .)2015( .واقع الحالة النفسية

مصطفي ،ساهي .)2013( .التوافق النفسي االجتماعي لدى

فلسطين.

ومستقبل مؤسسات رعاية المعوقين ،عمان ،األردن.

واالجتماعية واإلمكانات المتاحة للطلبة المعاقين في

التالميذ المعاقين جسميا ،مجلة العلوم التربوية والنفسية،

حصة التربية الرياضية ،بحث منشور في مؤتمر اليرموك

العدد (.)12

السابع (نحو إستراتيجية الرياضة) اليرموك ،األردن.

الهنيني ،عائشة أحمد .)1989(.اتجاهات معلمي ومديري

الجبار ،عبد العزيز ،مسعود ،وائل .)2007(.استقصاء آراء

المدارس األبتدائية نحو دمج المعاقين حركياً في

المدراء والمعلمين في المدارس العادية حول برامج

المدارس العادية ،رسالة ماجستير غير منشوره ،الجامعة

جوارنة ،رندة صالح .)2003( .إتجاهات معلمي الصف نحو

Chiba, C. & Low, R. (2007). A course - Based

الدمج ،مركز بحوث كلية التربية ،جامعة الملك سعود.

األردنية.

دمج تالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة في الصفوف

Model to promote successful transition to

الرياضية ،جامعة اليرموك ،األردن.

Journal of Postsecondary Education and

األربعة األولى ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية
الخطيب ،جمال .)1992(.تعديل سلوك األطفال المعوقين:

college far students with learning disorders,

دليل اآلباء والمعلمين ،إشراق للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.

خضر ،عادل كمال .)2010(.اتجاهات المعلمين والطالب
بالمدارس المستقلة نحو دمج الطالب ذوي اإلحتياجات
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ه د الت ارسددإ ىلددر ة ر ددإ لاال د ال بالددإ ال ر ل ددإ د ا اتس د ل اليددلة
التراسإ ا ر ا ءإ ة لءإ ةا ( )22الل ه كإ تر

تءقب .لط ق

ال لحددا الةددء و الل د  .ل لء د
الء س ا ي ةلا .

ل الطللددا اليددلة

ةددا لي ددإ ء ددر الددلي ه كددإ ال ددتر

ل قدل لة ي د ار الءدلال ا ي ةدلا
ا ددر ثبثددإ ةيددل

تاو الت ارسددإ ةددا ( )49ق درو لزا د

ر الء لكو ا اتهة إ الءس إ للاال ال بالإ ال ر ل إ سللي( )%88.71لهل

ددز لة ي ددري الت ارسددإ ال ةددر لالر ددإ ات لت ة ددإ ى
الر رو لل للو اشرو سءلا

ء ددل

أ ثر .لالت رري

ددر

ةسد ل ال دلل يدتا حسدا الة لليدل

ددر ء ددلكو الت ارسددإ رلالددل ا

ايح دلك إ لالدت

ت لددإ ىح ددلك إ د ال بالددإ ال ر ل ددإ

رلالددل اءددت ةس د ل الت لددإ ( )a=0.05ددز لة ي ددري الء دلال ا ي ةددلا لل ددللو ال د لر

التراسإ ةيةلاإ ةا ا س ء ليل

(الكلمات المفتاحية :لاال ال بالإ ال ر ل إ :يلة إ تءقب

الر درو لال ةدر لالر دإ ات لت ة دإ .لالدت اسد رت

رك س د إ ه د  :ال لاددم ة د الطللددا ل لي ددل س د ل الط ددإ لالةءددل

ح ددم ةيددلم لي ددل سد ل الط ددإ ا ددر تريددإ هة ددإ الل ددإ يددتا ل د الةر ددإ اتللددر للد
لسءلا

سدءلا

ددإ ال ر ددإ – يلة ددإ

ل .

لال ل

إ ال ر إ).

The Reality of the Educational Relationship between University Professors and Students from
Perspective of Faculty Members

T

D. Majzoob Ahmed Mohammed Gamer
his study aims at identifying the reality of educational relationship between university professors and student
)from faculty members’ perspective at Dongola University, Faculty of Education. A sample consisting of(22
faculty members were surveyed. Variables including: gender, years of experience, and academic rank were under
focus. The descriptive analytical method was used in this study. An instrument consisting of(49) items were applied on
this instrument covers three major aspects, which were: interaction with students, guiding student’s behavior, and the
social psychological climate. Data analysis revealed that the grand average score of the reality of educational relationship
between faculty member and student was(88,71%) which is at a very high level. Guiding student’s behavior were ranked
at the top level with an average. Non statistically significant differences were found that could be due to academic rank
and age. Whereas statistically significant differences at(a=0.05) were found that could be due to gender in favor of males
and years of experience in favor of ten years or more. , Finally, in light of the study results and discussion the researcher
suggested some recommendations.
(Key words: Reality of educational relationship: Dongola University: Faculty of Education).

المقدمة والخلفية النظرية:
لقت للر ايسب ال بالدل
لاهد

ء د

ايءسدلء إ د ا ات درات اءل دإ رل دإ

 24الةل) لا ل لم ىاتات ال ء ر ال شري ال ي هل الةحلر

ل حق د اتل دإ لالةدلتو د ا ات درات

اتسلس ل ءة إ ,ل ل ةا ربم ىاتات ال دلاتر ال شدر إ الةؤه دإ

شر ل

س ددل ال ة ددم ل ق ددم ال طلل ددإ ,لاح ددبم ات ددتي

د ال بالدل

ء ةل تال قل ل ر ىل ل الء

ا ر يلءدا ال دلتا
ا

ةا الط

لاءةدل ء د

ل

ق

اترر

ر

ل ددإ اح لي ددل

ل دإ السد ل ايءسدلء  .ل دلا

اللطء ددإ ة ددلا اللا ددتو لالددت ح د ال د اليددلة

ال ا لالشتو لالرحةإ لحسا الة لشدرو

ال بالدل

ايءسدلء إ ل لالد

الءيدل

الة د ةدا يدل ء سد اللاةدل الةح دإ لال طد
( لت

ةدل دل ر

ال

السءلا

دد د د د ةيد د د ددل

(ا ت الرحةا ل ا ا ت اهلل1423 ,هد).
ددت اليلة ددإ ىحددت الةؤسس ددل

اتللر ةا اتل إ الثللثإ
الة ر د د د ددإ لا ه ة د د د ددل

ا ي ةلا ددإ الة ة ددإ د د

ددل ا

ال د دلاتر الةؤه د ددإ ا ة د ددل لاة د ددل ل ءة د ددإ الةي ة د د لازتهد ددلر د د
اليلة

ءة إ الثرلو ال شر إ ل ةثم ال
لةددم ةد

ال ث د د د ددر ةد د د ددا الة ي د د د د ار

لالشد قإ لالرحةدإ

.)1998

قل ةؤسسل
ددل

القلة إ رل إ ت ا ش ت

دت ة زةدإ للءسد إ ل ة د الد ي قدل اة دل ا در
دل ا در ةدت

له ةددل

ء د د ار لد ددتلر د د ا س د د يل إ لةطللد ددا الةي ة د د لرطد ددط ال ءة د ددإ

زةإ ل م رت ر ت ءلي ابالإ ىءسلء إ ءليحإ ة اآلرر ا لا
هد ال د ل

ددر

اللال
اليلة

الدراها دتلر دلم د
الةإ الس ال

ةد

ةيل د ددل الةر د ددإ لا ا لء د د

د لو شد لا الةي ةد ةددا ال كددإ ال ةر ددإ (-18

اليلة د ددإ ه د د الة د ددتر ال د درك

ل ل ا ال لاتر ال شر إ ل ءة إ الةي ة

هدل اتسددل
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د

لد

إا الل ه كإ ال دتر

لهددل لدل ةددا هد ر دلكز اليلة ددإ لةد

مجذوب أحمد محمد أحمد قمر
ا اليلة د ددإ ة د ددل ل ء د د د
الشر د إ الة ل درو ى

د ددت ةؤسس د ددإ لل د ددإ د د د

ا الددتر ل ا ددر ل د

لددل ر ل د

اليت ت (الحر .)2015

دت الدل ه كدإ ال دتر

ة ددإ ال د د ل ددا حقد د اليل ددل

دلا ر الددل ه كددإ ال ددتر

التالةدإ الرك سد إ د

الةءش ددلتو ةء ددل تلا

لت الط إ (ال رسلا .)2015

ةا ه تلار الة

الحللر ءة إ شر

ل ل ء دل طر قدإ ة لة دإ ة لازءدإ للدا سد ط
تلر اتةثم ةدل لد حد
ح دا ءدل

بالدل

سدل ل ة د
ا

د

ل ىةدبي ةدل

ه ك ددإ ال ددتر

ق ددت الةش ددلرو لال ددتر ا ىل ددر ك ددل

لادا

الةي ةد د لةؤسس ددل ل

ة د الطللددا ددؤثر د ةيةددم اة ددإ ال لا د ات ددلت ة

ىءسدلء إ سد ةإ ةد طب دل

الح ددلو اليلة ددإ .للة ددتر الةد د ة ا ة ددا ةلت ددل لة ددا س ددلل ا

لل قدت

در الة دزاح

ال ددتر

ةح ل إ

اليددلة

دل ل سدة ل ل طدبا

ه

الةءلسددا الةددر ط ددلل لا

ةددل س د

د

د ى يددلت الةءددل

لال ددحإ الء سد إ (ال رسددلا

.)2015
ل ة ددا القددلم ءءددل

حت ه ال لاةم ال

ة قتةددإ ةددا ال د

لال د ي لةددم طب ددل ددلح ار لاتالددإ ل ق ددم س د

حس د ا تا ددإ الطددبا ل ح د م

( )Bonwell & Eiosn,2007ىلددر ا

دؤثر ى يل ددل ا ددر حق د ةس د ل ل

لةسددكلل ل ل ث درو ددل قددل ددتلر الة د ال د ي سددله د ءش درو

الة د الق دل

ح

ال بالإ ا الطبا لاتس ل اليلة

لال ء د د دلال

لا ء ددل ا ددر اآلراي اتر ددر  .ل ا اةددم الددل ه كددإ ال ددتر

ال ددتر

ايءسلء إ ارض الحلكط (الحق م 1417هد).

