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 لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي للجامعات اتمقترح
 كلية التربية - زياد بركات

 جامعة القدس المفتوحة
 فلسطين

 18/1/2016تاريخ القبول:                                30/9/2015تاريخ التسلم: 
واألكاديميين في بعض الجامعات الفلسطينية حول أبعاد اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة هذه هدفت الدراسة الحالية استطالع عينة من العاملين اإلداريين 
عنصرًا من اإلستراتيجية ( فقرة تمثل كل منها 37( فردًا طبق عليهم استبانة مكونة من )192الجامعات للتصنيف العالمي للجامعات، تكونت هذه العينة من )

متعلق بالناحية اإلدارية واألكاديمية. وقد أظهرت الثالث متعلق بالناحية المادية، و الثاني متعلق بالموارد البشرية، و األول ثالثة مجاالت:  علىالمقترحة موزعة 
روق ومن جهة أخر  بينت النتائج عدم وجود ف ت الثالثة كانت بمستو  مهم جدًا.نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد عينة الدراسة للعناصر المختلفة في المجاال

مي للجامعات تبعًا دالة إحصائيًا في مستو  تقديرات أفراد عينة الدراسة على المجاالت اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العال
 عدة توصيات كان أهمها دعوة تاقترح ،وفي ضوء هذه النتائج للمتغيرات: الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، ونوع الوظيفة، والخبرة، والرتبة العلمية.

لتمكين الجامعات من االرتقاء  الكمية ذات العالقة بنتائج هذه الدراسة والتمسك بها والعمل على أساسها األداء ومؤشرات المعايير تعزيزلالجامعات الفلسطينية 
 العالمية. الجامعات مصاف إلى بها واالرتقاء لمواصلة التطور الجهود تكثيف على الجامعات هذه تعملوأن  ،والتطور

 (.اإلستراتيجية، الجامعات الفلسطينية، التصنيف العالمي للجامعاتالكلمات المفتاحية: )
 

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). 

 
 والخلفية النظرية: مقدمةال

مع تعاظم الدور الفاعل للمعرفة والمعلومات في بناء االقتصاد 
االقتصادي العالمي العالمي مطلع القرن الحالي وتحول الركب 

إلى اقتصاد المعرفة، أصبحت مؤسسات التعليم والبحث 
ممثلة في الجامعات، هي الالعب الرئيس في بناء  العلمي،

وتطور الدول، وأصبحت الجامعات محط أنظار العالم أجمع 
ومركز اهتمامه، مما جعل لزامًا على متخذي القرار التوصل إلى 
معايير للمفاضلة بين الجامعات ومقاييس للحكم على نقاط القوة 

تلك  والضعف بين جامعة وأخر  حول العالم. وبعد تطبيق
المعايير المعلنة والمتفق عليها مسبقًا، يتم إصدار قائمة تتبوأ 
فيها أعرق وأفضل الجامعات في العالم مكانة الصدارة، األمر 

الذي أثمر عن تنافس شديد بين هيئات ومؤسسات عالمية أخذت 
على عاتقها هذه المهمة لتصنيف جامعات العالم، فأصبح هناك 

 International Ranking) ما يعرف بتصنيف شنغهاي
Shanghai Jiao Tangوتصنيف تايمز( الصيني ، 

(Times- QSالبريطاني )والتصنيف ، (Webometrics) 
 ية ومحلية أخر  متعددة.اإلسباني، باإلضافة إلى تصنيفات عالم

 يثير موضوعاً  للجامعات الدولي التصنيف شكاليةإ تناول يعد
 االجتهاد قطبي بين لتتحرك باآلراء ويذهب التساؤالت من عديداً 

ن اختالفًا،  أيضاً  اً يمنطق نجده العامة بصفته كذلك األمر كان وا 
 ذلك في العربية الجامعات موقع عن الحديث يكون عندما

T 



 بركات زياد

2 
 

 وسيط ال فريقان واالستنتاج التحليل يتقاسم وهكذا التصنيف،
 لآلمال ومخيبة حقيقية صدمة األمر في يجد األول بينهما،

 والصورة الحكومي والدعم اإلنفاق حجم ظل في والطموحات
 بفعل بنائها من العربية الجامعات بعض تمكنت التي الذهنية
 يجد فال خر،آلا الفريق أما .عموماً  المنطقة في النسبي ِقَدمها
 نتائج معلالً  االستغراب، أو القلق إلى يدعو ما األمر في

 وأحياناً  المعايير، سالمة عدم أو باالنحياز إما الدولي التصنيف
 هذه في ويجد ،الجامعات بين المفاضلة وقواعد بيئة باختالف
 السابق التصنيف نتائج تداعيات من يجعله ما التفسيرات
 .(2014؛ الصديقي، 2015)ويح،  ودالالته

 Academic)الترتيب األكاديمي للجامعات العالمية )إن 
Ranking of World Universities  فالمعرو و 

ث الجامعات و هو يصدر من مركز بح(، و  (ARWUختصاراً ا
جياو  ،ث التربية والتعليم العاليو التابع لمعهد بحالعالية العالمية 

وبعد  ،( 2003)تونغ بشانغهاي ألول مرة في شهر يونيو في 
 إن   .(Altbach & Salmi, 2011) ذلك يتجدد كل سنة

ARWU   يستخدم المقاييس الستة الموضوعية لترتيب
 خريجي الحائزين منالجامعات العالمية، مما يتضمن عدد 

 Fields) وفيلدز(، Nobel Prize)جائزة نوبل على الجامعة 
Medal)، ث و حبوعدد العلماء باالستشهاد بأقوالهم وعدد ال
 ،(Science) والعلم (Nature) الطبيعة ي مجلتيرة فو المنش

وفهرس  ( SCIE) والمباحث المتضمنة في فهرس استشهاد العلم
ومعدل تصرفات األساتذة   (SSCI) استشهاد العلوم االجتماعية

 (1200 )      فعدد الجامعات المرتبة هو ،بشكل ملموس
حل محل تمعات العالمية التي الجا  (ARWU)، ويصدرجامعة

 ,Rauhvargers؛ 2015)خبير،  ةكل سن ىخمسمائة األولال
2011).  

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

ويضم كبر  مؤسسات التعليم العالي ُمصنفة وفقًا لصيغة محددة 
تعتمد على عدة معايير لتصنيف أفضل الجامعات في العالم 
بشكل مستقل، وكان الهدف األصلي لهذا التصنيف هو تحديد 

ل التعليم العالي ومحاولة موقع الجامعات الصينية في مجا
 تقليص الهوة بينها وبين أفضل الجامعات النخبوية في العالم

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

الموضوعية التي يستند إليها هذا التصنيف جعلته يحتل أهمية 
الجامعات التي أخذت تتنافس الحتالل موقع متميز  لد  إدارات

معة علمية عالمية جيدة، ويقوم هذا التصنيف فيه حتى تضمن س
على فحص ألفي جامعة في العالم من أصل قرابة عشرة آالف 

امتلكت المؤهالت األولية للمنافسة  اليونسكو جامعة مسجلة في
خالل الخطوة الثانية من الفحص يتم تصنيف ألف جامعة منها 

( 500)وتخضع مرة أخر  للمنافسة على مركز في أفضل 
يعتمد هذا و  .(Hazelkorn et al, 2013) جامعة يتم نشرها

وجودتها قياس كفاءة الجامعات لالمعايير التصنيف أربعة من 
يم، وجودة هيئة التدريس، ومخرجات البحث، جودة التعل :هي

؛ Salmi, 2009؛ Wang et al, 2014) وحجم المؤسسة
Liu, 2005). 

 لجامعات ات العالمية لتصنيفال
إن الطفرة الكبيرة والتوسع الكمي والنوعي غير المسبوق في 

أدبيات مؤسسات التعليم العالي استوجب ظهور نوع جديد في 
المؤسسات، فظهر مصطلح تصنيف التقييم الخارجي لهذه 

الجامعات وترتيبها وفق معايير محددة، وكانت بدايات هذا 
( في دراسات أوروبية لتقييم نوعية 1965الظهور في عام )

الجامعات وأدائها اإلداري واألكاديمي )حورية واللهيبي، 
(. أما المفهوم الحديث لتصنيف الجامعات فقد بدأ في 2013

(، وظهرت هذه التجربة في ألمانيا عام 1983أمريكيا في عام )
(، ثم التجربة 1993(، تالها التجربة البريطانية عام )1989)

(. ومع مرور الزمن 2004)أبو خلف،  (1994اليابانية عام )
ظهرت العديد من المؤسسات والجهات التي ترعى تصنيفات 
قليمية وعالمية للجامعات، ولكن ذاع الصيت والشهرة  محلية وا 

ل كبير عالميًا لعدد قليل من هذه التصنيفات في األوساط بشك
   األكاديمية واإلدارية، هي:

(: وهو  (ARWU تصنيف جامعة جياو جونغ شنغهاي .1
تصنيف من إصدار جامعة جياو تونغ شنغهاي الصينية، 
ويعرف بالتصنيف األكاديمي للجامعات 

 Academic Ranking of World) العالمية
Universities ARWU )وقد صدر أول تصنيف عام ، 

من معهد التعليم العالي بالجامعة، وكان الهدف 2003) )
من إصداره معرفة موقع الجامعات الصينية بين الجامعات 
العالمية من حيث األداء األكاديمي والبحث العلمي، 
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موضوعية جعلته مرجعًا هذا التصنيف إلى معايير   ويستند
تتنافس الجامعات العالمية على أن تحتل موقعًا بارزًا فيه 
وتشير إليه كأحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات 
ومؤسسات التعليم العالي، ويقوم هذا التصنيف على 

( جامعة في العالم من أصل  (2000 فحص
جامعة مسجلة في اليونسكو امتلكت   (10000)قرابة

ت األولية للمنافسة، ويعتمد التصنيف على معدل المؤهال
اإلنتاج العلمي للجامعة، وعلى مد  حصولها على جائزة 

للرياضيات، وتقوم طريقة التصنيف  أو أوسمه فيلد نوبل
التعليم، كفاءة   على أساس أربعة معايير رئيسة هي: جودة

أعضاء هيئة التدريس، واإلنجاز األكاديمي مقارنة بحجم 
وتنشر هذه الجامعة  العلمية، واإلنتاج البحثي، المؤسسة

( جامعة في شهر سبتمبر من كل  500قائمة بأفضل )
 & Ezzarfi؛ 2011نجيب، ؛ 2011التباخ، ) عام

Elmajid, 2009) وتتضمن طريقة التصنيف أربعة .
 ,Salmi)معايير رئيسة يمكن تلخيصها واألوزان لكل منها 

 (2009؛ مصطفى، Loobuyck, 2009؛ 2013
 : كاآلتي

أواًل: جودة التعليم والمتمثل في الخريجين الفائزين بجائزة 
 .%(10نوبل أو جوائز في جودة التعليم للرياضيات )

ثانيًا: كفاءة أعضاء هيئة التدريس والمتمثل في نسبة 
الفائزين منهم بجائزة نوبل أو جوائز فيلد في جودة 

بأبحاثهم  لرجوع واالستشهاد%(، ونسبة ا20الرياضيات )
(20.)% 

ثالثًا: اإلنجاز األكاديمي مقارنة بحجم المؤسسة العلمي 
 %(.10امعة بالنسبة لحجمها )والمتمثل في أداء الج

البحثي والمتمثل في عدد األبحاث المنشورة  اإلنتاجرابعًا: 
%(، واألبحاث المذكورة 20في مجلتي الطبيعة والعلوم )

في الكشاف المرجعي للعلوم االجتماعية والمرجعي الموسع 
(20)%. 

 THES-QS World University ) تصنيف  .2
Rankings ) للجامعات العالمية: ويقوم هذا  البريطاني

؛ 2011الفيصل، )عايير التصنيف على أساس ستة م
Horta, 2009) هي: 

 %(40أواًل: جودة البحث العلمي )

 %(20ثانيًا: معدل النشر لعضو هيئة التدريس )
 %(10ثالثًا: نسبة توظيف الخريجين )

 %(5رابعًا: نسبة أعضاء هيئة التدريس األجانب )
 %(5خامسًا: نسبة الطلبة األجانب )

 %(20نسبة المدرسين إلى الطلبة ) سادسًا:
(: يصدر هذا The TIMES- QSيمز )االتتصنيف  .3

التصنيف عن شركة تعليمية مهنية تدعى كواكواريلي 
(، التي تأسست Quacquarelli Symondsسيموندس )

(، وتهدف إلى رفع مستو  المعايير العالمية 1990عام )
 للتعليم العالي، والحصول على معلومات عن برنامج
الدراسة في مختلف الجامعات خاصة في تخصصات 

( جامعة بين 500العلوم والتقنية، وعمل مقارنة ألفضل )
( ألف جامعة حول العالم بغرض إصدار 30أكثر من )

دليل يساعد الطلبة والشركات المهنية في اختيار 
لها عام  الشركة قائمة تصنيفالجامعات. وقد أصدرت هذه 

ة التايمز للتعليم العالي، وقد ( بالشراكة مع مجل2005)
(، ليستقل كل 2009استمرت هذه الشراكة حتى عام )
ويعتمد هذا التصنيف  ،منهما بتصنيف مستقل بعد ذلك

)صائغ،  الطابععلى ستة مؤشرات ذات بنية هيكلية 
 (، هي:2011

(: Academic Peer Reviewأواًل: تقويم النظير )
 %(.40ونسبته )

 Facultyهيئة التدريس للطلبة )ثانيًا: نسبة أعضاء 
Student Ratio( ونسبته :)20.)% 

 Citations Per) ةالعلميثالثًا: البحوث واإلشارة 
Faculty( ونسبته :)20.)% 

(: ونسبته Employer Reviewرابعًا: تقويم سوق العمل )
(10.)% 

(: International Facultyخامسًا: األساتذة األجانب )
 %(.5ونسبته )

(: International Students: الطلبة األجانب )شادساً 
 %(.5ونسبته )

تصنيف ويبومتركس األسباني لتقييم الجامعات والمعاهد  .4
( :(Webometrics CSIC هذا إعداد على  يقوم 

 وهو )CCHS Lab, metrics Cyber( معمل التصنيف
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 )National للبحوث الوطني المركز  في  وحدة
 ) CSIC Council, Researchأسبانيا في بمدريد 

)Webometrics الويبومتركس بتصنيف ويعرف
) Universities World of Ranking، هذا بدأ 

 جامعة، (16000) بتصنيف (2004 ) سنة التصنيف
 الجهات حث إلى األولى بالدرجة التصنيف هذا يهدف

 علمية أنشطة من لديها ما لتقديم العالم في األكاديمية
 ترتيباً  وليس اإلنترنت على المتميز العلمي مستواها تعكس

 لموقع ترتيباً  بل للجامعات، تصنيفاً  أو
 التصنيف هذا عمل ويتم ).Web Ranking ( الجامعة

ويعتمد على قياس أداء  سنة، كل من ويوليو يناير شهر في
   الجامعات من خالل مواقعها االلكترونية ضمن المعايير 

 ,Salmi) ثر العام(األ -اإلشارة إلى األبحاث  -) الحجم 
 :آلتيكا (2009؛ الرشيد والفرحان، 2012

 %(20أواًل: حجم الموقع )
 %(15ثانيًا: الملفات الثرية )

 %(15علماء جوجل )ثالثًا: 
 %(50رابعًا: الرؤية للرابط )

التصنيف األسترالي الدولي للموقع اإلليكتروني للجامعات  .5
يشبه تصنيف (: ICUs4 والكليات على الشبكة العالمية )

الويبماتركس األسباني، ولكن يهتم بقياس مد  شهرة 
المواقع اإلليكترونية للجامعات التي نالت االعتراف أو 
االعتماد األكاديمي من منظمات أو هيئات دولية، ويعلن 
ذلك التصنيف كل ستة أشهر، ويطلب من كل الكليات 
ا والجامعات المشاركة في التصنيف إضافة وتحديث بياناته

( كلية وجامعة 9000شهريًا، ويحتوي هذا التصنيف على )
يتم تصنيفهم وفقا لشهرة موقعها اإللكتروني على شبكة 

 ,Senanayak et al) ( دولة 200اإلنترنت لد  )
ويهدف هذا التصنيف إلى ترتيب الكليات  (.2014

والجامعات العالمية وفق شهرة وجماهيرية الموقع 
ل تقريبي، وهو ال يصنف اإللكتروني للجامعات بشك

مؤسسات التعليم العالي بناء على جودة التعليم أو مستو  
الخدمات المقدمة، ويعتمد التصنيف على ثالثة مقاييس 

مستخلصة من  موضوعية ومستقلة على شبكة اإلنترنت
 تصنيف صفحة الجوجل: ثالث محركات بحث وهي

(Google) والروابط الداخلية بالياهو (Yahoo)  تصنيف و
 ,Guangkuan؛ 2011)صائغ، ( Alexa)مرور اليكسا 

2013). 
وبالنظر إلى معايير التصنيف أعاله، يمكن القول بشكل قاطع 
أنه ال مكان للجامعات غير البحثية في قائمة أفضل خمسمائة 

وتشير دراسات حديثة إلى أن التقدم العلمي ، جامعة عالمية
األقطار العربية واألفريقية. وتوطين التكنولوجيا ليس من أولويات 

لى جائزة نوبل وفي هذا السياق أورد العاِلم أحمد زويل الحائز ع
( بأن ما يصرف على البحث العلمي في 1999في الكيمياء )

من إجمالي  (%1)أفريقيا والعالم العربي ال تزيد نسبته عن 
%( لتقفز إلى  4,7اإلنفاق السنوي العام مقارنة بإسرائيل )

يزيد معدل  األول متخطية الواليات المتحدة التي الالمركز 
بينما يرتفع إلى  ،%(2,7إنفاقها على البحث العلمي على )

 ،%( في اليابان3,5%( في دول جنوب شرق آسيا و)2,8)
. (2014)إبراهيم،  %( في السويد4,2%( في فنلندا و)3,6و)

رة مع ما أورده العالم المصري نلحظ مقارنة غير مبر  واتساقاً 
سرائيل. فعدد  بالتأمل في الوضع العلمي بين العالم العربي وا 
الكتب والدوريات العلمية التي تصدر سنويًا في األخيرة يبلغ 

( إصدارة في حين أن العالم العربي ينتج في العام 4000)
رغم اإلمكانيات المادية المهولة للعرب  طقف دورية ومؤلفاً  (400)

. ومن التحديات (2015)خبير،  ةوبخاصة دول الخليج البترولي
التي تجابه المؤسسات الجامعية العربية عدم مواكبتها لمستجدات 

يذكر كلوفيس مقصود )أستاذ القانون الدولي إذ  ،العصرنة
من هذه  (%75)بالجامعة األمريكية في واشنطون( أن 

الجامعات نشأت في العقود األخيرة وهي غير مرتبطة 
الوة على أن معظم الوقت في هذه بالقطاعات اإلنتاجية، ع

الجامعات مخصص للتدريس وليس للبحث العلمي الذي يتطلب 
. فالتقديرات األولية لحجم (2011)الفيصل،  إنفاقًا غير قليل

 (2015)اإلنفاق في مجال التعليم في العالم العربي حتى العام 
 ارتفاعهرغم  –وهذا الرقم  مليار دوالر،(  154) تصل إلى

النسبي مقارنة باألوضاع المالية السائدة في معظم البلدان 
إال أنه ال يفي بالطبع بالحد األدنى مما هو مطلوب  –العربية 

للتواصل مع ثورة المعلوماتية وتوطين العلم في المجتمعات 
. ويلزم التنويه إلى أن نصيب المواطن (2011نجيب، ) العربية

 دوالر سنويًا،(  340)يتجاوز العربي من اإلنفاق على التعليم ال
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وبالنسبة لعدد دوالر، ( 2500) بينما يصل في إسرائيل إلى
 تتفوق إسرائيل ب الباحثين العلماء في كل مليون نسمة،

باحثًا لكل مليون مواطن في  (136)باحثًا مقابل (  1395)
 .(2015)ويح،  العالم العربي

علمي وتأسيسًا على ما تقدم ذكره، فإن صورة الوضع ال
تبدو حالكة القتامة،  اإلسالميوالتكنولوجي في العالمين العربي و 

إذ ال تزال معاهدنا وجامعاتنا تعاني األمر ين من نقص في 
التجهيزات والبنى التحتية ناهيك عن تخلف المناهج والقوانين 

دارة التعليم بذات الطريقة و اإلدارية المنظمة للعملية التعليمية،  ا 
 التجاري، واالستثمارعض في إدارة المال التي يسلكها الب

عدم تكافؤ و شبه التام بين التعليم وسوق العمل،  االنفصالو 
عليم النخبة بين ت ازدواجيةفرص التعليم وتعدد مساراته )

عزوف المدرسين بوجه عام عن المساهمة في حركة و ، والعامة(
عدم فاعلية البحث العلمي، و اإلصالح والتجديد التربوي، 

تخصص المبعوثين للدراسة في الخارج في مجاالت علمية ال و 
تدني مستو  و صلة لها بالحاجات الضرورية لمجتمعاتنا، 

وغيرها من  الفاقد التربويو الخريجين )تحصيل ومهارات(، 
العوامل والظروف التي تعيق بالضرورة مسيرة التعليم الجامعي 

 . (2009في الوطن العربي )الرشيد والفرحان، 
اللحاق بركب العلم والتكنولوجيا  البلدان العربية ستطيعت ىحتو 

والمنافسة في التقدم الحضاري العالمي يجب زيادة اإلنفاق في 
 ،مجال التعليم والبحوث وتوطين العلم في معاهدنا وجامعاتنا

وأهم من كل ذلك البد أن تتغير مفاهيمنا التقليدية نحو العلم 
المفهوم التاريخي لنظام العلم  وقد أد  غياب ،ودوره في الحياة

 اتجاهالمؤسسات التعليمية العربية واإلسالمية إلى  انزلقتأن 
المحاكاة والتقليد والقفز إلى نهايات العلوم دون وجود أرضية 

من هذه النهايات ودون أن يكون لذلك  لالستفادةيرتكز عليها 
 وأسميت هذه النزعة بـ واالجتماعي، االقتصاديصلة بالواقع 

"العلموية" وأصبحت تشكل جزًء من عقلية النخبة المتعلمة 
؛ 2015واإلسالمي )خبير، والمتخصصة في العالمين العربي 

ذا (2011؛ الفيصل، 2014إبراهيم،   إلى ذلك فيما أض. وا 
أحدث ما أنتجته أسواق  استيرادنزعة تطوير المجتمع من خالل 

التكنولوجيا من أجهزة ومعدات وأنظمة مع التجاهل التام لألسس 
عليها هذه اإلنجازات العلمية  استندتالفلسفية التي  –الفكرية 

حلواًل لمشكالت  –في كثير من جوانبها  –والتي كانت 

مجتمعات غربية ذات تطور تاريخي مغاير وواقع حضاري يباين 
دون بوعي أو  – ه يؤدي، فإنلعربية واإلسالميةبلدان اال واقع

التطور التقني  لسيرورة لى تغييب الرؤية التاريخيةإ –وعي 
إلى العجز عن توظيف  بهذه البلدانوالمعلوماتي مما يفضى 

المضامين العلمية للظواهر اإلنتاجية  استقصاءالفكر في 
 من خالل آليات العلم والتكنولوجياوظواهر تقدم المجتمع 

(Marginson, 2012).  
 هذه نتائج كبير بانشغال تتابع البلدان النامية بعض بدأت

 كبيرة ميزانية تنفق التي البلدان في والسيما أيضًا، التصنيفات
 اإلنفاق هذا ينعكس أن تنتظر حيث العالي؛ قطاع التعليم على
عالمي  اعتراف على حصولها خالل من جامعاتها مكانة على
 بتصنيف المتزايد االهتمام ويعكس العلمية، مخرجاتها بجودة

 قاطرة النمو هي المعرفة بأن العام االعتراف الجامعات
 العامل هي الجامعات وأن العالمية، والتنافسية االقتصادي

 البحثية رأسها الجامعات وعلى المجال، هذا في والرئيسي الحيوي
 في المعرفة القتصاد الرئيسة المؤسسات ضمن صارت التي
بد من األخذ  ومهما يكن من شأن، فالوالعشرين.  الحادي القرن

ها مع الحفاظ على صدر بأسباب العلم والتكنولوجيا أيًا كان م
ها والتمسك بموروثالعقدية  الوطن العربي واإلسالمي ثوابت
وال ريب أن تجارب بعض  ،تواءم وروح العصرالذي ي  الثقافي

ف الدول المتقدمة )اليابان والصين ارتقت إلى مصا البلدان التي
 لجديرة باالحتذاء. اوكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة( 

 العالميةو  العربية وضع الجامعات الفلسطينية من التصنيفات
جهه اًا لما يو عيد الفلسطيني فإن الوضع يزداد سوءأما على الص

التعليم العالي من ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية من 
معوقات ومشكالت كبيرة، ومع ذلك فإن الجامعات الفلسطينية 

على مصاف الجامعات العربية تناضل من أجل البقاء 
دخلت الجامعات الفلسطينية معترك المنافسة فقد قليمية، واإل

وعالميًا، ففي عام  محليًا وعربياً على مواقع التصنيفات المختلفة 
( Webometrics( صدر تصنيف ويبو متركس )2013)

النجاح على الترتيب التاسع عربيًا،  جامعة حصلتو االسباني 
لهذا  بينما جاءت جامعة بير زيت في الترتيب العاشر. وتبعاً 

التصنيف محليًا وعربيًا وعالميًا فإن مواقع الجامعات الفلسطينية 
 ( ألف جامعة فكانت كما هو مبين في الجدول 20من بين )

:(2014وكالة فلسطين اليوم، ) اآلتي
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 محليًا وعربيًا وعالميًا وفق تصنيف ويبو متركس (: ترتيب الجامعات الفلسطينية1جدول )
 عالمياً  عربياً  محلياً )فلسطين( الجامعة

 1160 5 األول النجاح الوطنية
 1994 13 الثاني بير زيت

 3022 27 الثالث القدس )أبو ديس(
 3438 31 الرابع اإلسالمية غزة

 4530 48 الخامس بيت لحم
 4564 49 السادس بوليتكنيك فلسطين

 6409 85 السابع القدس المفتوحة
 6763 90 الثامن جنين –العربية األمريكية 

وأصدر معهد البحوث اإلسباني العالمي مؤخرًا نتائج تقييم دورته 
 ةجامعي( ألف مؤسسة 25( لما مجموعه )2015لعام ) ةالثاني

جامعة النجاح ما ومعهد تعليم عالي، حيث أظهرت النتائج أن 
، الصدارة بين الجامعات الفلسطينية زالت تحافظ على موقع

%( من الجامعات 3وحافظت على موقعها ضمن أفضل )
% ( من هذه الجامعات والمؤسسات 10العربية وضمن أفضل )

شملها التصنيف اإلسباني. ومن  التعليمية العالمية التي
هو  ا التقييماإلنجازات التي حصدتها جامعة النجاح في هذ

تعليمية عليا حيث  ( مؤسسة100وجودها ضمن أفضل ) 
( عالميًا في معامل اإلنفتاح والذي 81حصلت على المركز )

البحثية التي تم تحميلها على الباحث و  ةالعلمييمثل عدد الملفات 
وهذا يدل أن جامعة النجاح سباقة عربيًا في  ،العلمي لجوجل

تاحة ن وضم علمية والبحثية للجميع،المواد ال نشر المعرفة وا 
في معامل التمييز والذي  %( من الجامعات العربية20أفضل )

من جامعة النجاح وذات  ةالصادر يمثل عدد المنشورات العلمية 
تبعًا و  .عدد إقتباسات كبيرة ضمن الحقول التخصصية المتعددة

بعض لهذا التصنيف العالمي للجامعات العربية فقد كانت 
 (2أدناه )في الجدول  المبينة  المواقعفي سطينية لفالجامعات ال

 :(2015شبكة فلسطين للحوار، )

 (: مواقع الجامعات الفلسطينية محليًا وعربيًا وعالميًا وفق معهد البحوث االسباني2الجدول )
 عالمياً  عربياً  محلياً )فلسطين( الجامعة

 1616 10 األول النجاح الوطنية
 2255 12 الثاني بير زيت

 2561 20 الثالث القدس )أبو ديس(
 2962 22 الرابع اإلسالمية غزة

 5155 53 الخامس بيت لحم
 5997 73 السادس بوليتكنيك فلسطين

 6297 77 السابع القدس المفتوحة
 6983 91 الثامن جنين –العربية األمريكية 

جامعة الخليل وجامعة االقصى وجامعة فلسطين التقينة  على أن
خضوري وجامعة فلسطين االهلية ببيت لحم وجامعة فلسطين 

 فلسطينإن قطاعات كثيرة في  بغزة ما زالت خارج الترتيب.
معنية بأن تتعرف على أنواع الجامعات المميزة والمتوسطة 

التربية  وتصدر وزارة ،والرديئة وكذلك األمر بالنسبة للكليات
والتعليم العالي الفلسطينية الدليل اإلحصائي للكليات والجامعات 
الفلسطينية التي تتبع للوزارة، وهذا يحمل في طياته الكثير من 

 . المؤشرات عن واقع الجامعات
أمول من الجامعات الفلسطينية لموالجدير بالذكر هنا أن الدور ا

كبير ومهم خصوصًا فيما يتعلق بنمو المجتمع الفلسطيني 
وتقدمه من النواحي التربوية واالقتصادية والثقافية والسياسية 

واالجتماعية والسياسية، من خالل نشر المعارف والعلوم التي 
تسهم في تطوير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة علميًا 

، التي هي العنصر األساسي في عملية التنمية ومسلكياً 
الجيد والمتوافق مع االجتماعية والمتمثلة في تقديم التعليم 

لراهنة لفلسطين. ت العامة في ظل الظروف االسياساو هداف األ
مستقباًل أن  وفي نفس الوقت، فإن المأمول من هذه الجامعات

  نيفات الدولية.تتبوأ مواقع متقدمة عربيًا وعالميًا على شتى التص
 الدراسات السابقة:

وفي هذا الصدد قامت العديد من الدراسات التي حاولت تحديد 
اإلشكاليات والظروف أمام هذه الجامعات في سعيها لتحسين 
أدائها للوصول إلى مستو  الئق والحصول على ترتيب معقول 
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في التصنيفات المحلية والعربية واإلقليمية والعالمية، ومن هذه 
 مد  لىإ التعرف هدفتوالتي ( 2012البحوث دراسة شرخ )

 داءأل كأداة تقويم المتوازن األداء قياس بطاقة استخدام إمكانية
 حيث بالجامعة، العاملين نظر وجهة من بغزة اإلسالمية الجامعة
 مبحوثًا، (52 ) بعدد العينة أفراد الستطالع رأي ةاستبان صممت
 على تعمل اإلسالمية الجامعة أن الدراسة نتائج أهم من وكان
 والحرص أكاديمية برامج تطوير من خالل العلمي التطور مواكبة
األمر  العلمية، المتطلبات حسب جديدة برامج استحداث على
 وأن المتوازن، األداء قياس بطاقة تطبيق من يمكنها الذي

براز تطوير على كبير بشكل تحرص الجامعة  سمعتها دورها وا 
 على وتعمل والدولية، العربية الجامعات سائر بين وكفاءتها
 يواجه ذلك ولكن أوضاعهم ومتابعة مع الخريجين العالقة تطوير
 يحول االقتصادي والذي الوضع سوء بسبب الصعوبات بعض
اسة در   وهدفت .العمل سوق في الخريجين استيعاب إمكانية دون

 اإلدارية القيادات ممارسة مد  إلى التعرف (2012الديب )
 وجهة من التحويلية الفلسطينية للقيادة بالجامعات األكاديمية

 تواجه التي الصعوبات ومعرفة التدريسية، اتالهيئ أعضاء نظر
 المقترحات بعض في أهمية السبل أكثر ومعرفة هذه الممارسة

 الدراسة تطبيق تم الممارسة، وقد هذه تفعيل في تسهم قد التي
 الجامعات من التدريسية اتالهيئ أعضاء من عينة على

 والجامعة المفتوحة القدس األزهر وجامعة الفلسطينية )جامعة
 ( عضو( 284قوامها بلغ التي) األقصى اإلسالمية وجامعة

 لدرجة النسبي الوزن : أنوكان من أهم نتائجهاتدريس،  هيئة
بلغ  التحويلية للقيادة األكاديمية اإلدارية القيادات ممارسة

نما كان مستو  ي، ب"ضعيف"وهو بمستو   (%52.8)
، أما فيما "مرتفع"القيادات بمستو   جه هذهاالتي تو الصعوبات 

، كما بينت النتائج "متوسط"يتعلق بسبل التطوير فكانت بمستو  
عدم وجود فروق جوهرية في مستو  الممارسة والصعوبات التي 

والتخصص تواجهها وسبل تطويرها تبعًا لمتغيرات الجنس 
  دراسة الدجني تهدف ،قريب من ذلكوالخبرة والدرجة العلمية. و 

 نظام تطوير في اإلسالمية الجامعة تجربة عرض إلى (2010 )
 الجودة ضمان عملية تطوره ودعم ومراحل اإلداري، األداء تقييم

 معايير واقتراح اإلسالمية، الجامعة في اإلداري البعد في الشاملة
 اثنتا البطاقة وتضمنت .األداء لتقييم مناسبة ومؤشرات ونماذج
 من المكون الدراسة مجتمع على تطبيقها تم عشرة فقرة، حيث

  عددهم الجامعة والبالغ في واألكاديمية اإلدارية الوحدات مديري
 البحث وخلص ،اإلدارية الوظائف جميع في موظفاً   ( 36 )

 لد  التقييم مفهوم في وضوح جودو  :مختلفة كان منها نتائج إلى
 "بنسبة الجامعة ألداء تقييمو  ،تجربةال نجاح إلى أد  المبحوثين

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

بخصوص مستو  المعايير المقترحة لتحسين األداء الجامعي 
لد  أفراد العينة لمستو   رضا وجودمع ، "متوسط"كان بمستو  ف

المعايير المقترحة وتنوعها فيما يتعلق بالمهمات الوظيفية 
 اإلدارية واألكاديمية.

 مجاالت إلى التعرف ( 2009 ) العاجز دراسة هدفتكما 
 أهمية عن الكشف إلى باإلضافة الجامعية اإلدارة تطوير
 دورها وتفعيل فلسطين، في الجامعية للقيادات اإلداري التدريب
 المنهج الباحث واستخدم العلمي، التقدم مسايرة على قادرة لتكون

 الجامعية، القيادات لتدريب مقترح تدريبي برنامج لبناء الوصفي
 مجاالت أهم عن وضعت التي التساؤالت عن الدراسة وأجابت
 البرنامج وماهية ،اإلداري التدريب وأهمية الجامعة إلدارة التطوير
 إلى الباحث وخلص ،الجامعية القيادات لتدريب المقترحي التدريب
 بين أن بعد الفلسطينية، الجامعية القيادات لتدريب برنامج اقتراح

 وهبه دراسة وهدفت .اإلداري التدريب وأهمية التطوير مجاالت
 في اإلستراتيجية اإلدارة واقع على التعرف إلى (2008)
 ومعرفة تطويرها، وسبل غزة محافظات في الفلسطينية الجامعات

 والتخصص العلمية والدرجة الخدمة سنوات من كل أثر
 الدراسة عينة شملت وقد .الواقع هذا على المؤسسي واالختالف

 من (88) عددهم والبالغ األصلي الدراسة مجتمع أفراد جميع
 في الفلسطينية الجامعات في األكاديمية األقسام رؤساء

 جامعةو  األزهر جامعةو  اإلسالمية الجامعة) غزة محافظات
(   (45من تكونت واحدة ةاستبان الباحث صمم وقد،  )األقصى

 ة الداخليةالبيئ تحليل :هي مجاالت أربعة على موزعة فقرة
 التقييم، و اإلستراتيجية تنفيذ، و اإلستراتيجية تكوينو  والخارجية،

 التحليل حصول الدراسة نتائج بينت وقد اإلستراتيجية. والرقابة
 المرتبة على الخارجية أو الداخلية للبيئة أكان سواء البيئي
 في اإلستراتيجية اإلدارة عمليات ممارسة درجة في األولى

 التقييم جاء بينما غزة، محافظات في الفلسطينية جامعاتال
 عمليات لممارسة الكلية الدرجة أما  ،األخيرة المرتبة في والرقابة
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 الدراسة بينت كما ،المتوسط فوق فكانت اإلستراتيجية اإلدارة
  ،المتوسط فوق كان المادية بالموارد الجامعية اإلدارة اهتمام
 الفلسطينية جامعاتال في الجامعية اإلدارات أن الدراسة وبينت

 بعض مع إيجابية عالقات بناء علىقادرة  غزة محافظات في
 .اً تقني المتقدمة الجامعات

النوعية في التعليم العالي كان شعاره " متخصصوفي مؤتمر 
( عالجت عدة أوراق علمية جودة التعليم 2004) "الفلسطيني

العالي في فلسطين ومد  توفر خطط إستراتيجية في هذه 
الجامعات من أجل الوصول لمستو  مناسب من الناحيتين 

 بين العالقة بعرض  ( 2004 )شاهين قاماإلدارية واألكاديمية؛ 
 ركزت الدراسة حيث التدريس، هيئة أعضاء وجودة النوعية جودة
 في النوعية جودة تحقيق في المهني التطوير ودور أهمية على

 التدريس هيئة دور عضو أن الدراسة وبينت ،العالي التعليم
 والتوجيه، واإلرشاد، والتقويم، التدريس، في عام بشكل ينحصر
 والبحث المجتمع، وخدمة المهني، والترجمة، والتطوير والتأليف،
 مد  تحديد إلى ( 2004) عالونه دراسة وهدفت .العلمي
 العربية األمريكية الجامعة في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق

 مبادئ أكثر وتحديد التدريسية هيئتها أعضاء نظر وجهة من
 مقارنة تمت كما .الجامعة في تطبيقا الشاملة الجودة إدارة

 إدارة مبادئ تطبيق لمد  الدراسة عينة أفراد إدراك مستويات
 المستقلة، وقد المتغيرات لبعض وفقاً  الجامعة في الشاملة الجودة
 الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق درجة أن الدراسة نتائج بينت
 أكثر أن تبين كما ،"كبيرة" كانت األمريكية الجامعة العربية في

العربية  الجامعة في تطبيقاً  الشاملة الجودة إدارة مجاالت
 مجال يليه التعليم، في الجودة متطلبات بيئة مجال األمريكية
 القو  مجال تطوير جاء ثم وتطويرها، التعليمية العملية متابعة
 وخدمة القرار اتخاذ مجال األخيرة المرتبة وفي ،البشرية

 داللة ذو يوجد اختالف ال أنه الدراسة بينت كما .تمعلمجا
 سنواتو  العلمي، المؤهلو  الجنس، من لكل اً تبع إحصائية
 فيها، يدرس التي فيها، والكلية تخرج التي الجامعةو  الخبرة،
 على الضوء ألقت فقد  ( 2004) دراسة أبو دقة أما .والعمر
 التعليم العالي، برامج في التعليم نوعية بتحسين التقويم عالقة

 مؤسسة أي في النوعية تطوير عملية أن الدراسة وأوضحت
 قيادة المؤسسة تحت في العاملين جميع وليةمسؤ  من تعتبر
 جودة قياس إلى ( 2004) الميمي دراسة وهدفت .داعمة

 المتعلقة في الجوانب الفلسطينية الجامعات وممارسات إجراءات
 معايير إلى اً استناد وقبولهم الطلبة وتقويم العليا الدراسات ِببرامج
 .واإلداريين األكاديميين وجهة نظر من البريطانية الوكالة

الصعيد العالمي فقد أجريت دراسات عدة في هذا  على أما
( التحقق من Carroll, 2014دراسة كارول ) المجال؛ فهدفت

العالقة بين تصنيف الجامعات وبعض اإلجراءات كالتعليم 
العالي ومستو  الرسوم والدعم البحثي وفق التصنيف المعروف 

( في استراليا، وقد Group of Eightبمجموعة الثمانية )
أظهرت الدراسة أن هناك تأثير إيجابي لهذه التصنيفات في 
مستو  الخرجين لهذه الجامعات وتوظيفهم، واألداء البحثي لد  
أعضاء هيئة التدريس، وحضور المؤتمرات والندوات العالمية، 
والخدمات االلكترونية والتقنيات المتقدمة واستخدامها في التعلم 

( Weideman, 2013دراسة وايدمان )عالي. أما والتعليم ال
لجامعات لتقييم وضوح الصفحات االلكترونية  إلى فهدفت

 البريطانية وتصنيفها تبعًا لمستواها وفق المعايير العالمية
الجامعي، وعالقة ذلك بالترتيب األكاديمي لهذه يف نللتص

الجامعات. أظهرت النتائج وجود خمس قوائم من الجامعات وفق 
ليفربول وكامبريدج على قمة هذه  اجامعتذه المعايير، وكانت ه

الجامعات، في حين كان الجهد المبذول ضئيل أو معدوم 
لتحقيق درجة عالية من الفعالية للوصول لمستو  المعايير 

ولم يكن هناك ارتباط بين  األخر العالمية في معظم الجامعات 
ت االلكترونية نوعية الصفحا هما: هذين النوعين من الترتيب

( Stack, 2013وهدفت دراسة ستاك )والترتيب األكاديمي. 
ف العالمي لمؤسسات التعليم العالي يفحص فعالية التصن
( في Times Higher Education'sالمعروف بالتايمز )

وقد بينت عملية تحليل النتائج وجود  امعات،جالتصنيف 
 اتمجموعة من المفاهيم والتصورات تستخدمها هذه المؤسس

داريًا  للتصنيف، وعلى الجامعات توفيرها وااللتزام بها أكاديميًا وا 
 للوصول لمستو  راقي تبعًا لهذا التصنيف. 

( تحديد المشكالت Stephen, 2011وهدفت دراسة ستيفين )
عات والمؤسسات العامة من أجل الوصول التي تواجه الجام

للمعايير العالمية للتصنيف، وأظهرت النتائج أن هناك مشكالت 
مختلفة تعيق الوصول لمستو  مرموق في التصنيفات العالمية 

 اتالجامع تلكلكان أهمها: مد  تطور المواقع االلكترونية 
الدرجات العلمية والبحثية للكوادر البشرية فيها، و والمؤسسات، 
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ومستو  الدعم المالي والمعنوي للبحث العلمي، وحجم المؤلفات 
وقريب من ذلك هدفت دراسة  والدوريات المنبثقة عن الجامعات.

( الكشف عن أسباب تطور النظام Sheil, 2010شيل )
ات الجامعي في استراليا لتجاوز التصنيفات العالمية لمؤسس

التعليم العالي، بينت النتائج أن أهم هذه األسباب التركيز على 
توفير الموارد والدعم المالي، وتطوير نظم المعلومات في 
الجامعات، وضمان التنوع في أساليب التعليم وتقنياته، وتدريب 
وتأهيل الهيئات األكاديمية، وتعزيز الهيئات اإلدارية في 

هدفت دراسة سانوف وآخرون و الجامعات الصغيرة بوجه خاص. 
(Sanoff et al, 2009 مسح الطرق واألساليب المتبعة في )

الجامعات في الواليات األمريكية، وبينت أن هناك عدة تصنيف 
المنهجية  معايير متبعة في هذا المجال أهمها: موضوعية

المساءلة داخل و المتبعة في كليات ومعاهد هذه الجامعات، 
حجم الموارد و مستو  البحث العلمي، و  إدارات هذه المؤسسات،

االنفتاح على المجتمعات المحلية ومؤسسات و والدعم المالي، 
يير االجوائز المتبعة، ومعت و آالمكافنظام و المجتمع المدني، 

معايير اختيار الطلبة، وتوفير و اختيار الخبراء والموظفين، 
 فرص التعلم الذاتي، ومتابعة الخريجين وتوظيفهم.  

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

 واالعتماد الجودة أنظمة عن الجامعات بعض ن ابتعادإف
يجعلها غير مؤهلة لتطبيق أنظمة الجودة الشاملة،  األكاديمي

ظمة االعتماد التعامل مع أنوفي الوقت نفسه غير قادرة على 
العام والخاص المتبعة في هيئة االعتماد والنوعية للجامعات 

 ميدانية دراسات إلى هذه الجامعات تحتاج لذا ،الفلسطينية
األمثل  األسلوب تحدد كي ضعفها ونقاط عيوبها لها تكشف

 تطبيقل العمل العلمي المنظم إلى العشوائي العمل من حولللت
وعة األكاديمي، من خالل وضع مجم واالعتماد الجودة أنظمة

من المعايير والمؤشرات تبعًا ألنظمة ومؤسسات التصنيف 
فإن الدراسة الحالية تحاول طرح  ،ظل ذلك فيالمعروفة عالميًا. 

إستراتيجية محددة المعايير لتهيئة الجامعات الفلسطينية 
للتصنيف العالمي للجامعات من خالل استطالع عينة من 
أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين اإلداريين في هذه 

 الجامعات.   
 

 مشكلة الدراسة
 زالطرا من جامعة إلنشاء جاهزة سحرية وصفة هناك ليست

 الحلم هذا تحقيق في مختلفة عوامل تتضافر بل العالمي،
 وافر وتمويل طموحة راتيجيةتسإ رؤية وجود رأسها ىوعل العلمي،
 وسيكون ،ومعنوي مادي حكومي ودعم ،ملهمة أكاديمية وقيادة
 استنساخ أو معينة عالمية تجارب تعميم محاولة الخطأ من

 بالدرجة مدينة هي نجاح قصة أي أن ذلك ناجحة، أجنبية خطط
 .وداعم محفز فهو الخارجي العنصر أما المحلية، لبيئتها األولى

 للريادة الطامحة بعامة والفلسطينية بخاصة العربية الجامعات نإ
 تكرار إلى تحتاج ال العالمية النخبة نادي إلى ءاواالنتم والتميز

 بأساليبها تبدع أن عليها بل الحالية، الجامعات أفضل تفعله ما
 إن ،واإلقليمي والوطني يالمحل محيطها ظل وفي الخاصة
 نتوطي مد  ىعل يتوقف العلمي للبحث المستدام النجاح
يجاد المعرفة جراء حقيقي معرفة مجتمع وا   هيكلية إصالحات وا 
 فهذه المستويات، مختلف على التعليم نظام في وجوهرية
 جامعة إلنشاء وعر مش ألي اً مهم مدخالً  تشكل وغيرها العناصر

يمكنها تحقيق المعايير العالمية ، عالمية نخبة جامعات أو
وبذلك يمكن بلورة مشكلة  ،المحددة لتصنيف األداء الجامعي

عناصر بالسؤال الرئيس اآلتي: ما أهم  الحالية الدراسة
اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف 

 العالمي للجامعات؟
 أسئلة الدراسة

 لتحقيق األهداف السابقة فقد تم فحص األسئلة اآلتية:
ما أهم عناصر اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات  .1

من وجهة نظر  الفلسطينية للتصنيف العالمي للجامعات
 ؟عينة من أعضاء هيئة التدريس فيها

هل توجد فروق دالة إحصائيًا في مستو  اإلستراتيجيات  .2
الفلسطينية للتصنيف العالمي  المقترحة لتهيئة الجامعات

للجامعات من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس 
في بعض الجامعات الفلسطينية تبعًا لمتغير الجنس، 
والتخصص، والمؤهل العلمي، والوظيفة، والخبرة، والرتبة 

 العلمية؟
 أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة الحالية بوضوح لتحقيق األهداف اآلتية:



 بركات زياد
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عناصر اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة  إلىالتعرف  .1
 .الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي للجامعات

في مستو  اإلستراتيجيات  ةحصائياإلفروق ال معرفة داللة .2
المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي 

 اتللجامعات من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئ
فلسطينية تبعًا لمتغيرات: التدريس في بعض الجامعات ال

الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، والوظيفة، والخبرة، 
 .والرتبة العلمية

 أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية؛ فمن  

الجامعة في كل دول العالم محط األنظار  دعالناحية النظرية؛ تُ 
ومعقد اآلمال لكل سبل التطور والنمو بمختلف أبعاده الذي 
ينشده المجتمع، هذا وتحتل قضايا التعليم العالي والتحديات 
المختلفة التي تواجهه موقفًا مهمًا على سلم األولويات المطروحة 

يا التعليم والمقترحة على كافة األصعدة من قبل المهتمين بقضا
العالي بالعالم العربي بعامة والمجتمع الفلسطيني بخاصة. وقد 
أصبح من الضروري وضع معايير موحدة يمكن على أساسها 
تصنيف الجامعات، وذلك من أجل اللحاق بركب التقدم 
الحضاري الذي وصلت إليه الجامعات والمراكز البحثية في 

 لذا، أصبحت (.Altbach & Salmi, 2011الدول المتقدمة )
 الحادي القرن بداية مع للجامعات العالمية األكاديمية التصنيفات
 مجال في والسيما العالي، تقويم التعليم وسائل إحد  والعشرين،

 أمل يحدوها العربية الدول من الكثير باتت كما العلمي، البحث
 العالمية، وتختلف النخبة جامعات نادي جامعاتها إلى وصول

 إلى مؤسسة من الجامعات جودة لقياس المعتمدة المؤشرات
 العالمية التصنيفات مختلف بين المشترك القاسم أخر ، ويبقى

 العلمية للمؤسسات للمخرجات الكمِّي التحليل على اعتمادها هو
(. أما من الناحية 2014العربي )إبراهيم،  العالم األكاديمية في

بهًا للجامعات العربية التطبيقية، فتعتبر هذه الدراسة دافعًا ومن
 القلعة بشكل عام والجامعات الفلسطينية بشكل خاص الختراق

العالم، من خالل  في الرائدة الجامعات من النخبة لهذه المحصنة
ما توفره من معايير تعتبر ملحة وضرورية لدخول هذه 

تطوير  في بوضوح العالمية، وهذا يسهم الجامعات للتصنيفات
عا التعليم العالي أهدافه من خالل الجوانب  وتحديد تشكيله دةوا 

 ,Salmi؛ Coiffait, 2011؛ Kresimir, 2012اآلتية )
 (:Ortega & Prieto, 2009؛ 2009

 .المستمر للتطوير الجامعات تشجيع .1
 .الجامعات بين اإليجابي التنافس تحسين .2
 .الجامعات موازنة في وأهميته التمويلي البعد إدراك .3
 لاللتحاق التدريس هيئة وأعضاء الطلبة استقطاب .4

 .بالجامعات
 تقييم بشأن االعتماد وسلطات الحكومات مساعدة .5

 .الجامعات
 االعتبار في واألخذ التعليمية المؤسسة عمل طبيعة تعرف .6

 .رسالتها وأهدافها
 .المدخالت على اعتماداً  المخرجات قياس .7
 .على رأي الخبراء بناءً  الجودة مقاييس استخدام .8

 تعريف المصطلحات
 World-Class ):) العالمية النخبة جامعات 

Universities  العالمية  النخبة جامعات مفهوم خدميست
 عالمية جامعاتمثل  أخر  مفاهيم مع مترادف بشكل

 البحثية والجامعات العالمي الطراز من الجامعاتو  المستو 
 مع المفهوم هذا أن غير الرائدة، والجامعات العالمية

 تعريف اآلن حتى له يوجد ال واسع نطاق على استخدامه
 ,Van Raan et al؛ 2014الصديقي،  ) وصريح واضح
2013.) 

  Ranking Universitiesالتصنيف العالمي للجامعات ) 
World:)  عملية يتم من خاللها ترتيب الجامعات

التعليمية واألكاديمية بصورة متسلسلة تبعًا لجهة  والمؤسسات
المهمة وعلى أساس المعايير التصنيف التي تتولى هذه 
وتوجد في العالم اتجاهات  ،والمؤشرات المعتمدة في ذلك

. (Wildavsky, 2010) ومؤسسات عديدة تقوم بهذه المهمة
وفي الدراسة الحالية اعتمدت مؤشرات أربعة تصنيفات 
ومعاييرها المختلفة لبناء اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة 

تصنيف  :العالمي وهي الجامعات الفلسطينية للتصنيف
 تصنيف، وال (Shanghai University)شنغهاي جامعة

 ويبومتركس االسباني وتصنيف(، QS) البريطاني
((Webometrics، لكتروني االسترالي اإل فوالتصني
(ICUS4 .)معاييروبذلك يتحدد التعريف اإلجرائي ل 
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بالدرجة التي يقدرها أفراد عينة الدراسة  المقترحة اإلستراتيجية
هذه مؤشرات  على االستبانة المعدة لهذا الغرض بناًء على 

  .ومعاييرها المختلفة التصنيفات العالمية
مجموعة من السياسات (:  Strategy) اإلستراتيجية -

والمبادئ واإلجراءات التي يقوم بها األفراد من أجل التعامل 
جهونها لتحقيق األهداف التربوية مع المشكالت التي يوا

هي عبارة عن خطط أو طرق توضع (، و  2010)بركات، 
لتحقيق هدف معين على المد  البعيد اعتمادًا على التخطيط 
واإلجراءات األمنية في استخدام المصادر المتوفرة في المد  

من  عدتُ  إلستراتيجيةا لذا، فإن .(2013القصير )خليفة، 
المفاهيم المتداولة في مختلف ضروب العلم )السياسة، 
واالقتصاد، والعسكرية، واالجتماعية، والتقنية (، وأصبح 
استخدامها واسعًا بواسطة الباحثين والمفكرين في شتى العلوم 

ديد واضح لمعناها، أو تعريف ألبعاد المفهوم دون تح
وحدوده، مما يؤدي في كثير من األحيان إلي الغموض 

ولكن (، 2011)بركات، واالضطراب من الناحية الفكرية 
أهمية لماهيتها  يعط أنه لمبالرغم من كل ذلك يالحظ 

ومعانيها ومفاهيمها في الماضي أو الحاضر، ووفقًا لتباين 
والسياسية لكل قائد أو مفكر، ومن هنا تنبع  المدارس الفكرية

صعوبة تقديم تعريف عام جامع لكلمة إستراتيجية، ألنه ال 
يوجد حتى اآلن تعريف موحد متفق عليه، ويعود السبب في 

وفقًا لتطور منظور متطور  اإلستراتيجية ذلك إلى أن
تستفيد من أحدث هي االقتصاد والسياسة والتقنية واإلدارة، و 

، وأن أي ت إليه هذه العلوم والتقنيات الحديثةما توصل
إستراتيجية فعالة يجب أن تبنى على الخبرة واالستفادة من 

)بركات،  الماضي، وأن تصاغ في إطار مناسب للمستقبل
مجموعة الدراسة في هذه  باإلستراتيجيةويقصد  .( 2015

المقترحة وفق مؤشرات من العناصر واألنشطة واإلجراءات 
الجامعات  التصنيفات العالمية ومعاييرها المختلفة لتهيئة

وذلك من وجهة نظر أعضاء  للتصنيف العالميالفلسطينية 
  .(2009)بركات،  التدريس فيها اتهيئ

 :للجامعااتالتصنيف العاالمي التعريف اإلجرائي إلستراتيجية  -
هو درجة تقـدير أعضـاء هيئـة التـدريس لعناصـر اإلسـتراتيجية 

 للتصـــــنيف العـــــالمي الجامعـــــات الفلســـــطينية مـــــن أجـــــل تهيئـــــة
 .ةمجاالت والتي تشتمل عليها أداة الدراس ثالثةالموزعة إلى 

 حدود الدراسة
 يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في حدود االعتبارات اآلتية:

اقتصــــرت هــــذه الدراســـة علــــى اســــتطالع : المجاااال البشاااار  .1
وجهــات نظــر عينــة مــن أعضــاء هيئــات التــدريس واإلداريــين 
فـــي بعـــض الجامعـــات الفلســـطينية لتحديـــد المعـــايير الالزمـــة 

 لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي.
: تــــم تطبيــــق إجــــراءات الدراســــة والمتمثلــــة المجااااال المكاااااني .2

ة وهم يعملون في جامعـات باستبانة وزعت على أفراد الدراس
، والنجـاح )فـرع طـولكرم( فلسطينية مختلفة: القدس المفتوحـة

الوطنيــــة، وخضــــوري، وبيــــر زيــــت، والعربيــــة األمريكيــــة فــــي 
 جنين.

: طبقــت إجــراءات هــذه الدراســة علــى مــدار المجااال الزمنااي .3
( أســابيع هـــي الفتـــرة التـــي اســتغرقت فيهـــا عمليـــة مراســـلة 6)

أفــراد عينــة الدراســة وجمــع البيانــات ســواء بالطريقــة المباشــرة 
 أو باستخدام البريد االلكتروني على شبكة االنترنت.  

: تتحدد نتائج هذه الدراسة بموضوعها المجال المفهومي .4
المتعلق بتقدير أهمية معايير اإلستراتيجية المقترحة 
للتصنيف العالمي للجامعات، باالستناد على مؤشرات أربعة 

تصنيف جامعة  :وهيتصنيفات عالمية ومعاييرها 
، والتصنيف  (Shanghai University)شنغهاي
اني وتصنيف ويبومتركس االسب (QS) البريطاني

((Webometrics والتصنيف االسترالي االلكتروني ،
(ICUS4،) غيرها دون التصنيفات هذه الباحث وقد اختار 
 .العالمية األكاديمية في األوساط شهرة من لها لما

 الطريقة واإلجراءات
استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف  أواًل: المنهج:

طبيعة متغيرات لالدراسة الحالية لمناسبته المنهجية واإلجرائية 
 هذه الدراسة.

 ثانيًا: مجتمع الدراسة وعينتها:
 العــاملين اإلداريـين واألكــاديميينتكـون مجتمـع الدراســة مـن جميـع 

 وحـةفي الجامعات فـي شـمال فلسـطين وهـي: جامعـة القـدس المفت
والعربية ، والنجاح الوطنية، وبير زيت، وخضوري، )فرع طولكرم(

أما عينة الدراسـة فقـد  ( عاماًل.3050األمريكية، والبالغ عددهم )
، تــــــم اختيـــــارهم بالطريقــــــة المتاحــــــة موظفـــــاً ( 192تكونـــــت مــــــن )

ســـواء باالتصـــال المباشـــر أو مـــن خـــالل المراســـلة عبـــر المتيســـرة 
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ـــون ةتنوعـــتخصصـــات ممـــن البريـــد االلكترونـــي، وهـــم  فـــي  ويعمل
مختلفــة، وهــم موزعــون تبعــًا لمتغيــرات الدراســة المســتقلة  اتجامعــ

 اآلتي:( 3)الجدول كما هو مبين في 

  الدراسة(: توزع عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات 3الجدول )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغيرات

 0. 79 152 ذكور الجنس
 0. 21 40 إناث

 
 التخصص

 0. 17 32 أنظمة المعلومات
 0. 20 39 علوم اجتماعية وإنسانية

 0. 23 45 علوم إدارية
 0. 15 29 طب وهندسة وعلوم

 0. 25 47 علوم تربوية
 0. 32 62 ماجستير العلمي المؤهل

 0. 68 130 دكتوراة
 0. 32 61 إداري نوع الوظيفة

 0. 68 131 أكاديمي
 

 الخبرة
 0. 13 25 سنوات 5أقل من 

 0. 29 55 سنوات 5-10
 0. 58 112 سنوات 10أكثر من 

 
 

 الرتبة

 0. 07 14 مدرس
 0. 09 18 محاضر

 0. 58 112 أستاذ مساعد
 0. 20 37 أستاذ مشارك

 0. 06 11 أستاذ
 ثالثًا: أداة الدراسة:

لغـــــرض جمـــــع البيانـــــات الالزمـــــة لتحقيـــــق أهـــــداف هـــــذه الدراســـــة 
اســــتخدمت اســــتبانة مــــن إعــــداد الباحــــث الســــتطالع وجهــــة نظــــر 

ـــــــــي بعـــــــــض الجامعـــــــــات الفلســـــــــطينية حـــــــــول أهـــــــــم العـــــــــاملين  ف
االســـتراتيجيات المقترحـــة لتهيئـــة الجامعـــات الفلســـطينية للتصـــنيف 

فقرة،  (37)تكونت هذه األداة  في صورتها النهائية من العالمي، 
مـــن االســتراتيجيات المعتمـــدة كمعيـــار  إســـتراتيجيةكـــل منهــا  تمثــل

: مجـــال مجـــاالت هـــي ثالثـــة وموزعـــة إلـــى ،الجامعـــاتلتصـــنيف 
ـــالموارد البشـــرية ـــة ب فقـــرات(، ومجـــال  10) االســـتراتيجيات المتعلق

ـــــــــــاإلدارة ) تراتيجياتســـــــــــإلا ـــــــــــة ب ـــــــــــرات(، ومجـــــــــــال  10المتعلق فق
(. ةفقـر  17)دارية واألكاديميـة النواحي اإلعلقة باإلستراتيجيات المت

 وقد مرت عملية بناء االستبانة في الخطوات اإلجرائية اآلتية: 
 ( فـــــرداً  38عينــــة اســـــتطالعية مكونــــة مــــن ) تمــــت مراســــلة .1

ـــرة  يعملـــون فـــي بعـــض الجامعـــات الفلســـطينية ممـــن لهـــم خب
، لم يدخلوا في عينـة الدراسـة الفعليـة، إدارية وأكاديمية رفيعة

حيث تم مراسلتهم عبر البريد االلكتروني لإلجابة عن سـؤال 
 أهـــم المعـــايير المعتمـــدة للتصـــنيف العـــالميمفتـــوح وهـــو: مـــا 

 ؟ من النواحي المختلفةالجامعات 

الســـؤال الســـابق وبعـــد تحليـــل  ن( ردًا عـــ32) تلقـــى الباحـــث .2
( فقــرة، تصـــف 41 تجابات هــؤالء األفــراد حصـــل علــى )اســ

لتهيئـــــة إلســـــتراتيجية معيـــــارًا مهمـــــًا مـــــن معـــــايير اكـــــل منهـــــا 
 الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي. 

مجـــال  :مجـــاالت هـــي ثالثـــة تـــم تصـــنيف هـــذه الفقـــرات إلـــى .3
فقــــــرات(،  12االســــــتراتيجيات المتعلقــــــة بــــــالموارد البشــــــرية )
فقـــــــرات(،  11ومجـــــــال اإلســـــــتراتيجيات المتعلقـــــــة بـــــــاإلدارة )

جــــــــــال اإلســـــــــــتراتيجيات المتعلقـــــــــــة بـــــــــــالنواحي اإلداريـــــــــــة وم
 .فقرات( 18واألكاديمية )

تــم عــرض االســتبانة بصــورتها المبدئيــة علــى مجموعــة مــن  .4
( من المدرسين الذين يعملون في 9المحكمين بلغ عددهم ) 
وجامعــة النجــاح الوطنيــة، وجامعــة جامعــة القــدس المفتوحــة 

، العربيــة األمريكيــةبيــر زيــت، وجامعــة خضــوري، والجامعــة 
ومـــد   ةطلـــب إلـــيهم الحكـــم علـــى صـــالحية فقـــرات االســـتبان

ـــــــم االســـــــتئناس  ـــــــث ت مالءمتهـــــــا لموضـــــــوعها ومجالهـــــــا، حي
عنــد صــياغة األداة بصــورتها  نيالمحكمــ أولئــكبمالحظــات 
ــــــة ــــــم حــــــذف )النهائي ــــــى توصــــــية 4، إذ ت ــــــاًء عل ــــــرات بن ( فق
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المحكمـــين: فقـــرتين مـــن المجـــال األول، وفقـــرة مـــن كـــل مـــن 
 .  جال الثاني والثالثملا

( فقـــرة 37لدراســـة فـــي صــورتها النهائيـــة مـــن ) تكونــت أداة ا .5
( 4مجــاالت كمــا ورد ســابقًا، بعــد حــذف ) ثالثــةموزعــة إلــى 

تــتم اإلجابــة نــاًء علــى مالحظــات المحكمــين، بحيــث بفقــرات 
 ،( الخماســي )موافــق جــداً Likertعليهــا تبعــًا لســلم ليكــرت ) 

غيـر موافـق جـدًا(، بحيـث  ،غيـر موافـق ،إلى حـد  مـا ،موافق
( علـى الترتيـب 1-5تمنح االستجابة درجة تتراوح ما بـين ) 

أهميــــة تبعــــًا لهــــذا المقيــــاس، وتشــــير الدرجــــة المرتفعــــة إلــــى 
بينمــا  اإلســتراتيجية المقترحــة للتصــنيف العــالمي للجامعــات،

أهميــة هــذه تشــير الدرجــة المنخفضــة إلــى انخفــاض مســتو  
 .اإلستراتيجية

ومن أجل تفسير النتائج وتقييم استجابات أفراد العينة علـى   .6
  :التاليالمعيار االستبانة اعتمد 

 جداً  غير مهمةإستراتيجية  1. 80أقل من 
 إستراتيجية غير مهمة 2. 60 – 1. 80
 إستراتيجية متوسطة األهمية  3. 40 – 2. 61
 إستراتيجية مهمة 4. 20 – 3. 41

 جداً  مهمةإستراتيجية  4. 20أكثر من 
 صدق األداة وثباتها:

 تستبانة استخدمالللتحقق من صدق أداة الدراسة المتمثلة في ا 
 Constructطريقة صدق المحتو  بأسلوب صدق المحكمين ) 

Validity  حيث وزعت االستبانة في صورتها المبدئية على ،)
 ممن يحملون درجة الدكتوراه( من المحكمين المتخصصين 9)

صصية مختلفة، ويدرسون في الجامعات في مجاالت تخ
 فقرات هذهالفلسطينية، حيث طلب منهم تقدير مد  مالئمة 

لموضوعها ومجالها، تبعًا لمقياس ثالثي: مناسب  ةاالستبان
لى حد ما ) 85)أكثر من  %(، وغير مناسب 85 – 70%(، وا 
%(، وقد تراوحت النسب المئوية لهذه البنود بين 70)أقل من

، كما تم االستئناس بمالحظات المحكمين % (100 –% 90)
في بعض الفقرات سواء باإلضافة أو بحذف بعض الكلمات، في 

 أولئكفقرات من األداة تبعًا إلجماع  أربعحين تم حذف 

ن كما ذكر سبقًا، وقد اعتبر الباحث ذلك مؤشرًا مقبواًل يالمحكم
 . لصدق المقياس

 Internalالـداخلي )حسب ثبات هذه االستبانة بطريقـة االتسـاق 
Consistency( باسـتخدام معادلـة كرونبـاخ ألفـا )Cronbach 

- Alpha علـــى اســـتجابات عينـــة الدراســـة الكليـــة عنـــد تحليـــل )
(، بينمـــا بلغـــت 0 ,91ئج حيـــث بلـــغ معامـــل الثبـــات الكلـــي )النتـــا

مجـــــــال معـــــــامالت الثبـــــــات علـــــــى المجـــــــاالت الفرعيـــــــة كـــــــاآلتي: 
ــــــالموار  ــــــة ب (، ومجــــــال 0. 88د البشــــــرية )االســــــتراتيجيات المتعلق
(، ومجـال اإلسـتراتيجيات 0. 89اإلستراتيجيات المتعلقة باإلدارة )

 (.0. 93المتعلقة بالنواحي اإلدارية واألكاديمية )
 رابعًا: المعالجات اإلحصائية:

لإلجابــة عـــن أســـئلة الدراســـة تــم اســـتخدام المعالجـــات اإلحصـــائية 
 الوصفية والتحليلية اآلتية:

الحســــــــابية واالنحرافــــــــات المعياريــــــــة والنســــــــب المتوســــــــطات  .1
 المئوية.

 Independent tاختبــار )ت( لمجمــوعتين مســتقلتين ) .2
samples test.) 

 (. One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) .3
 ( للمقارنات البعدية.LSDاختبار ) .4

 نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج المتعلقة بالسؤال األول وهو: ما أهم عناصر أواًل: 

لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف اإلستراتيجية المقترحة 
 ؟العالمي للجامعات

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية 
في بعض  العاملين عينة من لتقديراتواالنحرافات المعيارية 
اإلستراتيجية المقترحة على مجاالت الجامعات الفلسطينية 

، كما اعتمد تصنيف العالمي للجامعات في المجاالت المختلفةلل
لتفسير هذه االستجابات وتقييمها كما هو مبين في  محدد معيارً 
 :ة( اآلتي4 -2ول )االجد

أواًل: مجال اإلستراتيجيات المقترحة المتعلقة بالموارد البشرية: 
تيجيات مرتبة تبعًا ( اآلتي هذه اإلسترا4ويظهر الجدول )

 ألهميتها تنازليًا:
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تصنيف المقترحة لل اتعلى مجال اإلستراتيجي الدراسةعينة أفراد  تقديرات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل4الجدول)
 ألهميتهاتنازليًا تبعًا  المتعلقة بالموارد البشرية لجامعاتالعالمي ل

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التسلسلي

 
 المتعلقة بالموارد البشرية اإلستراتيجيات المقترحة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقييم

 جداً  مهمة 0. 387 4. 818 استقطاب ذوي التميز العلمي عربياً وعلمياً  3 1
 مهمة جداً  0. 592 4. 739 استقطاب الطلبة الموهوبين والمبدعين 7 2
 مهمة جداً  0. 525 4. 667 زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس  1 3
 مهمة جداً  0. 678 4. 604 االهتمام بالعلماء والمتخصصين والخبراء من أجل التطوير والجودة 4 4
 مهمة جداً  0. 496 4. 572 استقطاب ذوي الخبرات البحثية 2 5
 مهمة جداً  0. 676 4. 557 والعالميةاستقطاب الحاصلين على الجوائز العلمية العربية  5 6
 مهمة جداً  0. 764 4. 547 توفير منح دراسية لذوي المواهب والمتفوقين من الطلبة 10 7
 مهمة جداً  0. 785 4. 537 إشراك الكوادر في التخطيط لتطوير الجامعة 6 8
 مهمة جداً  0. 752 4. 484 توفير مقاعد دراسية لطلبة عرب وأجانب 9 9

 مهمة 0. 946 3. 995 استقطاب طلبة الثانوية العامة المميزين 8 10
 مهمة جداً  0. 241 4. 552 على مجال الموارد البشرية المتوسط الكلي

 كانـت الدراسة( السابق أن تقديرات أفراد عينة 4يوضح الجدول )
 – 4. 484) بمســتو  مهــم جــدًا علــى جميــع فقــرات هــذا المجــال

، (3. 995) ( فكانــت بمســتو  مهــم8باسـتثناء الفقــرة ) (4. 818
كمــــا كانــــت هــــذه التقــــديرات علــــى المتوســــط الكلــــي لهــــذا المجــــال 

 .(4. 552إذ بلغ المتوسط الحساب عليه ) بمستو  مهم جداً 

ثانيًا: مجال اإلستراتيجيات المقترحة المتعلقة بالنواحي المادية: 
ي هذه اإلستراتيجيات مرتبة تبعًا ( اآلت5ويظهر الجدول )

 ألهميتها تنازليًا:

على مجال اإلستراتيجيات المقترحة للتصنيف لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5الجدول)
 تبعًا ألهميتهاة تنازليًا نواحي الماديالعالمي للجامعات المتعلقة بال

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التسلسلي

 
 المتعلقة بالنواحي المادية اإلستراتيجيات المقترحة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقييم

 مهمة جداً  0. 702 4. 641 توفير التجهيزات التقنية والمعامل 14 1
 مهمة جداً  0. 671 4. 603 صناعة بيئة جامعية جاذبة 11 2
 مهمة جداً  0. 745 4. 495 توفير المختبرات الالزمة للبرامج الدراسية المختلفة 16 3
 مهمة 1. 051 4. 073 استكمال البنية التحتية  12 4
 مهمة 0. 844 4. 021 توفير المرافق والقاعات والمالعب بالمواصفات العالمية 17 5
 مهمة ً 0. 817 3. 734 توفير وسائل االتصال والتواصل والمواصالت المريحة 19 6
 مهمة 0. 737 3. 542 عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي الخاصة والعامة 20 7
 مهمة 0. 785 3. 542 إتباع المعايير العالمية لتصميم المباني كماً ونوعاً  18 8
 مهمة 0. 986 3. 531 زيادة الدعم المالي لكافة األقسام والمرافق 13 9

 ةهمم 0. 802 3. 469 مستشفى جامعي لألبحاث الطبية وخدمة المجتمع المحليتوفير  15 10
 مهمة  0. 295 3. 955 على مجال النواحي المادية المتوسط الكلي

( السابق أن تقديرات أفراد عينة الدراسة كانـت 5يوضح الجدول )
 تتراوحــــ (؛ إذ16، 11، 14جـــدًا علــــى الفقـــرات ) بمســـتو  مهــــم
(. بينمـــــا 4. 461 – 4. 495الحســـــابية مـــــا بـــــين ) هامتوســـــطات

ــــرات ــــاقي الفق ــــى ب ــــث  كانــــت هــــذه التقــــدرات بمســــتو  مهــــم عل حي
. 073 – 3. 469) تراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بـين

، كما كانـت هـذه التقـديرات علـى المتوسـط الكلـي لهـذا المجـال (4

. 955إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلـي عليـه ) ستو  مهم أيضاً بم
3). 

ثالثًا: مجال اإلستراتيجيات المقترحة المتعلقة بالنواحي اإلدارية 
( اآلتي هذه اإلستراتيجيات 6واألكاديمية: ويظهر الجدول )

 مرتبة تبعًا ألهميتها تنازليًا:
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على مجال اإلستراتيجيات المقترحة للتصنيف لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6الجدول)
 العالمي للجامعات المتعلقة بالنواحي اإلدارية واألكاديمية تنازليًا تبعًا ألهميتها

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التسلسلي

 
 اإلدارية واألكاديميةاإلستراتيجيات المقترحة المتعلقة بالنواحي 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقييم

 مهمة جداً  0. 359 4. 849 نترنتير موقع الجامعة على شبكة اإلتطو 37 1
 مهمة جداً  0. 440 4. 739 الطالب \تحقيق المعيار العالمي لنسبة األستاذ  27 2
 مهمة جداً  0. 554 4. 667 التشجيع على إجراء البحوث المشتركة مع مؤسسات أخرى  29 3
 مهمة جداً  0. 651 4. 667 دعم الباحثين مادياً ومعنوياً  22 4
 مهمة جداً  0. 664 4. 667 لكترونياستخدام تقنيات التعليم اإل 31 5
 مهمة جداً  0. 645 4. 552 توطين البحوث التي تمس حاجات المجتمع المحلي 26 6
 مهمة جداً  0. 629 4. 542 زيادة نسبة االبتعاث الخارجي 35 7
 مهمة جداً  0. 818 4. 537 توفير منح دراسية للطلبة العرب واألجانب في الدراسات العليا 36 8
 مهمة جداً  0. 774 4. 365 اعتماد برامج دراسية جديدة في التخصصات المختلفة 33 9

 جداً  مهمة 0. 774 4. 364 نشر البحوث في الدوريات المتخصصة في الجامعةالتركيز على  24 10
 مهمة جداً  0. 798 4. 289 حث المدرسين على المشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة 28 11
 مهمة 0. 921 4. 068 تحسين طرق التدريس وأساليبه بإدخال التقنيات الحديثة 30 12
 مهمة 0. 909 4. 042 العلمي من خالل الحوافز والجوائزتحسين جودة البحث  21 13
 مهمة 0. 801 3. 833 تعيين مساعدين بحث وتدريس 25 14
 مهمة 0. 598 3. 724 اعتماد برامج دراسات عليا في التخصصات العلمية المختلفة 34 15
 مهمة 1. 029 3. 672 تشجيع أبحاث الطلبة ودعمهم مادياً ومعنوياً  23 16
 مهمة 1. 033 3. 646 تطوير البرامج الدراسية األكاديمية باستمرار 32 17

 مهمة جداً  0. 267 4. 308 على مجال اإلداري واألكاديمي المتوسط الكلي
( السابق أن تقديرات أفراد عينة الدراسة كانـت 6يوضح الجدول )

، 22، 29، 27 ،37بمستو  مهم جدًا على فقرات هذا المجال )
؛ إذ تراوحــــت المتوســــطات (28، 24، 33، 36، 35، 26، 31

كمـا كانـت هـذه  (.4. 849 – 4. 289الحسابية عليها مـا بـين )
، 34، 25، 21، 30الفقــــــرات ) علـــــى بمســـــتو  مهـــــم التقـــــديرات
. 646(؛ إذ تراوحــت المتوســط الحســابية عليهــا مــا بــين )23،32

ات بمستو  مهم جـدًا في حين كانت هذه التقدير  (.4. 068 – 3
، إذ بلغ المتوسط الحسـابي المجال على هذاالكلي على المتوسط 

(308 .4). 
وبذلك، ومن واقع النتائج السابقة يتبين أن ترتيب مجاالت 
اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية وفق تقديرات 

 ( اآلتي:7أفراد عينة الدراسة كما هو مبين في الجدول )
 ترتيب مجاالت اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية وفق تقديرات أفراد عينة الدراسة :(7الجدول )

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التسلسلي

 
 المجاالت

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقييم

 مهم جداً  0. 241 4. 552 مجال الموارد البشرية 1 1
 مهم جداً  0. 267 4. 308 مجال النواحي اإلدارية واألكاديمية 3 2
 مهم جداً  0. 295 3. 955 مجال النواحي المادية 2 3

 مهم جداً  0. 182 4. 278 الكليالمتوسط 
( الســـابق أن تقـــديرات أفـــراد الدراســـة علـــى 7يتبـــين مـــن الجـــدول )

اإلســـتراتيجية المقترحـــة لتهيئـــة الجامعـــات الفلســـطينية للتصـــنيفات 
بشكل عام وكلـي كانـت بمسـتو  مهـم جـدًا، إذ  للجامعاتالعالمية 

ــــى األداة الم ــــي عل (. كمــــا 4. 278ســــتخدمة )بلــــغ المتوســــط الكل
اتيجية كانــت هــذه التقــديرات بــنفس المســتو  علــى مجــاالت اإلســتر 

الفرعية؛ إذ جاء المجال األول "المتعلق بالموارد البشرية" بالمرتبة 
(، تـــاله المجـــال الثالـــث "المتعلـــق 4. 552األولـــى بمتوســـط بلـــغ )

(، ثم جاء 4. 308بالنواحي اإلدارية واألكاديمية" وبلغ متوسطه )

بالمرتبــة األخيــر المجــال الثــاني والمتعلــق "بــالنواحي الماديــة" وبلــغ 
 (.3. 955ه )متوسط

ومــن واقــع النتــائج الســابقة يتبــين أن جميــع عناصــر اإلســتراتيجية 
المقترحــة وفــي المجــاالت الثالثــة نالــت علــى تقــديرات تراوحــت مــا 

دليـــــل واضــــح علـــــى أن هـــــذه بــــين المهمـــــة والمهمـــــة جــــدًا، وهـــــذا 
ات ضـــــرورية وملحـــــة علـــــى الجامعــــــات مؤشـــــر العناصـــــر تعتبـــــر 

االهتمــام بهــا، والتأســيس لهــا وتأصــيلها فــي خططهــا اإلســتراتيجية 
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قصــــــيرة األجــــــل والطويلــــــة منهــــــا مــــــن أجــــــل االســــــتعداد والتهيــــــؤ 
 للتصنيفات العالمية للجامعات.

ويمكــن لفــت النظــر إلــى أن العناصــر العشــرة األهــم والتــي حــازت 
راسة كانت على الترتيـب على مستو  أعلى من تقديرات عينة الد

ــــازلي اآلتــــي: نترنــــت ة علــــى شــــبكة اإلتطــــوير موقــــع الجامعــــ التن
. 818(، واستقطاب ذوي التميز العلمي عربيًا وعلميًا )4. 849)
. 739الطالـــب ) \(، وتحقيـــق المعيـــار العـــالمي لنســـبة األســـتاذ 4
(، وزيــادة 4. 739(، واسـتقطاب الطلبـة الموهــوبين والمبـدعين )4

(، والتشــجيع علــى إجــراء 4. 667هيئــة التــدريس )عــدد أعضــاء 
(، ودعــــــم 4. 667البحــــــوث المشــــــتركة مــــــع مؤسســــــات أخــــــر  )

ــــًا ومعنويــــًا ) ــــيم (، و 4. 667البــــاحثين مادي اســــتخدام تقنيــــات التعل
(، وتــــــوفير التجهيــــــزات التقنيــــــة والمعامــــــل 4. 667لكترونــــــي )اإل
ل (، واالهتمام بالعلماء والمتخصصين والخبراء مـن أجـ4. 641)

 وأ(. وهــي فــي مجملهــا تركــز بشــكل 4. 604التطــوير والجــودة )
بـــأخر علـــى معـــايير التصـــنيفات العالميـــة ومؤشـــراتها للجامعـــات، 
ــــات التــــي تســــتخدمها  ــــت هــــذه المعــــايير تخــــتص بالتقني ســــواء كان
ــيم، أم فيمــا يخــتص بكفــاءة أعضــاء التــدريس  الجامعــات فــي التعل

ص بالبحــث العلمــي وعــددهم ونســبتهم لعــدد الطلبــة، أم فيمــا يخــت
 ودعمه، واالهتمام بالتجهيزات والخبراء والمختصين والمبدعين.

سـواد األعظـم حظ أن هذه النتيجة تتوافق كليـًا أو جزئيـًا مـع الويال
؛ فقـد اتفقـت هـذه النتيجـة النظريـة والميدانيـة من الدراسات السـابقة

؛ ووهبــــة، 2010؛ الــــدجني، 2012دراســــات عــــدة )الــــديب،  مــــع
والتـــي أظهـــرت أن مســـتو  االهتمـــام  (؛2004ونـــة، ؛ عال2008

بالمعايير والمؤشرات العالمية في الجامعـات كـان مرتفعـًا أو علـى 
دراســــة شــــرخ  توصــــلت إليــــه مــــا عمــــاألقــــل متوســــطًا، كمــــا تتفــــق 

 العلمي التطور مواكبة على ( أن على الجامعة أن تعمل2012)
 اسـتحداث علـى والحـرص أكاديميـة، بـرامج تطـوير مـن خـالل

 مـن يمكنهـا األمـر الـذي العلميـة، المتطلبـات حسب جديدة برامج
 بشكل الجامعة تحرص وأن المتوازن، األداء قياس بطاقة تطبيق
بـراز تطـوير علـى كبيـر  سـائر بـين وكفاءتهـا سـمعتها دورهـا وا 

؛ 2010وتتفق مع دراسات )الدجني، والدولية.  العربية الجامعات
؛ وأبـو دقـة، 2004، وعالونـة؛ 2004؛ وشاهين، 2008ووهبة، 
(، فـــــــي دعوتهـــــــا لالهتمـــــــام بتـــــــدريب 2004، والميمـــــــي، 2004

أعضــاء هيئـــة التـــدريس، والتركيـــز علـــى البنيـــة التحتيـــة، وأســـاليب 
لكترونــــي، الحديثــــة فــــي التــــدريس كــــالتعليم اإل التقــــويم، والتقنيــــات

واالهتمـــام بتطبيـــق مبـــادئ الجـــودة الشـــاملة فـــي الحيـــاة الجامعيـــة، 
دعم البحث العلمي ل جأحتياجات المادية والمعنوية من وتلبية اال

ــــاحثين المبــــدعين، والتــــي تعتبــــر منفــــردة ومجتمعــــة مؤشــــرات  والب
  أساسية في التصنيفات العالمية للجامعات.