ش د ر لءددلم لا ددل

س ة ل اتسد ل اليدلة

لالسد ل الدت ةلالراط

الةر ددإ .لا ددل ة ددا الق ددلم ا طر ق ددإ لا ددم ال ددلي ه ك ددإ

ة ل دإ ل دأا ال ر دإ ةدا لي دإ ء در غدت

للر ل لل بالل

لم ال

طر د د

إ الطللا

ة إ إاطلي ترل

ل دل ةترسد ل لةء يدل يلةدتا قدل

لالة د ددء
ا

لالةرط د ددط ل ح د ددإ ال د د د إ .ة د ددل

ة د ددلا ة د ددل ار

ل طللددا د د اليلة ددإ لا ددر ةسد د ل رل ددل الطللددا اددا ءلا ددإ

هد ا ال

لل ة إ ال

ة ل د ددإ الة ر د ددإ الة يد ددتتو لحر د ددل ا د ددر ال حل د د ر الةس د د

الة ر إ لءةلهل اا طر ال حا ال ةد لرتةدإ الةي ةد

ل ل ا الر ار لالة ل ار لا يلهدل
اللال

ل يلهددل

اتسد ل ءحددل الةللدلال الد ي ترسددل ل ةددت اه ةلةددل

ال د د ددلهر د د د اح ارةد د ددل ل ط د د ددإ ل ق د د ددل لبر ب د د ددل

الي ددت ال د ي سددرر ددم اية لء ددل

لال رص ل ئ ال رل

لال ي ار

د ددل

ة ددا الطللددا ةددا د ل ا القد اليت ددتو ل ا ددتةو

ابلو اةدل سد
ال ة ددإ ال

لالطللددا لةددل

الءة يد ددإ لال ةث د ددم لال د ددأثر له د د ية

ء سل ة الء ل ا ي ةلا اليلة

ةةلرسد ددل

اتس د د ل اليد ددلة

ةددت ا ددر لاال د

لل ددإ ال بالددإ ال ر ل ددإ د ا الددل ه كددإ ال ددتر

ر د ددل ةد ددا ذل د ددل

ء د ددلي

لس د د ل ل .ل د ددأثر الطد ددبا لد ددل

لالددل

الء ددليو ه ددل الد د ي د دلا ر لت ددل الق ددتر الل ددرلري

ء لالد ة ةددل ددلةب ,ددت اتسد ل اليددلة

ال ث ر ةا الةسدؤلل ل

دت ةدا هءتاةدل الحسدا ىلدر حسدا

ال د

تر سددل ةددرل ار ددليتارو لةددل د ا ل د ةددا ل د م لة ط ددل .

لاتس د د ل اليد ددلة
اته د ددتا

اءد ددتةل د ددءيو ل شد ددم د د
شد د د

ال ر ل د ددإ إء د ددل

د ددض

حق د د

ةد د دلاطا التر د ددل للد د د ل د د د

لالد د ددبز ةد د ددا الر د د ددلكص لال د د د ل

الشر د د د إ لا ي ةلا د د ددإ

ة لةل د د ددل ل س د د د لا تر سد د ددل ل لة د د ددل ة د د د الطد د ددبا ل

لالد د د

ا د ددل ىح د ددتاا ال لا د ددم

دا

لال ء ة د ددإ لات لت ة د ددإ ال د د د

لا ءسيل

ءل ل ا طب ل(الس لرءإ .)2013

ددت الء ددل ال ر ددلي ةثددل ح ددل ل لاددم ة د الء ددل ا ي ةددلا
لتس د ل اليددلة
لت ددل

دلر لال ددحل ل ة ددإ ا
د ا

لي ددل ط ددل .ل شد د

ايءس ددلء

ة ددا ا ددلا دلاب لةددؤث ار ى
ددلم ال ر ددلي ال د د

ا ال ك ددإ ال

هد د ال ك ددإ ال د د

ة ددإ ال د د

ا يلهددل

ءةددل ددللةلاال

ال ر ددإ لا ي ةلا ددإ لال د

لالطللددا ل س د

لرهل الد ض دم هد ابالدإ ة ةدإ

ل سر ل لالةي ة ال ي

ت ارسد د د ل ل د ددأثر
يسددت د

ة ددا الل ددلم ىلددر ح ددلم ددلت ىلددر ا ددلا ةح ر ددل

لل بالددإ د ا اتس د ل اليددلة

لل ددت

الت ارس د د إ

الحلل ددإ لةددل ة دا ا حددتا ةسد ق ب

تر سل (ة لي ء .)1998 ,

ددل د د

اليلة د ددإ ل طد ددلره الر ق د د  .لالطللد ددا د د الةرح د ددإ الت ارس د د إ
اليلة د ددإ اتلل د ددر ءة د ددل ر ق د ددل رد ددبم س د ددءلا

ر ار دل السددل قإ لالةلاالد

ل لل ددلل

ددل ر الةء ددل ا ي ة ددلا لاي ي ددل

ال د د ي د ددزز اس د د ةرار إ الطد ددبا د د ة ل د ددإ د دراةي

شر

ا ددلا
دد

ل لالت ار دل

قدل

ح دم د الءقدلط لا يدلت ابالدل

ش ل

غ ددر ة ة دإ ةددل

بالدإ الطللدا لالت دل

ل ةترسد ل لة ةدل .لل بالدإ

اي يل ددإ هد د ابال ددإ ر ل ددإ ددؤتي ىل ددر ط ددلر الق ددت ار
لا ي ةلا إ لا ء لل إ لالء

حر دإ اءدت الطللدا شد م ي دل

ة د د ددتا ىاد د ددتاتا س د د د ةل لةلاي د د ددإ ال حد د ددت ل

الة سددلراإ ل ل د ةددا ا ةءط د ال ر ددإ ال
188

ال ق ددإ

لال ي د د د ار

ال ة د د ددإ

ددر إ ددل ر ل ة د
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ةددا رددبم ا طددبال الةسد ةر لا ر ددلر الةءلسددا ل سددلل ا ال د
ال

ءلسا الةلال

لر دلكص الطدبا ل ا

ة

ح ددر ددل ر ر ددل ل طددبا

شد م سددلاته ا ددر ل د
ال

الةلاالد د

در غ رهدل

ةددلا ةددا ربل ددل د

الة ددلر لالة ددل ار

ل لا تلا

ةددلا

الة سد إ د

س حسا ا لءل شد لر

ابال ل ة طب ل تا راكتءل لهت ءل

ة ط د ددل

ال

(س ةلا .)2012

اة ءل ال ر لي

ربم ش إ ايء رء

ا ددر

د ت ال كددإ ال ر ددإ لاتيء ددإ ل د ر ددل ل د ال س سددم

ال بالددإ ال ر ل ددإ د ا اتس د ل اليددلة

السد ددل قإ ال د د
لة ددل ار

الزةء ل ل ةا اتالت ىلر اتحتا لةا
لل إ ال بالدل

ا

التراسل

ددل ش د رو لذرددرلا ( )2010ت ارسددإ هددت

لاال د د

دد

ددلم لددت

ةل الل ل
ةدا لي دإ

يلة إ الزراللي الرل دإ دلترتا.

الت ارسد ددإ ا د ددر ا ءد ددإ ة لءد ددإ ةد ددا ( )113الد ددل ه كد ددإ
ىلددر ء ددلكو ةددا هة ددل :ا الة لسددط الحسددل

ال د د ل لل ددإ ال بال ددل

ال ر ل ددإ د د الةسد د ل ال ددلل

ددل ةيددلم الةءددل ا ي ةددلا الء سدد

ةيلم ال لام ا ي ةلا ة الط إ .ةل ل
الت ارس د ددإ س د ددءلا

ات لت ة إ ى

ءل

ر

ل ر د ار

ال ر ل د د ددإ د د ددز

لالل

ةتار

اس د د يل ل

( )80د د د ال د د درال ال ة د د د

ح د ددا ل د د د

الت ارس د ددإ ىل د ددر ا

د درات ةي ة د د الت ارسد ددإ لية د د ةحد ددللر اتتاو يد ددلي

تريددإ ة لسددطإ ل ة لسددط حسددل
ا

الء ددلكو اددت ليددلت ددرل

ةددل شددلر

ةقددتار ()2.59

ت لددإ ىح ددلك إ ددز لة ي دد ار

ر رو الة .
لةددا الت ارسددل

ال د لال د

ا ددل ال لحددا لال د

ال ر ل إ ا اتس ل اليدلة

لالطللدا ت ارسدإ ال رسدلا ()2015

ح ا يراهل ا ر ( )420الل ه كإ تر
د ددت

د يلة دإ حلكدم

ال د ددر ا د ددر ةسد د د ل ال بال د ددإ ال ر ل د ددإ ةد د د الط د ددبا
ةددا لي ددإ ء ددر الددلي ه كددإ ال ددتر

الءد د د دلال ا ي ة د د ددلا لس د د ددءلا

ات لت ة إ.
ال بال ددل

ءللل د

ال بالددإ

ل قددل لة ي د ار

الر د د د درو لال د د ددإ لال ة د د ددر لالر د د ددإ

ر الء دلكو ا الة لسدط الحسدل

ال د لةسد ل

ال ر ل ددإ س ددللي ( )4.21له ددل د د ةسد د ل ا ددلم ي ددتا

الر د د درو لال د ددإ لال ة د ددر لالر د ددإ

رلالل ز لة ي ر الءدلال ا ي ةدلا

ال ل ا اتحلتي لالت ح دم ةيدلم " لي دل سد ل الطدبا" ا در

لذررلا ) (Finley et al.,2010تراسإ هدت

ي د ددر طد ددر الط د ددإ د د ال لاد ددم ة د د الد ددلي ه كد ددإ ال د ددتر

لرل ددإ ر ددلر ال

الة له ال ر ل إ الة ل رو

ر دإ ال لت دإ

حسد ددا الة لليد ددل

ددلم الت ارسد د إ لط قد د

طلل ددل ل ددلا ة ددا هد د الء ددلكو ال د د

ل دد

ايح د ددلك إ لس د د رتا ار د ددلر ( ) ل ح د ددم

تري ددإ هة ددإ الل ددإ ي ددتا ل د د الةر ددإ اتلل ددر ة لس ددط حس ددل

لل للو ايءلا.
ء

ي يدلت ابالدإ

ةةل ؤتي ىلر سر الحلايز ا الطبا.

للي ط

اليددلة

ر الء لكو رلالل

ت لد د ددإ ىح د د ددلك إ د د د ةس د د د ل ال بالد د ددل

لة ي د د د ار

ةدا

ل د د ت ارس ددإ سد د ةلا ( )2012ا ددا ابال ددإ الة د د للطلل ددا د د

لح ددم

ةي ددلم لي ددل سد د ل الط ددإ ا ددر تري ددإ هة ددإ الل ددإ ي ددتا د د

ا

لل ءل لدل شد م اتسدل

ل( )145د د د ال د د درال اتت د د د

ىلددر ال ددر ا ددر

ال ر ل دإ ةد الطللدا اليدلة

ء ر اللي ه كإ ال تر

الةر ددإ اتللددر

دت قدط د السدةل

لم ة لشدرو أالدلي ه كدإ ال دتر

( )80ة ةد د ددل ل( )225طلل د د ددل ةد د ددء

ءللل د د

ددتر  .ل ل د

لط قد د

الير ددإ د ةحل ددإ الة ددر د اترتا ا ددر ا ءددإ ة لءددإ ةددا

الت ارسد ددإ الحلل د ددإ الت ارسد ددل

لط ق د د

د ا الطلل ددا لالددل ه ك ددإ ال ددتر

ل ةز ت ةا الطبا ل
ء

ال ءلللي د ددإ لال ر ل د ددإ الةسد د د ةرو

الدراسات السابقة:

ةس ل

سد د لا ددلم د د

ه ء لكي ل ا اس رتا الرسلكم ال لر إ

ءد ددلي شر د د إ سد ددل إ س د د ةإ ة ة د دزو الد ددلترو ا د ددر ال لةد ددم ة د د
د ددر لال ي د د د ار

) (Cifuentes,2010تراسإ هت

ا اسد د رتا الرس ددلكم ال لر ددإ ا ددر ايء رءد د

ىلر ىث ل

الت ارسددإ ا ددر ا ءددإ ة لءددإ ةددا ( )110ةددا الطددبا ل ددلا ةددا

ا لا اللكةإ ا ر ى دلر السد طإ لالءقدت ل ال يلهدم لشر د إ

الطللا لءقتهل التاك

ة اللي ه كإ ال تر .

ل ير س ل ء

ة ددإ .له د د ا ددإا ال بال ددإ د د ا اتسد د ل الي ددلة

لل للا لال لا

لم غ ر ال زاةء ةثم ال ر دت اي رلءد

ز ددز ال ددلاب

لالطللا ءر ةا ربم رلا ط للشلكو الل دإ لة دلرحإ لةدإ

الة

لا

ا

د

ىلدر

الت ارس ددإ ا ددر()94
ىل ددل :ا الط ددإ

( )4.41ثد د د ةي د ددلم "ال لا د ددم ةد د د الط د ددبا" ة لس د ددط حس د ددل
( )4.11ل ر د د ار ةيد ددلم "الةءد ددل ا ي ةد ددلا الء س د د " ل ة لسد ددط
حسددل

( .)4.02للد

د د ةسد د ل ال بال ددل

ددر الء ددلكو رلالددل ا

ال ر ل ددإ ددز لة ي د د ار

الر د درو ل ال ددإ لال ة ددر لالر ددإ ات لت ة ددإ ى
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ت لددإ ىح ددلك إ
التراسإ:س ددءلا
ء ددل

ددر

مجذوب أحمد محمد أحمد قمر
ت لددإ ىح ددلك إ اءددت ةسد ل ( )a=0.05ددز ل ءدلال

رلالدل ا

ء لكي ددل ل ددرت الت ارسددإ الحلل ددإ اددا الت ارسددل

ا ي ةلا لل للو ايءلا.
دد ل

لدددل ةدددا الت ارس ددل

ةقلةل

ال لام ال ر لي لدت

الحر د ( )2015ال د هددت
طلل ددل
ا

اء ددتهل ال لح ددا ت ارسد ددإ

ال د د لالد د

ىلددر ال ددر ا ددر ةس د ل

الدلي ه كدإ ال دتر

دلا ر

قد ددت ار

الطلل د ددل

ل قد ددل

ةددا لي ددإ ء ددرها

ت ل ددإ ىح ددلك إ د د ا ة لس ددطل

الت ارسددإ رلالددل ا

ددإت ار شر د إ اتس د ل اليددلة

ددإ ال ر ددإ

ال ددلي ه ك ددإ ال ددتر
ة لسددطل

لا ر ةقلةل

قددت ار طلل ددل

ال لاد ددم ال ر د ددلي لد ددت
ت لإ ىح لك إ ا

ددإ ال ر ددإ يلة ددإ الددتةل لةسد ل

ال لام ال ر لي لدت

الدلي ه كدإ ال دتر

دز

ءللل د
اليددلة

د طب ددل

د لسد

ةيددرت ابالددإ الت ددإ ددم ابالددإ اي ةلا ددإ

س د ددلكتو تار د ددم اليلة د ددإ د ددؤثر ا د ددر ح د د د م الطلل د ددا لءة د ددل

شر د ل ل ءسد

س د ل ل ل ةددل ددؤتي ىلددر ي ددر ل ددت م د

لة ددلم الطللددا .لاتسد د ل الي ددلة

لات لت ة ددإ ال د

لالد

الء ددليو هددل الد د ي
ايءسددلء إ لال ء ة ددإ

ا ددل اة ددإ ىحددتاا ال لاددم ءددل ل د ا

طب د ددل ل د د ا رات ال لحد ددا ةد ددا رد ددبم ىطباد ددل ا د ددر اد ددتت ةد ددا

ددض الت ارسددإ

ة ر ددإ د ال بالددإ ةددا لي ددإ ء ددر الددلي ه كددإ ال ددتر

د ةددا رددبم السددرت السددل

دل ر لت ددل الددتر ةددا الر ددلكص لال د ل

السددل قإ ةلل دلال ال بالددإ ال ر ل ددإ د ا اتس د ل

لالطللددا طددر ة ل ءددإ ح ددا حللل د

ةرهلءددإ ىلددر حددت

ددر

ةء ل لات لت ة دإ لا ي ةلا دإ ل لد ةدا ردبم اتثدر الد ي ر دل

ا يلهددل

ىلر ة ي ر ال إ ل قت ر الة تم ال ار ة .
الت ارسددل

لالطللددا

ةددا ل ددإ يلاء ددل ايءسددلء إ

ددز ىل ددر ة ي ددر ال ر ددص لل ددللو

ال ر

ىا ىت ار ط ددإ ال بالددإ ال ر ل ددإ د ا اتسد ل اليددلة

لال ددلا

يلة د ددإ الد ددتةل لةس د د ل
ل

مشكلة الدراسة:

الت ارسددإ ىلددر ليددلت

د دلا ر ةقلةد ددل

اتت إ لات ليلت رل

للي ض الة ي ار .

ةد ددا لي د ددإ ء د ددر ال لحد ددا لء د د

ق ددت ار طلل ددل

ا

حد دللم ر ددت ال ددرل ايح ددلك إ د د س ددةل

اتسد د ل الي ددلة

هةد ددل ةش د د ر ل دد د ا الت ارسد ددل

تريددإ ة لسددطإ ةددا ال لاددم ال ر ددلي د ا الددلي ه كددإ ال ددتر
د ل ليددت

الددلي ه كددإ ال ددتر

د

ددإ ال ر ددإ

ة ددرلي ,ةةد دل ي ددل ةر ددإ ا ددا س ددل ق ل ,ليل ددل إ ىل ددر ء ددل
الءليو

(ال ددإ ال ر ددص قددت ر الة ددتم ال ار ةد ) .لء د

ا ءددإ الت ارسددإ ةددا ( )762طلل ددإ .ل ل د

ا د ال لحددا) ى له د

ةدل دتر ل

ددإ ال ر ددإ يلة ددإ الددتةل لة ر ددإ ةددت ليددلت ددرل

لالطلل ددل

السددل قإ د

ير ا ر ا ءإ يت تو ل ير ا ل تراسإ ةا ال م (ا ر حدت

ت لد ددإ ىح د ددلك إ د د ا ة لسد ددطل

لة ي د ار

ء ددل

ةثددم

التراسل

هد ال بالدإ ةدا لي دإ ء در الدلي

السدل قإ ا قد

تراسإ ال رسلا ( )2015ل تراسإ ل ش رو لذردرلا ()2010

ه كد ددإ ال د ددتر

د ددإ ال ر د ددإ –يلة د ددإ تءقد ددب .ل ة د ددا

ةش د إ الت ارسددإ

ددلرو ث ددر تالددإ د الس دؤام ال ددلل " :ةددل لاال د

( )2015لةء د ددل ة د ددل ءللل د ددل ة د ددا لي د ددإ ء د ددر ال د ددلي ه ك د ددإ

الددلي ه كددإ ال ددتر

لت ارسددل
ال دتر

ار د

رددر ةددا لي ددإ ء ددر الط ددإ ةددل د ت ارسددإ الحر د
لالط دإ ة دل

الت ارسددل

دل

ةددل ا ق د

بحد

د الت ارسدل

ة د الت ارسددل

د لاالد ال بالددإ ال ر ل ددإ ال د

لسد د ددءلا

لل ددلل

السددل قإ ةددا ح ددا ا ءل ددل ل تلا ددل لحددتلتهل

الزةلء دإ لالة لء دإ
ء لكي ددل

ةدل د ت ارسدإ سد ةلا ()2012

ال بالددإ ال ر ل ددإ د ا اتس د ل اليددلة

السددل قإ ل ءدل د

اتس ل اليلة

 .2هم هءل

ال ةددر

السل قإ له ةلة ل لل بالإ ا

لالطللا لةل ر ل ةا ةؤث ار  .لالدت اسد لت

التراسإ الحلل إ ةا التراسل

السل قإ

ال لل إ:

 .1ةددل ةس د ل ال بالددإ ال ر ل ددإ د ا اتس د ل اليددلة

( )2015لتراسإ ل ش رو لذررلا ( )2010لا دل ءدر ا
التراسإ الحلل إ

ددإ ال ر ددإ ةددرلي -يلة ددإ تءقددب ؟"

ل رال ةا ه ا السؤام ال سلؤ

الر د د درو لالر د د ددإ ات لت ة د د ددإ ةثد د ددم ت ارسد د ددإ ال رسد د ددلا
ة التراسل

لالطللددا ةددا لي ددإ ء ددر

لالطللددا

ةا لي إ ء ر اللي ه كإ ال تر ؟

السددل قإ د غ ددلا ال ددرل

ة ددا ا ددز لة ي د ار

د

د د لغإ

ىطلرهل الء ري ل ض

ىيرايا ل الة تاء إ لرل دإ د ار دلر تاو الت ارسدإ ل د ةءلالشدإ
190

درل

ا

ت لدإ ىح دلك إ د ةسد ل ال بالدل

ال لا إ ال ر ل دإ د ا اتسد ل اليدلة
ء د د ددر ال د د ددلي ه ك د د ددإ ال د د ددتر
ا ي ةلا لسءلا

لالطللدا ةدا لي دإ
د د ددز لة ي د د د د ار

الر رو لال ةر لالر إ ات لت ة إ؟

الءد د د دلال
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الحتلت ال شر إ :ل ةث

أهمية الدراسة:

لو هة إ التراسإ ةا ربم ةل

.1

.2

:

لالطللددا ةددا هد الةددؤث ار

ا ر ال ة إ ال ر ل إ ى يل ل ل س ل.
هة ددإ ال ءددإ ال د

ءللل ددل الت ارسددإ

اليلة ا ةل ل ل ةا تلر لم

ال د الددت ددؤثر

له د ا ءددإ اتسددل و
الةي ة ل طلر .

ةرريل

ح ز اتس ل اليلة

الء س ا ي ةلا ربم الةلاال

.4

التراسل
لالطللا ة
.5

ة ي ار

ة إ ال ة إ.

ال

ا اتس ل

اليلة

ر.