 السابقةاألدبيات  تدعمو  تتوافق مع األطر النظرية وهذه النتائج
 من البد   إجراءات والتي تدعو إلى أن هناك في هذا المجال

 لدخول الطامحة الجامعات قبل من وتبنيها بصرامة تطبيقها
 تربط أن اإلجراءات هذه وأول العالمية، جامعات النخبة نادي

بحجم  العمل عقود وتجديد التدريس في واالستمرار بالترقيات
 لوائح الصدد هذا في توضع وأن وجودته، العلمي اإلنتاج
 التي العالميةالجامعات  بعض ي بدأت بهالتوصارمة، و  واضحة

 مقاالت ثثال بنشر األساتذة لزمتُ  صارت حيث ،ً ذهبت بعيدا
 االحتفاظ بوظائفهم، أجل من الدولية المجالت في األقل على

 باستثناء األساتذة جميع تثبيت عن توقفت الجامعات وبعض
 رثأك علمية بيئة إيجاد قصدبوذلك  المتميزين األساتذة كبار

 على الصدد هذا في التأكيد ويمكن (.2014)الصديقي،  تنافسية
 في الجامعي عمل األستاذ انميحك اللذين ينهممال المبدأين

 أو رشان" هو األول المبدأ ،األمريكية الجامعات
 األستاذ على أن الذي يعني ( Publish or Perish)"اختفِ 

ال منصبه على ليحافظ العلمي اإلنتاج في يستمر أن الجامعي  وا 
 البحث تستلزم األستاذية ألن هذه الوظيفة، يغادر أن فعليه

 فهو الثاني المبدأ أما ،(Wildavsky, 2013) العلميين والنشر
 هنا واالبتكار ،(Innovate or Evaporate" )تبخر أو ابتكر"

 العلمية، التخصصات على مقصوراً  وليس الواسع بمعناه
 اللذين امأوجهه بمختلف واإلبداع فضاء لالبتكار هي فالجامعات

 المستقبل ألجيال إلهام مصدر الجامعي األستاذ من نيجعال
(Hazelkorn et al, 2013 .)أن يمكن ال الحال وبطبيعة 

 هيئة أعضاء مع الصرامة بهذه العربية الجامعات جميع تتعامل
 ربط أو العلمي بالنشر التزامهم مد  عن التدريس ومحاسبتهم

 هناك ألن ونوعيته، العلمي إنتاجهم بحجم العمل عقود تجديد
 تعليمية احتياجات لتلبية أنشئت وخاصة، عامة رة،يكث جامعات
 اإلجراءأما  .(2011الفيصل، ) بحثية وليست األولى، بالدرجة
 يسمى ما ضحية كانوا الذين العرب العلماء تشجيع هو الثاني

 العودة على( Brain Drain) "األدمغة هجرة" أو "العقول نزف"
 الالزمة اإلمكانات توفير مع العربية الجامعات في العمل إلى
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 من كل الجانب هذا في وتمثل عطائهم العلمي، الستثمار
 حيث بها؛ يحتذ  ناجحة أمثلة الجنوبية وكوريا والهند الصين
  Brainاألدمغة تداول" يسمى ما مرحلة منذ سنوات دخلت

Circulation)   ،)العقول كسب" أو" ( Brain Gain) 
 في للدراسة سابقة فترات في هاجرت التي عقولهمالستعادة 
 إن(. Altbach & Salmi, 2011) وأوروبا الشمالية أمريكا
 الفروع مختلف في الخارج في التي تبدع المهاجرة العربية العقول
 قابلة صولأ"  بمنزلة هي العلمية المناصب أرقى وتعتلي العلمية

 إذا دولها قبل من(  Recoverable Assets)  "لالسترداد
 في فيتمثل الثالث اإلجراء أما .حاضنة معرفية بيئة لها أوجدت

 العالم أنحاء مختلف من المتميزين نيوالباحث األساتذة استقطاب
(Sunita & LaPorte, 2014). 

إن الفهم الواعي والصحيح لماهية التصنيفات العالمية للجامعات 
منطلقات هذا التوجه العالمي المرتبط ارتباطًا وثيقًا يتطلب إدراك 

 Globalization andبزمن العولمة والتدويل )
Internationalization ؛ فالعولمة التي أزالت الحواجز)

وكسرت القيود بين دول العالم في المجاالت االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية تمخض عنها بروز نظام دولي اتفق 

تسميته بالمنظمة التجارية العالمية، هذه المنظمة  مؤخرًا على
التي وضعت على سلم أولوياتها وخططها االستثمار في التعليم 
على وجه العموم وفي التعليم العالي على وجه الخصوص 

(Lombardi, 2013؛Ortega & Prieto, 2009 ؛Salmi, 
(. ونظرًا لما تتميز به صناعة التعليم بوصفها المصدر 2009

رئيس لصناعة رأس المال البشري برزت أجهزة مؤسسية عالمية ال
الجودة والتميز لمدخالت النظام التعليمي  لضبطمتخصصة 

وعملياته ومخرجاته، بحيث يمكن االعتماد على نتائج 
وتصنيفات هذه األجهزة المؤسسية في اتخاذ القرارات الهادفة 

العام  لتوجيه االستثمار ورأس المال إلى القطاع التعليمي
؛ 2015خبير، وتؤكد دراسات نظرية وميدانية عديدة ) والخاص.
مصطفى،  ؛2011؛ نجيب، 2011الفيصل،  ؛2014إبراهيم، 
تعتبر التي ( على بعض الجوانب  2008ي، وهب ؛2009
العالمية  التصنيفات في العربية الجامعات لتراجع أسباباً 

 للجامعات هي:

واضحة  إستراتيجية لرؤية العربية الجامعات معظم افتقاد .1
 المستو  على األكاديمي تصنيفها تحسين على تعمل

 .العالمي
 .والتنمية العلمي البحث على اإلنفاق نسبة تدني .2
برامج  تمويل عن والخدمية اإلنتاجية القطاعات عزوف .3

 .بالجامعات العلمي البحث
تقديم  وعدم العربية، الجامعات بين للمنافسة الكامل الغياب .4

 للبحوث إنتاًجا األكثر للجامعات إضافية مالية حوافز
 .العلمية

في  الجامعات رؤساء تعيين في المتبعة التقليدية األساليب  .5
 .العربية الدول أغلب

 العربية الدول في الجامعي التعليم تدويل حركة ضعف  .6
 والنشر التدريس، هيئة وأعضاء ،ةالطلب(مستو   على

 والباحثين األساتذةوجذب  واستقطاب المشترك، العلمي
 .)األجانب

 .العلمي للبحث المخصص الوقت نقص  .7
 الجامعات أغلب في التدريس هيئة أعضاء أجور تدني  .8

 .العربية
 .العربية البشرية العقول هجرة  .9

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

 .العربية باللغة البحوث معظم نشر   .11
 الكتب ترجمة مجال في العلمي اإلنتاج ضعف  .12

 .واألبحاث
 والجامعات العربية الجامعات بين االلكترونية الفجوة  .13

 الغربية
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو: هل توجد فروق ثانيًا: 

اإلستراتيجيات المقترحة لتهيئة دالة إحصائيًا في مستوى 
وجهة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي للجامعات من 

تبعًا  في بعض الجامعات الفلسطينية العامليننظر عينة من 
لمتغيرات: الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، والوظيفة، 

 والخبرة، والرتبة العلمية؟
لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية 

 مجاالتأفراد الدراسة على  لتقديراتواالنحرافات المعيارية 
لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف اإلستراتيجية المقترحة 
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تبعًا للمتغيرات: الجنس، والتخصص،  العالمي للجامعات
والخبرة، والرتبة العلمية فكانت ، والوظيفةوالمؤهل العلمي، 

 كاآلتي:

حيث استخدم اختبار )ت( لمعرفة داللة متغير الجنس:  .1
ابية تبعًا لمتغير الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحس

 ( اآلتي:8الجنس فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول )
على مجاالت لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 8الجدول )

 تبعًا لمتغير الجنس للتصنيف العالمي الجامعات الفلسطينية لتهيئةاإلستراتيجية المقترحة 
 

 الرقم
 

 المجاالت
قيمة )ت(  اإلناث الذكور

 المحسوبة
مستوى 

 االنحراف الوسط االنحراف الوسط الداللة
 0. 363 0. 356 0. 226 4. 540 0. 245 4. 555 مجال الموارد البشرية 1
 0. 710 0. 657 0. 291 3. 983 0. 296 3. 948 مجال النواحي المادية 2
 0. 858 0. 217 0. 259 4. 299 0. 270 4. 309 مجال النواحي اإلدارية واألكاديمية 3

 0. 747 0. 014 0. 187 4. 279 0. 181 4. 278 الكلي
عدم وجود فروق دالة  ،( السابق8يوضح الجدول )

إحصائيًا في مستو  تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت 
اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف 
العالمي تبعًا لمتغير الجنس، بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا 
من الذكور أم من اإلناث اتفقوا على أهمية العناصر التي 

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

حيث استخدم اختبار )ت( متغير التخصص العلمي:  .2
لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 
تبعًا لمتغير التخصص العلمي فكانت النتائج كما هو مبين 

 ( اآلتي:9في الجدول )
على مجاالت لتقديرات أفراد عينة الدراسة نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية (: 9الجدول )

 التخصص العلمياإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعًا لمتغير 
 

 الرقم
 

 المجاالت
قيمة )ت(  مواد علمية مواد أدبية

 المحسوبة
مستوى 

 االنحراف الوسط االنحراف الوسط الداللة
 0. 363 0. 356 0. 226 4. 540 0. 245 4. 555 مجال الموارد البشرية 1
 0. 710 0. 657 0. 291 3. 983 0. 296 3. 948 مجال النواحي المادية 2
 0. 858 0. 217 0. 259 4. 299 0. 270 4. 309 واألكاديميةمجال النواحي اإلدارية  3

 0. 747 0. 014 0. 187 4. 279 0. 181 4. 278 الكلي
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في  ،( السابق9يوضح الجدول )

مستو  تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية 
المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعًا 
لمتغير التخصص العلمي، بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا 
من الكليات العلمية أم من الكليات النظرية اتفقوا على أهمية 

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

متغير المؤهل العلمي: حيث استخدم اختبار )ت( لمعرفة  .3
داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تبعًا 
لمتغير المؤهل فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول 

 تي:( اآل10)
على مجاالت لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 10الجدول )

 اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعًا لمتغير المؤهل العلمي
 

 الرقم
 

 المجاالت
قيمة )ت(  ماجستير دكتوراة

 المحسوبة
مستوى 

 االنحراف الوسط االنحراف الوسط الداللة
 0. 424 1. 694 0. 257 4. 623 0. 235 4. 536 مجال الموارد البشرية 1
 0. 340 0. 292 0. 271 3. 942 0. 299 3. 961 مجال النواحي المادية 2
 0. 272 0. 163 0. 237 4. 201 0. 274 4. 310 واألكاديميةمجال النواحي اإلدارية  3

 0. 297 0. 366 0. 154 4. 291 0. 187 4. 277 الكلي
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  ،( السابق10يوضح الجدول )

في مستو  تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية 
المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعًا 
لمتغير المؤهل العلمي، بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا من 
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حملة درجة الماجستير أم من حملة درجة الدكتوراة قد اتفقوا على 
أهمية العناصر التي تشتمل عليها مجاالت هذه اإلستراتيجية 

 في مستو  هذه األهمية. دون وجود فرق جوهري بينهم
حيث حسبت : أكاديمي( \دار الوظيفة )إ تغيرم .4

أفراد  لتقديراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لتهيئة الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية المقترحة 
نوع تبعًا لمتغير  للتصنيف العالمي الجامعات الفلسطينية

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

على مجاالت لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 11الجدول )
 تبعًا لمتغير الوظيفةاإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي 

 
 الرقم

 
 المجاالت

قيمة )ت(  أكاديمي إداري
 المحسوبة

مستوى 
 االنحراف الوسط االنحراف الوسط الداللة

 0. 266 0. 693 0. 248 4. 560 0. 224 4. 534 مجال الموارد البشرية 1
 0. 061 0. 277 0. 312 3. 952 0. 255 3. 962 مجال النواحي المادية 2
 0. 353 0. 827 0. 279 4. 297 0. 246 4. 331 مجال النواحي اإلدارية واألكاديمية 3

 0. 238 0. 409 0. 191 4. 275 0. 161 4. 286 الكلي
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  ،( السابق11يوضح الجدول )

في مستو  تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية 
المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعًا 
لمتغير نوع الوظيفة، بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا من 

التي اإلداريين أم من األكاديميين فقد اتفقوا على أهمية العناصر 
تشتمل عليها مجاالت هذه اإلستراتيجية دون وجود فرق جوهري 

 بينهم في مستو  هذه األهمية.

حيث حسبت المتوسطات الحسابية : الخبرةمتغير  .5
أفراد الدراسة على مجاالت  لتقديراتواالنحرافات المعيارية 

اإلستراتيجية المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية 
نت كما هو مبين خبرة فكالا للتصنيف العالمي تبعًا لمتغير

 ( اآلتي:12في الجدول )

على مجاالت اإلستراتيجية المقترحة لالعتماد لدراسة لتقديرات أفراد عينة ا(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 12الجدول )
 الخبرةاألكاديمي في الجامعات الفلسطينية تبعًا لمتغير 

 
 الرقم

 
 المجاالت

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10-5 سنوات 5اقل من 
 االنحراف الوسط االنحراف الوسط االنحراف الوسط

 0. 230 4. 544 0. 228 4. 571 0. 312 4. 548 مجال الموارد البشرية 1
 0. 313 3. 953 0. 287 3. 967 0. 227 3. 940 مجال النواحي المادية 2
 0. 287 4. 271 0. 222 4. 355 0. 251 4. 365 مجال النواحي اإلدارية واألكاديمية 3
  299 .4 179 .0 308 .4 163 .0 259 .4 190 .0 

وجود فروق ظاهرة بين  ،السابق( 12يظهر الجدول )
، الخبرةت أفراد الدراسة تبعًا لمتغير تقديراالمتوسطات الحسابية ل

ولمعرفة داللة هذه الفروق إحصائيًا استخدم اختبار تحليل 
 ( األتي:13التباين األحادي والمبينة نتائجه في الجدول )
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لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 13الجدول )
 الخبرةعلى مجالت اإلستراتيجية المقترحة لالعتماد األكاديمي تبعًا لمتغير 

 
 المجاالت

مجموع  مصدر التباين
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

)ف( قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0. 789 0. 237 0. 014 2 0. 028 بين المجموعات مجال الموارد البشرية
   0. 058 189 11. 031 داخل المجموعات

    191 11. 059 المجموع
 0. 921 0. 083 0. 007 2 0. 015 بين المجموعات مجال النواحي المادية

   0. 088 189 16. 580 داخل المجموعات
    191 16. 595 المجموع

مجال النواحي اإلدارية 
 واألكاديمية

 0. 086 2. 489 0. 175 2 0. 350 بين المجموعات
   0. 070 189 13. 305 داخل المجموعات

    191 13. 655 المجموع
 0. 210 1. 569 0. 052 2 0. 103 بين المجموعات الكلي

   0. 033 189 6. 208 داخل المجموعات
    191 101. 850 المجموع

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  ،( السابق13يوضح الجدول )
في مستو  تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية 
المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعًا 
لمتغير الخبرة، بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا من ذوي 
الخبرات المنخفضة أم من ذوي الخبرات المتوسطة أم من ذوي 

رات المرتفعة فقد اتفقوا على أهمية العناصر التي تشتمل الخب

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

حيث حسبت المتوسطات الحسابية متغير الرتبة:  .6
على  لتقديرات أفراد عينة الدراسةواالنحرافات المعيارية 

تهيئة الجامعات الفلسطينية مجاالت اإلستراتيجية المقترحة ل
للتصنيف العالمي تبعًا لمتغير رتبة الموظف فكانت كما 

 ( اآلتي:14هو مبين في الجدول )
لالعتماد على مجاالت اإلستراتيجية المقترحة لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 14الجدول )

 األكاديمي في الجامعات الفلسطينية تبعًا لمتغير الرتبة
 

 المجاالت
 أستاذ مشارك مساعد محاضر مدرس
االنحرا الوسط

 ف
 االنحراف الوسط االنحراف الوسط االنحراف الوسط االنحراف الوسط

. 589 0. 241 4. 636 الموارد البشرية
4 

2563 .0 529 .
4 

243 .0 524 .
4 

209 .0 709. 
4 

247 .0 

. 988 0. 221 3. 886 النواحي المادية
3 

299 .0 963 .
3 

305 .0 951 .
3 

297 .0 927 .
3 

287 .0 

. 268 0. 327 4. 309 النواحي اإلدارية واألكاديمية
4 

298 .0 312 .
4 

259 .0 316 .
4 

234 .0 294 .
4 

361 .0 

. 215 0. 228 4. 283 الكلي
4 

215 .0 276 .
4 

175 .0 274 .
4 

167 .0 307 .
4 

256 .0 

وجود فروق ظاهرة بين  ،( السابق14يظهر الجدول )
ة، تبأفراد الدراسة تبعًا لمتغير الر  تقديراتالمتوسطات الحسابية ل

ولمعرفة داللة هذه الفروق إحصائيًا استخدم اختبار تحليل 
 األتي:( 15التباين األحادي والمبينة نتائجه في الجدول )
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لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 15الجدول )
 ةتبعلى مجالت اإلستراتيجية المقترحة لالعتماد األكاديمي تبعًا لمتغير الر 

 
 المجاالت

مجموع  التباينمصدر 
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0. 080 2. 118 0. 120 4 0. 479 بين المجموعات مجال الموارد البشرية
   0. 057 187 10. 580 داخل المجموعات

    191 11. 059 المجموع
 0. 883 0. 292 0. 026 4 0. 103 بين المجموعات مجال النواحي المادية

   0. 088 187 16. 492 داخل المجموعات
    191 16. 595 المجموع

مجال النواحي اإلدارية 
 واألكاديمية

 0. 974 0. 123 0. 009 4 0. 036 بين المجموعات
   0. 073 187 13. 619 داخل المجموعات

    191 13. 655 المجموع
 0. 989 0. 079 0. 003 4 0. 011 بين المجموعات الكلي

   0. 034 187 6. 300 داخل المجموعات
    191 6. 311 المجموع

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  ،( السابق15يوضح الجدول )
في مستو  تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية 
المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي تبعًا 
لمتغير الرتبة العلمية، بمعنى أن أفراد الدراسة سواء كانوا من 
ذوي رتب وظيفية منخفضة أم مرتفعة فقد اتفقوا على أهمية 

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

تشير مجمل النتائج المرتبطة إلى عدم وجود فروق إحصائية في 
مستو  تقديرات أفراد الدراسة على مجاالت اإلستراتيجية 
بعًا المقترحة لتهيئة الجامعات الفلسطينية للتصنيف العالمي ت

جميع أفراد الدراسة  أن يعنيلمتغيرات الدراسة المختلفة، وهذا 
على اختالف مستوياتهم ومؤهالتهم العلمية والوظيفية يدركون 
أهمية السياسات العالمية المتبعة لتصنيف الجامعات، وهم على 
إدراك ووعي ألهمية أن تستعد الجامعات الفلسطينية وتتهيأ 

واألكاديمية والبشرية والمادية لتحوز مسلحة بالمعايير اإلدارية 
على مراتب متقدمة في هذه التصنيفات العالمية. ولد  مقارنة 
هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة فقد اتفقت مع دراسات 

(؛ والتي 2004؛ عالونة، 2004؛ شاهين، 2012)الديب، 
أظهرت نتائجها عدم وجود فروق جوهرية في تقديرات مستو  

ير الدولية لتصنيف الجامعات تبعًا لمتغيرات مستقلة المعاي
 ،والتخصص ،الدراسة كالجنس همختلفة كالتي تم دراستها في هذ

 والرتبة العلمية.  ،والخبرة ،والمؤهل العلمي
 

 التوصيات
 ياتوصوفي ضوء نتائج هذه الدراسة ومناقشتها يقترح الباحث الت

 اآلتية: والمقترحات
 األداء ومؤشرات المعايير تعزيزعلى الجامعات الفلسطينية  .1

ذات العالقة بنتائج هذه الدراسة والتمسك بها والعمل  الكمية
 .الجامعات من االرتقاء والتطور نيتمكل على أساسها

 الجهود تكثيف على الجامعات الفلسطينية تعمل أن .2
 الجامعات مصاف إلى ابه واالرتقاء التطور لمواصلة
 .العالمية

ضــــرورة تفعيــــل مفهــــوم الجامعــــة المنتجــــة بتحويــــل البحــــوث  .3
كية إلــــــى أبحــــــاث مــــــن أجــــــل العلميــــــة مــــــن أبحــــــاث اســــــتهال

يمكــن أن االســتثمارية التــي الصــيغ  االســتثمار، والبحــث عــن
تحــــــد مــــــن أزمــــــة تمويــــــل البحــــــث العلمــــــي فــــــي الجامعــــــات 

 الفلسطينية في الوقت الحالي.
 مـن مـا بكـل بالجامعـات العليـا ولةالمسـؤ  الجهـات تقـوم أن  .4

 األكاديميـة اإلداريـة القيـادات امـتالك وتفعيـل زيـادة شـأنه
الرياديــة المتفتحــة  القيــادة وخصــائص لســمات بالجامعــات
 . على العالم

 والتقنية والفنية والمعنوية المادية التسهيالت توفير محاولة   .5
 .الجامعة إدارة قبل من وتنفيذها التغيير لعملية المساعدة

 اإلداريـة األسـاليبتحديـد  بهدف الدراسات من المزيد إجراء .6
 اإلداري اإلبـداع أو ،)الهندسـة اإلداريـة( كالهنـدرة الحديثـة

 .وغيرها من أجل الرقي بمستو  الجامعات الفلسطينية
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واقع الجامعات العربية واإلسالمية من (. 2014إبراهيم، أحمد ثابت )

متاح على شبكة االنترنت العالمية على .  التصنيفات العالمية
 www.nahdauniversity.org\ar\download\pdfالموقع: 

وارتباطـه  التعريـف بتصنيـف الجامـعـات(. 2004أبو خلف، نادر )
لمؤتمر النوعية في التعليم  أعدتورقة علمية . بالنوعيـة

الذ  عقده برنامج التربية ودائرة ضبط  الجامعي الفلسطيني
 .في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام اهلل النوعية

 في التعليم نوعية بتحسين وعالقته التقويم. (2004) سناء دقة، أبو
 الجامعي التعليم في النوعية مؤتمر .العالي التعليم برامج

 .المفتوحة القدس جامعة ،الفلسطيني
(. إستراتيجية مقترحة لالعتماد األكاديمي 2015بركات، زياد )

بالجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 ، عمان.مجلة إتحاد الجامعات العربيةفيها. بحث مقبول للنشر، 

االستراتيجيات التكنولوجية المعلوماتية  (.2011بركات، زياد )
والرقمية للجامعة الفلسطينية المستقبلية من وجهة نظر هيئة 

مجلة إتحاد الجامعات التدريس في الجامعات الفلسطينية. 
 .404-371 (،58) ،العربية

االســتراتيجيات المهنيـــة التكيفيــة مـــع الضـــغوط (.2010بركــات، زيـــاد )
الحكوميـــة فـــي محافظـــة طـــولكرم  المهنيـــة لـــد  معلمـــي المـــدارس

 .48-25، (1)5مجلة جامعة الخليل، بفلسطين.
اســـتراتيجيات التنميـــة البشـــرية جامعـــة القـــدس  (.2009بركـــات، زيـــاد )

المجلااة  المفتوحــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس فيهــا.
 .334-293 (،3)2، الفلسطينية للتربية المفتوحة
. واقع التخطيط لتهيئة جامعة (2013حورية، علي واللهيبي، نايف )

مجلة طيبة لتحقيق سياسيات التصنيف العالمي للجامعات. 
 .182-149(، 4)33، اتحاد الجامعات العربية

قراءة في التصنيف العالمي (. 2015عبد الرحيم محمد )خبير، 
م : مؤسسات التعليم العالي العربية 2014للجامعات لعام 

http://www.alrakoba.net/news-واألفريقية نموذجاً 
160172.htm-id-show-action . 

. بغداد: دار النظرية اإلستراتيجية المعاصرة(. 2013خليفة، حسين )
 .الحكمة

المجلة (. التصنيفات الدولية للجامعات. 2011، فيليب )التباخ
 .16-9(، 5، )السعودية للتعليم العالي

تجربة الجامعة اإلسالمية بغزة في تطوير (. 2010الدجني، إياد )
. رسالة نظام تقييم األداء اإلدار  واألكاديمي لتطوير الجودة

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

 مدى ممارسة القيادات اإلدارية واألكاديمية(. 2012الديب، سامر )
بالجامعات الفلسطينية للقيادة التحويلية وصعوباتها وسبل 

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة.تنميتها
 ألعضاء المهني . التطوير( 2004 )  الفتاح عبد محمد شاهين،

 التعليم في النوعية كمدخل لتحقيق جودة التدريسية الهيئات
 الفلسطيني، الجامعي التعليم في النوعية مؤتمر الجامعي،
 .اهلل رام القدس المفتوحة، جامعة

تصنيف الجامعات العربية وفق (. 2015شبكة فلسطين للحوار )
 متاح على شبكة االنترنت على الموقع: المعايير الدولية.

www.paldf. Net. 
 اإلسالمية الجامعة أداء تقويم إمكانية مدى (.2012شرخ، جمال )

 من ميدانية المتوازن: دراسة األداء قياس باستخدام بطاقة بغزة
. رسالة ماجستير غير منشورة، بالجامعة العاملين نظر وجهة

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
التصنيف (. 2009) حمد بن أحمد الفرحان،و  اهلل عبد خالد الرشيد،

نجازاتالعالمي للجامعات  . : طموحات وا 
(. التصنيفات الدولية للجامعات: تجربة 2011صائغ، عبد الرحمن )

 25(، 5، )المجلة السعودية للتعليم العاليالجامعات السعودية. 
-38. 

(. الجامعات العربية وتحدي التصنيف 2014الصديقي، سعيد )
(، 350، )مجلة رؤى إستراتيجيةالعالمي: الطريق نحو التميز. 

1- 47. 
(. تدريب القيادة الجامعة الفلسطينية كأحد 2009العاجز، فؤاد )

مجلة الجامعة مجاالت تطوير اإلدارة الجامعية في فلسطين. 
 .302-273(، 2)17(، الفلسطينية)سلسلة العلوم اإلنسانية

 الجودة إدارة مبادئ تطبيق مد  2004 ) ) جابر معزوز عالونة،
 في النوعية مؤتمر ،العربية األمريكية الجامعة في الشاملة
 .جنين المفتوحة، القدس جامعة ،الفلسطيني الجامعي التعليم

(. التصنيفات الدولية للجامعات ومواقف 2011الفيصل، بسمان )
 17(، 5، )المجلة السعودية للتعليم العاليالجامعات العربية. 

– 24. 
 . متاح التصنيف العالمي للجامعات .(2009سراء محمد )مصطفى، إ

على شبكة االنترنت على الموقع: 
www.ahlolhdeeth.com/vb/attachment.php تم ،

 .2015استرجاعه في 
 :الفلسطينية الجامعات في الجودة(. 2004أسامة ) الميمي،

 الجامعي التعليم في النوعية مؤتمر والممارسات.اإلجراءات 
 .المفتوحة القدس جامعة ،الفلسطيني
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(. التصنيفات العالمية للجامعات وموقع 2011نجيب، حيدر )
للعلوم  ةياقر عمجلة الالجامعات العربية والعراقية منها. 

 . 92-66(، 20) 7 ،االقتصادية واإلدارية
 . متاح تصنيف الجامعات الفلسطينية(. 2014وكالة فلسطين اليوم )

 على شبكة االنترنت على الموقع:
http://paltoday.ps/ar/post/240796./ 

واقع األداء اإلستراتيجي في الجامعات (. 2008)وهبة، هاني 
. رسالة ماجستير الفلسطينية في محافظات غزة وسبل تطويرها

 غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.
(. التصنيفات العالمية للجامعات وموقع 2015ويح، محمد )

المؤتمر الثالث رانية منها)رؤية نقدية(. الجامعات العربية والبح
وضمان جودة التعليم والتدريب قي والمؤهالت للهيئة الوطنية 
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 عالقة الكفايات التعليمية بمستوى التحصيل من وجهة نظر طلبة التدريب الميداني
 لينا علي حسين

 كلية التربية الرياضية  -  قسم الصحة والترويح
 الجامعة األردنية

 المملكة األردنية الهاشمية
 19/1/2016تاريخ القبول:                        1/11/2015التسلم:تاريخ 

( طالبا من 62وتكونت عينة الدراسة من ) .عالقة الكفايات التعليمية بمستوى التحصيل من وجهة نظر طلبة التدريب الميدانيإلى  هدفت هذه الدراسة التعرف
 6( عبارة وزعت على 48وتم إستخدام اإلستبيان كأداة لجمع البيانات بحيث تكون من ) .ٍّبا( طال35و) ،( طالبة27المسجلين في مساق التدريب الميداني )

وأظهرت  .كفاية التقويمو  كفاية الوسائل واألساليب واالنشطةو  كفاية تنفيذ الدرسف و كفاية إدراة وضبط الصو  كفاية االهدافو  مجاالت وهي: كفاية التخطيط
في حين جاء مجالي  ،ل  ستوى عاالوسائل واالنشطة واالساليب( جاءت بم ،تنفيذ الدرس ،التخطيط ،نتائج الدراسة أن مجاالت كفايات )إدارة وضبط الصف

الميداني تبعًا لمتغير  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في جميع مجاالت كفايات التدريبإلى  باإلضافة ،)كفايات االهداف والتقويم( بمستوى متوسط
وتوصي الباحثة  .ومقياس الكفايات التعليمية الكلي ،والتقويم ،ووجود ارتباط بين مستوى التحصيل الدراسي ومجال تنفيذ الدرس ،الجنس بين الطالب والطالبات

عطاء مزيد من التدريب للطلبة لرفع مستوى  ،ة االردنيةباستخدام المقياس كنموذج  تقويمي  لطلبة التدريب الميداني في كلية التربية الرياضية في الجامع وا 
 كفاءتهم في تحديد االهداف التربوية والتنويع في إستخدام أساليب التقويم.

 .(التدريب الميداني ،التحصيل الدراسي ،الكفايات التعليمية)الكلمات المفتاحية: 
 

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). 

 الدراسة وأهميتها  ةمقدم
يشهد العالم في ظل التقدم المعرفي والتكنولوجي تطورًا في شتى 

وكإنعكاس لهذا التقدم ظهرت ثورة من  ،مجاالت العلوم
المعلومات والتطورات والتي تلعب دورًا كبيرًا في منظومة التعليم 

مقدمة لنا مالمح وآفاق جديدة  ،وفي توجيه شكل وكيفية التعلم
المعلم هو  ويعد .لالرتقاء بمستوى العملية التربوية التعليمية

وأثر  ،والتعليم العامل األساسي وذو األهمية في عملية التربية
ويستمر فعاال يسجل  ،المعلم الكفء يستمر طيلة أجيال عدة

ما بعد الحدود الجغرافية إلى  خدماته اإلنسانية بشكل مؤثر وممتد
 والحياة المعاصرة.

على عاتق  معلم التربية البدنية عبئا ضخمًا ال ينحصر في  ويقع
البدنية أو في تقديم ألوان من النشاط البدني خالل دروس التربية 

بل يتعدى ليشمل المواءمة بين الميول  ،المناسبات الرياضية
 والرغبات واإلمكانات المادية المتاحة ضمن إطار تربوي يهدف

تنشيط النمو وتعجيل مراحله من خالل إكساب التالميذ إلى 
اللياقة البدنية والمهارية والعالقات االجتماعية والصحة العضوية 

ف والمعلومات واالتجاهات االيجابية )عبداهلل والنفسية والمعار 
 (.2006 ،وبدوي
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لذلك فإن إعداد معلم التربية البدنية وجد اهتماما كبيرًا من قبل 
رفع وتطوير إلى  كليات التربية البدنية والرياضية حيث سعت

مستوى  كفاءة طلبة التربية البدنية في الجوانب النظرية والعملية 
 الميداني. من خالل مساق التدريب

وبذلك فان التدريب الميداني هو الحقل الذي يظهر فيه  
المعلمين الطلبة استعدادهم المهني وكفاياتهم التعليمية للتعامل 

 مع المواقف المختلفة بهدف إخراج درس فعال.
( دور التدريب الميداني في 2000أبو هرجة وآخرون )ويؤكد 

لمعلمين الطالب اتاحة الفرص الكتساب الكفايات األدائية ل
وكذلك إكسابهم االتجاهات االيجابية نحو مهنة التعليم ومعرفة 
المشكالت والصعوبات التي قد تعترضهم في الميدان التعليمي 

 .التعلمي
المعلم مهارات التدريس فى أحدى المدارس  –يمارس الطالب 

لمدة فصل دراسي واحد وتحت إشراف وتوجيه القائمين باالشراف 
حيث يقومون بزيارات دورية للمعلمين الطلبة خالل ب ،التربوي

الفصل وتقديم الخبرات الالزمة لهم  لتطوير وتقييم العملية 
المعلمين يخضعون  –وبذلك فان الطلبة  ،التعليمية التعلمية

للتقييم بحيث تتوج نهاية فترة التدريب الميداني  بدرجات تعبر 
المعلمين واتقانهم لمهنة التدريس وهو  –عن مدى كفاءة الطلبة 

 .ما يسمى بالتحصيل الدراسي في مساق التدريب الميداني
وامل ويتأثر التحصيل الدراسي بين )الطلبة( المعلمين  بعدة ع

 ،والمدرسة ،والمعلم ،ما هو تربوي متعلق بالمادة الدراسية :منها
واإلجتماعية  ،ومنها ماهو شخصي كالعوامل الصحية والنفسية

 (.1995،)زيتون و زيتونواالسرية 
وتعد أكثر العوامل التربوية تأثيرًا بالتحصيل الدراسي ما هو 

يستخدمها  متعلق بالمعلم وما تتضمنه من طرائق التدريس التي 
ومراعاته  ،ووسائل التقويم التي يتبعها ،كاألنشطة التي يقوم بها
فالمعلم الناجح ال يكفيه فهم شخصي  .للفروق الفردية بين الطلبة

بل يجب عليه  ،وحدسي للمفاهيم والمبادىء والنظريات الرياضية
يمتلك الطرق واألساليب التدريسية والتي من شأنها ترجمة أن 
المعلومات للطلبة وبالتالي تحقيق الهدف من العملية  ونقل

وكذلك العمل على  (Hardy and Mawer,1999)التعليمية 
تنسيق وتنظيم حصيلة مهاراته وخبراته لمواجهة أي متغير 

 Siedentop)ومتطلب جديد خالل المواقف التعليمية المختلفة 
and Tannehill,2000)  والتي تعبر جميعها عن الكفايات

هوستن    ويعرف .لتعليمية المهمة في مهنة التدريسا
(Housten,1970,p.9  الكفايات التعليمية بأنها )“  مجموعة

من المعارف و المهارات واالتجاهات التي يمكن اشتقاقها من 
 .“ادوار الفرد المتعددة 

وكذلك فالكفايات التعليمية هي مجمل تصرفات وسلوك معلم 
شمل المعارف واالتجاهات والمهارات التربية الرياضية والتي ت
من  ك بمستوى عال  ويتسم هذا السلو  .أثناء الموقف التعليمي

 .(2002 ،شلتوت وخفاجهاالداء والدقة )
 فالكفايات التعليمية تلعب دورًا حاسما في تحقيق مدى كفاءة

)الطالب( المعلم  كمدرس ناجح في المستقبل ومن خاللها يتم 
وبذلك يختلف )الطالب(  ،وتقويمه الحكم على أداء المعلم

المعلمين في مستوى تحصيلهم الدراسي في مساق التدريب 
ومن هنا  ،الميداني باختالف الكفايات التعليمية ودرجة امتالكها

تأتي أهمية الدراسة في التعرف على الكفايات التعليمية لدى 
)الطلبة( المعلمين  وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي في 

التدريب الميداني من اجل النهوض بالعملية التربوية مساق 
التعليمية  ومواكبة التطور الحادث في منظومة التعليم من خالل 
متابعة المعلم وما يمتلكه من كفايات تعليمية باعتباره الركن 
االساسي في العملية التعليمية التعلمية والنظر في مستوى 

ونه المؤشر على كفاءة تحصيله الدراسي في التدريب الميداني ك
ولذلك قامت  ،الطالب المعلم  ونجاحه مستقبال في مهنة التدريس

الباحثة بتصميم استبيان يتضمن مجموعة من الكفايات التعليمية 
دراة  التخطيط واألهداف، :ية البدنية وهيالخاصة بمعلمي الترب وا 

 ،واالساليب والوسائل واالنشطة ،وتنفيذ الدرس ،وضبط الصف
ويم  وعرضها على  الطلبه  المعلمين لتحديد مستوى  والتق

مستوى إلى  الكفايات التعليمية والفروق بينها باإلضافة للتعرف
التحصيل الدراسي وعالقته بالكفايات التعليمية عند طلبة كلية 
التربية الرياضية في الجامعة األردنية في مساق التدريب 

 .الميداني
 مشكلة الدراسة :

حجر األساس والزاوية في العملية التعليمية التعلمية يعد المعلم 
لذلك وجب أن يكون هناك تضافر مستمر للجهود من أجل 
إعداد الطالب المعلم خالل فترة التدريب الميداني والتي تعد من 

, ومن خالل عمل ب الفترات في حياة معلم المستقبلأخص
متابعة الباحثة كمشرفة تدريب ميداني ارتأت الباحثة بضرورة 
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أداء الطلبة المعلمين وتقويمهم والوقوف على مدى امتالكهم 
للخبرات والمهارات والكفايات التعليمية ودرجة ممارستها والتي تم 

ومدى تطبيقهم  ،اكتسابها خالل فترة اإلعداد األكاديمي في الكلية
لها أثناء المواقف التعليمية المختلفة والتي تنعكس إيجابيا أو 

  ،مستوى تحصيلهم الدراسي في التدريب الميدانيسلبيًا على 
مستوى الكفايات إلى  التعرفإلى  فظهرت المشكلة للحاجة

التعليمية لدى طلبة مساق التدريب الميداني في كلية التربية 
الرياضية وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي في التدريب 

وتحكم  الميداني والتي تؤثر على مستوى أداء المعلمين  الطلبة 
 عليهم عند ممارستهم لمهنة التدريس.

 أهداف الدراسة:
 هدفت هذه الدراسة التعرف إلى:

طلبة التدريب  مستوى الكفايات التعليمية من وجهة نظر -1
 .الميداني

الفروق في مستوى الكفايات التعليمية من وجهة نظر طلبة  -2
األردنية تبعا التدريب الميداني بكلية التربية الرياضية بالجامعة 

 لمتغير الجنس.
التعليمية بمستوى التحصيل من وجهة نظر  عالقة الكفايات -3

 .طلبة التدريب الميداني
 تساؤالت الدراسة:

 جابة على التساؤالت التالية:جاءت هذه الدراسة لإل
طلبة التدريب  ما مستوى الكفايات التعليمية من وجهة نظر -1

 الميداني؟
احصائية في مستوى الكفايات  هل توجد فروق ذات داللة -2

التعليمية من وجهة نظر طلبة التدريب الميداني بكلية 
 التربية الرياضية بالجامعة األردنية تبعا لمتغير الجنس؟

 التعليمية بمستوى التحصيل من ما هي عالقة الكفايات -3
 ؟وجهة نظر طلبة التدريب الميداني

 الدراسات السابقة
إلى  (  دراسة هدفت التعرف2013أجرى الرواحي و الهنائي)

عمان ُُالكفايات التدريسية لمعلمي الرياضة المدرسية بسلطنة 
وتكونت عينة الدراسة  ،وعالقتها بأسباب إختيار مهنة التدريس

واستخدم الباحثان اإلستبانة  .( معلمة168( معلما و)142من )
 ات الالزمة لتحقيق اهداف الدراسة،كأداة لجمع البيانات والمعلوم

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

تخطيط الدرس, وتنفيذ الدرس, وضبط الصف, والتقويم, 
أن درجة إلى  والكفايات المهنية والعملية. وتوصلت نتائج الدراسة

امتالك عينة الدراسة للكفايات التدريسية تراوحت بين القليلة 
دم وجود فروق عإلى  وأشارت النتائج .والمتوسطة والمرتفعة

بينما أظهرت  ،إحصائية تعزى لمتغيرات النوع والمنطقة التعليمية
كما بينت  ،وجود فروق إحصائية طبقا لنوع الخبرة التدريسية

النتائج أن أكثر أسباب إختيار مهنة تدريس الرياضة المدرسية 
 دبلوم في قليلة درجات مجموع والحصول علىهي حب الرياضة 

لم تظهر نتائج الدراسة عالقة بين درجة  كما ،العام التعليم
إمتالك عينة الدراسة للكفايات التدريسية وأسباب اختيارهم لمهنة 

  .تدريس الرياضة المدرسية
درجة ممارسة إلى  ( دراسة هدفت التعرف2011أجرى العون )

معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة المفرق لبعض 
وتكونت عينة الدراسة من  ،نظرهمالكفايات التعليمية من وجهة 

( معلمة من معلمي ومعلمات التربية 48( معلما و)96)
 .الرياضية في مديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق

 وتكونت .واستخدم الباحث اإلستبيان كوسيلة لجمع البيانات
( عبارة موزعه على أربعة أبعاد وهي:  )تنفيذ 28من ) العينة 

دار  وأظهرت  ،ة الصف, والتفاعل والتعاون, والتقويم(الدرس, وا 
الدراسة النتائج التالية: أن درجة ممارسة معلمي ومعلمات التربية 
الرياضية في محافظة المفرق لبعض الكفايات التعليمية متوسطة 

وأن أكثر الكفايات  ،(3,53حيث بلغ متوسط استجاباتهم )
قويم, كما كشفت ممارسة التفاعل والتعاون, إدارة الصف, والت

الجنس لصالح المعلمين إلى  نتائج الدراسة عن وجود فروق تعزى
 الخبرة والتفاعل على األداة ككل. إلى  وعدم وجود فروق تعزى

الكفايات إلى  ( دراسة هدفت التعرف2010أجرى أحمد )
التعليمية األساسية لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية 

تكونت العينة من معلمي  و ،العراقللمرحلة االبتدائية في 
المرحلة االبتدائية ومعلماتها في مدارس المحافظات كافة والبالغ 

واستخدم الباحث االستبيان  ،( معلما ومعلمة1749عددهم )
( كفاية تعليمية 30كأداة لجمع البيانات بحيث تكونت من )

تنفيذ الدرس والتخطيط  :وزعت على ثالث مجاالت رئيسية وهي
أن درجة امتالك معلمي إلى  وأظهرت نتائج الدراسة .قويموالت

ومعلمات التربية الرياضية للكفايات التعليمية على المجاالت 
مجتمعه كانت كبيرة, وأظهرت نتائج النسب المئوية لكل كفاية 
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من هذه الكفايات لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية للمرحلة 
عليمية األساسية ومجاالتها من االبتدائية حيث كانت الكفايات الت

أن إلى  وجهة نظر المعلمين والمعلمات كبيرة جدًا, باالضافة
درجة امتالكهم للكفايات التعليمية على مجاالت البحث 
)التخطيط, والتنفيذ, والتقويم( جاءت لصالح المنطقة الشمالية في 

 العراق.
بين  العالقةإلى  ( دراسة هدفت التعرف2008أجرى القاسم )    

درجة الطالب المعلم في   الجانب العملي لمقرر التربية العملية 
ومتوسط درجاته في مقررات اإلعداد األكاديمي والتربوي في 
منطقة نابلس التعليمية بجامعة القدس المفتوحة, وتكونت عينة 

( 94( طالبًا معلمًا و)13( طالب, منهم )107الدراسة من )
واستخدم الباحث  ،صصاتتخ 6طالبة معلمة موزعين على 

نموذج تقويم المتدرب في مقرر التربية العملية المعتمد لهذه 
الغاية في جامعة القدس المفتوحة, لتقويم أداء الطالب المتعلم في 

كما استخدم كشوف  ،الجانب العملي لمقرر التربية العملية
عالمات الطالب المعلمين  أفراد العينة.  ومن أهم النتائج التي 

لت اليها الدراسة أن هناك عالقة ضعيفة بين درجة الطالب توص
وال توجد عالقة بين درجة  ،في الجانب العملي والمعدل التراكمي

 .الطالب في الجانب العملي وطرائق التدريس والتدريب عامة
 ,.Kovac, et al ) وآخرونأجرى كل من كوفاس          
الالزمة للتدريس في معرفة الكفايات إلى  دراسة هدفت (2008

مجال الرياضة المدرسية من وجهة نظر معلمي ومعلمات 
( 85و طبقت أداة الدراسة على عينة قوامها ) ،الرياضة المدرسية

معلما ومعلمة ممن يدرسون في المدارس اإلبتدائية والثانوية 
هم الكفايات التدريسية أن أإلى  وقد توصل الباحثون .بسلوفانيا

 ،تطبيق النظريات التربوية ،إدارة وتنظيم الصفكانت كالتالي : 
القدرة على الربط بين مناهج الرياضة المدرسية مع مختلف 

والقدرة على تطبيق اساليب التقويم  ،المناهج الدراسية األخرى
والقدرة على  ،وتنظيم المسابقات واالنشطة الرياضية ،المختلفة

 .تدريس الطالب ذوي االحتياجات الخاصة
الكفايات إلى  ( دراسة هدفت التعرف2004بطاينة )أجرى ال

ميداني في كلية التعليمية ودرجة ممارستها لدى طلبة التدريب ال
واستخدم الباحث المنهج الوصفي باإلسلوب  التربية الرياضية،

( طالبا وطالبة من 48وتكونت عينة الدراسة من ) ،المسحي
طلبة التدريب الميداني في كلية التربية الرياضية في جامعه 

واستخدم اإلستبيان كأداة لجمع  .إناث ( 34ذكور,  14اليرموك )
( فقرة موزعه على ستة مجاالت : 55البيانات حيث تكون من )

ة وضبط كفايات إدار  ،كفايات االهداف ،كفايات التخطيط
كفايات الوسائل واالساليب  ،كفايات تنفيذ الدرس ،الصف

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة  .كفايات التقويم ،واالنشطة
رياضية للكفايات طلبة التدريب الميداني في كلية التربية ال

, وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية  في التعليمية عالية
كفايات التعليمية لصالح متغير درجة ممارسة أفراد العينة لل

الجنس في مجال كفايات إدارة وضبط الصف وذلك لصالح 
وتبعا لمتغير دراسة مساقات التدريب الميداني على  ،الذكور

 ،(2مجال كفايات تنفيذ الدرس ولصالح طلبة تدريب ميداني )
ووجود فروق ذات داللة إحصائية  في درجة ممارسة أفراد العينة 

عليمية تبعا لمتغير المستوى الدراسي على مجال للكفايات الت
كفايات إدارة وضبط الصف وذلك لصالح طلبة سنة رابعة فما 
فوق وايضا على مجال كفايات الوسائل واالساليب واالنشطة 

  .وذلك لصالح طلبة سنة ثالثة
معرفة الكفايات إلى  ( بدراسة هدفت2004قام عبد الحق )     

معلمي ومعلمات الرياضة المدرسية  التعليمية األساسية لدى
 ،للمرحلة األساسية األولى بمحافظة نابلس بفلسطين المحتلة

واستخدم الباحث  ،( معلما ومعلمة60وشملت عينة الدراسة )
وأظهرت النتائج قدرة المعلمين  ،اإلستبانة كأداة لجمع البيانات

ل الكبيرة جدا على اختيار األهداف التعليمية المناسبة للمراح
واختيار االنشطة التعليمية في  ،التعليمية التي يقومون بتدريسها

واختيار االنشطة التي  ،ضوء اإلمكانيات المتوافرة في المدارس
تتناسب مع قدرات الطالب وامكاناتهم وقدرتهم على تقديم 

والقدرة على ربط  ،النماذج العملية ومراعاة الفروق الفردية
واستخدام  مع خبرات الطالب السابقة،الجديدة المهارات التعليمية 

التقويم التكويني وتبني المعايير المناسبة لتقويم اداء الطلبة في 
اإلختبارات المهارية والحركية التي تحفز الطالب وتحسن 

  .سلوكهم
تحديد ما اذا إلى  ( بدراسة هدفتChorney,2002قام كورني )

محددة مسبقا كانت مدرسات التربية البدنية يتصورن خصائص 
للتدريس الناجح في التربية البدنية بشكل مختلف عن مجموعه 

األقل إلى  وذلك بترتيب من االكثر أهمية لطة جنسيا أم ال،مخت
( عبارة تصف الصفات او 25صنف المشاركون ) ،أهمية



38 -25 ،(1)36 العالي التعليم في للبحوث العربية الجامعات اتحاد مجلة  

29 
 

تم جمع البيانات من  .الكفايات المطلوبة ألي معلم تربية بدنية
مدارس ادمنتون الحكومية في مدرسات التربية البدنية من 

 معلمة ( 71اجاب منهم ) ،( معلمة96بلغ مجموع العينة )،كندا
 كل المدرسات كن يدرسن نفس المستوى الصفي  من السابعأن 
الثاني عشر ومتمثالت في خلفياتهن التعليمية بناء على إلى 

نتائج هذه الدراسة فان الجنس والعمر ال يبدو انهما يلعبان دورا 
ذلك إلى  باالضافة ،لة في التدريس الفعال للتربية البدنيةذو دال

فان خبرة المعلم واتجاهات مدرسات التربية البدنية ال يبدو انها 
العديد  وأن  ،تتغير بشكل ذو داللة عبر مسار العمل بشكل مثير

من نفس الخصائص التي يعتبرها مدرسو التربية البدنية 
من كال الجنسين هي متماثلة  االمريكان االكثر او االقل اهمية

 .بشكل مدهش مع استجابات العينة الكندية التي أفرادها إناث
تحديد الكفايات إلى  ( دراسة هدفت2001أجرى عبد الرازق )

التدريسية الالزمة لمدرسي التربية الرياضية في المرحلة 
( معلم تربية رياضية 150تكونت عينة الدراسة من ) ،األساسية

ربد. وقام الباحث بتصميم استبيان لجمع بيانات في محافظة ا
( كفاية تدريسية موزعه على خمسة 63الدراسة احتوى على )

دارة  ،وتنفيذ الدرس ،التخطيط للموقف التعليمي : محاور وهي وا 
 ،والصفات الشخصية والتفاعل والعالقات اإلنسانية ،الصف
سبة لتحليل واستخدم الباحث المعالجات اإلحصائية المنا .والتقويم

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن  ،البيانات الخاصة بالدراسة
الكفايات التي إعتمدها الباحث كانت مهمة لمعلمي التربية 

ووجود فروق ذات داللة  ،الرياضية في المرحلة األساسية
إحصائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة درجة 

 ،لح الخبرات الصغيرةوتبعا لمتغير الخبرة ولصا ،البكالوريوس
 ولمتغير المديريات كان لصالح مديرية تربية اربد.

إعداد قائمة من إلى  ( بدراسة هدفت2001قامت الدرهلي )
الكفايات الالزمة لخريجي التربية الرياضية ودرجة ممارسة هذه 

( 180( عضو هيئة تدريس و)38وتكونت العينة من ) ،الكفايات
واستخدمت الباحثة  ،ومشرفة اً ( مشرف40معلما ومعلمة و)

االستبيان كأداة لجمع البيانات الخاصة بالدراسة حيث شمل على 
 ،وكفايات التدريب ،خمسة مجاالت وهي : كفايات التدريس

والكفايات  ،وكفايات اإلدارة واإلتصاالت ،وكفايات التحكيم
الصحية.  واستخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية المناسبة 

حيث أظهرت نتائج الدراسة بناء قائمة  ،ات الدراسةلتحليل بيان

وان ممارسة  ،بالكفايات الالزمة لخريجي التربية الرياضية
 ،خريجي التربية الرياضية للمجاالت الكلية للدراسة كانت عالية

وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا على مجال كفايات التحكيم 
متغير الخبرة وتبعًا ل ،تبعًا لمتغير الجنس ولصالح الذكور

والمؤهل  ،ولصالح الخريجين ذوي الخبرة األقل من خمس سنوات
إحصائيا ووجود فروق دالة  ،العلمي لصالح حملة البكالوريوس

ه ولصالح تبعًا لمتغير الجامع على مجال كفايات التدريس
وعلى مجال التدريب وكان لصالح  ،خريجي الجامعه االردنية

 .خريجي الجامعه االردنية واليرموك
 مصطلحات الدراسة  :

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

 (.29ص  ،2003 ،)الفتالوي
 :ية مجمل سلوك وتصرفات معلم الترب الكفايات التعليمية

الرياضية والتي تشمل المعارف واالتجاهات والمهارات أثناء 
من  يمي ويتسم هذا السلوك بمستوى عال  الموقف التعل
 (.2002،و خفاجه شلتوتاآلداء والدقة )

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

االثنان  اختبارات التحصيل المقّننة أو تقديرات المدرسين أو
 (.48-46ص ،1991،."  )الطاهرمعاً 

 :هي فترة التدريب في برنامج إعداد  التدريب الميداني
المعلم بكليات التربية ومدتها فصل دراسي واحد في نهاية 
برنامج اإلعداد ويفرغ الطالب خالله للتدريب على مهارات 
التدريس في إحدى المدارس اإلبتدائية او اإلعدادية او 
الثانوية الحكومية والخاصة ويتم تحت إشراف أعضاء هيئة 

 ،متابعة الطلبة وتقويمهم )الشامخ التدريس من اجل
2003.) 

 إجراءات الدراسة :
 منهج الدراسة 

استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمناسبته 
 لطبيعة هذه الدراسة.
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 مجتمع الدراسة
جميع  طالب السنة الثالثة والرابعة   تكون مجتمع الدراسة من

بكلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية والمسجلين في العام 
بمساق التدريب الميداني والبالغ عددهم  2014/2015الدراسي 

( حسب إحصائيات دائرة القبول والتسجيل في الجامعة 105)
 األردنية.

 عينة الدراسة
لبا وطالبة من كلية التربية ( طا62تكونت عينة الدراسة من )

الرياضية في الجامعة األردنية والمسجلين في العام الدراسي 
حيث بلغت نسبة عينة  ،بمساق التدريب الميداني 2014/2015
( يبين توزيع 1والجدول ) ،%(59مجتمع الدراسة )إلى  الدراسة

 أفراد عينة الدراسة.
 توزيع أفراد عينة الدراسة. 1الجدول  

 المجتمعإلى  نسبة العينة العينة المجتمع طلبة التدريب الميداني
 %57.3 35 61 الطالب
 %61.4 27 44 الطالبات
 %59 62 105 المجموع

                       
 التحصيل الدراسي في مساق التدريب الميدانيحسب  ( يصف أفراد عينة الدراسة2الجدول )

 النسبة المئوية عدد الطلبة الرمز
 ,02 10 أ
 ,02 10 -أ

 ,03 12 ب+
 ,01 8 ب
 ,009 6 -ب

 ,01 7 ج+
 ,006 5 ج
 ,004 4 -ج

 0 0 د+
 0 0 د
 0 0 د

 أداة جمع البيانات
تمممم تصمممميم اسمممتبانة لقيممماس الكفايمممات التعليميمممة لمممدى طلبمممة مسممماق 

إلمممممى  بعمممممد الرجممممموع ،التربيمممممة الرياضممممميةالتمممممدريب الميمممممداني بكليمممممة 
الرواحمممممممي  ،(2004البطاينمممممممة ) .المصمممممممادر والدراسمممممممات السمممممممابقة

( وعبد 2011والعون) ،(2010ورباح أحمد ) ،(2013والهنائي )
والمممممممممممدرهلي  ،(2002وشممممممممممملتوت وخفاجمممممممممممه ) ،(2001المممممممممممرزاق )

تمممم تصمممميم اسمممتبيان يقممميس الكفايمممات التعليميمممة لمسممماق  ،(2001)
التممدريب الميممداني بكليممة التربيممة الرياضممية بصممورته األوليممة, ثممم تممم 

( 1( محكممممين ممممن الجامعمممة األردنيمممة والملحمممق )3عرضمممه علمممى )
وبعمممد  ،( عبمممارة55حيمممث تكمممون اإلسمممتبيان ممممن ) ،يبمممين أسمممماءهم

لتمممي حصممملت علمممى األخمممذ بمممأراء المحكممممين تمممم اختيمممار العبمممارات ا
ليصبح بصورته النهائية مكمون ممن  ،%( فأكثر75موافقة بنسبة )

( عبممارة علممى النحمممو التممالي: )مجممال كفايمممات 48( مجمماالت و)6)
 ،( عبممارات6ومجممال كفايممات االهممداف ) ،( عبممارات10التخطمميط )

ومجال كفايات  ،( عبارات9ومجال كفايات إدارة وضبط الصف )

مجمممال كفايمممات الوسمممائل واألسممماليب و  ،( عبمممارات8تنفيمممذ المممدرس )
 ،( عبممممارات8ومجممممال كفايممممات التقممممويم ) ،( عبممممارات7واالنشممممطه )
 ( يبين اإلستبيان بصورته النهائية.2والملحق )

 سلم اإلستجابة
تم استخدام سلم ليكرت الخماسي لالستجابة على عبارات 

أوافق بدرجة  ،( درجات5المقياس : )أوافق بدرجة كبيرة جدًا )
أوافق  ،( درجات3أوافق بدرجة متوسطة ) ،( درجات4كبيرة )

الأوافق درجة واحدة(, وقد تم تحديد  ،درجتان( 2بدرجة قليلة )
ثالثة مستويات للحكم على الكفايات التعليمية لدى طالب 

-2.34 ،: مستوى منخفض2.33 -1التطبيق الميداني: )
 مستوى عالي(. 5-3.75 ،: مستوى متوسط3.74

 
 متغيرات الدراسة :

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

 الكفايات التعليمية بالتدريب الميداني.
 المعامالت العلمية ألداة جمع البيانات

 أواًل( صدق األداة :
( محكمين 3تم استخدام صدق المحتوى بعرض االستبيان على )

ممن يحملون درجة الدكتوراه من الجامعة األردنية, والملحق رقم 

ثم تم حساب الصدق الذاتي من خالل  ،( يوضح أسماءهم1)
  ( يوضح ذلك.3التربيعي لمعامل الثبات والجدول ) الجذر

 ثانيًا( ثبات األداة :
ثم  ،لكل مجال من مجاالت االستبيان تم حساب معامل الثبات

االستبيان ككل باستخدام اإلتساق الداخلي لمعامل كرونباخ ألفا 
(Cronbach's Alpha( على عينة الدراسة والمكونة من )62 )

 ( يوضح ذلك.3والجدول ) ،فرداً 
 . المعامالت العلمية ألداة الدراسة3الجدول 

 الصدق الذاتي الثبات المجال االستبيان
 
 

الكفايات التعليمية بالتدريب 
 الميداني

 0.72 0.85 التخطيط
 0.75 0.87 األهداف

 0.74 0.86 إدارة وضبط الصف
 0.79 0.89 تنفيذ الدرس

 0.82 0.91 الوسائل واألساليب واالنشطه
 0.74 0.86 التقويم

 0.76 0.87 المقياس ككل
( أن مجاالت استبيان تطبيق إدارة المعرفة تتمتع 3يبين الجدول )

وتعد هذه القيم مقبولة ومناسبة  ،بقيم ثبات وصدق ذاتي عالية
 ألغراض إجراء هذه الدراسة.

 إجراءات الدراسة
تمم توزيممع االسممتبيان الخمماص بالكفايممات التعليميممة علممى طلبممة  -1

في الفصل الدراسي الثاني والصميفي للعمام التدريب الميداني 
وشمممممممممرح لهممممممممم أهميمممممممممة الدراسمممممممممة  ،2014/2015الدراسممممممممي 

 وأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة. ،وغاياتها
ولم يتم شمطب أيمة  ،(62عدد اإلستبيانات التي تم توزيعها ) -2

 استبيان حيث تم تحليلها جميعها.
 الفتمممممرة الزمنيمممممة التمممممي تمممممم إجمممممراء الدراسمممممة فيهممممما كانمممممت ممممممن -3

 .1/9/2015إلى  30/4/2015

 المعالجة اإلحصائية -4
 ( الستخراج:SPSSتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية )

 والنسب المئوية. ،واإلنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية -
 (.Cronbach's Alphaمعامل كرونباخ ألفا ) -
 . Pearsonمعامل اإلرتباط بيرسون -
 للعينات المستقلة. Independent t- Test)إختبار ت ) -

 عرض النتائج:
)ما لإلجابة على تساؤل الدراسة األول والذي ينص على -

طلبة التدريب  مستوى الكفايات التعليمية من وجهة نظر
تم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات  ،(؟الميداني
 ( يوضح ذلك:4والجدول ) ،والنسب المئوية المعيارية

. المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية للكفايات التعليمية لطلبة التدريب الميداني من وجهة نظرهم 4الجدول 
 62ن=

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

ترتيب 
 األهمية

 المستوى

 عالي 1 %84 0.56 4.2 الصف إدارة وضبط 1
 عالي 2 %81 0.49 4.05 التخطيط 2
 عالي 3 %80 0.48 4.0 تنفيذ الدرس 3
 عالي 4 %79 0.62 3.95 الوسائل واألساليب واالنشطه 4
 متوسط 5 %74 0.61 3.73 األهداف 5
 متوسط 6 %73 0.67 3.66 التقويم 6

 عالي  %79 0.46 3.95 المقياس ككل 
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( أن مجاالت الكفايات التعليمية 4يتضح من خالل الجدول )
التي جاءت بمستوى عال  كان ترتيبها على النحو التالي )إدارة 

والوسائل واألساليب  ،وتنفيذ الدرس ،والتخطيط ،وضبط الصف
أما مجاالت الكفايات التعليمية التي جاءت بمستوى  ،واألنشطة(

أما  ،والتقويم( ،متوسط كان ترتيبها على النحو التالي )األهداف
 .ستوى المقياس ككل جاء بمستوى عال  م

وتعزو الباحثة السبب بأن مجال إدارة وضبط الصف جاء 
 ،حد كبير مهام تنفيذ الدرسإلى  ألنه يتوقف عليه بمستوى عال  

شرط  -لذا فأن إدارة الصف وضبط المجموعات الطالبية 
ضروري للتعلم الفعال وبدونه تسود الفوضى التي تمنع التعلم 
فمن خالل مهارات تعديل السلوك والمتمثلة في تدريب الطلبة 

ومهارات الجو اإلجتماعي واإلنفعالي  -على القيادة والتعاون 
هم  ومهارات عمليات ات وتحفيز بواشراك جميع الطلبة في التدري

وتتفق هذه  .الجماعة يتم تحقيق األهداف التربوية والتعليمية
بطاينة  و (2011نتائج دراسة كل من العون ) النتيجة مع

(2004). 
أما فيما يتعلق بمجال التخطيط فجاء بالمرتبة التالية بمتوسط 

( فتعزو الباحثة السبب انه من خالل عملية 4.05حسابي )
بحيث  ،أهداف الدرس بفاعلية وكفاءةإلى  المعلم يصل ،التخطيط

يضع االنشطة والتدريبات التي تخدم المهارة والتوزيع الزمني 
ومراعاة الفروق الفردية في أداء المهارة من أجل  ، المناسب لها

مواجهة الموقف التعليمي بكل جوانبه ومتغيراته بطريقة عملية 
عدم استيعابها إلى  وعدم التعرض لمواقف مفاجأة تؤدي

فشل الدرس ويفقد الطالب إلى  ومواجهتها من قبل المعلم فتؤدي
 ،ثقتهم بالمدرس ومع تكرار حدوث ذلك يفقد المعلم ثقته بنفسه

  .(kovac , et al,.2008)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
 وفيما يخص مجال تنفيذ الدرس فالسبب في ارتفاع المجال يعود

واإليجاز  ،هو مخطط له من قبل المعلم ان تنفيذ الدرس كماإلى 
وأداء المهارة  ،والتركيز في التطبيق العملي ،في الشرح النظري

واستثارة دافعية الطلبة لتعلم المهارات الجديدة  ،بالشكل الصحيح
وهذا ما يهتم به معلم التربية  ،مؤشر على نجاح الدرس

فتحقيق األهداف والتنظيم الجيد والثقة بالنفس تساعد  .الرياضية
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من  .المعلم على تنفيذ الدرس

( وجزئيا مع نتيجة دراسة الرواحي 2011العون)
 .(2013والهنائي)

ذلك فان الباحثه تعزو ايضا السبب في إرتفاع إلى  باالضافه
انها تساعد في إلى  طةمتوسط مجال الوسائل واالساليب واالنش

زيادة إقبال إلى  تنفيذ الدرس  وظهوره بأكفىء صورة وتؤدي
ومشاركة الطلبة وزيادة فاعلية الدرس, في حين ان قلتها وضعفها 

 تسبب ظهور الدرس بشكل ممل ورتيب.
وفيما يتعلق بمجاالت الكفايات التعليمية والتي جاءت بمستوى 

وهذا يدل  3,73سبة متوسط فمجال كفايات األهداف جاء بن
طلبة التدريب الميداني )المعلمين( على تحديد  قدرة  على ان

االهداف التعليمية لمحتوى الدرس وصياغتها وتصنيف هذه 
كانت المجاالت النفس حركية والمعرفية والوجدانية إلى  االهداف
زيادة في االنشطة العملية في مساقي إلى  فهم بحاجة ،متوسطة

 يس( )مناهج في التربية الرياضية( باإلضافة)طرق وأساليب تدر 
زيادة التوجيه واإلرشاد من قبل مشرفي التدريب الميداني في إلى 

  .كلية التربية الرياضية
 3,66أما مجال كفايات التقويم فقد جاء أيضا بمستوى متوسط 

فهم   ،متوسطة كانت  كانياتهم في تقويم الطلبةوهذا يدل ان ام
على إصدار االحكام على أداء المهارات باستخدام  ونقادر 

المالحظة مبتعدين عن وسائل التقويم االخرى مثل اإلختبارات 
الممثلة لمحتوى الماده واستخدام السجالت التتبعية للفرد 

عدم االستمرارية بعملية التقويم وتتفق هذه النتيجة إلى  باالضافة
 .(2011مع نتيجة دراسة العون )

والسبب في ذلك  ككل فقد جاء بمستوى عال   المقياس أما مستوى
ارتفاع متوسطات مجاالت الكفايات التعليمية والذي يدل على أن 

فايات وخبرات ومهارات بمستوى الطلبة )المعلمين( يمتلكون ك
تمكنهم من تحقيق االهداف المنشودة من عملية التدريس  عال  

 .فترة الدراسةبمعنى أن اإلعداد األكاديمي كان جيدا خالل 
 ،(2004بطاينة )الوتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من  

 ،(2001عبد الرازق )و  ،(2010بالل )و  ،(2001الدرهلي )و 
 (.2013وتتفق جزئيا مع نتيجة دراسة الرواحي والهنائي )

)ما هي لإلجابة على تساؤل الدراسة الثاني والذي ينص على 
التعليمية لدى طلبة مساق الفروق في مستوى الكفايات 

التدريب الميداني بكلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية تبعا 
تم استخدام المتوسطات  ،؟(طالبات( ،)طالبلمتغير الجنس

الحسابية واإلنحرافات المعيارية واختبار ت لداللة الفروق في 
 ( يوضح ذلك:5والجدول ) ،مجاالتال
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 . المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة الفروق بين الطالب والطالبات في كفايات التدريب الميداني5الجدول 
المتوسط  الجنس المجال الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ت 

مستوى 
 الداللة

 079 0.24 0.46 4.06 35طالب ن= التخطيط 1
 0.57 4.02 27طالبات ن=

 0.29 1.05 0.58 3.81 35طالب ن= األهداف 2
 0.67 3.59 27طالبات ن=

 0.85 0.18 0.55 4.21 35طالب ن= إدارة وضبط الصف 3
 0.60 4.18 27طالبات ن=

 0.99 *0.01 0.47 4.00 35طالب ن= تنفيذ الدرس 4
 0.52 3.99 27طالبات ن=

 0.96 *0.04 0.61 3.96 35طالب ن= الوسائل واألساليب واالنشطه 5
 0.66 3.95 27طالبات ن=

 0.39 0.86 0.57 3.73 35طالب ن= التقويم 6
 0.86 3.53 27طالبات ن=

 0.62 0.48 0.43 3.97 35طالب ن= المقياس ككل 
 0.52 3.90 27طالبات ن=

 α ≥0.05*دال عند مستوى 
( عدم وجود فروق ذات داللة 5يتضح من خالل الجدول )
التدريب الميداني تبعا   كفايات احصائية في جميع مجاالت 

أن إلى  ويعزى ذلك ،لمتغير الجنس بين الطالب والطالبات
اإلعداد االكاديمي للطلبة )المعلمين( وما يمتلكونه من خبرات 

يتأثر بطبيعة الشخصية الذكرية او االنثوية ومهارات تعليمية لم 
قائم  وعمليات تغليب العقل على العاطفة او العكس فكان التركيز

نجاح الدرس وان الطلبة )المعلمين( ما زالوا على مقاعد إعلى 
وتتفق  .الدراسة فلم يؤثر فيهم بعد االحتكاك بالمجتمع والحياة

(,  2013نائي )اله هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرواحي و
وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من 

 ( حيث ظهرت فروق ذات داللة احصائية تعزى2011العون)
وتختلف أيضا مع  ،الجنس لصالح المعلمين على االداة ككلإلى 

( حيث ظهرت فروق ذات داللة 2004) نتيجة دراسة بطاينة
ضبط الصف احصائية تعزى لمتغير الجنس في مجال إدارة و 

 .ولصالح الذكور
)ما هي لإلجابة على تساؤل الدراسة الثالث والذي ينص على 

وجهة نظر  التعليمية بمستوى التحصيل من عالقة الكفايات
تم استخدام معامل االرتباط بيرسون  (؟طلبة التدريب الميداني

 ( يوضح ذلك: 6والجدول )

 الكفايات التعليمية بمستوى التحصيل الدراسي. معامل االرتباط بين مجاالت 6الجدول 
 لدى طلبة مستوى التدريب الميداني  

إدارة وضبط  األهداف التخطيط المجال
 الصف

تنفيذ 
 الدرس

الوسائل 
واألساليب 
 واالنشطه

المقياس  التقويم
 ككل

 *0.35 *0.33 0.24 *0.36 0.27 0.15 0.3 التحصيل الدراسي 
 α ≥0.05*دال عند مستوى 

( وجود ارتباط بين مستوى 6يتضح من خالل الجدول )
ومقياس الكفايات  ،والتقويم ،التحصيل ومجال تنفيذ الدرس

وتعزو الباحثة وجود ارتباط بين مستوى  ،التعليمية الكلي
انه كلما كان المعلم تحصيله إلى  التحصيل ومجال تنفيذ الدرس

عالي دل على امتالكه لكفايات تعليمية أفضل وخبرات ومهارات 
تدريسية اكفأ وبالتالي ستنعكس إيجابا على عمليات تنظيم الطلبة 

ستثارة  وشرح المهارة وتجزئتها ليسهل تعلمها وتطبيق االنشطة وا 
أن كفاية تنفيذ الدرس تتعلق إلى  دافعية الطلبة باالضافة

 ،بشخصية المعلم وسيطرته ومتابعته لحصة التربية الرياضية
وهذا يؤثر في تقدير المعلم لنفسه وتقدير الطلبة لشخصه 

وكلما كان الطالب المعلم قادر على تنفيذ الدرس  واحترامه 
بشكل أفضل وانجح كلما حصل على درجات أفضل وبذلك تتفق 
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وجود ارتباط  أما ،(2011هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العون )
إلى  بين مستوى التحصيل ومجال التقويم فتعزو الباحثة السبب

عداد أكاديمي جيد يزيد قدرة  ان امتالك مهارات نظرية ومعرفية وا 
الطلبة المعلمين على شمولية أداء المهارات ومعرفة نقاط القوة 
والضعف عند التالميذ ووضع إختبارات في ضوء األهداف 

الي إصدار االحكام وتقويم االداء بصورة وتفسير نتائجها بالت
( حيث 2011وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العون) ،افضل

توجد داللة احصائية بين كفاية التقويم ومتغير الخبرة ولصالح 
بمعنى انه كلما امتلك المعلم لتحصيل  ،خمس سنوات فأكثر

دراسي جيد او زادت سنوات خبرته في مجال التدريس انعكس 
 لك ايجابيا على كفاية التقويم وجوانبها المختلفة.ذ

وعن وجود إرتباط بين مستوى التحصيل ومقياس الكفايات ككل 
نه كلما امتلك الطالب )المعلم ( أإلى  فتعزو الباحثة السبب

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

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  دراسة ياسين  .الدراسي  أفضل
(  وجود عالقة دالة أحصائيا بين تحصيل العينة في 1993)

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

العملي لمقرر التربية العملية مع كل من حيث أن عالقة الجانب 
طرائق التدريس العامه والمعدل التراكمي وطرائق التدريس 

ما عالقة إالخاصة والجانب النظري لمقرر التربية العملية 
  .ضعيفة او ضعيفة جدا

 االستنتاجات:
 في ضوء نتائج هذه الدراسة فقد استنتجت الباحثة ما يلي:

التعليميمممة لمممدى طلبمممة مسممماق التمممدريب ان مسمممتوى الكفايمممات  -1
الميممداني فممي كليممة التربيممة الرياضممية بالجامعممة األردنيممة جمماء 

 بمستوى عال  من وجهة نظرهم.
 ان مجمماالت الكفايممات التعليميمممة التممي جممماءت بمسممتوى عمممال   -2

لممدى طلبممة التممدريب الميممداني بالجامعممة االردنيممة مممن وجهمممة 
رة وضمبط الصممف نظمرهم شمملت  تباعمما المحماور التاليممة :ادا

 .والتخطيط وتنفيذ الدرس والوسائل واالساليب واالنشطة
ان مجممماالت الكفايمممات التعليميمممة لمممدى طلبمممة مسممماق التمممدريب  -3

 ،األهمممممدافالميممممداني التممممي جمممماءت بمسمممممتوى متوسممممط هممممي )
 ( من وجهة نظرهم. والتقويم

لمممم تكممممن هنمممماك فممممروق بممممين وجهممممة نظممممر طممممالب وطالبممممات   -4
 مساق التدريب الميداني في مستوى كفاياتهم التعليمية.

كان هناك ارتباط بين مستوى تحصيل طلبة مسماق التمدريب  -5
ومقيمماس الكفايممات  ،والتقممويم ،ومجممال تنفيممذ الممدرسالميممداني 

 .   التعليمية الكلي
 : التوصيات

التعليمية التي توصلت اليها الباحثة إعتماد قائمة الكفايات  .1
في هذه الدراسة كنموذج  تقويمي  لطلبة التدريب الميداني 

 .في كلية التربية الرياضية في الجامعة االردنية
إجراء دراسات تعتمد على قائمة كفايات تعليمية  أخرى  .2

 .بمجاالت مختلفة غير التي استخدمت في هذه الدراسة
قائمة كفايات تعليمية كاإلدارة إجراء دراسات تعتمد على  .3

والتدريب والعالقات اإلنسانية ولكن من وجهة نظر مشرفي 
 .التدريب الميداني

في  ءتهمإعطاء مزيد من التدريب للطلبة لرفع مستوى كفا .4
نفس إلى  تحديد االهداف التربوية وصياغتها وتصنيفها

حركية و وجدانية ومعرفية والتنويع في ستخدام أساليب 
 .مالتقوي

إجراء دراسة مشابهة ولكن بمتغيرات أخرى مثل نوع  .5
السنة الدراسية  ،منطقة السكن ،حكومية( ،المدرسة )خاصة

 للطالب. 
الزيارات المستمرة ألعضاء هيئة التدريس المشرفين على  .6

التدريب الميداني إسبوعيا ومناقشة الطالب بما يواجههم 
 من مشاكل وعرض تجارب بعض المعلمين إلستخدامهم

 .إستراتيجيات ونماذج ناجحة في التدريس
 المراجع 
(. 2000مكارم ومحمد زغلول ورضوان رضوان. ) ،أبو هرجة

مركز الكتاب  ،موسوعة التدريب الميداني للتربية الرياضية
  .القاهرة ،للنشر

الكفايات التعليمية ودرجة ممارستها لدى (.2004عماد. ) ،البطاينة
رسالة  ،كلية التربية الرياضيةطلبة التدريب الميداني في 

  .االردن ،إربد ،جامعة اليرموك ،غير منشورة ماجستير
(.الكفايات التعليمية األساسية لدى معلمي 2010رباح. ) ،بالل

مجلة كلية ،ومعلمات التربية الرياضية للمرحلة اإلبتدائية بالعراق
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 -917 ،(61العدد)  ،الجامعة المستنصرية ،التربية األساسية
449. 

الكفاءات الالزمة لخرجي التربية (. 2001جمانة. ) ،الدرهلي 
الرياضية ودرجة ممارستها من وجهة نظر العاملين في المجال 

 ،الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياضي
 .االردن -عمان

(. الكفايات التدريسية 2013ناصر وجمعة الهنائي. ) ،الرواحي 
عمان وعالقتها بأسباب ُرسية بسلطنة لمعلمي الرياضة المد

 ،البحرين ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،إختيار مهنة التدريس
 .538 -513 ،(1العدد ) ،(14المجلد )

 ،تصنيف األهداف المدرسية(. 1995).حسن وكمال زيتون ،زيتون 
 القاهرة.  ،دار المعارف

لمشرفي التدريب  (. المهام اإلشرافية والتدريسية2003).طارق ،الشامخ
الميداني من وجهة نظر الطالب المعلم بالمملكة العربية 

 ،مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة ،السعودية
 .العدد السادس ،السنة الرابعة

طرق التدريس في التربية (. 2002).نوال وميرفت خفاجه،شلتوت
 مصر.  ،الثانيالجزء ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،الرياضية

عالقة القدرة على التفكير اإلبتكاري (. 1991سعد اهلل. )،الطاهر
 .الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بالتحصيل الدراسي

(. الكفايات التعليمية األساسية لدى معلمي 2004).عماد ،عبد الحق 
معلمات الرياضة المدرسية للمرحلة األساسية االولى بمحافظة 

 .138 -114 ،(4)5 ،العلوم التربوية والنفسية مجلة .نابلس
الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي (. 2001) .عمر ،عبد الرازق

التربية الراضية في المرحلة األساسية كما يراها مدرسو هذه 
 ،جامعة اليرموك إربد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المرحلة
  .األردن

طرق تدريس (. 2006عبد العال. ) ،عصام الدين وبدوي ،عبداهلل
دار الوفاء لدنيا الطباعه  ،التربية البدنية بين النظرية والتطبيق

 .اإلسكندرية ،والنشر

(. درجة ممارسة معلمي ومعلمات التربية 2011إسماعيل. ) ،العون
الرياضية في محافظة المفرق لبعض الكفايات التعليمية من 

-181 ،(2العدد) ،(17)المجلد  ،مجلة المنارة،وجهة نظرهم
204.  

(. األردن: دار 1(. كفايات التدريس )ط2003سهيلة. ) ،الفتالوي
 .الشروق للنشر والتوزيع

(. العالقة بين درجة الطالب المعلم في 2008عبد الكريم. ) ،القاسم
الجانب العملي لمقرر التربية العملية ومتوسط درجاته في 

في منطقة نابلس التعليمية مقررات اإلعداد اإلكاديمي والتربوي 
 ،مجلة إتحاد الجامعات العربية ،بجامعة القدس المفتوحة

 .97 -51 ،(50العدد ) ،األردن
(. العالقة بين اإلعداد األكاديمي والعملي 1993نوال. ) ،ياسين

لطالبات الدبلوم التربوي بمركز الدورات التدريبية بكلية التربية 
إلعداد معلم التعليم العام في  المؤتمر الثاني ،جامعة أم القرى

 .39-7 ،السعودية
Chorney , D.(2002). ‘ Attitudes towards 

Teaching Physical Education : A female 
perspective”. Dissertation Abstracts 
International MAI, 40/0/P.28. 

 Hardy,Colin, A & Mick Mawer.(1999). 
Learning and Teaching in Physical 
Education.  Falmer press , London. 

Housten, W. (1970). :Translating competences 
to performance measures for the 
evaluation of teaching , Verginia, 
document reproduction services.  

 Kovac, M. Sloan, S. & Starc, G. (2008). 
Competencies in physical education teaching 
: Slovenian techers’views and future 
perspectives. European Physical Education 
Review. 4(3), 299-323. 

Siedentop Daryl & Tannehill Deborah.(2000). 
Developing Teaching Skills in Physical 
Education, Mountain View,Calif. : may 
Field Pub. Co. 

 (1الملحق )  
 قائمة أسماء المحكمين

 الدرجة العلمية  مكان العمل  التخصص اإلسم  الرقم 
االستاذ الدكتور بسام  1

 مسمار
مناهج وطرق تدريس 

 التربية الرياضيةقي 
 كلية التربية الرياضية 

 الجامعة األردنية 
 أستاذ دكتور

األستاذ الدكتور صادق  2
 الحايك

مناهج وطرق تدريس 
 في التربية الرياضية 

 كلية التربية الرياضية 
 الجامعة األردنية

 أستاذ دكتور 

األستاذ الدكتور عبد السالم  3
 جابر

طرق وأساليب تدريس 
 في التربية الرياضية 

 كلية التربية الرياضية 
 الجامعة األردنية

 أستاذ دكتور 
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 (2الملحق )
 مقياس الكفايات التعليمية

 اعزائي الطلبة
 تقوم الباحثة بدراسة عنوانها

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

 حيث تم اعتماد االستبيان المرفق كأداة دراسة لجمع المعلومات.
أرجو التكرم بتعبئة البيانات الشخصية أواًل , ومن ثم قراءة فقرات هذا االستبيان واإلجابة عن كل فقرة بما يعبر عن اتجاهاتك 

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

 شاكرًا لكم تعاونكم 
 

 البيانات الشخصية
 أنثى ذكر الجنس

العالمة بالرمز في 
مساق التدريب 

 الميداني

 

 
  أوال : كفايات التخطيط

أوافق  الفقرة الرقم
 بدرجة
كبيرة 
 جدا  

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

أوافق 
بدرجة 
 قليلة

 ال أوافق

      .لدي القدره على اعداد خطه دراسية جيده 1
اقوم بإعداد خطه فصليه للعام الدراسي في بدايه السنه  2

 الدراسية.
     

      أراعي التوزيع الزمني لتنفيذ الخطه. 3
لدي القدرة على إعداد خطه بديله في الظروف الطارئة  4

 ليتم تنفيذها. 
     

أراعي تنويع النشاطات المختلفة في الخطه لماده التربيه  5
 الرياضيه. 

     

أقوم بتحديد الوسائل واالجهزه واألدوات المختلفة لتنفيذ  6
 .اجزاء الدرس

     

أراعي االمكانات المتوفرة في المدرسه عند التخطيط  7
 للدرس. 

     

أراعي حاجات الطالب وميولهم واهتمامهم عند  8
 التخطيط للدرس.

     

اعمل على مراعاة الفروق الفردية بين الطالب عند  9
 التخطيط للدرس.

     

      .اراعي ان تتضمن الخطه اساليب مناسبة للتقييم 10
 
 
 
 



38 -25 ،(1)36 العالي التعليم في للبحوث العربية الجامعات اتحاد مجلة  

37 
 

 ثانيا : كفايات االهداف 
أوافق  الفقرة الرقم

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

أوافق 
بدرجة 
 قليلة

 ال أوافق

      أحدد االهداف التعليميه لمحتوى الماده الدراسية بشكل مناسب. 1
اشعر بأنه ليس لدي القدره على صياغة األهداف التعليمية  2

 لماده التربيه الرياضيه صياغة جيده وواضحة. 
     

أصوغ االهداف السلوكيه لدرس التربيه الرياضيه صياغة  3
 .جيده وواضحة

     

أشعر بأنه ليس لدي القدره على تصنيف أهداف درس التربيه  4
 .حركيه والمعرفية والوجدانيةالمجاالت النفس إلى  الرياضيه

     

      أحدد االهداف الخاصة بالدرس في ضوء االمكانات المتوفرة. 5
      .أرتب االهداف التعليمية حسب اهميتها 6

 
 ثالثا : كفايات إدارة وضبط الصف 

أوافق  الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

أوافق 
بدرجة 
 قليلة

 ال أوافق

      اشعر بأنه ليس لدي القدره على إدارة الصف وضبطه. 1
      أقوم باشراك جميع الطالب في انشطه الدرس. 2
      اعمل على تدريب الطالب على القياده والتعاون. 3
أتابع اداء الطالب بشكل صحيح وأحفزهم للمشاركة  4

 الفاعله في الدرس.
     

بأنه ليس لدي القدره على إدارة مجموعه من أشعر  5
 االنشطه في وقت واحد اثناء الدرس.

     

اتحرك بشكل دائم أثناء تنفيذ أنشطه الدرس المختلفة  6
 وأقوم بتصحيح األخطاء.

     

أحافظ على الحركة المستمرة والمنظمة للطالب طيلة  7
 الدرس.

     

جميع الطالب  اقوم بتوزيع االهتمام والمتابعة على 8
 .حسب حاجتهم لي

     

اقوم بتعويد الطالب على التعاون في إعادة األدوات  9
 .أماكنها الصحيح بعد انتهاء الدرسإلى  واألجهزة

     

 
 رابعا: كفايات تنفيذ الدرس 

أوافق  الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

أوافق 
بدرجة 
 قليلة

 ال أوافق

      أقدم الماده الدراسية بشكل واضح وبتسلسل منطقي. 1
أوجز في الشرح النظري والتركيز على التطبيق  2

 العملي.  
     

أراعي عوامل األمان والسالمة عند تنفيذ انشطه  3
 الدرس. 

     

أشعر بأنه ليس لدي القدره على أداء نموذجا عمليا  4
الطالب بشكل صحيح بمعظم للمهارات الرياضيه امام 

 االلعاب.

     

      استخدام لغة سليمة ومفاهيم رياضيه علميه في التدريس.  5
     استخدام انواع مختلفة من الحوافز المناسبة للمواقف  6
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 التعليمية. 
      أقوم بتجزئة المهارات الصعبة ليسهل تعليمها للطالب.  7
أشعر بأنه ليس لدي القدره على استثاره دافعيه الطالب  8

 واهتمامهم لتعلم مهارات جديدة. 
     