ةدا هة دإ الت ارسدإ د اال د ار

دض اآلراي لال ل د ل

ةا شأء ل ا قلي ةا ال لام

ال ددتر

ةسلات

ا ر حس ا تاك

ا اتسد ل اليدلة

ة

يلي

التراسإ ةا يم حق

اح سل ل

اللي ه كإ ال تر
ا ي ةلا لسءلا

لال

ال

ال لا ددإ

ر ل د د ددإ لا د د ددإ لةثةد د د درو ةد د د د الط د د ددبا

ء د د ددلي ابال د د ددل

ح م ا دل الدل ه كدإ ال دتر

الطريقة واإلجراءات:

ءدللم هد ا اليدزي ةدا الت ارسدإ اييدرايا

لالطلل ددا ة ددا لي ددإ ء ددر
ة ا ا ز لة ي د ار

الءدلال

د
لل
ل

ددر ه د الت ارسددإ ةللددلا ل ا ددر ال حددا د لاال د ال بالددإ

ه كإ ال تر

لسد ل ل

ى يل ددإ

رض ا ح ر ل س ل الدل ه كدإ ال دتر

الت ارسدإ

ل د

دإ ال ر دإ ةدرلي ةدا

لالطللددا ةددا لي ددإ ء ددر الددلي

د

الةء ي دإ ال د

ىيرايا دل ةدا ح دا الةدء و الةسد رت

ةي ة ل لا ء ل لطر قإ ار دلر ال ءدإ ل تاو الت ارسدإ
دإ ءلك دل لايدرايا

ايح لك إ ال

ل حتت لآل :

قد ار

اتتاو

دي

اا قد ار

رال ةل ا ( )245-1تريإ.

الر رو لال ةر لالر إ ات لت ة إ.

ال ر ل ددإ د ا اتسد ل اليددلة

اللي ه كإ ال تر

تاو

ر ددبم ىيل ل ددل ا ددر اتتاو الةسد د رتةإ د د هد د الت ارس ددإ لال د د

حدود الدراسة:
اال

إ الة لال إ ةء

لال

(ال رسددلا  .)2015ل ق ددت ددل د ه د الت ارسددإ التريددإ ال ددإ

لالطللا ةا لي إ ء ر اللي ه كإ ال تر .
ال ر ل ددإ د د ا اتسد د ل الي ددلة

أتلاره الل

للي ىيل ل

ةق رحإ لال

 .1ال ددر ا ددر لاال د ال بالددإ ال ر ل ددإ د ا اتس د ل اليددلة
 .2ال شد

ءشدأ د ا

لطب د د لد ددةا ء د ددإ الةءد ددل الء س د د

الت ارسددإ ا ةددل ا ية د
الة د د د

ال ت ا اآل ا:

اددا ط ددإ ال ددرل

شد ر

ل قت ر رات ا ءإ التراسإ لةس ل ةدت ال د از

اللي ه كإ ال تر

لدلي ال بالدل

د ةسد ل ال بالددل

ل حتت الرلا ط ا ي ةلا دإ ال د

دل

لال لا د ددم ال ر د ددلي لذل د ددإ لي د ددل سد د د ل الطلل د ددا

ه الةس ل ال

ال لا إ ال ر ل إ ة الطللا اليلة .
أهداف الدراسة:

مصطلحات الدراسة:

 .2مستوى العالقات التربوية بةين أعضةاء هيئةة التةدريس والطلبةة:

ددإ ال ر ددإ ةددرلي د ةيددلم

ال

إ ال ر إ ةرلي.

(ال رسلا .)2015

ؤةد ددم ا س د د ت ةد ددا ء د ددلكو ه د د الت ارسد ددإ الد ددلي ه كد ددإ
د يلة ددإ تءقددب -

الحددتلت الة لء ددإ :ية لر ددإ السددلتاا -الل ددإ الشددةلل إ –يلة ددإ

ا ي ة د ددلا

لالطللا.
.6

(.)2015-2014

الد ددلي ه كد ددإ ال د ددتر

يت تو ةثم اتسلل ا الة ر إ

لاتسلل ا الةزاي إ ل سلل ا ال

الح د ددتلت الزةلء د ددإ :ل ةث د د د

اللي ه كإ ال تر

لي ل ء لر ال لحث ا ىلر لرلرو ىيراي الةز ت ةا
ال

د ددلل رو اللاال د ددإ د د د ال د ددل الت ارسد د د

ا ر ل ر الةءل  .1العالقةةة التربويةةة:ه د ةيةلاددإ ءةددلط الس د ل ال د

ال

ءللم ال بالإ

ا ة إ ةر إ.

تءقب –

 .3ىلق د ددلي الل د ددلي ا د ددر لاالد د د ال بال د ددإ ال ر ل د ددإ ل ثره د ددل ا د ددر
ال

اللي ه كإ ال تر

ةددرلي – يلة ددإ تءقددب لال ددللد اددتته ( .)22له د ا ددر تريددل

هة ددإ الةللد دلال ء سد ددل :ح ددا ددت ال بالد ددإ ال ر ل ددإ د د ا
اتسد ل اليددلة

دإ ال ر دإ

اس رتة

ال أ دت ةدا

دتال ل لث ل دل لاتسدلل ا

ة لليإ ل ح م ال لءل

ال د

د

ية ل .ا ر الءحل ال لل :
مةةنها الدراسةةة :لقددت اةددت ال لحددا د ه د الت ارسددإ ا ددر ى ددلال
الةء و الل

ال ح

ة ء د ددإ لية د د د الة لةدد ددل
الرل إ ل ت
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لهدل ر دت دلهرو ل حدتا ل ةشد إ
لالحقد د ددلك ةء د ددل لل د د د

ال د د ددرل

ة ر إ س ل ل لالل لم ىلر ح لم ل ل.

مجذوب أحمد محمد أحمد قمر
 .2مجتمع الدراسة:
ه كإ ال تر

لا ةي ة الت ارسدإ ةدا ية د الدلي

إ ال ر إ ةرلي

ا ا ر تريل

( )22لالحل

يلة ددإ ة ددا يلة ددإ تءق ددب – ددإ ال ر ددإ ة ددرلي .لالي ددتلم ()1
للو لز

يلة إ تءقب لال للد ادتته

رات ا ءإ التراسإ.

ا ة إ ةر إ.

 .3عينةةة الدراسةةة د ار ددلر ا ءددإ الت ارسددإ اددا طر د الح ددر
الش د ددلةم ي ال د ددتات ال لة د ددم ح د ددا د ددد ( )22سد د د ل ا ل سد د د ل و
يتلم ( )1لز

التوزيع حسب الوظيفة
الدرجة
التكرار
النسبة%
معيد
1
4.5
محاضر
8
36.4
مساعد
10
45.5
مشارك
3
13.6
المجموع
22
%100

أداة الدراسة:
ل حق د د

ه ددتا

رات ا ءإ التراسإ ا ر ة ي ار

التوزيع حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة
التكرار
النسبة%
أقل من  5سنوات
2
9.0
أكثر من  5سنوات
10
45.5
 10سنوات فأكثر
10
45.5
المجموع
22
%100

ال

طلرهددل ال رسددلا ( )2015ددت ا يددر ا ددل ال لحددا طددل ار
ا ددلرو ل ددةا ثبث ددإ ةي ددل

هد د  :الةء ددل الء سد د ا ي ة ددلا

ء ددل ل ددر ( )Likertالرةلسد (الل ددإ يددتا الل ددإ ة لسددطإ

ة ددلةب

الة د د ل ل

ات لت ال را إ اترر  .ةل ث ل

ا ر لر لطر قإ رلء ل

ددلت اتتاو ةد د

صدق األداة:

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8

ال ت ب

ى ددم Ebel,

الةق دل

.صةةةةدق البنةةةةاء التكةةةةويني (:معامةةةةل اقتسةةةةاق الةةةةداخلي بةةةةين

الفقرات):

" ددت ال ءددلي هددل ا ددلرو اددا ح ددم ة ددلء لتريددل
الة سقإ ة

االرتباط
**.911
**.559
**.638
**.608
**.638
**.624
**.763
**.708

الفقرة
11
12
13
14
15
16
17
18

ا ر ددلر.

لال ءلسد الددتار

ل ل ال ض" ل حق ةءل ال لحدا

ىح ددلك ل حسددلا ة لةددم ا ر ددلط د ا تريددإ ددم ددت ةددا
اتتاو لاليتلم ( )2للو ل .

يتلم( )2ة لةم ار لط م ال قرو ةا ق ار
االرتباط
.026
**.590
*.485
**.773
**.593
**.920
**.865
**.920

لا ددتلا

ح ر ةلشر ة ال كإ السلتاء إ.

لةل لل ةا ي ل لةت للل
الفقرة
21
22
23
24
25
26
27
28

السددلتاء إ

د الةح ةدلا ا در ىيدراي دض

ل د حسددل ل ددتو طددر ةء ددل ال ح ددم ال ددلة

)" )1972ىا لم لس إ س ر ار ال ت ال لهري ل ةق ل
هل ةا ربم ةبيةإ الةق ل

ددض اليلة ددل

يلة ددإ تءقددب الةر ددإ ل حددص ا ددل ار

لة ر إ ال ق ار

أ.الصةةدق الظةةاهرد (صةةدق المحكمةةين) :ددر

لد ةدا ردبم ارلدل

قددلم رلء ددل ( )Cronbach Alphaد ال سددلي ()2005

اتتاو قت اس رت طر قإ ىالتو

ل ل ح ا د (.)0.962

ل حق د

لال ر ددإ د

ذرايه ا ر دم ا دلرو .لالدت

دت

الل د د ددإ ح د د ددا اس د د د رت ال لحد د ددا ال د د ددت الةءطق د د د لحسد د ددلا
ا ر ددلط ل د دم ددت ة ددا

لالر دراي د ا د الددء
ل ددل

ال لاددم ة د الط ددإ لي ددل س د ل الط ددإ .لالددت اس د رتا ة ددتهل
ال إ ال إ يدتا) .لالدت ة د

54.6
%100

ل دبح إ ال قد ار

12
22

لي الر درو .ا دل الددل ال لحدا رلددل ا در ( )9ةددا اتسددل و

دلا ةدا ()50

تاو ت ارسدإ ال رسدلا تريدإ

التوزيع حسب العمر
التكرار
النسبة
5
22.7
5
22.7

العمر
30-25
40-31
 41فأكثر
المجموع

ا ر ر راي ل ةح ة ا ل رل إ ى ا لا هؤ ي الةح ةلا ةدا

الت ارس ددإ ق ددت اا ة ددت ال لح ددا تاو الت ارس ددإ ال د د

ط إ ح ر ةلشر ةد ال كدإ السدلتاء إ لهد

ةدل

التراسإ

اتتاو ة التريإ ال إ ل تاو

االرتباط
**.853
**.891
**.855
**.891
**.925
**.894
**.838
**.781
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الفقرة
31
32
33
34
35
36
37
38

االرتباط
**.907
**.672
**.837
.849**.
**.903
**.820
**.819
**.750

الفقرة
41
42
43
44
45
46
47
48

االرتباط
**.823
**.914
**.905
**.714
**.911
**.944
**.871
**.671

ددلت

مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 200 -187 ،)1(36
9
10

19
20

**.617
**.644

29
30

**.837
**.920

**تام اءت ةس ل الت لإ()0.01
د ا ةدا اليددتلم ( )2ا ية د ال قد ار
ة التريإ ال إ ل لء

ار طد

اءت ةس ل الت لإ ( .)0.01ل

ل د د حق د د ال ق د درو ( )11الت لد ددإ ايح د ددلك إ د د ح د د
ل لا تاو التراسإ ة لءإ ةا ( )49قرو

**.923
**915

ار لطدل ةلي دل
حا

ل ل دد ل

ثبات األداة :Reliability :اس رت ال لحدا ةؤشدراا ل أ دت ةدا
ثل

ال رت إ لال ل ار

ة لةم ا ر لط ا ال ل ار

حسدلا

يتلم ( )3للو ة لةب

المجاالت
التفاعل مع الطالب
توجيه سلوك الطالب

ةا ربم اييرايا

لث ددل
ال

الدتريل

دت

اته ددتا

ال دإ ا در ةيدلم

لي د ددل سد د د ل الطلل د ددا ( )70-1ة لس د ددط ء د ددري ال د ددتر ()42

تصحيح أداة الدراسة:
لء د د

اتتاو د د

( )4تريل

د ددلر ل الء لك د ددإ ةد ددا ( )49ا د ددلرو لس د د
ل اط د ( )5تريددل

لالطللا ىلر ال كل

حسا الة ل ر ال لل إ:

ال د ددم ة د ددا  .%47ة د ددءر ض لة د ددا ( )%73-%47ل ة لس د ددط
ل( ثر ةا  )73ل ةر .

قت

ل ء ا ةس ق ا (T-Test Two Independent

ةل

لتري ددإ ل ق ددإ ي ددتا .ل د د قسد د ةسد د ل ال بال ددإ ال لا ددإ د د ا

اس ر ار

ل

الة لر إ لة لةم ار لط

التراسإ لل ق ار ل

م.

ل ل ل ح م ال ل ا اتحلتي

عرض نتائا الدراسة و مناقشتها:

ل لل ددإ يددتا

ل ة لسدطإ لتري دلا ل ق دإ

ىح لك ل

الحسل إ لا ءح ار ل

) sampleل ة لتلإ رلء ل

ل لل إ ( )3تريدل

اتس ل اليلة

ىيراي الة لليإ ايح لك إ

رسلا (  ( Pearson correlation coefficientل ا ر لر

لةيل

اييل ددإ ةددا رةسددإ ةسد ل ل

التجزئة النصفية
**0.973
**0.941
**0.972
**0.986

رءلةو( )SPSSلة للي ل

ال لك

ة لسط ء ري التر (.)147

لل

لإليل إ اا سك إ التراسإ َ
الةءلس إ ت ىترلم ال لءل ا ر ي لز الحلسلا ل ح

لةي ددلم الةء ددل الء سد د ا ي ة ددلا ( )105-1ة لس ددط ء ددري

( )63ل د درال الد ددتريل

إ لة لتلإ رلء ل

كرونباخ ألفا
0.917
0.868
0.829
0.916

الة لسطل

د ددم ( )245-1تريد ددإ

التريدإ

ال إ ( )0.916لاليتلم ( )3للو ل .

المعالجة اإلحصائية:

ال لام ة الطللا ( )70-1ة لسط ء ري التر ( )42لةيلم

ا د ددر اتتاو

ل ل ( )Cronbach Alphaل دم ة لةدم ث دل

طر قإ ال يزكإ الء

لدل تري دل

ؤ ددتاا اس د رتاةل د د ةي ة د الت ارسددإ لق ددل

لل لق لس ل ل لل لل

رلء ل

21
49

در ا الةق دل

رال

ا ر ددلط )**)0.986اءددت ةس د ل الت لددإ ( )0.01لهددل ة لةددم

عدد الفقرات
14
14

المناخ النفسي االجتماعي
الدرجة الكلية

السل قإ

اللءلا ا ر لط الرل ل رسلا (ر ري  )1970ح ا دد ة لةدم

الزلي إ لسد رتا
الث ل

**.830
**.933

ار لط الدلي لةق لم .ةدل الطر قدإ الثلء دإ د حسدلا اتتاو طر قدإ

لر ل الء لك إ.

اتتاو اتللدر هد طر قدإ ال يزكدإ الء د إ ل لد

39
40

49
50

**.719
**.734

ارض ل ء لكو ال

التراسإ ل ت ىيراي الة لليل
تسك إ التراسإ لة ي ار ل ال

ال ل م ىل ل لس رتا

ايح لك إ الل

تاو

إ لال ح إ

ء إ ا ر الءحل ال لل :

أوقً :النتائا المتعلقة بالسؤال األول:

ءص السؤام اتلم ا ر" :ةل ةس ل ال بالإ ال ر ل إ ا اتس ل
اليلة

لالطللا ةا لي إ ء ر اللي ه كإ ال تر ؟"

لإليل إ اا ه ا السؤام
لا ءح ار ل

الة لر إ لاتهة إ الءس إ ل م ةيلم ةا ةيل

تاو التراسإ لالتريإ ال إ
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قت

حسلا الة لسطل

الحسل إ

ةل ه ة ءإ

اليتلم (.)4

مجذوب أحمد محمد أحمد قمر

الحسل إ لا ءح ار ل

يتلم( )4للو الة لسطل

الترتيب المجاالت

المتوسط الحسابي

التفاعل مع الطالب
3
توجيه سلوك الطالب
1
المناخ النفسي االجتماعي
2
متوسط مجموع الدرجة الكلية لألداة

د الة لسط الحسل

الةيدل

لية

61.3636
63.0455
92.8182
72.41

16.80
38.63

( )72.41أهة دإ ءسد إ

س د ر الء ددلكو يددلي ةيددلم لي ددل س د ل
د د الةر ددإ الثلء ددإ أهة ددإ

ءس د د إ الد ددترهل ( )%88.40لةيد ددلم ال لاد ددم ة د د الطد ددبا د د
الةر إ اتر رو أهة إ ءس إ الترهل (.)%87.66
س ء و ال لحا ةا ل

ا الطللا اليلة

ال لي ددل ة ددا ال ددم اتسد د ل الي ددلة

حللإ تاكةدإ ةدا

ل ت م س ل ل ل ةةل ي م ه ا الةيلم ح دم الةر دإ اتللدر ةدا
لي ددإ ء ددر الددلي ه كددإ ال ددتر
دلا

لي إ ء ره

لد ددل ةد ددا تلر د د
اليلة

د ه د الة ر ددإ ةددا

دت ةدا دل ر الةءدل الء سد ا ي ةدلا لةدل

حق د د ا س د د قرار الت ارس د د ل د ددم ةد ددا اتس د د ل

ةا ي إ لالطللا ةدا ي دإ ردر

لد ا ءيدت ا ال ث در

الء سد إ ءدلت

د ا ا يدل

دا

اتسد ل اليددلة

ا

ةا ال ر ل ا لء لكو الت ارسدل

طر د الةءددل ا ي ةددلا لالء سد

سد ط

ي ددم الة ددء و الت ارسد د ر د درو س ددلرو لةرء ددإ ل طلل ددا د د ال لة ددم

تلر
ة ل .ل ا ل لام ا
ةبح ددل

ار

ل حسا لي دإ ء دره  .لةدا

ال لحددا ل ر ر ددل الق د رو د

لةدل دلا لددل ةدا تلر ددلم د

لد اليلءددا ليددت ا

يتلم ( )5الة لسطل
المجاالت
التفاعل مع
الطالب
توجيه سلوك
الطالب
المناخ النفسي
االجتماعي

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

لد اليلءدا .لا ددل ةثدم ال د

اة إ لا دم ل لادم تاكد لة دلتم لةثةدر د ا اتسد ل لطب دل

ل د ا الطددبا ء سد  .لء د ار تهة ددإ ال لاددم د اة ددإ الد

ا ةت طب ل للحدا غ در الةشدرلط,

ل ر ال بالإ ءل ل ء
ه ددتا

ةرءإ حرو للقدتر الد ي

ترس ددل .لال ددت ا قد د

دم لدل حق د

هد د الء ي ددإ ةد د ت ارس ددإ ددل شد د رو
ةد ء دلكو ت ارسددإ

س ةلا (.)2012
ثانياً :النتائا المتعلقة بالسؤال الثاني :
ءددص الس دؤام ا ددر" :هددم هءددل
ةس ل ال بالل

ددرل

ا

ت لددإ ىح ددلك إ د

ال لا إ ال ر ل إ ا اتس ل اليلة

ة ددا لي ددإ ء ددر ال ددلي ه ك ددإ ال ددتر
ا ي ةلا لسءلا

لالطللا

ددز لة ي د د ار

الءد دلال

الر رو لال ةر لالر دإ ات لت ة دإ؟" لإليل دإ

ا ر هد ا السدؤام د قسد ةل حسدا ة ي د ار

الت ارسدإ ا در الءحدل

اآل :
أ .متغيةةةر النةةةوم اقجتمةةةاعي :دد حس ددلا الة لسددطل

لا ءح ار د ددل

الحس ددل إ

الة لر د ددإ لار د ددلر ( ) ل د ددم ةي د ددلم ا د ددر ح د ددتو

لل د ا ددر ةس د ل ل

ال بالددل

ال لا ددإ ال ر ل ددإ ة د الطللددا

اليلة  .لاليتلم( )5للو ل .

ال ث ددر ةددا الطددبا ح ددلا ددض الة دلات ر لط ددل ة د ة د ا
الحسل إ لا ءح ار ل

التقييم

لذردرلا ( )2010لال رسدلا ( )2015لار د

ة ددا ي ددم ى س ددلا الة ر ددإ
لل د

%87.66
%90.07
%88.40
%88.71

إا ا ر اتس ل اليلة

الطددبا د الةر ددإ اتللددر أهة ددإ ءس د إ الددترهل ()%90.07
لةي ددلم الةء ددل الء سد د ا ي ة ددلا

األهمية النسبية

11.33
10.50

الددترهل( )%88.71له د ءس د إ الل ددإ ةقلرءددإ للة لسددط الء ددري
لالة ددلر الة ةددت د

الة لر إ لاتهة إ الءس إ لةيل
االنحراف
المعياري

التراسإ

الة لر إ لال ةإ ( ) لة ر إ ةس ل ال بالل
ل لة ي ر الءلال ا ي ةلا .