 
 خامسا : كفايات الوسائل واألساليب واالنشطه 

أوافق  الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

أوافق 
بدرجة 
 قليلة

 ال أوافق

أشعر بأنه ليس لدي القدره على استخدام أساليب تدريس  1
 متنوعة ومناسبة للطالب. 

     

أقوم بالتنويع في التشكيالت الرياضيه المحببة لدى  2
 الطالب.

     

أشعر بأنه ليس لدي القدره على استخدام طرق التدريس  3
الحديثه )االكتشاف ,حل ألمشكالت الطرق غير 

 في عمليه التدريس.المباشره ,... الخ ( 

     

استخدم الوسائل التعليمية )السمعية والبصرية (بفعالية  4
 .لزيادة فهم الطالب لموضوع الدرس

     

استخدم اإلمكانات الرياضيه المتوفرة والبديلة عند  6
 الحاجه. 

     

استخدم طرق التعليم المختلفة )الكلية , الجزئية , الكلية  7
 .الجزئية (

     

اقوم باختيار التمرينات التي تنمي عناصر اللياقة البدنيه  8
 الخاصة بموضوع الدرس. 

     

 
 سادسا : كفايات التقويم 

أوافق  الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

أوافق 
بدرجة 
 قليلة

 ال أوافق

      التعليمية.استخدم أسلوب التقويم المناسب لالهداف  1
أقوم بإجراء االختبارات الدوريه لمعرفه مستوى  2

 .الطالب
     

أقوم بإعداد االختبارات المتنوعة األغراض والممثلة  3
 .لمحتوى الماده الدراسية

     

أشعر بأنه ليس لدي القدره على وضع اسس و معايير  4
 .لعمليه تقويم الطالب وتوضيحها لهم

     

استخدام وسائل جمع البيانات المختلفة للتعرف على  5
 مدى تعلم الطالب )كالمالحظة واالستبيان (. 

     

       .اراعي اإلستمراريه في عمليه التقويم 6
استخدام السجالت التتبعيه الفردية لكل طالب في عمليه  7

 .التقويم
     

      اقوم بمساعده الطالب على عمليه التقويم الذاتي. 8
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 هيئة التادريس فيهما أعضا لرؤسا  الادوائر األكااديمية في جامعتي القادس وبيت لحم من وجهة نظر  اإلاداري ادا األواقع 
 احالم محسن    محماد الطيطي    أحماد أبوسمرة ادمحمو 

 لي الفلسطينيةاوزارة التربية والتعليم الع       رام اهلل - المفتوحة جامعة القادس                سالقاد – جامعة القادس         
 فلسطين            

 4/2/2016تاريخ القبول:                         30/12/2015تاريخ التسلم: 
هيألددة التدددرين في مددا   أعضددا لرؤلددا  الدددواألر اأماديميددة فددي جددامعتي الحدددن وبيددت لحددم مدد  وج ددة   ددر  اإلداري دا واقددا اأ إلدد هدددفت هددلد الدرالددة التعددر  

، والبددال  2015\2014للعددام الجددامعي   جددامعتيالهيألددة التدددرين المتنددر ي  فددي  أعضددا والددتمدم البدداحاو  المدد  ف الوتددني، وتمددو  مجتمددا الدرالددة مدد  جميددا 
 البيا دداتلجمددا  االلددتبا ة( فددردا ، والددتمدم البدداحاو  أدا  132) أفرادهددا عي ددة الدرالددة عي ددة ع ددواألية )ببحيددة(، بلدد  عددددت ما دد  فددي حددي  ا  ( عضددو 492عددددهم )

وأ  درت  م التححق مد  تددق ا وابات دا بدالبرق التربويدة واإلحتداألية الم الدبة ت( فحر  موزعة عل  مجاالت الدرالة  و  42تححيق أهدا  الدرالة، وتمو ت م  ) ل
هيألددة التدددرين جددا  بدرجددة عاليددة  وبمتولددب  أعضددا لرؤلددا  الدددواألر اأماديميددة فددي جددامعتي الحدددن وبيددت لحددم ممددا يددراد  اإلداري دا واقددا اأ أ ف الدرالددة  تدداأل

تعدز  لمتييدراتا الجد ن،  ياإلدار  دا (  مما أ  رت ال تاألف عدم وجدود فدروق لات داللدة إحتداألية بدي  تحدديرات أفدراد عي دة الدرالدة لواقدا اأ80 3حلابي قدرد )
 المؤهل العلمي، المبر ، الجامعة 

  (جامعة بيت لحم، ة الحدنماديمية ، جامعأرؤلا  الدواألر ا اإلداريدا  أا االكلمات المفتاحية)
 

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

Mahmoud A Abu Samra   Mohammed Titi              Ahlam Mohsen 
he study aimed at identifying the administrative performance of the heads of academic departments in both Al-
Quds 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). 

 

  النظريةخلفية المقادمة وال
علددم وفدد ، علددم يتبددور ويتجدددد،  اإلدار  أ أتددبم مدد  المعددرو  

ارتحددددا  ال يحددددل ع  ددددا  اإلدار حيددددث يلددددع  هددددلا العددددالم ل رتحددددا  بدددد
بالميدددادي  اأمدددر ، بدددل وقدددد تمدددو  مددد  أهدددم العلدددوم، مدددو   جدددا  

 يدددددار  ا إلددددد يع دددددي  جدددددا  المؤللدددددة، وف دددددل ا قدددددد يحدددددود  اإلدار 
منددد ، حيدددث يعتمدددد علددد  الموهبدددة  دالمؤللدددة  ومددد  ادددم يددد تي دور 

فدددددي  اإلبددددددا ال متدددددية والمبدددددر  العلميدددددة، والم دددددارات النرديدددددة و 
  الد اديدة فدي اإلع يدر ب  داوالمجتما والجو   ال التعامل ما اإل

والمجتما، وهلا ما يجعل في ا لملة ف يدة وضدربا  فللدنيا  ال يممد  
 للمدير ال اجم االلتي ا  ع  ا 

ة ال تحتتر عل  مراحل اتمال الحرارات والرقابة اإلداريالعملية  أ 
الحيدداد  الحازمددة لتححيددق أهدددا   أوية،  الدد علدد  أعمددال الحددو  اإل

م  ددا حلدددب  أمددوريتضددم  عددد   اإلدار من ددوم   إرو ، بددل الم دد

الت  دددديم والتوجيددددم والتعامددددل مددددا المرؤولددددي  ب لددددلوب يمددددو  فيددددم 
و ، واحتددددددرام الم دددددداعر،  االتعامددددددل مددددددا الملددددددتجدات، ورو  الحدددددد

تبددددددا  اوال ددددددعور بالرضددددددا والحددددددر، علدددددد  تححيددددددق اأهدددددددا ، ب
 (  2006 األاليب العلمية)حلي ،

واع دددددددا وملدددددددتويات ا أ بممتلددددددد   ،دور المؤللدددددددات التعليميدددددددة  إ
تدد ار ب ددمل واضددم بددالتبورات العديددد  فددي ممتلدد  يواهتمامات ددا، 

 دددواحي الحيدددا   ولمدددي يتححدددق هددددف ا مددد  العمليدددة التعليميدددة التدددي 
يحوم ب دا عضدو ال يألدة التدريلدية فدي الجامعدة، فد  بدد مد  اأمدل 

 ري دددددددددددددي ،أداألدددددددددددددمبعدددددددددددددي  االعتبدددددددددددددار بالمنايدددددددددددددات التدريلدددددددددددددية 
(1999Rene,). اأمدددداديمي فددددي الجامعددددات  دا حيددددث لحددددي اأ

  ااهتماما  متزايدا ، وماتة فدي  دل اأمدل ب  دام االعتمداد وضدم
الجدددود  فدددي التعلددديم  حيدددث  دددمل التحيددديم جميدددا ع اتدددر ال  دددام 

T 
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الجددامعي مدد  مددددم ت وعمليددات وممرجددات، بي مدددا يترمددز تحيددديم 
ألالدددية فدددي التددددرين والبحدددث علددد  الو ددداأل  الجامعيدددة ا دا اأ

  العلمي ومدمة المجتما
)التعليمي دا تحييم اأ( ال  أ   (Anninos,2008ي ير أ ي ونو 
( دامدددل المؤللدددات التعليميدددة العاليدددة المبدددو  األالدددية اإلداريو 

وجعل ددا أماددر  دا التمددال الحددرارات الموضددوعية، وزيدداد  فاعليددة اأ
ت ددمل الوحددد  الت  يميددة األالددية    مددو  الدددواألر اأماديميددةتميددزا  

فددي المؤللددات الجامعيددة، إل يحددا علدد  عاتح ددا الدددور المبيددر فددي 
تححيق أهدا  الجامعات في   ر الدوعي والمعرفدة، وت ميت دا عد  

يدددة و اعدددد الدددداألر  اأماديميدددة حجدددر الز تبريدددق البحدددث والتببيدددق  و 
دامدددددل    الددددد تمادددددل المليدددددة لجلدددددم اإل بال لدددددبة للجامعدددددة، ف دددددي

تتدد ل  مدد  المليددات والمعاهددد، إل تتمددو  مددل  ا ددأ امعددة حيددث الج
ماديمية يتول  اأدواألر م  المع د تابا للجامعة م  عدد  أوملية 

مددل م  ددا تدددرين المددواد التددي تدددمل فددي امتتاتددم، ويحددوم علدد  
م الدددددلاتي مددددد  ال احيدددددة العلميدددددة  دددددابحا دددددا، ويمدددددو  لمدددددل قلدددددم مي

 ة اإلداريو 
و ينددة رألددين الددداألر  اأماديميددة تعددد واحددد  مدد  أهددم الو دداأل    إ

فددي ال يمددل الت  يمددي بالمليددات والجامعددات، ويماددل رألددين الحلددم 
مد  تعددد فدي الم دام  دورد بما يتضم م ةاإلداريالحياد  اأماديمية و 

دوار الم وبدددة بدددم، وتدددزداد ملدددؤولياتم، فيواجدددم تحدددديات مايدددر  واأ
علددد  تلددديير  دددؤو  الدددداألر   ن قاتدددرا  عملدددم لدددي أ ومت وعدددة، إل 

 أ يرا  روتي يددددا   ومبا ددددر  أعمالددددم الت  يميددددة فحددددب، بددددل يجددددب يتلدددد
بي  مت زمددددي  متمدددداملي  فددددي م  ومددددة واحددددد ،  اي ددددمل علدددد  جدددد

ب اأمدداديمي المتعلددق بالعمليددة التعليميددة والبحايددة،  ددال مدداا الجو أ
الجامعة وموضوعات ا الرألين الدلي يعمدل علد    اوهو ألان ب ي

وهددددو الملددددؤول عدددد   اإلداريب  دددداي مدددداا الج اتححيددددق أهدافددددم، وا
متددبن   ل )و ب اأ ددات يألددة الم ددام الم الددب لتححيددق أعبددا  الج

 (  2002والليد،
في تححيق  دوعل  الر م م  أهمية عمل رألين الحلم، وأهمية دور 

ممدددد  يتددددول  هددددلا العمددددل،  مايددددرا    إأهدددددا  الددددداألر  والجامعددددة، فدددد
بق اودو  لدددد اإلدار   عمل ددددم دو  رؤيددددة واضددددحة لمجددددال و ؤ يبددددد

هدلا الم تدب مد  تدنو   إلد مبر  إدارية، ف دم يد تو   أوإعداد 
هيألددة التدددرين، فامتيددار رألددين الددداألر  وتعيي ددم  أعضددا البدداحاي  و 

فددددددددي م تددددددددب، يعتمددددددددد فددددددددي اليالددددددددب علدددددددد  م ددددددددارات البحددددددددث 

 اإلداري دا الضددددددو  حددددددول اأ والتدرين وهددددددلا يلددددددتوجب تلددددددليب
ل ددا بالدرالددة والتحليددل و ا، مدد  مدد ل ت لرؤلددا  الدددواألر اأماديميددة

 العلمي، وهلا ما تلع  إليم الدرالة الحالية 
 مفهوم األادا  واألادا  اإلاداري

 جاز ال اجم ( يع ي"اإل94، ، 2002مما عرفم  تر) األادا ،
الممارلة ع  ترجمة المعار  ال  رية إل  م ارات م  م ل 

العملية والتببيحية ل لد ال  ريات، وبوالبة المبرات المتراممة 
، 1997)  والممتلبة في مجال العمل" وعرفم عبد المحل 

( ب  م " الممرجات أو اأهدا  التي يلع  ال  ام إل  5،
( الوارد ع د التراير  Hanynes) ها ي نتححيح ا"  أما 

ي يحححم المو   ع د قيامم ( فير  اأدا  ب  م ال اتف الل2011)
 ب ي عمل م  اأعمال في الم  مة 

وي ح  ه ا ارتباب من وم اأدا  بالممرجات واأهدا  التي 
تلع  الم  مة إل  تححيح ا، لللك ف و من وم يعمن مل م  
اأهدا  والولاألل ال زمة لتححيح ا  أي أ م من وم يربب بي  

إل  تححيح ا الم  مات، أوجم ال  اب وبي  اأهدا  التي تلع  
ع  بريق م ام وواجبات يحوم ب ا العاملو  دامل تلك 

 ( ع 2011) (  وي حل التراير 2004الم  مات ) الر يدي، 
أ  اأدا  هو حتيلة  (.Wagner et al)  مرو آوا  ير و 

تناعل عاملي الحدر  والدافعية معا ، فالنرد قد يمتلك الحدر  عل  
  إأدا  العمل، ولم م ل  يمو  قادرا  عل  ا جازد بمنا   وفاعلية 

لم تم  لديم الدافعية المافية أداألم، والعمن تحيم، فحد تتوفر 
ؤديم بال مل لد  النرد الدافعية المافية أدا  العمل، لم م قد ال ي

 المبلوب لعدم توفر الحدر  عل  للك 
فيرتبب ب دا  النرد حي  قيامم بعمل أما مفهوم األادا  اإلاداري 

( أ  اأدا  2010) إداري، م ما ما  بليبا ، ل لا ير  مردي
اإلداري يتعلق بما يحوم بم مو   أو مدير م  أعمال وأ  بة 

م  و ينة ، ويمتل  دامل المؤللة مرتببة بو ينة معي ة
عرفم ال اما  ت  وجد بي  ما عامل م ترك  و ا  أمر ، و 

 جاز النرد لما ُيل د إليم م  م مات إ( ب  م" 132، ،2001)
 إدارية بمناية وفاعلية 
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 عناصر األادا  اإلاداري
ع اتر اأدا  اإلداري أرما م التي بدو  ا ال يتححق هلا تمال 

بالعاملي  معرفت ا  اأدا ، وت وعت هلد الع اتر، والتي ينترض
والتمم  م  ا ب مل جيد، للوتول إل  اأدا  اإلداري المبلوب، 

 ( إل  أهم هلد الع اترا2010وي ير مردي)
  المعرفة بمتبلبات الو ينةا وت مل المعار  والم ارات

 الن ية والملنية العامة ع  الو ينة والمجاالت المرتببة ب ا 
  العمل اللي يلتبيا ممية العمل الم جزا  أي محدار

المو   ا جازد في ال رو  العادية، ومحدار لرعة 
 اال جاز 

  ،الماابر   والواوقا وت تمل الجدية والتنا ي في العمل
ولية العمل، وا جازد في الوقت ؤ والحدر  عل  تحمل مل

المحدد، ومد  حاجة المو   لإلر اد والتوجيم م  قبل 
 الم رفي  وتحييم  تاألف عملم 

  اإلداري للمؤللة أو الم  مة يتمال بمجمو  اأدا ات واأدا
اإلدارية للوحدات في المؤللة، في حي  يمو  أدا  الوحد  
الت  يمية  اتف ع  مجمو  اأدا ات اإلدارية أفراد هلد الوحد   

اإلداري النردي، أ  أي ه ا يبرز أهمية العمل أو اأدا  وم  
آمر عل  محتلة ملل في هلا العمل لي عمن ب مل أو ب

اأدا  اإلداري للمؤللة، وهلا يتنق ما ما تبرحم   رية ال  م 
 في اإلدار 

 العوامل المؤثرة في األادا  اإلاداري
تبي  أ  اأدا  اإلداري ج د ب ري، يحوم بم أفراد مؤهلو ، وفق 

 ي  المؤللة، ب د  تححيق أهدا  المؤللة، اأ  مة وقو 
إل  اأجود، دو ما االمتنا  واالرتحا  ب ا بالتمرار م  جيد 

بملتو  معي  م  اأدا   هلا هو اأتل في العمل اإلداري، 
لجميا المؤللات ولجميا العاملي  في ا  ولم  هلا الج د وهلا 
اأدا  لين بالضرور  أ  يمو  وفق الملتو  المبلوب، أو أ م 
يتراجا بدال  م  أ  يتحدم، وقد يعز  هلا إل  مجموعة م  

( ومحمود 2003م  ا، مما أ ار الي ا مل م  العماج)العوامل، 
 (ا1997)
   يدداب اأهددددا  المحددددد ا فالم  مددة التدددي ال تمتلدددك مببدددا 

تنتدددددديلية لعمل ددددددا وأهددددددداف ا، ومعدددددددالت اإل تدددددداج المبلددددددوب 
أداأل ددا، لدد  تلددتبيا قيددان مددا تححددق مدد  ا جدداز أو محالددبة 

مو ني ا عل  ملتو  أداأل م لعدم وجود معيار محددد ملدبق 
لددللك، وهددلا يددؤدي إلدد  تلدداو بددي  المددو ني  مدد  لوي اأدا  

 الجيد ما م  هم أقل درجة 
  عدم م ارمة العاملي  في إعدم الم ارمة في اإلدار ا  

الملتويات اإلدارية الممتلنة في التمبيب وت ا الحرارات، 
يلاهم في وجود فجو  بي  الحياد  اإلدارية والمو ني  في 

لتالي يؤدي إل  ضع  ال عور الملتويات الد يا، وبا
بالملؤولية والعمل الجماعي لتححيق أهدا  الم  مة، 
ويؤدي إل  تد ي ملتو  أدا  المو ني ، ل عورهم ب   م لم 

 جازها، أو إي ارموا في ت ا الحرارات واأهدا  المبلوب 
 الحلول للم م ت 

   امت   ملتويات اأدا ا م  العوامل المؤار  عل  أدا
عدم  جا  األاليب اإلدارية التي تربب بي   المو ني 

معدالت اأدا  والمردود المادي والمع وي اللي يحتلو  
عليم، فملما ارتبب ملتو  أدا  المو   بالترقيات 

حتل علي ا، ملما ما ت عوامل التحنيز يوالع وات التي 
 ير مؤار  بالعاملي ، وهلا يتبلب   اما  مميزا  لتحييم أدا  

 يز النعلي بي  م يليتم التم المو ني 
  الرضا الو ينيا الرضا الو يني م  العوامل األالية

المؤار  عل  ملتو  اأدا  للمو ني ، فيياب الرضا 
الو يني أو ا مناضم يؤدي إل  أدا  ضعي ، ويت ار 
الرضا الو يني عاد  بعدد مبير م  العوامل الت  يمية 

 وال متية للمو   
 ليب اإلداري في الم  مة يع ي ضيا  التليب اإلداريا الت

لاعات العمل في أمور  ير م تجة، بل وقد تمو  مؤار  
ب مل للبي عل  أدا  المو ني  اآلمري ، وقد ي    التليب 

  تيجة أللوب الحياد  أو اإل را  دامل الم  مة 
  اإلحلان باأم  لد  المو   إ ياب اأم  الو ينيا  

لتحرار في العمل، ويعد ألالا  يع ي حالة م  البم  ي ة واال
لل جا  واالبتمار، إل يعد ضرور  م  ضرورات اإل تاج 

   (2009) ، التراير  والحضا النمري واإلداري في العمل
  ياب العدالة في الترقيات والحوافزا يرتبب العاملو  في 

المؤللات ألباب عد ، م  ا االقتتادية، واالجتماعية، 
والم  ية، والمع وية و يرها  وتمو  جميع ا م  أجل إ با  
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حاجات م، وتححيق أهداف م  فالمل يلع  للحتول عل  هلد 
حدمم الحاجات م  م ل أداألم في المؤللة، والعمل اللي ي

(  بالمحابل ي ت ر المو   أ  يجد Reitz, 1981) ل ا
العدالة في المعاملة، واأجر الم الب، والحافز المحنز 
للعمل واإلبدا ، وفي  ياب العدالة هلد م  قبل رؤلاألم 
ليجد  نلم ينحد الدافعية للعمل، وي عمن للك عل  أداألم 

 اإلداري  
 قياس األادا  اإلاداري
عام، واأدا  اإلداري ب مل ما، دو ما ي ل اأدا  ب مل 

مع   ما لم يتم قيالم، بمع   التعر  إل  هلا اأدا  بالتمرار، 
م  م ل الم   ع  جوا ب الحو  والضع ، ومحار ة ما تم 
الحيام بم بمعايير محدد  وواضحة معد  ملبحا ، أو م  م ل 

ا ي  مد  قيام المو   بالم ام الموملة اليم وفق اأ  مة والحو 
 ( 2005) أحمد وعبد المريم،  المعمول ب ا في المؤللة

قيان اأدا  اإلداري يؤدي للتعر  ( أ  2011ير  محل  )و 
إل  ملتويات العمل ومنا   العاملي ، ومواب  الحو  والضع  
في اأدا ، والتعر  إل  النرق بي  ملتو  اأهدا  المرلومة 

م  وحدات في المؤللة وملتو  ال تاجات التي تحححت 
المؤللة الممتلنة  مما يل م تحييم اأدا  في التعر  إل  
مجاالت التبوير المبلوبة للعاملي  وبالتالي تدريب م وفق ألن 
م  ية مدرولة، وللك ل رتحا  بملتو  اأدا ، وبالتالي االرتحا  

 بممرجات المؤللة 
مجموعة م  األباب التي تجعل م  قيان  ترتد وعليم

 وهيا داري أمرا  لي أهمية ماتةاأدا  اإل
تل م معرفة قيان اأدا  في تحديد االحتياجات والبرامف   1

 التدريبية التي يتبلب ا تحلي  أدا  العاملي  في المؤللة 
تعد عملية قيان اأدا  اإلداري م  اأمور األالية   2

لتوتي  العمل اإلداري، وتحديد الملؤوليات والم ام 
تدفا العاملي   حو أدا  م ام م بمنا   الموملة، لمو  ا وليلة 

 وفاعلية 
تل م عملية قيان اأدا  اإلداري في معرفة معوقات العمل   3

اإلداري، وهلا يوفر النر، الم البة لإلدار  العليا بمعرفة 
مما  الملل والضع  في اللواألم والليالات والبرامف 

 المببحة 

بمجموعة م   وتت ار عملية قيان اأدا  اإلداري، أو تحييمم،
 (، اليحيوي2005)  العوامل أو المؤاراتا أحمد وعبد المريم

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

  ية في العمل،  ياب المتابعة يمم  أ  تبي  عل  الم
والمحالبة ل تاألف عمليات التحييم، أو عدم اأمل ب تاألف التحييم 
والحيان هلد م  قبل اإلدار  العليا للمؤللة، لوا  في الترقيات 
أو الحوافز، أو التعيي ات في م اتب إدارية، أو عدم لنت   ر 

تحبل، المحتري  لمواب  تحتيرهم ب د  تحلي  أداأل م في المل
واألوأ م  هلا ملم أ  ال ُتعتمد  تاألف تحييم اأدا  هلد، وُيماف  
المحتر، وُي ل  المبد ، وال ُي  ر إل  أداألم المتميز م  قبل 
إدار  المؤللة  ع دها ت بنئ المنا ات، ويييب اإلبدا ، 

العليا،  اوتتراجا المؤللة ع  ماي ت ا في تححيق أهداف 
المد ، ال ت لجم ورلالة المؤللة وتحتتر عل  أهدا  قتير  

 التي أ  ألت م  أجل ا 
 األكااديمية ةرئيس الادائر 

يمادددددل الحلدددددم اأمددددداديمي الوحدددددد  اإلداريدددددة اأولددددد  فدددددي ال يمدددددل 
الت  يمدددي فدددي الجامعدددة، إل ال يممددد  للجامعدددة أ  تححدددق أهدددداف ا 
وتدددؤدي رلدددالت ا إال مددد  مددد ل اأقلدددام اأماديميدددة، فمايدددر هددددي 

تتدددر مدد  قمددة الت  دديم ال يملددي للجامعددة )مجلددن الحددرارات التددي 
 ( 2011الجامعة( تبدأ م  الحلم اأماديمي )اليحيوي، 

والمعرو  أ  ال يمل الت  يمي للجامعدة، أي جامعدة، يتمدو  مد  
الحلددم اأمدداديمي، والددلي يت ددمل مدد  أعضددا  هيألددة التدددرين فددي 

رألالدة للك الحلم، برألالة رألين الحلم اأماديمي الُمعي  م  قبدل 
الجامعة، وهو أتير وحد  إدارية في الجامعدة، ادم ه داك مجلدن 
المليدددة الدددلي يت دددمل مددد  رؤلدددا  اأقلدددام اأماديميدددة فدددي المليدددة، 
يرألددم عميددد المليددة، اددم مجلددن العمدددا ، والددلي يت ددمل عدداد  مدد  
عمددددا  مليدددات الجامعدددة، ويرألدددم  األدددب رألدددين الجامعدددة لل دددؤو  

وه دداك مجلددن الجامعددة الددلي يددتم اأماديميددة، أو رألددين الجامعددة، 
ت ميلم عاد  مد   دواب رألدين الجامعدة وملداعديم، ويرألدم رألدين 
الجامعددة  هددلا هددو ال يمددل الت  يمددي للجامعددات ب ددمل عددام، مددا 
امت   في بعض الجوا ب، وهلا ما هدو قداألم فدي جامعدة الحددن 
ومع ددددم جامعددددات الددددوب   أمددددا الج ددددة الم ددددرفة علدددد  الجامعددددة، 
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لددم الليالدددات العامدددة، والملددؤولة عددد  التمويدددل والملددؤولة عددد  ر 
ف ي مجلدن أم دا  الجامعدة برألالدة رألدين مجلدن اأم دا ، والدلي 

ت الجامعددددة  يعددددي  مدددد  ج ددددات عليددددا، حلددددب الج ددددة التددددي أ  دددد
وت ددر  علي ددا، فحددد تمددو  الدولددة، وقددد تمددو  ج ددات محليددة، أو 
ج ددات مارجيددة، ممدداهو الحددال فددي جامعددة بيددت لحددم، ولمددل مدد  

حدددات اإلداريددة م ددام وفددق ال  ددام الددداملي للجامعددة، ومددا هددلد الو 
 يع ي ا ه ا هو الداألر  الحلم اأماديمي 

( فددي درالددتم إلدد  أ  الددداألر  اأماديميددة 2010وي ددير الحجيلددي )
الحدددو  الناعلدددة اأولددد  فدددي تحديدددد م مدددم الجامعدددة وا  تاج دددا  يهددد

  أهدم العلمي والتم ولوجي، وتعد و ينة رألين الحلم اأماديمي م
الو دددداأل  فددددي ال يمددددل الت  يمددددي للجامعددددة، وتتعدددددد م ددددام رألددددين 
الددداألر  اأماديميددة لت ددمل جوا ددب إداريددة، وأمددر  أماديميددة  فيحددوم 
بالتدرين واإل را  عل  عملية التددرين فدي داألرتدم، إضدافة الد  
ملدددددؤوليات إداريدددددة تتعلدددددق بتلددددديير  دددددؤو  الدددددداألر  فدددددي الددددددامل، 

أمدر ، والمليدات اأمدر ، والعمداد  وع قات الحلدم مدا اأقلدام ا
ورألالددة الجامعددة، والمجتمددا المحلددي، وت نيددل التعليمددات واأ  مددة 
والحوا ي  في مل جا ب م  جوا ب العمل الجامعي  مما أ  م ام 
وملددددددؤوليات رألددددددين الددددددداألر  اأماديميددددددة ت ددددددمل جددددددا بي ، اأولا 

، وهددددو الجا ددددب اأمدددداديمي، المتعلددددق بالعمليددددة التعليميددددة والبحايددددة
ألددددان ب يددددا  الجامعدددددة وموضددددوع ا الدددددرألين، والجا ددددب الادددددا يا 
الجا ددددددب اإلداري، وهددددددو الملددددددؤول عدددددد  ت يألددددددة الم دددددددام اإلداري 

 الم الب لتححيق أعبا  الجا ب اأول 
 وأسئلتها مشكلة الادراسة

ي ددددير اأدب التربددددوي، ممددددا الح  ددددا، الدددد  أهميددددة الدددددور الم دددداب 
رألددين الددداألر  االماديميددة  البددا  بددرألين الددداألر  اأماديميددة، ممددا أ  

ال يحمدددل مدددؤه   لدددم ع قدددة بددداإلدار ، وا  مدددا فدددي مجدددال تمتتدددم 
الدددقيق، علمددا  بدد   دور رألددين الددداألر  يلددتدعي تددوافر المايددر مدد  
الم دددارات اإلداريدددة واأماديميدددة وتدددنات  متدددية، تؤهلدددم للعمدددل 
بمندددا   وفاعليدددة،  ف دددلا ملدددم يلدددتدعي الوقدددو  علددد  واقدددا اأدا  

داري لددرألين الددداألر  لمعالجددة مددواب  الضددع  وتعزيددز مددواب  اإل
 الحو  

  ملة الدرالددددة فددددي اللددددؤالي  الرأليلدددديتحديددددد م دددد  وعليددددم يممدددد  
 اآلتيي ا

 اأقلددامو لرؤلددا  الدددواألر  اإلداري دا مددا واقددا اأ ل:"والسؤؤؤال األ 
 أعضدا اأماديمية في جامعتي الحدن وبيت لحم م  وج ة   ر 

 هيألة التدرين في ما"؟
ا" هددل تمتلدد  تحددديرات أفددراد عي ددة الدرالددة لواقددا يناالسؤؤؤال الثؤؤ

لرؤلدددددا  الددددددواألر اأماديميدددددة بدددددامت   متييدددددرات  اإلداري دا اأ
الدرالةا الج ن، والمؤهدل العلمدي، والمبدر  فدي التعلديم الجدامعي، 

  ؟والجامعة التي يعمل ب ا عضو هيألة التدرين
 أهمية الادراسة:

تلتمد هدلد الدرالدة أهميت دا مد  الموضدو  الدلي ت اولتدم والمتعلدق 
بمحاولة التعر  إل  واقا اأدا  اإلداري لرؤلا  الدواألر واأقلام 
اأماديمية في جامعتي الحدن وبيت لحم م  وج ة   ر أعضدا  
هيألدة التددرين في مدا، ممدا تعددد هدلد الدرالدة بماابدة إضدافة علميددة 

م وهدددددو واقدددددا اأدا  اإلداري لرؤلدددددا  م مدددددة لت اول دددددا جا دددددب م ددددد
الدواألر واأقلام االماديمية في الجدامعتي ، ممدا تممد  أهميدة هدلد 

عدام والممتبدة  لالدرالة فيما تحدمم مد  فاألدد  للممتبدة العربيدة ب دم
تممددد  أهميدددة الدرالددة مو  دددا مددد  النللددبي ية ب دددمل مدددا،، ممددا 

والتددي بدددورها قددد تنيددد  فددي مجال ددا ومجتمع ددا  الحدياددةالدرالددات 
يممدد  ، ممددا الج ددات المع يددة بتبددوير مؤللددات التعلدديم الجددامعي

العمليدددة  أدا يدددة فدددي تحلدددي   اااللدددتناد  مددد   تددداألف الدرالدددة الميد
توتدديات  إلدد ة فددي جددامعتي بيددت لحددم والحدددن والتوتددل اإلداريدد

تبدددي  لرؤلدددا  الددددواألر ، اضدددافة الددد  أ  دددا  دا محترحدددة لتبدددوير اأ
اأماديميدددة الدددلي يعدددد   ور الدددلي يحدددوم بدددم رألدددين الدددداألر أهميدددة الدددد
يمو  لديدم  أ والحاألم عل  تححيق أهدا  الجامعة و  ،يةو احجر الز 

 تتور واضم لدورد 
 أهاداف الادراسة: 

 اإل  التعر  الدرالة ت هلدهدف
التعدددددر  الددددد  واقدددددا أدا  رؤلدددددا  الددددددواألر اأماديميدددددة فدددددي    1

أعضددا  هيألدددة جددامعتي الحدددن وبيدددت لحددم مدد  وج دددة   ددر 
  التدرين في ما

التعددر  الدد  واقددا أدا  رؤلدددا  الدددواألر اأماديميددة فددي  دددل   2
  متييرات الدرالة 

تحديم التوتيات الم البة للوي الع قة للعمل علد  االرتحدا    3
 ب دا  رؤلا  الدواألر اأماديمية في الجامعات النللبي ية 
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 محادادات الادراسة
 ما  ل لد الدرالة المحددات التاليةا 

ال يألدات التدريلدية،  أعضدا الدرالة عل   تقتتر االحد الب ريا 
المتندددر ي  وال دددابحي  بالليدددة العربيدددة فدددي جدددامعتي الحددددن وبيدددت 

   لحم
 الدرالة عل  جامعتي الحدن وبيت لحم  تتتر اقيا ما الحد الم

لعدددام الجدددامعي يدددة فدددي ا ايا تدددم إجدددرا  الدرالدددة الميد االحدددد الزمددد
2015/2014  

 المصطلحات
 ا هي جامعدة فللدبي ية تحدا فدي مدي دة الحددن جامعة القادس

وضددددواحي ا، ويحددددا الحددددرم الرأليلددددي فددددي أبددددودين/ ضددددواحي 
الحددددن، فدددي حدددي  للجامعدددة مواقدددا فدددي ال دددي  جدددرا  وبيدددت 

بلحددت بالددم جامعددة الحدددن  اح ي ددا، والبلددد  الحديمددة والبيددر    
ت قاألمة فدي مدل مد  الحددن ورام ما بعد توحيد أربا مليات  

اهلل) العلدددددوم والتم ولوجيدددددا، الددددددعو  وأتدددددول الددددددي ، والمليدددددة 
العربيددددة للم دددد  التددددحية، مليددددة ه ددددد الحلددددي ي/ دار البنددددل 

( الد  بالدب 11العربي(، ويلتحق ب دا حاليدا  مدا يزيدد علد  )
دبيدة، وبدرامف وبالبة، وتضم العديدد مد  المليدات العلميدة واأ

 عليا  الدرالات ال
 ي ددا فددي مدي ددة  اا جامعددة فللددبي ية تحددا مبجامعؤؤة بيؤؤت لحؤؤم

ل مد  بلبت دا مدا بدايدة و بيدت لحدم، بددأت بالدتحبال الندوج اأ
( 112  حيددددددث بدددددددأت ب )1972/1973 العددددددام الجددددددامعي

تددددددبحت مدددددد  أبالبددددددا  وبالبددددددة، وتولددددددعت الجامعددددددة حتدددددد  
البلبدددة، والع دددرات   الآرحاب دددا فدددي الجامعدددات التدددي تضدددم 

 هيألة التدرين  أعضا م  
 ( ب  م" 132، ،2001تعرفم ال اما  ) ااألادا  اإلاداري

ا جاز النرد لما ُيل د إليم م  م مات إدارية بمناية 
 وفاعلية" 

 المدرن في الجامعة والمتنرغ لم امم  اعضو هيئة التادريس
 الو ينية، وم  حملة   اد  الماجلتير أو الدمتوراد 

 ا عضددو هيألددة تدددرين فددي رئؤؤيس الؤؤادائرة )القسؤؤمد األكؤؤااديمي
الجامعدددة، يعددددي  لرألالددددة الددددداألر  وفددددق   ددددام الدوريددددة أو مدددد  

رألالدددددة الجامعدددددة، وممددددد  يحملدددددو  رتبدددددة األدددددتالية، ولمدددددد  
 ( 1997عامي   البا  قابلة للتجديد)حمد، 

 الادراسات السابقة
 د الدرالة،دب التربوي المتعلق بموضو  هلأبعد االب   عل  ا

، لدرالات التي ت اولت هلا الموضو   اتبي  أ  ه اك العديد م
، والتي جا ت عل  تلة وايحة ب لد ول حوم بعرض بعض ا

 اب حدا ا ويتم عرض ا وفق تلللل زم ي، بد ا الدرالة،
التعر  ال  درجة امت ك رؤلا  د 2014) البطيجا ت درالة 

قلام اأماديمية في جامعة حاألل للمنايات الحيادية وتحديرهم اأ
( فحر  52، التمدم الباحث التبا ة ممو ة م )أهميت الدرجة 

لتم مجاالت، وقام بتوزيع ا عل  أفراد عي ة الدرالة   موزعة عل
( فردا   أ ارت  تاألف 24قلام اأماديمية بليت )م  رؤلا  اأ

الدرالة أ  درجة امت ك رؤلا  اأقلام اأماديمية للمنايات 
الحيادية جا ت عالية، بي ما تحديرهم لدرجة أهميت ا فحد جا  

بعدم وجود فروق دالة بدرجة عالية جدا ، مما أ ارت ال تاألف 
درجة امت ك المنايات إحتاأليا  بي  تحديرات أفراد عي ة الدرالة ل

وأهميت ا تعزر لمتيير الرتبة العلمية والمبر ، في حي  أ ارت 
 ال  وجود فروق في امت ك المنايات تعز  لمتيير الملية 

التعر  إل  درجة ممارلة  د2013) الخطيب درالة هدفت
رؤلا  اأقلام اأماديمية في مليات الجامعة الملت ترية في 

ه دلة العمليات اإلدارية  ببحت هلد العراق أللوب إعاد  
بل   الدرالة عل  عي ة م  أعضا  ال يألة التدريلية في الجامعة،

( عضو هيألة التدرين، م  مجتما الدرالة البال  331) قوام ا
( فردا   التمدمت الباحاة ل لد الياية التبا ة ممو ة م  2292)
 ( فحر  موزعة عل  مجاالتا تبليب  إجرا ات العمل،30)

دراك العمليات  تحلي  تور  العاملي  في المليات، ف م وا 
اإلدارية، وتبوير المدمة المحدمة  أ  رت  تاألف الدرالة أ  
أعضا  ال يألة التدريلية في الجامعة، محور الدرالة، يرو  ب   
درجة ممارلة رؤلا  اأقلام في الجامعة أللوب إعاد  ه دلة 

ة لجميا المجاالت، العمليات اإلدارية ما  بدرجة متولب
بالتا ا  مجال تحلي  تور  العاملي  في مليات الجامعة حيث 

 جا  بدرجة مرتنعة 
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التعدددر  إلددد  ملدددتو  فاعليدددة د 2012الطراونؤؤؤة ) ولدددعت درالدددة
أدا  رؤلددا  اأقلددام اأماديميددة فددي جامعددة البلحددا  التببيحيددة مدد  
ة وج ة   ر أعضا  هيألة التدرين في دا، وقدد امتدار الباحدث عي د

(عضددددو هيألددددة تدددددرين ع ددددواأليا  مدددد  مجتمددددا 115) ممو ددددم  مدددد 
عضدوا ، وتدم الدتمدام الدتبا ة ممو دة  (718الدرالة الممو  مد  )

( فحر  محلمة إل  أربعة مجاالت، هيا ) العمل والبحث 38م  )
العلمدددددددي، التددددددددرين والتعلددددددديم، واإلداري والن دددددددي، البيألدددددددة ومدمدددددددة 

فاعلية أدا  رؤلا  اأقلدام المجتما(  ا  رت ال تاألف أ  ملتو  
اأماديميددة فددي جامعددة البلحددا  التببيحيددة مدد  وج ددة   ددر أعضددا  
هيألددددة التدددددرين في ددددا ب ددددمل عددددام مددددا  متولددددبا ، وجددددا  المجددددال 
اإلداري والن ي بدرجة مرتنعة، في حي  جا ت المجاالت اأمر  
بدرجددة متولددبة  وأ ددارت  تدداألف الدرالددة بعدددم وجددود فددروق دالددة 

ي  ملددددتويات فاعليددددة اأدا  اإلداري تعددددز  لمتييددددري احتدددداأليا  بدددد
المبددر  والرتبددة اأماديميددة، فددي حددي    ددرت فددروق تعددز  لمتييددر 

  الج ن 
إلد  محار دة  دOlorunsola, 2012) ولعت درالدة الورو لدوال

ملددددددتويات اأدا  الددددددو يني للعدددددداملي  فددددددي المجددددددال اإلداري فددددددي 
ال يألدددة  جامعدددات ج دددوب  دددرب  يجيريدددا مددد  وج دددة   دددر أعضدددا 

التدريلددية والمددو ني  اإلداريددي ، وامتددار الباحددث لعمليددة المحار ددة 
( وجددامعتي  علدد  الملددتو   stateجددامعتي  علدد  ملددتو  الدولددة)

( فددردا ، 400(، و ددملت الدرالدة عي ددة قوام دا )federalالمحلدي) 
والددتمدمت االلددتبا ة أدا  لجمددا البيا ددات  أ  ددرت  تدداألف الدرالددة 

الو يني بي   وعي الجامعات ما ت مت اب ة  أ  ملتويات اأدا 
 دو  أية فروق دالة 
للتعر  إل  واقا  د2011محسن ) ادراسة في حي  جا ت

اأدا  اإلداري لد  رؤلا  اأقلام في مليات التربية بجامعة 
) أعضا  هيألة التدرين(،  بيداد م  وج ة   ر التدريليي 

الج ن  وتمو  والتعر  إل  النروق بي  المدرلي  وفق متيير 
مجتما الدرالة م  جميا المدرلي  في مليات التربية في جامعة 
بيداد) اب  ر د، اب  ال يام، ملية الب ات(، والبال  عددهم 

( فردا   210( مدرلا ، أما عي ة الدرالة فما  عددها )1122)
وقامت الباحاة بب ا  أدا  ماتة بواقا اأدا  اإلداري لت لجم ما 

( مجاالت لألدا  اإلداري 7م  م ل تحديد ) متبلبات البحث
لد  رؤلا  اأقلام  أ  رت  تاألف الدرالة أ  رؤلا  اأقلام 

في مليات التربية بجامعة بيداد يتمتعو  بملتو  مرتنا م  
اأدا  اإلداري  وأ  رؤلا  اأقلام ل م معرفة ودراية بالم ام 

أفراد عي ة والم ارات اإلدارية  وال يوجد فروق بي  تحديرات 
 الدرالة لملتو  اأدا  اإلداري تعز  لمتيير الج ن 

فحد هدفت التعر  إل  معايير د 2011) ادراسة اليحيويأما 
أدا  الجود  ال املة ال متية لد  رؤلا  اأقلام م  
الجامعات اللعوديةا )التنات ال متية االيجابية والع قات 

والاليب تعزيزها    (،  اإل لا ية والتواتل والتناعل وأدا  العمل،
وتم التمدام الم  ف ال وعي بالتمدام المحابلة، والم  ف الممي 
بإعداد التبا ة حول ابعاد الجود  ال متية والاليب تعزيزها  

( عضوا م  أعضا  هيألة التدرين م  266تمو ت العي ة م  )
اللعوديي  الحاتلي  عل  رتبة ألتال م  جميا المليات 

(، أ ارت 1061ج لي  م  المجتما البال  )واأقلام وم  ال
 تاألف  المحابلة بعد تحليل ا إل  أ   معايير أدا  الجود  

 ال متية لد  رؤلا  اأقلام جا  بدرجة متولبة 
للتعر  إل  د 2011ختاتنة ) وفي  نن المضمو  جا ت درالة

فاعليدددددة أدا  رؤلدددددا  اأقلدددددام اأماديميدددددة فدددددي جامعدددددات ج دددددوب 
لحلددي ، البنيلددة( مدد  وج ددة   ددر أعضددا  هيألددة اأرد ) مؤتددة، ا

( فحددر ، تددم 41التدددرين  الددتمدمت الباحاددة الددتبا ة ممو ددة مدد  )
توزيع ددددا علدددد  عي ددددة ع ددددواألية مدددد  الجامعددددات المددددلمور  عددددددها 

( فدددردا   أ دددارت  تددداألف الدرالدددة أ  فاعليدددة رؤلدددا  اأقلدددام 173)
ت مما يراها أعضدا  هيألدة التددرين ما دت بدرجدة متولدبة، وجدا 

متولدددددددبات مجددددددداالت أدا  الدرالدددددددة مرتنعدددددددة لمجددددددداالتا م دددددددار  
دار  االجتماعدددددات، ومتولدددددبة لمجددددداالتا التيييدددددر،  االتتدددددال، وا 
دار  التدددرا ، واتمدددال الحدددرارات،  والرقابدددة والتحيددديم، وال متدددية، وا 
والتمبيب  مما أ دارت ال تداألف بعددم وجدود فدروق بدي  متولدبات 

رؤلا  اأقلام تعز  لمتييدري  تحديرات أفراد عي ة الدرالة لناعلية
الرتبة اأماديمية، والملية، فدي حدي  وجددت فدروق تعدز  لمتييدري  

 الجامعة والمبر  
د Arena et al, 2009) وزمالئؤ ارينؤا  ممدا جدا ت درالدة

ب دددد  التعدددر  إلددد  مدددد  تبدددوير   دددام قيدددان اأدا  للمددددمات 
وقدددد أجريدددت هددددلد   اإلداريدددة المرمزيدددة فدددي الجامعددددات اإليباليدددة 

جامعدة إيباليدة وتدم التعامدل مدا مملدة مجداالت  15الدرالة فدي 
مدددددددد  مجدددددددداالت المدددددددددماتا دعددددددددم البدددددددد ب، ودعددددددددم البحددددددددوث، 
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لم ددتريات   والمحالددبة، والمددوارد الب ددرية، والمدددمات اللوجلددتية وا
أ دددارت  تددداألف الدرالدددة أ  ه ددداك بريحدددة ت دددارمية بدددي  الجامعدددات 
الم ارمة في   ام اأدا  للمدمات اإلدارية، وأ  ه اك  مجموعة 
ماملدددة مددد  المؤ دددرات مددد  حيدددث التملندددة والجدددود  فدددي الجامعدددات 
الم دددارمة  وأ  الم دددارمة فدددي الدرالدددة  دددجا مدددو ني الجامعدددات 

  ا الحرار إل  التمدام المؤ رات في ت
 التعقيب على الادراسات السابقة

جا ت العديد م  الدرالدات فدي  ندن اللدياق ب دد  التعدر  إلد  
جوا ب متعدد  تتعلق ب دا  رألين الحلم) الداألر ( اأماديمي، وهلا 
يددددددددددلل علددددددددد  أهميدددددددددة دورد وأداألدددددددددم، ممدددددددددا أ دددددددددار ل دددددددددلا اأدب 
 التربوي فالجامعددددات محددددب ا  ددددار المجتمددددا المحلددددي والمددددارجي،

ودورهددددا مددددرتبب إلدددد  حددددد مبيددددر بدددد دا  رؤلددددا  اأقلددددام والدددددواألر 
اأماديمية في ا  وقد التنادت هلد الدرالة م  الدرالات اللابحة، 
لددددددوا  فددددددي م  جيت ددددددا، أم أدات ددددددا، ام إبارهددددددا ال  ددددددري وتنلددددددير 

  تاألج ا 
وتتنق الدرالة الحاليدة مدا الدرالدات اللدابحة فدي التعريد  بداأدا  

اهميتددم دامددل الدددواألر اأماديميددة، والتعددر  الدد  اإلداري، ومعرفددة 
دا  اإلداري أمتبلباتم ومعوقات تببيحم، وتحديدد درجدة ممارلدة ا

الدرالدددات اللدددابحة  ومدددا يميدددز هدددلد الدرالدددة عددد فدددي الجامعدددات  
ترميزها عل  اأدا  اإلداري لرؤلا  الدواألر اأماديمية مد  مد ل 

 واقدا هدلا اأدا ، مو  دامجاالت تم امتيارها ممؤ رات دالة علد  
اأماددر  ددموال  لدألدا  اإلداري لددرألين الحلددم اأمدداديمي   المجداالت

 مو  ددددا أيضددددا   وقدددد امتددددازت هدددلد الدرالددددة عددد  الدرالددددات اللدددابحة
ماديميدددة فددددي أجمعدددت موضدددو  اأدا  االداري لرؤلدددا  الددددواألر ا

 ، مجددامعتي  ل مددا مددرجعيتي  ممتلنتددي جددامعتي الحدددن وبيددت لحددم
 هدددداتي وج ددددة   ددددر أعضددددا  ال يألددددة التدريلددددية فددددي  مدددد  مدددد ل
 الجامعتي  

 منهج الادراسة
لتححيق اأهدا  المرجو  م  هلد الدرالة، اتبدا البداحاو  المد  ف 

 ،م ببيعدددة وأهددددا  الدرالدددة ويححدددق أهدددداف األدددم ي  دددالوتدددني، أ
 وامتبار تحة فرضيات ا وتنلير  تاألج ا    

 وعينتها مجتمع الادراسة
هيألدة التددرين المتندر ي   أعضدا تمال مجتما الدرالة م  جميا 

وال ددابحي  بالليدددة العربيدددة فدددي جددامعتي الحددددن وبيدددت لحدددم، للعدددام 
قدددددام و  ( عضدددددوا  492والبدددددال  عدددددددهم ) 2014/2015الدرالدددددي 

الباحاو  بامتيار عي ة ع واألية )ببحية( م  مجتما الدرالة، بل  
%( م  مجتما الدرالة  8 26أي ب لبة )  ،( فردا  132عددها )

( توزيدددا أفدددراد عي دددة الدرالدددة حلدددب متييرات دددا 1ويبدددي  الجددددول )
 الملتحلة  

 (ا توزيا أفراد عي ة الدرالة حلب متييرات ا الملتحلة1جدول)
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 61.4 81 ذكر الجنس
 38.6 51 ثىأن

 43.9 58 ماجستير العلميالمؤهل 
 56.1 74 دكتوراه

 الخبرة في التعليم الجامعي 
 15.9 21 سنوات 5أقل من 

 40.2 53 سنوات 10_  5من
 43.9 58 سنوات فأكثر 10من 

 81.8 108 جامعة القدس الجامعة
 18.2 24 جامعة بيت لحم

 أاداة الادراسة:
، البيا ات، أدا  لجما االلتبا ةأدا   في درالت م التمدم الباحاو 

مدددد  مدددد ل االبدددد   علدددد  اأدب التربددددوي، والدرالددددات اللددددابحة 
(، ودرالدددة 2012،البراو دددةالمتعلحدددة بموضدددو  الدرالدددة مدرالدددة )

مددد   فدددي تدددورت ا اأوليدددة االلدددتبا ة(  وتمو دددت 2011)محلددد ،
رألددددين   دا ( فحددددر  موزعددددة علدددد  مملددددة مجدددداالت، تتعلددددق بدددد57)

ا إدار  االجتماعددات، واتمددال ، هدديالددداألر  اأماديميددة فددي الجامعددة
  مددددا البلبددددة التنددددويض، والع قددددةو الحددددرارات، والمتابعددددة والتحيدددديم، 

وامتددار البدداحاو  هددلد المجدداالت بالددلات، مو  ددا اأماددر التتدداقا  
رألدددين الحلدددم مددد  ج دددة، ولمدددو  المحممدددو  والدددزم   فدددي   دا بددد

وتدددم تتدددميم النحدددرات بحيدددث  د المجددداالت وا ب دددلدالجامعدددات أ دددا
اي  متدرجددة وفددق محيددان ليمددرت الممالددي، و تمددو  إجابددات المبحدد
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، درجددددات (5) افددددق ب ددددد  أعبيددددتأو وللددددك علدددد  ال حددددو اآلتدددديا 
، وال درجددات (3)درجددات، ومحايددد أعبيددت  (4) افددق أعبيددتو أو 
  واحد  درجةب (1افق ب د  )و ا، وال  اتدرج (2افق أعبيت )و ا

  األاداةصادق 
بعرضدد ا علدد  مجموعددة مدد   تددم التححددق مدد  تدددق أدا  الدرالددة

إلبدددددا  الددددرأي حددددول  متتددددا، والمبددددر ،المحممددددي  مدددد  لوي اال
حلدداب معامددل ارتبدداب مددللك مدد  مدد ل  أدا  وفحرات ددا،امجدداالت 

ما الدرجدة المليدة لدألدا ، واتضدم وجدود  االلتبا ةبيرلو  لنحرات 
 أ ويدددلل هددلا علدد   ،االلددتبا ةداللددة إحتدداألية فددي جميددا فحددرات 

ه ددداك اتلددداق داملدددي بدددي  النحدددرات، وأمدددل البددداحاو  بالم ح دددات 
 % م  م ف مار 75ردها المحممو  وأجما علي ا و أالتي 

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

مرو بددام مجدداالت أدا  الدرالددة، بالددتمدام معادلددة الابددات ابددات و 
 اإلداري دا ألنددددا، وجددددا  معامددددل الابددددات للدرجددددة المليددددة لواقددددا اأ

تمتدددددا أدا   إلدددد وهدددددلد ال تيجددددة ت دددددير (، 97 0)مرتنعددددا ، وقيمتددددم 
  والجدددددول التددددالي يبددددي  الدرالددددة بابددددات ينددددي بدددد  راض الدرالددددة

  مجاالت أدا  الدرالة وعدد فحرات ا ومعام ت الابات
 (ا  تاألف معامل الابات لمجاالت أدا  الدرالة والدرجة الملية2جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال الرقم
 0.896 9 إدارة االجتماعات 1
 0.954 8 اتخاذ القرارات 2
 0.881 10 المتابعة والتقييم 3
 0.922 6 التفويض 4
 0.905 9 العالقة مع الطلبة 5

وتدددم تحديدددد درجدددة الدددتجابة أفدددراد عي دددة الدرالدددة مددد  مددد ل قددديم 
، تددم اعتمدداد المحيددان الددوز ي التددالي ، حيددثالمتولددبات الحلددابية

تحديدددد المدددد  أو بدددول النألدددة مددد   ددداتف قلدددمة المدددد  الملدددي،  ادددم
 (،3الدددرجات المحدددد ، وهددي ه ددا ) علدد ( 4= 1- 5) وقيمتددم

  وقدد تددم اعتمداد هددلا المحيدان الددوز ي (33 1) فيمدو  بدول النألددة
(، 2012) العلدديليو  (، 2012) عربيددات {فدي مددل مدد  درالددات

  }(2012) البيبي وأبولمر و 

 مدى المتوسط الحسابي الدرجة
 فأقل 2.33 منخفضة
 3.67-2.34 متوسطة
 فأعلى 3.68 مرتفعة

 وتفسيرها نتائج أسئلة الادراسة
 ل: ونتائج السؤال األ 

لرؤسؤؤؤا  الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة بجؤؤؤامعتي  اإلاداري ادا "مؤؤؤا واقؤؤؤع األ
هيئؤؤؤة التؤؤؤادريس  أعضؤؤؤا القؤؤؤادس وبيؤؤؤت لحؤؤؤم مؤؤؤن وجهؤؤؤة نظؤؤؤر 

 فيهما"؟ 
بحلددددددداب ل قدددددددام البددددددداحاو  و جابدددددددة عددددددد  لدددددددؤال الدرالدددددددة األإل

اللددددتجابات أفددددراد حرافددددات المعياريددددة  المتولددددبات الحلددددابية واال
 التي تعبر  االلتبا ةر( و اعي ة الدرالة عل  فحرات ومجاالت) مح

لرؤلددددا  الدددددواألر اأماديميددددة بجددددامعتي  اإلداري دا عدددد  واقددددا اأ
( قدددديم المتولددددبات 3الحدددددن وبيددددت لحددددم  ويبددددي  الجدددددول رقددددم )

 حرافات المعيارية لمجاالت أدا  الدرالة  الحلابية واال
 والدرجدة حرافدات المعياريدة الحلابية واال (ا المتولبات3جدول )

 اإلداري دا اللددددتجابات أفددددراد عي دددددة الدرالددددة لمجدددداالت واقدددددا اأ
لرؤلدددا  الدددددواألر اأماديميددددة بجددددامعتي الحدددددن وبيددددت لحددددم مرتبددددة 

 ت ازليا  

 الدرجة حراف المعياريناأل المتوسط الحسابي المجال الرقم
 مرتفعة 0.77 4.04 القراراتاتخاذ  1
 مرتفعة 0.66 4.00 إدارة االجتماعات 2
 متوسطة 0.75 3.67 العالقة مع الطلبة 3
 متوسطة 0.69 3.67 المتابعة والتقييم 4
 متوسطة 0.78 3.57 التفويض 5

 مرتفعة 0.63 3.80 الدرجة الكلية
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قيمددة المتولددب الحلددابي للدرجددة  أ ي حدد  مدد  الجدددول اللددابق 
(  وهلا يددلل علد  63 0حرا  معياري ) ا(، و 80 3) الملية هي

لرؤلددددددا  الدددددددواألر اأماديميددددددة بجددددددامعتي  اإلداري دا واقددددددا اأ أ 
ا مدال يألدة التدريلدية في  أعضدا الحدن وبيت لحم م  وج ة   در 

  وحتددل مجددال اتمددال الحددرارات علدد  أعلدد  مرتفعؤؤةجددا  بدرجددة 
جدال إدار  االجتماعدات، (، يليدم م04 4حلابي ومحددارد )متولب 

الع قة ما البلبة، والمتابعة والتحييم، بمتولب حلابي  يليم مجال
(، في حي  حتل مجال التنويض عل  أقل متولدب 67 3قدرد )

ا ادددددددة مجددددددداالت بدرجدددددددة  ت(  وجدددددددا 57 3حلدددددددابي ومحددددددددارد )
 بدرجة مرتنعة   متولبة، ومجاال

ل و االمجدددددداالت م نتددددددلة فتبي  ددددددا الجدددددددأمددددددا بمتددددددو، فحددددددرات 
(4،5،6،7،8)  
( قددددددددديم 4)يبدددددددددي  الجددددددددددول ،  اًل: مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤال تادارة االجتماعؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتأو 

حرافددات المعياريددة والدرجددة اللددتجابات  المتولددبات الحلددابية واأ
 أفراد عي ة الدرالة لنحرات مجال إدار  االجتماعات 

 حرافات المعيارية اللتجابات أفراد عي ة الدرالة لمجال إدار  االجتماعات الحلابية واأ(ا المتولبات 4جدول )
المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي
حراف ناأل

 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.81 4.22 يشيع رئيس الدائرة جواً من االحترام والتقدير خالل االجتماعات 1
 مرتفعة 0.85 4.17 االجتماعاتيلتزم رئيس الدائرة بمواعيد  2
 مرتفعة 0.83 4.15 الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم عضا يعطى األ 3
 مرتفعة 0.81 4.11 مناسب كانتعقد االجتماعات في م 4
 مرتفعة 1.05 4.06 على محضر االجتماع السابق عضا يطلع رئيس الدائرة األ 5
 مرتفعة 0.84 3.98 الدائرة عضا يعقد رئيس الدائرة اجتماعات دورية أل 6
 مرتفعة 0.91 3.96 يختار رئيس الدائرة وقتاً مناسباً لالجتماعات 7
 مرتفعة 1.00 3.72 تتناسب موضوعات جدول األعمال مع الوقت المحدد لها 8
 متوسطة 0.91 3.65 ولين عن متابعة القراراتؤيحدد رئيس الدائرة األشخاص المس 9

 مرتفعة 0.66 4.00 الدرجة الكلية
( فحددددرات جددددا ت بدرجددددة 8) أ ( 4ت ددددير ال تدددداألف فددددي الجدددددول ) 

رقم  مرتنعة، وفحر  واحد  جا ت بدرجة متولبة  وحتلت النحر  
" ي دددديا رألددددين الددددداألر  جددددوا  مدددد  االحتددددرام ( فددددي هددددلا المجددددال1)

والتحددير مد ل االجتماعدات" علد  أعلد  متولدب حلدابي ومحددارد 
" يلتدزم (2)، يلي دا فحدر  (81 0وا حرا  معياري محدارد ) (22 4)

 (17 4رألددددين الددددداألر  بمواعيددددد االجتماعددددات" بمتولددددب حلددددابي )
" يحدددددد (9)  وحتدددلت النحددددر   (85 0وا حدددرا  معيدددداري محدددددارد)

رألددين الدددداألر  اأ ددما، الملدددؤولي  عددد  متابعددة الحدددرارات" علددد  

وا حددددددددرا  معيدددددددداري  (65 3أقددددددددل متولددددددددب حلددددددددابي ومحدددددددددارد )
" تت الدددددب موضدددددوعات جددددددول (8)، يلي دددددا النحدددددر  (91 0محددددددارد)

 (72 3اأعمال ما الوقت المحدد ل ا " بمتولب حلابي محدارد )
  (00 1) وا حرا  معياري محدارد

( قدديم المتولددبات 5يبددي  الجدددول )، يؤؤًا: مجؤؤال اتخؤؤاا القؤؤراراتناث
اللددتجابات أفددراد عي دددة حرافددات المعياريددة والدرجددة  الحلددابية واأ

 الدرالة لنحرات مجال اتمال الحرارات 

 تمال الحراراتلمجال احرافات المعيارية اللتجابات أفراد عي ة الدرالة  (ا المتولبات الحلابية واال5جدول )
المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي
حراف ناأل

 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.94 4.17 الدائرة أعضا يتبنى رئيس الدائرة القرارات التي تحظى بموافقة غالبية  1
 مرتفعة 0.95 4.08 يراعي رئيس الدائرة  مبدأ الشورى في القضايا المتعلقة بالدائرة 2

اتخاذ  قرار أمام  إلىيطرح رئيس الدائرة الموضوعات التي بحاجة  3
 مرتفعة 0.94 4.07 الدائرة  دون تحيز

 مرتفعة 0.83 4.07 يعمل رئيس الدائرة على تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الدائرة 4
 مرتفعة 0.87 4.05 يعتمد رئيس الدائرة المهنية أثنا  اتخاذ القرارات في الدائرة 5
 مرتفعة 0.79 4.00 تتخذ القرارات في الدائرة بما يتناسب مع خطط الدائرة وبرامجها 6
 مرتفعة 0.88 3.98 الدائرة المعلومات التي تساعد على اتخاذ القراراتيوفر رئيس  7
 مرتفعة 0.88 3.94 على معوقات تنفيذ بعض القرارات عضا يطلع رئيس الدائرة األ 8

 مرتفعة 0.77 4.04 الدرجة الكلية
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جميددددا فحددددرات هددددلا المجددددال  أ ( 5ت ددددير ال تدددداألف فددددي الجدددددول )
 ( فدي هدلا المجدال"1) رقدمجا ت بدرجة مرتنعدة، وحتدلت النحدر  

 أعضددا يتب د  رألدين الددداألر  الحدرارات التدي تح دد  بموافحدة  البيدة 
وا حدددرا   (17 4الدددداألر  "علددد  أعلددد  متولدددب حلدددابي ومحددددارد )

" يراعددددي رألددددين (2رقددددم ) ، يلي ددددا فحددددر  ( 94 0) معيدددداري محدددددارد
مبدأ ال ور  في الحضايا المتعلحة بالداألر  "بمتولب حلابي الداألر  

رقددم    وحتددلت النحددر (95 0وا حددرا  معيدداري محدددارد ) (08 4)
علددد  معوقدددات ت نيدددل بعدددض  عضدددا "يبلدددا رألدددين الدددداألر  اأ (8)

وا حدددرا   (94 3الحدددرارات" علددد  أقدددل متولدددب حلدددابي ومحددددارد )
"يدددددوفر رألدددددين  (7رقدددددم ) ، يلي دددددا النحددددر (88 0)  معيدددداري محددددددارد

الددددداألر  المعلومددددات التددددي تلدددداعد علدددد  اتمددددال الحددددرارات" بمتولددددب 
  (88 0)  وا حرا  معياري محدارد (98 3حلابي محدارد )

( قيم المتولدبات 6يبي  الجدول )، ثالثًا: مجال المتابعة والتقييم
 أفددراد عي دددةحرافددات المعياريددة والدرجددة اللددتجابات  الحلددابية واأ

 الدرالة لنحرات مجال المتابعة والتحييم 

 حرافات المعيارية اللتجابات أفراد عي ة الدرالة للمتابعة والتحييم (ا المتولبات الحلابية واال6جدول )
المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي
حراف ناأل

 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.98 3.94 ر معهمواالدائرة بالتش أعضا يوزع العب  التدريسي على  1

الهيئة التدريسية في  أعضا يعتمد رئيس الدائرة معايير موضوعية في تقييم  2
 مرتفعة 0.91 3.85 الدائرة

الدائرة قبل بد  التدريس بوقت  أعضا يقوم بتوزيع األعبا  التدريسية على  3
 مرتفعة 0.98 3.85 كاف  

 مرتفعة 1.00 3.80 ات في الدائرةنايشرف على تنظيم االمتح 4
 مرتفعة 1.08 3.78 هيئة التدريس أعضا ال يتصيد أخطا   5
 متوسطة 0.93 3.64 يستخدم رئيس الدائرة  أساليب متعددة في عملية التقييم 6
 متوسطة 0.96 3.62 هيئة التدريس في الدائرة عضا األكاديمي أل دا يتابع  األ 7
 متوسطة 1.05 3.57 هيئة التدريس عضا المتميز أل دا يشجع األ 8
 متوسطة 0.93 3.39 هيئة التدريس على نقاط القوة والضعف في أدائهم لالستفادة منها أعضا يطلع  9
 متوسطة 1.13 3.18 مهامه أدا يعاقب كل من يُقصر في  10

 متوسطة 0.69 3.67 الدرجة الكلية
( فحددددرات جددددا ت بدرجددددة 5) أ (، 6ال تدددداألف فددددي الجدددددول )ت ددددير 

رقدم  ( فحرات جا ت بدرجة متولبة  وحتلت النحر 5مرتنعة، و)
ر مع دم" و االدداألر  بالت د أعضدا "يوز  العب  التدريلي عل   (1)

وا حدددرا  معيددداري  (94 3علددد  أعلددد  متولدددب حلدددابي ومحددددارد )
"يعتمدد رألدين  (3ورقدم ) (2رقدم )النحرتدا  ، يلي ا ( 98 0محدارد )

ال يألددة التدريلددية فددي  أعضددا الددداألر  معددايير موضددوعية فددي تحيدديم 
الددداألر   أعضددا الددداألر "، و "يحددوم بتوزيددا اأعبددا  التدريلددية علدد  

" بمتولدب حلدابي محددارد ) ، (85 3قبل بدد  التددرين بوقدت مدا م
  وحتددددلت ( علدددد  التددددوالي98 0( و)91 0) وا حددددرا  معيدددداري

م امم"، عل  أقل  أدا "يعاقب مل م  ُيحتر في (10رقم )النحر  
 وا حدددددددرا  معيدددددداري محددددددددارد (18 3متولددددددب حلدددددددابي ومحدددددددارد )

هيألدددة التددددرين  أعضدددا " يبلدددا (9رقدددم ) ، يلي دددا النحدددر  (13 1)
علددد   حددداب الحدددو  والضدددع  فدددي أداأل دددم ل لدددتناد  م  دددا" بمتولدددب 

  ( 93 0) وا حرا  معياري محدارد (39 3حلابي محدارد )
( قدددديم المتولددددبات 7يبددددي  الجدددددول )، عؤؤؤؤًا: مجؤؤؤؤال التفؤؤؤؤوي راب

حرافددات المعياريددة والدرجددة اللددتجابات أفددراد عي دددة  الحلددابية واأ
 الدرالة لنحرات مجال التنويض 

 التنويضحرافات المعيارية اللتجابات أفراد عي ة الدرالة لمجال  (ا المتولبات الحلابية واأ7جدول )
المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي
حراف ناأل

 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.93 3.78 حال قيامه بعملية التفويض القوانينظمة ونيلتزم باأل 1
 متوسطة 0.92 3.61 في الدائرة دا يقوم بعملية التفويض بهدف تحسين األ 2
 متوسطة 0.90 3.60 من يفوضهم فيما ُكلِفوا به أدا يُتابع  3
 متوسطة 0.93 3.56 يقوم بتفويض الصالحيات وفق مبدأ الجدارة في العمل 4
 متوسطة 0.94 3.48 في الدائرة عضا يقوم رئيس الدائرة بتفويض بعضاً من صالحيته أل 5
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 متوسطة 0.94 3.40 الدائرة مبررات التفويض عضا يُبين أل 6
 متوسطة 0.78 3.57 الدرجة الكلية

فحددددر  واحددددد  جددددا ت بدرجددددة  أ ( 7ت ددددير ال تدددداألف فددددي الجدددددول )
رقدم  ( فحرات جا ت بدرجة متولبة  وحتلت النحر 5مرتنعة، و)

حددددال قيامددددم بعمليددددة التنددددويض "  الحددددوا ي  مددددة و  " يلتددددزم باأ (1)
وا حدددرا  معيددداري  (78 3علددد  أعلددد  متولدددب حلدددابي ومحددددارد )

" يحددددوم بعمليددددة التنددددويض  (2رقددددم ) يلي ددددا فحددددر  ،( 93 0محدددددارد )
فددددددي الددددددداألر  " بمتولددددددب حلددددددابي محدددددددارد  دا ب ددددددد  تحلددددددي  اأ

 رقددم  وحتددلت النحددر  (92 0وا حددرا  معيدداري محدددارد ) (61 3)
الدداألر  مبدررات التندويض " علد  أقدل متولدب  عضا " ُيبي  أ(6)

، ( 94 0) وا حدددددرا  معيددددداري محددددددارد (40 3حلدددددابي ومحددددددارد )
" يحدددوم رألدددين الدددداألر  بتندددويض بعضدددا  مددد   (5رقدددم ) يلي دددا النحدددر 
 (48 3في الداألر  " بمتولب حلدابي محددارد ) عضا ت حيتم أ

  (94 0وا حرا  معياري محدارد )
( قدددديم 8يبددددي  الجدددددول )، خامسؤؤؤؤًا: مجؤؤؤؤال العالقؤؤؤؤة مؤؤؤؤع الطلبؤؤؤؤة

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

 حرافات المعيارية اللتجابات أفراد عي ة الدرالة لمجال الع قة ما البلبة (ا المتولبات الحلابية واال8جدول )
المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي
حراف ناأل

 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.88 4.24 الطلبة باحترام وتقديريتعامل مع  1
 مرتفعة 0.85 4.11 يساعد الطلبة في حل مشكالتهم األكاديمية 2
 مرتفعة 0.98 4.04 يُلِم بمستجدات نظام  قبول وتسجيل الطلبة 3
 مرتفعة 0.95 3.93 رشاد الطلبة الفصليإالدائرة  أعضا يتابع مع  4
 متوسطة 0.97 3.58 يعزز المبادرات الطالبية 5
 متوسطة 1.00 3.45 يحفز الطلبة على تقديم اقتراحاتهم 6
 متوسطة 1.14 3.44 يعمل على تكريم الطلبة المتفوقين مع نهاية العام الدراسي 7
 متوسطة 1.00 3.30 يعقد اجتماعات دورية مع طلبة الدائرة 8
 متوسطة 1.19 2.92 يعقد مع الطلبة يوماً للتوظيف مع نهاية العام الدراسي 9

 متوسطة 0.75 3.67 الدرجة الكلية
( فحددددرات جددددا ت بدرجددددة 4) أ ( 8ت ددددير ال تدددداألف فددددي الجدددددول ) 

رقدم  ( فحرات جا ت بدرجة متولبة  وحتلت النحر 5مرتنعة، و)
" يتعامدددل مدددا البلبدددة بددداحترام وتحددددير " علددد  أعلددد  متولدددب  (1)

" يلداعد البلبدة فدي (2رقدم )(، يلي دا فحدر  24 4حلابي ومحددارد )
 (  11 4حل م م ت م اأماديمية " بمتولب حلابي محدارد )

" يعحد ما البلبة يوما  للتو ي  ما   اية  (9رقم )وحتلت النحر 
 (،92 2بي ومحددددددارد )العدددددام الدرالدددددي" علددددد  أقدددددل متولدددددب حلدددددا

" يعحددددد  (8رقددددم ) يلي ددددا النحددددر  (19 1وا حددددرا  معيدددداري محدددددارد )
اجتماعدددددددددات دوريدددددددددة مدددددددددا بلبدددددددددة الدددددددددداألر  " بمتولدددددددددب حلدددددددددابي 

  ( 00 1، وا حرا  معياري محدارد )(30 3محدارد)
 وب مل عام يتبي  م  م ل قيم المتولبات الحلابية لنحرات

جا ت بمتولب حلابي فحر  واحد  فحب  أ   المجاالت المملة
 00 3( جا ت بمتولب حلابي بي  )26(، و) 00 3أقل م  )

 فحر  جا ت بمتولب حلابي أعل  م  (15(، و)00 4 –
(4 00 ) 

لرؤلدا  لددواألر االماديميدة  اإلداري دا حتدول واقدا اأ  عز يقد و 
هيألدددة  أعضدددا فدددي جدددامعتي الحددددن وبيدددت لحدددم مددد  وج دددة   دددر 

البريحددة التددي  البددا  مددا يددتم ب ددا  إلدد التدددرين علدد  درجددة مرتنعددة 
امتيددددار رألددددين الددددداألر  اأماديميددددة، وهددددي الدوريددددة، وتددددتم بموافحددددة 

ال يألددة التدريلددية  هددلا اأمددر يتدديم النرتددة أمددام  أعضددا  البيددة 
هيألددة التدددرين ليمو ددوا رؤلددا  ممددا هددم مرؤولددي ،  أعضددا مع ددم 

جامعتي الحددن وبيدت لحدم، مضد  علد  ت ليلد ما مدا فوبالتالي  
ل ددم  مددا  قددد هيألددة التدددرين أعضددا مع ددم فقددارب الا اددة عحددود، 

المبدرات  ف تدبحتالحلدم اأمداديمي   أوفرتة في رألالة الدداألر  
متواراددة والع قددات متبادلددة بيدد  م علدد  ألددان االحتددرام والتناعددل، 

مدا لنتدر  زم يدة قدد  ا  اأمدر لدين داألمدا ، و    م  م يعدر  بد م     أ
فيمدددو  الحدددر، علددد  الم دددارمة فدددي اتمدددال ال تزيدددد عددد  لددد تي ، 

دار  االجتماعدددددات ب دددددمل لدددددليم، والع قدددددة مدددددا البلبدددددة ا  الحدددددرار، و 
 دا حرتددددا  محتددددودا  وم  يددددا   ممددددا قددددد يعددددز  ارتنددددا  ملددددتو  اأ

هيألة التدرين،  أعضا الت افلية بي   إل لرؤلا  الدواألر  اإلداري
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 قددات أي ددم يتددرك بتددمة فددي رألالددة الددداألر ، وأي ددم يحدداف  علدد  ع
وعدددي  إلددد ب  ددداوديدددة مدددا زمددد   الدددداألر   ممدددا قدددد يعدددز  هدددلا الج

، ومبدددرات م العلميدددة والعمليدددة، الحدددوا ي  مدددة و  اأبرؤلدددا  الددددواألر 
فرؤلددددا  الدددددواألر  البددددا  هددددم مدددد  حملددددة  دددد اد  الدددددمتوراد، والتددددي 
اقتر دددت بمبدددرات عربيدددة وعالميدددة، وفتدددرات مددد  الدرالدددة، تدددحلت 

 اإلداري دا أامدددو  ي أ علددد   م دددارات حملت دددا  مدددل هدددلا لددداعد
  مرتنعدا   لرؤلا  الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيدت لحدم

أقل م  ا(، وهو 57 3وجا  مجال "التنويض" بمتولب حلابي )
التنددويض عدداد  ال  أ  إلدد بددي  مجدداالت الدرالددة، وقددد يعددز  للددك 

يرضي الجميا، فحد يمتار رألين الداألر   متا  ما لم مة معي ة، 
قاألمددددا  ب عمالددددم لنتددددر ، وهددددلا قددددد ال يرضدددد  ع ددددم آمددددرو  فددددي  أو

واحدد فحدب، ولدرألين الدداألر  ق اعدة  إلد الم مة بحاجة   الداألر ، أ
ورؤية في امتيار ال م، الم الب ل ا، قد ال تتندق مدا ق اعدات 

 الداألر   أعضا 
 أو، اإلداري دا ب) اأ دداواتنحددت  تيجددة هددلد الدرالددة فددي هددلا الج

ا  تيجددددة درالددددة مددددل مدددد  محلدددد  أي مدددد  مجاالتددددم، مرتنعددددا ( مدددد

  فدي حدي  امتلندت مدا  تداألف (2014) ، ودرالة الببدي(2011)
 ( 2011(، ومتات ة )2012) البراو ةدرالة مل م  

 ي: ناالنتائج المتعلقة بالسؤال الث  
 اإلاداري ادا "هؤؤل تختلؤؤف تقؤؤاديرات أفؤؤرااد عينؤؤة الادراسؤؤة لواقؤؤع األ

لرؤسؤؤؤا  الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة فؤؤؤي جؤؤؤامعتي القؤؤؤادس وبيؤؤؤت لحؤؤؤم 
باختالف المتغيرات التالية: الجنس، المؤهل العلمي، الخبؤرة فؤي 

التؤؤؤؤي يعمؤؤؤل بهؤؤؤؤا عضؤؤؤو هيئؤؤؤؤة  ) التعلؤؤؤيم الجؤؤؤؤامعي، الجامعؤؤؤة
 "؟دالتادريس

 التددنرية التاليددةولإلجابددة عدد  هددلا اللددؤال تددم فحدد، النرضدديات 
 الم باحة ع ما

تحصؤؤائية  اداللؤؤةلؤؤى: "ال توجؤؤاد فؤؤروق اات و األ نتؤؤائج الفرضؤؤية 
د بؤؤؤين تقؤؤؤاديرات أفؤؤؤرااد عينؤؤؤة α 0.05≤عنؤؤؤاد مسؤؤؤتول الاداللؤؤؤة )

لرؤسؤؤؤا  الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة فؤؤؤي  اإلاداري ادا الادراسؤؤؤة لواقؤؤؤع األ
 جامعتي القادس وبيت لحم تعزل لمتغير الجنس "

لدددد  مدددد  مدددد ل امتبددددار "ت"، و تددددم فحدددد، النرضددددية التددددنرية اأ
 يبي  للك ( 9والجدول )

لرؤلا  الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيت  اإلداري دا (ا  تاألف امتبار "ت" اللتجابة أفراد عي ة الدرالة لواقا اأ9جدول )
 لحم حلب متيير الج ن 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

حراف ناأل
 الداللةمستوى  "tقيمة" المعياري

 0.53 4.03 51 ثىأن 0.636 0.475 0.73 3.98 81 ذكر إدارة االجتماعات

 0.57 4.12 51 ثىأن 0.353 0.932 0.87 3.99 81 ذكر اتخاذ القرارات

 0.68 3.58 51 ثىأن 0.313 1.012 0.69 3.70 81 ذكر المتابعة والتقييم

 0.76 3.47 51 ثىأن 0.262 1.126 0.79 3.63 81 ذكر التفويض

 0.70 3.75 51 ثىأن 0.320 0.998 0.78 3.61 81 ذكر العالقة مع الطلبة

 0.53 3.80 51 ثىأن 0.910 0.113 0.69 3.79 81 ذكر الدرجة الكلية
قيمددددة "ت" للدرجددددة المليددددة  أ يتبددددي  مدددد  مدددد ل الجدددددول اللددددابق 

الندددددددروق بدددددددي   أ (، أي 910 0(، وملدددددددتو  الداللدددددددة )113 0)
لرؤلددا  الدددواألر  اإلداري دا تحددديرات أفددراد عي ددة الدرالددة لواقددا اأ

جددامعتي الحدددن وبيددت لحددم حلددب متييددر الجدد ن  اأماديميددة فددي
 ير دالة إحتداأليا ع دد ملدتو  الداللدة المحددد، وبدللك يدتم قبدول 

 ل   و أالنرضية ا

لرؤلدددا  الددددواألر اأماديميدددة  اإلداري دا وقددد يعدددز  للدددك لمددو  اأ
في الجامعات يحوم وفق مجموعة م  الللوميات المتعلحة بتببيق 

مدد  قبددل رألددين الددداألر ، لددوا  فددي مجددال اتمددال  الحددوا ي  مددة و  اأ
الحرارات، أم االجتماعات أم التنويض أم  يرها، فما   ع دد اتمدال 

توزيدددددددا العدددددددب   أوقدددددددرارات بمتدددددددو، الملددددددداقات المبروحدددددددة 
أي قضية ل ا ع قة بالداألر ، يتم التوافق  أوالتدريلي في الداألر ، 
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ج ن عضو  ل إالداألر  عل  للك، دو  ال  ر  أعضا عاد  بي  
ي مددا بحيددة الددزم   فددي و اهيألددة التدددرين، ولمددل مدد  م رأيددم بالتلدد

لددددرألين  اإلداري دا للددددك مددددو  اأ و عددددزو البدددداحايالددددداألر   ممددددا 
الددداألر  اأماديميددة معددرو  وواضددم لددد  مددل رألددين، ورأليلددة فددي 

قلدددم، وال تمتلددد  وج دددة   دددر العددداملي  في دددا لدددوا   أوأي داألدددر  
 مدورم  م ل م ح دات م لد نن اأ ،اث وا م  اللمور أم اأما أ

التددي تدددور يوميددا، والموجددود  فددي الدددواألر  نلدد ا لدددي م مملددؤولي  
تحدارب  إلد ع  ا حيدث يحدوم بد نن الممارلدات داألمدا ، حيدث يعدود 

الدرجات العلمية والمبرات اأماديمية والمعرفية بيض ال  ر عد  
جددة درالددة ب مددا  تي دداوتتنددق  تدداألف الدرالددة فددي هددلا الج الجدد ن 

 البراو دددة(  فدددي حددي  امتلندددت مددا  تيجدددة درالددة 2011محلدد  )
(2012 ) 

تحصؤؤائية  اداللؤؤةيؤؤة: "ال توجؤؤاد فؤؤروق اات نانتؤؤائج الفرضؤؤية الث
د بؤؤؤين تقؤؤؤاديرات أفؤؤؤرااد عينؤؤؤة α 0.05≤) عنؤؤؤاد مسؤؤؤتول الاداللؤؤؤة

لرؤسؤؤؤا  الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة فؤؤؤي  اإلاداري ادا الادراسؤؤؤة لواقؤؤؤع األ
 جامعتي القادس وبيت لحم تعزل لمتغير المؤهل العلمي "

يددة بالددتمدام امتبددار "ت"، ممددا  اتددم فحدد، النرضددية التددنرية الا
 ( 10يبي  للك الجدول )

لرؤلا  الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيت  اإلداري دا (ا  تاألف امتبار "ت" اللتجابة أفراد عي ة الدرالة لواقا اأ10جدول )
 لحم حلب متيير المؤهل العلمي 

المؤهل  المجال
المتوسط  العدد العلمي

 الحسابي
حراف ناأل

 مستوى الداللة "tقيمة" المعياري

 0.700 4.00 74 دكتوراه 0.961 0.049 0.61 4.01 58 ماجستير إدارة االجتماعات

 0.80 4.01 74 دكتوراه 0.557 0.589 0.74 4.09 58 ماجستير القراراتاتخاذ 

 0.67 3.64 74 دكتوراه 0.736 0.338 0.73 3.68 58 ماجستير المتابعة والتقييم

 0.85 3.94 74 دكتوراه 0.18 1.36 0.68713 3.83 58 ماجستير التفويض

 0.76 3.57 74 دكتوراه 0.09 1.69 0.73 3.79 58 ماجستير العالقة مع الطلبة

 0.66 3.75 74 دكتوراه 0.37 0.899 0.60 3.85 58 ماجستير الدرجة الكلية
قيمددددة "ت" للدرجددددة المليددددة  أ يتبددددي  مدددد  مدددد ل الجدددددول اللددددابق 

م ال توجددددد فددددروق أ دددد(، أي 37 0(، وملددددتو  الداللددددة )899 0)
 دا تحدددددديرات أفددددراد عي دددددة الدرالدددددة لواقدددددا اأدالددددة احتددددداأليا  بدددددي  

لرؤلا  الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيدت لحدم  اإلداري
تعز  لمتيير المؤهل العلمي  وبدللك يدتم قبدول النرضدية التدنرية 

الع قددددة بددددي  رؤلددددا  الدددددواألر  أ  إلدددد وقددددد يعددددز  للددددك يددددة   االا
ع قة تحمم ا  هيألة التدرين في دواألرهم هي أعضا اأماديمية و 

لدد ، وهددي المرجعيددة األالددية فددي و بالدرجددة اأ الحددوا ي  مددة و  اأ
هدددلد الع قدددة  وهدددي التدددي حدددددت م دددام مدددل مددد  حملدددة الددددمتوراد 
وحملدة الماجلددتير، وحددددت واجبددات وححددوق مددل م  مددا  وبالتددالي 