النوووووووووووووووووووووع العينة
الدراسة
االجتماعي
15
ذكر

المتوسط الحسابي
71.4000

االنحووووووووووووووووراف
المعياري
5.17963

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر

7
15
7
15

64.0000
62.2000
61.1429
1.00802

13.03840
12.87966
11.76759
6.27011

أنثى

7

96.2857

9.92831
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ال لا إ ال ر ل إ ة الطللا اليلة
قيمة (ت)
المحسوبة
1.935
.190
1.305

درجة
الحرية
20
6.900
20
12.861
20
8.318

مستوى
الداللة
*0.03
0.83
*0.02
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الدرجة الكلية

15
7

ذكر
أنثى

*تام اءت ةس ل الت لإ()0.05
شر

لءل

ىح لك إ
لالطللا

2.3440
2.2143

اليتلم ( )5ىلر ءل ليت رل
ية

ةيل

ا

ت لإ

ال لام ا الل ه كإ ال تر

ةيلم لي ل س ل الطبا ب ليت ل رل .
حسددا لي ددإ ء ددر الددلي ه كددإ ال ددتر

ال رسلا ( )2015لار

ه د د الء يد ددإ ة د د ء يد ددإ ت ارسد ددإ
ة ء يإ تراسإ ل ش رو لذردرلا

ا .متغيةةر سةةنوات الخبةةرة .الددل ال لحددا حسددلا ة لةددم ال ددل ا
اتحددلتي ( )One Way ANOVAلة ر ددإ ةددت

ال لاددم ل الس د طرو ا ددر الطددبا ثددر

ةددا اتءثددر لر لك ددل ال سد لللي إ ال د

ةش د ر إ ددء  .لهددل ال ددت

( )2010لتراسإ الحر (.)2015

ثر دلاب ةدا اتسد ل و اليلة دإ ةد الطدبا .ر ةدل دلت لد
ىلددر ا الريددم س د ط

اتسددةر ال د ي رة د ىل ددل ةؤسسددل

ال د د اليد ددلة  .لالد ددت ا ق د د

ز لة ي ر الءلال ا ي ةلا لل للو ال لر ةل اتا

ى ددا اتس د ل اليددلة

21.22936
32.62850

1.125

20
8.463

ة ددز ددل اددا اتءثددر

سد ددءلا
لالطللا

مجموع المربعات

مصدر التباين

اليتلم (.)6

ةل هل ةللو

التفاعوووووووول مووووووووع داخل المجموعات
الطالب
بين المجموعات
المجموع
توجيوووووه سووووولوك داخل المجموعات
الطالب
بين المجموعات
المجموع
المنوووواخ النفسووووي داخل المجموعات
االجتماعي
بين المجموعات
المجموع
داخل المجموعات
الدرجة الكلية
بين المجموعات
المجموع

*تام اءت ةس ل الت لإ ()0.05
ا الء لكو اللارتو

ىح ددلك إ

1632.291
1064.800
2697.091
1179.655
1135.300
2314.955
17778.164
10303.700
28081.864
3666.673

21
2
19
21
2
19
21
2

2260.600
5927.273

19
21

اليدتلم ( )6ءدل ليدت درل

د ال بالددإ ال ر ل ددإ د ا اتس د ل اليددلة

ددز لة ي ددر سددءلا

الر درو ا ددر ية د ةيددل

درجوووووة متوسوووووووووووووووووووووووط قيمة (ف)
الحرية المربعات
2
19

ا

ت لدإ

ددأث ر ة ي ددر

الر د درو ا د ددر ال لاد ددم ال ر د ددلي د د د ا اتس د د ل الي د ددلة

لي دل سد ل الطللدا ٌ دز ىلدر ءدل غل دإ
ةل غ لا ال رل
يتلم ( )6ح م ال ل ا اتحلتي تثر ة ي ر سءلا الر رو ا ر ال لام ال ر لي ا اتس ل اليلة
األبعاد

*0.04

816.145
56.042

14.563

لالطللا

الداللة

*0.00

589.827
59.753

9.871

*0.00

8889.082
542.300

16.391

*0.00

1833.336
15.409

118.979

*0.00

دم للة ر دإ دا ةدا ال درل الدل ال لحدا دإيراي ار دلر

لالطللددا

الت ارسددإ لاتتاو

تء دلا ال دتي ل ةقلرءدل
هل ةللو
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الة دتتو ( )Duncan testل لد

اليتلم ()7

ةدل

مجذوب أحمد محمد أحمد قمر
يتلم ( )7ء لكو ار لر تء لا ل رل ال ت إ لة ر إ ال رل
المقياس المستوى
التفاعل

التوجيه

ن

أقل من خمس سنوات
خمس سنوات فأكثر

2
10

عشر سنوات فأكثر
Sig.

10

أقل من خمس سنوات
خمس سنوات فأكثر

2
10

عشر سنوات فأكثر
Sig.

10

شد ر لءدل

ىح لك إ اءت ةس ل الت لإ ) (0.05
اتسد ل اليددلة
اش ددر س ددءلا

67.6000
.385

55.0000
91.5000
101.7000
.187

137.0000

2
10
10

ا

211.8000
238.7000
.107

1.000

ت لدإ

ال بالإ ال ر ل إ د ا
الر درو لل ددللو

اتس ددل و اتال ددم ةء ددل ر د درو لار د د

ال رسلا ( )2015لتراسإ سد ةلا ( .)2012لت ارسدإ دل شد رو

لذررلا (.)2010

ددأ ثر .ة ددا سد د ر هد د الء ي ددإ ىل ددر الر د د ار
ل الر درو الطل ددإ د

لة ر ددإ ددأث ر ال ةددر ا ددر ةس د ل ال لاددم د ا اتسد ل اليددلة

لالطللا لاليتلم ( )8للو ل .

يتلم ( )8ح م ال ل ا اتحلتي تثر ة ي ر ال ةر ةس ل ال لام ا اتس ل اليلة
مصدر التباين

التفاعوووول مووووع داخل المجموعات
الطالب
بين المجموعات

مجموع المربعات
240.582
2456.509

3
18

2697.091
316.955

21
3

105.652

المناخ النفسي داخل المجموعات
االجتماعي
بين المجموعات

1998.000
2314.955

18
21

111.000

4260.118
23821.745

3
18

1420.039
1323.430

الدرجة الكلية

28081.864
1169.345

21
3

389.782

4757.927
5927.273

18
21

المجموع

المجموع
داخل المجموعات
بين المجموعات
المجموع

196

لالطللا

درجووووووة متوسوووووووووووووووووووووووط قيمة (ف)
الحرية المربعات
80.194
136.473

المجموع
توجيووه سوولوك داخل المجموعات
الطالب
بين المجموعات

الء ي ددإ ةد د ء ي ددإ ت ارس ددإ

.متغيةةةر العمةةةر :ال ددل ال لح ددا ددإيراي ار ددلر ال ددل ا اتح ددلتي

ال لام ا ر ليل الر لص اا ق إ
األبعاد

لصووال عشوورة
سنوات فأكثر

62.9000

1.000

لالطللددا ددز لة ي ددر سددءلا

ال ار ة ددإ ال د ةددر ددل اتس د ل اليددلة
ةلاال

1.000

10

اليدتلل ا ( 6ل )7ىلدر ءدل ليدت درل

69.4000
1.000

41.0000

2
10

الدرجة أقل من خمس سنوات
الكلية خمس سنوات فأكثر
عشر سنوات فأكثر
Sig.

3

57.4000

1.000

عشر سنوات فأكثر
Sig.

التقييم

41.0000

1.000

المناخ أقل من خمس سنوات
خمسة سنوات فأكثر

ل لة ي ر سءلا

Subset for alpha = 0.05
2
1

الر رو

264.329

.588

.952

1.073

1.475

مستوى
الداللة
0.63

0.44

0.39

0.26
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اءت ةس ل الت لإ ()0.05
ةددا ال درايو اليددتلم ( )8لددو ءددل
ىح ددلك إ لية د د ةيدددل
لة ي ار

ليددت ددرل

ةسد د ل ال لادددم لاتتاو

ال ةر ر ال لحدا ا اتسد ل اليدلة

ا ددا اةدددر أء ددل ة د د
ربل ل ال ءلال
الحةل

س ددلل ا لة ددله

سلل ا ال تر

ل اي تاال لال ء

ل

ا

ت لددإ

ددم ددز
يدض الء در

ر ل ددإ سد د ط

ة ددا

لللال الط دإ ل

دم

(.)2010
ت.متغيةةةر الرتبةةةة األكاديميةةةة :د د حس ددلا الة لس ددطل
لة لة ددم ال ددل ا اتح ددلتي لة ر ددإ ال ددرل

لحسا ال لا م ل حةم الةسكلل إ

له د ا ةددل س د ر ىل ددل ددم ة د ل س د ل اليددلة

ال ددلي ه ك ددإ ال ددتر

ا ددر الةي ددل

المجاالت

اءت ةس ل الت لإ ()0.05

ةةددل

ا اليتلم ( )9ءل

ليت رل

لة ي ر الر إ ات لت ة إ

ية

لالت

ل

ز

574.813
1082.142
1656.955
164.449
2994.142
3158.591
173.091
1066.000
1239.091
2046.864
11453.500
13500.364

ا

ت لإ ىح لك إ ز

ةيل

م

اتتاو لاتتاو

ىلر ا اللي ه كإ ال تر

ات لت ة إ

لا

ة الطللا ل تل ه

ىلر حت ةل ل ا ءيت ا ية
الحليإ ىلر ه

ة ر إ ءقلط الل

ال بالإ

ل

ا طر ق ل س ط

لالقلو ل لالت ا ق

اس ءلتا ا ر ء لكو التراسإ
.1

ل رب

57.697
59.222

.974

682.288
636.306

1.072

اللي ه كإ ال تر

الء يإ ةءطق إ
ة

0.80

0.43

0.39

حلم ال بالإ ال ر ل إ

ا

ا ي ةلا
الء س

ا ر اس رتا طر ال لام

لال ر لي ة الط إ ةا ربم سر الحليز

اة ل

ال لام ا ي ةلا

قل إ ال بالل

ال ر ل إ ال لت إ.
 .4ا ر اتس ل اليلة
ة ر إ ءقلط القلو لالل

م ال بالإ ا الل ه كإ ال تر

0.05

لالطللا ةا لي إ ء ر الطبا

 .3حا اللي ه كإ ال تر

ء لكو ه التراسإ ة

ال ل م ىلر ال ل

الداللة

ءس .

اتس ل اليلة

ل

ددل

الر إ ات لت ة إ.

قيمة (ف)

 .2ىيراي الةز ت ةا التراسل

ء يإ تراسإ ال رسلا ( )2015ل ل ش رو لذررلا (.)2010
التوصيات:

ال را ددإ لالتري ددإ ال ددإ

درجووووووووة متوسوووووووووووووووووط
المربعات
الحرية
191.604
3
3.187
60.119
18
21
54.816
3
.330
166.341
18
21
3
18
21
3
18
21

أثرلا للر إ

اللي ه كإ ال تر

د د ا ة لس ددطل

تاي

لة ي ر الر إ ات لت ة إ لاليتلم ( )9للو ل .