لددد ، مدددا الحندددا  و يمدددو  دور رؤلدددا  الددددواألر ت نيدددلي بالدرجدددة اأ
  وهدلد قدد الحدوا ي  مدة و  ية مد ل ت نيدل اأ الد عل  الع قات اإل

الحيدا  الجامعيدة  البدا  مدا  أ تمتل  بي  رألين داألر  وآمر  وبمدا 
الع قددددددات   إي  دددددد  ع  ددددددا زمالددددددة وتددددددداقة وع قددددددات بيبددددددة، فدددددد

تمددددو  مرتنعددددة  وبالتددددالي  الحددددوا ي  مددددة و  ية فددددي ت نيددددل اأ الدددد اال
مدد  قبددل رألددين الددداألر  بددالتوافق مددا  الحددوا ي  مددة و  يمددو  ت نيددل اأ

الددزم  ، ل ددلا جددا ت تحددديرات حملددة الدددمتوراد وحملددة الماجلددتير 
  احتاألية رألين الداألر  دو  فروق لات داللة دا أ

تحصؤؤائية  اداللؤؤةنتؤؤائج الفرضؤؤية الثالثؤؤة: "ال توجؤؤاد فؤؤروق اات 
د بؤؤؤين تقؤؤؤاديرات أفؤؤؤرااد عينؤؤؤة α 0.05≤) عنؤؤؤاد مسؤؤؤتول الاداللؤؤؤة

لرؤسؤؤؤا  الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة فؤؤؤي  اإلاداري ادا الادراسؤؤؤة لواقؤؤؤع األ
جؤؤامعتي القؤؤؤادس وبيؤؤؤت لحؤؤم تعؤؤؤزل لمتغيؤؤؤر الخبؤؤرة فؤؤؤي التعلؤؤؤيم 

 الجامعي".
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لنح، النرضية التنرية الاالاة تم حلاب المتولبات الحلدابية 
رؤلدا  الددواألر ل اإلداري دا لواقدا اأ الدرالدة لتحديرات أفدراد عي دة

اأماديميددة بجددامعتي الحدددن وبيددت لحددم حلددب متييددر المبددر  فددي 
  يبي  للك (11التعليم الجامعي  الجدول )

لرؤلا  الدواألر اأماديمية  اإلداري دا حرافات المعيارية لتحديرات أفراد عي ة الدرالة لواقا اأ (ا المتولبات الحلابية واال11جدول )
 في جامعتي الحدن وبيت لحم حلب متيير المبر  في التعليم الجامعي 

حراف ناأل المتوسط الحسابي العدد الخبرة في التعليم الجامعي المجال
 المعياري

 إدارة االجتماعات
 0.66 3.92 21 سنوات 5أقل من 

 0.55 3.90 53 سنوات 10اقل -5من 
 0.74 4.13 58 فأكثرسنوات  10من 

 اتخاذ القرارات
 0.70 3.96 21 سنوات 5أقل من 

 0.74 4.01 53 سنوات 10اقل -5من 
 0.83 4.10 58 سنوات فأكثر 10من 

 المتابعة والتقييم
 0.63 3.76 21 سنوات 5أقل من 

 0.68 3.64 53 سنوات 10اقل -5من 
 0.74 3.65 58 سنوات فأكثر 10من 

 التفويض
 0.72 3.61 21 سنوات 5من أقل 

 0.65 3.53 53 سنوات 10اقل -5من 
 0.92 3.59 58 سنوات فأكثر 10من 

 العالقة مع الطلبة
 0.65 3.83 21 سنوات 5أقل من 

 0.67 3.61 53 سنوات 10اقل -5من 
 0.86 3.66 58 سنوات فأكثر 10من 

 الدرجة الكلية
 0.57 3.82 21 سنوات 5أقل من 

 0.55 3.74 53 سنوات 10 اقل-5من 
 0.73 3.83 58 سنوات فأكثر 10من 

( وجود فروق  اهرية بدي  تحدديرات أفدراد 11ي ح  م  الجدول )
لرؤلدا  الددواألر اأماديميدة فدي  اإلداري دا عي ة الدرالة لواقدا اأ

جددددامعتي الحدددددن وبيددددت لحددددم تعددددز  لمتييددددر المبددددر  فددددي التعلدددديم 

الجددددامعي  ولمعرفددددة داللددددة النددددروق تددددم الددددتمدام تحليددددل التبدددداي  
( ممددا ي  ددر فددي الجدددول One Way ANOVAاأحددادي )

(12 ) 
 لرؤلا  الدواألر اأماديمية في جامعتي اإلداري دا (ا  تاألف تحليل التباي  اأحادي لتحديرات أفراد عي ة الدرالة لواقا اأ12جدول)

 الحدن وبيت لحم حلب متيير المبر  في التعليم الجامعي 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 إدارة االجتماعات
 1.911 0.823 2 1.646 بين المجموعات

 
0.152 

 0.43 129 55.55 داخل المجموعات 
 131 57.19 المجموع 

 اتخاذ القرارات
 0.33 0.20 2 0.39 بين المجموعات

 
0.72 
 0.60 129 77.67 داخل المجموعات 

 131 78.06 المجموع 

 المتابعة والتقييم
 0.24 0.116 2 0.23 بين المجموعات

 
0.79 
 0.487 129 62.84 داخل المجموعات 

 131 63.07 المجموع 

 التفويض
 0.11 0.071 2 0.14 المجموعاتبين 

 
0.89 
 0.63 129 80.59 داخل المجموعات 

 131 80.73 المجموع 

 العالقة مع الطلبة
 0.60 0.34 2 0.69 بين المجموعات

 
0.55 
 0.57 129 73.62 داخل المجموعات 

 131 74.31 المجموع 
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 الدرجة الكلية
 0.29 0.119 2 0.24 بين المجموعات

 
0.75 
 0.408 129 52.66 داخل المجموعات 

 131 52.89 المجموع 
( وملدددددتو  الداللدددددة 29 0قيمدددددة   للدرجدددددة المليدددددة) أ ي حددددد   
 أ (، أي α 0 05≤(، وهدددي أمبدددر مددد  ملدددتو  الداللدددة )75 0)

 دا ) ال اهرية( بي  تحدديرات أفدراد عي دة الدرالدة لواقدا اأ النروق
جامعتي الحدن وبيدت لحدم  اأماديمية فيلرؤلا  الدواألر  اإلداري

حلب متيير المبر  في التعليم الجامعي  يدر دالدة إحتداأليا  ع دد 
 ملتو  الداللة المحدد، وبللك يتم قبول النرضية الاالاة 

وقد تعز  هلد ال تيجة لمو  المبر  في التعليم الجامعي ال ع قدة 
رألين والمرؤولدي  فدي الدداألر  اأماديميدة، ل ا بواقا الع قة بي  الد

ت ايرهددا فددي امتيددار رألددين الددداألر  محدددودا ، بمع دد   أ  إلدد اضددافة 
يمدددو  مددد  لوي المبدددرات الحليلدددة هدددلد  أ رألدددين الدددداألر  يممددد   أ 

المر ، وم  لوي المبرات العالية في المر  الحادمة، وهملا دواليك  
حاب المبددددرات اتددددحاب المبددددرات العاليددددة مددددا أتدددد أدا فيمددددتلب 

الحليلدددة، وفدددي جميدددا اأحدددوال يحدددوم رألدددين الدددداألر  بواجباتدددم تجددداد 
  مة وتعليمات الجامعة أ زم ألم وفق 

وتتنددق  تيجددة هددلد الدرالددة، بمتددو، متييددر المبددر ، مددا  تيجددة 
(، حيدددث ال توجدددد فددددروق لات 2012) البراو دددةدرالدددة مدددل مددد  

 أدا ة إحتاألية في الدرجة الملية والمجاالت جميع ا لناعلية لالد
حلدددب مبدددر  عضدددو هيألدددة التددددرين فدددي جامعدددة  اأقلدددامرؤلدددا  

وامتلندددت مدددا  (،2014) و تددداألف درالدددة الببدددي البلحدددا  التببيحيدددة،
 ( 2011 تيجة درالة متات ة )

تحصؤؤائية  اداللؤؤةنتؤؤائج الفرضؤؤية الرابعؤؤة: "ال توجؤؤاد فؤؤروق اات 
د بؤؤؤين تقؤؤؤاديرات أفؤؤؤرااد عينؤؤؤة α 0.05≤عنؤؤؤاد مسؤؤؤتول الاداللؤؤؤة)

لرؤسؤؤؤا  الؤؤؤادوائر األكااديميؤؤؤة فؤؤؤي  اإلاداري ادا الادراسؤؤؤة لواقؤؤؤع األ
جامعتي القادس وبيت لحم تعزل لمتغير الجامعة التي يعمل بهؤا 

 عضو هيئة التادريس".
تدددددم فحددددد، النرضدددددية التدددددنرية الرابعدددددة بالدددددتمدام امتبدددددار "ت"، 

  يوضم للك (13الجدول )

لرؤلا  الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيت  اإلداري دا اأ الدرالة لواقا(ا  تاألف امتبار "ت" لتحديرات أفراد عي ة 13جدول )
 لحم حلب متيير الجامعة التي يعمل ب ا عضو هيألة التدرين 

المتوسط  العدد الجامعة المجال
 الحسابي

حراف ناأل
 مستوى الداللة "tقيمة" المعياري

 0.59 3.99 24 بيت لحم 0.89 0.13 0.68 4.01 108 القدس إدارة االجتماعات

 0.62 4.04 24 بيت لحم 0.99 0.01 0.80 4.04 108 القدس اتخاذ القرارات

 0.60 3.41 24 بيت لحم 0.05 1.96 0.70 3.71 108 القدس المتابعة والتقييم

 0.65 3.44 24 بيت لحم 0.36 0.92 0.81 3.60 108 القدس التفويض

 0.62 3.57 24 بيت لحم 0.48 0.72 0.78 3.69 108 القدس العالقة مع الطلبة

 0.53 3.69 24 بيت لحم 0.38 0.88 0.66 3.82 108 القدس الدرجة الكلية
قيمددددة "ت" للدرجددددة المليددددة  أ يتبددددي  مدددد  مدددد ل الجدددددول اللددددابق 

م ال توجدد فدروق لات أ د(، أي 38 0(، وملتو  الداللدة )88 0)
 دا داللددددة إحتدددداألية بددددي  تحددددديرات أفددددراد عي ددددة الدرالددددة لواقددددا اأ

لرؤلا  الدواألر اأماديمية في جامعتي الحدن وبيدت لحدم  اإلداري
وقدددد  قبدددول النرضدددية الرابعدددة  تعدددز  لمتييدددر الجامعدددة  وبدددللك يدددتم

ت دددابم الجامعدددات النللدددبي ية مددد  حيدددث  إلددد تعدددز  هدددلد ال تيجدددة 

 أعضدددا ال يمدددل الت  يمدددي، وببيعدددة التمتتدددات في دددا، وم دددام 
 أ  إل هيألة التدرين وواجبات رؤلا  الدواألر اأماديمية، إضافة 

هيألدددددة التددددددرين فدددددي هدددددلد الجامعدددددات يمالدددددو  عي ددددددات  أعضدددددا 
فددي قددراهم ومددد  م بالددتمرار، ف ددلا ملددم يجعددل  مت دداب ة، ويلتحددو 

هيألددة التدددرين فددي الجامعدددات  أعضددا مدد  البيألددة الجامعيددة لددد  
النللبي ية بيألة مت اب ة، وأي امت فدات بدي  الجامعدات ال يمدو  
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مددا بلددبب اإلدارات الجامعيدددة أ بلددبب رألددين الددداألر  اأماديميدددة، و 
 فدديعي ددة الدرالددة العليددا  ل ددلا جددا ت النددروق بددي  تحددديرات أفددراد 

 الجامعتي   ير دالة إحتاأليا 
 التوصيات 

 و وتدي البداحايعل  ضو  ال تاألف التدي توتدلت إلي دا الدرالدة، 
 بالتاليا

لرؤلددددا  الدددددواألر اأماديميددددة فددددي  اإلداري دا   تعزيددددز واقددددا اأ1
جامعتي الحدن وبيت لحم، م  م ل ألاليب وولاألل قادر  علد  

)دورات تدريبيدة لرؤلدا  الددواألر الجددد، ور دات  تعزيز هلا الواقدا
عمددل بددي  رؤلددا  دواألددر لددابحي  وجدددد،   ددرات ودرالددات علميددة 
حددددول دور رألددددين الددددداألر ، أ  تمددددو  فتددددر  االلددددت م والتلددددلم بددددي  

  الرألين اللابق والجديد مافية( 
تعمدددل الددددواألر اأماديميدددة علددد  تنعيدددل الع قدددة مدددا بلبدددة  أ   2

دواألرهدددا، لمددددا لدددللك مدددد  أهميدددة فددددي تعزيدددز الع قددددة بدددي  الدددددواألر 
 وبلبت ا 

يدددولي رؤلدددا  الددددواألر اأماديميدددة ملددد لة التندددويض أهميدددة  أ   3
مبدررات التنددويض   ايدتم وفدق معدايير م  يدة، مدا بيد أ ماتدة، و 

 هيألة التدرين ب د  إزالة أية  موك لدي م  عضا أ
يحددوم رؤلددا  الدددواألر اأماديميددة بالددتمدام تدد حيات م فددي  أ   4

 دا هيألددة التدددرين، ومحالددبة اأ عضددا االيجددابي أ دا تعزيددز اأ
  ي لما لللك م  دور تحنيزي فاعلالللب

لرؤلددددا  الددددددواألر  اإلداري دا   إجددددرا  درالددددة مماالدددددة لواقددددا اأ5
 ة في الجامعات النللبي ية رياإلدا

 المراجع
 اإلداري دا (  تحيدددددديم اأ2005أحمدددددد، مدددددداز  وعبدددددد المددددددريم، تحلدددددي )

للحيدددادات التحويليدددة فدددي مليدددة التربيدددة الرياضدددية مددد  وج دددة   دددر 
 لدددمجمجلؤؤة علؤؤوم التربيؤؤة الرياضؤؤية، ، جامعددة بابددل، ي يالتدريلدد

    125-116، ، ،  (1) عدد، (4)
(  المنايدات الحياديدة لرؤلدا  اأقلدام 2014) محمدالببي،، عبداهلل ب  

مجلؤؤة العلؤؤوم التربويؤؤة والنفسؤؤية، اأماديميددة فددي جامعددة حاألددل، 
  662 – 629(، ، 2العدد ) د،15مجلاد)

(  آرا  رؤلددا  اأقلددام اأماديميددة فددي 2010) الحجيلددي،  تددر محمددد
، مجلؤؤؤة جامعؤؤؤة جامعددة لمددار  حدددو م ددام م اإلداريدددة واأماديميددة

  92 – 59، ،  (،26) مجلد ادمشق،

للبباعدددددة  ، دار اليدددددازوريادارة الجامعيؤؤؤؤؤةإلا(  1997، محمدددددد )حدددددرب
 وال  ر والتوزيا، عما ، اأرد  

اإلادارة المادرسؤؤؤؤية والصؤؤؤؤفة (  2006حلددددي ، لدددد مة عبددددد الع دددديم ) 
، دار النمددددر، عمددددا ، المميؤؤؤزة الطريؤؤؤؤق تلؤؤؤؤى المادرسؤؤؤؤة الفاعلؤؤؤؤة

 اأرد  
 األقسؤؤؤؤؤامرؤسؤؤؤؤؤا   أادا ادرجؤؤؤؤؤة فاعليؤؤؤؤؤة (  2011المتات دددددة، عميدددددر   )

األكؤؤااديميين فؤؤي جامعؤؤات تقلؤؤيم جنؤؤوب األرادن مؤؤن وجهؤؤة نظؤؤر 
، رلدالة ماجلدتير  يدر م  دور  جامعدة الهيئة التادريسية أعضا 

 مؤتة، المرك، اأرد  
ادرجؤؤؤة ممارسؤؤؤة رؤسؤؤؤا  (  2013المبيدددب،  دددور لدددعد عبدددد الحميدددد )

ية فؤي العؤراق األكااديمية في كليات الجامعؤة المستنصؤر  األقسام
ة وعالقتهؤؤؤا بادرجؤؤؤة اإلاداريؤؤؤألسؤؤؤلوب تعؤؤؤاادة هنادسؤؤؤة العمليؤؤؤات 

هيئؤة التؤادريس لتكنولوجيؤا التعلؤيم مؤن وجهؤة  أعضؤا استخادام 
لددب، و أ، رلددالة ماجلددتير  يددر م  ددور ، جامعددة ال ددرق انظؤؤرهم

 بيداد ، العراق 
 األقسؤؤؤامالكفايؤؤؤات المهنيؤؤؤة لؤؤؤادل رؤسؤؤؤا  (  2004) الر ددديدي، ف دددد

، رلددالة ماجلددتير  يددر م  ددور ، الكويؤؤتجامعؤؤة ي األكااديميؤؤة فؤؤ
 جامعة اليرموك، اربد، اأرد  

(  أاددر مددا يحدددم مدد  بددرامف تدريلددية 2001) ، أمددل ب ددت لدد مة اال ددام
لمددددديري المدددددارن ومددددديريات ا فددددي أداأل ددددم الددددو يني مدددد  وج ددددة 

، (2) ددعدددال ،(13) لددد، مجمجلؤؤة جامعؤؤة الملؤؤؤ  سؤؤعواد  ددرهم، 
 ،، 377-438  
ال يألدددة  أعضدددا الدددو يني لدددد   دا (  اأ2011) أحمدددد مالددددتدددراير ، 

التدريلية في الجامعات اأرد ية الرلمية مد  وج دة   در رؤلدا  
  ( 1) ، العددددد(27لدددد )، مجمجلؤؤؤة جامعؤؤؤة ادمشؤؤؤقفي دددا،  اأقلددام
 ،،601 -652  

  (  الحدددديم البيروقرابيددددة لددددد2009) التددددراير ، مالددددد، والحضددددا  محمددددد
المددو ني  االداريددي  فددي جامعددة مؤتددة وع قت ددا بدد داأل م الددو يني 

المجلؤؤؤة االرادنيؤؤؤة فؤؤؤي مددد  وج دددة   دددر الحيدددادات االداريدددة في دددا، 
  247- 233(، ، ، 3(، عدد )5مجلد )العلوم التربوية، 

اأماديميدة فدي  اأقلدامرؤلدا   أدا ( فاعليدة 2012)  ا، لدليمالبراو ة
التدددرين  ةهيألدد أعضددا جامعددة البلحددا  التببيحيددة مدد  وج ددة   ددر 
جامعؤؤؤة القؤؤؤادس مجلؤؤؤة في دددا، جامعدددة البلحدددا  التببيحيدددة، اأرد ، 

، ، (،  7) ددالعد، (2) ، مجلدبحاث والادراساتألالمفتوحة ل
97-132  

(  مددد  2012) البيبدي، محمدد عبدد االلدم، وأبددو لدمر ، محمدود أحمدد
ير الجدددود  ال ددداملة فدددي بدددرامف التددددريب فدددي مدددديريات تدددوافر معددداي
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 المجلددددالمجلؤؤة التربويؤؤؤة، التربيددة والتعلدديم فدددي محاف ددة المليدددل، 
  176 – 141(، ، ، 105(، العدد )27)

  دار ال  ضدددة العربيدددة، ادا تقيؤؤؤيم األ(  1997عبدددد المحلددد ، توفيدددق )
 الحاهر  
(  ملددتو  الرضددا الددو يني لددد  أعضددا  هيألددة 2012) عربيددات، ب ددير

التدددددرين فددددي جامعددددة العلددددوم االلدددد مية العالميددددة وع قددددة للددددك 
مجلؤة اتحؤااد الجامعؤات العربيؤة، بملتو  اال تما  الم  ي لددي م، 

  165 – 145(، ، ،60) العدد
ة جامعددة يددالتددعوبات التددي تواجددم مل ( 2012العلدديلي، رجددا  زهيددر )
ي الددتمدام التعلدديم االلمترو ددي وفددر، ت ميددت م الحدددن المنتوحددة فدد

مجلؤؤة اتحؤؤااد الجامعؤؤات ، المعرفيددة مدد  مدد ل االقتتدداد المعرفددي
  39 -7(، ، ،60) العدد العربية،

الؤؤوظيفي  ادا عالقؤؤة العوامؤؤل التنظيميؤؤة بؤؤاأل(  2003) حمددودالعمدداج، 
، للعاملين في مادينة المل  عبؤاد العزيؤز الطبيؤة للحؤرس الؤوطني

ماديميددة  ددداي  للعلدددوم أ، ماجلدددتير  يددر م  دددور ، الريددداضرلددالة 
 االم ية 

، عدددالم المتددداب، المادرسؤؤؤية الحاديثؤؤؤة اإلادارة(  2010المدددردي، أحمدددد )
 ، الحاهر  1ب

 األقسؤؤاملؤؤادل رؤسؤؤا   اإلاداري ادا واقؤؤع األ(  2011محلدد ، م ت دد  )
، فؤؤي كليؤؤات التربيؤؤة بجامعؤؤة بغؤؤادااد مؤؤن وجهؤؤة نظؤؤر التادريسؤؤين

  العراق  جامعة الملت ترية، ير م  ور ، رلالة ماجلتير 
، ةاإلاداريؤؤاالتجاهؤؤات الحاديثؤؤة فؤؤي القيؤؤاادة  ( 1997) محمددود، ال دداهر
   الل  ر والبباعة، عم  ادار زهر 

(  االحتياجددددددات التدريبيددددددة 2002اللدددددديد، أم يددددددة )و  ،متددددددبن ، هددددددد 
اأماديمية بالجامعات المترية بالتببيق  اأقلاملرؤلا  مجالن 

، الجمعيدددة مجلؤؤؤة التربيؤؤؤةيدددة   اعلددد  جامعدددة ب بدددا، درالدددة ميد

 (، العدددددد5) لدددددالتعليميدددة، مج اإلدار المتدددرية للتربيددددة المحار ددددة و 
(7)، ، ،432 -468  

(  تبدوير بدرامف إعدداد المعلدم وتدريبدم فدي ضدو  2002 تدر، محمدد )
العلمي الرابع عشر _ مفاهيم التعليم في المؤتمر ، دا من وم اأ
 جامعة عي   من، الحاهر  ، ادا م األو ضو  مفه
الجود  ال متية لد  رؤلدا   أدا (  معايير 2011) اليحيوي، تبرية
المجلؤة األرادنيؤة وألداليب تعزيزهدا بالجامعدات اللدعودية   اأقلام

  58، –35، ،(1)عدد ال، د7اد )مجلالللعلوم التربوية، 
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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 
جامعة اإلسكندرية  –كلية التربية   

 جمهورية مصر العربية
 18/2/2016تاريخ القبول:                          1/11/2015تاريخ التسلم: 

ية متسارعة، صارت الجامعات مطالبة بأن تركز على الشراكة والتعاون بينها وقطاعات اإلنتاج فى إطار ما يحدث فى العالم من تحوالت تكنولوجية ومجتمع
، وخدمة المجتمعات وتمثل الحاضنات التكنولوجية أحد آليات ذلك التعاون؛ فقد أسهمت فى العديد من الجامعات فى تطوير وتفعيل البحث العلمي واإلبداع
فى مجاالت البحث وتقديم الحلول المبتكرة لمشكالتها؛ فى الوقت الذى تعانى فيه الجامعات المصرية من مشكالت تعوق قيامها بأدوارها، مما أدى إلى تراجع 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الحاضنات  العلمي وخدمة المجتمع، وتحول غالبية الجامعات المصرية إلى التركيز على دورها التدريسي والتعليمي. وقد
( من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة واالسكندرية وطنطا 1550) عددهاالتكنولوجية، وتطورها، وتحليل أبرز الخبرات المعاصرة، واستطالع آراء عينة 
صلت الدراسة إلى اتفاق غالبية أعضاء هيئة التدريس على الحاجة لتبنى وتو  .وأسيوط فى التصور المقترح للحاضنات التكنولوجية فى الجامعات المصرية

طبيق صيغة الحاضنات التكنولوجية وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع الختالف التخصص أو الجنس أو الدرجة العلمية، وطرحت الدراسة تصورًا لت
 .لمتوقعة وسبل التعامل معهاالحاضنات التكنولوجية بالجامعات المصرية، وأبرز المعوقات ا

 .(اقتصاد المعرفة –البحث العلمي  –التكنولوجيا  -الجامعة –التعليم العالي  -: الحاضنات التكنولوجيةالكلمات المفتاحية)
 

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). 

 المقدمة : 
 علةةةةىتغيةةةةر الإن طبيعةةةةة العصةةةةر الةةةةذى نعةةةةي  فيةةةةه فرضةةةةت     

الجامعةةةة التقليديةةةة التةةةى تركةةةز فقةةةط علةةةى إنتةةةاج المعرفةةةة،  نمةةةوذج
االنتقةةةال إلةةةى نمةةةوذج الجامعةةةة الحةةةديث الةةةذى يركةةةز علةةةى إنتةةةاج و 

الصةةةةةةناعة  تممارسةةةةةةة المعرفةةةةةةة فةةةةةةى مجةةةةةةاالو  تطبيةةةةةةقو المعرفةةةةةةة 
التةةى ال تسةتفيد مةةن  الشةةركات والمصةانعفةال جةةدوى مةن  ،واإلنتةاج

الجامعةةةات التةةةةى ال  وأإمكانيةةةات الجامعةةةات فةةةى إنتةةةاج المعرفةةةة، 
الصةةةناعية علةةةى تركةةةز علةةةى التواصةةةل مةةةع القطاعةةةات اإلنتاجيةةةة و 

 ((Yüksel & Cevher, 2014, 232 أساس نقل المعرفة إليها.
جديدة لتشجيع وأشكال فالجامعات مطالبة بأن تتبنى آليات 

فى  اإلنتاجالتفكير فى البحث والتطوير والمشاركة مع قطاعات 

؛ المجتمع بما يحقق التنمية المستدامة فى المجتمعات اإلنسانية
هى والقطاعات اإلنتاجية درجة التعاون بين الجامعات  إنبل 
على المستوى  سمعة الجامعة وتصنيفها محددات إحدى
، (HEFCE,2013, 2)، (Belfield, 2012,3).العالمى

(Clarke &Williams, 2015,1) 
القطاعةةات و آليةةات وصةةير للةةربط بةةين الجامعةةات عةةدة وقةةد رهةةرت 
، ومراكةةةةز وحةةةةدائق البحةةةةوث، مةةةةدن التكنولوجيةةةةا ومنهةةةةا ،اإلنتاجيةةةةة
، والتجمعات الصةناعية المسةتندة إلةى التكنولوجيةات البحثي التميز
ولعةةةةل  .، والحاضةةةةنات التكنولوجيةةةةة، وممةةةةرات التكنولوجيةةةةاالعاليةةةةة

اآلليةةةات للةةةربط بةةةين الجامعةةةات وتلةةةك الم سسةةةات  فةةةى تبنةةةى تلةةةك 

I 
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بعض بلدان العالم جعلها تتحةول إلةى جامعةات قةادرة علةى تمويةل 
نفسةةها ذاتيةةًا، وصةةارت هةةذا الجامعةةات تةةدر أرباحةةًا كثيةةرة كمةةا تةةدر 

 & Ciferri)الشركات والمصانع والبنوك أرباحًا للمساهمين فيها. 
Lommbardi, 2014, 20)  

وقد بدأت التجربة المصرية للحاضنات بإقامة هيئة مركزية تقوم 
بدأ نشاط فالتخطيط والتنسيق والتنفيذ على المستوى القومى، ب

تكوين تأسيس الصندوق االجتماعي و  معهذا الحاضنات 
تنمية حاضنات الجمعية المصرية لحاضنات األعمال بهدف 

تمويل المشاريع في و ، 1995األعمال والتكنولوجيا في مارس 
تقليل لإطار الحاضنات، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات 

الصعوبات والعقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة إلى أن 
 (15)أنشئت و تتمكن المشروعات من االعتماد على نفسها ذاتيًا. 

حاضنات التقنية داخل الجامعات  منها 2002حتى عام  ةحاضن
، 2006حاضنة التبين وجامعة المنصورة. )كريم ومريزق، ك

 (1، 2016، )طلبة، (550-551
ارة االتصاالت والمعلومات بإقامة أولى الحاضنات وقامت وز 

التكنولوجية المتخصصة فى تكنولوجيا االتصاالت فى نهاية عام 
وذلك داخل القرية حاضنة تطوير األفكار ، والتى سميت 2000

ساهمت أكاديمية كما  (98 ،2007 ،الذكية فى الجيزة. )إبراهيم
من خالل إنشاء الحاضنات خالل الفترة من عام  العلميالبحث 
( شركات تكنولوجية ناشئة من 5فى دعم إنشاء ) 2013

 (2، 2016)طلبة، . مشروعات التخرج
 2015 فى أكتوبر العلميوقد أعلن وزير التعليم العالى والبحث 

ضانات التكنولوجية )انطالق( اعن إطالق البرنامج القومى للح
والتكنولوجيا  العلميألكاديمية البحث  ةالتابع البحوثبمراكز 

الجديد ودمياط والزقازيق بمحافرات سوهاج وطنطا والوادى 
، بالتعاون مع عدد من الجامعات ووزارة التعليم الفني والسويس

 والتنمية العلوم صندوق دعممن خالل  ووزارة الصناعة
 Science and Technology) التكنولوجية.

Development Fund (STDF), 2015, 2) 
التركيز على التدريب العملي على أسس  ويهدف البرنامج إلى

دارة شركات ريادية ناجحة، ودعم كافة  ومبادئ إنشاء وا 
المشروعات الجديدة واألفكار المبتكرة وتقديم الدعم الفني 

لنقل وتطوير  ،رينوالتكنولوجي لها من أجل خلق جيل من المبتك
التكنولوجيا من الجامعات ومراكز األبحاث إلى الصناعة مروًرا 

بمرحلة االحتضان، والتي تتخرج منها الم سسات الصغيرة 
والمتوسطة الرائدة لتصبح م سسات ذات آفاق نمو كبيرة.)طلبة، 

2016،1) 
وعلى الرغم من أن الحاضنات التكنولوجية المصرية تعد من  

ات على مستوى الدول العربية، وتحقيقها للعديد من أقدم الحاضن
تحدث األثر المنشود فى لم زالت  الإال أنها  ،النتائج اإليجابية

بين الجامعات والمراكز البحثية من ناحية،  القائمة الفجوة تجسير
من ناحية  ومعالجة قضايا المجتمع بقطاعاته المختلفة واإلنتاجية

رية فى تحقيق التنمية فى المصضعف دور الجامعات و  ،أخرى
 ,UNESO) ،(UNDP, 2011:137). المجتمع

يرجع إلى عوامل مرتبطة يمكن أن ولعل ذلك  (2011,264
بالسياق الثقافى واالجتماعى كعدم تقبل الحاضنات والدور الذى 
تقوم به، وعدم التنسيق مع الشركات والمصانع وتحديد 

من خريجى الجامعات  احتياجاتها ومحاولة حلها، وعزوف العديد
عن إقامة المشروعات، نتيجة نقص الخبرة، أو افتقاد المهارات 
المطلوبة وغيرها من العوامل، ومن ثم تبرز الحاجة لإلفادة من 
خبرات الدول األخرى، لوضع تصور لكيفية تبنى الحاضنات 

لربط بين الجامعات ل كصيغة التكنولوجية فى الجامعات المصرية
 .ينهماتاجية، ودعم التعاون بوالقطاعات اإلن
 : وأسئلتها مشكلة الدراسة

رصدت العديد من التقارير والدراسات والبحوث حول أوضاع 
قيامها بأدوارها فى مجاالت البحث  ضعف المصريةالجامعات 

م سسة الفكر العربي فتقرير ، وخدمة المجتمع، العلمي
غياب أو ضعف فى التكامل بين التعليم " ( أوضح2013،4)

والذى  ،اق العمل والتنمية بدرجات مختلفةوأسو  العلميوالبحث 
أحد أبرز  العلمييعد ضعف المردود من التعليم والبحث 

كما  .م شراته، والحاجة إلصالح البنية الهيكلية لمنرومة التعليم"
تقرير برنامج و  (UNESO,2011,264)تقرير اليونسكوإن 

ضعف ي كدان ( UNDP,2011,137) ينمائاألمم المتحدة اإل
وضعف دور الجامعات والمراكز البحثية فى  اإلنتاجية البحثية،

إنتاج المعرفة عالميًا، وابتعاد الكثير من البحوث عن معالجة 
العالقة الهزيلة أو المعدومة بين قطاعات ، و المجتمعمشكالت 

 العلميث ومراكز البح الجامعات، و من جهة   والصناعة اإلنتاج
  .أخرى من جهة  
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مجال البحث حققت العديد من دول العالم منجزات فى  وقد
لجامعات بين ا والربط التعاونمن خالل اإلفادة من  العلمي

، والتى تبنيها للعديد من اآللياتوم سسات وقطاعات اإلنتاج، و 
تعد الحاضنات التكنولوجية أبرزها، لما حققته من إنجازات فى 
تطوير العالقة بين الجامعة وقطاعات المجتمع فى خدمة 
المجتمع وتقليل الفجوة بينهما من ناحية، كما أنها أكثر 

في اإلسراع في تنفيذ برامج التنمية  المنرومات فاعلية ونجاحاً 
 ,ISESCO)(؛ 65 ،2010 ي)سمااإلقتصادية والتكنولوجيا. 

ومن ثم فربما يكون أحد الحلول المطروحة لتدعيم ؛  (2007,1
، وقطاعات اإلنتاج المصريةالتعاون والترابط بين الجامعات 

فى الجامعات صيغة الحاضنات التكنولوجية  يتبنهو والصناعة 
خصوًصا فى رل النتائج التى حققتها فى العديد من المصرية 

ل الرئيس تتحدد مشكلة الدراسة فى الس اثم ومن  دول العالم.
 اآلتى: 

كيف يمكن اإلفادة من الحاضنات التكنولوجية كآليات للربط بين 
 العلميالبحث  مجاليالجامعات المصرية وقطاعات اإلنتاج فى 

 ؟ضوء آراء أعضاء هيئة التدريس فىوخدمة المجتمع 
 الفرعية اآلتية: ةوينبثق عن هذا الس ال الرئيس األسئل

 وأشكالهاما مفهوم الحاضنات التكنولوجية وخصائصها  -1
التي تقوم بها في مجاالت  وأدوارها وفلسفتها وأهدافها

 ؟البحث العلمي وربط الجامعة بالمجتمع
الخبرات العالمية المعاصرة فى ميدان الحاضنات  ما -2

 التكنولوجية؟ 
صيغة الحاضنات التكنولوجية فى  يما التصور المقترح لتبن -3

 ؟الجامعات المصرية من وجهة نرر أعضاء هيئة التدريس
عضاء هيئة أ آراءبين  احصائية   هل توجد فروق ذات داللة   -4

، والدرجة العلميةى لمتغيرات الجنس، عز  التدريس ت  
 ؟والتخصص
 هذا الدراسة إلى: هدفتأهداف الدراسة: 

فى  العلميعرض نتائج الدراسات حول واقع البحث  -1
  .المصريةالجامعات 

تحليل بعض الخبرات العالمية المعاصرة حول الحاضنات  -2
 التكنولوجية.

طرح تصور مقترح للحاضنات التكنولوجية فى الجامعات  -3
ات العالمية يتفق مع واقعها ضوء الخبر  في المصرية

 وسياقها الثقافى والمجتمعى.
 الدراسة:أهمية 

لمسئولين فى وزارة التعليم العالى يمكن أن تفيد ا هذا الدراسة
، العلمي، وأكاديمية البحث ، والجامعاتالعلميوالبحث 

والصندوق االجتماعي للتنمية، ووزارات الصناعة 
هذا ف ؛واالستثمار، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 : فىيمكن أن تسهم الدراسة 
الحاضنات التكنولوجية وأدوارها فى إلقاء الضوء على   -1

والشراكة والتعاون مع القطاعات اإلنتاجية  العلميالبحث 
 فى المجتمع.

أدوار الجامعات فى  تفعيلفى  المعاصرةاالتجاهات  مواكبة -2
 وخدمة المجتمع. العلميالبحث  مجالي

 .المصريةالجامعات لإلسهام فى تمويل مصدرًا  طرح  -3
ض مشكالت قطاعات اإلنتاج تلبية متطلبات ومواجهة بع -4

 والخدمات.
 فروض الدراسة:

  :اآلتية الصفرية الفرضيات فحص إلى الدراسة هذا هدفت
 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةةα 

عةةةةةةزى لمتغيةةةةةةر ( بةةةةةةين آراء أفةةةةةةرد عينةةةةةةة الدراسةةةةةةة ت  0.05 ≥
 الجنس.

 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةةα 
عزى لمتغيةر الدرجةة ( بين آراء أفرد عينة الدراسة ت  0.05 ≥

 العلمية.
 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةةα 

عةةةةةةزى لمتغيةةةةةةر ( بةةةةةةين آراء أفةةةةةةرد عينةةةةةةة الدراسةةةةةةة ت  0.05 ≥
 التخصص.

 الدراسة:  مصطلحات
 Knowledge Economyاقتصاد المعرفة: 

التعاون والتنمية االقتصادية  منرمة فتعر    
(OECD,2002,29) ذلك االقتصاد  اقتصاد المعرفة على إنه

 ،واستخدام المعرفة ا على إنتاج، ونشر،المبني أساسً 
  والمعلومات.
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 (Powell&Snellman,2004, 199)سنلمان وعرفه باول و   
بأنها اإلنتاج والخدمات المعتمدة على األنشطة المبنية على 

  المعرفة بما يسهم فى إحداث التقدم العلمي والتكنولوجي.
ويعرف اقتصاد المعرفة فى هذا الدراسة بإنه فرع من فروع   

العلوم االقتصادية يقوم على فهم جديد لدور المعرفة ورأس المال 
المجتمع، وهو االقتصاد الذي البشري في تطور االقتصاد وتقدم 

يقوم على أساس تكنولوجيا المعلومات واالتصال باعتبارها نقطة 
 االنطالق له، وتمثل المعرفة فيه القيمة المضافة.

  Technological Incubatorsالحاضنات التكنولوجية:
( على إنها نوع من أنواع 3، 2012عماد الدين ) عّرفها

توفير الدعم والتوجيه الالزمين حاضنات األعمال تهدف إلى 
  لزيادة فرص نجاح المشاريع وتسريع وتيرة التنمية.

 ,OECD, 2010)التعاون االقتصادي والتنمية  منرمة وعّرفتها
"م سسة تنموية تعمل على تشجيع ودعم الشباب على إنها  (5

المبادر من أصحاب األفكار اإلبداعية والذين ال يملكون الموارد 
يتم خالل و المالية أو الخبرة العالية لتحقيق مشاريعهم وأفكارهم. 

 ،وخدمات استشارية فنية ،تقديم مكان العمل الحضانةفترة 
دارية سيس م سسة وبدء وصواًل إلى تأ، ومالية ،وتسويقية ،وا 

 اإلنتاج الفعلي خالل فترة زمنية محددة". 
 American Council on)المجلس األمريكى للتعليم  عّرفهاو 

Education,2015,22)  لرعاية  متخصصةوحدات على إنها
مزودة بكل الوسائل واإلمكانات و االبتكار والتحديث واالختراع، 

وأفكارهم الجديدة. التي تمكن الطالب من إنجاز ابتكاراتهم 
وتنفيذها على المستوى  ،تكون مس ولة عن تحديد الحلولو 

الم سسي، وتبدأ من المستوى الجامعي؛ وذلك لضمان أن 
 .يحرى بأولوية األكاديمياالبتكار 

 فى هذه الدراسة على إنها التكنولوجية وتعرف الحاضنات
الجامعات  بينعاون لدعم العلمي والتكنولوجي، تقام بالتلوحدات 

القطاعات اإلنتاجية فى المجتمع و ، من ناحية ومراكز األبحاث
من األبحاث العلمية  اإلفادة، وتهدف إلى من ناحية أخرى

واالبتكارات التكنولوجية، وتحويلها إلى مشروعات ناجحة من 
والمراكز  خالل االعتماد على البنية األساسية لهذا الجامعات

مكانياتها، البحثية اء هيئة التدريس وباحثين وعاملين، أعضو ، وا 
التمويل من القطاعات اإلنتاجية  ومصادر، والخبراء في مجاالتهم

 .، والجامعاتفى المجتمع

 الدراسة حدود
تحليل عرض و  على الدراسة اقتصرت :الموضوعية الحدود -1

آراء أعضاء هيئة التدريس حول و الحاضنات التكنولوجية 
 كيفية تطبيقها فى مصر.

الدراسى  الفصل خالل الدراسة أجريت :الزمنية الحدود -2
 .2014/2015الثانى للعام الجامعى 

الدراسة على عينة من أعضاء  طبقت :المكانية الحدود -3
بجامعات القاهرة واالسكندرية وطنطا هيئة التدريس 

 .وأسيوط
طبقت أداة الدراسة على عينة عشوائية الحدود البشرية:  -4

تدريس، من مختلف ( عضو هيئة 1550مكونة من )
 التخصصات، من مدرسين وأساتذة مساعدين وأساتذة.

 اإلطار النظرى: 
الوسيلة األساسية لتحقيق التنمية المتكاملة  العلميالبحث  عدي  

استثمار غير مادي يحقق مردودا على المدى و للمجتمع، 
ي دي إلى زيادة النمو االقتصادي، ويمكن  بماالطويل، 

 ."حديات البيئات التنافسيةالم سسات من مواجهة ت
(Boudaoud, 2005, 264)  فى العلميالبحث  ويقوم 

، فالجامعة البحث والتطويرفةي منرومةة  فعال بدورالجامعات 
 وتحدد، نتاجيةاإلوم سساته مع المختلفة تحدد حاجات المجت

؛ تسهم في رقي مجتمعاتها، وتقدمهممسارات بحثية واضحة 
مكانياتمن تمويل  ما يلةزمكل  توفرالتى توفر البيئة العلمية و  ، وا 

ثرائها ونشرها،  نماء المعرفة وا  فهي بيئة ممتازة لإلبداع العلمي وا 
توريفها لحل المشكالت المختلفة في المجتمع.  والسعي في

(Cherki, 2005, 30)  
عةن برنةامج األمةم المتحةدة  د تقرير المعرفة العربية الصادرأك  قد و 

ضةةةةةعف الةةةةةدور الةةةةةذى تمارسةةةةةه علةةةةةى  (137، 2002) ياإلنمةةةةةائ
الجامعةةةات والمراكةةةز البحثيةةةة العربيةةةة فةةةى إنتةةةاج المعرفةةةة عالميةةةًا، 
وابتعةةةةةةاد الكثيةةةةةةر مةةةةةةن البحةةةةةةوث عةةةةةةن معالجةةةةةةة مشةةةةةةكالت الواقةةةةةةع 

 إلةةةىم( 2014لعةةةام ) يأشةةةار تقريةةةر التنافسةةةية العةةةالمو  والمجتمةةةع.
واإلنتاجيةةةةة البحثيةةةةة فةةةةى الةةةةدول العربيةةةةة.  العلمةةةةيضةةةةعف البحةةةةث 

(Schwab et al, 2014, 459)  ن تقريةر التنافسةية بةيّ كمةا
( أن ترتيةةةةةةةةب مصةةةةةةةةر مةةةةةةةةن حيةةةةةةةةث جةةةةةةةةودة 2015،24العةةةةةةةةالمي )

( مةةن بةةةين 135م سسةةات البحةةث العلمةةةي يقةةع فةةةى المركةةز رقةةةم )
لعةام   (127)دولة في العالم، فى حين كانت فةى المرتبةة  (144)
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العةةةةةالم، وهةةةةةذا يعكةةةةةس تةةةةةأخر ترتيةةةةةب مصةةةةةر، واسةةةةةةتمرار  2013
 Schwab et. العلميا عالميًا طبقًا لم شر جودة البحث تراجعه

al, 2014, 50)) 
فةةةى مصةةةر يعةةةانى  العلمةةي( أن البحةةةث 2014،7محمةةةود ) وي كةةد

لعةةل أبرزهةةا التمويةةل وهةةو مةةن العديةةد مةةن المشةةكالت والمعوقةةات، 
مشةةةةةكالت االفتقةةةةار إلةةةةى االسةةةةةتقاللية فةةةةى العمةةةةةل، و ، أهةةةةم عةةةةائق

وانعةةةةةةةةدام العمةةةةةةةةل الم سسةةةةةةةةاتى المسةةةةةةةةتقل والمنةةةةةةةةا  الةةةةةةةةديمقراطى، 
والعشةةةوائية فةةةى العمةةةل وضةةةعف آليةةةات التعةةةاون والشةةةراكة، وعةةةدم 

مراكةةةز األبحةةةاث العالميةةةة لنقةةةل مةةةع تةةةوفر قنةةةوات اتصةةةال وتنسةةةيق 
نرم الخبةةرة وتأسةةيس شةةراكة معرفيةةة، وعةةدم تةةوافر قواعةةدها وفةةق الةة

المعلوماتيةةةة الحديثةةةة يتسةةةنى اسةةةتخدامها للبةةةاحثين، وغيةةةاب نرةةةام 
جاذب للكفاءات، وعدم وجود مقاييس أو أدوات لتقييم الم سسةات 
البحثيةةة، وعةةدم وجةةةود معطيةةات واضةةحة ومنشةةةورة ومحدثةةة لتقيةةةيم 

مةن بةين هيئةات البحةث  االرتباطغياب و  حدودية أهدافه، وماألداء
سةةةةةةات المجتمةةةةةةع خاصةةةةةةة م سوبةةةةةةاقي جامعةةةةةةات ومراكةةةةةةز بحثيةةةةةةة 

غيةةةاب إسةةةتراتيجية واضةةةحة فةةةي مجةةةال البحةةةث و اإلنتاجيةةةة منهةةةا، 
العامةةة للتنميةةة مةةن  العلمةةي مةةن جهةةة، وعةةدم ربطهةةا باإلسةةتراتيجية

 .جهة أخرى
ومةةةن ثةةةم يمكةةةن القةةةول بالحاجةةةة إلةةةى دراسةةةة تبنةةةى صةةةير وصةةةور  

فةةةةى الجامعةةةةات المصةةةةرية، والةةةةربط بةةةةين  العلمةةةةيلتفعيةةةةل البحةةةةث 
صةةرية وقطاعةةات اإلنتةةاج والخةةدمات فةةى المجتمةةع، الجامعةةات الم

، ويسةةهم فةةى زيةةادة التنافسةةية العلمةةيبمةةا يسةةهم فةةى دعةةم االبتكةةار 
 للجامعات، وقطاعات اإلنتاج والخدمات المصرية. 

 الدراسات السابقة: 
تحليل األدب التربوى والدراسات السابقة، أن هناك العديد  أوضح

فقد بّين من التجارب والجهود فى إنشاء الحاضنات التكنولوجية، 
من خالل دراسته لدور الحاضنات في ( 12، 2004بوزيان )

الطريقة األكثر  هىالحاضنات التكنولوجية أن العالم العربي 
بالصناعة؛ كما أكدت دراسة فعالية بالنسبة لربط التعليم الجامعى 

( على أهمية استخدام الحاضنات 65، 2010) يسما
التكنولوجية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات 
التخصصات التي تركز على المهارات الحرفية المتميزة عالمًيا 
وربط الحاضنات التكنولوجية بالم سسات العلمية ومراكز البحوث 

 ت تنافسية أكثر لهذا الصناعات.العالمية بما يوفر قدرا

( على (Peters et al., 2004وت كد دراسة بيترز وآخرون  
دور الحاضنات فى الواليات المتحدة األمريكية فى توفير الدعم 
فى بدء التشغيل لمشروعات األعمال الناشئة والشركات، 

تشجيع  يوتوصلت نتائج الدراسة إلى أهمية دور الحاضنات ف
خلق فرص العمل المحلية، والتنمية االقتصادية، ونقل 

 التكنولوجيا.
كما أشارت دراسة المنرمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

كبيرًا فى دعم التنمية  ( إلى تحقيق الحاضنات نجاًحا2 ،2005)
وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع اإلبداع 

لية دورها فى نجاح واستمرار نسبة حوالى مية وفعاهواالبتكار، وأ
 .جت من الحاضنات% من المشروعات التى تخر  90-% 85

 ,Beker & Gassmann دراسة بيكر وجاسمانوهدفت 
تحليل راهرة الحاضنات وانتشارها عالميًا، إلى  ((2006

وأنواعها، وصنفت الدراسة الحاضنات إلى: حاضنات هادفة 
وحاضنات غير هادفة للربح تابعة  ،للربح تابعة للشركات

للجامعات األمريكية واألوروبية، من خالل إجراء دراسة حالة 
جراء 25لعدد ) ( شركة فى الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، وا 

تابعة لشركات فى  حاضنات ي( مقابلة شخصية مع مدير 52)
جراء ) ،واثنين فى أوروبا ،الواليات المتحدة ( مقابالت مع 5وا 

حاضنات فى جامعات أمريكية وأوروبية، وتوصلت نتائج  يمدير 
الدراسة لكون الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات أفضل 
تأثيرًا فى مجاالت دعم نشر التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي 

لشركات بالمقارنة مع الحاضنات التابعة لفى مجتمعات الدراسة، 
 التجارية.

حاضنات ( أن 1، 2007، لتويجريوأوضحت دراسة )ا     
التكنولوجيا واحدة من أكثر المنرومات التي تم إبتكارها في 
العشرين سنة األخيرة فاعلية حيث أن فكر الحاضنات ب ني على 
أساس توفير آلية تعمل على احتضان ورعاية أصحاب األفكار 
اإلبداعية والمشروعات ذات النمو العالي داخل حيز مكاني 

يم خدمات أساسية مشتركة لدعم المبادرين ورواد محدد، وتقد
األعمال من أصحاب األفكار الجديدة والتكنولوجية وذلك على 

 أسس ومعايير متطورة مما أسهم في انتشارها السريع عالميًا.
( فهدفت إلى تحليل ماهية 2008أما دراسة بوكمي ، وعلي )

ضيح حاضنات األعمال التكنولوجية وأنواعها وأهميتها، وتو 
العالقة بين الحاضنات واقتصاد المعرفة. وأوضحت نتائج 
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الدراسة الحاجة إلى إنشاء الحاضنات على مستوى الجامعات، 
ونشر الوعى فى أوساط المستثمرين ورجال األعمال للمبادرة فى 
االستثمار بهذا الحاضنات، واالستفادة من الكفاءات العربية 

 ضنات عربية ودولية.المحلية والمهاجرة من خالل إنشاء حا
( دور حاضنات األعمال 2008وكشفت دراسة عبد الحميد )

التكنولوجية بالجامعات فى دعم التنمية المستدامة فى المجتمع، 
وتشجيع واقامة المشروعات والمبادرات من االفكار اإلبداعية 
وتعزيز العالقة بين الجامعة وقطاع األعمال، وتوصلت الدراسة 

القوة والضعف لواقع التجربة المصرية في إلى تشخيص نقاط 
مجال عمل الحاضنات التكنولوجية وفلسفتها، وتحديد الفجوة في 

 .مجال عمل الحاضنات التكنولوجية في مصر
( إلى التعرف على دور 2009دراسة غياط وبوقوم )وسعت 

حاضنات األعمال التكنولوجية فى تنمية اإلبداع فى الم سسات 
فى الجزائر، وتوصلت الدراسة إلى أن دور الصغيرة والمتوسطة 

الحاضنات التكنولوجية فى الجزائر ال يزال دون المستوى 
 لم سسات الصغيرة أن تعمل على تنميةالمطلوب، وأنه على ا

قدراتها اإلبداعية واالبتكارية،  وأن تتحول تدريجيًا لالعتماد على 
 المعرفة.

لوقوف على ( فهدفت إلى محاولة ا2010دراسة جودة )أما 
أهمية حاضنات التكنولوجيا وأهدافها ودورها في التنمية 
االقتصادية المستدامة، باعتبارها بيئة تكنولوجية وسيطة بين 
الجامعات وبين قطاعات اإلنتاج المختلفة بالمجتمع، وأجريت 
الدراسة الميدانية على أعضاء هيئة التدريس بواحة المعرفة فى 

إمكانات الواحة، وقدرتها على  مسقط. وتوصلت الدراسة إلى
استقطاب الشركات العالمية، وغرس الثقافة التكنولوجية، والكشف 
 عن أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة بمنجم المعرفة.

  (Tang et al., 2011)تانج وآخرون وأوضحت دراسة
لحاضنات األعمال والتكنولوجيا فى كل من الصين والهند، وجود 

الف بين الحاضنات فى كل من الصين والهند، ويرجع أوجه اخت
العوامل التاريخية، الرروف المحلية واإلقليمية،  الختالفهذا 

واختالف الم سسات البحثية، والجامعات، واختالف الجهات 
الممولة، وأولويات السياسة فى كال البلدين، بمعنى آخر أن 

ختالف اختالف نرام دعم االبتكار فى كال البلدين أدى ال
 مخرجات  الحاضنات من بلد آلخر.

( فهدفت إلى التعرف على إسهام 2012أما دراسة بسكرة )
حاضنات األعمال في تنمية وتدعيم الم سسات الصغيرة 
والمتوسطة في الجزائر، من خالل تحليل مفهوم الحاضنات 
وتاريخها ونشأتها، وأنواعها، واستخدام أسلوب دراسة الحالة 

ة لتسيير القرض المصغر بوالية بسكرة، وتوصلت وكالة الوطنيلل
الدراسة إلى الدور الفعال للحاضنات فى التخفيف من حدة 

 البطالة ورفع نسب التشغيل. 
 الدور ( تحليل6، 2012وتناولت دراسة عماد الدين )

 الصغيرة والتكنولوجية اإلبداعية المشاريع تلعبه الذي االستراتيجي
 والتحديات المعرفة، على قائم القتصاد التأسيس والمتوسطة في

وتوصلت  عند انطالقها، السيما المشاريع هذا تواجهها التي
 تجاوز في كبير بقدر التكنولوجية الحاضنات الدراسة إلى إسهام

 على الضوء ألقت نجاحها، كما حرور ورفع التحديات هذا
 بنتائج مسترشدةً  الحاضنات من النوع هذا نجاح عوامل

 من مختلفة دول في الّرائدة من التجارب المستفادة الدراسات 
 .العالم

 بمدينة التقنية لحاضنات بادر وأوضح التقرير السنوى لبرنامج
( أهمية دور 8، 2013والتقنية ) للعلوم العزيز الملك عبد
 ريادة ودعم لالبتكار المحفزة البيئة التقنية فى توفير الحاضنات

التقني  المجال في واالبتكار المبادرة روح وتنمية األعمال التقنية
حداث نقلة السعودي، الشباب لدى  دعم في كبرى وقفزة نوعية وا 

 دعم من خالل في التقنية وريادة األعمال الحاضنات صناعة
 ومكة وجدة، الرياض، في حاضنة (16) إنشاء ومساعدة
  .المنورة والمدينة والخرج، والقصيم، الشرقية، والمنطقة المكرمة،

لصور  (Yüksel & Cevher, 2014,2)وكشفت دراسة 
التعاون بين القطاعات الصناعية والجامعات التركية، من خالل 
تحليل م شرات التعاون بين الصناعة والجامعات واآلليات 
المدعمة لذلك التعاون، والممثلة فى مجلس البحث العلمي 

ات والمشروعات، والحاضن والتكنولوجى التركى )التيوبيتاك(،
التكنولوجية، والمدن التكنولوجية، وحدائق ومتنزهات التكنولوجيا 

وتوصلت الدراسة إلى الحاجة إلى التنسيق بين هذا  ،وغيرها
 الصور واآلليات الختالف تأثير كل منها.
حول  (ACE, 2015,5)أما تقرير المجلس األمريكى للتعليم 

فأكد أن حاضنات  الجامعات األمريكيةحاضنات االبتكار 
 ، حيثاالبتكار تعد أبرز صير دعم االبتكار فى البحث العلمي
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تحديد و ن الطالب من إنجاز ابتكاراتهم وأفكارهم الجديدة. تمك  
الحلول واختيارها وتنفيذها على المستوى الم سسي؛ وذلك يما 

 .يوفر الدعم لتحقيق االبتكار العلمي
ى اختالف منهجياتها ويتضح من تحليل الدراسات السابقة عل

 وأهدافها اتفاقها على:
فادتهاو أهمية إنشاء حاضنات تكنولوجية داخل الجامعات،  -  ا 

لمستغلة، ونتائج الرسائل األبحاث الجامعية غير ا من
إلى مبتكرات ومخترعات،  ، ونقلها إلى حيز التطبيقالعلمية

زيادة الناتج  بما يسهم فى، لشركات والمصانعاومساندة 
 اإلجمالى القومى، وتحقيق التنمية فى المجتمع.

 التنمية تسريع في التكنولوجية الحاضنات تسهم -
 وتحقيق اإلبداع، روح تشجيع خالل من االقتصادية،

 أو وتوطينها الخارج من بجلبها سواءً  التنمية التكنولوجية
 والمعامل. المختبرات في محلياً  بإنتاجها

الحاضنات مناسبة  أشكالالحاضنات التكنولوجية أكثر  -
للتطبيق فى الجامعات لما حققته من نجاحات، ومناسبة 

 أهدافها وآليات عملها لطبيعة الجامعات.
ت كبيرة فى تحقيق الحاضنات التكنولوجية لنجاحارغم  -

لم تحقق نفس القدر من  إال أنها، العديد من دول العالم
ذلك يرجع إلى غياب عوامل فى دول أخرى، و النجاح 

النجاح كتوافر القناعة بأهميتها، وتوفير التشريعات والبنية 
 الداعمة... إلخ.

وقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فى صياغة 
اإلطار النررى حول مفهوم الحاضنات التكنولوجية ونشأتها 
ة وتطورها، وتحليل بعض الخبرات العالمية المعاصرة، إضاف

وتختلف هذا الدراسة عن غيرها من الدراسات . لبناء أداة الدراسة
( 2012إنها لم تكتِف بالتحليل النرري كدراسات )عماد الدين، 

( أو تحليل التجارب والخبرات العالمية 2009و)غياط وبوقوم، 
، (Yüksel & Cevher, 2014) ,(ACE, 2015)كدراسات 

نما  طرحت  ،(Tang et al., 2011)أو المقارنة كدراسة  وا 
تصورًا من خالل استطالع آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس 

 –الجنس  -)الدرجة العلمية بالجامعات المصرية باختالف
الجامعة( فى التصور المقترح للحاضنات التكنولوجية، وتحديد 
أبرز مقوماتها، والتعرف على كيفية التعامل مع المعوقات 

 التصور.المحتملة أمام تحقيق ذلك 
 إجراءات الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية على استخدام  منهج الدراسة: -
 ،فى تحليل ماهية الحاضنات التكنولوجيةالمنهج الوصفى 

 نتائجرض وع، وأهدافها، وأنواعها ،وتطورها ،ونشأتها
بعض أعضاء هيئة  استطالع آراءو ، الدراسات السابقة

 التدريس بالجامعات المصرية حول التصور المقترح.
جميع  ن مجتمع الدراسة األصلى منتكوّ مجتمع الدراسة:  -

بجامعات القاهرة، واإلسكندرية، أعضاء هيئة التدريس 
( عضو هيئة 16160) والبالر عددهم، وأسيوطوطنطا، 
المجلس األعلى ) .(2013/2014للعام الجامعي) تدريس

 ( 2015،2 ،جامعاتلل
 عددمن  مكونة عشوائيةعينة  اختيرت عينة الدراسة: -

هيئة التدريس فى الجامعات المصرية  عضو( 1550)
، والدرجات العلمية ،من مختلف التخصصاتالحكومية 

التصور المقترح للحاضنات  حولاستطالع آرائهم و 
كآليات للربط بين الجامعات والقطاعات  التكنولوجية

وفيما  ،، وخدمة المجتمعالعلميالبحث  مجالياإلنتاجية فى 
 يلى توزيع عينة الدراسة وفقًا لمجتمع الدراسة.

 الدراسة وفقًا لمجتمع الدراسةتوزيع عينة  (1جدول )
المجتمع  الجامعة م

 األصلى
النسبة  العينة

 المئوية
 التخصص النوع الدرجة 

س
مدر

أستاذ  
مساعد

 
أستاذ

 

ذكر
أنثى 
نظري 

عملي 
 

جامعة  1
 القاهرة

7400 640 8.6% 205 195 240 270 370 436 204 

جامعة  2
 اإلسكندرية

3819 450 11.7% 195 100 155 180 270 260 190 

 90 180 160 110 90 74 106 %11.9 270 2263 جامعة طنطا 3
 86 104 90 92 65 31 94 %8.8 190 2187 جامعة أسيوط 4

 675 875 800 750 550 400 600 %11.5 1550 13406 اإلجمالى
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ألفراد العينة إلى  تراوح النسب المئوية (1)يتضح من الجدول و 
(، وهى %11.93( إلى )%8.64بين ) المجتمع األصلى ما

إلى توزان توزيع أعضاء هيئة التدريس بين  وتشير نسب متقاربة
أعضاء لفئات وتم حساب النسب المئوية  الجامعات السابقة.

نسبة  وبلغت، أستاذ( -أستاذ مساعد -هيئة التدريس )مدرس
نسبة  مثلت، بينما (%41.3)النسبة األعلى  المدرسين فى العينة
، وفئة األساتذة (%33.6النسبة األقل ) األساتذة المساعدين

أعضاء هيئة التدريس من كال  تقاربت أعدادكما  .%(22.1)
ناث(، وبالنسبة لمتغير التخصص فقد تقارب  الجنسين )ذكور وا 
عدد أعضاء هيئة التدريس فى الكليات العملية من عددهم فى 

 الكليات النررية.
ستطالع إعداد استبانة ال اعتمدت الدراسة علىأداة الدراسة: 

للحاضنات فى التصور المقترح  أعضاء هيئة التدريس آراء
التكنولوجية كآليات للربط بين الجامعات المصرية وقطاعات 

ضوء  فياالنتاج في مجالي البحث العلمي وخدمة المجتمع 
االستعانة باألدب التربوي والدراسات و بعض الخبرات المعاصرة، 

 يمي ، وعلبوك(، و 2008دراسات عبد الحميد )كالسابقة 
العبارات التى بينها  (، واختار الباحث2012(، وأمين )2008)

 .، وأعاد صياغتها فى صورة جديدةاتفاق
محاور رئيسة  ست علىوتضمنت الصورة األولية لالستبيان 

ومجاالت العمل، ، والفئات المستهدفة، الحاضناتأهداف  :هى
، واآلليات واألنشطة، ومعايير نجاح التنريميوالهيكل 

عبارة ( 56عدد )واشتملت هذا المحاور على  ،الحاضنات
وصيغت ويتاح فى نهاية كل محور إضافة مقترحات،  .فرعية
أعطى لكل عبارة وزنًا و ، عبارات االستبيان بصورة إيجابية جميع

 لتقدير أهمية العبارة كالتالى:  خماسىمدرجًا وفق سلم 
 ( لالستجابة موافق بشدة.5تعطى القيمة الرقمية ) -1
 ( لالستجابة موافق. 4تعطى القيمة ) -2
 ( لالستجابة غير متأكد.3القيمة )تعطى  -3
 ( لالستجابة غير موافق.2تعطى القيمة ) -4
 .( لالستجابة غير موافق بشدة1تعطى القيمة ) -5
فى صورتها األولية عرضها تم  األداةمن صدق  للتحقق: صدقال

وهو ما يعرف بصدق المحكمين،  ،من المحكمين (20)على 
لمجاالت ألغراض العبارات وا مالءمةوذلك إلبداء آرائهم حول 

، عبارات( 5حذف )م تو الدراسة وسالمة اللغة ووضوحها، 
%( من 75وفق ما اقترحه ) عبارات أخرىوأعيدت صياغة 

جراء التعديالالمحكمين،  ت واالقتراحات األخرى المناسبة. وا 
، وبلر (6صورته النهائية عدد المحاور ) وتضمن االستبيان فى
حساب معامالت االرتباط (. كما تم 51عدد العبارات الفرعية )

بين درجات العينة فى محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة، 
 وحساب معامل، ألداةصدق اوهو ما يعرف باالتساق الداخلى ل

ارتباط بيرسون بين درجات محاور االستبانة والدرجة الكلية، 
 ( يوضح ذلك.2والجدول )

 فى محاور االستبانة والدرجة الكلية يوضح معامالت االرتباط بين درجات العينة (2جدول )
 معامل االرتباط المحور م
 **0.83 األهداف 1
 **0.85 الفئات المستهدفة 2
 **0.89 مجاالت العمل 3
 **0.84 التنظيميالهيكل  4
 **0.88 اآلليات واألنشطة 5
 **0.81 الحاضناتمعايير نجاح  6

 .01,0دالة إحصائًيا عند مستوى  **
أن معامالت االرتباط البينية بين مفردات  (2)يتضح الجدول 

( 0.01األداة والدرجة الكلية مرتفعة وموجبة ودالة عند مستوى )
مما يعد م شرًا قويًا على صدق البناء  لدى كافة محاور الدراسة
 والتكوين بالنسبة لألداة.

على عينة عشوائية من  الثباتالتحقق من : تم ثبات االستبيان
س، حيث يمثل الثبات اتساق الدرجات عند أعضاء هيئة التدري

لالتساق " معامل "ألفا كرونبا  تكرار القياس عدة مرات باستخدام
حساب معامل الثبات و  ،)0.81بلر معامل الثبات )، و يالداخل

 وبلغترمان وبراون يبطريقة التجزئة النصفية باستخدام معامل سب
وذلك يشير إلى ثبات االستبانة بدرجة  )0.71معامل االرتباط )

 .مقبولة
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استخدام برنامج تحليل البيانات بتم : يةاإلحصائالمعالجة 
وذلك فى  ؛ SPSS"الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية"

 رمان وبراون، ومعامل ألفا كرونبا ،يسبلمعامل الثبات  حساب
، ومعامل ارتباط والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 .بيرسون
 طريقة تصحيح األداة:

لتسهيل تفسير نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم استخدام 
لتحديد مستوى اإلجابة على عبارات االستبانة،  ياألسلوب اآلت

حيث تم إعطاء قيمة لالستجابات على النحو السابق 
(. ثم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات 5،4،3،2،1)

 متساوية المدى من خالل المعادلة اآلتية: 
عدد االستجابات = ÷ أقل قيمة(  –طول الفئة = )أكبر قيمة 

0.80  
على وجهة نرر أعضاء لنحصل على التصنيف المطلوب للحكم 

 (. 3، وذلك كما هو موضح فى الجدول )تدريسهيئة ال

 وصف مستوى عبارات المقياس ومدى متوسطاتها الحسابية (3جدول )
 الوصف مدى المتوسطات

 بدرجة كبيرة جدا   اتفاق  5.00 – 4.21
 بدرجة كبيرة اتفاق 3.41-4.20
 بدرجة متوسطة اتفاق 2.61-3.40
 بدرجة ضعيفةاتفاق  2.60 -1.81
 بدرجة ضعيفة جدا  اتفاق  1.80 -1.00

 :عرض النتائج ومناقشتها
ما مفهوم الحاضنات إلجابة على السؤال األول: "ا  -أوالا 

التكنولوجية وخصائصها وأنواعها وفلسفتها وأهدافها وأدوارها 
التي تقوم بها في مجاالت البحث العلمي وربط الجامعة 

 ؟بالمجتمع
لجأت الدراسة إلى تحليل األدب التربوى المرتبط بالحاضنات 
التكنولوجية للتعرف على مفهوم وطبيعة تلك الحاضنات، وذلك 

 على النحو اآلتى:
 :اضنات التكنولوجيةمفهوم الح -أ
وحةةةةةةةةدات للةةةةةةةةدعم العلمةةةةةةةةي  هةةةةةةةةىالحاضةةةةةةةةنات التكنولوجيةةةةةةةةة       

والتكنولوجي التةي تقةام بالتعةاون فةى الجامعةات ومراكةز األبحةاث، 
وتهدف إلى اإلفادة من األبحاث العلمية واالبتكةارات التكنولوجيةة، 
وتحويلهةةا إلةةى مشةةروعات ناجحةةة مةةن خةةالل االعتمةةاد علةةى البنيةةة 

مكانياتهةةةااألساسةةةية لهةةةذا الجامعةةةات،  ، باإلضةةةافة إلةةةى أعضةةةاء وا 
   التدريس والباحثين والعاملين يئةه

تسةةةةويق العلةةةةم والتكنولوجيةةةةا مةةةةن خةةةةالل ، و الخبةةةةراء فةةةةي مجةةةةاالتهم
التعاقدات واالتفاقات التي تتم مع الشركات والمصانع والقطاعةات 
اإلنتاجيةةةة وتطبيقةةةات البحةةةث العلمةةةي، فهةةةي ترتكةةةز علةةةى الشةةةراكة 

 (ACE, 2015, 3)والتعاون كاستراتيجية للتنمية االقتصادية. 
"م سسةةةة تنمويةةةة تعمةةل علةةةى تشةةةجيع  هةةىفالحاضةةنة التكنولوجيةةةة 

ودعةةم الشةةباب المبةةادر مةةن أصةةحاب األفكةةار اإلبداعيةةة والةةذين ال 
يملكةةةةةون المةةةةةوارد الماليةةةةةة أو الخبةةةةةرة العاليةةةةةة لتحقيةةةةةق مشةةةةةاريعهم 

وأفكةةةةارهم. حيةةةةث يةةةةتم خةةةةالل فتةةةةرة الحاضةةةةنة تقةةةةديم مكةةةةان العمةةةةل 
نتاج يةةةةةة وتسةةةةةويقية وماليةةةةةة وخةةةةةدمات استشةةةةةارية فنيةةةةةة و إداريةةةةةة وا 

م سسةة وبةدء اإلنتةاج والعمةل الفعلةي  إنشةاءوقانونية؛ وصواًل إلةى 
 (OECD, 2010, 2)خالل فترة زمنية محددة". 

أصةةحاب المشةةاريع ورجةةةال  لتمكةةين ودعةةموتمثةةل الحاضةةنة إطةةارًا 
األعمةةال مةةن تبنةةي األفكةةار التكنولوجيةةة المبتكةةرة مةةن قبةةل الخبةةراء 
والمفكرين إذ تقوم بتبنةى األفكةار وتطويرهةا واسةتثمارها، والوصةول 
إلةةى نقطةةة يمكةةن مةةن خاللهةةا جةةذب اسةةتثمارات القطةةاع الخةةاص. 

 لإلفةةادةوتنشةةأ الحاضةةنات التكنولوجيةةة فةةي الجامعةةات أو المعاهةةد 
. ومع انتشةار شةبكة والخبراء بأجور زهيدة اإلمكانيات المتاحةمن 

اإلنترنت يمكن إقامة الحاضةنات االفتراضةية فةي أي مكةان كونهةا 
تحتةةةاج لمكةةةان عمةةةل محةةةدود المسةةةاحة لتقةةةوم بصةةةلة الوصةةةل بةةةين 

 منتسبيها والجهات التي يحتاجون إليها. 
 1959وقةةد تأسسةةت أول حاضةةنة أعمةةال فةةي واليةةة نيويةةورك عةةام 

تأجير وحداتها لألفراد تم حت اسم مركز صناعات باتافيا حيث  ت
الراغبين في إقامة مشروع مع توفير االستشارات لهم، والقت هةذا 
الفكةرة نجاحةًا كبيةرًا خاصةة أنهةةا أنشةئت فةي منطقةة تجاريةة وقريبةةة 
من عدد من البنوك ومناطق تسوق، وتحولت هذا الفكرة فيما بعد 

وهنةةةاك آالف مةةةن الشةةةركات الصةةةغيرة ، بالحاضةةةنة إلةةةى مةةةا ي عةةةرف
والمتوسطة التةى أقيمةت فةى هةذا المركةز، والةذى يعمةل حتةى اآلن 

وهةةةةةةةةةومركز باتافيةةةةةةةةةا الصةةةةةةةةةناعى. تحةةةةةةةةةت نفةةةةةةةةةس االسةةةةةةةةةم القةةةةةةةةةديم 
(Matthyssens & Vandenbempt, 2007, 225)  
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ارتفع عدد الحاضنات بشكل كبير بإنشاء الجمعية  وقد       
، وتمت إقامتها من 1985األمريكية لحاضنات األعمال فى عام 

خالل بعض رجال الصناعة األمريكيين فى صورة م سسة 
 U.S)خاصة تهدف إلى تنشيط تنريم صناعة الحاضنات. 

Department of Commerce, 2011, 11) 
إلى أن نسبة  (OECD,2010,1)ويشير تقرير منرمة         

الحاضنات التكنولوجية تمثل ثلث العدد الكلى للحاضنات فى 
الواليات المتحدة األمريكية، وهى م سسات ال تستهدف الربح 

تعد أداة لدعم ومقامة فى الجامعات ومراكز البحوث األمريكية. و 
ونمو الم سسات الصغيرة، وتطوير وتنمية وتسويق منتجاتها 

معدالت نمو سريعة داخل الحاضنة،  ية، وتحقيقالتكنولوج
تحسين فرص النجاح في رل المنافسة المتزايدة. وبلر عدد و 

 ,Ackomak)(.2009حاضنة عام ) (3500)الحاضنات 
إلى الحاضنات خالل السنوات العشرة األخيرة وزادت  (2 ,2009
 ( حاضنة على مستوى العالم.  7000أكثر من )

(U.S Department of Commerce, 2011, 12) 
 Isabelle (2013), Atkins وتشةةير دراسةةات كةةل مةةن 

(2014), and Hoffman & Radojevich-Kelley 
 الحاضنات التكنولوجية تتميز باآلتي: إلى أن  (2012)

م سسةةةات غيةةةر ربحيةةةة تقةةةام بالمشةةةاركة مةةةع الجامعةةةات ومراكةةةز  -
 األبحاث، والتعاون بينها.

لتأسةةةةةةةيس المشةةةةةةةروعات التكنولوجيةةةةةةةة تةةةةةةةوفير البيئةةةةةةةة المناسةةةةةةةبة  -
وتنفيذها، وتشجيعها ونشرها وتقةديم الخةدمات وصةور الةدعم الفنةي 

 واإلداري والمالي والتسويقي.
مرونة القوانين والقةرارات المطبقةة فةى الحاضةنات بمةا يتفةق مةع  -

 طبيعتها.
 وجود جهاز إداري على أعلى مستوى من الكفاءة. -
سةةةةاءلة بصةةةةفة دوريةةةةة فةةةةى عمةةةةل تطبيةةةةق قواعةةةةد المحاسةةةةبية والم -

 الحاضنات
 وتتلخص أهمية وأدوار الحاضةنات التكنولوجيةة فةى النقةاط اآلتيةة:

(، 6، 2006)عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد المجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد،  ،(7، 2005مريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتي، ) 
(U.SDepartment of Commerce,2011) 

 .والتعليم البحث المرتبطة بم سسات التكنولوجيا ونقل تسويق -

البحوث التكنولوجية وتحويلها إلى دعم ورعاية وتفعيل نتائج  -
مشروعات صغيرة، وهي بهذا أداة فعالة من أدوات التنمية 

 والتطوير التكنولوجي.
 والتقنية الكفاءة العلمية ورفع علمي بشكل الصناعة دعم -

 العلمية القدرات وحشد التنافسية قدراتها ودعم, المحلية للصناعة
 .الصناعة وتطويرها لخدمة والتكنولوجية

التواصل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي ومختلف  -
 األنشطة االقتصادية تساعد في تسويق االختراعات وتسويقها.

 أهميتها في مواجهة المشاكل االجتماعية كالبطالة والفقر.  -
 في الكبيرة األهمية ذات المحلية التكنولوجية القدرات تطوير -

 الحصول تسهيل في المساهمة خالل من االقتصادية التنمية
 تسويقية. فرص إلى الناجحة األبحاث وتحويل التكنولوجيا، على

 وتقديم والتسويق والتدريب والتخطيط اإلدارة في المشورة تقديم -

 .والتمويل الفني الدعم
 م ثًرا دوراً  تلعب -عالمًيا – الحاضنات بأن القول يمكن إجمااًل؛

 وهي واالجتماعية، االقتصادية ةالتنموي المسارات من العديد في

 مشروعات إلى البشري واإلبداع العلمي اإلنجاز لترجمة النواة تمثل

 فرص من المزيد خلق في آلية تمثل أيضاً  وهي ومنتجة جادة عمل

ويرى البعض أن الحاضنات بمختلف أنواعها بما تتيحه  العمل.
ثورة  فيمن ابتكارات واختراعات، هي شرط ال غنى عنه 

، والنرر إليها على إنها واحدة الناجحة، لبدء المشاريع االنترنت
تاحة الفرص لتسريع لمن الصير  الستفادة من المعرفة المتاحة وا 

  (Steyn, 2003, 30).عمليات االبتكار
تفعيل ما ويمكن أن تسهم الحاضنات فى الدول العربية فى 

يسمى بالتكامل القطاعي على المدى القصير وتحقيق المشاركة 
كما يمكن أن  (.18، 2001فيها.)الحناوي وآخرون،والتعاون 

تلعب الحاضنات دورًا  في استيعاب الكفاءات البحثية، ووقف 
نزيف األدمغة في الوطن العربي، لدفع عجلة البحث العلمي 

أدت الحاضنات التكنولوجية   وتحقيق التنمية المنشودة.  فمثالً 
في إسرائيل دورًا مهمًا في استيعاب العلماء من االتحاد السوفيتي 

، وكان هدفها توفير اإلقامة والبيئة 1991السابق في عام 
المالئمة للعلماء من المهاجرين الجدد أو اإلسرائيليين، وتسويق 

ر الدعم ، وتوفيوتنميتها اختراعاتهم، وتغذية أفكارهم االبتكارية
المالي والفنى من مكتب الموارد اإلسرائيلي، وعرض هذا األفكار 
على المستثمرين ورجال األعمال، وصارت الحاضنات إحدى 
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 ,.Cristy et al )اآلليات لتوطين المهاجرين الجدد في إسرائيل.
2003, 17)  

ويمكن أن يتم اإلفةادة مةن العلمةاء المهةاجرين مةن خةالل التواصةل 
معهةةم عةةن طريةةق مةةا يسةةةمى بحاضةةنات األعمةةال الدوليةةة، والتةةةي 
يكةةون لهةةا دور فةةي أى بلةةد مةةن البلةةدان الناميةةة التةةي تحتةةاج إلةةى 
العلماء والخبراء المتواجدين في إحدى البلدان المتقدمة. حيث يتم 

الدولة األم، والتي ت رعى مةن قبةل احتضان الم سسات الوليدة في 
المغتةةةربين،  وقةةةد أفةةةادت الهنةةةد مةةةن خبرائهةةةا وعلماءهةةةا فةةةي وادي 
السةةيليكون بالواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة لةةدعم م سسةةاتها الجديةةدة.  

Ellerman, 2003, 34)) 
 الحاضنات التكنولوجية وأهدافها:فلسفة  -ب

كةز أو وحةدات تنطلق فلسفة الحاضنات التكنولوجية من كونهةا مرا
تتةةيح ألصةةحاب المشةةروعات اسةةتخدام التكنولوجيةةا المتطةةورة التةةى 
دارة واسةةةتمرارية مشةةةروعاتهم، والتركيةةةز  تسةةةاعدهم علةةةى تأسةةةيس وا 
علةةى إعةةداد المةةوارد البشةةرية وحةةل مشةةكلة البطالةةة، وتنميةةة مةةوارد 

خلةةةةةةةةق فةةةةةةةةرص عمةةةةةةةةل وتوريةةةةةةةةف تقنيةةةةةةةةات بشةةةةةةةةرية قةةةةةةةةادرة علةةةةةةةةى 
 (       7 ،2007.)الدويبى، العصر

)أمةةةةين، : اآلتةةةةىتلخص أهةةةةداف الحاضةةةةنات التكنولوجيةةةةة فةةةةى تةةةةو 
 OECD,2010,1)و) ،(254، 2012

  ،زيةةةادة المكةةةون المعرفةةةى فةةةى الصةةةناعة واالقتصةةةاد المحلةةةى
 .اوتحويل المجتمعات إلى مجتمعات مصنعة للتكنولوجي

  خلق بيئةة تةدعم نشةر واسةتخدام التكنولوجيةا وزيةادة التنافسةية
 والكفاءات. المحلية، واستقطاب العقول

 .رعاية البحوث الجامعية وتسويقها 
  ،دعةم جهةةود التنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة و التكنولوجيةةة

وزيةةةةادة معةةةةدالت التشةةةةةغيل فةةةةى فتةةةةرة زمنيةةةةةة قصةةةةيرة وزيةةةةةادة 
 الصادرات.

  تمثةةةةل الحاضةةةةنات التكنولوجيةةةةة األداة المثلةةةةى لحةةةةل مشةةةةاكل
لواقةع ترجمةة أعمةالهم فةي او والبةاحثين  مراكز البحةث العلمةي

اإلنتةةةاجي، والحةةةد قةةةدر اإلمكةةةان مةةةن هجةةةرتهم، وآليةةةة مهمةةةة 
)إبةةةةراهيم،  لترجمةةةةة البحةةةةوث العلميةةةةة إلةةةةى مشةةةةاريع إنتاجيةةةةة.

تبنةةةةي و والمسةةةةاهمة فةةةةى التنميةةةةة االقتصةةةةادية، ( 34، 2007
المبةةةةةدعين والمبتكةةةةةةرين وتحويةةةةةةل أفكةةةةةةارهم ومشةةةةةةاريعهم إلةةةةةةى 
اإلنتةةةةةاج، مةةةةةن خةةةةةالل تةةةةةوفير الخةةةةةدمات والةةةةةدعم والمسةةةةةاعدة 

عمليةةةة للمبتكةةةرين فةةةي سةةةبيل الحصةةةول علةةةى المنةةةتج الةةةذي ال

، تركمةةةةةةانييخلةةةةةةق قيمةةةةةةة مضةةةةةةافة  فةةةةةةي اقتصةةةةةةاد السةةةةةةوق. )
2006، 70 ،)(Lesáková, 2012, 87-88)   

              أشكال وصور الحاضنات التكنولوجية:  -ج
تتضةةةةةةةمن الحاضةةةةةةةنات التكنولوجيةةةةةةةة الصةةةةةةةور واألشةةةةةةةكال اآلتيةةةةةةةة: 

 (6 ,2007)الدقاق، 
أحةةةةد أشةةةةكال الحاضةةةةنات  وهةةةةى :ومتنزهةةةةات العلةةةةومحةةةةدائق  -

علةةةى تنميةةةة العلةةةوم والتكنولوجيةةةا وتةةةأمين  وتركةةةزالتكنولوجيةةةة 
شراكات فنية وعلميةة ودوليةة، ونقةل العلةم والتكنولوجيةا للبيئةة 
يصةال نتةائج البحةث العلمةي إلةى السةوق  اإلنتاجية المحلية وا 

 أو التجمع العلمي.
: وهى من أشكال الحاضنات التكنولوجيةة حدائق التكنولوجيا -

علةى ابتكةار تكنولوجيةات وعمليةات وتنريمةات جديةدة،  تركةز
وتلعةةب دورًا حاسةةمًا فةةى تطةةوير الصةةناعة لتصةةبح ذات قةةدرة 

وهةى أشةةبه  ،تنافسةية عاليةة علةى صةةعيد التكنولوجيةا والجةودة
 بمراكز البحث فى الجامعات األمريكية.

داخةل منطقةة صةناعية بعةد  يتم إقامتها :الحاضنة الصناعية -
تحديةةةةد احتياجةةةةات هةةةةذا المنطقةةةةة مةةةةن الصةةةةناعات الداعمةةةةة 

الخبةةرة التقنيةةة مةةن التركيةةز علةةى نقةةل المعرفةةة و و  ، والمسةةاندة
 . الكبرىالمصانع 

وفقةةةةةًا لمصةةةةةادر  اآلتيةةةةةةإلةةةةةى األنةةةةةواع الحاضةةةةةنات  كمةةةةةا تصةةةةةنف 
 (US of Commerce, 2011)التمويل: 

وهةةةةةي ملةةةةةك للقطةةةةاع الخةةةةةاص، وتسةةةةةعى  :حاضنننننات خاصنننننة -1
 لتحقيق األرباح.

تسةعى إلةى تحقيةق و وهذا النوع ملةك للدولةة،  :حاضنات عامة -2
 التنمية االقتصادية على المستوى الوطني.

وهةي التةي تكةون ملكيتهةا مشةتركة بةين  :الحاضنات المختلطة -3
 القطاع العام والخاص.

وهذا الحاضنات منبثقةة مةن  :حاضنات ذات صلة بالجامعات -4
الجامعات والمعاهد البحثية، ولها نفس األهةداف التةي تسةعى إلةى 

 .تحقيقها الحاضنات العامة والخاصة
مثةةل م سسةةات  حاضنننات تحننت رعايننة ودعننم جهننات مختلفننة -5

% مةةن 5المةةوانو وغيرهةةا وتمثةل نسةةبتها و وغةةرف التجةارة،  ،ونالفنة
 مجموع الحاضنات بأمريكا الشمالية.

مثةةةةةل الحاضةةةةةنات مةةةةةن الحاضةةةةةنات  وقةةةةةد رهةةةةةرت أنةةةةةواع أخةةةةةرى  
، وتعتمد على تكنولوجيا االنترنةت فةى )عبر االنترنت( االفتراضية



 خالد صالح حنفى محمود

68 
 

تعةةةاون والتةةةى تعتمةةةد علةةةى ال عملهةةةا، وحاضةةةنات األعمةةةال الدوليةةةة
الةةةةدولي والمةةةةالي والتكنولةةةةوجي؛ بهةةةةدف تسةةةةهيل دخةةةةول الشةةةةركات 
األجنبيةةة إلةةةى هةةةذا الةةةدول مةةن ناحيةةةة، وتطةةةوير وتأهيةةةل الشةةةركات 
القوميةةةةةة للتوسةةةةةع واالتجةةةةةاا إلةةةةةى األسةةةةةواق الخارجيةةةةةة مةةةةةن ناحيةةةةةة 

 ((Ackomak,2009,2.أخرى
من أسئلة الدراسة:"ما  يلسؤال الثانا اإلجابة على -ثانياا

  الخبرات العالمية المعاصرة فى ميدان الحاضنات التكنولوجية؟"
لجأت الدراسة إلى عرض بعض الخبرات العالمية المعاصرة فى 
مجال الحاضنات التكنولوجية، وتحليلها للتعرف على أبرز نقاط 

 القوة والضعف وأوجه اإلفادة منها وذلك على النحو اآلتى:
 األمريكية:  الخبرات -1

نشأ مفهوم الحاضنات فةي الواليةات المتحةدة األمريكيةة خةالل عةام 
فةةةى واليةةةة نيويةةةورك، لكةةةن البدايةةةة الحقيقيةةةة النتشةةةارها فةةةي  1959

حينمةةةا قامةةةت  1984مركةةةز أعمةةةال الحاضةةةنات تحديةةةًدا فةةةي عةةةام 
الهيئةةةة األمريكيةةةةة للمشةةةةروعات الصةةةغيرة باالهتمةةةةام ببةةةةرامج إقامةةةةة 

ارتفةةةع عةةةدد الحاضةةةنات عنةةةد قيةةةام و ادها، الحاضةةةنات وتنميةةةة أعةةةد
وذلةةةك ، 1985الجمعيةةةة األمريكيةةةة لحاضةةةنات األعمةةةال فةةةي عةةةام 

مةةن خةةالل بعةةض رجةةال الصةةناعة األمةةريكيين فةةي صةةورة م سسةةة 
 خاصة تهدف إلى تنشيط تنريم صناعة الحاضنات. 

(U.S. Department of Commerce, 2011,12)  
وتةةةذكر إحصةةةائيات جمعيةةةة تكسةةةاس لحاضةةةنات األعمةةةال، وهةةةى  

إحةةةةةةةةدى الشةةةةةةةةةبكات األمريكيةةةةةةةةةة للحاضةةةةةةةةةنات، أن معةةةةةةةةةدل نجةةةةةةةةةاح 
 80تزيد عن  بهاالمشروعات الجديدة داخل الحاضنات المرتبطة 

 (245)خلق أكثةر مةن و ، جديدة   ألف شركة   (19)وتم إنشاء  .%
تقةةةةةةارير الجمعيةةةةةةة القوميةةةةةةة  شةةةةةةيرتألةةةةةةف فرصةةةةةةة عمةةةةةةل دائمةةةةةةة. و 

لعوامل ل وفًقااألمريكية صور الحاضنات اختالف إلى  لحاضناتل
 (154، 2010)سماى،  اآلتية :

علةةةى مختلةةةف الواليةةةات موقةةةع الحاضةةةنات: تتةةةوزع الحاضةةةنات  -
% مةةةةةةن الحاضةةةةةةةنات تقةةةةةةع فةةةةةةي المةةةةةةةدن  45، إال أن  األمريكيةةةةةةة

% تقةةع فةةي  36و ،% تقةةع فةةي المنةةاطق الحضةةرية 19والكبةةرى، 
 المناطق الريفية.

مساحات الحاضنات: تختلف مساحات هذا الحاضنات ما بين  -
ألةةةةةف متةةةةةر مربةةةةةع فةةةةةي أكبرهةةةةةا، وتبلةةةةةر متوسةةةةةط مسةةةةةاحتها  (12)

 آالف متر مربع. (5)ألصحاب المشروعات حوالي 

الحاضةةةةةةنات الممولةةةةةةة مةةةةةةن تمثةةةةةةل طةةةةةةرق تمويةةةةةةل الحاضةةةةةةنات:  -
تمثةل الحاضةنات و % من مجمةوع الحاضةنات، 51 نسبة الحكومة

% مةةةةن 8شةةةةركات وم سسةةةةات صةةةةناعية نسةةةةبة لالتابعةةةةة الخاصةةةةة 
% مةةةن الحاضةةنات تمولهةةةا هيئةةةات خاصةةةة 5الحاضةةنات. وهنةةةاك 

مثةةل الجمعيةةات، أو الغةةرف التجاريةةة، أو الجاليةةات ذات األصةةول 
غيةةةةةةر األمريكيةةةةةةة، وتهةةةةةةدف إلةةةةةةى تنميةةةةةةة بعةةةةةةض المشةةةةةةروعات أو 
الصةةناعات التقليديةةة المتخصصةةة، أو تةةوفير فةةرص عمةةل لفئةةات 

 اجتماعية محددة.
حيةةةةةةث تمثةةةةةةل الحاضةةةةةةنات أنةةةةةةواع وتخصصةةةةةةات الحاضةةةةةةنات:  -

% مةةةةةةةةن مجمةةةةةةةةوع  27 التكنولوجيةةةةةةةةة التابعةةةةةةةةة للجامعةةةةةةةةات نسةةةةةةةةبة
 .األمريكيةالحاضنات 

 (ACE,2015, 8)أوضةةح تقريةةر مجلةةس التعلةةيم األمريكةةى قةةد و 
لتقييمةةةه الحاضةةةنات التكنولوجيةةةة فةةةى الجامعةةةات األمريكيةةةة أهميةةةة  
دور الحاضةنات التكنولوجيةةة فةى الجامعةةات فةى رعايةةة االبتكةةارات 
األكاديميةةةةة ودعةةةةم األفكةةةةار اإلبداعيةةةةة الجديةةةةدة، كوسةةةةيلة لتحسةةةةين 
نجاح الطالب، ودعم نتائج العملية التعليمية، ومواجهةة التحةديات 

معي عبةةر إنشةةاء الحاضةةنات التكنولوجيةةة التةةي تواجةةه التعلةةيم الجةةا
 لدعم االبتكار العلمي.

 الخبرات الفرنسية:  -2
تعةةةةد التجربةةةةة الفرنسةةةةية للحاضةةةةنات مةةةةن أقةةةةدم التجةةةةارب فةةةةي دول 
االتحةةاد األوربةةي وتعةةود إلةةى حةةوالي منتصةةف الثمانينيةةات، وهنةةاك 

 وأقيمةةةةتحاضةةةةنة فةةةةي المةةةةدن الفرنسةةةةية.  (200)مةةةةا ال يقةةةةل عةةةةن 
رةيم نشةاط هةذا كم سسةة مركزيةة لتنللحاضةنات  الجمعية الفرنسية

تخصصةةةات تصةةةنيف أنةةةواع بقامةةةت هةةةذا الجمعيةةةة و  ،الحاضةةةنات
 (54، 2007: )إبراهيم، الحاضنات إلى

العلةةةةوم البيولوجيةةةةة : تطبيقةةةةات التكنولوجيةةةةا الحيويةةةةة، الصةةةةحة،  -
 الصناعات الغذائية، علوم الحياة.

البرمجيةات، علةم تكنولوجيا المعلومات واالتصةاالت: اإلنترنةت،  -
 الشبكات، االتصاالت.

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية: التعليم، الثقافة. -
الحاضةةنات التكنولوجيةةة التةةي تةةدعم وتحتضةةن المشةةروعات  وتقس ةةم

بشةةكل يسةةمح بوجةةود البنيةةة األساسةةية لكةةل قطةةاع" تكنولةةوجي" فةةي 
الحاضةةةنة، وذلةةةك علةةةى أن تكةةةون الحاضةةةنة ذات تخصةةةص واحةةةد 

، 2007)إبةةةراهيم،  .عةةةدة تخصصةةةات تكنولوجيةةةة فقةةةط، أو تجمةةةع
55) 
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نموذًجةةا  تعةةد  وتتميةةز التجربةةة الفرنسةةية بعةةدد مةةن الخصةةائص التةةي 
فةةةةةةةي معرةةةةةةةم التجةةةةةةةارب األوربيةةةةةةةة للحاضةةةةةةةنات منهةةةةةةةا أن جميةةةةةةةع 

ر الملتحقةة بهةا، الحاضنات الفرنسية تقدم خدمات للمشروعات غي
كمةةةةةةةةا تةةةةةةةةوفر الخةةةةةةةةدمات الماليةةةةةةةةة ور وس األمةةةةةةةةوال  الحتضةةةةةةةةان 
االبتكةةارات واالختراعةةات، وغالبيةةة هةةذا الحاضةةنات تتبةةع اإلدارات 
المحليةةة ووزارة البحةةث العلمةةةي وتأخةةذ شةةكاًل قانونًيةةةا موحةةًدا تحةةةت 
صةةبغة "جمعيةةة أهليةةة ال تهةةدف للةةربح"، وتتةةوزع فةةي معرةةم المةةدن 

 الفرنسية. 
 رات الصينية:الخب -3

عةةةةةادة هيكلةةةةةة كبيةةةةةرة للسياسةةةةةات  أجةةةةةرت الصةةةةةين عمليةةةةةة تحةةةةةول وا 
، وذلةةك بهةةدف تحويةةل 1985الخاصةةة بالبحةةث العلمةةي منةةذ عةةام 

لتطبيقةةات فةةي الصةةناعة اتجاهةةات البحةةوث العلميةةة النرريةةة إلةةى ا
فةةةي إعةةةداد برنةةةامج  1988فةةةي عةةةام بةةةدأت الصةةةين واالقتصةةةاد. و 

 ةبنةةاءا علةةةى أسةةاس ثالثةةةقةةومي مركةةةزي يعةةرف باسةةةم "تةةور " تةةةم 
محةةةاور للنهةةةوض بالبحةةةث العلمةةةي هةةةي: تقويةةةة وتنشةةةيط عمليةةةات 
اإلبةةةةةةةداع التكنولةةةةةةةوجي، وتنميةةةةةةةة وتطةةةةةةةوير التكنولوجيةةةةةةةات العاليةةةةةةةة 
تمةةةةةام تحةةةةةديث وتطةةةةةوير عمليةةةةةات التصةةةةةنيع ورفةةةةةع  وتطبيقاتهةةةةةا، وا 
المحتةةوى التكنولةةوجي للمنتجةةات الصةةينية عةةن طريةةق التوسةةع فةةي 

التكنولوجية والقواعد الصةناعية وبةرامج  إقامة الحاضنات والمراكز
حديقةةةة تكنولوجيةةةة  (54)هةةةذا البرنةةةامج أنشةةةأ و التمويةةةل الخاصةةةة. 
حاضةنة تكنولوجيةة حتةى أكتةوبر  (465) وأقامخالل التسعينيات، 

حقق للصين المركز الثاني عالميًا في عةدد الحاضةنات و ، 2002
 صةةينيةالوتهةةدف الحاضةةنات التكنولوجيةةة بعةةد الواليةةات المتحةةدة. 

إلى دفع نمو االقتصاد القومى من خالل تعزيةز سياسةة االبتكةار، 
وتةةةوفير بنيةةةة تحتيةةةة جديةةةدة لمسةةةاعدة شةةةركات التكنولوجيةةةا الفائقةةةة 
للتغلةةب علةةى العقبةةات المرتبطةةة بتعقةةد عمليةةة االبتكةةار واحتضةةان 

وتمتلةةةك المشةةةروعات الصةةةغيرة والمتوسةةةطة وتقليةةةل كلفةةةة إنشةةةائها، 
 (Tang et al., 2011, 3)شركة.  (30الجامعات الصينية )

 وتقوم الحاضنات التكنولوجية بالتعاون مع أصحاب األعمال  
 التدريب التعاونى لطالب الجامعات، و بإجراء البحوث التعاقدية 

والتعلةةةةةيم المهنةةةةةى، وتقةةةةةديم الخةةةةةدمات االستشةةةةةارية، وعقةةةةةد نةةةةةدوات 
كمةا  .(Tang et al., 2011,4) وحلقةات دراسةية ومة تمرات

تقةةوم الحاضةةنات التكنولوجيةةة الدوليةةة بجةةذب الشةةركات الكبيةةرة أو 

الصةغيرة إلقامةة المشةروعات بالصةين مةن خةالل اإلقامةة فةي هةةذا 
يمكةةةن مةةةن خاللهةةةا التعةةةرف علةةةى خصةةةائص مجتمةةةع و  ،الحاضةةةنة

األعمةةةةال الصةةةةيني، وتقةةةةوم هةةةةذا الحاضةةةةنات باستضةةةةافة شةةةةركات 
صين لمدة قصيرة صينية صغيرة تود التعاون مع شركات خارج ال

يتم خاللها تدريب العاملين علةى اللغةات وعلةى إدارة األعمةال فةي 
 الخارج، وبذلك يتم رفع مستوى الشركة إلى المستوى الدولي. 

خلةةق عةةدد  وقةةد سةةاهمت الحاضةةنات التكنولوجيةةة فةةى الصةةين فةةى
كبيةةر جةةًدا مةةن الشةةركات والورةةائف؛ ويرجةةع الخبةةراء هةةذا اإلنجةةاز 

ة التي تتميز بالرغبة المتزايدة لألفراد فةي إقامةة إلى الثقافة الصيني
شةةةةركات وأنشةةةةطة تجاريةةةةة وصةةةةناعية، كمةةةةا سةةةةاهمت الحاضةةةةنات 
الصينية في إحةداث تغييةر ثقةافي كبيةر؛ وتنميةة ثقافةة حةب العمةل 

حةداث عمليةات نقةل خاصةةالحر والرغبة في إقامة مشروعات  ، وا 
 وتبادل الخبرات. 

(Tang et al., 2011, 35)  
فةةةةإن تبعيةةةةة الحاضةةةةنات للبرنةةةةامج القةةةةومي للتنميةةةةة وفةةةةى المقابةةةةل؛ 

التكنولوجية فرض قيودًا مركزيةة ال تتةيح الفرصةة لتنميةة العالقةات 
مةةةةع اإلدارات المحليةةةةة، ونقةةةةل ملكيتهةةةةا وتبعيتهةةةةا إلةةةةى المقاطعةةةةات 
المختلفةةةة. والتركيةةةز علةةةى المبةةةاني والبنيةةةة األساسةةةية للحاضةةةنات، 

مةةةةن خةةةةدمات فنيةةةةة  تقةةةةدم للشةةةةركاتالخةةةةدمات التةةةةي وعةةةةدم تنميةةةةة 
وخةدمات إقامةة المشةروعات. حيةةث ال تتةوفر فةي الغالةب الخبةةرات 

 ,.Tang et al)  .ت الالزمةة لتنميةة وتطةوير الشةركاتوالمهةارا
2011, 36) 

ومن خالل العرض السابق يتبين تنوع أشكال وصور الحاضنات 
فها، ة بين دول العالم، وطرق إداراتها، باختالف أهداالتكنولوجي

 وثقافة ورروف المجتمع.
 يما التصور المقترح لتبن"الثالث إلجابة على السؤال ا -ثالثاأ

من  صيغة الحاضنات التكنولوجية فى الجامعات المصرية
  "؟وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

مةةةن خةةةالل تحليةةةل األدب التربةةةوى حةةةول الحاضةةةنات التكنولوجيةةةة 
الحاضةةةةةةةةةنات منرومةةةةةةةةةة لتوضةةةةةةةةةيح ( 1الشةةةةةةةةةكل ) إعةةةةةةةةةدادأمكةةةةةةةةةن 

 التكنولوجية:
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 التكنولوجية( تصور لمنرومة الحاضنات 1شكل )
تكةةةةةون مةةةةةن تالحاضةةةةةنات  منرومةةةةةة( أن 1يتضةةةةةح مةةةةةن الشةةةةةكل)و  

مةةةةدخالت تتضةةةةمن األبحةةةةاث الجامعيةةةةة غيةةةةر المسةةةةتغلة لألسةةةةاتذة 
ومشةةةةةروعات التخةةةةةرج الطالبيةةةةةة، وبةةةةةراءات االختراعةةةةةات، والقةةةةةوى 

وعمليةةةةات البشةةةةرية المتمثلةةةةة فةةةةى الخةةةةريجين والعلمةةةةاء والبةةةةاحثين، 
، يواإلدار  يتتضةةةمن العلميةةةات التةةةى تقةةةوم بهةةةا فةةةرق الةةةدعم المةةةال

وتقةةةديم االستشةةةارات مةةةن خةةةالل الخبةةةراء والعلمةةةاء، والتنسةةةيق مةةةع 
الجهةةات المختلفةةة، حتةةى تتحقةةق المخرجةةات المتمثلةةة فةةى تةةوطين 
التكنولوجيةةةةةةا فةةةةةةى المجتمعةةةةةةات المحليةةةةةةة، وتشةةةةةةجيع المشةةةةةةروعات 

بنةةاء مجتمةةع و لة البطالةةة، واألبحةةاث، والمسةةاهمة فةةى عةةالج مشةةك
 المعرفة، وتنمية المجتمع.

 استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، و 

 مدى الحاجة إلىعلى آراء أعضاء هيئة التدريس فى  للتعرف
 وكيفية تبنيها منالحاضنات التكنولوجية فى الجامعات المصرية 

األهداف، والفئات المستهدفة، والمجاالت، واآلليات  حيث
 .، ومعايير النجاحالتنريميواألنشطة، والهيكل 

بدرجةةةةة أعضةةةاء هيئةةةةة التةةةدريس علةةةى محةةةةاور االسةةةتبانة  اتفةةةقو   
، ولعةةل ذلةةك يعةةود حةةول كيفيةةة تبنةةى الحاضةةنات التكنولوجيةةةكبيةةرة 

إلةةى إحسةةاس أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بالحاجةةة إلةةى صةةير وآليةةات 
 ديةةدة، تةةربط الجامعةةات المصةةرية بم سسةةات وقطاعةةات اإلنتةةاج،ج

 :يوذلك على النحو اآلت
جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات : بالنسبة لألهداف

  .(4كما فى الجدول ) المعيارية الستجابات أفراد العينة
 واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة حسب محور األهدافترتيب المتوسطات الحسابية  (4جدول )

المتوسط  البند م
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 درجة
 الموافقة

 كبيرة جدا   0.23 4.94 العمل الحر لدى الشباب. وتنمية مهارات إدارة المشروعات وريادة األعمال  1
 كبيرة جدا   0.23 4.94 بالحاضنات.تحقيق أعلى معدل نمو للمشروعات المشتركة  2
 كبيرة جدا   0.23 4.94 إقامة مشروعات جديدة تحقق الترابط والتكامل مع المشروعات القائمة. 3
 كبيرة جدا   0.23 4.94 تقديم خدمات للمشروعات القائمة. 4
جدا  كبيرة  0.23 4.94 تبنى المشروعات القائمة على التكنولوجيا والمرتبطة بالجامعات. 5  
 كبيرة جدا   0.33 4.87 توفير مزيد من التسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة. 6
 كبيرة جدا   0.34 4.86 تحقيق التعاون مع المؤسسات اإلنتاجية وتلبية احتياجاتها. 7
 كبيرة جدا   0.23 4.94 توفير الحلول التطبيقية لمشكالت قطاعات اإلنتاج فى المجتمع. 8
 كبيرة جدا   0.23 4.94 واالبتكار لدى فئات المجتمع.تطوير اإلبداع  9

 كبيرة جدا   0.23 4.94 مساعدة الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة. 10
 كبيرة جدا   0.23 4.94 .ياإلفادة من البحوث والدراسات غير المستغلة وتحويلها إلى مرحلة التطبيق العمل 11
 كبيرة جدا   0.23 4.94 المشروعات.تقليل عوامل المخاطرة وأسباب فشل  12
 كبيرة جدا   0.23 4.94 توطين التكنولوجيا فى المجتمعات العربية. 13
 كبيرة جدا   0.23 4.94 .تطوير البحث العلمي فى الجامعات 14
 كبيرة جدا   0.33 4.87 تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على التركيز على البحوث التطبيقية. 15
 كبيرة جدا   0.23 4.94 تبادل الخبرات بين الجامعات ومراكز البحوث وقطاعات اإلنتاج. 16

خرجاتالم العمليات المدخالت  

 إمكانيات الجامعات ومرافقها

 التمويل )الشركات و المصانع والجامعات(

الحاضنات 
 التكنولوجية

 براءات االختراع  للعلماء والباحثين 

 العلماء والباحثين

 خريجى الجامعات  والمعاهد العليا

 البحوث الجامعية ومشروعات التخرج الطالبية

المستوردة  توطين التكنولوجيا
 محليا  

 توفير مشروعات وأبحاث مستدامة للباحثين

 زيادة فرص العمل وعالج مشكلة البطالة 

 المساهمة في بناء مجتمع المعرفة

 تنمية المجتمع

التنسيق بين 
الجامعات 
وقطاعات 
االنتاج 
 والخدمات

الدعم  الدعم الفنى
 اإلدارى

العلماء 
 والخبراء

 إعداد الباحث من خالل االستعانة بالبحوث والدراسات السابقة. المصدر:
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المتوسط  البند م
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 درجة
 الموافقة

توفير فرص التدريب والتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس من خالل مشاركتهم  17
 فى المشروعات المختلفة.

 كبيرة جدا   0.23 4.94

مجاالت البحث العلمي تحقيق التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية فى  18
 وتقديم االستشارات.

 كبيرة جدا   0.23 4.94

 كبيرة جدا   0.23 4.94 نشر المشروعات الناجحة فى المجتمع لإلفادة منها فى مجاالت التنمية. 19
 كبيرة جدا   0.34 4.86 توفير الخدمات اإلدارية و القانونية للمشروعات المختلفة. 20

هناك اتفاق بين أفراد العينة على أهمية فإن  (4)ووفقا للجدول 
إتاحة كالمتنوعة ألهدافها التكنولوجية، وتحقيقها  الحاضنات

تنمية مهارات و نشر ثقافة العمل الحر، و المزيد من فرص العمل، 
الشباب، وتوفير المزيد من مصادر التمويل للجامعات والناتج 
القومى، وغيرها من األهداف والتى تتفق مع الخبرات العالمية 

 اتنتائج دراسو ، المعاصرة فى الحاضنات التكنولوجية
 U.S.A Department of)ودراسة (2010جودة،)

Commerce, 2011)، عبد المجيد، و ،(2005مرياتي، ) و(
2006.) 

ولعل ذلك يتواكب مع أحدث االتجاهات العالمية فى ميدان 
فقد أشارت نتائج م شر التنافسية  .البحث العلمي

( إلى وجود صلة وثيقة بين القدرة التنافسية 2015)يالعالم

 أهمية احتضان واستقطاب ودعم المواهبو واالقتصادية للدول، 
     (World Economic Forum, 2015, 1) .األكاديمية والبحثية

تطبيةةةق نتةةةائج الرسةةةائل أهميةةةة  عبةةةارات أضةةةاف أفةةةراد العينةةةةكمةةةا  
ى العلميةةةة، وتحفيةةةز البةةةاحثين للتوجةةةه نحةةةو البحةةةوث التطبيقيةةةة التةةة

ولعةل ذلةك يعكةس شةعورًا لةدى  ،تخدم أهداف التنمية فةى المجتمةع
علةةةى اخةةةتالف فئةةةاتهم ودرجةةةاتهم العلميةةةة  أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس

بوجود مشةكلة فةى تطبيةق البحةوث والدراسةات العلميةة فةى مصةر، 
(، وتقريةةةةر 254 ،2012)أمةةةةين،  دراسةةةةة نتةةةةائج مةةةةعوذلةةةةك يتفةةةةق 

((OECD,2010,1( 2012، وتقرير المعرفة العربية.) 
( ترتيةب آراء 5: يوضح الجةدول )بالنسبة للفئات المستهدفة -2

التدريس، ومتوسطاتها وانحرافاتهةا المعياريةة بالنسةبة أعضاء هيئة 
 لمحور الفئات المستهدفة.

 فى محور الفئات المستهدفةترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة  (5الجدول )
المتوسط  البند م

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

 درجة
 الموافقة

 كبيرة جدا   0.23 4.94 أعضاء هيئة التدريس والباحثون. -1
 كبيرة جدا   0.23 4.94 طالب الجامعات. -2
 كبيرة جدا   0.23 4.94 الشباب بمختلف فئاتهم )خريجو الجامعات وخريجى المدارس والمعاهد الفنية(. -3
الطةةالب  ة، بمةةا فةةيهم فئةة(4.94)يجةةب أن تشةةمل )الشةةباب بمختلةةف فئةةاتهم الحاضةةناتوافةةق أفةةراد العينةةة علةةى أن  (5للجةةدول )ووفقةةًا 

اإلفةةادة مةةن و  (4.94وكةةذلك الخةةريجين بةةاختالف مةة هالتهم ) ،(4.94ن )يوفئةةات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والبةةاحث (،4.94) الجةةامعيين
 (US, Department of Commerce, 2011)واتفقت تلك النتيجة مع دراسة  التى يقدمونها.و  تخرجهممشروعات 

 للطالب وأعضاء هيئة التدريس. العلميحول أهمية أن تكون الحاضنات بمثابة وحدات لدعم االبتكار  (ACE,2015)ودراسة 
أفراد العينة وذلك كما فى  جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاباتبالنسبة للمجاالت والتخصصات:  -3

  .( 6الجدول ) 
 ترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة فى محور المجاالت (6جدول )

المتوسط  البند م
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 درجة
 الموافقة

 كبيرة جدا   0.23 4.94 المجاالت التكنولوجية. 1
 كبيرة جدا   0.23 4.94 البيولوجية.العلوم  2
 كبيرة جدا   0.23 4.94 المنتجات الزراعية. 3
 كبيرة جدا   0.33 4.87 الرعاية الصحية. 4
 كبيرة جدا   0.34 4.86 األعمال التجارية. 5
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، أن أعلى متوسةطات السةتجابات (6)ويتضح من تحليل الجدول 
والبيولوجيةة  المجةاالت التكنولوجيةة ( فى4.94كانت )أفراد العينة 
( تليهةةةةةةا األعمةةةةةةال 4.87تليهةةةةةةا المجةةةةةةاالت الصةةةةةةحية ) والزراعيةةةةةةة
( (OECD,2010وهذا يتفق مع نتائج دراسة  ،(4.86التجارية )

والتةةةةى أكةةةةدت علةةةةى ضةةةةرورة تركيةةةةز الحاضةةةةنات علةةةةى تطبيقةةةةات 

الجامعةةات ومراكةةز األبحةةاث الجامعيةةة ومشةةروعات التخةةرج، وربةةط 
 والخدمات.  ،البحوث بقطاعات اإلنتاج، والصناعة

وجاءت المتوسطات الحسابية بالنسبة اآلليات واألنشطة:  -4
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة وذلك كما فى 

  .( 7الجدول )
 ترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة فى محور اآلليات واألنشطة (7جدول )

المتوسط  البند
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 درجة
 الموافقة

 كبيرة جدا   0.51 4.77 مخاطبة الشركات وقطاعات اإلنتاج للتعريف بالحاضنات وأنشطتها. -1
 كبيرة جدا   0.63 4.76 اإلعالم وتنظيم الندوات والمؤتمرات للتعريف بالحاضنات وأهدافها.مخاطبة وسائل  -2
هيئة الجايكا اليابانية ومؤسسة فورد كعقد االتفاقيات مع الجهات الدولية والمانحة  -3

 .ياألمريكية واالتحاد األوروبى لتوفير سبل التمويل الخارج
 كبيرة جدا   0.63 4.76

 كبيرة جدا   0.43 4.74  .الجهات المحلية والوزارات الممولة للمشروعات التنسيق مع -4
والشباب الراغبين من خالل توفير الخبراء من م االستشارات للمؤسسات اإلنتاجية تقدي -5

 أعضاء هيئة التدريس أو من الخارج.
 كبيرة جدا   0.65 4.71

 كبيرة جدا   0.65 4.71 ومنتجاتها. تنظيم الندوات والمؤتمرات للتعريف باألنشطة الناجحة -6
عقد االتفاقات مع مكاتب براءة االختراعات المصرية واألوروبية واألمريكية وغيرها  -7

 من الجهات المنوطة لتسهيل تسجيل المخترعات واالبتكارات.
 كبيرة جدا   0.51 4.77

جدا  كبيرة  0.63 4.76 تسويق المشروعات ومنتجاتها فى األسواق المتاحة. -8  
 –خلق فرص عمل –تحديد مجموعة من المعايير لقبول المشروعات مثل )مدى العائد -9

 يمساهمة تلك المشروعات فى الناتج اإلجمال -للجامعات وأصحاب األعمال الماليالعائد 
 للدولة(.

 كبيرة جدا   0.63 4.76

 كبيرة جدا   0.43 4.74 وجود آليات للمتابعة وتقويم المشروعات بعد خروجها من الحاضنة. -10
العينةة علةى ضةرورة عقةد النةدوات  أفةراد اتفةق، (7)ووفقاا للجدول 

عقةةد البروتوكةةوالت واتفاقيةةات و ، الحاضةةناتالمةة تمرات للتعريةةف بو 
التعةةةةاون والشةةةةةراكة مةةةةا بةةةةةين الحاضةةةةةنات مةةةةن ناحيةةةةةة، والشةةةةةركات 

الجهةةةةات الممولةةةةة المختلفةةةةة، و والمصةةةةانع والم سسةةةةات اإلنتاجيةةةةة، 
 وعقةةد االتفاقةةات مةةع مكاتةةب بةةراءات االختةةراع المحليةةة والعالميةةة.

وتسةةةةةةةةةويق المشةةةةةةةةةروعات ومنتجاتهةةةةةةةةةا محليةةةةةةةةةًا وعالميةةةةةةةةةًا، وتقةةةةةةةةةديم 
 االستشارات والحلول المبتكرة لمشكالت قطاعات الصناعة 

 

 US of)تقريةر نتةائج ويتفةق ذلةك مةع  والشةركات فةى المجتمةع.
Commerce,2011) ين مةةةةةن أهميةةةةةةة التركيةةةةةةز علةةةةةى الةةةةةةربط بةةةةةة

، بمةةا يسةةهم فةةى تحقيةةق التنميةةةة، الجامعةةات والقطاعةةات اإلنتاجيةةة
ويةةةدعم التنافسةةةية علةةةى المسةةةتوى المحلةةةى، وينشةةةر فكةةةر األعمةةةال 
والمشةةةةةروعات، ويسةةةةةهم فةةةةةى تةةةةةوطين التكنولوجيةةةةةا، وزيةةةةةادة نسةةةةةبة 

 التشغيل.
افات وجاءت المتوسطات الحسابية واالنحر  :يالهيكل التنظيم -5

 .( 8المعيارية الستجابات أفراد العينة وذلك كما فى الجدول )
 ترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة فى محور اآلليات واألنشطة (8جدول )

المتوسط  البند
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 درجة
 الموافقة

 كبيرة جدا   0.51 4.77 .رئيس ومجلس إدارة -1
 كبيرة جدا   0.63 4.76 لجنة تنفيذية. -2
 كبيرة جدا   0.63 4.76 مدير تنفيذى وإدارة للشئون المالية واإلدارية وفنية. -3

الحاضنات  تبعيةق أفراد العينة على ااتف (8)ويتضح من الجدول 
وذلةةك يتفةةق مةةع النمةةوذج  ،لجامعةةات ومراكةةز البحةةوثلة التكنولوجية

 US)األمريكةةةى للحاضةةةنات التكنولوجيةةةة حيةةةث أوضةةةح تقريةةةر 
Department of Commerce,2012)  أفضةلية الحاضةنات

وضةةرورة  ،علةةى غيرهةةا مةةن أشةةكال الحاضةةناتللجامعةةات  التابعةةة

يتضةةةةمن و ، مجلةةةةس إدارة التنريمةةةةيالهيكةةةةل يكةةةةون علةةةةى قمةةةةة  أن
 وجود و ، لجنة تنفيذية للحكم على المشروعات التنريميالهيكل 

 وأكةةةدت .الحاضةةةنةأقسةةةام إداريةةةة وماليةةةة وقانونيةةةة لتيسةةةير أعمةةةال 
 ,Peters et al)ودراسةةة ) ،(Lesáková, 2012)دراسةة 
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اإلدارة فةةةى نجةةةاح وأسةةةلوب  التنريمةةةيدور الهيكةةةل أهميةةةة  2004
 .عمل الحاضنة

وجةةةةةاءت المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية  النجننننناح:معنننننايير ضنننننمان  -6
واالنحرافةةةةات المعياريةةةةة السةةةةتجابات أفةةةةراد العينةةةةة وذلةةةةك كمةةةةا فةةةةى 

 .( 9الجدول )
 المعيارية لدرجات أفرد عينة الدراسة فى محور اآلليات واألنشطةترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  (9جدول )

المتوسط  البند
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الموافقة درجة

 كبيرة جدا   0.51 4.77 المتحقق من المشروعات للجامعات. الماليالعائد  -1
 كبيرة جدا   0.63 4.76 مساهمة هذه المشروعات فى الناتج القومى للدولة. -2
 كبيرة جدا   0.63 4.76 خلق فرص عمل جديدة. -3
 كبيرة جدا   0.43 4.74 عدد المشروعات المتخرجة من الحاضنة. -4
 كبيرة جدا   0.65 4.71 ألصحاب المشروعات. الماليالعائد  -5

ق أفةةةراد العينةةةة علةةةى أهميةةةة وجةةةود ااتفةةة (9)ويتضةةةح مةةةن الجةةةدول 
الدراسة الدقيقةة و توافر مصادر التمويل ك، الحاضنةمعايير لنجاح 

للمشةةروعات التةةى تسةةتهدفها وتلبيتهةةا لحاجةةات قطاعةةات اإلنتةةاج، 
وتةةوافر مهةةارات ريةةادة األعمةةال واإلبةةداع واالبتكةةار فةةى الخةةريجين 

 خلةةةةقو ، وطةةةةالب الجامعةةةةات، والتركيةةةةز علةةةةى البحةةةةوث التطبيقيةةةةة
فةةرص عمةةل. وأضةةاف أفةةراد العينةةة أهميةةة تحقيةةق اآلليةةات المرنةةة 
لعمةةةةل الحاضةةةةنات، وتةةةةوفير كافةةةةة التسةةةةهيالت والةةةةدعم ألصةةةةحاب 

تفةةق مةةع نتةةائج وذلةةك ي، تةةوفير الخبةةراءو المشةةروعات والخةةريجين، 
مةن  (U.S. Department of Commerce, 2015)دراسةة 

 .عوامل لضمان نجاح الحاضناتأهمية تلك ال
هنل توجند فنروق ذات داللنة إلجابة على السؤال الرابنع: ا -رابعاا

عنننزى لمتغينننرات اعضننناء هيئنننة التننندريس ت   آراءاحصنننائية بنننين 
لجةةةأت الدراسةةةةة إلةةةةى  ؟التخصنننن ، و الدرجننننة العلميننننةالجنننننس، و 
 : وهى فرضيات الدراسةالتحقق من 

 ≥ αال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة )
 عزى لمتغير الجنس.ت  أفرد عينة الدراسة  آراء( بين 0.05

 ≥ αال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة )
 .الدرجة العلميةعزى لمتغير ( بين آراء أفرد عينة الدراسة ت  0.05

 ≥ αال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة )
 .التخصصعزى لمتغير ( بين آراء أفرد عينة الدراسة ت  0.05

وللتحقق مةن صةحة الفرضةيات السةابقة؛ قةام الباحةث بحسةاب قةيم 
المتوسةطات الحسةابية، واالنحرافةات المعياريةة آلراء أعضةاء هيئةة 

ا لمتغيةةةةرات التةةةدريس حةةةول محةةةاور التصةةةةور المقتةةةرح وبنةةةودا وفقًةةة
(، وبمالحرةةةةةةةة قةةةةةةةيم التخصةةةةةةةص – الدرجةةةةةةةة العلميةةةةةةةة -)الجةةةةةةةنس

ذات داللة إحصةائية؛ المتوسطات الحسابية لم يجد الباحث فروقًا 
فةى  عامةة   تحليل النتةائج ارتفةاع متوسةطات الةدرجات بصةفة   أبانو 

(، وأقل 4.94الدراسة، حيث بلغت أعلى قيمة ) وبنود كل محاور
آراء بةين بدرجة كبيةرة جةدًا  ( وهذا يشير لوجود اتفاق4.71قيمة )

هيئةةةة التةةةدريس بةةةاختالف )التخصةةةص والجةةةنس والدرجةةةة أعضةةةاء 
اإلحصةائية ولهةذا لةم يلجةأ الباحةث للمزيةد مةن األسةاليب  .العلمية(

نررًا لعدم الحاجة إليها، وتكون جميع الفرضيات مقبولة، وهذا قد 
أهميةةةة بأعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس بكافةةةة فئةةةاتهم  يوعةةةيكةةةون سةةةببه 

وة بةين م سسةات البحةث تقليةل الفجةات التكنولوجية كآلية لالحاضن
ز البحةوث وقطاعةات اإلنتةاج اكةالممثلة فى الجامعةات ومر  العلمي

والتةةةةى أشةةةةار إليهةةةةا تقريةةةةر م سسةةةةة الفكةةةةر العربةةةةى  فةةةةى المجتمةةةةع
(، وتقريةةةةةةةةةةةةةةةر برنةةةةةةةةةةةةةةةامج األمةةةةةةةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةةةةةةةدة اإلنمةةةةةةةةةةةةةةةائى 2013)

(UNDP,2010) تةةةةةةةةةوفير التمويةةةةةةةةةل، واإلفةةةةةةةةةادة مةةةةةةةةةن المرافةةةةةةةةةق ك
يتفةق مةع  كمةاباب والباحثين، الجامعية، وتشجيع االبتكار بين الش

 OECD,2010,1)(، و)254، 2012أمةةةةةةةةين) اتنتةةةةةةةةائج دراسةةةةةةةة
مةةن أهميةةة دور  (ACE,2015)مجلةةس التعلةةيم األمريكةةى  وتقريةةر

ربط بةةين لةةتبنيهةةا والتوسةةع فيهةةا كصةةيغة لو الحاضةةنات التكنولوجيةةة 
يتماشةةةةى مةةةةع و الجامعةةةةات والمراكةةةةز البحثيةةةةة وقطاعةةةةات اإلنتةةةةاج، 

دور الجامعةةةةةةات فةةةةةى البحةةةةةةث االتجاهةةةةةات العالميةةةةةة فةةةةةةى تطةةةةةوير 
 .العلمي

 التكنولوجية فى مصر: حاضناتالتصور المقترح لل
؛ آراء أعضةاء هيئةة التةدريسو على تحليل األدب التربوي، تأسيًسا 

بةةين  للةةربطالتكنولوجيةةة كآليةةات  حاضةةناتللالتصةةور المقتةةرح فةةإن 
وخدمةةة  العلمةةيالبحةةث  مجةةاليالجامعةةات وقطاعةةات اإلنتةةاج فةةى 

  ، تضمن المحاور اآلتية:المجتمع
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 المنطلقات اآلتية: على التصور المقترح  ب نى المنطلقات: 
لتفعيةةةةةةةل دور صةةةةةةةير أو  وحةةةةةةةداتالتكنولوجيةةةةةةةة هةةةةةةةى  الحاضةةةةةةةنات
بقطاعاتةةةةه  المجتمةةةةع ةفةةةةى خدمةةةةفةةةةى البحةةةةث العلمةةةةي و الجامعةةةةات 
 .المختلفة

 يالثقةةةةةةةةاف المنةةةةةةةةا  نجةةةةةةةةاح أو فشةةةةةةةةل الحاضةةةةةةةةنات يتوقةةةةةةةةف علةةةةةةةةى
تطوير بيئةة  ، لذا فمن الضروريالحاضناتالمحيط ب يواالجتماع

 .العمل الجامعية والمنا  الجامعي
، وهةذا يتطلةب وأدوارهةا الحاضةناتالمجتمةع بأهميةة  إقناع ضرورة

 توعية كافة فئات المجتمع.
والمشةةروعات  األعمةةالوريةةادة  نشةةر ثقافةةة العمةةل الحةةر، والمبةةادرة،

 .الشباببين 
 التنسيق بين القطاعات اإلنتاجية والجامعات.الحاجة إلى 

إلةةةى حةةةين اقتنةةةاع  الحاضةةةناتالدولةةةة فةةةى دعةةةم وتمويةةةل  مشةةةاركة
 بدورهم فى التمويل. األعمالرجال 

عضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس والبةةةةةاحثين أأهميةةةةة تبةةةةادل الخبةةةةرات بةةةةين 
 وأصحاب المشروعات.

الجامعيةةةة غيةةةر تشةةةجيع البحةةةوث التطبيقيةةةة واإلفةةةادة مةةةن األبحةةةاث 
 المستغلة.

تتضةمن فلسةفة التصةور المقتةرح النرةر   الفلسفة واألهنداف: -2
وحةةدات تابعةةة للجامعةةات تعمةةل تمثةةل نهةةا علةةى إ الحاضةةناتإلةةى 
 : األهداف اآلتية تحقيقعلى 

ومهارات العمل  ،األعمالوريادة  ،تنمية مهارات إدارة المشروعات
 .الحر لدى الشباب

تحقةةق التةةرابط والتكامةةل مةةع المشةةروعات إقامةةة مشةةروعات جديةةدة 
، وتحقيةةةةةةق أعلةةةةةةى معةةةةةةةدل نمةةةةةةو للمشةةةةةةروعات المشةةةةةةةتركة القائمةةةةةةة

 بالحاضنات.
أو  يالمحتاجةة إلةةى الةةدعم الفنةة تقةديم خةةدمات للمشةةروعات القائمةةة

 .يأو الماد ياإلدار 
 .األبحاث الجامعيةلتسويق فرص التوفير 

وتلبيةةةة  ،التعةةةاون مةةةع الم سسةةةات اإلنتاجيةةةة والشةةةركات والمصةةةانع
 تواجهها.توفير الحلول التطبيقية للمشكالت التى و  ،احتياجاتها

 اإلبداع واالبتكار لدى فئات المجتمع. تنمية وتطوير
اإلفةةةةادة مةةةةن المشةةةةروعات البحثيةةةةة غيةةةةر المسةةةةتغلة وتحويلهةةةةا إلةةةةى 

 .يمرحلة التطبيق العمل
 تقليل عوامل المخاطرة وأسباب فشل المشروعات.

 .المجتمعتوطين التكنولوجيا فى 
 .فى الجامعاتوخدمة المجتمع  العلميالبحث أدوار  تفعيل

تشةةةةجيع البةةةةاحثين وأعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس علةةةةى التركيةةةةز علةةةةى 
 البحوث التطبيقية.

 تبادل الخبرات بين الجامعات ومراكز البحوث وقطاعات اإلنتاج.
توفير فرص التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس من خالل 

 المشروعات المختلفة. مشاركتهم فى
العالمية فى مجاالت التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث 

 .العلميالبحث 
 لتحقيةةةقمجموعةةةة متطلبةةةات هنةةةاك  متطلبنننات التصنننور المقتنننرح:

 تتمثل فى: و  الحاضناتعوامل نجاح 
فةةي تنميةةة القةةدرات التنافسةةية للمشةةروعات  ةالحديثةة األسةةاليبتبنةةي 

 .الصغيرة والمتوسطة
ومراكةز  بالجامعةاتتوفير االسةتراتيجيات والتخطةيط طويةل المةدى 

 . الحتضان األفكارالبحوث 
لوجية في دعم المشةروعات الصةغيرة و التكناإلفادة من اإلمكانيات 

 .والمتوسطة
المشةةةةةروعات لبرنةةةةةامج االحتضةةةةةان ومةةةةةدى  احتيةةةةةاج التحقةةةةةق مةةةةةن

هةةةذا االحتياجةةةات للخةةةدمات والبنيةةةة األساسةةةية للحاضةةةنة،  مالءمةةةة
واالسةةةةةةةةةتعانة ببيةةةةةةةةةوت الخبةةةةةةةةةرة العالميةةةةةةةةةة المتخصصةةةةةةةةةة لتسةةةةةةةةةويق 

 .المشروعات
حسةةةن إدارة الوقةةةت لتنميةةةة القيمةةةة المضةةةافة للمشةةةروعات، والتقيةةةيم 

 لبرامجها.المستمر 
ة فةةةةي تقةةةةديم الةةةةدعم والمشةةةةورة االسةةةةتغالل األمثةةةةل للكفةةةةاءات الفنيةةةة

 وتحسين األداء. ضمان التطوير المستمرو للمشاريع المحتضنة؛ 
 تقديم الحوافز للمشروعات المتميزة بالحاضنة.

الشةةباب سةةواء طةةالب  الحاضةةناتتسةةتهدف الفئننات المسننتهدفة : 
ألسةةةةاتذة وبةةةةاقى او  ،الجامعةةةةات أو طةةةةالب البةةةةاحثين أو الخةةةةريجين

 .فى المجتمع األعمالأصحاب المشروعات و 
علةى المجةاالت العلميةة والتكنولوجيةة  الحاضناتتركز المجاالت: 
 الطبية والزراعية والصناعية المختلفة.و  ،والتطبيقية
لجنةةةة تنفيذيةةةةة و ، ن مةةةن مجلةةةس إدارةيتكةةةةو و:  التنظيمنننيالهيكنننل 

 ،تتةةةولى دراسةةةة المشةةةروعات مةةةن الناحيةةةة الفنيةةةة والماليةةةة وغيرهةةةةا
أقسةةةةةةام إداريةةةةةة وماليةةةةةةة وجةةةةةود و وعرضةةةةةها علةةةةةى مجلةةةةةةس اإلدارة، 

دارياً  تتبع الحاضنات الجامعاتمتنوعة، و  وقانونية  .تنريميًا وا 
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التكنولوجيةةةة علةةةى  الحاضةةةناتتعمةةل يجةةةب أن معنننايير النجننناح : 
 المعايير اآلتية: تطبيق

تلبية احتياجات القطاعات اإلنتاجية فى المجتمع، والتوجه نحو 
 التطبيقية.البحوث 

، الناتج القومى للدولةزيادة مساهمة هذا المشروعات فى 
 .وللشركات واألفراد

 .وزيادة معدالت التشغيل خلق فرص عمل جديدة
 .الحاضنةعدد المشروعات المتخرجة من زيادة 

  الصعوبات والمعوقات المتوقعة:
المعوقات أمام تحقيق التصور المقترح بعض وجود  يمكن توقع
 ,US)تقريرو ج الخبرات العالمية ما أشارت إليه نتائعلى ضوء 

Department of Commerce,2011) ،( ،2005مرياتي ،
 :يالنحو اآلت وذلك على (.6 ،2006)عبد المجيد،  ،(7

التوعيةةة يتطلةةب  وذلةةك ضننعف تقبننل مفهننوم الحاضنننات وأدوارهننا:
للتعريةف  المحاضةرات والنةدوات ونشةر من خالل وسةائل اإلعةالم,

تنسةةةيق العالقةةةات مةةةع المنرمةةةات و , الحاضةةةنة وأنشةةةطتها بأهةةةداف
 .الدولية والهيئات الممولة للمشروع الحاضنة والجهات الداعمة

 الحاجةةةف :العلمننيتعقنند القننوانين والتشننريعات وتقيينندها للبحننث 
 ،عامةةةً  العلمةةيلتطةةوير وتحةةديث القةةوانين المرتبطةةة بالبحةةث  ماسةةة

 العلمةةةةيواسةةةةتحداث تشةةةةريعات مرنةةةةة تشةةةةجع علةةةةى حريةةةةة البحةةةةث 
 نات.اضللح يواإلدار  يواالبتكار، وتسهل توفير الدعم الماد

قلة الدعم المالي المتوفر: هناك حاجة لضمان توفير رأس المال 
الالزم لها من خالل الشركات ورجال األعمال، وعقد االتفاقيات 

نشاء صناديق لدعمها  مع الم سسات الدولية والدول المانحة، وا 
 .من قبل الدولة
 المراجع

حاضنات األعمال: مفاهيم مبدئية (. 2007إبراهيم، عاطف الشبراوي)
 . القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع.وتجارب عالمية

(. الحاضنات التكنولوجية كمدخل 2012أمين، مصطفى أحمد )
التربية بجامعة مجلة كلية لتطوير دور الجامعات فى خدمة المجتمع. 
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ورقة بحثية مقدمة إلى المنتدى الدولي حول التطور التكنولوجي: 
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 .78-57، (66)3، مجلة كلية التربية بالمنصورةوأجنبية، 
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كلية التربية بجامعة حائل من وجهة في لكتروني في إثراء تدريس مقررات برنامج الماجستير دور وسائل التواصل االجتماعي ال 
 نظر الطالب

 العزيز التميمي محمد عبد
 جامعة حائل –كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية
 18/2/2016خ القبول: تاري                             24/1/2015تاريخ التسلم: 

كلتدد ذاست اتدد ذالت عدد ذنتودداذ دد ذ دد ذسكت سندد ذ دد ذء دد اسذتددت ت ذ ندد  اهذا نددت  ذاس تل ددتت ذتعدد عذىلددرذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسلهددت هذهددلدذاست ا دد ذ
 دد  ذذاس تل ددتت ذاكلتدد ذاست اتدد ذ دد ذ ستكددس    لت ددد است ا دد   دد  ل تددد .س دد ذءددسسذ  ددكل ذاست ا دد ذتددلذا ددتلتلذاس ددنه ذاسستدد  ذاس  ددن  .سلهدد ذن دد ذاس دد  

،ذ ددس عذىلددرذ   دد ذ نددتس  ذتل ددت ذ ندد  اذ44سستننتددأ دهددتاع است ا دد  تددل تتدد تل ا ددتاتت ل تكددس    دد  ن .  اذ دد105لت عدد ذنتودداذناسانددت الذاساددتس)ذىددتتهلذن
 دد اسذتددت ت ذ ندد  اهذا نددت  ذاس تل ددتت ذ دد ذكلتدد ذاست اتدد ذستستددلهذاست ا دد ذءسددرذد ذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سندد ذ دد ذء .ستن تددلذستنددستلذاستددت ت 

 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 ذءدسسذك تذتل  الت ع ذنتواذ  ذ  اناذاستت ت ذكتنه
لتددد ذاست اتددد ،ذسلتعددد عذىلدددرذكت تددد ذاا دددت تت ذ ددد ذس دددتواذاستساتددداذاالت دددتى ذهدددلدذاسنتدددتو لذدستددد ذاساتنددد ذاعندددتذتس اهذتت تاتددد ذ ىءدددتسذهتوددد ذاستدددت ت ذ ددد ذك

ا ندددت  ذ -ء ددد اسذتدددت ت ذاس نددد  اهذ - ذس دددتواذاستساتددداذاالت دددتى ذاإسكت سنددد ذالكلماااات المحتاحياااةن اإسكت سنددد ،ذستس ت هدددتذ ددد ذتدددت ت ذاس نددد  اهذاست ا دددت .
 .الت ع ذنتوا -كلت ذاست ات ذ -اس تل تت 

 
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).   

 :الدراسةمقدمة 
تس  ذ  ذتس ذاسن ت ذاإن تن ذاسنتادذ  ذنتل ذاستساتاذ ُتعت   

ذاسء س ت  ذ  تساه ذ ذء اتع ذ   ذاآلل ت  ذءسر ذاست ذاإن ت  ل
 اتع ذسن تلذاسنتت ذاستس ت لذس دذتنتلذهلدذاسنتت ذىلتهذ  ءتهتذ

ذ ذستلات  ذاالت تى ؛ ذاستساتا ذس توا  اإن ت    تس ت س ه
نك ت  ،ذ  ساست است  سااقتتتتت  تساس نت   االت تىت
 .ا59،ذصذ2008سآل س ،

سقتذا تلت هذا ن   ذاست است ذ  ذ لتلعذاس لت عتهذاإن تنت ذ
س تواذااتتتاذساستساتاذ  ذى لت ذاستعلتلذساستعلللذ نلذاسعت ذ

ذاسنتء ذسقتنت ذنتر ذاستساتاذاساتاو  ذاس توا ذتأ   ذاسلي  ل
ذساس علس تتت  سااتتتاه ذنءس ذاستكنسسسلت  ذتعت ذسل ذنت  ؛

اس تعلل اس لت  سل ؤ    استعلت ت  كت تًت ستلن  اس علس ته 
ذااذتل رذلسكذءسرذتس تعذدتساهذاستساتاذاس ق ت ذ ساس عت عل
ذنت ذ ذ   ذساست است ؛ ذاستعلت ت  ذ لتلعذا ن    ذ   اإسكت سنت 

ذ  ذ ذ نهت ذساا ت تت  ذستس تعهت ذستل تنهت ذس عتسلتهت ا تناتسهت
 ا.122-121،ذص2010لذست است ذدل ىذنتستس ساقعذتعلت ت ذ

د ذ اFirpo and Ractham, 2011ن س اك ددتل  ت اددس ستدد ى
تس تدددددددددعذت اتندددددددددتهذ ددددددددداكتهذس ساقددددددددددذاستساتددددددددداذاإسكت سنددددددددد ذ
االت دددتى  سا دددتلتا هت  ددد  استعلدددتل اسلدددت ع ل سدددت  ادددتتً  ىددد  

ن ددددت هددددس ءدددد س   س ساكادددد  است تدددد اه اس نت تدددد   ؛استعلددددتلذاستنلتددددتي سا 
  لذساستعت اذ عهتذذ  ذءسسذت س ذاسنتت ذاالت تىت .ساستكنسسسلت

 ,.Soparat  et  alنآل س سقتذدكتهذت ا  ذكاذ  ذ سات اهذسذ
ذاس علس تهذسااتتتاهذ  ذ  ت تدذ2015  ذد ذتس تعذتننت  ا

تعلل اس   ل ت ك نهل    اسنت   ىلر استساتا ساستعت ا  د 
هلذست تتذ  ذاآلل ت لذست تحذسهلذد تأذاست كت ذ  ذناذاس  ك 

ذت ذا تلتال ذىلر ذاس علسذننقت تهل ذت  ذسااتتتاه ست اتنهتذ ته

T 
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ذاس   ذ ذهؤاس ذتعلل ذ   ذست هل ذاسنتتتت ل ذاس  ك ه س ساله 
 س نتسىذاس ساتذاست ا ت ذا كاذءتلتا .

س ددددد ذ لدددددتاذا دددددتلتالذس دددددتواذاإىددددد لذساستساتددددداذاالت دددددتى ذ
 سآلدد س  ذكدداذ دد ذنتتددهذ دد ذاستعلددتلذاسعددتس لذدكددتهذت ا دد اسنتت دد 

اذىلرذد ذهلدذاسس تواذت تىتذ   ذKnight et  al., 2015ن
استعلدددتلذاسعدددتس ذ ددد ذ ع  ددد ذ ءددد س ذاس  دددتقتهذاست ا دددت ذساس دددساتذ
استعلت تددد لذك دددتذءنهدددتذس دددتواذللااددد ذستادددتتاذا  كدددت ذساست تىددداذادددت ذ

اتإءدت  ذءسدرذ  دت ك ذ ،اس   ذنساذءنلت ذ ت لادتتهلذاستعلت تد 
 ذد ذ داكتهذاستساتداذعد ذساستندستللذاتىتادت د ذاس تتا د دتتلذاس ند  

سكت سندد  ت قدد  ءقاددتًا  ت اتددتًال ساهت ت ددًت كاتدد ًا  دد  االت ددتى ذاإ
 اس   .

 ,.Rocha et alن سآلد س  د ذ س دتذ ت ا د ذكداتستدلهذ  ك ت
د ذ دددداكتهذاستساتدددداذاالت ددددتى ذ    دددد ذسنتددددت ذ ءسددددرالذ2014

سهساتددددعذاس دددد  ذاستس تدددد ذا ددددكاذ  ددددت  لذ دددد ذلدددد اذا ددددتلتالذا
اس ن سس ل س   اس  ك  لتًا ت   ستس تع هلد اسس توا    نتدت  
اس تسدددد ذاست ا ددددت لذ دددد ذدلدددداذتننتددددأذا هددددتاعذاستعلت تدددد لذستىددددلذ
دن د  ذاستعلددتلذاستنلتتتدد ذاستدد ذتنددسلذاهددتذاس علددل؛ذستن ددت ذاتودد ذتعلددلذ

 اس   .
س ددد ذ لدددتاذا دددتلتالذ ددداكتهذاستساتددداذاالت دددتى ذ ددد ذتن دددت ذ

سلت عددددتهذاس ددددعستت ،ذ نددددتذاكددددتهذت ا دددد ذلددددت تهذاس تسدددد ذ دددد ذا
ل تسددد ذساذىلدددرذد ذهددلدذاس ددداكتهذتنددتلذلدددت تهذ2013اسعاتدد يذن

اتسلت عد ،ذسلدت تهذاستهتود ذسلت ا د ،ذ ساستنتقهاسلت ع ذقااذقاسسهذ
ساإ  دددتتذاس  اددد ،ذستىدددلذ تددددتت ذاسدددتعلل،ذسلدددت تهذاا ت ددددت  ذ

ك دددتذتندددتلذا ن ددد  ذاستعلت تددد لذ است تىددداذ ددددساستدددت ت ،ذسلدددت تهذ
 استىلذاس هن ذسااكتتت  ذسل   ذاسل تلت .ذ  ذ لتاذ لت تهذ

س ددددتواذسا ددددتلتالذسانددددتًس ىلددددر  ددددت  دددداأ، تادددد   ده تدددد  تس تددددع 
استعلدددددددتلذدن ددددددد  ذ تىدددددددل  ددددددد سكت سنددددددد ذاستساتدددددداذاالت دددددددتى ذاإ

 دددددد ذدهددددددلذ  ددددددتنت تهذتننتدددددد ذاس علس ددددددتهذاسلددددددت ع ؛ذاتىتات هددددددتذ
لدددت ع ذاس ددد  ذاسادددت ذدس دددت ذ اا دددتلتال  سا دددع سااتتدددتاهل

استد ذ د ذاس  كد ذ ،ا دكاذلدتص است ا تهذاسعلتتى س ًت، س    
است ا دددددت ذ تددددت ت ذاس ندددد  اه ا لددددلذاهددددتذستس ت هددددتذ دددد ذدن دددد  ذ

انتددددد ذت ددددد يذاسلاددددد اهذاستعلت تددددد ذس ددددد  ذ ؛سا ندددددت  ذاس تل دددددتت 
اس تل تت ،ذ  ذ  اناذاستت ت ذاس    ذتل ت ذاستت ت ،ذستن تدلذ

 .استت ت ،ذستنستلذاستت ت 
 

 :الدراسة مشكلة
؛ذ 2013اسعاتد ي،؛ذ2010 هدت س ، ن كاذ د  ت ا ته   ذءسس

Rocha et al., 2014 ا ددتلتالذدكددتهذىلددرذد ذ نتدد  ،ا
تددتىلذ ستس تددعذس ددتواذ دداكتهذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سندد 

لددددت تهذاا ت ددددت  ذ تددددتت ذتعلددددلذ دددد  ذاسلت عدددد ،ذستنددددتلذسهددددلذ
 ذاستس تددد ذساستدددت ت ،ذك دددتذد ذهدددلدذاسس دددتواذ    ددد ذسنتدددت ذاس ددد 
 تعدد      ددت ؛ا ددكاذ  ددت  لذاسا دد  ذا ددتلتالذاسهساتددعذاس ن سسدد 

 . تعللذاس  
 ,.et al؛ذ 2010ىاتدت،ذ ن تستدتتهذاس دؤت  اه ساندتًس ىلدر 

2015 Knightد ذاستعلددتلذاسلددت ع ذتنتددت ذدكددتهذىلددرذ استدد  اذ
ءسدر تىددل سا  د اس استددت ت  ا دد أ تعلدل ت تىلتدد  نتت د ل قتو دد  ىلددر 

ساقددددذاستساتددداذاإسكت سنددد ذاالت دددتى لذ ددد ذتس تدددعذ ددداكتهذس 
لدد اذءن ددتسذ ل سىددتهذ تلتتدد ؛ذسلت دد ذاس ندد  اهذاست ا دددت ذ
اسلت عتددد لذس  دددتنت ذاسانددد ذاسعل ددد لذستهتوددد ذاتوددد ذتعلت تددد ذ نتددد ذ
ادددددتسلا اهذس تنسىددددد ذاس تدددددتت لذقتو ددددد ذىلدددددرذاستساتددددداذاسعل ددددد لذ
ساست تىاذااكتتت  ذتالاذاسلت ع ذسلت لهتلذ ساسذكدت ذلسدكذادت ذ
اس دد  ذدن  ددهللذدسذ دددذد ددتتل ذاس ندد  اهذاست ا ددت لذ دددذءدد س  ذ
ت ددددد ذهدددددلدذاستننتدددددتهذ ددددددذاستعلدددددتلذاستنلتدددددتيذساسدددددتعللذاإسكت سنددددد لذ

 .  ذاسع لت ذاستعلت ت ساا ت تت ذ نهتذ
إل اسذاس  تدددددتذ ددددد ذادددددستدددددهذهددددلدذاست ا دددددتهذساس دددددؤت  اهذ نتدددد 

س ددددددتواذ دددددداكتهذاستساتدددددداذاالت ددددددتى ذ است ا ددددددتهذس ع  دددددد ذتس 
د ى لتتد ذاستعلدتلذساسدتعلل  ذ لتاذ هتستأ ت ذت سن ذاإسك ؛   دت  دل 

 اساتن ذىلرذت ا  ذهلاذاس سءسع.
عددهذاساتندد ذءسددرذت ا دد ذهددلاذاس سءددسع،ذسذ دد ذا  ددات ذاستدد ذت 

ىدد ذاستدد ذتك ددعذ ،هددسذ ددتذان ددهذ دد ذانعددتالذاست ا ددتهذاس نلتدد 
 ددددد اسذء ددددد ذتىدددددلذ س دددددتواذاستساتددددداذاالت دددددتى ذاإسكت سنددددد  تس 

 س اتعدد ذى دداذاساتندد  سن دد اً ،ذا نددت  ذاس تل ددتت  تددت ت ذ ندد  اه
ا ددددت كذ،  إندددده ُتددددت ك سانت توددددهذءسددددرذكلتدددد ذاست اتدددد ذالت عدددد ذنتوددددا

اس دددد ست ذ اسلكتدددد اس ن سسدددد ذسهساتددددعذا نددددت  ذاس تل ددددتت ذا  دددد  
،ذاستددد ذتتددتحذسهددلذاستساتددداذاإسكت سندد ذا دددهسسه،ذالت دد ذا نت ندده

ء دد اسذ دد ذلذتس ددعذذست ددت   ذ،ذسسكدد ذهددلاذسددسىلددرذ ددتا ذاس ددتى 
 سا ندددددت  ذاس تل دددددتت  تدددددت ت ذاس نددددد  اهذاست ا دددددت ى لتددددد ذستىدددددلذ
ن ت التهتتاه    اس أ سااتس كاذ  اتساتند ؛ذ  تذنتاذاس   ، سا 

لذ  ذدلاذاسسقسعذىلرذاستس ذاسليذت ده ؛ءل اسذهلدذاست ا  ءسرذ
ى لتدددد ذسكت سندددد ذ دددد ذء دددد اسذاددددهذس ددددتواذاستساتدددداذاالت ددددتى ذاإ
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كلتد ذ د ذ ن  اهذا نت  ذاس تل تت ذتت ت ذتل ت ذستن تلذستنستلذ
است ات ذالت ع ذنتواذ  ذسلهد ذن د ذاس د  ذاس لتنندت ذ د ذهدلاذ

 اسا نت  .
 :اسئلة الدراسة

   ذءسسذ  كل ذاست ا  لذت ك ذتنتتتذاس ؤااذاس وت ذاستتس  
سكت سند ذ د ذء د اسذتدت ت ذ تذتس ذس تواذاستساتاذاالت دتى ذاإ
است اتددد ذالت عددد ذنتوددداذ ددد ذ  نددد  اهذا ندددت  ذاس تل دددتت ذ ددد ذكلتددد 

 سله ذن  ذاس   ؟
 ستت  عذ  ذهلاذاس ؤااذاس وت ذا  ول ذاستتست  

 ددد ذء ددد اسذ تس ذس دددتواذاستساتددداذاالت دددتى ذاإسكت سنددد   دددت -1
ى لت ذتل ت ذتت ت ذ ن  اهذا ندت  ذاس تل دتت ذ د ذكلتد ذ

 است ات ذالت ع ذنتواذ  ذسله ذن  ذاس   ؟
 ددد ذء ددد اسذ لت دددتى ذاإسكت سنددد تس ذس دددتواذاستساتددداذاا  دددت -2

ى لتدد ذتن تدددلذتددت ت ذ نددد  اهذا نددت  ذاس تل دددتت ذ دد ذكلتددد ذ
 است ات ذالت ع ذنتواذ  ذسله ذن  ذاس   ؟

 ددد ذء ددد اسذ تس ذس دددتواذاستساتددداذاالت دددتى ذاإسكت سنددد   دددت -3
ى لتدد ذتنددستلذتددت ت ذ ندد  اهذا نددت  ذاس تل ددتت ذ دد ذكلتدد ذ

    ؟است ات ذالت ع ذنتواذ  ذسله ذن  ذاس
 :سةأهداف الدرا

 تس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سندد استعدد عذىلددرذ -1
  ذء  اسذى لت ذتل ت ذتت ت ذ ن  اهذا ندت  ذاس تل دتت ذ

   ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتواذ  ذسله ذن  ذاس   .
 استساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سندد تس ذس ددتواذاستعدد عذىلددرذ -2

 اهذا نددت  ذاس تل ددتت ذ دد ذء دد اسذى لتدد ذتن تددلذتددت ت ذ ندد ذ
 .  ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتواذ  ذسله ذن  ذاس   

 تس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سندد استعدد عذىلددرذ -3
 دد ذء دد اسذى لتدد ذتنددستلذتددت ت ذ ندد  اهذا نددت  ذاس تل ددتت ذ

 .  ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتواذ  ذسله ذن  ذاس   
 :أهمية الدراسة

    ذاآلت تت  اذده ت ذاست ا  ذ
اس  ته  ذ  ذتاتت ذ   ذاست ا دتهذاسعلتدتذاتسلدت تهذاستد ذ -1

ن   ذسكت سن ذ  ذء  اسذا االت تى ذاإتنت هتذ اكتهذاستساتاذ
 استت ت ت ذسا ا  ذاس تل تت .

ت دددتىتذهدددلدذاست ا ددد ذ ددد ذتسىتددد ذدىءدددتسذهتوددد ذاستدددت ت ذقدددتذ -2
سكت سندددد ذ دددد ذس تددددعذ دددداكتهذاستساتدددداذاالت ددددتى ذاإاأه تدددد ذت

 تت ت ذ ن  اهذا نت  ذاس تل تت .
قتذت تهلذهلدذاست ا  ذ د ذ دتحذاس لدتاذد دتلذاسادتن ت ذإلد اسذ -3

انددددددس ذنددددددساذا ددددددتلتالذدنددددددساعذدلدددددد ىذ دددددد ذ دددددداكتهذاستساتدددددداذ
 االت تى ذ  ذاس لتاذاستعلت  .

 :مصطلحات الدراسة
  ستتستًت تع تع سهتاس ت لنتهذ اعض است ا   س تذ  

اذاأنددهذ ل سىدد ذ دد ذ139صذ ،2001ع  ددهذ   دد ذنتُ  :الاادور• 
ا ن دد  ذاستددد ذتنندددأذ دددتذهدددسذ تسقددددذ ددد ذ ساقدددعذ عتنددد لذستت تددد ذ

 ىلرذهلدذا تسا ذء كتنت ذاستناؤذات ست ذا نت  ذ عت .
ساستع تدددددعذاإل اوددددد ذسلدددددتس  ذ ل سىددددد ذ ددددد ذاس هدددددتلذاس تسقددددددذد ذ

س دددتواذاستساتددداذاالت دددتى ذاإسكت سنددد لذساستددد ذت دددهلذتتءددد نهتذ
ءددت    دد ذت ددست ذ لتتددت ذسل دد  ذعذس هددت اهذساتلتهددتهذ عددت ذسا 

اس لتنندددت ذاا ندددت  ذاس تل دددتت لذساستددد ذتندددت ذ ددد ذلددد اذتندددتت اهذ
  لت دذاست ا  .

ع  هدددددتذى  ددددد ذتُ   وساااااائل التواصااااال االجتمااااااعي اللكتروناااااي•ذ
اذاأنهددددتذ ل سىدددد ذ دددد ذاس ساقدددددذاس تتندددد ذىلددددرذ589،ذص2014ن

ت ددتهذ دداك ذاإنت نددهلذساستدد ذتتددتحذاستساتدداذساس  ددت ك ذ دد ذااهت 
سا ن ددد  ذساآل اسلذستكدددست ذتدددتاقتهذ ددددذد ددد اتذآلددد ت ذسهدددلذن ددد ذ

 استسلهته.
لت دتى ذس  ذنت ذاستع تعذاإل او ذ هد ذ داكتهذاستساتداذاا 
 Twitter andاسددسات ذآ ذنسذسكت سند ذاس ت  لدد ذ د ذتددستت ذاإ

WhatsApp استددددد ذتتدددددتحذس ددددد  ذاس تل دددددتت ذاستساتددددداذلذا
است ا ددت ذ  ند  اهاستدلذستندستلذتل دت ذستن ساس  دت ك ذساست تىداذ ددذ

  .سلا نت  
اذاأندددهذءءدددت  ذ75ص ،2011ن ىلددد  ع  دددهتُ  إثاااراء التااادريس:•ذ

لاددددد اهذتعلت تددددد ذءسدددددرذكددددداذ دددددتذتندددددسلذادددددهذاس علدددددلذساس ددددد  ذ ددددد ذ
 اإل اساهذساسع لتتهذاستت ت ت ؛ذستننتأذدهتاعذاس تت ذاستعلت ت .

ت عذس هددددت اهذذسقدددددتلذستع  دددده اساتندددد  ءل اوتددددًت اأنددددده ءءددددت    عدددد
ن ددد  ذتل دددت ذستن تدددلذستندددستلذتدددت ت ذاس نددد  اهذساتلتهدددتهذءسدددرذد

 .   ذسله ذن  ذ   ذاس تل تت  اسلتت ذاا نت  ذاس تل تت 
 :حدود الدراسة 

 ذهددلدذاست ا دد ذىلددرذاسك ددعذىدد اقتتدد هالحاادود الموعااوعية: 
 ذاس ت  لدد ذ دد ذتددستت ذتس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سندد
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 د ذء د اسذ  اندداذ الTwitter and WhatsAppساسدسات ذآ ذن
استت ت ذاس    ذتل ت ذستن تلذستندستلذتدت ت ذ ند  اهذاس ند  اهذ

 .است ا ت ذاسلتت ذاا نت  ذاس تل تت ذ
ذ   ذ: البشريةالحدود  ذل تد ذىلر ذاسنتست  ذ ذاست ا   اقتت ه

است ات ذ  ذكلت ذ     ا105اس تل تت ذنانت ا،ذساساتس)ذىتتهلن
 الت ع ذنتوا.
ذاس تاذاست ا  ذ: ةالحدود الزمني ذ   ذاسنتست  ذاست ا   ذت اتأ تل

 .ها1437 –هذ1436  ذىتلذن ا سا
ذت : الحدود المكانية ذتل ذاست ا   ذ   ذاتأ ذىلر اسنتست 

 .  ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوانانت اذ اس تل تت 
 الطار النظري للدراسة:

تتء  ذاإ ت ذاسن د يذسهدلدذاست ا د لذتع تدعذ داكتهذاستساتداذ 
لذاتإءدددت  ذءسدددرذتع تدددعذهدددلدذاس ددداكته تى لذسدهدددلذدندددساعاالت ددد

 استت ت لذس  انلهذسى لتتته.ذ
ذدا  ذ ُتعت   ذ   ذاالت تى  ذاإسكت سن  ذاستساتا ذس اكته  ساقد

ذاسليذانتلتهذس تىتهذىلرذ ه سدذ ذاسلتتتل   تنت تهذاإى ل
ذن ذاس تن  ذاسلتا ذناانت نها ذاسعتس ت  ذاس اك  ال ,2.0web س  

ءى  ًت     ت  س ت ل تتتح سكا ءن ت  ء  تا  نت ذت تت ذاأنه
ذاتو ذ ذ   ذا   ات ذ د ذساستساتا ذا لات ل ذدس ذاس علس ته سا تناتا
ذاإلاى ذ ذ  ا ذاستنلتتي ذاإى ل ذاعك  ذا ت اء ل  لت د
ذهتوتهذ ذل ا ذ   ذء  تسه ذتتل ذنت  ذساستنت  ل ساستل  تس 

ذ ذناس ت ل ذ نتت ذسقه ذ   ذاسل تهت  ذءسر ذص2012س ؤ  ته ، 
 ا.199-200

 :(Media Networking) تعريف شبكات التواصل االجتماعي
اذ اكتهذاستساتداذاالت دتى ذ28ص ،2012اس نتس ذن ع عتُ 

اأنهددتذ دداكتهذت تىلتدد ذ تتددل ذاتس دداك ذاسعتس تدد ذاانت نددهلذنتدد ذ
تتدددتحذس  دددتلت تهتذاستساتددداذ ددد ذديذسقدددهلذس ددد ذديذ كدددت ذ دددد ذ

 دددس اهذ ددد ذاسعدددتسلل سقدددت  هددد ه  ددد  اس دددنساه ا لتددد  ل  نت دددً  ت
  هددددددسلذاستساتددددددداذساستندددددددت  ذادددددددت ذاس دددددددعس لذساكت ددددددداهذا ددددددد هتذ
االت تى ل كسنهت تع    اسع قته ادت  اند  اسا د  ىلدر الدت ع 

 س تتهلذس نت تتهللذستلتلعذس تو هتذ  ذلت  ذاس لت دذاإن تن .
 أهم أنواع وسائل التواصل االجتماعي:

ذت اتنتهذHumphreys, 2009,P. 24ق  ل هت   ت  ن ا
ذ ا ذءسر ذاإسكت سن  ذاالت تى  ذاستساتا ذس توا نسىت ذكته

   ت وت ت

 web-based Socialا سا ذ دداكتهذاسستدد ذاالت تىتدد ذن
Networks.ا 

اس تن  ذاس اكتهذاالت تىت ذاس تننل ذناس ن سسد الذسهد ذا ندت لذ
 ستنسلذىلرذاسهساتعذاسلكت ذاس ن سس .

 تىتدددددد ذس دددددد ذدهددددددلذسد دددددده ذاسنددددددسعذا سا ذ دددددداكتهذاسستدددددد ذاالت
 ،2010اس  دددتلت  ذىلدددرذن دددتأذسا ددددلذنتددد ذتدددلك هتذا  تددد يذن

 اذك تذتل  144-139ص
لذنتدددددد ذتنددددددتلذلت دددددد ذ2006ا ذ هدددددد ذىددددددتلذTwitterتددددددستت ذن -

استدددددتست ذاس تددددد  لذاسدددددليذت ددددد حذس  دددددتلت تهذء  دددددتاذتندددددتت تهذ
ا ن  دًتل انتد  140نت  تتاهاذنساذ سءسعذ عت ذانتذدقترذن

لتل  دددس ًا ىلددددر  ددددكا ت هددد ذهددددلدذاستندددتت تهذ دددد ذتددد ن ذاس  ددددت
  ددتوا نتددت ل ست كدد  سل تددتاعت  سا تددتقتس ق استهددت  ات دد ً   ددد  
تدد نتهلذاس وت ددت لذدسذ تددت  ذ لددعذاس  ددتلتلذاس لتدد لذستت تدد ذ
اأندددهذ ددداك ذتساتددداذ ددد تع ذس دددهل ذاا دددتلتاللذس لتنتددد لذست كددد ذ

 ا تلتا هذاسا   ذاسهتتعذاس ن سا.
تذاساتندد ذ دد ذكلتدد ذسانددتسذىلددرذاست ا دد ذاا ددت  ىت ذاستدد ذقددتلذاهدد

اعدتذ  ،است ات ذالت ع ذنتوالذنت ذلتسذتستت ذذ د ذاس  تاد ذاس تنتد 
اا دددتلتالذ ددد ذاستعلدددتلذاسلدددت ع ذ ا كتنتددد  اسدددسات ذد ذ ددد ذنتددد 

ى س ددددًتل س دددد  است ا ددددته اسعلتددددت لتستددددًت؛ سهددددلا اقتتدددد ه هددددلد 
 است ا  ذىلته ت.ذ

سكددددلسكذ دددد ذدهددددلذدنددددساعذس ددددتواذاستساتدددداذاالت ددددتى  ذتستتددددس ذ
ال BeboالذساتادددسذنFacebookالذسذاس دددت ذادددسكذنYouTubeن

 ا.Flickrالذس لك ذنMySpaceس تيذ ات ذن
س ت ددتذتتعلددأذاددتسنسعذاس ددتن  ذاس دداكتهذاالت تىتدد ذاس تننلدد لذنتدد ذ
ت دددددتلتلذ تهدددددتذا لهددددد  ذاستددددد ت  ذاس ن سسددددد لذستت تددددد ذا  سنتهدددددتذ
سلتستددددددتتهتذس ددددددهسس ذننلهددددددتلذس دددددد ذهددددددلدذاس دددددداكتهذاس تننلدددددد  ذ

الذس اندددددددددددددددددداذMeepالذس تدددددددددددددددددد ذنMocospace كس دددددددددددددددددات ذن
الذس ت هددددتذ دددد ذLooptالذسسساددددهذنJaikuالذسلددددتتكسذنZannelن

  دددتنت تهذاستساتددداذاإسكت سنددد ذاالت دددتى ذاسنتو ددد ذىلدددرذهدددلدذ
 ا.Humphreys, 2009,P. 24ناستننت ذ

سسعدددداذ دددد ذدهددددلذ دددداكتهذاستساتدددداذاالت ددددتى ذاس تننلدددد ذسا ك دددد ذ
اذىدددددتل،ذساس لت عدددددتهذا دددددتلتا ًت  ددددد  اس لت عدددددته اسعتس تددددد  ا دددددك

اسع اتدددددددد ذا ددددددددكاذلددددددددتصلذذهددددددددسذت اتددددددددأذذ دددددددداك ذاسددددددددسات ذد ذ
اذ د ذ2009الذسقتذتأ  هذهلدذاس اك ذ د ذىدتلذنWhatsAppن

 Brian Action andِقادا كدا  د   ا تدت  اكتدس  سلدت  كدسل ن
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Jan Koumالذسك ه دتذ د ذقدتا رذاس اد  لت ذ د ذ د ك ذتدتهسذ
اس ددددس يذس تعددددتتذا   تكتدددد لذستعتادددد ذاسددددسات ذد ذت اتددددأذسلت ا دددداذ

اس نتدددددتهذسلهساتدددددعذاسلكتددددد لذنتددددد ذتتدددددتحذس  دددددتلت تهذاستساتددددداذ
اس ات ددد ذاتس  دددتواذساستدددس ذساس تدددتتسذساستدددسهذساسس دددتو لذا ددد  ذ

س دددد ذدهددددلذد ددددات ذ .(3G)تددددس  ذااتتددددتاذاتإنت نددددهذدسذا دددداك ذ
انت دت د ذءنددهذاذتت لدد ذ ددسىذ قددلذاسهددتتعذاس ن ددساذسل  ددتلت ت لذ

 ذاس  دددتلتلذسكل ددد ذاس ددد س لذ ددددذس لتنتددد ذاا دددتلتاللذسىدددتلذنتلددد
ء كتنت ذءءت  ذديذتتتأذدسذ لصذ  ذت ت ذاسهتتعذساستساتداذ
 عهلذا   ذد ذهلاذاستتتأذستتهذت اتأذاسسات ذد لذستت ت ذهدلاذ

لاذ ُتعددت  است اتددأذاإ كتنتدد ذااتتددتاذ ات دد  ذسىلددرذ ددتا ذاس ددتى لذسذ
 ددعات ذكاتدد  لذساست اتددأذا ساذ دد ذنتدد ذاا ددتلتالذ دد ذاسساتددتهذ

س تندددددت لذساس  لكددددد ذاسع اتددددد ذاس دددددعستت لذساعدددددضذاسدددددتساذاسع اتددددد لذا
ساس ددن تال س ددن ت س ال سلنددس  د  تنتددتل سا  دداتنتتل ساس ددستتل ساسددتسا 

 ا.97-96 ،ذص2015لذاس ا اا س سات ذا ل ىذن
سانددتسذىلددرذاست ا دد ذاا ددت  ىت ذاستدد ذقددتلذاهددتذاساتندد ذ دد ذكلتدد ذ

د ذدك دد ذس ددتواذ است اتدد ذالت عدد ذنتوددالذنتدد ذاتءددحذد ذاسددسات 
استساتددددا االت ددددتى  ا ددددتلتا ًت سانت ددددت ًا  دددد  استعلددددتل اسلددددت ع  
ى س دًتل س دد  است ا ددته اسعلتددت لتستددًتل سقددت لددتس ا ددتلتا ه  دد  

 اس  تا ذا سسرذ  ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوا.
 تعريف التدريس: 

استددت ت  ن ددت ًت الت تىتددًت قتو ددًت ىلددر استساتددال تهددتع ءسددر  ُتعددت  
لددلذاس دد  لذست ددعرذءسددرذتننتددأذدهددتاعذاس ددتت ذاست ا ددت لذء ددت  ذتع

ستتءدددددد  ذ ددددددلسكذاستددددددت ت ذ ل سىدددددد ذ دددددد ذا  عددددددتاذاستساتددددددلت ذ
ساإلددد اساه ساسنددد ا اه استددد  تدددتل تس ت هدددت ى لتدددًت ا  تنددد   ن  ددد  
س نتددست ذ ددد ذاس علددللذاسدددليذتهتددتذاس ساقدددعذاستعلت تدد ذاست تىلتددد لذ

استعلت تد لذ د ذاست ذتنت ذات ذاس   ذس  سعذس كسندتهذاساتود ذ
دلدددداذءك ددددت ذاس دددد  ذاسلادددد اهذاست استدددد ذ دددد ذداعتتهددددتذاس ع  تدددد ذ
ساس هت تدددددد ذساسنت تدددددد ذسااتلتهددددددتهذاس   سادددددد ذنق ددددددت  ذسآلدددددد س لذ

 ا.21-20ص ،ذ2008
س ددددد ذ دددددتتأذتع تدددددعذاستدددددت ت ذاسلدددددت ع ذتدددددلك ذقدددددس  ذسآلددددد س ذ

اذدنددددهذى لتدددد ذ نتددددست ذس ل  دددد ذس ن  دددد لذ139 ،ذص2012ن
ساإلد اساهذاس ت ل دل ذساس تتتاعد لذتتء  ذ ل سى ذ  ذا ن   ذ

استددد ذتندددسلذاهدددتذىءدددسذهتوددد ذاستدددت ت لذ ددددذ  ادددهذتالددداذقتىددد ذ
اسددددت  لذ دددد ذء ددددت ذ ن س دددد ذاسلت عدددد لذانتددددتذ  ددددتىت ذ دددد  ذ

 اسلت ع ذىلرذاستعللذاسلات .