مجموع المربعات

التفاعووووووووول موووووووووع داخل المجموعات
الطالب
بين المجموعات
المجموع
توجيوووووووه سووووووولوك داخل المجموعات
الطالب
بين المجموعات
المجموع
المنوووووواخ النفسووووووي داخل المجموعات
االجتماعي
بين المجموعات
المجموع
داخل المجموعات
الدرجة الكلية
بين المجموعات
المجموع

الحس ددل إ

لةسد د ل ال بال ددإ ال لا ددإ ال ر ل ددإ ةد د الطلل ددا الي ددلة

يتلم ( )9ح م ال ل ا اتحلتي لة ر إ لاال ال بالإ ال ر ل إ ة الطللا اليلة
مصدر التباين

ةدددل ددء  .ا قد د

الت ارسد ددإ ة د د ت ارسد ددإ ال رسد ددلا ( )2015ل د ددل ش د د رو لذرد ددرلا

لهد ا ددتلر ددؤتي ىلددر ال لاددم د الةيددلم ال ر ددلي لا ي ةددلا
لالء س د

ت

ددتلر ىلد ددر غ ددلا هد د ال د ددرل

ء يد ددإ

ال لل إ:

لالطللا ل ز زهل

ةا ربم ال راةو ايرشلت إ الء س إ لال ر ل إ.
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قل إ ابال ل طب ل ح ر سءر لل
تاكل.

مجذوب أحمد محمد أحمد قمر
المراجع:
لت

الس د د لتي" مجلةةةةة دراسةةةةات الخلةةةةيا والج يةةةةرة العربيةةةةة

ال تت 180السءإ ال لس إ لال شرلا.

ةحةلت ( .)1998ض الةةلرسل ال ر ل إ الةس ء طإ

ةا ربم السءإ الء ل إ

ال رس ددلا س ددلةر ار د د (.)20015ةسد د ل ال بال ددإ ال ر ل ددإ د د ا

حا مقدم لمؤتمر العلوم

اتس د ل اليددلة

التربوية بين األصالة والمعاصرة ،كلية التربية والفنون

يلة إ ال رةل

اترتا.

ددل ش د رو رللددت لغ ددلري ثددلكر ل ددل شددءتي لس د

ال د ددتر

ال سددلي ا ددت الددرحةا ةحةددت ( :)2005فةةن القيةةاس النفسةةةي

ا ددت السددب ( .)2010لل ددإ ال بالددإ ال ر ل ددإ ة د الطللددا
اليلة

تار ال ر ال ر

د يلة دإ

ة ددلي ء

الزرالدلي الرل ددإ .مؤتةةة للبحةةول والدراسةةات" س سد إ ال ددل

الحر د

ل ددت

ا ددت اهلل ددا ةزاددم (.)2015ةقلةددل
ال ددلي ه ك ددإ ال ددتر

ال لاددم ال ر ددلي

ة ددل ددتر ل طلل ددل

ددل

ال ر ددإ يلة ددإ ال ددتةل مجلةةةة العلةةةوم التربويةةةة والنفسةةةية

يلة إ ال حر ا الةي ت ( )16ال تت (.170-129 )3

الحق م سد ةلا ( .)1417التطبيق التربود للعالقات اإلنسانية
في المجال المدرسي الر لض :ط (.)3

ر ري الس ت ( .)1970اإلحصاء في البحول النفسية والتربوية
واقجتماعية القلهرو :تار الء لإ.

س ةلا ةحةت ( .)2012ابالإ الة
الة له ال ر ل إ الة ل رو

للطللا

ةتار

لدلي ط د

ر دإ ال لت دإ الير دإ

د د ةحل ددإ الة ددر د د اترتا مجلةةةة العلةةةوم التربويةةةة

والنفسية الةي ت  13ال تت 1ةلر .584-558:

السد لرءإ ددبم ر د
تار الةس رو.

(.)2013أخالقيةةات العمةةل (ط )3اةددلا:

الةد د ددؤثرو د د د

سد ددلةإ حسد ددا ةحةد ددت ( .)1998الكفايةةةةات التدريبيةةةةة

المتفوقين .يلة إ الر و ال ر  :ال حر ا.

Bonwell, C. and Eison, J. (2007). A tool for
measuring active learning in the classroom.
American Journal of Pharmaceutical
Education, 71(5), Article 85, 1-15.
Cifuentes ,O. (2010). Increasing StudentTeacher Interactions at an Urban Commuter
Campus through Instant Messaging and
Online Office Hours. Electronic Journal of
Science Education, 14 (1), 1-13.
Ebel, R.l. (1972). Essentials of educational
measurement, Englewood cliffs, New
Jersey, Prentice-Hall-2nd
Finley ,L., Pitts, J., & Rong, J.)2010(. Which
Is a Better Choice for Student- Faculty
Interaction:
Synchronous
or
Asynchronous
Communication?.
Journal of Technology Research, (2), 112.

ا ددت الددرحةا حةددت ل ددا ا ددت اهلل رللددت (1423ه دد)" .ال لاةددم
ل ددد

رل

ل ءلا.

التعليميةةةة للمعلمةةةين بدولةةةة البحةةةرين للعمةةةل مةةةع الطةةةالب

ايءسد د ددلء إ لا ي ةلا د د ددإ" يلة د د ددإ ةؤ د د ددإ -151 )3(25

.182

مجلةةةةةة العلةةةةةوم التربويةةةةةة ،الةي د ددت  16ال د ددتت

.455-3:431

لالي ددل رو

ةا لي إ ء ر اللي ه كدإ ال دتر

لالطللددا ةددا لي ددإ ء ددر الددلي ه كددإ

اليد د ددلة ا د د د القطد د ددلال الرد د ددلص
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س اهلل الرحةا الرح
ات  :الل ه كإ ال تر
تحية طيبة:
ا ت

اللكةإ ح لي ا ر ةيةلاإ ةا ال ل ار

ش م ةط .

ريل الرايو م ةا
ال ل ار

ية

ال ل ار

لاليةم ال

للل ىشلرو ()

لر لة لتئ لا يلهل

ر اا

الة لا الةءلسا ال ي

ؤةا

ل ال ض ل ر ل ل

ر اا ةلال

م راي ل ال ر لييل إ ا ر

ال ل ار

رللص الش ر

م ال راحإ لال ت الةة ا .ريل ال أ ت ةا اييل إ ا ر ية

تلا اس ثءلي  ,لل

لال قت ر.
لل إ:

ة لةل

ا س ار لري..........................................................
ر (

الءلال:

)

)

ءثر (

ال ةر :ةا ( 40-31 ) ( 30-25
سءلا

الر رو :الم ةا رة
ثلء ل ا س لا
م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
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العبارة
أثري المحاضرة بأسئلة مفتوحة تدفع الطالب بالتحضير
والبحث.
أعيد صياغة السؤال الذي يطرحه أحد الطالب على نحو
يتطلب اإلجابة من الطالب نفسه.
أوجه الطالب الستفادة من المعارف العلمية
عندما أحاضر أطرح أسلة أكثر مما ألقن.
استخدم لغة سليمة مع الطالب.
أوض للطالب الطريقة المناسبة للتعامل مع المادة الدراسية
ليتمكنوا من استيعابها.
أعمل على تحفيز الطالب الذين يطرحون األسئلة.
أتح ّرى ردود أفعال الطالب أثناء المحاضرة.
أستمر في االستماع لرأي الطالب بصرف النظر عن درجة
التوافق بالرأي.
أتفاعل مع األفكار المقدمة من الطالب حتى ولو بدت غريبة أو
جديدة.
ارتب أفكار الطالب على نحو يرتبط بأهداف تعليمية
أقلل من متطلبات المادة الدراسية ألسباب لست أكاديمية
استمع ألسئلة الطالب بتركيز واهتمام.
اهتم بتوضي المفاهيم األساسية في بداية تقديم المحاضرة
أقدم محتوى المادة الدراسية بشكل مغاير لما هو محدد في
خطتها الدراسية
أهتم بخبرات الطالب السابقة ومعارفهم وأعالجها بإيجابية
أؤكد للطالب أن رفض السلوك السلبي ال يعني رفضا للطالب
الذي صدر منه السلوك.
أتفهم الفروق في تصرفات الطالب.
أعالج إخفاق الطالب في المهمة ما بنظرة إيجابية
حساس لحاجات الطالب واهتماماتهم.
أشجع الطالب األقل مشاركة على اتخاذ مواقف أكثر فعالية في
الموقف التدريسي.
أحافظ على عالقة صحية بيني وبين الطالب.
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أتسام مع السلوك السلبي ذي التأثير البسيط.
أوجه الطالب إلى األساليب المناسبة لتقديم اقتراحاتهم أو نقدهم.
أظهر أسباب رفضي للسلوك السلبي الصادر من أحد الطالب.
أبتعد عن التّصرفات التي تستفز الطالب فتدفعهم للسلوك
السلبي.
أوض أسباب الثناء الموجه ألحد الطالب.
أقدم بدائل للسلوك غير المقبول اجتماعيا عند الطالب.
أوض في بداية الفصل األدوار المتوقعة من الطالب لاللتزام
بها
أسم لجميع الطالب على قدوم المساواة باالتصال السهل معي
خارج قاعة التّدريس في مكتبي.
أسم للطلبة بالدخول إلى قاعة التدريس بعد بدء المحاضرة
بغض النظر عن مدة التأخير.
أسم بطرح األفكار واآلراء المعارضة لرأي إزاء بعض
الموضوعات الخالفية في المادة الدراسية.
أتفهم سلوكيات الطالب بصورة مرضية.
أبدي مرونة في تحديد مواعيد االمتحانات.
أتعاون مع الطالب إليجاد الحلول لمشكالتهم الشخصية.
أتعامل مع الطالب بالعدل بصرف النظر عن أية خلفية ثقافية
أو اجتماعية أو دينية.
أقدم تفسيرات ووجهات نظر متباينة حول الموضوعات
الخالفية في المادة الدراسية.
أضيف القليل من المرح في الموقف التعليمي.
أتصف بالصبر في تعاملي مع طالبي.
أحث الطالب على العمل بالكالم الطيب.
أدير الحوارات مع الطالب على نحو يؤكد احترام اآلخر.
أتقبل من الطالب ما يقوله من آراء وأفكار.
أمارس دوري كمعين لطالبي في تحقيق أهدافهم الدراسية
أوفر جوا حقيقيا يتسم بالمشاركة والفعالية والنشاط في عملية
التدريس.
تقوم عالقتي مع الطالب على أساس الثقة المتبادلة.
ال أترافع عن مجالسة الطالب في وقت االستراحة
ال تنتهي العالقة مع الطالب بعد انتهاء العالقة التعليمية.
أمن الطالب فرص التعبير عن أنفسهم بحرية
أراعي الفروق االجتماعية في تكوين العالقات مع الطالب.
أحرص على توفير أجواء من المودة واأللفة مع الطالب
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شروط وقواعد النشر في
مجلة احتاد اجلامعات العربية للبحوث في التعليم العالي
)1