 مراحل التدريس:
لذ ت ذ   ذ  اناذد ت دت  ذ  نلد ذتل دت ذاستدت ت تتء  ذاستت

لذسهددد ذى لتدددتهذاستدددت ت  تندددستل لذس  نلددد استدددت ت  س  نلددد ذتن تدددل
 ت اا دد ذس تتاللدد ذس تكت لدد لذتلدد ذىلددرذاس علددلذاسنتددتلذاهددتلذنتددرذ
       ت ددددددت تدذد ذتددددددؤتيذدتاسدذاستت ت دددددد ذاك ددددددتس ذساقتددددددتا ذناسللت دددددد 

 ا.38ص ،2015س  تسعلذ
 اس  نل ذا سسر/ذتل ت ذاستت ت   -

تل ت ذاستت ت ذى لت ذ ن  د لذتهدتعذإ  دتتذاس علدلذءسدرذن د ذ
تالذ كسنتهذاساتو ذاستعلت ت ذساإ كتندتهذاس تتند لذساا دتعتاتذا تل

س سالهدد ذاس ساقددعذاستعلت تدد لذساست لدد ذىلددرذتددعساتتهتذا ندد ذس س ذ
ىتست ذ د ذدلداذستدساذاس د  ذءسدرذد ءداذنتدتو ذاسدتعللذنادتسيلذ

 ا.148ص ،2011
اذ ل سىدددددد ذ دددددد ذاس هددددددت اهذ26،ذص2008ستددددددلك ذاسك دددددداتن ذن

 لذسه  ذاستت ت  تل ت   نل استت ت ت ذاست ذتنت  ذتنهذ 
 تنتتتذا هتاعذاستت ت ت لذستتت تهتذا  تن ذءل اوت . -
 تنتتتذاس ت لاتهذا  ت ت ذستعللذاس   . -
 تنتتتذاسلا اهذاستعلت ت ذسلتت ت . -
 التتت ذا ت اتتلتتهذاستت ت ذاس نت ا . -
 التتت ذس تواذتكنسسسلتتذاستعلتلذاس  و  . -
  ذاستنستلذاس نت ا .تنتتتذدتساهذسد تست -
تنتتددددددتذاستعتندددددددتهذاس ن ستددددددد لذسا ن ددددددد  ذاستعلت تددددددد ذاس تددددددد ت ذ -

 اس  و  .
 اس  نل ذاس تنت /ذ  نل ذتن تلذاستت ت   -

تتءدد  ذ  نلدد ذتن تددلذاستددت ت ذ ل سىدد ذ دد ذاس هددت اهذاستت ت ددت ذ
ا تاوتدد ذاست اتنتدد لذاستدد ذتنددسلذاهددتذاس علددلذ دددذ  اددهذتالدداذقتىدد ذ

 دد ذدلدداذءنلددت ذستننتددأذا هددتاعذاستت ت ددت ذ اسددت  ذدسذاس ع ددال
     ناسللت دددد ذاستدددد ذل دددد ذسهددددتذاس علددددلذ دددد ذ  نلدددد ذاستددددت ت ذا سسددددرذ

 .ا39،ذص2015س  تسعلذ
ستدد ىذاساتندد ذد ذى لتدد ذتن تددلذاستددت ت ذتنددسلذىلددرذاست تىدداذاددت ذ
اس دددددد  ذساس علددددددلذس كسنددددددتهذاساتودددددد ذاستعلت تدددددد لذسكل ددددددتذ اتذهددددددلاذ

سدددتعلل اسن دددد ل اسدددلي ُتعدددت دهددددل است تىدددالذا ت عدددهذ عددددهذ ؤ ددد اهذا
 ا ت اتتلتتهذاستت ت ذاسنتت  .

 ل سىددددد ذ ددددد ذاس هدددددت اهذ ا27،ذصذ2008اسك ددددداتن ذن ستندددددتت
 استت ت ت ذاست ذتنت  ذتنهذ  نل ذتن تلذاستت ت لذسه  

 ا تلتالذتهتو ذ  و  ذس ن   ذستعللذاس   . -
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 تس تعذس ا ذاس علس تهذاس تان ذ  ذاس سءسعذاسلتتت. -
 لس تهذاست  ذاسلتتت.ى ضذ ع -
 ا تلتالذس  ذ لت  ذسا ت  ذد نتسذاس   ذساس نتق  . -
    ذد ول ذ تنسى ذس  ت  ذست كت ذاس   . -
ا دددددتلتالذا دددددت اتتلتتهذاستدددددت ت ذسس دددددتواذتكنسسسلتدددددتذاستعلدددددتلذ -

 اس نت ا .
 تنستدذاسن ت تهذاستعلت ت ذاستعل ت . -
 تع ت ذستسلتهذتعللذاس   . -
   ذاس نتق تهذساست اتنتهذاسع لت .ء  اكذاس   ذ -
   اىتهذاس  سأذاس  تت ذ  ذتعللذاس   . -
 ءتا  ذاستعذسءا ه. -
 كتتا ذ للصذاس سءسع. -
 تن تلذاستعتنتهذاس ن ست ذسا ن   ذاس ت ت . -
 اس  نل ذاس تس  /ذتنستلذنتتو ذاستت ت   -

تندددستلذنتدددتو ذاستدددت ت ذهدددسذتنتتدددتذ دددتىذتندددتلذتعلدددلذاس ددد  ذنندددسذ
نتددددددأذدهددددددتاعذاستددددددت ت ذ دددددد ذاس لددددددتاهذاس ع  تدددددد ذساس هت تدددددد ذتن

ساسسلتانتددددد لذكدددددلسكذ ع  ددددد ذندددددسان ذاسندددددس ذساسءدددددععذ ددددد ذت اتدددددأذ
اس هدددت اهذاستت ت دددت ذ ددد ذ  انددداذاستدددت ت لذ ددد ذدلددداذت تت هدددتذدسذ

 ،ذص2006ت ست هددددددتلذا ددددددتذت وددددددلذقددددددت اهذاس دددددد  ذناسنت دددددد لذ
 ا.186-187

اس هت اهذ ل سى ذ  ذا 133،ذصذ2012قس  ذسآل س ذنستلك ذ
 استت ت ت ذاست ذتنت  ذتنهذتنستلذنتتو ذاستت ت لذسه  

 تنتتتذ  تسىذتننأذا هتاعذاستت ت ت . -
تنتتدت   دتسى ت ك دد  اس د    د  اسلساندد  اس ع  تد  ساس هت تدد   -

 ساسسلتانت ذسلت  .
التتدددددت ذد ءددددداذا دددددت اتتلتتهذاستدددددت ت ذسا ن ددددد  ذساسس دددددتواذ -

 استعلت ت ذاس نت ا .
 اتهذتعللذاس   .تنتتتذتعسذ -
  عتسل ذلسان ذاسءععذ  ذ هت اهذاستعللذستىذاس   .ذ -
تس تدددددعذاست لتددددد ذاس العددددد ذ ددددد ذت دددددست ذا تاسذاستت ت ددددد ذ ددددد ذ -

   اناذاستت ت ذاس   .
 :الدراسات السابقة

لذت ددتع ضذاساتندد ذاعددضذاست ا ددتهذ دد ذءددسسذ ت تدد اهذاست ا دد 
سكت سنددد ذس دددتواذاستساتددداذاالت دددتى ذاإلاهذاستدددل ذات دددتلتالذ
ت ا دددد ذ ددددسس ذسنددددتل ذ س دددد ذءدددد نهت .اسددددتعلل دددد ذ لددددتاذاستعلددددتلذسذ

هددت هذءسددرذ ع  دد ذ استدد الذMoeller and Nagy, 2013ن
ن دتنت ذادت ذساتاذاإسكت سن ذ  ذانتسذى قتهذء عتست ذ اكتهذاست
قاددددداذاسلت ددددد ذاسدددددلت ذتنت دددددس ذءسدددددرذلن دددددتتهذ ت اس ددددد  ذاس عل ددددد

 لذسكدلسكذ ع  د ذد د ذ س ذ  ذلت ع ذتاكستتذاسلنساتد ذ لتل  لذستت
 ساودددددتذ است تىددددداذادددددت ذاس ددددد  ذىلدددددرذت دددددست ذ نت دددددتتهللذس ع  ددددد ذ

ا دتلتالذهدلدذاس داكتهذاالت تىتد ذاإى  تد ذ د ذ لدتاذاست اتد .ذ
سنهذىتن ذاست ا  ذ  ذسقتذا تلتلذاساتن ت ذاس نه ذاسست  لذستك

 .لذستدلذل ددذ علس دتهذاست ا د ذ د ذلد اذا دتاتت اذ د  110ن
است ا دددد ذد ذ ددددداكتهذاستساتددددداذاالت دددددتى ذ  هددددد هذنتدددددتو دسقددددتذ

تستدددد ذ دددد ذ ددددتذاسل ددددس ذسانددددتسذدتساهذتساتدددداذلاهذ ع اإسكت سندددد 
اسعل تدد ذساالت تىتدد ،ذ ست ددست ذ نت دد ذذاس دد   ن ددتنت لى قددتهذء

ن دددتنت ل سسكدد  هدددلا تنتددت    تدددتًا  ددد  ستع تدد ذدساتددد ذاسدد ساا ذاإ
 د ذ اسسقهلذساتءدحذد ذ د ذداد  ذ ساودتذهدلدذاس داكتهذاالت تىتد 

اس لدددددتاذاست ادددددسي ذاستساتددددداذ ددددددذاس عل دددددت لذستادددددتتاذاس علس دددددتهذ
 ساسلا اهذات ذاس   سذس ساكا ذاست س اهذاسعل ت .

 ,.Thormann et alنك دتذدلد ىذكدداذ د ذ س  ددت ذسآلد س ذ
الذت ا دد ذهددت هذءسددرذتنلتدداذاسع قدد ذاددت ذت تىدداذاس دد  ذ2013

 ذت كتددد ذاسنتقدددتذسدددتىذاس ددد  ددددذ ددداكتهذاستساتددداذاالت دددتى ذساس
الت ع ذست ل ذ  ذاسساتتهذاس تنت ذاا  تكت لذسا دتلتلذ اس عل ت 

اساددتن س ذاس ددنه ذاسستدد  ذاا تاددت  ذ دد ذلدد اذ نتددت ذاست كتدد ذ
اسنتقدددت؛ذستنلتددداذاسع قددد ذادددت ذت تىددداذاس ددد  ذ ددددذهدددلدذاس ددداكتهذ

ستكسنهذىتند ذاست ا د ذ د ذ د  ذ ل سىدتهذ د ذ .ست كت هلذاسنتقت
 لتننددددت ذاددددتس  ذىادددد ذ دددداك ذاس دددد  ذءنددددتىذهددددلدذاس ل سىددددتهذ

تلتاتددد ذادددت ذتذتستدددلهذاست ا ددد ذءسدددرذسلدددستذى قددد ذءسقددد .اانت نددده
ىتنددد ذاس ددد  ذاسدددلت ذت دددتىلساذ ددددذ ددداكتهذاستساتددداذاالت دددتى ذ

لذ  ذلد اذاس نتق دتهذسىد ضذد كدت ذسقت تهلذىلرذاست كت ذاسنتقت
هذس دددد  ذد ددددول ذس سالهدددد ذاس ساقددددعلذلتتددددت لذستنتتددددتذاس  ن ددددت

   ذاس تعت ء لذستسءتحذاس  تهتلذاسلت و .ت اكذسلهتهذاسنسا  
اذت ا دد لذهددت هذءسددرذاسك ددعذىدد ذساقدددذ2013اسلهندد ذنهذدلدد ذسذ

 ددد ذتعلدددلذ دددتت ذ اإسكت سندد  ا ددتلتالذ ساقددددذاستساتددداذاالت دددتى 
اسنت  ذاآلس ذ  ذاس  نل ذاس تنست ذ  ذاس  لكد ذاسع اتد ذاس دعستت ذ
  دددد ذسلهدددد ذن دددد ذاس عل ددددتهذساس تساددددتهلذسقددددتذا ددددتلت هذاس ددددنه 

 .ىدددددتذسل ددددددذاساتتندددددتها دددددتاتت ذد اس  دددددن ذاسستددددد  ذ ددددد ذلددددد ا
اذ تساددددد لذتدددددلذ291اذ عل ددددد ذن25ستكسندددددهذىتنددددد ذاست ا ددددد ذ ددددد ذن

سقتذد ه هذنتتو ذاست ا د ذد ذساقددذ .التتت ه ذاتس  تن ذاسع ساوت 
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 ددد ذتعلدددلذ دددتت ذذاإسكت سندد ذا ددتلتالذ ساقددددذاستساتددداذاالت دددتى 
ات لد ذ تس د  لذك دتذاسنت  ذاآلس ذ  ذاس  نل ذاس تنست لذلتسهذ

اس عل ددتهذننددسذا ددتلتالذهددلدذاس ساقدددذ دد ذتعلددلذ ددتت ذذاتلتهددتهد ذ
ذاسنت  ذاآلس لذكتنهذات ل ذ تس   .

 ددد ذهدددت هذءسدددرذاستعددد عذىلدددرذتس ذاذات ا2013اس ه انددد ذنذقدددتلسذ
 ساقدذاستساتاذاالت تى ذ  ذناذاس  ك هذاست ذتسالهذ   ذ

لتلذاس ددنه ذاسستدد  ذاست اتدد ذاسع لتدد ذساتلتهددتتهلذننسهددتلذسقددتذا ددت
استنلتلددددددددد لذستءددددددددد نهذدتساهذاست ا ددددددددد  ذ سقددددددددددذسل دددددددددت ذادددددددددسكذ

ذ.الذسا ددددددت ت  ذستنلتدددددداذاس نتددددددسىلذس نتددددددت ذاتلددددددتدFacebookن
اذ تساددددًتذ دددد ذ دددد  ذاست اتدددد ذ163نذ دددد ذستكسنددددهذىتندددد ذاست ا دددد 

سقدددتذد هددد هذنتدددتو ذذ.اسنددد ىكلتددد ذاست اتددد ذالت عددد ذدلذ ددد ذاسع لتددد ذ
ات لددددد ذكاتددددد  ذ ددددد ذنددددداذذ ذ سقددددددذاس دددددت ذادددددسكلذ دددددتهلاست ا ددددد ذد

اس  دددك هذاستددد ذسالهدددهذ ددد  ذاست اتددد ذاسع لتددد ذد ندددتسذاست اتدددأذ
تلتاتدد ذننددسذا ددتلتالذاسع لدد لذستكسنددهذسددتتهلذاتلتهددتهذءاس تددتان ذ

اس ت ذاسكلذ دذىتلذسلستذ  سأذلاهذتاس ذءنتتوت ذتع ىذءسدرذ
ذاس عتاذاست اك  ذسل   . ت ت ذذاستلتصذس ت ت ذ
استددد ذهدددت هذءسدددرذاستعددد عذىلدددرذذ،ا2014اددد اهتلذنت ا ددد ذءس ددد ذ

 ددتى ذ دد ذاسع لتدد ذده تدد ذسساقدددذا ددتلتالذ دداكتهذاستساتدداذاالت
 ددددد ذسلهددددد ذن ددددد ذاس ددددد  ذذتدددددعتتذ تددددد ذاستعلت تددددد ذالت عدددددته

ذ.اساتن ددد ذاس دددنه ذاسستددد  ذلذسا دددتلت هسدىءدددتسذهتوددد ذاستدددت ت 
ا ددددتاتت ذلددددتصذسل دددد  لذسا ددددتاتت ذذستءدددد نهذدتساهذاست ا دددد  

سندددددهذىتنددددد ذاست ا ددددد ذ ددددد ذستكذلددددتصذ ىءدددددتسذهتوددددد ذاستدددددت ت ل
سلت ع ذ سهت ذسلت ع ذلندس ذذد تس   ذلت ع ذذاذ تس 900ن

اذ دددد ذدىءددددتسذهتودددد ذ600اسددددساتيذ دددد ذتددددعتتذ تدددد لذسكددددلسكذن
د ذس دد ذدهددلذنتددتو ذهددلدذاست ا دد ذذ.استددت ت ذاتسلت عددتهذاس ددلكس  

 ددد ذدلددداذاست  تدددهذساست دددلت ذتدددلذا دددتلتالذاس ددد  ذسهدددلدذاس ددداكتهذ
ساالت تىتددد لذستادددتتاذاس علس دددتهذ ددددذذس ع  ددد ذا لادددت ذاس تت دددت 

ذت تت ذ ددد ذاس ددد  ذاس ت تددد ت ذ ددد ذ  دددتىتتهلذ ددد اسددد   سلذساا ددد
لتاددددد ذا  دددددول ذاستدددددعا ذاس تعلنددددد ذادددددتس ن  اهذاست ا دددددت لذك دددددتذاإ

د هددددد هذاسنتدددددتو ذد ذدىءدددددتسذهتوددددد ذاستدددددت ت ذت دددددتلت س ذهدددددلدذ
اس دداكتهذ دد ذدلدداذاستاددتتاذاسعل دد ذ دددذاسدد   سذاتسكلتدد لذس تتاعدد ذ

ذات ذاستس ت ذاس تت ت ذساالت تىت .ا ل
الذءسدددددرذت دددددلتصذاسساقددددددذ2014نهدددددت هذت ا ددددد ذاسعنتددددد يذك دددددتذذ

ذ–است اتندددد ذا ددددتلتالذادددد ا  ذاستساتدددداذاالت ددددتى ذناان ددددتن الذ
لذساسدددتعللذس لاددد ذكلتددد ذاست اتددد ذاذ ددد ذاستعلدددتادددسكذاس دددت ذ–استدددستت ذ

 ت دددددت ذتلتدددددصذنت دددددس ذس تتءدددددتتهذ ددددد ذتسسددددد ذاسكستدددددهلذا 
تىذاإ كتنددتهذاس تددس   ذسهددؤاسذاس لادد لذستساىدد ذساستعدد عذىلددرذ دد

ا دددتلتالذا ندددت  ذاستساتددداذاالت دددتى لذساستعددد عذىلدددرذاسلسانددد ذ
سا ددتلتلذاساتندد ذاس ددنه ذذ.اس ه دد ذسى قتهددتذاتستنتددتاذاست ا دد 

ستكسندددهذىتندددد ذذ.اسستددد  لذنتددد ذتددددلذا دددتاتت ذسل ددددذاس علس ددددته
 دددددددد ذتلتددددددددصذذاذ تسادددددددد ًذ224اذ تساددددددددًتذسن32است ا دددددددد ذ دددددددد ذن

سقتذد ه هذاسنتدتو ذد ذا دتلتالذاس د  ذذ.تتهذساسنت س اس تتء
ساس تساددتهذسادد ا  ذاستساتدداذاالت ددتى لذس  ددت تت ذ نهددتذت ا دددتًتلذ
س ددددد ذدهدددددلذتساىددددد ذا دددددتلتا هتذت دددددهتاذاا ددددد عذىلدددددرذدندددددت ذ
اس  دددددتلتاهذاسعل تددددد ذ ددددد ذ لدددددتاذاستلتدددددصلذساسنتدددددساذىلدددددرذ

ذتدددتت ذ س ذاستساتدداذادددت  علس ددتهذس هددت اهذءددد س ت ذت ا ددت لذس ذ
ذ تتل .اس لا ذسا 

لذاYan Lu et al., 2014نذسآلد س كاذ  ذتت ذسسذذدل ىقتذسذ
ءسدددرذاستعدد عذىلددرذكت تددد ذا ددتلتالذ دد  ذاس دددتنسيذت ا دد ذهددت هذ
سندددددد لذسكت ذ عدددددد ذسس ددددددتواذاستساتدددددداذاالت ددددددتى ذاإس دددددد  ذاسلت

اس  دددؤسست ذ ددد ذاس دددتا  ذذستنتتدددتذاسلسانددد ذاستددد ذتت لددد ذاهت دددتل
سا تلتلذاساتن س ذاس نه ذاسست  لذذ. اس تنست لذساسنتتتاهذاسلت عت

نددددهذىتندددد ذستكس ذذ.تاتت ذسل دددددذ علس ددددتهذاست ا دددد  دددد ذلدددد اذا دددد
 تسادًتذذا133نسذ،اذ تسادًتذ د ذاس دتا  ذاس تنستد 124است ا  ذ  ذن

س ددد ذدهدددلذذ.  تكتددد اندددتذق اندددهذ ددد ذساتددد ذ لس تدددتاذا ذلت عددد  ددد ذ
اذس دتواذاستساتد ذد ذ د  ذاس  نلد ذاس تنستد ذت دتلت س ذنتتولهدت

ى لتدد ذاسددتعلللذىلددرذ دد ذدلدداذ  ددتىتتهلذذاالت ددتى ذاإسكت سندد 
ك دددتذد ذ ددد  ذاسلت عددد ذت دددتلت س ذهدددلدذاسس دددتواذا دددكاذدكاددد ذ

ذستسلتدهد نتسذاستنتقهلذاتسلت ع ذ  ذدلداذ ع  د ذاساتود ذاسلت عتد لذ
اس  دددددؤسست ذ دددددد ذاس دددددتا  ذاس تنستددددد ذءسددددددرذءن دددددتسذ ساقدددددددذذاهت دددددتل

نتلدتتهلذسلتتوتدهللذذءسكت سنت ذسلتساتاذاالت دتى ذ د ذءدسس
كدددلسكذتسلتدددهذاسنتدددتتاهذ ددد ذاسلت عددد ذءسدددرذتدددت ت ذدىءدددتسذهتوددد ذ
استدددددت ت ذسدددددت  ذس دددددتواذاستساتددددداذاالت دددددتى ذاإسكت سنددددد ذ ددددد ذ

ذاستت ت .
ذراذات ا ددد لذهدددت هذءسدددKahveci, 2015قدددتلذكته  ددد ذنك دددتذ

استعدددد عذىلددددرذتتددددس اهذس  ددددتهتلذاس عل ددددت ذقادددداذاسلت دددد ذنددددساذ
 تدددد ذاالت تىتدددد ذ دددد ذتددددت ت ذا ددددتلتالذس ددددتواذاستساتدددداذاإى 

است ا دددددتهذساس دددددساتذاالت تىتددددد لذس ع  ددددد ذآ ت هدددددتذاس تسقعددددد ذىلدددددرذ
سقددتذا ددتلتلذاساتندد ذاس ددنه ذاس  ددن لذذ.تددت ت ذاست اتدد ذاسس نتدد 

ذ.ستدددددلذل ددددددذاتتندددددتهذاست ا ددددد ذ ددددد ذلددددد اذاس ندددددتا هذاس لتدددددت 
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 6لكدددس ذس 6ا  تسادددًت س تساددد  ن12نندددهذىتنددد ذاست ا ددد ذ ددد ذستكس  
سقتذد ه هذنتدتو ذاست ا د  ذ .  تاذ   ذت كتتاذ  ذلت ع ذءنت 

د ذا تلتالذس تواذاستساتداذاإى  تد ذاالت تىتد ذادتس)ذا ه تد ذ
 دد ذتددت ت ذاست ا ددتهذساس ددساتذاالت تىتدد لذسلسددكذس سالهدد ذتنددتيذ

اس تسدددد ذ اس  ددددتنت تهذاإى  تدددد لذك ددددتذد هدددد هذءدددد س  ذسىدددد ذ
تدهذ  ادهذتسل  د  ،است ا تهذساس ساتذاالت تىت    ذ لتا  عللاس

ننددددسذا ددددتلتالذهددددلدذاسس ددددتواذ دددد ذاستعاتدددد ذىدددد ذآ اوهددددلذسد كددددت هلذ
 ساا ددت تت ذ نهددتذ دد ذى لتدد ذاسننددتذساستنددستلذاسهددتتعذاسددلي  ،ان تدد 

 تلتلذ اتتئذاس سا ن .
 :لدراسات السابقةاعلى  عقيبتال

 دددددد  لدددددد ا ىدددددد ض استا  ددددددته اس ددددددتان ، تاددددددت   د  اعددددددض هددددددلد 
س ددددددتواذاستساتدددددداذ است ا ددددددتهذهددددددت هذءسددددددرذ ع  دددددد ذ تىلتدددددد ذستس 

 االت دددتى ذاإسكت سنددد ذ ددد ذاندددتسذى قدددتهذءن دددتنت ذادددت ذاس ددد  
،ذاس عل دددت ذست دددست ذ ندددت تهلذس ساودددتذا دددتلتا هتذ ددد ذ لدددتاذاست اتددد 

س نهدتذ دتذهدتعذءسدرذ الMoeller and Nagy, 2013نكت ا د 
واذستأ ت هددددتذىلددددرذاست كتدددد ذاسنتقددددتذسددددتىذ ع  دددد ذى قدددد ذهددددلدذاسس ددددت

 الThormann  et  al., 2013ن س د  ذاس عل دت ،ذكت ا د ا
س دددتواذاستساتددداذ نهدددتذهدددتعذءسدددرذ ع  ددد ذساقددددذا دددتلتالاعدددضذ سذ

 ددد ذتعلددددلذاس ددد  ،ذس دددد ذ لدددتاذتددددت ت ذاالت دددتى ذاإسكت سندددد ذ
،ذست ا دد ذناسعنتدد ي،ذا2013ناسلهندد ،ذ اس ندته ذاست ا ددت ،ذكت ا دد 

 ,.Yan Lu et  alا،ذست ا  ن2014ا،ذست ا  ذنءا اهتل،ذ2014
.ذس  ددلذتنددسعذدهددتاعذهددلدذاKahveci, 2015ن،ذست ا دد ا2014

تس ذاسددتتهددتذسدتساتهددت،ذءاذدنهددتذدل عددهذنددساذاست ا ددته،ذستنددسعذىتن
س دددتواذاستساتددداذاالت دددتى ذاإسكت سنددد ذستأ ت هدددتذ ددد ذاإتلدددتا ذس

 ك تذ .است ا  ذاسنتست  ت عرذءستهى لتت ذاستعلتلذساستعلل،ذسهلاذ تذ
اسنتستد ذ د ذا دتلتالذ ت أذ دذاست ا  است ا تهذاس تان ذتد ذاعضذ

 هددددددلد ناا ددددددتاتت ا،ذستلتلددددددعذاعددددددض سدتاتهددددددت اس ددددددنه ذاسستدددددد  
 ؛ذنت ذتكسنهذىتن ذاسعتن است ا تهذى ذاست ا  ذاسنتست ذ  ذ

 اسلت ع ،ذ  تان ذ  ذ   ذاستعلتلذاسعتل،ذدسذاستعلتلاست ا تهذاس

است ا ددددددد ذاسنتستددددددد ذ ددددددد ذ ددددددد  ذاست ا دددددددتهذاسعلتدددددددتذىتنددددددد ذاتن دددددددتذ
،ذس تذتت تعس ذانت اهذدكا ذىلرذاستعللذاسلات ،ذاسلت ذناس تل تت ا

  ذى لتد ذ تت لاهذ  نل ذاست ا تهذاسعلتتذ  ذااىت تتذىلرذاسن  
س دددددددتواذاستساتددددددداذاالت دددددددتى ذ سهدددددددل ،ذسهدددددددلاذ دددددددتذتت ددددددد داسدددددددتعلل

 ددد ذتنتتدددتذ  ددددكل ذاست ا دددتهذاس دددتان ذ سقدددتذ دددته ه .اإسكت سنددد 
،ذهدددت لت علذستدددتت  ذد دددولتهتذسدهدددتا هت،ذستنتتدددتذاست ا ددد ذاسنتستددد 

 تددلذاا ددت تت ذ نهددتذ دد ،ذك ددتذهددتستنتتددتذاإلدد اساهذاس نت ددا ذست اتن
،ذستنلتدددداذسانتوهددددت است ا دددد هددددلدذاس  ددددتلت  ذستا ذا تتدددد تلذسانددددتسذ

 .   هتست  ت نتتولهت
 :إجراءات الدراسة

ذ ذاست ا   اساتن تتنتسا ذاست ا   ، نه  ذاستأكتذس لت د ذس  تن  ،
ذ ذس اته ذتتأ ذاست ا     ذادتا  ذت اتأذتإءت ، ذل ساه ذءسر  

 .ت ذاس  تلت  ذ  ذ عتسل ذاتتنتتهت،ذسا  تست ذاإنتتواست ا  
 :منهج الدراسة

ذ ذاسست   ا تلتلتل ذاس  ن  اس نه  ذ  ذ اسلي، ذكا ذءسته د ت 
ذ ذ ا114ص ،1992ن لكتسي سذىست  ذدنه ذى ضذءسر ذىلر تنسل

ساقدذ ته  ذت است ذ عتن ،ذستنلتلهتذست  ت هت؛ذ  ذدلاذاا ت تت ذ
   ذاسسقهذاسنتء ذس  ذاس  تناا.ذذذ  نهت

 :مجتمع الدراسة
ذ   تكس   ذاست ا   ذ ل تد  لت د ذ اس تل تت      كلت   

ذا ذاساتس)است ات  ذناسانت ال ذنتوا ذن لت ع  لذ   ا 105ىتتهل
ذاس نت  ذاا   ت   ذاسلت ذتت  س ذ ذ ،ق ل اس نته ذس  أذسق ل

ذ ذاست ات سذاستت ت ، ذ  ق ل ذاست استن  ت  ذا اإتا   ذاس تاذل   
 .ه1437/ هذ1436سلعتلذ ا سااست ا  ذ

 :عينة الدراسة
د د اتذلهذل تددذ ذاسعتن ذ د ت  ذنللذ لت دذاست ا  ،ذ إن  ًا س

ل ددددتس ذىددددتتذاا ددددتاتتنتهذاس كت لدددد ذ لت دددددذاست ا دددد ،ذسقددددتذالدددد)ذء
ا 1نا ددتاتتنًت، ك ددت  دد  اسلددتسا  ا96سل تدددذ دد  ذاس تل ددتت ذن

 استتس  
  ذتس تدذء  اتذىتن ذاست ا  ذن  ذاسن لا1لتسان           

االستبيانات  القـســـــــــــــم
 الموزعة

االستبيانات غير 
 المكتملة

مجموع االستبيانات المكتملة لكل 
 قسم

 45 6 51 سالميةالثقافة اإل
 24 1 25 المناهج وطرق التدريس

 27 2 29 (اإلدارة التربويةالتربية)
ة وع االس   تبيانات المكتمل   مجم   
 ا  استبيان 96 طالب الماجستيرلجميع 
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 :الدراسة اةأد
  ذتلذا تلتالذاا تاتت ذسل دذاتتنتهذاست ا  ،ذنت ذتلذءىتاتدذ 

 ا تاتتهذاس تان ،ذنساذ    ذ نتس   ءسس
تس ذس ددتواذاستساتدداذاالت ددتى ذاإسكت سندد ذ دد ذ اس نددس ذا سا 

 ذكلتدد ذء د اسذى لتد ذتل دت ذتدت ت ذ ند  اهذا ندت  ذاس تل دتت ذ د
 . ن  ا 15،ذستتكس ذ  ذناست ات ذالت ع ذنتوا

تس ذس دتواذاستساتداذاالت دتى ذاإسكت سند ذ د ذ اس نس ذاس تن  
ء ددد اسذى لتددد ذتن تدددلذتدددت ت ذ نددد  اهذا ندددت  ذاس تل دددتت ذ ددد ذكلتددد ذ

 . ن  ا 15،ذستتكس ذ  ذناست ات ذالت ع ذنتوا
 ذ د ذتس ذس تواذاستساتداذاالت دتى ذاإسكت سند اس نس ذاس تس  

ء دد اسذى لتدد ذتنددستلذتددت ت ذ ندد  اهذا نددت  ذذاس تل ددتت ذ دد ذكلتدد ذ
 . ن  ا 14،ذستتكس ذ  ذناست ات ذالت ع ذنتوا

،ذ نددد  ا 44ناتدددس تهذاسنهتوتددد ذ اا دددتاتت   نددد اه ل دددسعذ سقددتذالددد)
  اسدليذتتكدسذا Likertن  ستكد ه  نتدت ت ه اإلتا  ىنهدت س ندًت سسذ

،ذك ددددتذ دددد ذندددد  دددد ذل دددد ذلتددددت اه،ذسكدددداذلتددددت ذتألددددلذت لدددد ذ عت
  .ا3ناسلتسا

 صدق أداة الدراسة:
س  ذدلداذ،ذ ن  ا 48  ذن   ذتس تهذا سست  اا تاتت ءىتاتذ تل

 هدددتاعذاست ا ددد ،ذس دددتىذ اا دددتاتت   نددد اه ع  ددد ذ دددتىذ نت دددا ذ
  ندددد  ،ذس ددددتىذ  س دددد ذكدددداذاس ندددد اهتددددتت  ذ استقدددد ذاسعل تدددد ذ دددد 

 د ذ ىلرذ ل سىد  اا تاتت ى ضذتلذسل نس ذاسليذتنت  ذءسته،ذ
،ذ دددد ذدىءددددتسذهتودددد ذاس نك ددددت ،ذ دددد ذلسيذاسلادددد  ذساالتتددددتص

سق دددددلذاسس دددددتواذاس ندددددته ذس ددددد أذاستدددددت ت ،ذق دددددلذاستدددددت ت ذ ددددد ذ
آ اسذس  ن ددددتهذاس نك ددددت ،ذتدددددلذس دددد ذءددددسسذ .ستننتددددتهذاستعلددددتل

ست دد ذاعءددهت،ذستددلذاإانددتسذىلددرذ ،اس ندد اهتعددتتاذتددتت  ذاعددضذ
  دددد   دددأك   ا%70ناا دددتاتت ذاستدددد ذنتدددلهذىلدددرذن ددددا   نددد اه

تكددس   اا ددتاتت  اتددس ته اسنهتوتدد   ساتستددتس ذ نددتات ددتأذاس نك ددت ،ذ
 . ن  ا 44  ذنذ

 :ثبات أداة الدراسة
،ذسكدلسكذاا دتاتت  اتهذكاذ ندس ذ د ذ ندتس ذ  عت ا تلذن ت 

لد اذا دتلتالذ عت داذدس دتذ د ذ ،اسكل ذس  دتاتت   اتهذاسن ت ذ
  استتس ا 2نك تذ  ذاسلتساذ ا،Alpha Cronbachك سناتخذن

 ىلرذنت ،ذساس اتهذاسكل ذسل تدذاس نتس ذ   ذ عت اذ اتهذكاذ نس ذ  ذ نتس ذاست ا 2)لتسان                  
 المحــور معامل الثبات ) ألفا كرونباخ (

 األول  0.822
 الثاني  0.855
 الثالث  0.833
 معامل الثبات الكلي 0.921

 تطبيق أداة الدراسة: جراءات إ
  تاتت ذ  ذتس تهذا سست .تت تلذاا -1
 ى ضذاا تاتت ذىلرذ ل سى ذ  ذاس نك ت . -2
 تعتتاذاا تاتت ذ  ذءسسذآ اسذس نت نتهذاس نك ت . -3
 انتسذاا تاتت ذ  ذتس تهذاسنهتوت . -4

 تدددذاا ددتاتت ذىلددرذ لت دددذاست ا دد ذ دد ذاس تدداذاست ا دد ذتسذ -5
 ه.1437هذ/ذ1436ا سا،ذسلعتلذ

 عتذاإلتا ذىنهتلذسا تاعتتذ ت ذاس كت ا.ل دذاا تاتتنتهذا -6
ءتلتاذاتتنتهذاست ا د ذءسدرذاسنت د ذاآلسد لذات دتلتالذا ندت  ذ -7
 ا.SPSSن
 تنلتا اساتتنته ءنتتوتًتل سا تل ا  نتتو  است ا  . -8

 اذاستتس  3  ذاسلتسان لذك تءسرذت لته ى ذ ن اهذاا تاتت  تتنتعذاإلتاته -9
 ا ذتتنتعذاإلتاتهذءسرذت لتهذن  ذ للذستك هذاسل ت  3لتسان                              

 ضعيف جدا   ضعيف متوسط كبير كبير جدا  
5 4 3 2 1 

 استتس  ا4  ذاسلتساذن،ذس أذ  تن ذن ت ذتاس ذاس تس  تهذاسن تات ،ذك تذتتنتعذت ل ذاس سا ن  -10
 اس سا ن  س نًت سل تس  ته اسن تات  ا ذتتنتعذت ل 4لتساذن                                    

 منخفضة متوسطة مرتفعة درجة الموافقة
 1 - 2.33 2.34 – 3.67 3.68 – 5 المتوسط الحسابي

 
 

 
 



 العزيز التميمي محمد عبد

 88 

  :ةالحصائي ساليبثامنًا / األ
س  العتهددت،ذسا ددتاعتتذ تدد ذاس كت دداذ نهددت،ذ اا ددتاتتنتهل دددذاعددتذ

اتسنت دد ذ تعتن ساا ددتددلذت  تدد)ذاساتتنددتهذس ددأذاس  تندد ذاس  لسادد ،ذ
 ندًت سس دتست  اإنتدتوت  سذ ( SPSS )اآلسد ذات دتلتالذا ندت  ذ

،ذ اسن ددددددتات تهس تس دددددد ،ذسااستكدددددد ا اهذساسن دددددد ذاس وستدددددد   استتستدددددد 
  عت اذاالت ع.،ذسذانن ا تهذاس عتت ت سا

  ومناقشتها نتائج الدراسة عرض
  دددتذتس ذس ددددتواذ نتاااائج الساااالال األول: ومناقشااااةأواًل / عااارض 

االت تى ذاإسكت سند ذ د ذء د اسذى لتد ذتل دت ذتدت ت ذ استساتا

 نددد  اهذا ندددت  ذاس تل دددتت ذ ددد ذكلتددد ذاست اتددد ذالت عددد ذنتوددداذ ددد ذ
 سله ذن  ذاس   ؟

ذاس ؤاا نتتو  ستنلتا استك ا اهذساسن  ذاس وست ذ تلذا تلتال ،هلا
 عت اذاالت عذسذساس تس  تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ،ذ

اس عت اذا ت  ذتكس ذ لاه اس ن   ذءنت ذ ،هاس ن ا  ذت تت ذ
 تً تأللذت تتا،ذساتستتس ذىلتهت دك   تلتن ًت سات تقتً  ءلتاتهذاس   

سقتذلتسهذاسنتتو ذن  ذاسلتساذ .اس نس ذا سا  ن اهدىلرذ  ذ
 اذاستتس  5ن

سل نس ذا ساست ل ذاس سا ن ذ اذاالت عساس تس  تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ذس عت  استك ا اهذساسن  ذاس وست   ا5لتسان

قم 
ر

رة
لفق

ا
 

 الفقرات
كبير 
ضعيف  ضعيف متوسط كبير جدا  

 جدا  
الوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

معامل 
درجة  الرتبة االختالف

 الموافقة
      % ت % ت % ت % ت % ت

توفر معلومات عن تغيير أو تأجيل موعد  7
19.14 0.83 4.35 0.00 0 0.04 4 0.10 10 0.31 30 0.54 52 طارئة. في حالة حدوث ظروف  المحاضرة 

 مرتفعة 1 %

تساعد الطالب في تقديم اعتذاره عن حضور  8
20.20 0.86 4.25 0.00 0 0.05 5 0.11 11 0.36 35 0.47 45 لمحاضرة؛ ألي سبب كان.

 مرتفعة 2 %

12 
تمّكن الطالب من معرفة ومتابعة الكتب 

ة لمتطلبات دراسة المقرر المناسب والمراجع 
 الدراسي.

49 0.51 29 0.30 11 0.11 7 0.07 0 0.00 4.25 0.93 21.86
 مرتفعة 3 %

تساعد في الوصول إلى مواقع المكتبات  10
24.92 0.99 3.97 0.02 2 0.06 6 0.19 18 0.39 37 0.34 33 الرقمية )المحلية والعربية والعالمية(. 

 مرتفعة 4 %

لى معرفة أهداف المقرر تساعد الطالب ع 1
28.24 1.08 3.83 0.04 4 0.05 5 0.27 26 0.30 29 0.33 32 الدراسي.

 مرتفعة 5 %

توفر معلومات عن المتطلبات المصاحبة  3
28.26 1.03 3.64 0.02 2 0.09 9 0.36 35 0.27 26 0.25 24 لدراسة  المقرر الدراسي.

 متوسطة 6 %

اعات المكتبية  ألستاذ تيّسر للطالب معرفة الس           6
28.36 1.08 3.79 0.03 3 0.07 7 0.29 28 0.28 27 0.32 31 المقرر الدراسي.

 مرتفعة 7 %

ترشد الطالب على معرفة مصادر التعلم  9
30.75 1.15 3.73 0.06 6 0.10 10 0.14 13 0.44 42 0.26 25 المتوفرة داخل الجامعة.

 مرتفعة 8 %

14 
ذة الجامعات تسهل الوصول لعناوين أسات

المتخصصين؛  لالستفادة من خبراتهم في 
 مجال التحكيم.

20 0.21 23 0.24 37 0.39 12 0.13 4 0.04 3.45 1.09 31.45
 متوسطة 9 %

تهيئ الطالب الستخدام االساليب التدريسية  5
31.48 1.11 3.51 0.07 7 0.04 4 0.41 39 0.26 25 0.22 21 المناسبة لتقديم موضوعات المقرر الدراسي.

 متوسطة 10 %

ترشد إلى معرفة الخطة الزمنية إلنجاز   4
32.08 1.16 3.63 0.04 4 0.13 12 0.30 29 0.23 22 0.30 29 وتسليم  متطلبات المقرر الدراسي.

 متوسطة 11 %

تسهم في نشر أسماء المجالت العلمية  11
33.29 1.19 3.56 0.08 8 0.08 8 0.26 25 0.33 32 0.24 23 المحكمة.

 متوسطة 12 %

تمّكن الطالب من معرفة الجدول الزمني  2
33.66 1.22 3.64 0.09 9 0.06 6 0.24 23 0.32 31 0.28 27 لتدريس مفردات المقرر الدراسي.

 متوسطة 13 %

تيّسر للطالب معرفة االعالنات المسبقة إلقامة  15
35.68 1.23 3.45 0.09 9 0.09 9 0.33 32 0.23 22 0.25 24 المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل.

 متوسطة 14 %

توفر معلومات عن االشتراك في الجمعيات  13
37.46 1.26 3.35 0.12 11 0.09 9 0.34 33 0.22 21 0.23 22 العلمية المالئمة لتخصص الطالب.

 متوسطة 15 %

4 إجمالي المحور األول
5
7 

0.32 431 0.30 370 0.26 113 0.08 69 0.05 3.76 1.12 29.89
% 

 
 مرتفعة

ذاسلتسا تتءح ذاس تاأ5ن   ذاسن تات ذ قتل د  ا اس تس  ته
ذ ذا سا، ذاس ؤاا ذى  ذاس    ذن إلتاته ذات  -3.35ت اسنه

ذاسعتلا4.35 ذاسن تا  ذاس تس   ذال) ذك ت   ذ ا3.76ن ،
ذن،ا5دتان ذاسعتل ذاس عتت ي ذاانن اع ذقت   ذال ه  ا،ذ1.12ك ت
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ذتسذ ذاسعتل ذاس تس   ذقت   ذسذ ءسر ت  ذتس  ذاستساتاذد   توا
ذتل ت ذتت ت ذ ن  اهذ االت تى ذاإسكت سن ذ  ذء  اسذى لت 

ات ل ذ ا نت  ذاس تل تت ذ  ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوا،ذلتسه
ذ ذ  ت ع ، ذآ سا ن  ذاس   ن   ذىتل  اس ذد ذ  .ا كا ست ك 

تع ىذهلدذاسنتتل ذءسرذانت ت ذس هسس ذا تلتالذس تواذاستساتاذ
ذل ذاإسكت سن ، ساسسات ذ ا،Twitterتستًت تستت  ناالت تى 

ذن ذWhatsAppد  ذكلت ذال ذ   ذاس تل تت  ذ    ذ لت د   
استتاات ذ  تذ  ذاتلتلسا  كتنت  اا ت تت   نه است ات ذالت ع ذنتوا،

ذاس ن  ذ ذ سءسىته ذت ا   ذدهتاع ذتننتأ ذسء ت  ذ  اهاس    
ذ است ا ت ذاسس توا، ذهلد ذ  ت ع  س  ته   ذءى تسذ ات ل    

ت  تتس ًا   انًت ى  اسل ساه ساإل اساه، است     ذاس تل ت
ذ  تذ ذاستت ت ، ذتن تل ذ   ذاس ن   ذد تتل ذ د ذاهت ذتنس س   سع

  ت ع ذهؤاسذاس   ذات  ت ذس تتت ذاس ن ذ  ذن س هل.

ذكت ا  ذ ذاس تان ، ذاست ا ته ذاعضذنتتو  ذ د ذاسنتتل  ذهلد ستت أ
ذن ذن ،ا2013اس ه ان  ذاسعنت ي ذ2014ست ا   ذا، ذست ا   سسذتت 
 ا.Yan Lu  et  al., 2014نسآل س ذ

 ددتذتس ذس ددتواذ نتااائج الساالال الثاااني: ومناقشااة/ عاارض  ثانياااً 
استساتددداذاالت دددتى ذاإسكت سنددد ذ ددد ذء ددد اسذى لتددد ذتن تدددلذتدددت ت ذ
 نددد  اهذا ندددت  ذاس تل دددتت ذ ددد ذكلتددد ذاست اتددد ذالت عددد ذنتوددداذ ددد ذ

 سله ذن  ذاس   ؟
ذاس ؤاا،ذتلذا تلتالذاس ستنلتا تك ا اهذساسن  ذاس وست ذنتتو ذهلا

ساس تس  تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ،ذس عت اذاالت عذ
لاهذاس عت اذا ت  ذتكس ذ اس ن  ،ذنت ذد ذت تت ذاس ن اه  ذ

 تألل ت تتاتً ءلتاته اس    ىلتهت دك   تلتن ًت سات تقًت، ساتستتس  
ذ ذ   ذاس تن .  ن اهدىلر ذن  ذ اس نس  ذاسنتتو  ذلتسه سقت

 اذاستتس  6تساذناسل
سل نس ذاس تن  ست ل ذاس سا ن  ساس تس  تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ذس عت اذاالت ع استك ا اهذساسن  ذاس وست  ا 6لتسان

 

 رقم
 

رة
لفق

ا
 

 العبارة
كبير 
ضعيف  ضعيف متوسط كبير جدا  

االنحراف  الوسط المرجح جدا  
 المعياري

معامل 
درجة  الرتبة االختالف

 موافقةال
      % ت % ت % ت % ت % ت

20 

تشّجع الطالب على 
متابعة مستجدات 

البحوث والدراسات 
المتصلة بموضوعات 

 المقرر الدراسي.

 مرتفعة 1 26.55% 1.04 3.91 0.03 3 0.03 3 0.30 29 0.27 26 0.36 35

22 

توفر خاصية النقاش 
اإللكتروني المباشر 

بين طالب  الدراسات 
 اذ المقرر.العليا وأست

 مرتفعة 2 27.19% 1.09 4.01 0.04 4 0.05 5 0.18 17 0.31 30 0.42 40

18 

تدعم محتوى المقرر 
الدراسي بحقائق 

ومفاهيم علمية 
ومعلومات رقمية 

تثري مفردات 
 المقرر الدراسي.

 مرتفعة 3 27.57% 1.05 3.79 0.03 3 0.06 6 0.29 28 0.31 30 0.30 29

24 

تتيح تبادل اآلراء 
األفكار العلمية بين و

طالب وطالبات 
 الدراسات العليا.

 مرتفعة 4 28.08% 1.08 3.84 0.03 3 0.07 7 0.26 25 0.29 28 0.34 33

17 

توفر الوقت للطالب 
في الحصول على 

معلومات ومهارات 
 مهمة أثناء دراسة
 المقرر الدراسي.

 مرتفعة 5 30.02% 1.14 3.78 0.05 5 0.06 6 0.27 26 0.28 27 0.33 32

19 

تمّكن الطالب من 
تبّني  المبادئ 

والنظريات المناسبة 
إلجراء البحوث 

 المتصلة
 بالمقرر الدراسي.

 متوسطة 6 30.26% 1.08 3.55 0.02 2 0.15 14 0.33 32 0.26 25 0.24 23

تسهل شرح المفاهيم  23
 متوسطة 7 %32.17 1.10 3.43 0.05 5 0.13 12 0.36 35 0.26 25 0.20 19الغامضة المرتبطة 
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بمفردات المقرر 
 الدراسي.

25 

تساعد الطالب على 
توظيف مهارات 
التفكير الناقد في 

تحليل الحقائق 
والمفاهيم والمبادئ 

والنظريات 
المرتبطة بمفردات 

 المقرر الدراسي.

 متوسطة 8 32.34% 1.14 3.53 0.06 6 0.09 9 0.33 32 0.27 26 0.24 23

28 

تهيئ للطالب فرصة 
ارات االستش

االكاديمية أثناء 
 االجازات الرسمية.

 متوسطة 9 33.45% 1.11 3.31 0.04 4 0.20 19 0.34 33 0.24 23 0.18 17

26 

تفّعل استخدام العصف 
الذهني ألثراء البنية 

المعرفية لمحتوى 
المقرر  الدراسي، 

باآلراء    واالفكار 
 االبداعية.

 متوسطة 10 34.76% 1.18 3.41 0.07 7 0.14 13 0.32 31 0.25 24 0.22 21

27 

توفر عرض مرئي 
لبعض الخبرات 
التعليمية التي تم 

عرضها في 
مؤتمرات 

وندوات علمية 
 سابقة.

 متوسطة 11 34.81% 1.01 3.16 0.07 7 0.16 15 0.47 45 0.15 14 0.16 15

29 

تحفّز دافعية الطالب 
إلنجاز المتطلبات 
البحثية والعلمية  
المرتبطة بالمقرر 

 اسي.الدر

 متوسطة 12 34.94% 1.17 3.34 0.08 8 0.10 10 0.41 39 0.20 19 0.21 20

21 

تهيئ فرصة إلجراء 
المشاريع العلمية 

التعاونية  المشتركة 
بين طالب المقرر 

 الدراسي.

 متوسطة 13 37.57% 1.29 3.43 0.09 9 0.17 16 0.21 20 0.28 27 0.25 24

30 

تمّكن الطالب من 
التواصل مع طالب 

الدراسات العليا 
السابقين؛  لالستفادة 
من خبراتهم العلمية 

 والبحثية.

 متوسطة 14 40.05% 1.34 3.33 0.13 12 0.16 15 0.22 21 0.26 25 0.24 23

16 

تساعد الطالب في 
ربط خبراتهم التعليمية 

السابقة بخبرات  
 تعليمية جديدة.

 متوسطة 15 42.30% 1.30 3.08 0.14 13 0.22 21 0.26 25 0.21 20 0.18 17

إجمالي 
المحور 
 الثاني

371 0.258 369 0.256 438 0.304 171 0.119 91 0.063 3.53 1.18 33.34% 
 

 متوسطة

ذاسلتسان ذ   ذاسن تات ذ6تتءح ذاس تس  ته ذقتل ذد  ذاس تاأ ا
ذا ذاس ؤاا ذى  ذاس    ذنس تن إلتاته ذات  ذت اسنه ذ ،3.07-

ذن4.01 ذاسعتل ذاسن تا  ذاس تس   ذال) ذك ت ذ  ذ3.53ا، ا
ذنا5دتان ذاسعتل ذاانن اعذاس عتت ي ذقت   ذال ه ذك ت ا،ذذ1.18،

ذاستساتاذتسذ ذس توا ذتس  ذد  ذءسر ذاسعتل ذاس تس   ذقت    ت 

ذ ذى لت  ذء  اس ذ   ذاإسكت سن  ذ ن  اهذذتن تلاالت تى  تت ت 
ات ل ذا نت  ذاس تل تت ذ  ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوا،ذلتسهذ

ذا كاذىتل.اس   ذآ اسذذن  ذ، سا ن ذ تس   
س تواذاستساتاذذءسرذتس  ذاس تن اس ؤااذذنتتل ت  ت ذست ك ذذذذذ

ذاإسكت سن  ذ   ذذاالت تى  ذستى ذاس ت ا ن  ذس ت  اس ت ا ن 
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ذ ،اس تل تت  ذتتتح ذ تس  است  ذا كا ذستاتتاذ سهل است تىا
ذسذ ذاس ن  ذاس علس ته ذ نتسى ذ   تاه ذنسا ذاسعل ت ، ا  كت 

ذل اذاست ا  ، سا   اس اسانت  اس ع   ذ   ذاستعلت   ذسل نتسى ت 
اسعتع اسلهن  ساسننتش اإسكت سن ؛   ت تن        

 اسان ت ذسذ استعلت ت  ىلرذءنلت ذاس  ت تدنسىًت  ت  اس تل تت 
ذ نتسىذاس ن  اهذاست ا ت .ذ   ذات ا   ذاس تعلن  ذساسل تىت                    اس  تت 

ذاست ا تهذاس  ذاعضذنتتو  ذ د ذاسنتتل  ذهلد ذكت ا  ذستت أ تان ،
 ,Moeller and Nagy سس ذسنتل ذنا،ذست ا  ذ2013اسلهن ن
ذ ا،2013 ذست ا   ذسآل س   ,.Thormann et alن س  ت 
 ا.2014،ذست ا  ذءا اهتلذنا2013

ذس تواذ نتائج السلال الثالث: وتحسيرثالثًا / عرض  ذتس   ت
ذتت ت ذ ذتنستل ذى لت  ذء  اس ذ   ذاإسكت سن  ذاالت تى  استساتا

ذ  ذ  ن  اه ذنتوا ذالت ع  ذاست ات  ذكلت  ذ   ذاس تل تت  ا نت  
 سله ذن  ذاس   ؟

ذاس ؤاا ستنلتا تلذا تلتالذاستك ا اهذساسن  ذاس وست ذ ،نتتو ذهلا
ساس تس  تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ،ذس عت اذاالت عذ

لاهذاس عت اذا ت  ذتكس ذ اس ن   ذء،ذنت ذاس ن اه  ذت تت ذ
 تً ىلتهت دك   تلتن ًت سات تقًت، ساتستتس  تألل ت تتاءلتاتهذاس   ذ

ذ ذ   ذاس تس .  ن اهدىلر ذن  ذ اس نس  ذاسنتتو  ذلتسه سقت
 اذاستتس  7اسلتساذن

ا استك ا اهذساسن  ذاس وست ذساس تس  تهذاسن تات ذساانن ا تهذاس عتت ت ذس عت اذاالت عذست ل ذاس سا ن ذسل نس ذاس تس 7لتساذن

قم 
ر

رة
لفق
ا

 

 بارةالع
ضعيف  ضعيف متوسط كبير كبير جدا  

 جدا  
الوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

معامل 
مستوى  الرتبة االختالف

 الموافقة
      % ت % ت % ت % ت % ت

39 
تسهّل تقويم وتحكيم  

أدوات الدراسة من 
 المتخصصين.

26 0.27 39 0.41 30 0.31 1 0.01 0 

0
.

0
0 

 متوسطة 1 23.17% 0.85 3.65

42 
تهيئ للطالب معرفة 
متطلبات إداء اختبار 

 المقرر  الدراسي.
39 0.41 32 0.33 25 0.26 0 0.00 0 

0
.

0
0 

 مرتفعة 2 24.40% 0.91 3.73

37 

تعطي الطالب تغذية  
راجعة بعد أداء نشاط 

علمي متعلق  
بالمقرر الدراسي، 

من خالل نقد وتقويم 
 طالب المقرر. 

20 0.21 30 0.31 36 0.38 6 0.06 4 

0
.

0
4 

 متوسطة 3 28.54% 1.02 3.58

36 

تتيح للطالب فرصة 
المشاركة في تقويم 

األنشطة العلمية  
والبحثية المصاحبة 

 للمقرر الدراسي.

23 0.24 28 0.29 33 0.34 9 0.09 3 

0
.

0
3 

 متوسطة 4 29.05% 1.05 3.62

43 
توفر للطالب تغذية 
راجعة بعد أداء كل 

 اختبار.
21 0.22 28 0.29 32 0.33 10 0.10 5 

0
.

0
5 

 مرتفعة 5 30.30% 1.12 3.69

44 

تساعد الطالب على 
تقويم أساليب 
االختبارات  

المستخدمة  في تقويم 
نتائج تدريس    
 المقرر الدراسي.

15 0.16 23 0.24 39 0.41 13 0.14 6 

0
.

0
6 

 متوسطة 6 31.57% 1.11 3.50

32 
تساعد الطالب على 
تقويم أهداف تدريس 

 اسي.المقرر الدر
15 0.16 21 0.22 42 0.44 12 0.13 6 

0
.

0
6 

 متوسطة 7 32.71% 1.07 3.28

38 
تساعد الطالب على 

تطوير مهارات النقد 
والتقويم المستقل 

17 0.18 32 0.33 31 0.32 8 0.08 8 
0
.

0
 متوسطة 8 32.92% 1.13 3.44
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ذاسلتسا ذ   ذاسن تات ذ7نذتتءح ذاس تس  ته ذقتل ذد  ذاس تاأ ا
ذاس ت ذاس ؤاا ذاس   ذى  ذنس إلتاته ذات  ذت اسنه ذ ،3.01-

ذنذا،3.91 ذاسعتل ذاسن تا  ذاس تس   ذال) ذ  ذ3.44ك ت ا
ذنذ،ا5دتان ذاسعتل ذاانن اعذاس عتت ي ذقت   ذال ه ا،ذ1,11ك ت

ذاستساتاذ ذس توا ذتس  ذد  ذءسر ذاسعتل ذاس تس   ذقت   ست ت 
ذ ذى لت  ذء  اس ذ   ذاإسكت سن  ذ ن  اهذذتنستلاالت تى  تت ت 

ذات ل ا نت  ذاس تل تت ذ  ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتوا،ذلتسهذ
ذ تس   ، ذذ سا ن  ذن   ذىتل.آ اس ذا كا ذد ذذاس    ست ك 

ذ  ته   ذءسر ذاسنتتل  ذهلد ذاالت تى ذذتع ى ذاستساتا س توا
ذ ذذاإسكت سن  ذ تس   ذا كا ذذ  تىت    استنستلذذىلراس   
ذاسنال  ذساس  تهتلذذ،اسلات  ذسلننتوأ ذ ع  تهل ذ تى ذل ا   

ذساس هت اه ذساسن  تته ذذساستع ت ته ذا   تاه اس ن  ذاس تعلن 
ذت ا ته ذقاا ذت تىتذاست ا   ذاسلي ذاستكستن ، ذاسلات  ذساستنستل ،

ذ ذت ا   ذد نتس ذاس س ت  ذاس الع  ذاست لت  ذىلر اس ن  ذاس   

ذاسنهتو ،ذاست ا   ذاسلات  ذاستنستل ذ   ذاا ت تت  ذءسر ذاتإءت   ،
ذ ذ  ت  ذاس    ذتع   ذست ست ذاسلي ذتن ت  ذ   اس  ته  

تت ذت ا  ذاس ن  ذاست ا  .ذنهذدهتاعذسدن   ذاستت ت ؛ذسلسكذ  
 ,.Knight   et alنذسآل س ت ا  ذنتتهذذستت أذهلدذاسنتتل ذ د

ذا.Kahveci, 2015،ذست ا  ذكته   ذنا2015 
 نتائج الدراسة: التي توصلت إليها ستنتاجاتاالأهم 

ذس تواذذ-1 ذتس  ذ ت ذا سا  ذاتس ؤاا ذاس تعلن  ذاس ن اه ن ته
  اسذى لت ذتل ت ذتت ت ذاستساتاذاالت تى ذاإسكت سن ذ  ذء

 ن  اهذا نت  ذاس تل تت ذ  ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتواذات ل ذ
ذ سا ن ذ  ت ع ،ذن  ذآ اسذ   ذاس تل تت .

ذذ-2 ذاتس ؤاا ذاس تعلن  ذاس ن اه ذس تواذاس تن ن ته ذتس  ذ ت  
ذ ذى لت  ذء  اس ذ   ذاإسكت سن  ذاالت تى  تت ت ذذتن تلاستساتا

ات ل ذذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتواذ  ن  اهذا نت  ذاس تل تت ذ 
ذن  ذآ اسذ   ذاس تل تت . سا ن ذ تس   ،ذ

للبحوث والدراسات 
 العلمية.

8 

33 
تمنح الطالب فرصة 
 تقويم مفردات محتوى

 المقرر الدراسي.
12 0.13 24 0.25 40 0.42 13 0.14 7 

0
.

0
7 

 متوسطة 9 33.19% 1.07 3.22

35 

تساعد الطالب على 
تقويم طرق 

وأساليب التدريس  
المستخدمة   في 
تدريس مفردات 
 المقرر الدراسي.

11 0.11 25 0.26 43 0.45 7 0.07 10 

0
.

1
0 

3.21 1.09 33.82% 1
 متوسطة 0

34 

وتبادل تيّسر توجيه 
أسئلة تكوينية مرتبطة 

بدراسة عناصر 
موضوعات المقرر 

 الدراسي.

16 0.17 27 0.28 34 0.35 11 0.11 8 

0
.

0
8 

3.33 1.14 34.18% 1
 متوسطة 1

41 

تشجع الطالب على 
إرسال مقترحات إلى 

أستاذ المقرر؛ 
لتطوير أنشطة 

 المقرر الدراسي.

10 0.10 22 0.23 37 0.39 19 0.20 8 

0
.

0
8 

2.95 1.01 37.16% 1
 متوسطة 2

40 

تتيح للطالب فرصة 
تشخيص مستوى 
أدائه العلمي، من 

 خالل تقويم زمالئه.

14 0.15 19 0.20 35 0.36 16 0.17 12 

0
.

1
3 

3.91 1.47 37.62% 1
 مرتفعة 3

31 

تسهّل توجيه وتبادل 
أسئلة قبلية مرتبطة 

بدراسة موضوع  في 
محتوى المقرر 

 الدراسي. 

13 0.14 17 0.18 35 0.36 20 0.21 11 

0
.

1
2 

3.01 1.18 39.30% 1
 متوسطة 4

 88 0.11 145 0.37 492 0.27 367 0.19 252 إجمالي المحور الثالث 

0
.

0
7 

3.44 1.11 32.24% 1
 متوسطة 5



 94 -79(، 1)36مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

  93 

ذس تواذ -3 ذتس  ذ ت ذاس تس   ذاتس ؤاا ذاس تعلن  ذاس ن اه ن ته
ذتت ت ذ ذتنستل ذى لت  ذء  اس ذ   ذاإسكت سن  ذاالت تى  استساتا
 ن  اهذا نت  ذاس تل تت ذ  ذكلت ذاست ات ذالت ع ذنتواذات ل ذ

 ن  ذآ اسذ   ذاس تل تت . سا ن ذ تس   ،ذ
 :التوصيات والمقترحات

ذ ذل ذنتتو  ذ   ذاست ا   ذءسته ذتستله ذ ت ذءسس ذتنتتلذ   ت ك 
  استستتتهذاآلتت 

ذ -1 ذ    ذاسعلتتتسىت  ذتس تعاست ا ته ذاأه ت  س تواذ ،
 ؛ا كاذدك  ساا ت تت ذ نهتذ استساتاذاالت تى ذاإسكت سن 

اس ن  اهذاست ا ت ،ذد نتسذتىل سا   اس اسانت  اس ع  ت  س   تاه س
 تن تتذستنستلذى لت ذاستت ت .

ذ -2 ذتت تات  ذتس اه ذكلتتهذ  ىنت ذ   ذاستت ت  ذهتو  ىءتس
ذ  است ات  ذاا ت تت  ذكت ت  ذىلر ذسلتع ع ذاستساتاذ ، س توا

  ذى لت ذتل ت ذ ،ا كاذىل  ذسى ل  اإسكت سن االت تى ذ
  . اس تل تت ستن تلذستنستلذتت ت ذاس ن  اهذاست ا ت ذسا نت  ذ

ذتنت   ذىلرذ ك ت ذسلتع ع ذست ت  ذت ا   ذءل اس ذاسنتست  است ا  
ذ ذاس تل تت اتلتهته ذ  تساته ذ كلت    ذننس ا تلتالذاست ات 
ت ا  ذء  اسذ  ذ س تواذاستساتاذاالت تى ذاإسكت سن ستس تعذ

 .اس ن  اهذاست ا ت 
  المراجع

هذاستساتدداذساقدددذا ددتلتالذ دداكت .ا2014ءاد اهتللذلتتلدد ذىاددتاسع ت ذن
 .االت ددددتى ذ دددد ذاسع لتدددد ذاستعلت تدددد ذالت عددددتهذتددددعتتذ تدددد 

 .476 – 425ال 3ن2مجلة العلوم التربوية, 
. نظااام الاااتعلم اللكتروناااي وأدواتااا  .ا2010د  تددد يلذل تددداذدن دددتذن

  ؤ   ذ تلتا ذسلن  .اسساتتهذاس تنت ذا   تكت  ذ
.ذى دددت  ذالمااانهج وطاارق التاادريس .ا2011اددتسيلذ  ءددت ذ  ددعتذن

 .ا ذاس ك ت
واقااع اساات دام التواصاال االجتماااعي  .ا2013اسلهندد لذىلتددتذ دد   ذن

فااي تعلاام مااادة الحاسااب احلااي للمرحلااة الثانويااة فااي المملكااة 
لذ  دتس ذالعربية السعودية من وجهة نظر المعلمات والطالباات

 لذاسلت ع ذا  تنت لذى ت . ت ذ ن س    تل تت 
ماااااد ل إلاااااى  .ا2015اسللت ددددد لذن ددددد ذسذ  دددددتسعلذءدددددتتسذاسدددددتت ذن 

  كتا ذاس  ت..ذاس تتض ذالتدريس
. واالتصااااالالتكنولوجيااااا الجدياااادة ل عااااالم  .ا2010تستددددسلذ ءددددتاذن
 تا ذاس نت  ذسلن  ذساستس تد. ى ت  

ا تددددت ذدكتدددس ذسلددددت ذكدددسلذ ؤ  ددددتذ .ا2015اس ا دددالذنتتدددد ذ ن دددتذن 
 - 96 لا9نل مجلاااة فكااار .(WhatsAppت اتدددأذساتددد ذد ذن

97. 
دور مواقااع التواصاال االجتماااعي  .ا2013لددتا ذن اس ه اندد لذ ن دد  

فااااي حاااال المشااااكالت التااااي تواجاااا  طااااالب التربيااااة العمليااااة 
تكتددس ادلذلت عدد ذدلذاسندد ىلذ كدد ذ د  سندد ل واتجاهاااتهم نحوهااا

 اس ك   .
دور الشبكات االجتماعية في  .ا،ذ ت  2010ىاتتلذىتتلذ ن تذن 

علاوم دعم المقررات الجامعية من وجهة نظر طالب وطالبات 
الحاسااااب والمعلومااااات بجامعااااة المااااام محمااااد باااان سااااعود 

اسع ادددد ذىلددددرذ ددددؤت  ذاس نتددددسىذ.ذاندددد ذ نددددتلذءسددددرذاالسااااالمية
استنددتتتهذساس  ددس لذلت عدد ذاإ ددتلذ ن ددتذادد ذ ددعستذ،ذا نت ندده

 اا   ت لذاس تتض.
اسااااااات دام شااااااابكات التواصااااااال  .ا2013اسعاتدددددد يلذ هدددددددتذن دددددددتا ذن 

الجامعااااات  االجتماااااعي فااااي تحسااااين  اااادمات الطالااااب فااااي
تكتدس ادلذلت عد ذدلذاسند ىلذ د  سند ل السعودية "تصور مقتار""

  ك ذاس ك   .
تا ذ .ذاسندته   بيئاات الاتعلم التحاعلياة .ا 2014ى   لذناتداذلدتتذنذ 

 اس ك ذاسع ا .
 .ذى ت  موسوعة المصطلحات التربوية .ا2011ىل ذ ن تذاس تتذن 

 تا ذاس  ت  ذسلن  ذساستس تد.
ساقددذا ددتلتالذ ساقددذاستساتدداذ .ا2014اتاسن تددتذناسعنتد يلذتس دعذى 

س لادددددد ذ - اان ددددددتن الذساستددددددستت ذساس ددددددت ذاددددددسك -االت ددددددتى ذ
اس تتءتتهذساسنت دس ذ د ذءدسسذ عدتتت ذاسلدست ذاس دت ل ذاكلتد ذ

ل مجلاااة الثقافااة والتنمياااة .است اتدد ذا  ت ددت ذ دد ذتسسددد ذاسكستدده
 .80 – 1،ا82ن

يات البحث العلمي في أساس .ا1992،ذ تن ذنىست ،ذدن تذس لكتسي 
  كتا ذاسكتتن .  ات ا. لعلوم النسانيةالتربية وا

تربويااااات تكنولوجيااااا القاااارن  .ا2012اس دددت ،ذءادددد اهتلذىادددتذاسسكتدددداذن 
ل هس تد ذ تد ذ (.2.0تكنولوجيا ويب ) -والعشرين الحادي 
 لت ع ذ ن ت.اسع ات  ذ

تصاميم  .ا2008ن داسذلدتا ،ذ تلدتذسق دت  ،ذنتت د ق ت  لذتس عذسذ 
 تا ذاس ك . .ذى ت  التدريس

اد اهتل، قس  لذىلد ذسذ   دلت ت ، ىلد  ساسدس ت ، دن دت س ن دت،  دعت ، سا 
دلياال المعلاام الجااامعي فااي إعااداد المقااررات  .ا2012ن سلتدده

 . اا  ذاست استت ذاسع   .ذانهت الدراسية
تا ذ.ذى دت  ذالمعجم التربوي وعلام الانحس .ا2006ندتتعذن ،اسنت   

 .د ت  ذسلن  ذساستس تد
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نمااا و وتطبيقااات فااي  -التاادريس ا. 2008اسك دداتن لذ ن ددتذاس ددتتذن
. العلاااوم والرياعااايات واللراااة العربياااة والدراساااات االجتماعياااة

 اسنته   ذتا ذاس ك ذاسع ا .
ك ددت  ،ذىدد سذاسددتت ذساسءدداتات ،ذتددتسحذسل ددتاذاسددتت ،ذهنددتسذسك ددت  ،ذ

مهاارات االتصاال 0ا2008س تسذس ن ت،ذساوداذسسهدتا ،ذل دتان
 . .ذى ت  ذتا ذاس كحاعل في عمليتي التعليم والتعلموالت

 .ذاسندددته   الدارة المدرساااية الحديثاااة .ا2001   ددد لذ ن دددتذ نتددد ذن 
 ىتسلذاسكت .

تأثير شبكات التواصل االجتمااعي علاى  .ا2012اس نتس لذ ن دتذن 
دراسااااة مقارنااااة للمواقااااع االجتماعيااااة  -جمهااااور المتلقااااين 

   تد  تل دتت   دتس ذ ،انمو جاًا" والمواقع اللكترونية "العربية
 استان ت ك. كتتت ت ذاسع ات ،لذا  ن س  

الشااااابكات االجتماعياااااة علاااااى  .ا2010هدددددت س لذ ن دددددستذ دددددت أذن 
دراسة تحليلية لتحعيال دورهاا فاي مجاال المكتباات  -االنترنت 

لذلت ع ذىت ذ   لذ ت ذ ن س   لذ  تس ذ تل تت والمعلومات
 .اسنته  
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 في المملكة العربية السعودية لتعليم أبنائهمالجتماعية التي يقدمها الوالدان مستوى التضحيات االقتصادية وا
 عائشة بنت سيف األحمدي                              رويده بنت عبد الحميد سمان

 قسم اإلعداد التربوي    قسم أصول التربية  
 جامعة طيبة

 المملكة العربية السعودية
 30/3/2016تاريخ القبول:                          18/1/2016تاريخ التسلم: 

ومعرفنة منا إ ا ننان ه،ناو فنرو   ات هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مقدار ما يقدمه الوالدان من تضحيات اقتصادية واجتماعية منن ججنت تعلنيم ااب،نا ، 
لبننة فنني المرحلننة الجامعيننة، مننن ( طالبننال وطا1513) تبعننال لمتريننرات الدراسننةب وقنند بلنند عنندد جفننراد عي،ننة الدراسننة  (a≤0.05) مسننتود داللننة داللننة إحصنناعية ع،نند 

ن: حي، وتنو،ننت جداتيننا مننن جنن عينمننا اسننت دمت الدراسننة المنن،ي  الوصنن ي المسننوطالبننة فنني الجامعننات السننعودية يمملننون مجتمننك الدراسننة النلنني،  طالنن 935132
محنورين: جوليمنا ا نتص بالتضنحيات االقتصنادية فقنر  و عنت فني  31ا تص الج   ااوت م،يا بجمك بيا،نات ديمررافينة عنن المسنتجي ، بي،منا ضنم الجن   المنا،ي 

متوسننطة، بي،مننا نا،ننت  اآلبننا وجظيننرت ،تنناع  الدراسننة جن التضننحيات المقدمننة مننن قبننت  فقننر ب 17تضننحيات االجتماعيننة وضننم  فقننر ، وما،ييمننا، ا ننتص بال14وضننم  
المعنندت عاعنند  لمتريننرات الدراسننة المتمملننة فنني:  ( a≤0.05) داللننة التضننحيات المقدمننة مننن قبننت ااميننات ضننعي ة، نمننا تبننين وجننود فننرو  جوهريننة ع،نند مسننتود 

 بالترانمي للطال ، د ت ااسر ، تعليم الوالدين، عدد اا و ، مقدار ما تلقاه جحد الوالدين من والدييما من تضحية في سبيت تعليميما
 ب(المملنة العربية السعودية  ،تعليم ااب،ا  ،تضحية الوالدين ،: التضحيات االقتصادية واالجتماعيةالكلمات المفتاحية) 

 
Level of  Economic and Social Sacrifices That parents In Kingdom of Saudi Arabia offer for the 

Sake of educating their children 
Aisha Al-Ahmadi                                              Rowaidah Samman 

Foundations of Education                                  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 
في المجتمعات عامة دورال نبيرال في دفك ااب،ا   الوالدان ُيمارس

ما ي ه   عنسوه ا  ،حو االرتقا  في السلم التعليمي،
إليه"مالتوس"من جن ااب،ا  مسؤولية اقتصادية جسيمة؛ باعتبارهم 

ت داد  ب،ا قيمة ااجن إلى "جدم سميث"  ي ه و ع،صرال مستيلنال، 
بعبار  ج رد، فإن و اإل،سان والتضحية من ججلهب با دياد قيمة

ااب،ا  ج   ميم في عملية الت،مية،وبقدر ما يقدم جوليا  اامور 
ي تربيتيم واالستممار في مجات رعايتيم من تضحية ف

،بقدر ما ينو،ا قد وف را العواعد االجتماعية وال ردية ليم وتعليميم
 (Becker et al., 2004). وآلباعيم ولمجتمعيم مستقبلل 

ميمة نبير   ،من الحصوت على تعليم جفضت ب،ا إن تمنين اا
 ات وهي ميمة ليست سيلة، ا،يا  ،تقك على عات  الوالدين

يمنن ليما جن يسيما في تنوين رجس  جوا،  متعدد ، فالوالدان
نما يمنن  ،يجابي ،حو التعليمإمات جسري مستقر يدفك باتجاه 

، جو تحمت نافة تنالي هب ليما االستممار في تعليم ااب،ا 
وان اامر ن لو فإن المشارنة في عملية التعليم بالوقت والجيدب 

قرارات جسرية مدروسة؛  _ إلى حد نبير _ ه ه التضحيات ُتعد  
إن التضحية بالموارد التي يتس،ى للوالدين  مما ُيمنن معه القوت:

يا من نننننإ ا ما تم قياس -المرامر  بيا في تعليم ااب،ا  ورعايتيم 
نل ة ال رصة البديلة التي يتعين على الوالدين االستعداد ،احية ت

تتممت في    ات عواعد اجتماعية ومقافية واقتصادية، -للقيام بيا 
 التي يتوقعان ضا المستقبلي وال دمة اإل،تاجية،الحصوت على الر 
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 & Chrispeels) الحقال  جب،اعيما علييا من الحصوت
Rivero,2001ب) 

فإن تضحية الوالدين ، ن في مجات ااسر يومن وجية ،ظر الباحم
ع،دما تتعل  التضحية بمساهمة الوالدين في تعليم هام  سلوو

؛ ان التضحية ه،ا تتجلى في ت لي الوالدين عن جب،اعيما
احتياجاتيما الش صية؛ في سبيت توفير االحتياجات التعليمية 

 ،موارد ميمة هي:المات ةالتضحية تقوم على ملم؛ وه ه ب،اعيما
والجيد؛ و،ظرال لمحدودية الموارد دا ت ااسر  يواجه  ،والوقت

الوالدان صراعال في حشدها وتو يعيا على االحتياجات الم تل ة 
ليما واسرهما، إ  يعطي جوليا  اامور ااولوية للحتياجات 

 ا الش صيةاحتياجاتيم على حسا  ب،اعيماالتعليمية ا
((Leung &, Shek,2011 ب 

تأمير مدد ، لمعرفة المقافية ةمقار،لادراسات  نما نش ت إحدد
ن من تضحيات في سبيت اال،س  المقافي على ما يقدمه الوالد

الوالدين ااسيويين هما جنمر استعدادال من  جن يم،جب،اعتعليم 
، جب،اعيمالجماعات العرقية اا رد للتضحية في سبيت تعليم 

 ب،اعيمفيما يعملن لساعات طوات من ججت جمك المات إللحا  ج
م،ه جن  ،تظريُ  واحد من نت  مسة من البريطا،يينو بالنليات،

 ,Francis & Archerالصي،يون اآلبا ي عت ما ي عله 
 ب((2005

 Zhou & Kim,2006)) وهنن ا مننا دفننك نننلل مننن تشننو ونننيم 
 للقوت: إ،ه يوجد سلوو ملحوظ لدد شعو  المقافة النو، وشيوسية

لل،جنننناك ااننننناديمي، وتؤننننند عليننننه  ميفنننني االهتمننننام بتحقينننن  جب،نننناع
بشنننننت جنبننننر وتطننننالبيم بجننننود  اادا ، فمننننك التميينننن  الواقننننك ضنننند 

م التعليمننني ي نننو  نالجماعنننات اامرينينننة ااسنننيوية إال جن تحصيليننن
لسننننببين: جوليمننننا، بقيننننة فعننننات المجتمننننك اامريننننني، ويرجننننك  لننننو 
وما،ييمننننا، متا،ننننة  ؛الم ايننننا المورومننننة المتمملننننة فنننني طبيعننننة المقافننننة

منننننن جا،ننننن  الوالننننندين ) العلقنننننات ااسنننننرية والتضنننننحية وااللتننننن ام 
وااب،ننا  علننى التننوالي( وهنن ان العنناملن همننا حجننر ااسنناس فنني 

 ال ي يحققه ااب،ا ب ال،جاك ااناديمي
إلنى جن التعلنيم فني ااسنر الشنر  ت يد ،تاع  دراسات مشنابية  نما

جسيوية ميم للراية، ل لو فيي تعمت بنت منا جوتينت منن قنو  علنى 
تييعنة الم،ننال الن ي يسنناعد ااب،نا  علننى الدراسنة، بننت ويندعم جفننراد 
ااسننر القريبننة ممننت الجنند والعننم وجب،ننا  العمومننة هنن ا المعتقنند عننن 

تنين ع،ند تلنو ااسنر بنت التعليم، وب لو فإن التعليم ليس مجنرد رو 

طريقنننة حينننا ، ومنننك  لنننو فقننند تبنننين جن درجنننة ومننندد التضنننحيات 
تبعننال ال ننتلف القننيم المقافيننة المتوارمننة مننن جيننت  الوالديننة ت تلننف 

 ;Klein,2008) د  ، سيادا ت المقافة الواح حتى إلى جيت آ ر
Zhang, 2007) ب 

علننننى المقافنننننة  ججريننننتالتننننني  نننننر تؤننننند الدراسننننات آوفنننني جا،نننن  
هم جب،ننناؤ الوالننندين الصننني،يين يتوقعنننان جن يننننون ،ية جن و ، وشنننيو الن

مطيعنننين ومننن ع،ين لينننم، ويقننندرون تلنننو التضنننحيات التننني يقننندميا 
والندييم، لن لو فينم يحناولون بجدينة تلبينة مطالن  والندييم وتحقين  

التننننن نر النننننداعم توقعننننناتيم منننننن اادا  اانننننناديمي الجيننننند، نمنننننا جن 
لتضننحية الوالنندين مننن ججننت حصننوت ااب،ننا  علننى تعلننيم جينند هننو 

ن و سلوو مدعوم بالوفا  لندد ااسنر الصني،ية، فنالطل  اامرينين
يطيعنننننون والننننندييم لتشنننننربيم ب لسننننن ة واقعينننننة  منننننن جصنننننت صننننني،ي

نلسنننينية،تؤند علنننى ال،ظنننام االجتمننناعي المابنننت، بننندالل منننن القنننيم 
 ب(Hickey,2006;Spring,2008) ةالمترير  للمجتمعات الرربي

 مشكلة الدراسة:
صناعد بال،سبة لألفنراد فني إحنداث حنراو  التعليم مسألة ميمة ُيعد  

 ،وبعيدال عن هدف صنعود السنلم االجتمناعي باجتماعيال واقتصاديال 
فإن التعليم له مع،ى  اص في القنيم االجتماعينة لرالبينة البلندانب 

التعليمينة تسنيم فني وضنك ااسناس جن المؤسسات  ومن المعروف
فنني نسنن  الميننارات والمعننارف ااساسننية لنننن درجننة تلننو الميننار  

 بو،وعيتينننا واسنننتمرارها يعتمننند علنننى بيعنننة الم،ننن ت ودرجنننة ،ضنننوجيا
فبحسن  منا جشنار إلينه "شناو" فنإن ااسنر ُتمنارس دورال  ينر بسنيط 

ة بالرعاي فع،دما ُيحاط ااب،ا في حصوت ااب،ا  على تعليم جيد، 
 قنندراتالوالديننة والعلقننات ااسننرية المتي،ننة، وبأوليننا  جمننور لنندييم 

ب،ننا  جسنناس تعليمنني قننوي، دون جيننة  بننالتعليم، يننتم ليننم اتواهتمامنن
 (بChao, 2001 ) صعوبة

 فننني مسنننتود  التضنننحياتشننننوو ه،ننناو وفننني المجتمنننك السنننعودي 
،سنننننبة للقننننندرات المالينننننة  اب،اعينننننا السنننننعودية التننننني تقننننندميا ااسنننننر

علنننننى فنننننرص منننننن ججنننننت حصنننننوليم  ،واالجتماعينننننة التننننني تمتلنينننننا
جن ااسننر السننعودية إلننى  الدراسننات جحنندتشننير إ   تعليميننة جينند ، 

ت، ننننن  ،سننننن  عالينننننة منننننن موا ،اتينننننا تحنننننت ب،ننننند الترفينننننه و ننننندمات 
،سنبة اإل، نا  علنى الجا،ن  التعليمني بسنيطة جنندال، المطناعم، وجن 

؛ وجن االهتمنننننام والسنننننياحي مقابنننننت ،سنننننبته فننننني الجا،ننننن  الترفييننننني
بمسنتقبت ااب،ننا  التعليمنني ومتابعننة تحصننيليم الدراسنني يننناد ينننون 

جو ج،ينا ،(2013المطنو،،) ع،د  البية ااسر السنعودية ال ما،وي ال جمر 
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،شننرات وقند يصننت اامنر ال نر، وننت احند الوالنندين دو،نال عننن اآلت
الوالنندين بمسننؤوليات ج ننرد، نالعمننت، ونميننر مننن االلت امننات نننل 

قبليمنا االجتماعية، على حسنا  مسناحة الوقنت الن ي يسن ر منن 
، نمننا جن ه،نناو (2009شننرا ،) ومتابعننة تحصننيليمرعايننة ااب،ننا  ل

حتننى فنني حننات تن لننت الدولننة بنافننة ، قننات التعلننيم، شننواهد، ج،ننه و 
فننإن ه،ننناو العديننند منننن ال تينننات حننرمن منننن فرصنننة االسنننت اد  منننن 

فنني بر،ننام  ترشننيحين للبعمننة  ، ر ننم دراسننتين تننوفر فرصننة إنمننات
 الم،نننننننال ااسنننننننري للتضنننننننحية  نننننننادم الحنننننننرمين الشنننننننري ين،الفتقار

رم مننننن ججننننت لمرافقتيننننا نمحنننن ،اإل ننننو  و اآلبننننا مننننن باالسننننتقرار، 
 ب(2013،الشيري ) استنمات تعليميا  ارج البلد

الحالية في تأسيسا على ما سبق تتلخص مشكلة الدراسة 
 السؤال الرئيس اآلتي:

إلنى جي منندد يقندم الولنندان فني المجتمننك السنعودي تضننحيات مننن 
ومننننن هنننن ا السننننؤات الننننرعيس يت ننننر، السننننؤالين  ججننننت تعلننننيم ااب،ننننا  

 :اآلتيين
منننا مقننندار التضنننحيات االقتصنننادية واالجتماعينننة التننني يقننندميا  ب1

تعلننيم لصننال   فنني المملنننة العربيننة السننعودية وااميننات اآلبننا 
  يةدالجامعات السعو ااب،ا ، من وجية ،ظر طلبة 

 داللننننة هنننت توجنننند فننننرو   ات داللننننة إحصنننناعية  ع،نننند مسننننتود  ب2
(a≤0.05 بننين إجابننات طلبننة الجامعننات السننعودية ،حننو مننا )

، عاعنند  لنننت تضننحيات مننن ججننت تعلننيميميقدمننه والنندييما مننن 
التعليمينننة ملنينننة النلينننة منننن المترينننرات التالينننة: الجننن،س، ،نننو، 

ت صنننص النلينننة التننني يننندرس بينننا  التننني يننندرس بينننا الطالننن ،
تعلنننننيم  د نننننت ااسنننننر ،الطالننننن ، المعننننندت الترانمننننني للطالننننن ، 