)2

)3

)4

تنشر اجمللة البحوث العلمية األصيلة التي تتوافر فيها شروط البحث العلمي
وخطواته املتعارف عليها عاملياً .ويتم استالم البحث املستوفي للشروط واملعايير
اآلتية:
 وقوع موضوع البحث ضمن اهتمامات اجمللة وأهدافها (تعنى بقضاياالتعليم اجلامعي والعالي).
 التزامه بقواعد النشر املتبعة في اجمللة. تعبئة منوذج التعهد واإلقرار الذي تعتمده اجمللة (املتوفر على موقع اجمللة فياألمانة العامة لالحتاد).
التعتمد اجمللة منطا ً واحدا ً في عناصر تقرير البحث ،نظرا ً للتنوع املتعدد في طبيعة
البحوث التربوية كما ً ونوعا ً ،ومن التجريبي امليداني إلى الوصفي ،إال ان العناصر
الرئيسية املشتركة بينها تتمثل في:
 مقدمة أو خلفية موضوع البحث ،وأدبياته ،ومسوغاته ،وأهميته. مشكلة البحث وحتديد عناصرها ،وربطها باملقدمة. منهجية البحث املناسبة لطبيعة املشكلة البحثية ،وتتضمن اإلجراءاتوالبيانات الكمية أو النوعية التي مكنت الباحث من معاجلة املشكلة
البحثية ،ضمن محددات وافتراضات بحثية واضحة.
 نتائج البحث ،ومناقشتها مناقشة علمية مبنية على إطار فكري متني،يعكس تفاعل الباحث مع موضوع البحث من خالل ما يتوصل اليه الباحث
من استنتاجات وتوصيات مستندة إلى تلك النتائج.
يوقع الباحث على تعهد وفق منوذج خاص تعتمده اجمللة ويتضمن مايأتي:
 أحتمل املسؤولية الكاملة عن أي انتهاك أو جتاوز ألخالقيات البحث في حالةثبوته؛ (مثل جتاوز األخالقيات العلمية املتعلقة بالتعامل مع العينات،
والبيانات ،واألدوات ،وحق امللكية)
 البحث لم ينشر ،ولم يقدم للنشر إلى أي مجلة أخرى ،ولن يقدم إلى أيمجلة أخرى في حالة قبوله للنشر ،ويجوز النظر في طلب الباحث املوافقة
اخلطية على تقدمي البحث للنشر في مجلة أخرى.
 عدم التقدم بطلب سحب البحث بعد إبالغ الباحث بوصول بحثه إلىاجمللة ،ودفع تكاليف البحث التي تقدرها هيئة التحرير في حالة التقدم
بطلب سحب البحث في أي وقت بعد إبالغ الباحث باالستالم.
 ع دم اعتراض أي عضو من أعضاء فريق البحث على أي قضية تخص فريقالبحث نفسه ،وفي حالة تلقي هذا االعتراض يلتزم املوقع على التعهد
بدفع تكاليف النشر التي تقدرها الهيئة ،ويتم التوقف كليا ً عن السير
بإجراءات نشر البحث.
تعتمـــــــد اجمللة نظام رابطة السيكولوجيني األمريكان ( American
) ) Psychological Association (APAألغراض التوثيق للمراجع باإلجنليزية
أ

واالقتباس ،وإخراج األشكال واجلداول وأخالقيات البحث وغيرها من عناصر تقرير
البحث شكال ً ومضمونا ً ،وعلى الباحث ان ال يعتمدعلى املصادر الثانوية غير املوثوقة
في هذا اجملال ،وفيما يأتي بعض العناصر التي يتوقع من الباحث العودة إلى قواعد
البيانات واملواقع اإللكترونية التي تساعد في التعرف على املعايير والشروط في هذا
النظام ،ومنها (مع مالحظة بعض املعايير غير احلدية ،وحتتفظ اجمللة ببعض
اخلصوصيات في هذا اإلطار):
 عدد كلمات البحث أو الصفحات (  30صفحة كحد أعلى مبا في ذلكمالحق البحث).
 عدد كلمات امللخص بالعربية ( 200كلمة كحد أعلى). عدد كلمات امللخص باإلجنليزية( 250كلمة كحد أعلى). عدد كلمات العنوان (التزيد على  20كلمة). عدد الكلمات املفتاحية ( 5-3()Keywordsكلمات). شكل اجلدول ).)Table Format التوثيق في املنت وقائمة املراجع من كتب ودوريات مع االختالف في عدداملؤلفني ،والتوثيق من اإلنترنت في ضوء طبيعة املعلومات املتوفرة.
 اإللتزام بأخالقيات البحث وحقوق امللكية.(انظر مثال ً املواقع اآلتية للتعرّف على مدى التنوع في املتغيرات التي حتكم عملية
التوثيق حسب التنوع في املصادر سواء من موقع ) (APAمباشرة أو من مواقع أخرى
غير مباشرة لتمكني الباحثني من متابعتها وااللتزام بها.
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
وينصح الباحث هنا باختيار الكلمات املفتاحية التي تسهل عليه الدخول إلى مواقع
أخرى لهذا الغرض مثل APA citation, APA examples,
 )5يطبق على املراجع العربية نظام ) (APAمع تعديل طفيف حتدده طبيعة الثقافة
العربية املتعلقة بطريقة كتابة اسم الباحث ،مثل:
محافظــة ،ســامح ( .)2014مــدى معرفــة الطالــب اجلــامعي األردنــي مبفهــوم
املواطنة .دراسات ،اجمللد ( ،)41العدد ( ،)1ص ص 623 - 613
Mahafza, Sameh (2014). The Scope of Understanding the Concept of Citizenship by
Jordanian University Students. Dirasat, V. (41), N.(1), PP. 613 – 623.
وأنظر أيضا األمثلة اآلتية لتوضيح املقصودعند التوثيق باملنت :
يشار إلى املراجع العربية في منت البحث باالسم األخير للمؤلف ،وسنة النشر  ،وذلك
بني قوسني ،مثل( :خيري ،)1985 ،وفي حالة وجود مؤلفني أو باحثني يكتب االسم األخير ( اسم
العائلة  /اسم الشهرة ) للمؤلف األول والثاني ،مثال  ( :محافظة وحداد  .) 2010وفي حالة
وجود أكثر من مؤلفني يشار إلى االسم األخير (اسم العائلة  /اسم الشهرة) للمؤلف األول،
ويكتب بعده وأخرون مثل ( زهران وآخرون )1995 ،على أن تكتب األسماء كاملة للمؤلفني في
قائمة املراجع.
ب

وفي حالة املرجع األجنبي يكتب اإلسم األخير فقط ( اسم العائلة  /الشهرة ) مع
سنة النشر ،مثل .( Ferguson, 1993 ) :وفي حالة وجود مؤلفني تكتب هكذا
) .(Mustafa and Sultan, 2010وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني فيكتب االسم األخير
( اسم العائلة  /الشهرة ) للمؤلف األول ويكتب بعده  ، et al.ثم سنة النشر:
)  (Mayer et al.; 1995أما في قائمة املراجع فتكتب أسماء املؤلفني كاملة .مع
مالحظة أن  andالتي تفصل بني مؤلفني في املنت تصبح & في قائمة املراجع.
وفيما يأتي عينة من املعايير األخرى؛ (بغرض التوضيح فقط ال بغرض احلصر) التي
يتوقع من الباحث التأكد من توفرها في مخطوط البحث ،وحتتاج إلى مراجعة حثيثية
لتحقيق أكبر قدر من معايير اجلودة في إعداد تقرير البحث كما ً ونوعاً.
 التوافق بني املراجع في املنت والقائمة من حيث العدد واإلسم األول ،وسنةالنشر.
 التمييز بني املراجع الورقية واإللكترونية. التمييز بني املراجع اإللكترونية احملددة برقم  DOIأو املوجودة على .URL التسلسل األلفبائي  Alphabeticalللمراجع في القائمة. املسافات واإلشارات املستخدمة ضمن عناصر التوثيق في املنت والقائمة. متى يذكر أو ال يذكر تاريخ االستعادة للمعلومات من اإلنترنت. 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 ضمنالعنوان بدال ً من ان يكون في سطر مستقل.
 ميكن ان يظهر اسم اجمللة في التوثيق على شكل خط مائل  ،Italicوبالبنط العريض .Bold
 )6يقدم البحث مكتوبا ً باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية ،ومطبوعا ً على احلاسوب
مبسافات مزدوجة ،ومتوافقة مع برنامج  ،MS Wordحجم خط  Normal 12على ورق
) ،(A4وعلى وجه واحد ،من ثالث نسخ ورقية ،ونسخة إلكترونية على  ،CDوان ال
يضاف للبحث أي لون غير األسود واألبيض في أي موقع من البحث ،وترسل البحوث
وجميع املراسالت املتعلقة باجمللة إلى:
رئيس هيئة حترير مجلة احتاد اجلامعات العربية
األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية
ص .ب ( )401اجلبيهة
الرمز البريدي  11941عمان  -اململكة األردنية الهاشمية
ويجوز استقبال البحوث بواسطة البريد اإللكتروني للمجلة
 siham@aaru.edu.joأو secgen@aaru.edu.jo
 )7من الضروري أن يظهر في الصفحة األولى من البحث عنوان البحث ،واسم
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.
ج

 )8يتم إشعار الباحث الكترونيا ً أو بوسائل االتصال املتوفرة في حينه بتاريخ استالم
البحث ،وقد يتم إشعار الباحث بالنواقص (إن وجدت) أو أن يتم االعتذار عن السير في
اإلجراءات في ضوء التحكيم األولي.
 )9يخضع البحث املرسل إلى اجمللة إلى حتكيم أولي من هيئة التحرير؛ لتقرير أهليته
للتحكيم اخلارجي ،ويحق للهيئة أن تعتذر عن السير في إجراءات التحكيم اخلارجي
أو عن عدم قبول البحث للنشر في أي مرحلة دون إبداء األسباب.
 )10البحث املقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر بصرف النظر عن
العدد الذي مت حتديده أو العدد الذي أرسل إليه أو في أحد األعداد التي تليه.
 )11تعتذر اجمللة عن عدم إعادة البحث الذي يتم إرساله إلى اجمللة (بكليته أو أجزاء منه)
إلى الباحث في حال ة 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.
 )12ما ينشر في اجمللة يعبر عن وجهة نظر الباحث (الباحثني) ،وال يعبر بالضرورة عن
وجهة نظر اجمللة.
 )13ترتب البحوث عند النشر في عدد اجمللة وفق اعتبارات فنية ،وليس ألي اعتبارات أخرى
أي دور في هذا الترتيب ،كما أنه المكان ألي اعتبارات غير علمية في إجراءات النشر.
 )14إذا استخدم الباحث برمجيات أو أدوات قياس من اختبارات واستبانات ،أو غيرها من
أدوات البحث ،فعلى الباحث أن يقدم نسخة كاملة من األداة التي استخدمها إذا لم
ترد في منت البحث ،أو لم ترفق مع مالحقه ،وأن يشير إلى اإلجراءات القانونية التي
تسمح له باستخدامها في بحثة .وأن يحدد للمستفيدين من البحث اآللية التي
ميكن اتباعها للحصول على البرمجية أو األداة.
 )15التتقاضى اجمللة أجورا على النشر فيها ،وال تدفع للباحث مكافأة مالية عن البحث
الذي ينشر فيها .ومبجرد إشعار الباحث بقبول بحثه للنشر قبوال ً نهائياً ،تنتقل
حقوق الطبع والنشر إلى مجلة احتاد اجلامعات العربية.
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