، مقنننندار مننننا تلقنننناه جحنننند الوالنننندين مننننن ، عنننندد اا ننننو الوالنننندين
 بوالدييما من تضحية في سبيت تعليميما 

 هدف الدراسة:
ن اهدفت الدراسة الحالية إلى التعنرف علنى درجنة منا يقدمنه الوالند

فنني المجتمننك السنننعودي مننن تضننحيات اقتصنننادية واجتماعيننة فننني 
منننن سنننبيت تعلنننيم ااب،نننا ، ودرجنننة تنننأمر تلنننو التضنننحية بمجموعنننة 

 العوامتب
 أهمية الدراسة:

 الوالننندانيقدمنننه  منننادرجنننة تيننتم هننن ه الدراسنننة بنننالوقوف علنننى  ب1
لننندعم تعلنننيم جب،اعيمنننا، فننني ضنننو  منننا تشنننير إلينننه نمينننر منننن 
المسنننناجلت التنننني تنننندور اليننننوم فنننني سنننناحة ال نننننر التربننننوي 

السعودي، من اعتماد ااسر السعودية في  البيتيا على منا 
، والقلنننن  ،حننننو صننننحة هنننن ا تقدمننننه الدولننننة مننننن دعننننم للتعلننننيم

فنني جي النندعم الحنننومي  ال ننرإ إ ا مننا تنن امن مننك ا،  نناإ
سنننننعار الننننن، ط ا ،تيجنننننة لمنننننا يحننننندث منننننن ا،  ننننناإ لحظنننننة،

 المموت ااساسي لمي ا،ية الدولةب
عننننننن وضننننننك  المسننننننعولينيؤمننننننت جن تسنننننناعد هنننننن ه الدراسننننننة  ب2

السننننعودية، فنننني السياسننننات التعليميننننة فنننني المملنننننة العربيننننة 
،تظر من الوالندين، والمعنايير التعليمينة يُ  لماتوجيه التوقعات 

التننننني يطمحنننننان إليينننننا فننننني الوصنننننوت بأب،اعيمنننننا للمسنننننتويات 
 بي ططان ليا التعليمية التي

يمنننن جن يمينند البحننث الحننالي لبحننوث الحقننه تمننري المعرفننة  ب3
فني مجنات التضنحية الوالديننة فني المجتمنك السنعودي، وحسننم 

 تضحية ودرجتيابالجدت القاعم على محددات تقديم ه ه ال
 حدود الدراسة:

لوقننوف علنننى : تقتصنننر الدراسننة علنننى االحدددود الموضدددوعية -
ن من تضحيات اقتصنادية واجتماعينة مقدار ما يقدمه الوالدا
 من ججت تعليم ااب،ا ب

 : اقتصننر تطبينن  الدراسننة علننى الجامعنناتمكانيددةالالحدددود  -
 بالحنومية وال اصة السعودية والنليات

تطبيننن  الدراسننة فنني ال صننت الدراسننني  : تننمالحدددود الامانيددة -
 هنب1435/1436الما،ي 

 طلبنننننةال: تننننم تطبينننن  هننننن ا البحننننث علننننى بشدددددريةالالحدددددود  -
الحنومينننننة  السنننننعودية والنلينننننات الجامعنننننات الم،تظمنننننين فننننني

 بوال اصة
 اإلطار النظري:

فنني هنن ا الجنن   سننيتم التعننرإ اهننم ،ظريننة قامننت علييننا البحننوث 
التي اهتمت بدراسة العلقة بين ال،مو في د ت ال رد، واالستممار 
في التعليم، فيمنا يينتم الجن   اا نر بصنور االسنتممار فني ااب،نا  

 من ججت تعليم ااب،ا  على ال،حو اآلتي:
 نظرية رأس المال البشريأوال: 

إن  تضحية الوالدان من ججت تعليم ااب،ا  تقوم على جساس 
مدد إدراو الوالدان العلقة بين االستممار في التعليم، وتحقي  

وااب،ا  مستود من الحراو االقتصادي واالجتماعي  اآلبا 
 يودور شولت  مالصاعد، وال ي بلوره االقتصادي اامريني 
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(Theodore Shultz في ،ظريته ) المعروفة برجس المات
 البشريب

جن االقتصنننناديين قنننند جدرنننننوا م،نننن   مننننن آدم سننننميث جهميننننة  ور ننننم
االسنننننتممار فننننني رجس المنننننات البشنننننري، إال جن م ينننننوم رجس المنننننات 
البشنري لنم يسنت دم إال فني مطلنك السنتي،يات ع،ندما قنام اامريننني 

فنني مقننات ،شننر فنني  -( Theodore Shultz) يننودور شننولت  م
بتحليننت اإل، ننا  علننى التعلننيم، جو التضننحية ببننداعت  -1961عننام 

(، 2012إبنراهيم،)  لنه علنى ج،ينا اسنتممار سر  ننالجيد والوقت الم
وبمع،نننى ج نننر جن تحمنننت  اافنننراد والحنومنننات التنننناليف المالينننة، 
وتنننناليف الجيننند والوقنننت فننني سنننبيت انتسنننا  مجموعنننة المعنننارف 

وعنننننة منننننن والمينننننارات والقننننندرات التننننني يمتلنينننننا الشننننن ص جو مجم
ااشننن اص، والتننني تممنننت فننني مجموعينننا منننا يسنننمى بنننرجس المنننات 

، امنا يبررهن ابنت لين ،البشري، ليست عملينة اسنتيلنية، جو  دمينة
إ ا منننن المتوقنننك جن يننننون لنننرجس المنننات البشنننري المنتسننن  عواعننند 
مادية بعد فتر   م،ية لألفراد وجسرهم، وللمجتمنك نننت، ت نو  نافنة 

، نرادشننننننننةو  سنننننننياو،ه)  اا ننننننننرد ج،نننننننوا، االسننننننننتممارات المادينننننننة
 (ب1994

إلى جن رجس المات البشري ي ضنك آللينات  Beckerويشير بينر 
مننا  اد الطلنن  عليننه السنو ، فنلمننا  اد معنندت العاعنند مننن التعلننيم نل

باعتبنننار مبنننات بقينننة المنننؤمرات، بمع،ننننى ج،نننه نلمنننا  اد ال نننر  بننننين 
اافنننراد فننني د نننوت المتعلمنننين و ينننر المتعلمنننين نلمنننا  اد اسنننتممار 

التعليم فيهب وعلى ه ا فإن االستممار في التعليم يستمر طالما جن 
ه،او عاعدات إيجابينة، جي جن  ال اعند  الحدينة الم صنومة تعنادت 

مجمنننت ال اعنند  الصنننافي ) جو ت ينند عنننن النل ننة الحدينننة الم صننومة
وبشنننت إجمننالي(ب وعبننر  ،حاليننال يعننادت جو ي ينند عننن النل ننة النليننة

وت العالم، ُقدر معدت العاعد لس،ة منن التعلنيم بحنوالي العديد من د
%، وننننننان جعلنننننى معننننندت عاعننننند سنننننجت فننننني الننننندوت متوسنننننطة 10

  وم،  ضننة النند ت بحسنن  متوسننط د ننت ال ننرد بالنندوالر اامريننني
 ب(1993جو، ، )
 ثانيًا: صور االستثمار في رأس المال البشري 

، متعنندد  ال ج نن ت جشنننات االسننتممار فنني رجس المننات البشننرد صننور 
تس ير الموارد المالية لصال  من  نان هو ما لنن جنمرها شيوعال 

 تشير دراسات الطل  على التعليم جن ه،او  ، حيثتناليف التعليم
،حننو لت،ميننة بيننا، مسننتويات ا توجننه فنني نافننة النندوت علننى ا ننتلف

ا من،يم، بنأن إرسات ااسر جب،اعيا إلى المندارس والجامعنات اعتقنادل 

االسننتممار فنني تعلننيم جب،نناعيم سننوف يعننود علننييم فنني المنندد البعينند 
بال اعنند  النبيننر  والسننمعة الطيبننة، بسننب  ال،جاحننات التنني سننيحققيا 

نمننننا (؛ 2007المينننندي،  )  الترقيننننة الوظي ينننةااب،نننا  فنننني مجنننات 
تشننير دراسننات البيعننة الم، ليننة التنني قامننت علييننا الم،ظمننة الدوليننة 

ى مسنتود جن ه،ناو تحنوت علن (ليو،سننوا)  موالمقافة والعلو  لتربيةل
لصنننننال  الماضنننننية ال مسنننننة عقنننننود جولوينننننات ، قنننننات ااسنننننر فننننني 

% 12تصننت إلننى قنند و  ،%7%إلننى 3االسننتممارات التعليميننة مننن 
 (ب Kim & Lee,2010) في دوت شر  جسيا

ُيعد  ع،صر الوقت لصال  تعلنيم ااب،نا  منن التضنحيات  ات نما 
تجاه ااب،نا ، منن ججنت  اآلبا المقت في الو ن ال،سبي في تضحية 

رجس المننات البشننري، بعنند جن نشنن ت ،ظريننة اإل،تنناج الم، لنني بأ،ننه 
جحد جهم الموارد في تحقي  الت و  العلمي، وهو ااهم فني سلسنلة 
الممارسنننننات التربوينننننة التننننني وضنننننعتيا اليو،سننننننو لتع يننننن  الت نننننو  

(ب ف ني الوالينات المتحند   (Huisman & Smits,2009العلمني
ير بيا،نات العمنت إلنى جن ملنث اامينات ممنن لنديين ااميرنينة تشن

جب،نا  ملتحقننين بالمدرسننة يبقننين ملتحقننات بننالقو  العاملننة، فنني حننين 
ممننننت النننندوام الج عنننني جو  الملمننننين منننن،ين يتننننبعن ج،ماطننننال ج ننننردجن 

الموسمي  لت ااعوام التي تنون فييا مطال  الرعاية المدرسية 
جن ال جننو  بننين الج،سننين  لألب،ننا  نميننر  ومنم ننة، نمننا اتضنن  جيضننال 

فننني التضنننحية بالوقنننت لتعلنننيم ااب،نننا  ليسنننت بقننندر اتسننناعيا فننني 
الماضني، فقند ت اينندت ،سنبة السنناعات التني تقضننييا اامينات فنني 
رعاينننة ااب،نننا  لصنننال  ج،شنننطة التعلنننيم إلنننى ،سنننبة السننناعات التننني 

إلنننى  1965فننني عنننام  24ب0للرنننرإ ، سنننه منننن  اآلبنننا يقضنننييا 
ت ااميننات يقضننين وقتننال جطننوت لرعايننة ، ونا،نن1998عننام  55ب0

وقتنال جطنوت فني  اآلبنا ااب،ا  في المرحلة االبتداعية، بي،ما يقضني 
 (بGuryan et el., 2008) رعاية ااب،ا  في المرحلة الما،وية 

نما جن التضحية باالستقرار ال، سي واالجتماعي، هي صنور  منن 
تعلننننيم  الصنننور التننني يمننننن للوالننندين جن يضنننحيان بينننا منننن ججنننت

فمنن جشننات التضنحيات  ،ااب،ا ، وجشنات تلو التضحيات متعندد 
باالسنننتقرار ال، سننني منننن ججنننت تعلنننيم ااب،نننا ، حاجنننة جحننند الوالننندين 
للننن واج ع،ننند فقننند الننن وج الشنننريو بنننالطل  جو المنننوت، جو تحمننننت 
مصننناع  االرتبننناط بال وجنننة جو الننن وج فننني حنننات صنننعوبة تحقننن  
التواف  بين ال وجين، نما يمنن جن تنون جحند صنور التضنحيات 

اليجنننننر  االضنننننطرار إلنننننى االجتمننننناعي هنننننو  لألبنننننوين باسنننننتقرارهما
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الدا ليننة جو اليجننر  ال ارجيننة، لحصننوت ااب،ننا  علننى التعلننيم، جو 
 ب(Kim & Lee, 2010) طل  تعليم  و جود  عالية

 الدراسات السابقة:
  االطنننننل، علننننننى ااد  التربنننننوي المتعلنننننن  بننننننن موضو، فننننني ضننننننو 

منننننن  وجننننند عننننندد ،جنننننت تعلنننننيم ااب،نننننا جلدينننننة منننننن التضنننننحيات الوا
التنني اهتمننت بقضننية مننا يقدمننه الوالنندان مننن تضننحيات  الدراسننات

،شنننرت منننابين عنننام  اقتصنننادية واجتماعينننة منننن ججنننت تعلنننيم ااب،نننا 
دراسات المحور  تفي محورين، عرضص، ت م 2013 -1998

لمحنننور ، فيمنننا عرضنننت دراسنننات اااوت تتابعنننال وفننن  تننناري  ،شنننرها
المننا،ي فنني حنن م وفنن  المتريننر المننؤمر ودا ننت المتريننر عمننت علننى 

 على ال،حو التالي:مراعا  ااقدمية لل،شر 
تضددحيات التددي يقدددمها الصددور بأشددكال و  اهتمددتدراسددات  .1

 من آجل تعليم األبناء: اآلباء
                       وآ ننننننننننننننننننرونلنننننننننننننننننندري  ا وضننننننننننننننننننمن هنننننننننننننننننن ا المحننننننننننننننننننور قننننننننننننننننننام

(Aldrich et al.,1998)  جصننحا  دمننه قي بدراسننة علننى مننا
علنى  من تضحيات لصنال  تعلنيم ااب،نا  المين الحر   في ايرل،دا

 الجامعنننات، ممننن لننندييم جب،ننا  فنننيج ،  45000بيا،ننات المسنننوك 
يضنحون ب نرص النرب  في تلو المين،  اآلبا تبين من  لها جن 

، مننن الوقننت المتنناك لعمننت ااب،ننا  فنني السننو  لصننال  وقننت الننتعلم
جلنف ينورو علنى  70ي، قنون منا يقنار   في تلنو المينن اآلبا وجن 

ة،  ينننن،  بنننند ال مننننن المرحلننننة االبتداعيننننة وحتننننى الجامعب،نننناعيمتعلننننيم ج
لف يورو على تعليم جب،اعيم في المرحلنة ج 12 اآلبا حيث يتنلف 
جلنننف ينننورو علنننى تعلنننيميم فننني المرحلنننة الما،وينننة، 13االبتداعينننة، و

جلف يورو على تعليميم في المرحلة الجامعية، دون حسا   42و
 ال إضنننننافي ال يعملنننننون وقتننننن اآلبنننننا % منننننن 75تنننننناليف الرسنننننوم، وجن 

 رسةبيم بالمدرو شيريال طوات فتر  التحا  جب،اعيو  150لتوفير 
( تشننير (Huang & Yeoh, 2005 دراسننة ليوا،ند ويننوه وفني

،تاعجينننننا إلنننننى جن اامينننننات الصننننني،يات لينننننن تننننناري  طوينننننت منننننن 
التضننننحية بأ، سننننين لضننننمان حينننننا  جفضننننت اب،نننناعين، ويتمسننننننن 
بأهمينننة القينننام بننننت منننا هنننو ضنننروري لضنننمان  لنننو، فمنننن  نننلت 
دراسنننة علنننى جسنننر متوسنننطة الننند ت منننن بلننندان آسنننيا ااقنننت ،منننوال 

للدراسننننة فنننني المرحلننننة  ململمننننة عقننننود، ممننننن هنننناجروا مننننك جب،نننناعي
االبتداعيننننة والما،ويننننة ،حننننو سنننن،رافور ، قنننندمن ااميننننات الصنننني،يات 
مجموعننننة مننننن التضننننحيات، فجمننننيعين تننننرنن جعمننننالين اإلداريننننة 
والمي،يننننة ومارسنننننن جعمننننات وضنننننيعة فننننني القطننننا،  ينننننر الرسنننننمي 

مي،ية وال بر  الس،رافوري، برإ ال،ظر عن مؤهلتيم التعليمية ال
السننننابقة، بسننننب  عنننندم قنننندرتيم علننننى التحنننندث باللرننننة اإل،جلي يننننة 
لترطية ، قاتين، إ  تسم  السلطات الس،رافورية للمرافقات بالبقنا  
في س،رافور   نلت السن،وات التني يسنتررقيا إنمنات تعلنيم ااب،نا ، 
نننلت العمنننت لت  ينننف العننن   عنننن جسنننرهن فننني  والنمينننر مننن،ين فض 

 -50 يننننر مج يننننة، إ  تقننننت ب،سننننبة  لعواعنننند الصننننين، بننننر م جن ا
%  عما نن يتقاضي،ه قبت القدوم، نما تشير الدراسة إلنى جن 75
% منن،ين تننرنن  ل يننن ج واج وجب،ننا  تتننراوك جعمننارهم مننا بننين 79
سنننن،ة، وجن ،سننننبة اا واج النننن نور النننن ين لنننندييم اسننننتعداد  14 -7

% ممننننن 25ب،سنننبة   لنننو للقينننام بممنننت تلننننو التضنننحية، يقنننت عننننن
 مون ل، س المقافةب ي،ت

 ,Zhou & Kim) نما تبين جيضال ،تاع  دراسة لتشو ونيم 
( على ااسر الصي،ية المياجر  في الواليات المتحد  2006

% من  ااسيويين الصي،يين ال ين ولدوا في 50ااميرنية، جن 
هم  35-25الواليات المتحد  ااميرنية ممن جعمارهم مابين 

شياد  البنالوريوس، جي جعلى عشرين حاصلون على ااقت على 
،قطة جعلى من  جقرا،يم من ااميرنيين  30،قطة من البيإ، و 

من جصوت التي،ية، وي يد ال ار  بشنت جنبر من  لو بال،سبة 
جب،ا    -لألميرنيين من جصوت جفريقية،وجن ه،او ،سبة نبير  م،يم

وجن  هم من ااطبا ، والعلما ، والمي،دسين، -ااسر الصي،ية 
ممت   ,ملث الطلبة في  جنمر الجامعات المرموقة في نالي ور،يا

جامعة نالي ور،يا في بيرنلي؛ وجامعة نالي ور،يا في ايرفين، 
، 2004-2000مابين عام  وجامعة نالي ور،يا في لوس ج،جلوس

هم ابوين من جصوت شر  جسيوية، نما ج،يم يشنلون ما ،سبته 
 % في25و للتن،ولوجيا، % من طلبة معيد ماساتشوستس 28

% في 17و % في جامعة هارفارد،19جامعة ستا، ورد، و 
ييت، وهم يحققون معدالت ترانمية جفضت بنمير من  جامعة

الطلبة البيإب وترجك التحليلت العلمية  لو إلى جن جسر 
المياجرين الصي،يين والنوريين في الواليات المتحد  تتقاسم 

تشنت مجموعة من القيم  صاعص معي،ة، على حد سوا ، 
المقافية العريقة المتج ر  في المقافة النو، وشيوسية،وتتصدر تلو 
القيم جولوية تعليم ااب،ا ، وتقديم نافة التضحيات الممن،ة ل لو، 
فاآلبا  الصي،يون وجسرهم يعد ون قضية تعليم ااب،ا  هي القضية 

ال ين ضحوا  اآلبا  ااولى في جولوياتيم االجتماعيةب نما جن
برفاهية ااسر  لصال  ال، قات التعليمية، والوقت الم صص 
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لمتابعة تحصيت ااب،ا ، حصدوا ،تاع  تعليمية جفضت اب،اعيم، 
وبالتالي ضمان مقاعد دراسية تعد  لمين جنمر سيادية ممن هم 

الم،تمين لمقافة متشابية حصدوا ،تاع   اآلبا جقت تضحية، وجن 
هم من بواسطة ما حققوه جب،اؤ ، اآلبا جي  ،متشابية ن لو، وهم

 ،جاحات، حققوا مستود جعلى من القيمة ال اتية والمرا ب
 Hickey,2006;Spring,2008)) وت ه  العديد من الدراسات

منا،ياتيم، تنمن   إلى جن  لف فنر  رعاية ااب،ا  و،مو قدراتيم وا 
 تتعل  بترتي  االحتياجات ومنامن قيم مقافية جساسية

التضحيات؛ ف ي مقار،ة مقافية لمعتقدات الوالدين ت يد ،تاع  
بطرك جسعلة على عي،ة منو،ة  ج،هChao,2001) )دراسة لشاو

ا جمرينية من جصت صي،ي، و مسين جمل  من ممان وجربعين جمل
جمرينية من جصت جوروبي، هن جميعال جميات اب،ا  في عمر ما 

دور تربية الوالدين قبت المدرسة، دارت ااسعلة حوت تصورهن ل
اب،اعيم في ال،جاك المدرسيب وفي إجاباتين عن تلو ااسعلة 
عبرت ااميات الصي،يات عن القدر النبير من اهتمامين 
بالتعليم، وضرور  االستممار فيه من ججت مستقبت مي،ي جيد 
لألب،ا ، ولتحقي   لو فإ،ين بحاجة لتقديم تضحيات نبير  

لو التد ت المباشر في تعليم ااب،ا ، يسعدن بتقديميا، بما في  
واالعتقاد بأ،ين يستطعن لع  دور نبير في ال،جاك المدرسي 
اب،اعين، ومن ،احية ج رد فقد عبرت ااميات اامرينيات 
ااوروبيات بشنت جساسي عن إ،نارهن اهمية الميارات 
ااناديمية، وتأنيدهن بدالل عن  لو على جهمية الميارات 

،ما  االجتماعية، وج،ين ال يحب ن التد ت في تعليم جب،اعين، وا 
 تمحور اهتمامين في ب،ا  احترام ال ات لدد جب،اعينب

( جن الم،طنننننن  Delgado,2009)  تشننننننير دراسننننننة لنننننندلرادو نمننننننا
المقننافي يمنننن جن يننتحنم بنندعم  ااسننر للتعلننيم، ومننا ينن ات الجنندت 
قنناعم، بشننأن ال يننار ااسننري فنني تعلننيم ااب،ننا  بالواليننات المتحنند  
مشننروالل بني يننة إمنا،يننة تعننديت تمويننت البننرام  المدرسننية فنني ضننو  
عننناد  إ،تننناج  العوامنننت المقافينننة لألسنننر  فيمنننا يتعلننن  بتربينننة ااب،نننا  وا 

يجيات وآلينننننات ب،نننننا  اسنننننتراتبالعوامنننننت علنننننى مننننندار الوقنننننت، تلنننننو 
 باليمننوم التنني تشننرت صنن،ا، السياسننات وعمليننات قويننة، هننو جحنند

فااسننر اللتي،يننة ال تنن ات جقننت الت امننال إللحننا  صننرارها بمؤسسننات 
التعليم ما قبت المدرسي، فيم جقت العرقينات منن حينث ،سن  القيند 

 لمتحد  ااميرنيةبفي الواليات ا ط اتفي مؤسسات رياإ اا

يقننننننندمون  اآلبنننننننا وفننننننني جد  اقتصننننننناديات التعلنننننننيم ااميرنننننننني جن 
تضننننحيات نبيننننر  لتننننأمين مسننننتقبت تعليمنننني جينننند اب،نننناعيم، فوفقننننال 
احننندث اابحننناث بنننإدار  ااصنننوت المالينننة فننني مؤسسنننة جننني بننني 

% منننن 18) جبنننا   5منننن  1جبمنننام(، تبنننين تقريبنننال جن ) مور نننان 
مننندفوعاتيا إلنننى ،ظنننام المعاشنننات قننند   ضنننت جننن   منننن  (،اآلبنننا 

التقاعديننننة، جو السننننتمماراتيم المسننننتقبلية ال اصننننة مننننن ججننننت دفننننك 
                              تنننننننننننننننننننننننننننننننننننننناليف التعلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننيم ال ننننننننننننننننننننننننننننننننننننناص اب،ننننننننننننننننننننننننننننننننننننناعيم

(Elliott & Beverly,2011)ب 
جهم ااسبا  جحد إلى جن  (Neill, 2011) نما تشير دراسة ل،يت

المؤدينة ليجنر   ااسننر منن الريننف إلنى الحضنر فنني بلندان ج،ننو  
تمننننين ااب،نننا  منننن فنننرص   هنننوجسنننيا فننني ،صنننف القنننرن الماضننني 

تعليميننننة جفضننننت، حيننننث نشنننن ت بيا،ننننات اليجننننر ، جن ه،نننناو ،مننننوال 
، إمنا بشننت داعنم جو موسنمي مت ايدال في عدد ااسنر التني تيناجر،
م عن العام ال ي يسبقه وبشنت للبحث عن ،وعية معي،ة من التعلي

ف نني الي،نند مننملل سننجلت مؤشننرات اليجننر  مننن فيجنني إلننى  بمتننوالي
منننن المنننوارد التعليمينننة  اآلبنننا % م،ينننا لصنننال  اسنننت اد  57دليننني 

 القوية لتعليم ااب،ا  في دلييب
علننى بلنندان  (Wade,2012)  دراسننة لوينندنمننا تبننين مننن ،تنناع  

ينسنبون  اآلبنا ،حنو ملمني اإلتحاد ااوربي ج،ه على النر م منن جن 
منك اا منة ، 2011جقت على مدد السن،وات النملث اا ينر  لعنام 
٪ مننن ااسننر لننم 70الماليننة فنني جوربننا؛ فننإن ه،نناو مننا يقننر  مننن 

يننا  ننلت د ننار لتعلننيم جب،اعإللد ليننا ك مننن تريننر المبلنند المسننتقط
مننن رفعننوا ،سننبة االسننتقطا،  اآلبننا هنن ه ال تننر ، بننت جن ه،نناو مننن 
٪ للط نت الواحندب وتبنر  ال،تناع  12لحسا  تعلنيم ااب،نا  بنن مقندار

اايرل،نننننديين منننننا ي النننننون يريننننندون جفضنننننت تعلنننننيم  اآلبنننننا جيضنننننا جن 
ب وبصنننننرف ال،ظنننننر عنننننن تحقيننننن  االسنننننتقرار فننننني بننننندالت ب،ننننناعيما

 اآلبننا او مننا يقننر  مننن ،صننف مصننروف الجينن  لألسننر ، فننإن ه،نن
حننافظوا علننى المصننروفات ، سننيا لحسننا  اا،شننطة اللم،يجيننة، 

٪ م،يم قد اسنتممر جنمنر فني هن ا ال،نو، منن اا،شنطة منن 38وجن 
جب،ناعيم واامينات ممنن  اآلبنا ٪ منن 63العام ال ي سبقهب نمنا جن

ينورو   500- 100ملتحقون بالمدارس االبتداعية ي، قون منا بنين 
ي، قنون جنمنر منن  اآلبنا نت عام، وجن ما يقر  منن ملنث  بنالنت 
 بللررإ ، سهفي العام  في المرحلة الما،وية بنايورو لنت  500

     وبريج لن بيمس  دراسة ج رد في السويدبه ت يد وبحس  ما 
 (Beams & Briggs ,2012) يدفعون  اآلبا % من 29جن
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 مس د ليم الس،وي لحسا  تناليف التعليم ال اص اب،اعيم، 
% م،يم ج،   جت  المنافأ  والحواف  التي حصلوا علييا 16وجن 

المالية التي % م،يم المناس  8لحسا  تعليم ااب،ا ، فيما ج،   
حصلوا علييا من جموات الميراث للررإ  اته، وتشير الدراسة جن 
إ، ا  تلو ااموات ُتعد  "تضحية مالية نبير  من الوالدين على 

 اإلد اراللت امات مالية ج رد ممت  اإلد ارحسا  االستمتا، ب
لعطلة عاعلية، جو اد ار ااموات لتناليف  ير متوقعة ممت 

 بارعةحاالت المرإ الط
 ,.Mc Ginnity, et al)وآ نرونمناج،تي لن دراسة  نما تبين من

واامينننات منننن  بننناعن الب،نننوو  اآلبنننا ملمننني جن جنمنننر منننن  (2012
يعتقنندون جن علننييم جن يقترضننوا لتمويننت تعلننيم جب،نناعيم  اايرل،ديننة 

 اآلبننا ٪ مننن 75المرحلننة الجامعيننة(، وجن ) فنني المسننتود المالننث 
لتعليم جب،ناعيم ع،ندما يننون  اإلد اريعتقدون جن جفضت وقت لبد  

ولننننن منننن لعمنننر، سننن،وات منننن ا 4-صننن رعمنننر ط ليمنننا منننا بنننين 
منا  ب،ناعيمع،ندما بلند عمنر ج اإلد نار٪ 52بندج فعلينال  اآلبنا هؤال  
 س،ةب 11-5بين 

( منننننن  نننننلت تحلينننننت Harris,2013)  و تؤنننننند دراسنننننة ليننننناريس
لتقارير المطالبنات المالينة لألفنراد فني بريطا،ينا، جن ه،ناو منا ي يند 

%( من ه ه المطالبات است دميا المدي،ون 36) قليلل عن الملث 
-60يمب وجنفا  بالت امات مالية لتعلنيم جب،ناععلى وجه التحديد للو 

وااميننات جفننادوا ج،يننم علننى اسننتعداد للتضننحية  اآلبننا ٪ مننن  63
% منن،يم علننى اسننتعداد لللتحننا  بعمننت إضننافي 21لم ينند، وجن با

% 25اب،ا ، نمنا جظينرت ال،تناع  جن ي ه  د له لصال  تعليم ا
واالسنتممار  اإلد نارسعدا  بسح  المات من صن،ادي   اآلبا من 

لحسننابات  اصننة بتعلننيم جب،نناعيم، بننالر م مننن جن هنن ه التضننحيات 
القننروإ ومسننتحقات يمنننن جن تضننر بقنندرتيم الماليننة علننى سننداد 

 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 هنن ا 

 رضننية القاعلننة تمنند علننى الفننإن ،ظننام التعلننيم العننالي اامريننني يع
بمنا فنييم جصنحا  الند وت المتد،ينة  يجن  جن  بنأن جولينا  اامنور

يتحملوا ال،صي  اانبر من مصاريف ااب،ا  فني التعلنيم العنالي؛ 
ومنننن حينننث المبننندج فنننإن اآلبنننا ، ربمنننا يعترفنننون جن المسنننؤولية تقنننك 
على عاتقيم؛ لن،يم في الوقنت ، سنه يتصنورون ج،ينا شني   نارج 

راداتيننم، جو جن جوليننا  اامننور ربمننا يضننعون قيننودال  عننن قنندراتيم وا 
علننى التضننحيات االقتصننادية التنني ير بننون فنني تقننديميا اب،نناعيم، 
وه ا االعتقاد ليس هو االعتقاد الساعد بين اآلبا  اامرينينون منن 

 (بLipman,2013) جصوت صي،ية جو يابا،ية جو ه،دية 
اسدتثمار  فديالمدؤثر   والمحدددات العوامدلب اهتمدت دراسات ب2

 في تعليم األبناء اآلباء
مننننننن الم ينننننند اإلشننننننار  إلننننننى جن اسننننننتعداد جوليننننننا  اامننننننور لتقننننننديم  

يم فننني المسنننتقبت، يعتمننند علنننى ب،ننناعالتضنننحيات منننن ججنننت تعلنننيم ج
الم،ننننال  جن  فباإلضننننافة إلننننى مجموعننننة مننننن العوامننننت المتدا لننننة،

من ججت  اآلبا المتحنم في استممارات  العامت الرعيسهو  المقافي
 اآلبننا تننؤمر علننى قنندر  تقننديم ه،نناو عوامننت ج ننرد  ،تعلننيم ااب،ننا 

 مننن ججننت تعلننيم ااب،ننا  اإلدخددارقننو  حيننث تعنند  لتلننو التضننحياتب
على مندد من جنمر العوامت المؤمر   ومقدار الدخلفي المستقبت، 

"مولنندين" التضنحية ودرجتينا، فبحسنن  منا تشنير إليننه ،تناع  دراسنة 
 يند جن جولينا  اامنور ي Mauldin et al. ,2001)) ومنن معنه
منننن ججنننت تعلننننيم  ارتفددداد مددددخراتهممنننك  ال،قنننود لننندفك دهماسنننتعدا
يم فننني المسنننتقبت، ويعتمننند هننن ا االسنننتعداد علنننى قنننو  الننند ت، جب،ننناع

 و،سبة المد رات، والقيمة السوقية لألصوت المابتةب
نمننا جن منندد وحجننم اسننتممار الوالنندين جنن   ال يتجنن ج مننن انتسننا  

لننننننديري ايرل،ديننننننة الوضننننننك االجتمنننننناعي حيننننننث تبننننننين مننننننن دراسننننننة 
جن لتعلنيم الوالندين جمنر فني   (Deary et al.,2005) وآ نرون،

صننعود وهبننوط الدرجننة التعليميننة لألب،ننا  بشنننت ملحننوظب فالوالنندين 
رجس المننننات البشننننري اانمننننر تعليمننننال يسننننتممرون بشنننننت جنبننننر فنننني 

اب،اعيمننا، مننن  ننلت تننوفير مسننتويات عليننا مننن السننلك وال نندمات 
 التي تدعم التعليم، جومن  لت ت صيصيم وقت جطوت اب،اعيمب

جن الوالندين  (Brown,2006)  ونادراسنة لبنر  ،تناع  تشنيرنمنا 
اانمر تعليمال في ااسر ال قير  التي ليس ليا ضمان، ربما يتعنين 

 ينند ي اضننل بننين تننوفير م ينند مننن السننلك وت صننيص معلييمننا جن 
، وبشنت محدد فإن الوالندين اانمنر من الوقت للت اعت مك جب،اعيم

تعليمننننال ربمننننا  يحصننننلن علننننى ججننننور جعلننننى، وبنننن لو ت ينننند تنل ننننة 
فرصننننة بقنننناعيم  ننننارج العمننننت والت لنننني عننننن بعننننإ الوقننننت النننن ي 
يقضنننيا،ه منننك جب،اعيمنننا فننني سنننبيت قضنننا  وقنننت جطنننوت فننني العمنننت 
للسنتممار بشنننت جنبننر فنني وقتيمننا النن ي يقضننيا،ه فنني إ،تنناج رجس 
المات البشري اب،اعيما، من  نلت القندر  علنى تنوفير منوارد جنبنر 
لصننال  التعلننيم، وربمننا يت لننى  الوالنندان اانمننر تعليمننال عننن بعننإ 
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الوقت ال ي يقضيا،ه في العمت للستممار بشنت جنبر في وقتيما 
 جس المات البشري اب،اعيمابال ي يقضيا،ه في إ،تاج ر 

التنني هنندفت إلننى  ، ننس السننيا  تؤننند دراسننة ديننري وآ ننرونوفنني 
دراسنننننة العلقنننننة بنننننين الوضنننننك االجتمننننناعي واالقتصنننننادي ل بنننننا  

 60ت فنني السننلم االجتمنناعي لنننوااميننات، وقنندر  ااب،ننا  علننى الت،قنن
ل بننا  مننن المحتمننت جن  التفدداوت فددي التعلدديم الثددانويجن  دولننة،

ُيتننرجم إلننى ت نناوت فنني التعلننيم العننالي لألب،ننا ، فعلننى سننبيت الممننات 
فنننننني النننننند،مارو وف،ل،نننننندا وايطاليننننننا ولونسننننننمبورج، ت ينننننند احتماليننننننة 

% للبن الن ي  30الحصوت على التعليم العالي ب،سبة جنمر من 
حصت والده على التعليم العالي، مقار،ة باالبن ال ي حصت والنده 

التعلننيم المننا،وي فقننط، وجن الت نناوت فنني التعلننيم الم،قننوت عبننر  علننى
                 ااجينننننننننننننننننات ارتنننننننننننننننننبط إيجابينننننننننننننننننال بالت ننننننننننننننننناوت فننننننننننننننننني ااجنننننننننننننننننور

(Blanden, et al., 2013)ب 
لوالدان تلقى اإضافة إلى  لو فإن استممار الوالدين ي يد إ ا 

ما يشير إلى  استمرارية ، وهو من والديهماأنفسهما دعمًا 
، Huisman & Smits, 2009)) عبر ااجيات التضحيات

، فااميات جنمر استعدادال لتقديم تضحيات األبوينون لو ج،س 
لى تعليم جيد من مالية و م،ية في مقابت حصوت جب،اعين ع

 ااميات سجلن ميلل جنمر ،حو االستممار في ااب،ا ؛ فاآلبا 
(Huisman & Smits, 2009)،  وي سر بدينات

Bodycott,2009)  لو، 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 

نما توجه المقافة المعيارية  -التضحية من ججت تعليم جب،اعين 
يت إلى االستممار إال جن ااميات لديين م -للتضحيات ال،قدية 

، وي سر  لو بأن اآلبا ال،قدي من ججت تعليم جب،اعين جنمر من 
ال،سا  جنمر استعدادال من الرجات لتقديم تضحيات مالية نبير ، 

 في حين جن الرجات جنمر ميلل لتحمت الحنومات نل ة التعليمب
 ع،اية الوالدين بتعليم ااب،ا  وفقال  ت،اولتالدراسات التي نما ت يد 

ل،و، ج،س االبن إلى التشنيو فيما إ ا نا،ت ال تيات يتلقين 
ال تيان؛ من  ين إل وتينال رص ، سيا المم،وحة من قبت الوالد

عن Parish, & Willis,1993) ) ف ي دراسة لبرايس وويلس 
للستممار في تعليم ااب،ا  افواج المواليد  اآلبا ني ية ا تيار 

، تبين جن وانتبعال لج،سيم في تايم  1940ال ين ولدوا  بعد عام 
 ب،اعيميميلون في استمماراتيم في رجس المات البشري ا اآلبا 

ال نور، وب اصة في اافواج ااولى من ااسر ال قير ، نما 
بي،ت الدراسة جن اا وات اانبر س،ال ُتساعد في  ياد  تعليم 
اإل و  الصرار من نل الج،سين، وجن ه،او حاجة للتضحية 

آ ر في ااسر نبير  الحجم، وفي  بنالصال  تعليم  بنابتعليم 
وجن ج،ماط السلوو التي من اإل،اث، االبن% م،يا ينون  لو 60

قد ت،طب  على تايوان لوحظت  لت الت،مية االقتصادية في 
اليابا،يين  اآلبا بنما تبين جن ،طا  واسك في جميك ج،حا  العالم

جنمر ميلل في التطلك الستنمات جب،اعيم ال نور دراستيم 
الجامعية، من استنمات اإل،اث ل، س الدرجة من التعليم، ر م ج،ه 

ر بشنت واض   ال رو  في الد ت بين الج،سين بعد لم ي تب
 بConley & Glauber,2006)) الت رج

ات  تشننير إلننى جن هنن ا التقسننيم الطبقنني نننننننلنننن ه،نناو بعننإ الدراس
ر فنني بلنندان م،ظمننة ننننالمب،نني علننى ،ننو، الجنن،س لألب،ننا  دا ننت ااس

تشننير  اتننننننننننناون والت،ميننة لننيس لننه وجننود، بننت جن ه،نناو دراسنننننننننالتع
وت علنى فنرص ننننننننندد اإل،اث اللواتي تمننن منن الحصنننننننننننننإلى جن ع

ت ننننننننننننننو  عنننننننننننننندد  ريةنننننننننننننننننننننننارنة جسنننننننننننننننننننبمش ،الينليم العننننننننننننننننننننننننننننننننننننللتع
ومننك  لننو ه،نناو شنننوو  بMeghir & Palm,2006))ورنال ننن

تحوم حوت عدالة ،وعية التعليم المدعوم ال ي ُيدفك باإل،ناث ،حنوه 
 اآلبننننننا حتننننننى فنننننني جنمننننننر المجتمعننننننات الصنننننن،اعية ديمقراطيننننننة، ف

يتشنننننون فننني مننندد إمنا،ينننة قننندر  اإل،ننناث علنننى الحصنننوت علنننى 
لترطيننننننة  ،وظنننننناعف  فنننننني الت صصننننننات التن،ولوجيننننننة والتطبيقيننننننة

 & Buchmann, Di Prete) بالن نورمقار،نة  تنناليف الدراسنة
Mc Daniel, 2008) ، 

قدرات من االبن نما تتأمر مشارنة الوالدين جيضال بدرجة ما يبديه 
جو ما يسميه علما  رجس المات البشري الموروث " القدرات  ذهنية
يب لون  م يدال من  اآلبا ، ف((Brinton, 1988)  الورامية"

براعة جناديمية جعلى  يمب،اعالتضحيات  بسيولة إ ا ما جظير  ج
في تحصيليم ااولي؛ ان  لو من شأ،ه جن يع   احتمالية 

اارباك المالية  للستممارات النلية لتعليم ااب،ا ، من  تعاظم
 لت الحصوت على وظاعف  ات مردود مالي عالي في 

 ب(Huang & YeoH,2005) المستقبت
عامنت قنوي فني هن ا الجا،ن ، فنلمنا  اد عندد  األسر  حجمنما جن 

؛ سنوا  جنا،نت بننافي ااسر  قلت الموارد التي ت ص ننت  ب،ا اا
حيننث تبننين مننن مننوارد فنريننة جم اجتماعيننة ت اعليننة جم اقتصننادية؛ 

هجر  ااسنر والتضنحية جن  Mahroum,2000))  لمحرم دراسة
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بعندد ااب،نا ، بعامت االستقرار لررإ تعليم جب،اعينا ينرتبط عنسنيال 
فنلمنننا ننننان عننندد ااب،نننا  جقنننت نلمنننا سنننيت علنننى ااسنننر  اال،تقننننات 

نما تبين من ،تناع  دراسنة لنديري لحصوت ااب،ا  على تعليم جيد،
ج،ه نلما نان عدد ااشنقا   (Deary & et al,2005) وآ رون 

جنبننر، نلمننا ا،  ضننت إمنا،يننة حصننوت ااب،ننا  علننى فننرص تعلننيم 
التقدم التعليمي ينون عرضنة  ا يع،ي جنعالي جيد ال،وعية،وهو م

 للم نننننننننناطر علننننننننننى ،حننننننننننو مت اينننننننننند مننننننننننك ت اينننننننننند حجننننننننننم ااسننننننننننر  
(Hamilton,2013) ب 

ونمنننا يتبنننين منننن العنننرإ السننناب  جن الدراسنننات السنننابقة  البيتينننا 
ججريت في بيعات جج،بينة، ولنم يننن ه،ناو دراسنة عربينة واحند  قند 

 افتقننارعنن ،اهيننو ع،ينت بالتضنحيات الوالديننة فني البيعننة العربينة، 
 البينة الدراسنات  البيعة المحلية لممت  لنو الجيند، نمنا يلحنظ جن

دون الجوا،ننن   المجنننراه قننند رنننن ت علنننى التضنننحيات االقتصنننادية،
 Huang)  باسنننتم،ا  دراسنننة هوا،ننند وينننوه ،للتضنننحياتاا نننرد 

&,Yeoh,2005)، ودراسنننة ،ينننت (Neill,2011 التننني ،)اهتمنننت 
بالتضننحيات االجتماعينننة، نمنننا جن الدراسننات التننني ع،ينننت بدراسنننة 
تأمير العوامت المنؤمر  فني التضنحية الوالدينة ع،ينت بدراسنة مترينر 

، فيمنا اهتمننت الدراسنة الحالينة بدراسننة م،نين نحنند جقصنىاجو  واحند
يننننننة واالقتصننننننادية لنننننننل اا  واام صننننننور التضننننننحيات االجتماع

التي تبين من الدراسنات السنابقة  نافة العوامت ا تبار مدد تأميرو 
 ج،يا عوامت مؤمر ب 

وعلى  لو فإ،ه يمنن تحديد ملث مجموعات من المتريرات التني 
قنننند تنننننون مرتبطننننة باسننننتممار الوالنننندين: جوليمننننا،  صنننناعص ولنننني 

تعليمه ومي،ته، ج،سه( وما،ييما، سنمات االبنن منن حينث ) اامر 
العوامنننت المقافينننة قدراتنننه وحجنننم جسنننرته، وجننن،س االبنننن، ومالميمنننا، 

 واالجتماعية والتعليميةب
جراءاتها:  منهجية الدراسة وا 

 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 
 عناملتسنجيت الطلبنة فيينا ل ، التني تنموال اصنة السعودية الحنومية

 المسننننتويات الدراسننننية ال صننننت المننننا،ي فنننني هننننن فنننني1435/1436

 جلنفتسنعماعة و مسنة وملمنون  935132  والبنالد عنددهم، نافة
( جامعننننننة 25) علننننننى ني، مننننننو عاوملمننننننون طالبلنننننن تننننننانوماعننننننة وام،
و ار  ) ( نلينننة جهلينننة 37) ( جامعنننات جهلينننة، و 10) حنومينننة و
 (بنه1436 ،العالي لتعليما -التعليم 

 :عينة الدراسة
،ظرال ان التضحية تمس طنرفين همنا، مقندم التضنحية، ومتلقيينا، 

م تلنننننو المقننننندر لحجننننن فننننني الرالننننن  ولننننننون متلقننننني التضنننننحية هنننننو
ن إلننى اسننتقا  بيا،ننات الدراسننة مننن فقنند عمنندت الباحمتننا ،التضننحية

ال عننة المطالبننة بعنند  لننو بتحقيننن  ااب،ننا ، متلقنني التضننحية، وهننم 
توقعننات والنندييم مننن تقنندير لتضننحياتيم، والحننرص علننى اإل،جننا  

ممننا يجعننت البيا،ننات المقدمننة جنمننر واقعيننة فنني جداعيننم ااننناديمي، 
تم  نننلت فتنننر  تعلنننيم ولننننون قيننناس هننن ه التضنننحية ينننب ومصنننداقية

، الجامعنننةب تسنننجيليممنننن د نننوليم المدرسنننة، حتنننى  اب،نننا  بداينننةا
 بطلبة الجامعاتجن تنون ال عة المستيدفة هي استقر على 

 ال ،ظنر  ولصعوبة الوصوت المباشر للطلبة وتو يك االستبا،ة علنييم،
تم تو ينننك االسنننتبا،ات المملننننة، واسنننعة فننني هم علنننى رقعنننةال،تشنننار 

سننننيت الوصننننوت منننن الالتننني نننننان  فننني الجامعننننات دا نننت النليننننات
شننواعية مننن نننت نليننة، تننم التطبينن  بحيننث سننحبت شننع  ع ،*إلييننا
لى نافة الطلبة المتواجدين فني الشنعبة حنين التطبين ، وقند ج ن  ع

في االعتبنار جن تننون ،سنبة وت،اسن  بنين عندد الطلبنة فني النلينة 
تنننننم إ،شنننننا  رابنننننط  ننننناص حنننننين  فنننننيوبنننننين ،سنننننبتيم فننننني العي،نننننة، 

الجامعننات والنليننات  ،تننديات الطلبننة فننيموضننك علننى ، سننتبا،ةباال
التننني ننننان منننن الصنننعوبة الوصنننوت  الحنومينننة وااهلينننة السنننعودية

وبعنند رقمننه الجامعي، الطالنن  مننن  ننلت تسننجيتينند ت إليننه  ،ليننا
مننرور شننيرين علننى إ،شننا  الننرابط، تننم ت رينند البيا،ننات الموجننود ، 

( 1) ، والجننندوتاسنننتبا،ه 1513 هاعننندد بلننندوالصنننالحة للتحلينننت و 
 بيوض  تو يك عي،ة الدراسة وف  متريراتيا المستقلة

                                                           
جامعة طيبة،جامعة الملك عبدالعزيز، الفرابي الخاصة، أبن سيناء، أم *

 القرى، جامعة الدمام، جامعة نورة، جامعة القصيم، جامعة الدمام
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وصف العي،ة وفقال لمتريرات الدراسة (1) جدوت   
 المئويةالنسبة  العدد مستويات المتغير المتغير

 45.41 687 ذكر الجنس
 54.59 826 أنثى

 81.69 1236 حكومي نوع الكلية التي يدرس بها الطالب
 18.31 277 خاص

 الكلية التي يدرس بها الطالب
 28.02 424 علوم صحية
 34.24 518 علوم تطبيقية
 37.74 571 علوم إنسانية

 23.73 359 3.75أقل من  المعدل التراكمي
 76.27 1154 وأعلى 3.75

 10.51 159 أقل من المتوسط دخل األسرة
 89.49 1354 متوسط وأعلى

 تعليم الوالدين
 59.62 903 تعليم فوق الثانوي اآلباءتعليم 

 40.32 610 ثانوية عامة وأقل

 46.49 702 تعليم فوق الثانوي تعليم األمهات
 53.60 811 ثانوية عامة وأقل

 32.32 489 أربعة أخوة وأقل عدد األخوة
 67.68 1024 أكثر من أربعة

تلقي األبوين 
تضحية من قبل 

والديهما في 
السابق إلكمال 

 تعليمهما

 42.7 390 نعم تضحية من والديهما اآلباءتلقي 
 57.3 522 ال

تلقي األمهات  تضحية من 
 والديهما

 44.85 392 نعم

 55.15 482 ال

 أدا  الدراسة:
للتضحيات الوالدية إعداد استبا،ة لتحقي  ج راإ الدراسة تم 

المقدمة من قبت الوالدين لألب،ا  من ججت تعليميم، اعتمادال على 
 بحاث العلمية المتعلقة بالتضحياتااد  التربوي واا

 & ,Guryan , Hurst)الوالدية
Kearney,2008;Harris,2013;Leung, &Shek , 

(2011;Yang &, Shin, 2008)،  توجا  36ضمت 
ال،ياعية، بعد تطبي  إجرا ات الصد   افي صورتي ستبا،ةالا

اهتم الج   ااوت بطرك مجموعة من  في ج جين: ،اوالمبات عليي
ااسعلة ترتبط بال صاعص الديمررافية للعي،ة، فيما شمت الج   

محورين: محور  في جبرا هاالوالدين تم  الما،ي صور لتضحيات
ية من تضح 14 ال ي اشتمت على التضحيات االقتصادية،

 ن لتعليم ااب،ا ،داقدميا الوالالتضحيات االقتصادية التي 
تضحية  17 على متتشال ي ا التضحيات االجتماعية،ومحور 

من  ن لتعليم ااب،ا امن التضحيات االجتماعية التي يقدميا الوالد
 ببداية  د وليم المدرسة إلى  حين د وليم الجامعة

وقننند ُطلننن  منننن ننننت طالننن  جن يحننندد مننندد ا،طبنننا  العبنننار  علنننى 
إ  صيرت العبارات بحيث ت،اس  ننل  ،والده، ون لو على والدته

 تينار واحند  منن يقنوم با بعدها ُطلن  منن ننت طالن  جن الوالدين،
، 5منن  ليننا بننرقم رُ  : ي،طبنن  بدرجننة عاليننة جنندال هنني يننارات   مننس

، ي،طبنن  بدرجننة متوسننطة 4لرقم بننا ي،طبنن  بدرجننة عاليننة ُرمنن  ليننا
ال  ،2بننالرقم ي،طبنن  بدرجننة ضننعي ة ُرمنن  ليننا ،3 بننالرقم ُرمنن  ليننا

 ب1بالرقم ي،طب  ُرم  ليا
 ال ي،طبننن  المنننن التحلينننت، لننننون  ي،طبننن  الوقننند اسنننتبعدت قيمنننة 

جننود، حيننث وضننك هنن ا ال يننار لتحننري صنند  مو ج،ننه  يننر  تع،نني
 بفقط اإلجابة ودقتيا

ت،طبن  بدرجنة ضنعي ة،  1وع،د التحليت جعيد الترمي  على ال،حنو:
ت،طبننن   4ت،طبننن  بدرجنننة عالينننة،  3ت،طبننن  بدرجنننة متوسنننطة،  2

 ببدرجة عالية جدال 
 :اإلستبانةصدق 
 :الظاهري الصدق

للتأننند مننن الصنند  الظنناهري، روجعننت االسننتبا،ة مننن قبننت مما،يننة 
، واإلدار  التربوينننة، إ  وجصنننوت التربينننةمحنمنننين، فننني علنننم الننن، س 

ُطل  م،يم تر ية راجعة عن صيا ة الم ردات، وا،تمنا  ننت م،ينا 
 اادا ال رعيننة، نمننا ُطلنن  منن،يم تقيننيم  محاورهنناول للسننتبا،ة ننننت

، واقتراك عبارات إضافية تعبر عن التضحيات الوالدينة ةالمستعمل
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التني تقنندم منن ججننت التعلننيم، وب،نا ل علننى ملحظنات المحنمننين تننم 
 يننننر عبننننارتين وحنننن ف  فنننني صننننيا ة بعننننإ العبننننارات، التعننننديت
 من العباراتب تينالم،اسب

 ثبات االستبانة:
 Alphaنر،بنننننال جل ننننناال تبنننننار المبنننننات تنننننم حسنننننا  معامنننننت 

Cranach، جل نابمعامنت  لنت فقر  منن فقنرات المحنور، ومقار،تينا 
ومننننن مننننم حنننن ف ال قننننر  التنننني ي ينننند قيمننننة نر،بننننال للمحننننور ننننننت، 

عنننناد  حسننننا  معامننننت  ارتباطيننننا عننننن معامننننت ارتبنننناط المحننننور، وا 
ت جل نننا االرتبننناط لننننت فقنننر  منننن فقنننرات المحنننور، ومقار،تينننا بمعامننن

نر،بنننال للمحنننور، وحننن ف جي فقنننر  ي يننند ارتباطينننا بنننالمحور، عنننن 
النلننني للمحننور، حتنننى  Alpha Cranach نر،بنننالجل ننا معامننت 

الوصننوت إلننى الوضننك النن ي تقننت فيننه معنناملت االرتبنناط لل قننرات 
 اآللينةوب، س الم،تمية للمحور عن معامت االرتباط للمحور ننت، 

و نلت هن ه ال طنوات جل نا نر،بنال للسنتبا،ة نننت،    معامتحس
تننم حنن ف ملمننة عبننارات جننا  معامننت جل ننا نر،بننال فييننا جعلننى مننن 

( 2)  والجنندوتعامننت جل ننا نر،بننال للمحننور النن ي صنن، ت ضننم،ه، 
 بلنل الوالدين ين واالستبا،ةيوض  قيم معاملت جل ا للمحور 

 لمقياس التضحية الوالدية Alpha Cronbach معاملت جل ا نر،بال  (2)   جدوت
من  اآلباءمحاور التضحية التي يقدمها 
محاور التضحية التي تقدمها األمهات من  معامل ارتباط ألفا أجل تعليم أبنائهم

 أبنائهمأجل تعليم 
معامل ارتباط 

 ألفا
 0.832 التضحيات االقتصادية 0.811 التضحيات االقتصادية
 0.877 التضحيات االجتماعية. 0.874. التضحيات االجتماعية.
 0.832 ثبات مقياس التضحيات 0.842 ثبات مقياس التضحيات

 0.884 المجموع الكلي لفقرات المقياس
 (Hinkleft al., 2003)  عالية بحس  ما يشير إليه  برا  اإلحصا نر،بال تعد جل اوجميك معاملت 

 معيار الحكم:
ن مننن تضننحيات ان معيننار الحنننم علننى مقنندار مننا يقدمننه الوالننداننن

عننناد  ، بعننند حنننلتعلنننيم جب،ننناعيم  وفننن  الترميننن  ف قيمنننة ال ت،طبننن  وا 
ت،طبننن   5ب2-76ب1 ،بدرجنننة ضنننعي ةت،طبننن   75ب1-1 التنننالي:
 - 26ب3 ،عاليننة بدرجننةت،طبنن   25ب3-51ب2 ،متوسننطةبدرجننة 

 ب طب  بدرجة عالية جدات، 4
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 إجابة السؤال األول:

مدددا مقددددار التضدددحيات االقتصدددادية واالجتماعيدددة التدددي يقددددمها 
واألمهددات لصددالل تعلدديم األبندداءة مددن وجهددة نظددر طلبددة  اآلبدداء

 المرحلة الجامعية؟
 هننننن ا السنننننؤات تنننننم إيجننننناد المتوسنننننطات الحسنننننابية، لإلجابنننننة عنننننن

 متوسننننننننطاتياوترتينننننننن  العبننننننننارات وفنننننننن   واإل،حرفننننننننات المعياريننننننننة
 (4)  (3)  نالجدوال الحسابية، نما يوض 

 ت،ا ليال وف  تلو المتوسطاتالمتوسط الحسابية لتضحيات اا  مرتبة  (3)جدوت 
رقم 

 العبارة

المحور الذي 
تنتمي إليه 

 العبارة
مستوى  العبارة

 التضحية

متوسط 
تضحية 

 األب

االنحراف 
 الترتيب المعياري

5. 

دية
صا

القت
ت ا

حيا
ض

الت
 

 1 0.65 2.90 عالية يقترض لسد مصاريف تعليمي.
 2 0.67 2.85 عالية ممتلكاته لالستفادة من المال لتعليمي.باع من  .3

نقلني لمدرسة مستواها التعليمي أفضل رغم زيادة  .4
 3 0.66 2.77 عالية أعبائها المادية.

ضحى بفرص وظيفية لزيادة دخله ليتفرغ لتعليمنا  .12
 4 0.70 2.52 عالية واالهتمام بنا.

أكبر قدر من المال يبحث عن عمل إضافي لتوفير  .13
 5 0.67 2.48 متوسطة لتعليمي.

الحرص على إكمال تعليمي بعد الحصول على الشهادة  .1
 6 0.66 2.46 متوسطة الثانوية رغم حاجته ألن أعمل.

 7 0.63 2.44 متوسطة يدخر من دخله منذ صغري من أجل تعليمي. .13

على لديه استعداد لتوفير مصاريفه العالجية للصرف  .10
 8 0.62 2.43 متوسطة احتياجاتي التعليمية.

 9 0.68 2.35 متوسطةيوافق على دفع رسوم  لاللتحاق بحصص التقوية في  .6



 رويده بنت عبد الحميد سمان        عائشة بنت سيف األحمدي   

106 
 

رقم 
 العبارة

المحور الذي 
تنتمي إليه 

 العبارة
مستوى  العبارة

 التضحية

متوسط 
تضحية 

 األب

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 المدرسة.
 10 0.61 2.34 متوسطة مستعد لبيع ممتلكاته من أجل اإلنفاق عل تعليمي. .9

يحرص على توفير مستلزماتي التعليمية رغم حاجته  .7
 11 0.64 2.31 متوسطة للمال.

 11 0.63 2.31 متوسطة لديه استعداد لدعمي ماديا إلكمال دراستي في الخارج. .8

11. 
السفر ) لديه استعداد للتخلي عن المصروفات الكمالية 

للسياحة، شراء سيارة جديدة، مالبس.. ونحوه( لتأمين 
 احتياجاتي التعليمية.

 2.26 متوسطة
0.65 

12 

أحصل على درس خصوصي في االهتمام بأن  .2
 13 0.62 2.25 متوسطة المقررات التي احتاج فيها للتقوية.

  0.65 2.48 متوسطة المتوسط الحسابي لمحور التضحية االقتصادية 

27. 

عية
تما

الج
ة ا

حي
ض

الت
 

والدي أو والدتي( لتتفرغ ) رفض الزواج بعد وفاة 
 1 0.63 2.79 عالية لتربيتي.

 2 0.61 2.50 عالية معي إذا سهرت للدراسة.يحرص على السهر  .16

يغير مقر سكنه أللتحق بمدارس أفضل في المستوى  .18
 3 0.67 2.63 عالية التعليمي.

مستعد للذهاب معي خارج البالد أللتحق ببرنامج  .21
 4 0.60 2.45 متوسطة تعليمي أو دورة الكتساب مهارة معينة.

 5 0.62 2.43 متوسطة لمتابعة دراستنا.يفضل الجلوس في المنزل  .20

يتنازل عن برامجه المفضلة بالتلفاز ليترك لي فرصة  .29
 6 0.65 2.39 متوسطة متابعة برنامج يفيدني علمياً.

 7 0.63 2.38 متوسطة يلغي مواعيده إذا شعر بحاجتي له في الدراسة. .17

لدي يؤجل القيام بالزيارات االجتماعية عندما يكون  .15
 8 0.62 2.36 متوسطة اختبار.

يعتذر عن استقبال ضيوف طوال فترة امتحاناتي أنا  .31
 9 0.64 2.30 متوسطة وأخوتي.

يحرص على عدم إظهار الخالفات األسرية أمامي حتى  .19
 10 0.66 2.26 متوسطة ال يؤثر على دراستي وتحصيلي.

حتى لو حبس يسمح لي باستقبال زمالء بالبيت للمذاكرة  .30
 11 0.60 2.23  نفسه بغرفة.

يتعمد إخفاء األخبار المحزنة أو المقلقة حتى ال أنشغل  .25
 12 0.61 2.21 متوسطة في التفكير فيها عن دراستي.

يهتم بسؤالي عن الموعد الذي يناسبني قبل إقامة مناسبة  .26
 12 0.62 2.21 متوسطة في المنزل حتى ال يشغلني عن دراستي.

يحرص على عدم إلزامي بمرافقته في المناسبات  .24
 13 0.60 2.20 متوسطة االجتماعية الستثمار وقتي في الدراسة.

يعمل على قضاء حاجات األسرة بدال عني حفاظا على  .23
 14 0.63 2.18 متوسطة وقتي.

28. 
يطلب من أفراد األسرة عدم إزعاجي برفع صوت 

حفاظا على تهيئة الجو التلفاز أو أي مصادر للصوت 
 المناسب لمذاكرتي.

 2.13 متوسطة
0.63 

15 

 16 0.61 2.12 متوسطة يضع متابعة مستواي التعليمي في أولوية اهتماماته. .22
 - 0.64 2.35 متوسطة المتوسط الحسابي لمحور التضحية االجتماعية 
  0.64 2.42 متوسطة ككل اآلباءالمتوسط الحساب لتضحية  

( جن متوسط تضحية اآلبا  االقتصادية بلند 3يتض  من الجدوت)
أتي مسنتود التضنحية االقتصنادية لمعينار الحننم ينوفقال و  ،48ب2

 لتضنحيةحين بلند المتوسنط الحسنابي  فيل با  بدرجة متوسطة، 
ممننا يع،نني جن ، 35ب2 مننن ججننت تعلننيم ااب،ننا االجتماعيننة  اآلبننا 

تعلننيم مننن ججننت  اآلبننا التنني يقنندميا  التضننحية االجتماعيننةمسننتود 
جب،ننناعيم جنننا ت بدرجنننة متوسنننطة، فننني حنننين بلننند المتوسنننط النلينننة 

تقابننت فنني معيننار الحنننم  وهنن ه القيمننة ،42ب2لتضننحيات ااميننات 
 بجيضادرجة متوسط 
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 (المتوسط الحسابية لتضحيات اام مرتبة ت،ا ليال وف  تلو المتوسطات4) جدوت  
رقم 

 العبارة

المحور 
الذي تنتمي 
 إليه العبارة

 متوسط تضحية األم  العبارة
االنحراف 
 الترتيب المعياري

5. 

 

 1 0.60 2.79 عالية يقترض لسد مصاريف تعليمي.

باع من ممتلكاته لالستفادة من  .3
 2 0.66 2.75 عالية المال لتعليمي.

4. 
نقلني لمدرسة مستواها 

التعليمي أفضل رغم زيادة 
 أعبائها المادية.

 2.68 عالية
0.63 

3 

 يبحث عن عمل إضافي لتوفير .13
 4 0.63 2.66 عالية أكبر قدر من المال لتعليمي.

12. 
ضحى بفرص وظيفية لزيادة 
دخله ليتفرغ لتعليمنا واالهتمام 

 بنا.
 2.56 عالية

0.70 
5 

يدخر من دخله منذ صغري من  .14
 6 0.68 2.54 عالية أجل تعليمي.

1. 
الحرص على إكمال تعليمي 
بعد الحصول على الشهادة 

 حاجته ألن أعمل.الثانوية رغم 
 2.41 متوسطة

0.62 
7 

10. 
لديه استعداد لتوفير مصاريفه 

العالجية للصرف على 
 احتياجاتي التعليمية.

 2.38 متوسطة
0.61 

8 

لديه استعداد لدعمي ماديا  .8
 9 0.63 2.33 متوسطة إلكمال دراستي في الخارج.

مستعد لبيع ممتلكاته من أجل  .9
 10 0.61 2.31 متوسطة اإلنفاق عل تعليمي.

يحرص على توفير مستلزماتي  .7
 11 0.63 2.26 متوسطة التعليمية رغم حاجته للمال.

6. 
يوافق على دفع رسوم  

لاللتحاق بحصص التقوية في 
 المدرسة.

 2.25 متوسطة
0.60 

12 

11. 

لديه استعداد للتخلي عن 
السفر ) المصروفات الكمالية 

جديدة، للسياحة، شراء سيارة 
مالبس.. ونحوه( لتأمين 

 احتياجاتي التعليمية.

 2.22 متوسطة

0.61 

13 

2. 
االهتمام بأن أحصل على درس 
خصوصي في المقررات التي 

 احتاج فيها للتقوية.
 2.13 متوسطة

0.60 
14 

 2.45 متوسطة المتوسط الحسابي لمحور التضحية االقتصادية 
0.63 

 

27. 

 

 رفض الزواج بعد وفاة 
والدي أو والدتي( لتتفرغ )

 لتربيتي.

 عالية
2.77 

 
1 

18. 
يغير مقر سكنه أللتحق 

بمدارس أفضل في المستوى 
 التعليمي.

 عالية
2.64 

 
2 

21. 

مستعد للذهاب معي خارج 
البالد أللتحق ببرنامج تعليمي 

أو دورة الكتساب مهارة 
 معينة.
 

 2.41 متوسطة

 

3 
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رقم 
 العبارة

المحور 
الذي تنتمي 
 إليه العبارة

 متوسط تضحية األم  العبارة
االنحراف 
 الترتيب المعياري

29. 
يتنازل عن برامجه المفضلة 

بالتلفاز ليترك لي فرصة 
 متابعة برنامج يفيدني علمياً.

 2.33 متوسطة
 

4 

19. 

يحرص على عدم إظهار 
الخالفات األسرية أمامي حتى 

ال يؤثر على دراستي 
 وتحصيلي.

 2.29 متوسطة

 

5 

31. 
يعتذر عن استقبال ضيوف 
طوال فترة امتحاناتي أنا 

 وأخوتي.
 2.29 متوسطة

 
5 

السهر معي إذا يحرص على  .16
 6  2.23 متوسطة سهرت للدراسة.

يلغي مواعيده إذا شعر بحاجتي  .17
 7  2.19 متوسطة له في الدراسة.

يفضل الجلوس في المنزل  .20
 7  2.19 متوسطة لمتابعة دراستنا.

15. 
يؤجل القيام بالزيارات 

االجتماعية عندما يكون لدي 
 اختبار.

 2.18 متوسطة
 

8 

30. 
لي باستقبال زمالء يسمح 

بالبيت للمذاكرة حتى لو حبس 
 نفسه بغرفة.

 2.14 متوسطة
 

9 

23. 
يعمل على قضاء حاجات 

األسرة بدال عني حفاظا على 
 وقتي.

 2.11 متوسطة
 

10 

25. 
يتعمد إخفاء األخبار المحزنة 
أو المقلقة حتى ال أنشغل في 

 التفكير فيها عن دراستي.
 2.10 متوسطة

 
11 

24. 

يحرص على عدم إلزامي 
بمرافقته في المناسبات 

االجتماعية الستثمار وقتي في 
 الدراسة.

 2.087 متوسطة

 

12 

يضع متابعة مستواي التعليمي  .22
 13  2.04 متوسطة في أولوية اهتماماته.

28. 

يطلب من أفراد األسرة عدم 
إزعاجي برفع صوت التلفاز أو 

أي مصادر للصوت حفاظا 
الجو المناسب على تهيئة 

 لمذاكرتي.

 2.03 متوسطة

 

14 

26.  

يهتم بسؤالي عن الموعد الذي 
يناسبني قبل إقامة مناسبة في 
المنزل حتى ال يشغلني عن 

 دراستي.

 2.02 متوسطة

 

15 

المتوسط  
الحسابي 
لمحور 

التضحية 
 االجتماعية

متوسط الحساب لتضحية األمهات هي متوسطة
 2.35 متوسطة ككلاألمهات 

 

 

قتصادية ( جن متوسط التضحية اال4) نما يتبين من الجدوت رقم 
 ،45ب2قنند بلنند مننن ججننت تعلننيم ااب،ننا المقدمننة مننن قبننت ااميننات 

فيمننا  وهن ه القيمننة مقابلننة للدرجنة " متوسننطة" علننى معينار الحنننم، 
المقدمنة منن اامينات لتعلنيم  االجتماعينة  بلد متوسط التضنحيات
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المقدمنننة وهنننو منننا يع،نني جن التضنننحيات االجتماعينننة  42ب2ااب،ننا 
منننننا بلننننند متوسنننننط  نمنننننن قبنننننت اامينننننات  هننننني جيضنننننال متوسنننننطة، 
القيمننة وهنن ه  35ب2التضننحية النليننة التنني تقنندم مننن قبننت ااميننات 

 تقابت على معيار الحنم الدرجة " المتوسطة"  جيضا
( جن ه،ننننناو مننننلث تضنننننحيات 4) ( 3) يلحننننظ منننننن الجنننندولين و 

واامينننات وهننني:"  اآلبنننا اقتصنننادية احتلنننت المرانننن  ااولنننى لننندد 
يقتننرإ لسنند مصنناريف تعليمنني"، و "بننا، مننن ممتلناتننه للسننت اد  

و"،قل،ننني لمدرسنننة مسنننتواها التعليمننني جفضنننت  ،مننن المنننات لتعليمننني"
ر نننننننم  يننننننناد  جعباعينننننننا المادينننننننة"،  وهننننننن ا يع،ننننننني جن التضنننننننحيات 
االقتصنننادية الملمنننة ااولنننى التننني يقننندميا الوالننندان حظينننت بننن، س 

 نل الوالدينبالقدر من ااهمية لدد 
 ه،او ملث تضحيات  نما يتض  من الجدولين ، سيما جن

اجتماعينننة احتلنننت جحننند المرانننن  ااربعنننة ااولنننى فننني التضنننحيات 
والندي جو والندتي( ) االجتماعية،  وهي: " رفإ ال واج بعد وفنا  

للت نننرت لتربيتننني"، "يرينننر مقنننر سنننن،ه التحننن  بمننندارس جفضنننت فننني 

لننن ها  معننني  نننارج النننبلد التحننن  المسنننتود التعليمي"،"مسنننتعد ل
ببر،ام  تعليمي جو دور  النتسا  ميار  معي،ة"، وهو ما يع،ني جن 

في ااهمية لندد  الملث تضحيات االجتماعية تتقار  في ترتيبيا
 نل الوالدينب

( ، سنننننه يلحنننننظ جن 4) ( و3)  وبنننننال،ظر فننننني  ا،نننننات الجننننندولين
متوسنننننط التضنننننحيات النلينننننة، ومتوسنننننط التضنننننحيات االقتصنننننادية 

جعلننننى م،نننه ع،نننند  اآلبنننا ومتوسنننط التضنننحيات االجتماعيننننة، لننندد 
ااميننننننات، وإليجنننننناد مواضننننننك ال ننننننرو  بننننننين متوسننننننطات محنننننناور 
االسننتبا،ة وفنني مجموعيننا النلنني، تننم اسننت دام ا تبننار جقننت ال ننرو  

LSD  ت ،تاعجنننه جن ال نننرو   ينننر للمقار،ننات المتعننندد  الننن ي نشننن
دالنننننة علنننننى مسنننننتود التضنننننحيات االقتصنننننادية، والمسنننننتود النلننننني 
للتضحيات  بين تضحيات اابوين، فيما نا،ت ه،او  فرو  دالنة 

( 5) والجدوت  اآلبا على مستود التضحيات االجتماعية لصال  
 يوض   لوب

 استبا،هللمقار،ات المتعدد  لتحديد اتجاه ال رو  الدالة إحصاعيلا في محاوري  LSD،تاع  ا تبار جقت فر  دات  (5) جدوت
 تعليم ااب،ا  من وجية ،ظر  طلبة الجامعات السعوديةالوالدين من ججت لتضحيات 

التضحيات  التضحيات االجتماعية لالم التضحيات االقتصادية لألب المتوسط الحسابي 
 الكلية

التضحيات االقتصادية 
 - - 0.07 2.48 لألب

التضحيات االجتماعية 
 - **0.18 - 2.35 لألب

 0.06 - -  التضحيات الكلية
 إجابة السؤال الثاني:نتائج 

  مسننننننتود داللننننننة إحصنننننناعية ع،نننننند   ات داللننننننة هننننننت توجنننننند فننننننرو 
(a≤0.05 بين إجابات طلبة الجامعات السعودية ،حو ما يقدمه )
هما منننننن تضنننننحيات منننننن ججنننننت تعلنننننيميم، عاعننننند  لننننننت منننننن لنننننداوا

النلينة التعليمينة التني يندرس المتريرات التالينة: الج،س،،نو، ملنينة 
بيننا الطالنن ، ت صننص النليننة التنني ينندرس بيننا الطالنن ، المعنندت 
الترانمننني للطالننن ، د نننت ااسنننر ، تعلنننيم الوالننندين، عننندد اا نننو ، 
مقنندار مننا تلقنناه جحنند الوالنندين مننن والنندييما مننن تضننحية فنني سننبيت 

 تعليميما ب
ت جمنننننوعتين مسنننننتقلتين للمترينننننرات  ا(6الجننننندوت )وباسنننننت دام ا 

المسننننتود الم،نننناعي، وا تبننننار تحليننننت التبنننناين ااحننننادي للمتريننننرات 
 اانمر من مستويين وجد اآلتي:

 متغير الجنس -1

 ( جن قيمة "ت" قد جا ت دالة ع،د6) نش ت بيا،ات الجدوت 
وجيضننننال  اآلبننننا يقدمننننه  بال،سننننبة لمننننا (a≤0.05)  داللننننةمسننننتود  

من تضحيات لتعليم ااب،ا ، تبعال لمترير الج،س لصال   ااميات
التضنننحية  يعننندالننن نور فننني المجمنننو، النلننني للتضنننحيات، وفننني بُ 

 االقتصنننننننناديةوالتضننننننننحيات ، ل بننننننننا  االجتماعيننننننننةو  االقتصننننننننادية
عرون بتقننننديم آبنننناعيم لألميننننات ممننننا يع،نننني جن ااب،ننننا  النننن نور يشنننن

منر منن تلنو جنت تعلنيميم، جنتضحيات اقتصنادية واجتماعينة منن ج
ع،نند مسننتود  ت قيمننة "ت" دالننة،ننا نامنننيننا اإل،نناث، ب شننعرالتنني ت
التي تقندميا  التضحية االجتماعية في محور ( a≤0.05) داللة 

وفني المسنتود النلني للتضنحيات ااميات من ججت تعليم ااب،نا ، 
 توجنننند ،ننننه : جممننننا يمنننننن معننننه القننننوتلصننننال  النننن نور، لألميننننات 

مننن ميننات مننه ااا تلفننات بننين إجابننات اإل،نناث والنن نور فيمننا تقد
وننن لو فنني المسننتود ،ينجب،اع جننت تعلننيممن ج،تضننحيات اجتماعيننة
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جن  نالنن نور يننرو الطلبننة  جنلصننال  النن نور، جي  النلنني للتضننحية
جنمنر ممننا  مننن ججنت تعلننيميم اجتماعينةاامينات يقندمن تضننحيات 

 ب المستود النلي للتضحيات، ون لو في تراه الطالبات اإل،اث

مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا  تبعال ،تاع  ا تبار "ت" لدالة ال ر  الستجابة جفراد العي،ة على  (6) جدوت  
 لمترير الج،س

 ط المتوس الجنس N المحاور

l
ية 

ضح
ت

باء
اآل

 
ليم

لتع
 

ناء
ألب

ا
 

 36.83 أنثى 826 0.0000 4.96 40.66 ذكر 687 التضحيات االقتصادية
 43.03 أنثى 826  0.0000 4.08 46.68 ذكر 687 التضحيات االجتماعية

 79.86 أنثى 826 0.0000 7.07 87.34 ذكر 687 التضحيات الكلية

يم 
تعل

ت ل
مها

األ
ية 

ضح
ت

ناء
ألب

ا
 

 37.01 أنثى 826 0.06 1.93 38.29 ذكر 687 التضحيات االقتصادية

 39.77 أنثى 826 0.03 2.18 42.23 ذكر 687 التضحيات االجتماعية

 76.78 أنثى 826 0.000 4.07 80.52 ذكر 687 التضحيات الكلية
 التي يدرس بها الطالب: الكلية ملكية -2

( جن قيمنننننة "ت" جنننننا ت دالنننننة بال،سنننننبة 7) يتضننننن  منننننن الجننننندوت 
لصننننننال  الطلبننننننة  اآلبننننننا للتضننننننحيات االقتصننننننادية التنننننني يقنننننندميا 

المسننجلين فنني نليننات  اصننة، ممننا يع،نني جن ه،نناو ا ننتلف بننين 
إجابننننات الطلبننننة المسننننجلين فنننني نليننننات تتبننننك جيننننة جهليننننة، وبننننين 
إجابننات الطلبننة المسننجلين فنني نليننات تتبننك جيننات حنوميننة، ،حننو 

لصننال  الطلبننة  مننن ججننت تعلننيميم اآلبننا التضننحيات التنني قنندميا 
 بالمسجلين في نليات  اصة

( جن قيمنة "ت" جنا ت  ينر دالنة فني 5)  يتض  من الجندوتنما 
  داللننة ينر دالنة ع،ند مسنتود ، التضنحيات االجتماعينة ل بنا  عندبُ 
(a≤0.05)  بننين طلبننة النليننات  ا تلفنناتممننا يع،نني عنندم وجننود

مننن تضننحيات  اآلبننا مننا يقدمننه الحنوميننة والنليننات ااهليننة حننوت 

علنننننى مسنننننتود فيمنننننا نا،نننننت قيمنننننة "ت" دالنننننة لل نننننرو  اجتماعينننننة، 
لألب،نا ، ب،نا  علنى  اآلبنا المجمو، النلي للتضحيات المقدمنة منن 

 يدرس بيا الطال ، حنومية جم  اصةبمترير تبعية النلية التي 
ع،نند  يننر دالننة  "ت" نا،ننتجن قيمننة  (7)الجنندوت يلحننظ مننن  نمننا

عد االقتصادية، وبُ عد التضحيات في بُ ( a≤0.05) داللة مستود 
التضننننننننحيات االجتماعيننننننننة، وننننننننن لو المجمننننننننو، النلنننننننني لمجمننننننننو، 
التضنننحيات المقدمنننة منننن اامينننات لتعلنننيم ااب،نننا ، ممنننا يع،ننني جن 
إجابننننات الطلبننننة المسننننجلين فنننني نليننننات  اصننننة لننننم ت تلننننف عننننن 

ن ات جقنننرا،يم فننني النلينننات الحنومينننةإجابننن ، لننننن اتجننناه العلقنننة وا 
حيات المقدمة من قبنت اامينات ضنا،ت ال رو   ير دالة في الت

 لصال  طلبة النليات ال اصةب جا 

(،تاع  ا تبار "ت" لدالة ال ر  الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا  تبعال لمترير 7) جدوت
 التي يدرس بيا الطال النلية ،و، 

نوع المؤسسة التي  N المحاور
مستوى  قيمة "ت" المتوسط يدرس بها الطالب

 الداللة

ية 
ضح

ت
باء

اآل
 

ليم
لتع

 
ناء

ألب
ا

 

 39.18 خاص 277 0.02 2.20 36.63 حكومي 1236 التضحيات االقتصادية

 46.48 خاص 277 0.09 1.65 44.86 حكومي 1236 التضحيات االجتماعية

 85.66 خاص 277 0.00 5.1 81.49 حكومي 1236 التضحيات الكلية

ية 
ضح

ت
يم 

تعل
ت ل

مها
األ

ناء
ألب

ا
 

 37.76 خاص 277 0.66 0.42 37.21 حكومي 1236 التضحيات االقتصادية

 42.13 خاص 277 0.09 1.67 40.75 حكومي 1236 التضحيات االجتماعية
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 79.34 خاص 277 0.09 1.71 77.69 حكومي 1236 التضحيات الكلية
 الكلية التي يدرس بها الطالب:تخصص -3

ع،ننند ( فنننإن قيمنننة "ف" نا،نننت دالنننة 8) يتضننن  منننن الجننندوتونمنننا 
علننى مسننتود التضننحية النليننة ل بننا  ( a≤0.05)  داللننةمسننتود 

علننننننننى مسننننننننتود التضننننننننحيات االقتصننننننننادية  وننننننننن لو وااميننننننننات،
والتضحيات االجتماعية ل با  وااميات، وف  مترير النلية التني 

 يدرس بيا الطال ب 
،تاع  ا تبار "ت" لدالة ال ر  الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا  تبعال لمترير النلية (8) جدوت

 التي يدرس بيا الطال 

 N المحاور
المتغير: الكلية التي يدرس بها 

المتوسط  الطالب
 الداللة قيمة "ف" الحسابي

 مستويات المتغير

ية 
ضح

ت
باء

اآل
 

ناء
ألب

م ا
علي

لت
 

 التضحيات االقتصادية
 46.06 علوم صحية 442

 45.78 علوم تطبيقية 518 0.006 5.216
 42.75 علوم إنسانية 571

 التضحيات االجتماعية
 42.3 علوم صحية 442

 38.59 علوم تطبيقية 518 0.006 5.22
 35.09 علوم إنسانية 571

 التضحيات الكلية
 88.36 علوم صحية 424

 84.37 علوم تطبيقية 518 0.000 20.8
 77.84 علوم إنسانية 571

ناء
ألب

م ا
علي

 لت
ت

مها
األ

ية 
ضح

ت
 

 التضحيات االقتصادية
 40.61 علوم صحية 424

 37.36 علوم تطبيقية 518 0.000 21.36
 34.21 علوم إنسانية 571

 التضحيات االجتماعية
 41.98 علوم صحية 424

 41.92 علوم تطبيقية 518 0.000 7.87
 38.14 علوم إنسانية 571

 التضحيات الكلية
 82.59 علوم صحية 424

 79.28 علوم تطبيقية 518 0.000 14.87
 72.35 علوم إنسانية 571

 Scheffe' Test  ولتحديد الفروق تم استخدام اختبدار شديفي  
 عن اآلتي: (9) كما يتضل من الجدول   الذي كشفت نتائج 

 ( a≤0.05)  داللنةع،ند مسنتود  وجود فنرو  دالنة إحصناعيال  .1
بين استجابات الطلبة في النليات الصحية ،حنو التضنحيات 

والمسننتود النلنني للتضننحيات المقدمننة ليننم مننن  ،االقتصننادية
نلينات العلنوم اإل،سنا،ية، ، وبين اسنتجابات الطلبنة فني اآلبا 

 تجابات الطلبة في النليات الصحيةبلصال  اس
فننني ( a≤0.05)  داللنننةع،ننند مسنننتود ونننن لو وجنننود فنننرو   .2

إجابنننة الطلبنننة ،حنننو التضنننحية االقتصنننادية ل بنننا  ومجمنننو، 
بنننين إجابنننات طلبنننة النلينننات  اآلبنننا التضنننحيات التننني قننندميا 

جابنننات طلبنننة نلينننات العلنننوم اإل،سنننا،ية، لصنننال   التطبيقينننة وا 
 ةبإجابات طلبة العلوم التطبيقي

( a≤0.05)  مسنتود داللنة إحصناعيا ع،ندوجود فنرو  دالنة  .3
ااميننننننننات مننننننننن تضننننننننحيات اقتصننننننننادية  علننننننننى مننننننننا قدمتننننننننه

بننين إجابننات  ،وفنني المجمننو، النلنني للتضننحيات ،جتماعيننةوا
جابنننننات طلبنننننة  ،طلبنننننة نلينننننات العلنننننوم الصنننننحية نليننننننات الوا 

 بالعلوم الصحية طلبة اإل،سا،ية لصال  إجابات
( a≤0.05)  داللنةع،ند مسنتود وجود فنرو  دالنة إحصناعيال  .4

جتماعينة واعلى ما قدمته ااميات من تضنحيات اقتصنادية 
إجابننننات طلبننننة النليننننات  للتضننننحيات بننننينوالمجمننننو، النلنننني 

لصننننال   ةالنليننننات الصننننحيبننننين إجابننننات طلبننننة و  التطبيقيننننة،
الصنننحية، وجيضنننا ه،ننناو فنننرو  بنننين ات نلينننالإجابنننات طلبنننة 

التطبيقيننننة علنننننى التضننننحيات التننننني إجابننننات طلبننننة النلينننننات 
يا ااميننننننات فنننننني الجا،نننننن  االقتصننننننادي واالجتمنننننناعي قنننننندمت

نليننننات والمجمننننو، النلنننني للتضننننحيات، وبننننين إجابننننات طلبننننة 
 العلوم اإل،سا،ية، لصال  إجابات طلبة النليات التطبيقيةب
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استجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا  في  " للنشف عن ال رو ،تاع  ا تبار "شي يه (9) جدوت 
 تبعال لمترير النلية التي يدرس بيا الطال 

 N المحاور
المتغير: الكلية التي يدرس بها 

المتوسط  الطالب
 الحسابي

 
علوم 
 صحية

علوم 
 تطبيقية

 علوم
 إنسانية

 مستويات المتغير

ية 
ضح

ت
باء

اآل
 

ناء
ألب

م ا
علي

لت
 

 التضحيات االقتصادية
 **   46.06 علوم صحية 442
 **   45.78 علوم تطبيقية 518
    42.75 علوم إنسانية 571

 التضحيات االجتماعية
    42.3 علوم صحية 442
    38.59 علوم تطبيقية 518
    35.09 علوم إنسانية 571

 التضحيات الكلية
 **   88.36 علوم صحية 424
 **   84.37 علوم تطبيقية 518
    77.84 علوم إنسانية 571

ناء
ألب

م ا
علي

 لت
ت

مها
األ

ية 
ضح

ت
 

 التضحيات االقتصادية
 ** **  40.61 علوم صحية 424
 **   37.36 علوم تطبيقية 518
    34.21 علوم إنسانية 571

 التضحيات االجتماعية
 ** **  41.98 علوم صحية 424
 **   41.92 علوم تطبيقية 518
    38.14 علوم إنسانية 571

 التضحيات الكلية
 ** **  82.59 علوم صحية 424
 **   79.28 تطبيقيةعلوم  518
    72.35 علوم إنسانية 571

 المعدل التراكمي -4
ع،نند مسننتود ( جن قيمننة "ت" جننا ت دالننة 10) نمننا يشننير الجنندوت

فنني التضننحيات االجتماعيننة والمجمننو، النلنني ( a≤0.05)  داللننة
واامينات منن ججنت تعلنيم  اآلبنا التي يبن ليا ننت منن  ،للتضحيات

ممننا يع،نني جن  ااب،ننا ، لصننال  إجابننات طلبننة المعنندالت ااعلننى،
 إحساسنننننيمإجابنننننات الطلبنننننة قننننند تنننننأمرت بالمعننننندت الترانمننننني فننننني 

بالتضحيات االجتماعية، والمجمو، النلي للتضحيات المقدمة من  

فيمننا نا،ننت قيمننة "ت"  يننر دالننة  ،جب،نناعيموااميننات لتعلننيم  اآلبننا 
جنت واامينات منن ج اآلبنا لتي يب ليا افي التضحيات االقتصادية 

حنننننوت تقينننننيميم الطلبنننننة  إجابنننننات ، ممنننننا ي يننننند بنننننأنتعلنننننيم ااب،نننننا 
تلننننو التضننننحيات  تنا،نننناالقتصننننادية سننننوا  ج الوالنننندين تضننننحياتل

لنننننم تتنننننأمر بمعننننندت الطلبنننننة  اامينننننات واآلبنننننا  جمقدمنننننة منننننن قبنننننت 
 بالترانمي

 ،تاع  ا تبار "ت" لدالة ال ر  الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا  تبعال لمترير (10) جدوت
 المعدت الترانمي

قيمة  المتوسط المتغير: المعدل التراكمي N المحاور
 مستويات المتغير الداللة "ت"

ية 
ضح

ت
باء

اآل
 

ليم
لتع

 
ناء

ألب
ا

 

 39.40 وأعلى 3.75 1154 0.201 0.54 38.78 3.75أقل من  359 التضحيات االقتصادية

 47.1 وأعلى 3.75 1154 0.05 1.99 45.00 3.75أقل من  359 التضحيات االجتماعية

 86.5 وأعلى 3.75 1154 0.00 3.3 83.78 3.75أقل من  359 التضحيات الكلية

يم 
تعل

ت ل
مها

األ
ية 

ضح
ت

ناء
ألب

ا
 

 38.75 وأعلى 3.75 1154 0.142 1.71 37.39 3.75أقل من  359 التضحيات االقتصادية

 43.62 وأعلى 3.75 1154 0.000 3.51 40.03 3.75أقل من  359 التضحيات االجتماعية

 82.37 وأعلى 3.75 1154 0.000 5.3 77.42 3.75أقل من  359 التضحيات الكلية
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 دخل األسر  -5
  داللنننننننننةع،ننننننننند مسنننننننننتود ( جن قيمنننننننننة "ت"11) يشنننننننننير الجننننننننندوت  

(a≤0.05 ) جننا ت دالننة بال،سننبة لمحننور التضننحيات االقتصننادية
وااميات،وننن لو جننا ت دالننة لمحننور التضننحيات  اآلبننا لنننت مننن 

 اآلبنننا االجتماعينننة لألمينننات، وجيضنننال للمجمنننو، النلننني لتضنننحيات 
واامينننننات، ممنننننا يع،ننننني وجنننننود ا تلفنننننات بنننننين إجابنننننات الطلبنننننة 

جابنننات الطلبنننة  نيالم،تمننن إلنننى جسنننر  ات د نننت متوسنننط وجعلنننى، وا 
إلننننى جسننننر  ات د ننننت جقننننت مننننن المتوسننننط فنننني محننننور  نيالم،تمنننن

التضحيات االقتصادية ل با  وااميات، والتضحيات االجتماعية 

يننننات، واام اآلبننننا لألميننننات، والمجمننننو، النلنننني للتضننننحيات ع،نننند 
لى، ن اسر  ات د نت متوسنط فنأعيلصال  إجابات الطلبة الم،تم

نا،نننننننت قيمنننننننة "ت"  ينننننننر دالنننننننة فننننننني محنننننننور التضنننننننحيات  بي،منننننننا
ل با ، ممنا يشنير إلنى عندم وجنود فنرو  جوهرينة فني جتماعية اال

 بنننا  ب،نننا  ل جتماعينننة إجابنننات الطلبنننة فننني محنننور التضنننحيات اال
الننتمعن فنني  ا،ننات المتوسننطات علننى مسننتود د ننت ااسننر ، لنننن 
لتضننننحيات علقننننة فنننني محننننور االحسننننابية يشننننير إلننننى جن تجنننناه ال

ل با  يسير لصال  إجابات جب،ا  ااسر التي د ولينا  االجتماعية
ن نا،ت ال رو   ير دالةب متوسط  وجعلى، وا 

،تاع  ا تبار "ت" لدالة ال ر  الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا  تبعال لمترير  (12) جدوت
 مستود الد ت

قيمة  المتوسط المتغير: دخل األسرة N المحاور
 مستويات المتغير الداللة "ت"

ية 
ضح

ت
باء

اآل
 

ليم
لتع

 
ناء

ألب
ا

 

 46.30 متوسط وأعلى 1354 0.000 3.41 41.40 أقل من المتوسط 159 التضحيات االقتصادية

 46.35 متوسط وأعلى 1354 0.231 0.32 46.05 أقل من المتوسط 159 التضحيات االجتماعية

 92.65 متوسط وأعلى 1354 0.00 7.21 87.45 أقل من المتوسط 159 التضحيات الكلية

يم 
تعل

ت ل
مها

األ
ية 

ضح
ت

ناء
ألب

ا
 

 43.61 متوسط وأعلى 1354 0.00 3.87 39.77 أقل من المتوسط 159 التضحيات االقتصادية

 45.61 متوسط وأعلى 1354 0.00 3.39 40.77 أقل من المتوسط 159 التضحيات االجتماعية

 89.22 متوسط وأعلى 1354 0.00 10.3 80.54 أقل من المتوسط 159 التضحيات الكلية
 تعليم الوالدين-6

  داللنننةع،ننند مسنننتود ( جن قيمنننة "ت" 12)نمنننا يتبنننين منننن الجننندوت 
(a≤0.05 )ريننننر تعلننننيم الوالنننندين علننننى إجابننننات تجننننا ت دالننننة لم

 تعلنيميمالطلبة ،حو ما يقدمه ليم والدييم من تضحيات منن ججنت 
لصننال  جا  والمجمننو، النلنني للتضننحيات، علننى مسننتود المحنناور
باسنننننننتم،ا  محنننننننور التضنننننننحيات االجتماعينننننننة  المنننننننؤهلت العلينننننننا،

ن  ج،ننهمننك ملحظننة  ،لألميننات إال  ،نا،ننت قيمننة "ت"  يننر دالننةوا 
الطلبنننننة ممنننننن يحمنننننت  إجابننننناتتجننننناه العلقنننننة يسنننننير لصنننننال  اجن 

علننننى، ممننننا يع،نننني جن  الطلبننننة النننن ين يحمننننت جمينننناتيم مننننؤهلت ج
عرون جن التضنننننحيات يشنننننوالننننندييم منننننؤهلت جعلنننننى منننننن الما،وينننننة 

 المقدمنننة لينننم منننن والننندييم جعلنننى منننن جقنننرا،يم، ممنننن ي،تمنننون إلنننى
 والدين يحملون مؤهت ما،وي وجقتب

الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا  تبعال لمترير تعليم ،تاع  ا تبار "ت" لدالة ال ر   (12) جدوت
 الوالدين

قيمة  المتوسط المؤهل للوالدين N المحاور
 الداللة "ت"

ية 
ضح

ت
باء

اآل
 

ليم
لتع

 
ناء

ألب
ا

 

 41.56 الثانويتعليم فوق  903 0.00 3.02 37.14 ثانوية عامة وأقل 610 التضحيات االقتصادية

 46.41 تعليم فوق الثانوي 903 0.02 2.12 44.09 ثانوية عامة وأقل 610 التضحيات االجتماعية

 87.97 تعليم فوق الثانوي 903 0.00 9.08 81.23 ثانوية عامة وأقل 610 التضحيات الكلية

ية 
ضح

ت
مها

األ
ت  يم 
تعل

ل
ناء

ألب
ا

 

 39.57 تعليم فوق الثانوي 702 0.00 3.20 36.44 عامة وأقل ثانوية 811 التضحيات االقتصادية
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 42.53 تعليم فوق الثانوي 702 0.09 1.48 41.12 ثانوية عامة وأقل 811 التضحيات االجتماعية

 82.1 تعليم فوق الثانوي 702 0.09 3.28 77.57 ثانوية عامة وأقل 811 التضحيات الكلية
 عدد األخو  -7

  داللنننننةع،ننننند مسنننننتود ( جن قيمنننننة "ت" 13)يلحنننننظ منننننن الجننننندوت 
(a≤0.05 )  ن منن اعلى ما يقدمه الوالدلتأمير مترير عدد اا و

دالنة علنى  الطلبنة  ينرجب،ناعيم  بينا يشنعرنما  تضحيات اب،اعيم،
محنور التضننحيات االجتماعينة، والمسننتود النلني للتضننحيات ع،نند 

 نننو  ال ينننؤمر علنننى منننا واامينننات، ممنننا يع،ننني جن عننندد اإل اآلبنننا 
 ن من تضحيات اجتماعيةبايقدمه الوالد

فني حنين جننا ت قيمنة "ت" دالنة فنني محنور التضنحية االقتصننادية 
لدييم عدد ون لو ااميات، مما يع،ي جن الطلبة ال ين  اآلبا من 

جن والننننندييم يبننننن الن لينننننم تضنننننحيات  جقنننننت منننننن اا نننننو  يشنننننعرون
الننن ين لنندييم إ نننو  جنمننر منننن جربعنننة،  اقتصننادية جنمنننر مننن جقنننرا،يم

الدالننة إضننافة إلننى  يةاالقتصننادجن ال ننرو  فنني التضننحيات  ويبنندو
قننت اااالجتماعيننة لصننال  ااب،ننا   للتضننحياتفننرو  المتوسننطات 

حنو إحسناس الطلبنة ، سحبت متوسنطات التضنحيات النلينة ،اعددل 
 نو  ،حنو تقندير التضنحيات النلينة التني يقندميا ااقت فني عندد اإل

ليننننم إ ننننو  جنمننننر مقار،ننننة بننننأقرا،يم ممننننن  وننننن لو ااميننننات اآلبننننا 
  و  جقتبممن ليم إلصال  الطلبة 

(،تاع  ا تبار "ت" لدالة ال ر  الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا  تبعال لمترير عدد 13) جدوت
 اا و 

قيمة  المتوسط عدد األخوة N المحاور
 مستويات المتغير الداللة "ت"

ية 
ضح

ت
باء

اآل
 

ليم
لتع

 
ناء

ألب
ا

 

 37.65 أكثر من أربعة 1024 0.03 2.10 39.55 أربعة أخوة وأقل 489 التضحيات االقتصادية

 45.12 أكثر من أربعة 1024 0.92 0.12 45.04 أربعة أخوة وأقل 489 التضحيات االجتماعية

 82.77 أكثر من أربعة 1024 0.14 2.07 84.59 أربعة أخوة وأقل 489 التضحيات الكلية

يم 
تعل

ت ل
مها

األ
ية 

ضح
ت

ناء
ألب

ا
 

 36.39 أكثر من أربعة 1024 0.02 2.08 38.27 أربعة أخوة وأقل 489 التضحيات االقتصادية

 40.59 أكثر من أربعة 1024 0.78 0.29 40.83 أربعة أخوة وأقل 489 التضحيات االجتماعية

 76.98 أكثر من أربعة 1024 0.04 2.09 79.10 أربعة أخوة وأقل 489 التضحيات الكلية
تلقي األبوين تضحية من قبل والدديهما فدي السدابق إلكمدال  -8

 :تعليمهما
 داللننة  ع،نند مسننتود( جن قيمننة "ت"14) نمننا يظيننر مننن الجنندوت  

(a≤0.05 )  ،نا،نت دالنة لجمينك المحناور وعلنى مسنتود المجمننو
، ممننا يع،نني جن الطلبننة النن ين آبنناعيم وااميننات اآلبننا النلنني لنندد 

وجمينننناتيم تلقننننوا تضننننحية مننننن جبننننوييم هننننم جنمننننر قنننندر  علننننى تقننننديم 
 ااب،ا  ج، سيمب يقدرها التضحيات اب،اعيم نما 

 فنننيمنننر المترينننرات المسنننتقلة نمنننا جن ال،ظنننر فننني جمينننك جنننداوت ج
التنني اسننت دم  التضننحية االقتصننادية، واالجتماعيننة لنننل الوالنندين،

فنننني  ا،ننننة قيمننننة ا تبننننار"ت" يجنننند جن القيمننننة  "ت"، ا تبننننارفييننننا 
ت التنني ع،يننت بيننا الدراسننة، جننا ت ااعلننى ت"ت" لنافننة المتريننرا

إلنمننات الجنند جو الجنند ( ) مننن والنندييما ةاآلبننا  تضننحيمننر تلقنني ا
، 72ب9" ةاآلبننا  بقيمنننالمسننتود النلنني لتضننحيات  ىتعليميمننا علنن

مما يع،ي جن ه ا المترير قند جحندث آمنر قنوي علنى تقندير ااب،نا  
 للتضحيات التي يقدميا جباعيمب
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،تاع  ا تبار "ت" لدالة ال ر  الستجابة جفراد العي،ة على مقياس تضحية الوالدين من ججت تعليم ااب،ا  تبعال لمترير  (14)  جدوت
 تلقي الوالدين تضحية من والدييما إلنمات تعليميما

 :  النتائج مناقشة
وااميننننات يقنننندمان  اآلبننننا جظيننننرت ،تنننناع  الدراسننننة جن نننننل مننننن  

تضحيات لصال  تعليم ااب،ا  بدرجنة "متوسنطة" بحسن  منا يقندر 
ت رج ال،تيجة عن  ، ولم لو جب،اعيم من طلبة الجامعات السعودية

م، ننننرد   يننننةالتضننننحيات االقتصننننادية واالجتماع هنننن ا المسننننتود فنننني
وجيضا ااميات حيث جا ت متوسطة في ننل  اآلبا التي يقدميا 

، وهن ه ال،تيجنة (واامينات اآلبنا )لل من اابنوينالمحورين ولدد ن
 يننننننر مرضننننننية فنننننني ضننننننو  مننننننا تشننننننير لننننننه دراسننننننة تشننننننا،د تعنننننند 

zhang,2007)ودراسنننة فرا،سنننيس وآرتشنننر ،)Francis & 
Archer, 2005) منن جن الوالندين ااسنيويين يعمنلن لسناعات )

طنننوات منننن ججنننت جمنننك المنننات إللحنننا  جب،ننناعيم بالنلينننات، ومنننك منننا 
 ( ودراسة بيم Harris,2013) اع  دراسة هاريستؤند عليه  ،ت

من ت صنيص اابنوين  (Beams & Briggs ,2012) برير و  
ااوربينننون جننن  ال نبينننرال يتنننراوك بنننين ال منننس والملنننث منننن د ليمنننا   

 &  ,Zhou) لتعلنيم ااب،نا ب ومنا تشنير إلينه دراسنة "تشنو وننيم" 
Kim, 2006 وجسننرهم يعنند ون  ونالصنني،ي اآلبننا ( التنني تؤننند جن

قضية تعليم ااب،ا  هي القضية ااولى في جولوياتيم االجتماعية، 
 ,.Mc Ginnity et al) وآ رونوما جفادت به دراسة لن ماج،تي 

                                                           
تقسيم مترير مقدار حصوت الوالدين على تضحية من جبوييما إلى ملث تم †

ال جعرف(ال ي نان ) مستويات ،عم، وال، وال جعرف،وحج  المستود اا ير
، وفيما نان عدد جفراد 601عدد جفراد العي،ة ال ين ا  وا ه ا ال يار لأل  

 639العي،ة ال ين ا تاروا ه ا ال يار لألم 

وااميات من  بناعن الب،نوو  اآلبا ( من جن جنمر من ملمي 2012
 ا لتمويت تعليم جب،اعيمباايرل،دية  يعتقدون جن علييم جن يقترضو 

لسننببين : حدامننة  ةإلييننا متوقعننإن هنن ه ال،تيجننة التنني تننم التوصننت 
تجربنننة التعلنننيم فننني المجتمنننك السنننعودي وتشننننت المقافنننة المرتبطنننة 
بأهميتننه، وعمنن  منندها فنني الجنن ور المقافيننة  مقار،ننة بالمجتمعننات 
التنننني بننننندج بينننننا التعلنننننيم م،ننننن  جمننننند نتلنننننو التننننني احتضننننن،ت  البينننننة 

ياجنننات قافنننة ترتيننن  االحتالدراسنننات السنننابقة، ممنننا جضنننعف معنننه م
نننالمجتمك  يننة ننر جن مجتمعننات الرفاهااوليننة لألسننر , واامننر اآل

السعودي يسود فييا اعتقناد جن اإل، نا  علنى التعلنيم هنو مسنؤولية 
،سننبة للتضننحيات االقتصننادية، الدولننة فنني المقننام ااوت السننيما بال

فننني ضنننو  متوسنننط د نننت مرت نننك ،سنننبيال   ةمقلقنننوتعننند هننن ه ال،تننناع  
 لألفراد السعوديينب 

وبمقار،ة ،تناع  التضنحيات ع،ند ننل الوالندين يتنبن منن ال،تناع  جن 
المتوسنننط للتضنننحيات االقتصنننادية واالجتماعينننة والمسنننتود النلننني 

 ا نا،نننت تلنننو إ ، وبا تبنننار منننااآلبنننا للتضنننحيات جنننا ت لصنننال  
حسننننبت قيمننننة "ف"  ال ننننرو  هنننني فننننرو  هامشننننية جم فننننرو  دالننننة،

، النن ي نشننف عننن  LSDلتحليننت التبنناين  ي القياسننات المتنننرر 
(  a≤0.05) داللننة عندم وجنود فنرو  دالننة إحصناعيلا ع،ند مسنتود 

بين متوسنط درجنات الطلبنة علنى محنور التضنحيات االقتصنادية، 
منن تضنحيات اجتماعينة  اآلبا فيما نان ال ر  دات بين ما يقدمه 

، وهننن ه ال،تيجنننة اآلبننا وبننين اامينننات نمننا يقيمينننا ااب،ننا  لصنننال  
                       ليوا،نننننننننند ويننننننننننوهتننننننننننأتي علننننننننننى  يننننننننننر مننننننننننا ت ينننننننننند بننننننننننه دراسننننننننننة 

Huang & Yeoh, 2005) منن جن  اامينات الصني،يات لينن )

 N المحاور
المتغير: تلقي الوالدين تضحية 

قيمة  المتوسط †والديهما إلكمال تعليمهما
 الداللة "ت"

 مستويات المتغير

ء 
آلبا

ة ا
حي

ض
ت

ليم
لتع

 
ناء

ألب
ا

 

التضحيات 
 االقتصادية

 36.31 ال 522 0.00 3.1 39.32 نعم 390
التضحيات 
 االجتماعية

 42.01 ال 522 0.000 3.26 46.13 نعم 390

 78.32 ال 522 0.000 9.72 85.45 نعم 390 التضحيات الكلية

يم 
تعل

ت ل
مها

األ
ية 

ضح
ت

ناء
ألب

ا
 

التضحيات 
 االقتصادية

 34.59 ال 482 0.00 2.45 37.41 نعم 392
التضحيات 
 االجتماعية

 39.11 ال 482 0.03 2.20 41.63 نعم 392

 73.71 ال 482 0.01 2.12 79.03 نعم 392 التضحيات الكلية
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تاري  طويت من التضحية بأ، سين لضمان حيا   تعليمينة جفضنت 
 اب،اعينب

وااميننننات  اآلبننننا ور نننم جن التضننننحيات االقتصنننادية التنننني قننندميا 
على ، س الدرجة، في مستواها، و ال ر  ننان هامشني لن،نه جنا  

، فننإن جيضننا ، وحتننى فنني حننات عنندم وجننود جي فننر اآلبننا لصننال  
رجس المنننات ) راسنننات ،ظرينننة هننن ا ال يتوافننن  منننك منننا جنننا ت بنننه د

حنو االسننتممار فنني جن ااميننات سنجلن مننيلل جنمننر ، مننن( البشنري 
(، ومنا ت يند بنه دراسنة (Huisman & Smits, 2009ااب،نا  
( مننن جن ااميننات جنمننر اسننتعدادال (Bodycott, 2009بنندينات

ين علننى جب،نناعلتقننديم تضننحيات ماليننة و م،يننة فنني مقابننت حصننوت 
جنمننر إدرانننال  اآلبننا ، وقنند يعننود  لننو إلننى جن اآلبننا تعلننيم جينند مننن 

لقيمننة االسننتممار فنني تعلننيم ااب،ننا  وبالتننالي جنمننر تضننحية  بحنننم 
 اآلبننا % مننن  60ج،يننم جنمننر تعليمننال إ  نشنن ت بيا،ننات العي،ننة جن 

% من اامينات يحملنن 46يحملون مؤهت جامعي فأعلى، مقابت 
مؤهننننننت جننننننامعي وجعلننننننى فنننننني جا،نننننن ، جو ان مقافننننننة  المجتمننننننك 

 اآلبنننا م ااب،نننا  تقنننك علنننى عنننات  السنننعودي تجعنننت مسنننؤولية تعلننني
 جنمر من تحميت ااميات مسؤولية  لوب

مر المتريرات التي تم ا تبارها على مقدار جوبال،ظر في 
يتبين جن ه،او  (وااميات اآلبا ) التضحية لدد نل الوالدين

( لصال  a≤0.05)  داللةلة إحصاعية ع،د مستود فرو  دا
ال نور، للتضحيات االقتصادية، والتضحيات االجتماعية، 
والمستود النلي للتضحيات، وه ا متواف  إلى حد نبير مك ما 

 & Parishوويلس باري جا ت به ،تاع  دراسة 
Willis,1993) يميلون في استمماراتيم  ناآلبا  التايوا،ييجن ( من

وجن ه ا ال،مط من  في رجس المات البشري لصال  جب،اعيم ال نور،
ومك  بالسلوو قد ي،طب  على ،طا  واسك في جميك ج،حا  العالم

 ,Conley & Glauber ما ت يد به دراسة نو،لي وجلوبر
اليابا،يين جنمر ميلل في التطلك الستنمات  اآلبا من جن  ((2006

جب،اعيم ال نور دراستيم الجامعية، من استنمات اإل،اث ل، س 
، وال ي رج واقك الب،ية  المقافية في المجتمك من التعليم الدرجة
المقافية الشرقية، التي ترد جولوية جولى  عن الب،ية يالسعود
لما يرتبط بيم من مسؤوليات  اتعليم ال نور، ،ظرل في لألسر  

 بمستقبلل  عاعلية، تلقى على ناهليم
ير الطلبة للتضحيات ه،او فرو  في تقدنما تبين جن 

ل با ، ترتبط بمترير  التضحيات النليةاالقتصادية ومستود 

ملنية النلية التي يدرس بيا الطال ، لصال  النليات ااهلية، 
مما يع،ي جن ه،او ا تلف بين إجابات الطلبة المسجلين في 
نليات تتبك جية جهلية، وبين إجابات الطلبة المسجلين في 

ة االقتصادية والنلينليات تتبك جيات حنومية، ،حو التضحيات 
، لصال  طلبة النليات التي تعود ملنيتيا اآلبا التي قدميا 
على حين لم تنن ه،او فرو  بين إجابات طلبة لألهالي، 

النليات الحنومية والنليات ال اصة على ما تقدمه ااميات من 
 مر متوقك وه ا جتضحيات اقتصادية من ججت تعليم ااب،ا ب

اليف تعليم جب،اعيم على ااقت تن في العاد  اآلبا يدفك حيث 
نما ج،ه في العاد  فإن مسعولية تعليم ااب،ا   ل صت دراسي واحد،

 دون ااميات في البيعة السعوديةب اآلبا تقك على ناهت 
ن لم جما بال،سبة للتضحيات االجتماعية ل با  وااميات  فإ،يا وا 

فرو  بين متوسطات طلبة النليات ال اصة والنليات ه،او  تنن
فإن اتجاه العلقة جا  لصال  طلبة النليات  ،دالة الحنومية

ال اصة ال ين يشعرون بتقديم آباعيم وجمياتيم تضحيات جنبر، 
ولعت  و متوقك لسببين جوالل ان ااب،ا  يدرسون على حسابيم 

في جا، ، وفي جا،   اآلبا ال اص، يدفك نل تيا في العاد  
ضحيات تقديم نافة التعلى  يحرصون، اآلبا آ ر فإن 

لتحقي  شرط االجتماعية  لتحقي  اإل،جا  التعليمي المطلو ، 
جو ،على حسا  الدولة بتحقي  معدت عات   ،قت نل ة تعليم ااب،ا 

هم وجمياتيم ممن ي،تمون إلى وسط اجتماعي واقتصادي جن آبا 
جعلى، فطلبة النليات ال اصة هم من جب،ا  الطبقة االجتماعية 

 اهمية التعليمب ال ال، وبالتالي هم جنمر إدرانااعلى اقتصاديال ومقافي
نمننا جشننارت ،تننناع  الدراسننة جن ت صننص النلينننة التنني ينندرس بينننا 
الطالنننن  مننننؤمر علننننى مقنننندار التضننننحيات المقدمننننة مننننن الوالنننندين، 

 اآلبنا فطلبة النليات الصحية يحضون بتضنحيات اقتصنادية منن 
وااميننننات جنمننننر مننننن التضننننحيات المقدمننننة للطلبننننة فنننني النليننننات 
اإل،سا،ية، والنليات التطبيقينة، وطلبنة النلينات التطبيقينة يحضنون 
بتضننحيات جنبننر مننن التضننحيات التنني يحظننى بيننا طلبننة النليننات 

 اآلبا اإل،سا،ية، ولعت ه ا طبيعيال إ ا ما ج  ،ا بعين االعتبار جن 
واامينننننننات يتحسسنننننننون القيمنننننننة الوظي ينننننننة والمجتمعينننننننة الم،تظنننننننر  

النلينننات التننني ُيطلننن  عليينننا عننناد   اب،ننناعيم، الننن ين يدرسنننون فننني
لنو التضنحية ، وهنم يقندمون تالصنحية() جو ال، بنة لصن و نلينات ا

هم علننى وظنناعف مرموقننة تتحسننن بيننا علننى جمننت جن يحصننت جب،نناؤ 
جوضاعيم االقتصادية واالجتماعية من جا، ، والتي من المأموت 
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لندين مسنتقبلل، نمنا جن فننرص جن تن،عنس إيجابنال علنى جوضنا، الوا
العمنننت فننني سنننو  العمنننت السنننعودي، ومسنننتويات الننند ت ل ريجننني 
لنليات التطبيقية، جفضت حاالل من  ريجي النليات اإل،سنا،ية هن ا 

لندد ااسنر منن سنيولة  في جا، ، وفي جا،ن  ج نر منا يعتقند بنه

ال ر،ة بالنليات الصنحية والتطبيقينة الدراسة بالنليات اإل،سا،ية مقا
 عتقادهمب يستوج  النمير من التضحية في ا

واالقتصنننننننادية االجتماعينننننننة  نمننننننا تشنننننننير ال،تننننننناع  جن التضننننننحيات
، وااميننات اآلبننا المقدمننة مننن قبننت  للتضننحياتوالمسننتود النلنني 

 باسننننتم،ا  التضنننننحيات االقتصنننننادية المقدمننننة منننننن قبنننننت اامينننننات،
تننأمرت بالقنندر  المورومننة بحسنن  مننا يشننير ليننا المعنندت الترانمنني، 
حينننث جن الطلبنننة ااعلنننى فننني المعننندت هنننم الننن ين حظنننوا ب،صننني  

 االقتصنننننادية واالجتماعينننننة والنلينننننة اآلبننننا جنبننننر منننننن  تضنننننحيات 
وا  ا منننا ننننان المعننندت  ،والنلينننة االجتماعينننة ااميننناتتضنننحيات و 

الترانمنني هننو جحنند مؤشننرات القنندر  العقليننة فإ،ننه يمنننن القننوت: إن 
               هننننننن ه ال،تيجنننننننة تت ننننننن  منننننننك منننننننا توصنننننننلت لنننننننه دراسنننننننة بري،تننننننننون

 (Brinton, 1988)  منن تنأمر مشنارنة الوالندين بدرجنة منا يبدينه
شنننننري يسنننننميه علمنننننا  رجس المنننننات البالط نننننت منننننن قننننندرات جو منننننا 

جمنننننننا عننننننندم تنننننننأمر التضنننننننحيات  المنننننننوروث " القننننننندرات الورامينننننننة"،
االقتصننادية لنندد ااميننات تبعننال للمعنندت الترانمنني، فقنند يعننود نمننا 

فنني  اآلبننا سننب  القننوت ان تعلننيم ااب،ننا  هننو فنني العنناد  مسننؤولية 
 البيعة السعوديةب

واامينات  اآلبنا نما تبين جن التضحيات االقتصادية المقدمة من 
تننأمرت بمقنندار النند ت، وننن لو التضننحيات االجتماعيننة لألميننات، 

متوسنطة وجعلنى، وهن ا  ت ات د نو لصال  الطلبة الم،تمين اسنر 
دراسنننة مولنننندين  إليننننهاامننننور بحسننن  مننننا تشنننير أولينننا  ف، طبيعننني

ت يند اسنتعدادهم وقندرتيم  Mauldin et al.,2001)) وآ نرون 
يم فنني المسننتقبت، ويعتمنند عب،ننااعلننى النندفك مننك ارت ننا، منند راتيم 

و،سنننننننننبة ، هننننننننن ا االسنننننننننتعداد وهننننننننن ه القننننننننندر  علنننننننننى قنننننننننو  الننننننننند ت
 تتننأمروالقيمننة السننوقية لألصننوت المابتننة، علننى حننين لننم المد رات،
ولعنت بمترينر الند ت،  اآلبنا من  المقدمة  االجتماعيةالتضحيات 
ودي، ان االلت امنننات االجتماعينننة فننني المجتمنننك السنننع لنننو يعنننود 

لجميننك شننراع  المجتمننك، ممننا ي  نني ال ننرو  بننين طبقاتننه الم تل ننة 
 السيما لل نورب

و تننننننأمرت التضننننننحيات االقتصننننننادية ل بننننننا  وااميننننننات، وننننننن لو 
بنالمؤهلت التعليمينة، لصننال   اآلبنا التضنحيات االجتماعينة لندد 

ميننننات اانمننننر تعليمننننال هننننم جنمننننر واا اآلبننننا المننننؤهلت ااعلننننى، ف
د والل، وجنمر  إدرانال اهمية التعليم والتضنحية منن ججلنه، بحسن  

 (Deary et al. ,2005) آ نرون منا تشنير إلينه دراسنة دينري و 
مننن جن لتعلننيم الوالنندين جمننر فنني صننعود وهبننوط الدرجننة التعليميننة 

لألب،ننا  بشنننت ملحننوظ، فالوالنندين اانمننر تعليمننال يسننتممرون بشنننت 
جنبر في رجس المات البشري اب،اعيما، من  لت توفير مستويات 
عليننننا مننننن السننننلك وال نننندمات التنننني تنننندعم التعلننننيم، جومننننن  نننننلت 

ي ، س الوقت تبين جن درجة ت صيصيم وقت جطوت اب،اعيمب وف
المؤهننننننت لننننننم تننننننؤمر علننننننى مننننننا يقدم،ننننننه ااميننننننات مننننننن تضننننننحيات 

جننننت تعلننننيم ااب،ننننا ، ولعننننت  لننننو عاعنننند إلننننى جن ج اجتماعيننننة، مننننن
 اااميننات ااقننت مننؤهلل و ،تيجننة الفتقننارهن للتعلننيم، يبنن لن جيننودل 

متقاربننة، مننك مننا يب ل،ننه ااميننات المتعلمننات فنني محاولننة لتعننويإ 
ي جب،اعين، مما نا،ت معه تقار  قيم المتوسطات ما حرمن م،ه ف

لتضنننننننننحياتين االجتماعينننننننننة منننننننننك قنننننننننيم متوسنننننننننطات التضنننننننننحيات 
المننؤهلت التعليميننة  اعيننة التنني يقنندميا ااميننات مننن حملننةاالجتم
 العلياب

نمننا تبننين جن متريننر حجننم ااسننر  نننان متريننر مننؤمر علننى مقنندار 
واامينات لتعلنيم  اآلبنا التضحيات االقتصنادية المقدمنة منن قبنت  

ااب،ا ، ون لو على مستود التضحيات النلية لننل الوالندين، جمنا 
واامينات منن  اآلبنا ب صنوص التضنحيات االجتماعينة لننت  منن 

ججننت تعلننيم ااب،ننا ، فقنند جننا ت  ال ننرو   يننر دالننة علننى مترينننر 
وااميات  اآلبا حجم ااسر ، لنن اتجاه العلقة للمتوسطات ع،د 

قت، وقد يعود  لو إلى جن التعلنيم فني دد ااب،ا  اانان لصال  ع
المملنننة يقنندم فنني جميننك المراحننت فنني جا،نن ، وارت ننا، د ننت ال ننرد 

  المملنننة جهمينة عالينة للتعلنيم فني إبننل ،وعنال منا، جو قند يعنود إلنى 
مننر ،تنناع  متريننر النند ت جوي،سننح  ه،ننا ، ننس القننوت ع،نند م،اقشننة 

منننننه عنننننادات وتقاليننننند ما النننننت تحنعلنننننى التضنننننحيات االجتماعينننننة 
الوالندان  اف يستصع  معيناعر اجتماعية مل مة تصت إلى حد اا

اإلفنننلت م،ينننا بصننننرف ال،ظنننر عننننن حجنننم ااسننننر  لصنننال  تعلننننيم 
اشنى منك منا جنا ت بنه ااب،ا ، وه ه ال،تيجة فني ج عينا ااوت تتم

سنر  عامنت من جن حجم اا (Hamilton, 2013) دراسة هاميلتو
ن من تضحيات، فنلما  اد عدد ااب،نا  فني قوي فيما يقدمه الوالدا

ااسننر ، نلمننا قلنننت المننوارد التننني ت ننص نننت ط نننت، سننوا  جنا،نننت 
 موارد فنرية جم اجتماعية ت اعلية جم اقتصاديةب 
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نما جوضحت ال،تاع  جن مترينر " تلقني تضنحية منن قبنت والندييما 
اسنننننم فننننني التضنننننحيات " مترينننننر حفننننني السننننناب  إلنمنننننات تعليميمنننننا

وااميننات، فنني الجا،نن  االقتصننادي، وعلننى  اآلبننا مننن  المقدمننة، 
مسننتود التضننحيات النليننة، ممننا يع،نني جن إدراو جهميننة التضننحية 
من ججت التعليم، هو موروث مقافي فني ااسنر عبنر الن من، وهن ا 

   وبنننننننناوت يلمانتجشننننننننارت  إليننننننننه دراسننننننننة سننننننننمننننننننا مننننننننا يت نننننننن  مننننننننك 
(Steelman & Powell ,1991 من )ن استممار الوالدين في ج

العنننالي ي يننند إ ا تلقنننى الوالننندان ج، سنننيما دعمنننال مادينننال منننن التعلنننيم 
 بوالدييما، وهو ما يشير إلى استمراريته عبر ااجيات

 :  التوصيات والمقترحات
 :بال،قاط باآلتي نتام،تاع  البحث توصي الباح في ضو 

ت يننند الحننناف  لننندد للتعلنننيم العالي، ةاسنننتراتيجيات تمويلينننب،نننا   ب1
 المشنننننننننننارنة فننننننننننني نل نننننننننننة التعلنننننننننننيمجولينننننننننننا  اامنننننننننننور منننننننننننن 

 في التعليم الجامعي ااهليب ،نالتوسكاب،اعيم
لبننرام  إعلميننة تمقي يننة، عننن جهميننة تقنننديم  إسننتراتيجيةب،ننا   ب2

م ينننننند مننننننن التضنننننننحيات االقتصننننننادية واالجتماعيننننننة لتعلنننننننيم 
  لو على رفاه ااب،ا  و الوالدين مستقبللبو،تاع  ااب،ا ،

التضننحيات الوالديننة فنني مراحننت  نمسننتقبلية عننإجننرا  بحننوث  ب3
تعليمينننننننة ج نننننننرد، وتأمرهنننننننا بعوامنننننننت ج نننننننرد، ممنننننننت مقننننننندار 

 ،عمر الوالدين،ببببال باالد ار
 المراجع

(ب العلقنننة بنننين رجس المنننات البشنننري 2012 ) عبننند اهإبنننراهيم،  الننند  
دار  الجننننننود   ، 91،مجلددددددة اإلدار  والتخطدددددديطب "دراسننننننة ،ظريننننننة"وا 

 ب205-218
ب ترجمننننة ج،ننننور  النننن  اقتصدددداديات التعلدددديم( 1993) جننننو، ، جر،ننننت 

 (؛ الجامعة اارد،ية: عمانب2000) السعيد 
(ب االسنتممار فني تعلنيم ااب،نا  1994) سياو،ة، فو ي و نرادشة، م،ينر

-236(،19) 21،دراسداتوعلقته بال صوبة الم ضنلة وال علينةب 
 ب259

(ب جبنننر  العوامنننت ااسنننرية المنننؤمر  علنننى 2006) شنننرا ، محمننند صنننال 
جامعة أم القرى للعلوم التربوية تود التحصيت الدراسيب مجلة مس

 ب 144-84(، 2) 18،واالجتماعية واإلنسانية
ب ،شنر  الحلول السياسدية لمشداكلنا األسدرية(ب 2013) العبيدلي، فريد 

 ب42، 176و ار  الشؤون اإلجتماعية،  -المود  اإلعلمية

(ب مجنناالت اإل، ننا  لألسننر السننعودية فنني 2013) المطننو،، فينند حمنند  
، مجلة العلوم اإلنسدانية االجتماعيدةضو  الط ر  ال، طية الما،يةب 

 ب  77 -62، 35
(ب التعلنننيم والتننندري  فننني دوت مجلنننس 2007) الميننندي، حسنننن محمننند 

التعننناون ال ليجننني: الت،مينننة المعرفينننة واالقتصنننادية بنننين االسنننتممار 
التعلدديم الجددامعي العربددي وتحددديات  ندددو  إسددتراتيجيةوالم،افسننةب 

 : الم،امةب 2007جنتوبر 25، 12القرن
     يإحصنننا ات التعلنننيم العنننالهنننن(ب 1436) التعلنننيم العنننالي -و ار  التعلنننيم

 اإللنترو،ي الموقك ،1/5/2015استت بتاري  
  http://www.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-

Ministry-for-Planning-and-Information-
affairs/HESC/Ehsaat/Pages/default.aspx 
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 عربية األمريكيةجامعة الالفي الملتحقين بالدراسة  وفلسطين المحتلة "الخط االخضر" القدس لدى طلبة المشكالت التكيفية
 سائد محمد ربايعة

 جامعة القدس المفتوحة
 فلسطين

 4/4/2016تاريخ القبول:                                11/1/2016تاريخ التسلم: 
الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية، في ضْوء  ”الخط االخضر“لمشكالت التكيفية لدى طلبة القدس وفلسطين المحتلة هدفت الدراسة الكشف عن ا

اسة ، اتبعت الدر متغيرات: الجنس، وعدد السنوات التي مضت على التحاق الطالب بالجامعة، ومكان السكن الدائم، والمعدل التراكمي. ولتحقيق األهداف أعاله
( فقرة، مثلت المشكالت 48الدراسة استبانة مكونة من ) استخدمتولجمع البيانات،  .( طالبا وطالبة317على عينة بلغ حجمها )طبقت المنهج الوصفّي، 

ى مستوى المجاالت الفرعية داة الكلية كانت متوسطة، أما علالت على األن درجة المشكالبيانات وتحليلها بينت النتائج أوبعد جمع  التكيفية في ستة مجاالت.
د فروق دالة فقد ترتبت المشكالت كاآلتي: االقتصادية، والسياسية، والصحية، والسكن والمواصالت، واالجتماعية، واألكاديمية. كذلك بينت الدراسة وجو 

مستوى مجال المشكالت السياسية، لصالح الطلبة لمتغير الجنس، على  تبعا  (، في المشكالت التكيفية لدى الطلبة α ≤ 0.05إحصائيا عند مستوى الداللة )
لمتغير عدد  ن عدم وجود فروق تبعا  لمتغير مكان السكن الدائم للطالب، في حين تبيّ  الذكور، كذلك تبين وجود فروق على مستوى المشكالت مجتمعة تبعا  

جه الطالب ة سالبة )عكسية( بين درجة المشكالت التكيفية التي تواكما بينت الدراسة وجود عالقة خطي .السنوات التي مضت على التحاق الطالب بالجامعة
جراء اختبار تحليل االنحدار المتعدد التدريجي وبعد إ .أن درجة تأثير المشكالت التكيفية في المعدل التراكمي كانت ضعيفة جدا   ومعدله التراكمي، واّتضح

(Stepwise Regressionتوّضح أن مجال المشكالت األ )حصائية.  مؤثر في المعدل التراكمي بداللة إية هو المجال الوحيد الكاديم 
 .(: المشكالت التكيفية، طلبة، فلسطين، الجامعة العربية األمريكية، الخط األخضرالكلمات المفتاحية)
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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. 

  :وأهميتهاخلفية الدراسة 
ث عنها في حدّ ز المصطلحات والمفاهيم المتف من أبر التكيّ  يعدّ 

لما يحمله هذا المصطلح من  المختلفة مجاالت العلم والمعرفة
ا أهمية بالغة في مجاالت جعله موضوعا  ذ عدة، مما معان  

وعلم النفس  ،اإلنسانوعلم  ،وعلم االجتماع ،العلوم الحياتية
ف بالمعنى البيولوجي كان قد شكل حجر الزاوية فالتكيّ  .والتربية

ر من خالله عن قدرة يعبّ ، الذي في نظرية دارون التطورية

على التالئم مع شروط البيئة  أو الكائن الحيّ  العضوية
 مفهومهالتكيف ب ديمومة بقائها، أّمالتحافظ على  ؛ومتغيراتها

 بها تتالئم الجماعة تيالعملية ال إنه يشير إلى تلكاالجتماعي ف
، 2009البقاء )الخالدي والعلمي،  مع الهدف، وبذلك، يمكنها

 .(14ص
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دل على السلوك يوالتكيف على وفق منظور علم النفس فإنه 
ومع الدوافع لم الطبيعي، مع شروط العا متالئما الذي يجعل الفرد

ن ، وبذلك، فإمطالب العالم االجتماعيالشخصية الذاتية، و 
ن ل ملى العملية التي يعدّ يشير إ ،هذا المنظورل وفقا   ،التكيف

المحيط  شروطى لإليستجيب  ؛سلوكهخاللها الفرد بناءه النفسي و 
لنفسه الشعور بالتوازن والرضا  الطبيعي واالجتماعي محققا  

 آخرونو  السنبل وعّبر (.14، ص2009ي والعلمي، )الخالد
عن عمق العالقة الثنائية بين التكيف وعلم النفس في ( 2005)

فعرفوه بأنه  ،التكيف أن ثمة علماء من عرفوا علم النفس بداللة
قدرة الفرد على التكيف مع متطلبات بيئته، العلم الذي يدرس 
 .وظروفه االجتماعية

 وآخرونريحـاني  سن عندمـاعي الحفالتكيف النفسـي واالجت 
تشـير إلـى تمتعه  ،( حالـة إيجابيـة لـدى الفـرد2018، ص2009)
الرضـا عن  هاالحياة الهانئـة التـي مـنالتي تتمثل بالمظاهر ب

 ،والتفـاؤل، والميـل إلـى المـرح ،الـذات، والشـعور بالسـعادة
انسجام  ذلك، إشارة واضحة إلىفي و  .واالسـتمتاع بالحيـاة

اإلنسان مع محيطه، بوصف التكيف تقنية تسمح للشخص 
؛ ألنه  عملية على فهم أفضل للوسط الذي يعيش فيه الحصول
الفرد نفسه أو البيئة  نالتعديل والتغيير اللذين قد يشمالتستدعي 

يرى لذلك، و  .المحيطة به، بهدف الوصول إلى حالة من االتزان
لفرد تؤدي به إلى حالة من بياجيه أن بروز حاجة معينة لدى ا

فقدان التوازن المعرفي، األمر الذي يدفعه إلى البحث عن وسيلة 
المعرفّي، وكان  التكيف، وصوال  إلى أو أسلوب لإلشباع ،للتعديل
: الفرد سيتّبع، من أجل ذلك، واحدة من الطريقتينأن قد أكد 

 ما لديه من مخططات وبنى  أو تعديل  أولهما قيامه بتغيير
فية لتتفق ومتطلبات البيئة ومعطياتها، وهذا ما أطلق عليه معر 

قيام الفرد (، ثانيهما: Accommodationمصطلح التالؤم )
ما لديه من مخططات وبنى لتنسجم و  ؛بتعديل البيئة ومعطياتها

 ,Assimilation( )Woolfolkمعرفية، وهذا ما سماه بالتمثل )
1995 .) 

عن ( 2010) الرفاعيث وتظهر أشكال التكيف في أثناء حدي
يشكل  الذي حسنالتكيف الأولهما  ،نالتكيف بأنها شكالن رئيسا

مع محيطه وصحة  فقااللفرد يعكس تو  واطمئنان   مصدر راحة  
بعض وغاياته، موظفا   أهدافهوذلك، نتيجة تحقيقه  نفسية له، 

تكيف ال ثانيهما:المجتمع، ط السلوكية التي ترضيه وترضي األنما

 ه،ويعبر عن سوء تكيف ،يشكل مصدر اضطراب له ئ الذيسيال
ه عدم قدرته على إشباع حاجاته وينتج عن ،النفسية وء صحتهوس

 لمجتمع. ودوافعه بطرق مرضية لنفسه ول
 الطارئة منعدة لمواجهة المواقف  أساليب إلى يلجأ الفرد عادةو 

عاقة الذي على مصدر اإل العدوان :معها، ومنهالتكيف أجل ا
الفيزيائي والنفسي، أو إشباع حاجاته، أو االنسحاب يحول دون 

اإلنكار )الخالدي  وأاالستسالم والخضوع )اإلذعان(، أو الكبت، 
وبالنسبة إلى العوامل التي تؤثر (.  13، ص2009والعلمي، 

حاجات الفرد شباع ، نحو درجة إكثيرة ومتشعبة في التكيف فإنها
لفسيولوجية كتأثير الغدد ، إضافة الى العوامل اولية والثانويةاأل
والطفولة وخبراتها )تعلم  ،والمظاهر الجسدية الخارجية ،فرازاتهاوا  

 وكذلك، مهارات التكيف( والقدرات العقلية التي يتمتع بها الفرد،
، 2009عوامل المستوى االجتماعي والثقافي للفرد )الداهري، 

 (. 58-56ص
سائر البيئات األخرى التعليمية ال تقل إشكاالتها مثل  ولعل البيئة

مع  حالة تكيف  وتوافق   المتعلمين إحداث هاأفرادالتي تتطلب من 
 عدة واملبأثر من عتحصلة مإذ إنها عملية المواقف التربوية، 

العقلية،  م، وقدراتهم، ونضج أهدافهم، منها: ميولهتخص أفراها
 هاموادو ، متعليمي في مؤسستهنحو النظام ال مواتجاهاته

. م، ومستوى طموحهمهم ومعلميبرفقائه موعالقتهالدراسية، 
 ال يقاس بمدى خلوه من المشكالتتكيف الطالب  وعادة، فإن

إيجابية تساعد  قدرته على مواجهتها، وطرح حلول  درجة ببل 
التكيف في البيئة  يتمثلو  .يميعلى تكيفه مع نفسه ومحيطه التعل

التربوية من  المؤسسةعلى التالؤم مع متطلبات  التعليمية بقدرته
ر رف التي تعمل على تطويتجاهات والقيم والمعاه لالتقّبلحيث 
 (.2006)ناصر،  ذاته
 شخصية تكوين في مهمة مرحلة الجامعي الشباب مرحلة إن

بوصفها  لجامعةوا  الطالب، في حياة حادا   منعطفا وتمثل ،األفراد
 نمطا   الطالب تمنح غنية خبرةتمثل  تربوية مستقلة مؤسسة
 هذه الفرد في له يتعرض ما فإن ولذلك، .الحياة في لفا  مخت

 بنيته على ةسلبيارا  ثآ تترك وصدمات ضغوط من المرحلة
 الشعورك نفسية اضطرابات شكلعلى  تظهر الشخصية،
 على تحصيله والخوف واإلحباط، بالنفس، الثقة وفقدان بالنقص،
 ه،تواجه التي القضايا مختلف في تفكيره شويشوت  الدراسي،
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يعيشها  التي الحياة مجمل في أو ،الحياة الدراسية في سواء
 .207)ص ،2002،وآخرون سعادة)

 يعتمـد  أساسـية  ركيـزة الجـامعي للطالـب النفسـية الصـحة وتعـدّ 
 أيـة ألنّ  ة؛الحيا في طموحه وتحقيق إنتاجيته وفاعليته في عليها
ال  الجامعيـة حياتـه في أثناء لها يتعرض حياتية ضغوط أو إعاقة

، والجسـمية النفسـية صـحته فـي سـلبية آثـارا   تتركبـد مـن أنهـا سـ
 وتقدمه نجاحهفي  تؤثر ومن ثّم، غير مباشرة، أو مباشرة بصورة

 بشكل، يالطالب الجامع ويكون .واالجتماعية الدراسية حياته في
 التـي لتغيـراتا متزامنـة مـع  المـؤثرة، العوامـل لهـذه عرضـة ،عـام
 مـن االنتقاليـة الفتـرة أثنـاء فـي معيـةالجا حياتـه عليـه فـي تطـرأ

 مؤلمـة، خبـرات إلـى يعرضـه قـد الـذي األمـر الرشد، إلى الطفولة
والتهديد)السـويلم،  واإلحبـاط القلـق مشـاعر  إثـارة إلـى تـؤدي

2002). 
إلى ما  (Smith & Ren, 2007) سميث ورنكل من  ويضيف
تختلف  تواجه الطالب الجامعي التي عدة أخرى مشكالتُذكر 
 :، التي منهاما كان يواجه في المدرسةن ع ا  كبير  تالفا  اخ

 ،االستقالل الذاتي والعاطفي إلىالتخطيط للمستقبل، والتحول 
ديدة، وتطوير عادات بناء عالقات جو واالعتماد على النفس، 

، وقد يكون هذا يتتفق ومرحلة التعليم الجامع دراسية مغايرة
في  و دراستهأرج وطنه، خا ابتعاثهكثر تعقيدا في حالة أ األمر

الذي يتطلب  األمر، الدائمبيئة ثقافية مختلفة عن مكان سكنه 
هذه  منه استحداث طرق وآليات تكيف جديدة تتجاوز

      الصعوبات.
يواجهون  الذين يدرسون خارج بلدانهم فإن الطلبة والجدير بيانه،

(، ,.Senel et alخرون )آو سنيل  كان أجملهامشكالت عديدة 
القدرة على أنها ب( 395، ص2013الزيود ) دراسة ورد في كما

الصعوبات و التوافق مع الدور الجديد في الثقافة الجديدة، 
لألسرة  الذات، والشوق  وتأكيد، والمشكالت المالية، األكاديمية
 األشقركما ورد في لطالب المغترب وينبغي لالوطن.  والحنين

في  قافة  وتوجها وفكرا  يختلفون عنه ث أفرادالتعامل مع  (2003)
عالقاته تضارب  إلىيؤدي قد  مماعالقاته االجتماعية، 

ويرى ه. على كاهل إضافيا شكل عبئا  ي االمر الذي، هاتناقضو 
 الطلبة تكيف دراسة يمكن ( بانه ال396، ص2013الزيود )
مناقشة  دون مع أفرادها وتوافقهم الجامعة،مع مجتمع  الوافدين

الجامعة ومحيطه بعاداته  مجتمع عم االجتماعي تفاعلهم
  وتقاليده.

الذين  وأ ،و المغتربينأ ،ن الطلبة الوافدين: فإجملة القولو 
 هم عرضة   ،ثقافة بيئتهم يدرسون في بيئات ثقافية مختلفة عن

الجديدة،  قد تحول دون تكيفهم مع الظروفعدة، لمشكالت 
 :هاهمأمن  ولعلّ 

 ,Wu) آخرونو  واو راسة د األكاديمية كما ورد في:المشكالت  
et al., 2015) ، ايزي وانجبديون ودراسة(Eze & 

Inegbedion, 2015،)  دراسة و  ،(2013الزيود ) دراسةو
ة النفسيالمشكالت و  ،(Maeen, et al., 2013) آخرونو  مائين

دراسة و ، (2013)مصطفى والشريفين  بنيدراسة  :كما ورد في
كما والثقافية  تماعيةاالجالمشكالت و  .(2009) آخرونو  البنوي

 ,Eze & Inegbedionايزي وانجبديون ) دراسةورد في: 
العازمي دراسة و  (،Sumra, 2012) سومرادراسة (، و 2015

المشكالت و  .(Bishop, 2009بيشوب )دراسة و  ،(2005)
(، Banjong, 2015) بانجونجدراسة  :كما ورد في االقتصادية
 & Wenhua) انجوز  ونهودراسة و  (،2013الزيود )ودراسة 

Zhang, 2013).  ايزي دراسة ما ورد في: كالمشكالت اللغوية و
لي دراسة و ، (Eze & Inegbedion, 2015وانجبديون )

 (.Li & Campbell, 2006)وكامبل 
ن أ جريت على الطلبة المغتربينأالتي دراسات السابقة ال وتؤكد

م قد ن سوء تكيفهأل ؛التكيف ضرورة ملحة لهذه الفئة من الطلبة
كملها، وينعكس سلبا على أمجرى حياتهم التعليمية ب يؤثر في

ن حسن أ أي ،صحيح ، والعكس)التحصيل( األكاديميدائهم أ
 ذلك نتيب كما ،تحصيلهم الدراسي على إيجاباسينعكس  همتكيف

ودراسة  ،(Banjong, 2015) دراسة بانجونجكل من: 
مائين ودراسة  ،(Ismail et al., 2013) خرونآإسماعيل و 
خرون آو  البنويودراسة ، (Maeen et al., 2013وآخرون )

 آخرونسيراك و  ودراسة (،2010سبيت )ودراسة  (،2009)
(Sirak, et al., 2000). 

 التعليم العالي للطلبة العرب داخل "الخط االخضر":
و "دولة الشعب أنها "دولة يهودية" بأ نفسها إسرائيلعرف تُ 

فيها ال تشمل جميع مواطني الدولة، فالهوية القومية  ،اليهودي"
نما  األكثرية هي فراد جماعة اثنية واحدةعلى أ تقتصر وا 

العرب  دمج مواطنيها إلى جادا   سعيا   تسع   نها لمإحيث اليهودية، 
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ن الحياة العامة بهدف الحفاظ في حياة الدولة، ال بل أبعدتهم ع
حكام ،على يهودية الدولة )ميعاري،  األقليةسيطرتها على هذه  وا 

 .(17، ص2014
 العربية الفلسطينية في  األقليةتعيش  ،وبناء  على ما تقدم

أقلية أصيلة  أنهاالرغم من ظروفا صعبة جدا ، على  إسرائيل
محدودة  أبنائهاإن الفرص المتاحة أمام  إذ(، األرض)أصحاب 

لهذه  المتتبع ويلحظ .المختلفة مناحي الحياة للغاية، ذلك في 
 ظاهرةوأّن األقلية ليست عادلة،  هذه تمثيل نسبةأن  القضية،

 بعامة، إسرائيلفي  الرسمي الجهاز مجملأيضا  التمييز تطال
 في العربية األقلية تشكلوجهاز التعليم والتعليم العالي خاصة، و 

في حين أن نسبة  %( من مجمل السكان،18حوالي ) إسرائيل
المركز كثير )ب ذلك من العالي أقل التعليم جهاز في تمثيلها

ويذكر مصطفى  .(41، ص2011، العربي للحقوق والسياسات
ن نسبة الطلبة العرب الذين رفضت طلبات ( أ21، ص2009)

( قد بلغت 2004عام )لل إلسرائيليةاقبولهم في الجامعات 
 ( من عدد الطلبات المقدمة. 49.2)
ملحوظة في نسبة الطالب ن هناك زيادة أ ت( د) ترى توتريو 

في الجامعات اإلسرائيلية  الملتحقين األخيرةي السنوات العرب ف
نسبة الطالب  جوهرية، كما أشارت إلى أن زيادة ليستلكنها 
في السنة الدراسية  المسجلين لنيل درجة البكالوريوسالعرب 

ن نسبة الطلبة كما أ %(،12.1) ( لم تتجاوز2010-2011)
ن بلغت حي ، في(%8.1)هي  المسجلين لنيل درجة الماجستير

 ، من مجمل%( فقط4.4) الدكتوراهنسبة المسجلين لنيل درجة 
مية االسرائيلية )باستثناء كاديالطالب في الجامعات والكليات األ

 بشكل عام لم تتجاوز ن نسبتهمأأي  ،الجامعة المفتوحة(
(9.5.)% 

وللتبصر في هذه النسبة المتدنية للطلبة الفلسطينيين في 
حث في االسباب التي تقف لبمة حاجة لث الجامعات االسرائيلية
أول هذه ، ولعل لهؤالء الطلبة طاردةالعوامل وراء هذه النسب، وال

العامة  على شهادة الثانويةمباشرة عدم االعتماد العوامل 
 ،االسرائيلية الجامعات للقبول في  ا  معيار بوصفه  )البجروت(

قبول والتشكيك في مصداقيته، واعتماد الجامعات على امتحان 
في  (39، ص2009(، ويشير مصطفى )البسيخومترييسمى )

هم أحد أ يعد)البسيخومتري( ن هذا االمتحان أ إلىهذا الصدد 
مام الطالب العربي أوية االساسية التي تقف يالعوائق البن

 مامأفي التعليم العالي، ويشكل عائقا  الفلسطيني في االنخراط
هذا صنف يو  .العربلفئة الطلبة  متناولية التعليم العالي

شروط المجموعة الطالبية التي تمكنت من استيفاء االمتحان 
ة المرحلة الثانوية جاز لتسجيل للجامعات بعد حصولها على إا

مام انخراط أ ان عائقينسلوبه ومضمونه يعدأ ن)البجروت(، أل
وجود  إلىتشير المعطيات و  .الطالب العربي في التعليم العالي

الطالب تحصيل و  ومعدالته الب العربيالطبين تحصيل فجوة 
نقطة لصالح الطلبة اليهود،  (120) إلىتصل  التي اليهودي

جيب السلوب التعليم الشائع في تيس (البسيخومتريامتحان ) فهو
بداعية، ويركز على الذي يوظف الطرق اإل ؛المدارس اليهودية

 باعمقابل ات ،في التدريس ساليب التحليليتبنى أو  ،تنمية التفكير
 حشو التلقينية، مركزا على التعليم العربي للطريقة جهاز

 العملية.  هذه في المعلم ، ومركزيةذهان الطلبةفي أ المعلومات
 يعد امتحانا متحيزا  ن امتحان )البسيخومتري( ، فإخرىأوبصيغة 

 التوجه الغربي إلىيميل في كل مضامينه  ؛ ألنهثقافيا  
 أيضا، العربية، ان باللغةاالمتح ذلك ويشملاألنجلوسكسوني، 

 عملية العبري، فتزيد النص عن حرفي بشكل ُيترجم الذي
 الطلبة اليهود. لصالح أصال الموجود الثقافي التوّجه من الترجمة

 (41ص ،2011، المركز العربي للحقوق والسياسات)
صحيفة فلسطين أون في بو جابر والمعيق الثاني كان ذكره أ

، )عقدة الجيل(بـ بما يسمى متمثال (27/9/2014)الين بتاريخ 
ي سن الدخول للجامعة، حيث يشترط في الطالب المتقدم أ

( عاما، أي بعد 21عن )ال يقل عمره  أن السرائيليةاللجامعات 
ة في جيش االحتالل، وعلى الرغم من أن انتهاء خدمته االلزامي

ال يخدمون الطلبة العرب الراغبين في االلتحاق في الجامعات 
( سنوات من 3مدة ) عليهم االنتظارإال أّنه يجب  ،الجيشفي 

على شهادة التوجيهي "البجروت" كي يسمح له  متاريخ حصوله
  لجامعة.التسجيل في اب
ذي يسود في ال يالطابع العنصر  المعيق الثالث يتمثل فيو 

 العرب لبةلطالجامعات، األمر الذي يعتبر أي نشاط يمارسه ا
في هذا الصدد كما عبر ف جبارين يويض نون،القاخارجا عن 

بأن  ،(27/9/2014صحيفة فلسطين أون الين بتاريخ )في 
من الطلبة العرب عن الدراسة في  ا  جماعي ا  هناك عزوف

"يتم مالحقة  عدة أجملها في قوله:سباب أل الجامعات االسرائيلية
الطالب العرب في الجامعات االسرائيلية تحت ما يسمى 
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االتهامات للطالب العرب من قبل جهاز "الطاعة" حيث توجه 
االمن العام في الجامعة، وعميد الطلبة، من خالل التجسس 

ورصد تعليقاتهم على وسائل التواصل  ،على الطالب العرب
وينظر للطالب العربي في  .االجتماعي والمنتديات الثقافيية

ذا شارك على أنه خائن وطابور خامس إ ئيليةالجامعات االسرا
 يات وطنية".في فعال

، 2011يصنف المركز العربي للحقوق والسياسات ) ا  خير أ
الطلبة العرب حول دون التحاق ( المعيقات السابقة التي ت44ص

بالتحديات سة تتمثل يبالجامعات االسرائيلية في ثالث فئات رئ
تحديات على ال الثقافية، ثمّ جتماعية االتحديات التعليمية،  فال

 . مستوى المؤسسة والجهاز
هاز التعليم ج عنصرية عن رض سابقافي ضوء ما عُ 

 فلسطينالقدس و العرب في الكثير من الطلبة فإن  ،اإلسرائيلي
لدراسة في االنتقال إلى ايجبرون على  ”الخط االخضر“المحتلة 
الفلسطينية )الضفة و  ردنيةاألالعربية و العالمية و  الجامعات
بغالبية الشهادات  إسرائيل لرغم من عدم اعترافعلى ا الغربية(

بذريعة عدم وجود اتفاقيات  والفلسطينية من الجامعات العربية
تستوعب جامعات لذلك،  .اإلسرائيلية سالم بينها وبين المؤسسة

الخط “الضفة الغربية آالف الطلبة من القدس وفلسطين المحتلة 
مفيد قسوم، نائب رئيس الجامعة  كتوردال فقد ذكر ،”االخضر

 أون الين فلسطينصحيفة يكية للعالقات الدولية في بية االمر العر 
"هناك ثالثة آالف طالب من  بأنّ  (27/9/2014) بتاريخ

تل يدرسون في الجامعة العربية فلسطينيي الداخل المح
البالغ  لبة الجامعةثلث مجموع طحوالي مريكية، ويشكلون األ

 ."عددهم تسعة آالف طالب
 مشكلة الدراسة:

وكية والنفسية من المشكالت التي فية السلتعد المشكالت التكي
سة ال والها علماء النفس والتربية أهمية خاصة في البحث والدراأ

غفال هذه المشكالت سيؤدي سيما في الميدان التربوي، إذ إن إ
الذي قد يسهم في تأثيرها في مجريات  غالبا الى تراكمها، األمر

م الدراسي على تقدمهم وتحصيلهو  ،بشكل عام حياة الطلبة،
في البيئة  هممن توافق الحدّ  ومن ثّم، بشكل خاص، ،كاديميواأل

وهذا األمر ال يقتصر على مراحل التعليم األساسي  .التعليمية
نما والثانوي تتطلب منهم  التي الدراسة الجامعية أيضا يشمل، وا 

، مما قد يشكل والتعامل مع شرائح أوسع ،لعب أدوار مختلفة

 متعقيدا،  تتطلب منه مشكالت أكثرى لإ معرضهمتغيرا آخر ي
 .توظيف استراتيجيات تكيفية أكثر تالئما وذكاء

أو مناطق خارج بالدهم  في جامعاتولعّل انتقال الطلبة للدراسة 
لمشكالت هذه ايضيف بعدا  جديدا لبعيدة عن أماكن سكنهم، 

بما يشمله  ،محيطهفي  وأ حرم الجامعة داخل تواجههمالتي قد 
اجتماعية  اظروف التي قد تفرز، جديدة عليهم تقاليدو  من عادات

من القدس  نيالوافد الطلبةولعل  .جديدة وأكاديمية ونفسية
الملتحقين في و ، ”الخط االخضر“ومناطق فلسطين المحتلة 

وفي الجامعة العربية االمريكية الجامعات الفلسطينية عموما  
لدراسة، إحدى هذه الفئات المغتربة عن وطنهم لهم  اخصوص
ضفة الغربية، متأثرة في يمتلكون ثقافة مختلفة عن ثقافة اللكونهم 

 خضع للقوانينيسكنون في مناطق تالثقافة اإلسرائلية، و 
 تتناول هذهولذلك،  .هم وتقاليدهمتأثرت في عادا اإلسرائيلية

لطلبة القدس وفلسطين المحتلة "الخط التكيفية  المشكالتدراسة ال
في  بالدراسة في الجامعة العربية األمريكيةاالخضر" الملتحقين 
 .ضوء عدة متغيرات

 سئلة الدراسة: أ
 المحتلة ( ما المشكالت التكيفية لدى طلبة القدس وفلسطين1
الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية ” الخط االخضر“

 األمريكية؟
هل توجد فروق في المشكالت التكيفية لدى طلبة القدس ( 2

الملتحقين بالدراسة في ” الخط االخضر“ تلةالمح وفلسطين
وعدد السنوات ، الجنس اتمتغير ل تبعاالجامعة العربية األمريكية 

 ؟الدائم هومكان سكنالتي مضت على التحاق الطالب بالجامعة، 
االجتماعية، ) يوجد تأثير للمشكالت التكيفية بمجاالتهاهل ( 3

ية، والسكن واألكاديمية، واالقتصادية، والسياسية، والصح
الخط “ المحتلة لدى طلبة القدس وفلسطين (والمواصالت

في  ،الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية” االخضر
 ؟ للطالب معدل التراكميال

 الدراسة: أهمية
 علماء النفس منحهاحيوية  ظاهرة التكيف تعّد مسألةن إ

 لدى الطلبة سيماال و  جادا ، اهتماما   واالجتماع وعلماء التربية
 القوى في إهدار مصدر تّمثل مةمه مشكلةوصفها المغتربين ب

 في  المّؤثرة العوامل بدراسة اهتمواأنهم  ة، كمايالبشرية والمال
مناخ أكاديمي  توفير في رغبة تكيف هؤالء الطلبة مستوى
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قدموا  التي العلمية األهداف تحقيق لى، يعمل عأفضل واجتماعي
 لىإ للتعرف هذه الدراسة أهمية برزت ،اهن منو  .أجلها من

المحتلة  المشكالت التكيفية التي قد تواجه طلبة القدس وفلسطين
االمريكية، التي قد يكون  "الخط األخضر" في الجامعة العربية

، كما تنبع أهميتها في كونها تسعى في تحصيلهم العلمي لها أثر
"الخط و دسالنقص في الدارسات التي أجريت على طلبة الق لسد

في دراسة ال ههذ نتائج تساعد أن المؤمل نولعله م األخضر"؛
 في وتسهم مستقبلية، الجانب التطبيقي كونها تؤسس لبحوث

 إدارة المعنيون في منها يستفيد توفير نتائج وتوصيات قد
الطلبة  دمجى لإ التي تسعى الفعالة البرامج وضعفي  الجامعة،
 .الجامعية البيئة في المتنوعة طةاألنش في امناسبدمجا  الوافدين

 أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف معينة، أهمها:

الى المشكالت التكيفية التي تواجه طلبة القدس التعرف إأوال: 
الملتحقين بالدراسة في  ”الخط االخضر“ المحتلة وفلسطين

 .يهاف تتركزالتي أي المجاالت ، و الجامعة العربية األمريكية
المشكالت حول طلبة ثانيا : تبيان فيما إذا اختلفت تقديرات ال

وعدد السنوات الجنس،  ات:باختالف متغير  التكيفية التي تواجههم
 التي مضت على التحاق الطالب بالجامعة، ومكان سكنه الدائم؟

تأثير للمشكالت التكيفية بمجاالتها وجد  إذاالكشف فيما ثالثا: 
اديمية، واالقتصادية، والسياسية، والصحية، )االجتماعية، واألك

الخط “والسكن والمواصالت( لدى طلبة القدس وفلسطين المحتلة 
الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية، في ” االخضر

 المعدل التراكمي للطالب؟ 
 الدراسة:محددات 

هذه الدراسة في الفصل الزمني: حيث أجريت  حدد( الم1
 (.2014/2015لثاني من العام الدراسي )الدراسي ا

 ./جنين/فلسطين( المحدد المكاني: الجامعة العربية األمريكية1
الخط “ المحتلة وفلسطين ،( المحدد البشري: طلبة القدس1

 الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية. ”االخضر
 التعريفات االجرائية:

ه به الفرد ن موقف يجاب  هي عبارة ع: المشكالت التكيفية( 1
إزعاجا  مور تسببأو مجموعة أ، مناسبا حالمنه ويتطلب 

التخلص  وألى المساعدة في حلها وضيقا للفرد يشعر بالحاجة إ

التي سيتم قياسها من خالل عالمة الطالب على أداة منها، 
 )االستبانة(.  الدراسة

تضم سكانا  من العرب استولت  ينة فلسطينيةدم القدس:( 2
( وضمتها لالراضي التي 1967عليها قوات االحتالل عام )

من الدولة االسرائيلية  (، واعتبرتها جزءا  1948احتلتها في العام )
  المزعومة. 

هي جميع االراضي  فلسطين المحتلة "الخط االخضر":( 3
عام االسرائيلي في  والمناطق التي استولت عليها قوات االحتالل

 .عرف بدولة اسرائيليُ  بات انشأت عليها مأو  ،(1948)
 الدراسات السابقة

 إلىبدراسة هدفت  (Sirak et al., 2000) سيراك وآخرونقام  
 الجدد في الجامعة، تطوير مقياس لمعرفة درجـة تكيـف الطلبة

 على عينة من الطلبة االسرائليين في السنة األولى في جامعة
الدراسة أظهرت نتائج  .األمريكية  (Masashotes)استوشوسم

مقيـاس التكيـف للحيـاة لوجود ارتباط ذي داللة بين الدرجة الكليـة 
ب طلبة السنة األولى وبين تسرّ  ،الجامعية واالستمرار بالدراسة

داللة إحصائية بـين  وجود عالقة ذي من الدراسة، كما ظهر
وبين المعدل التراكمي  ،مقياس التكيف األكاديميلالدرجـة الكلية 

األولى، إذ تبين أن الطلبة المتكيفين أكاديميا ، هم  لطلبة السنة
 الجامعـة. فيأكثر احتماال  للتخرج 

 الطلبة مشكالت لى الكشف عنإ( 2005العازمي ) وسعى 
 المتغيرات، ببعض وعالقتها األردنية، الجامعات الكويتيين في

 نتائج وطالبة، وأظهرت ( طالبا319من ) الدراسة عينة وتألفت
ت ترتب قد الكويتيون الطلبة التي يواجهها المشكالت أن الدراسة

 كاآلتي: المشكالت متوسطاتها الحسابية على بناء تنازليا   ترتيبا  
 كما االجتماعية. المشكالتثم  ،األكاديمية المشكالت، فالنفسية
 المشكالت حدة ترتيب الجنسين في بين اختالفا النتائج أظهرت

على  الذكور عند تنازليا ترتبتإذ  عليها، تقديراتهم متوسط حسب
 االجتماعية، ثم فاألكاديمية، النفسية، اآلتي: المشكالتالنحو 

: ترتيبا تنازليا على النحو اآلتي  فكان اإلناث لها ترتيب أما
 النفسية. ثم فاالجتماعية،  األكاديمية،

 (Li & Campbell, 2006لي وكامبل )في حين تناولت دراسة 
دا، من خالل ناليويين في جامعات نيوز مشكالت الطلبة االسي

بينت نتائج دراسته أن أهم  .( طالب وطالبة22مقابلته المباشرة )
المشكالت التي واجهتهم كانت في اللغة واستخدامها بطالقة، 
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لفة ه في الحد من عملية التواصل، واألواالختالف الثقافي ودور 
ير والتفاعل داخل الغرفة الصفية، ونقص الخبرة بالمعاي

خدمات الدعم  االكاديمية المعتمدة، وقدرتهم على االستفادة من
ن المدة التي مضت على وجودهم في المقدمة، كما تبين أ

 الجامعة لم تشكل متغيرا مؤثرا في عملية التكيف. 
درجة التكييف  (Bishop, 2009) بيشوب كذلك درس

لية االجتماعي في أوساط الطلبة الريفيين في الجامعات االسرائي
 في السنة االولى من الدراسة، وذلك حسب متغير الجنس،

( طالبا 78تمثلت عينة الدراسة بـ ) وجذور الطالب العرقية.
بينت ، و وطالبة في قسم الطب البشري في الجامعات االسرائيلية

في مسألة التكيف  ا  بالغ ا  الدراسة أن للتفاعل االجتماعي تأثير 
 صل الروسي واأللمانياأل جتماعي، وأن تكيف الطلبة ذوياال

خرى، في حين كان أفضل من تكيف الطلبة ذوي األصول األ
جنس  لتكيف االجتماعي ال يختلف باختالفبينت الدراسة أن ا

 الطالب. 
إلى  ( فقد هدفت التعرف2009) وآخرون البنويأما دراسة 

 النفسي التكيف مؤشرات في المؤثرة بعض المتغيرات
 قام حيث مؤتة، جامعة في الوافدينالطلبة  واالجتماعي لدى

 والدرجة الزواجية، والحالة بدراسة أثر الجنس، والجنسية، الباحث
التراكمي للطالب الوافد في  والمعدل الدراسية، العلمية، والسنة

 لجمع بيانات العينة واستخدمت .لديه الحنين للوطن مستويات
 التحليل تائجن كشفت .طالب ا وطالبة (163الدراسة البالغ عددها )

 نتائج كشفت للوطن، كما ظاهرة الحنين من الطلبة معاناة
 )المتغيرات بين إحصائية داللة فروق ذات وجود المتقدم التحليل

 ومتغير جهة، من التراكمي( والمعدل الديموغرافية واالجتماعية،
 .أخرى جهة من للوطن الحنين

في  العرب الطلبة تأقلم ( الى فحص2010ذهب سبيت )و 
األكاديمية فيها،  دراستهم فترة خالل الجامعات اإلسرائيلية

خذ عينة من طلبة كليات جامعة حيفا بلغ أولتحقيق ذلك تم 
لجمع  اإلستبانة ( طالبا وطالبة، وظف الباحث253حجمها )

يجابية بين إوكان من بين النتائج وجود عالقة  .البيانات
التكيف االنكشاف المسبق على الثقافة اليهودية وبين 

معرفة المسبقة للغة العبرية االجتماعي، وعدم وجود عالقة بين ال
قلم التعليمي والنفسي، ووجود عالقة بين متغيرات الخلفية والتأ

 للتكيف وعالمة الطالب في الجامعة. 

الكشف عن فقد هدف الى  (Sumra, 2012سومرا )دراسة أما 
استبانة جانب في الصين من خالل توزيع مشكالت الطلبة األ

( عضو هيئة تدريس في سبع 39وطالبة، و) ا  ( طالب420على )
ت ن المشكالأبينت النتائج  .جامعات حكومية في منطقة بكين

برز من بين المشكالت التي تم االجتماعية والثقافية كانت األ
دراستها، كما بينت الدراسة وجود فروق دالة احصائيا في 

ء الهيئة التدريسية، كما عضاأنفسهم و أالمشكالت بين الطلبة 
قامة الطالب في أن المشكالت تختلف باختالف مدة إ تبين

 الصين. 
التحديات التي  (Gebhard, 2012) جيبهارد وتناولت دراسة

مريكية المتحدة باتباع تواجه الطلبة األجانب في الواليات األ
 ا وطالبة من عشر( طالب85المنهج الكيفي من خالل مقابلة )

بينت نتائج الدراسة أن هناك تحديات تواجه الطلبة  .ةدول مختلف
 جانب في التفاعل االكاديمي واالجتماعي والعاطفي.  األ

 وتوافق تكيف درجة معرفة ( إلى2013دراسة الزيود )وهدفت 
استبانة  من خالل تطوير األردنية الجامعات في الوافدين الطلبة
 .وطالبة اطالب (350حجمها ) بلغ عشوائية عينة على طبقت

 المجال في كان للتكيف مستوى أعلى إلى أن الدراسة توصلت
ظهر و  النفسي، فالمجال االجتماعي، المجال االقتصادي، تاله

 وتبين أيضا .األكاديمي المجال في كان تكيف مستوى أقل أن
 الوافدين الطلبة وتوافق تكيف في فروق دالة احصائيا وجود عدم

  ي.الدراس المستوى لمتغير تعزى
 (Wenhua & Zhang, 2013)وزانج  ونهوفي حين ذهب 

لطلبة االجانب من لى التعرف على المشكالت التي تواجه اإ
دبيات السابقة التي درست هذه المشكالت في خالل مراجعة األ

(، باعتماد AEI( و)BEI( و)ERICقواعد البيانات العالمية: )
الدراسة أن أهم بينت نتائج  .نموذج لتحليل محتوى هذه الدراسات

 المشكالت التي توجه الطلبة بحسب ما تضمنته الدراسات
مثل: )الحنين للوطن،  هي المشاكالت النفسية الشخصية السابقة

الوحدة، اإلجهاد النفسي، اإلحباط، االحتراق النفسي(، 
نقص في والكاديمية مثل: )التقدم العلمي والنجاح، والمشكالت األ

مهارات الدراسة ومتطلبات النجاح، ضعف و فهم نظام التعليم، 
والمكتبات(، والمشكالت  ،وصعوبة الحصول على خدمات الدعم

واالنخراط  العادات،و االجتماعية الثقافية مثل:)الصدمة الثقافية، 
نشطة والفعاليات االجتماعية(، والمشكالت المعيشية مثل: مع األ
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طلبة جهات دعم المع صعوبات التواصل و )صعوبات السكن، 
عور تهديد السالمة والشو عباء المالية، األو في البلد المضيف، 

باالمن(، ومشكالت اللغة مثل: )التأقلم مع أصحاب اللغة 
 كتابة المقاالت واالبحاث(. و فهم الحضارة، و صليين، األ

 لى الكشفإ ( فهدفت2013) مصطفى والشريفين بنيأما دراسة 
 لدى النفسي ألمنوا ،النفسية بالوحدة الشعور بين العالقة عن

 عينة وتكونت ،اليرموك جامعة في الوافدين الطلبة من عينة
 .القصدية بالطريقة اختيارهم تم وطالبة طالبا   (158من ) الدراسة
 الطلبة لدى الوحدة النفسية مستوى أن إلى الدراسة نتائج أشارت

بين  جميعها االرتباط معامالت وأن متوسطا، كان الوافدين
 ≤ αالداللة ) مستوى عند إحصائيا   دالة تكان المقياسين

 أيضا النتائج الذاتية، وأظهرت المشاعر بعد (، باستثناء0.05
 الوحدة النفسية مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود
 في ا  فروق كذلك ووجدت اإلناث، للجنس ولصالح تعزى ككل،

 ذوي لصالح التحصيلي، تعزى للمستوى الوحدة النفسية مستوى
 إضافة ،(المقبول) التحصيل المتدني وذوي ،الممتاز تحصيلال

 المقياس النفسي على باألمن الشعور مستوى في فرق وجود إلى
 .الذكور ولصالح للجنس تعزى جميعهامجاالته  وعلى ككل

 ,.Ismail et al) خرونآكذلك هدفت دراسة إسماعيل و 
 ،لى فحص درجة التكيف االكاديمي واالجتماعيإ، (2013

لتكيف مع البيئة المدنية الحضرية وعالقتها بالتحصيل الدراسي وا
ولتحقيق  جامعات حكومية في االردن،لدى الطلبة الماليزيين في 
عداد استبانة وزعها على عينة عشوائية هذا الهدف قام الباحث بإ

 ا( طالب50لى مقابلة )وطالبة، إضافة إ ا  ( طالب386بلغ حجمها )
ن بينت نتائج الدراسة أ .ستئناس برأيهمتائجه واالوطالبة لدعم ن

الطلبة قد حققوا درجة تكيف مقبولة في المجاالت الثالثة، كما 
حقق الطلبة الذكور درجة تكيف أفضل من الطالبات في 

في حين حققت الطالبات درجة المجالين االكاديمي واالجتماعي، 
 ن درجةن أفضل في مجال البيئة المدنية الحضرية، وتبيتكيف أ

تحصيل الطالبات تفوق درجة تحصيل الطالب، كما تبين وجود 
عالقة ارتباطية موجبة وقوية بين مجاالت التكيف التي تم 
دراستها، ووجود عالقة تاثير منخفضة جدا بين درجة التكيف 

   للطلبة وتحصيلهم الدراسي.      
 ,.Maeen et alخرون )آمائين و ذهب  نفسه السياق وفي

 الدراسات طلبة لدى التكيف رف على مستوىلى التعإ( 2013

 بالتحصيل وعالقته ،الجامعات األردنية في الماليزيين اإلسالمية
 ولتحقيق ذلك تم جمع المتغيرات، بعض ضوء في األكاديمي

وطالبة من  اطالب (260من عينة عشوائية حجمها ) البيانات
 مستوى التكيف االجتماعي أن النتائج بينت .خالل اإلستبانة

الطالب الذكور  بمستوى متوسط، كذلك حقق للطالب كان
الطالبات، في حين  من في المجال األكاديمي ضلا أفمتوسط
الطالبات درجة أفضل على مجال التحصيل األكاديمي،  حققت

مجال التكيف  بين عالقة طردية موجبة وتبين أن هناك
 عالقة سلبية هناك المقابل االجتماعي والتحصيل الدراسي، في

 والتحصيل الدراسي. األكاديمي بين مشكالت المجال
 الطلبة ( فهدفت إلى تقصي مشكالت2014أما دراسة الطائي )

ببعض المتغيرات، ولتحقيق ذلك  وعالقاتها أوكرانيا في العراقيين
، وزعتها على عينة طبقية عشوائية مت الباحثة بتصميم استبانةقا

تمع الدراسة البالغ ( طالبا من مج104من الطلبة بلغ حجمها )
الدراسة إلى أن  وبعد جمع البيانات توصلت .(2393حجمه )

مشكالت تكيفيه بدرجة عالية، كما تبين وجود  الطلبة يعانون
الطلبة بحسب  ائيا في المشكالت التي يعانيهافروق دالة إحص

متغير التخصص لصالح طلبة كلية الطب، والمدة الزمنية التي 
قل من انيا لصالح الطلبة الذين قضوا أكر قضاها الطالب في أو 

سنتين، في حين تبين عدم وجود فروق بحسب الدرجة العلمية 
 المسجل لها الطالب. 

-Al-Hattami & Al) واالهدل الهاتامي في حين اتجه
Ahdal, 2014 يجابي اسة العوامل المتعلقة بالتكيف اإل( نحو در

( في Fulbrightوالرضا للطلبة العرب الحاصلين على منحة )
الواليات المتحدة االمريكية من خالل توزيع استبانة على عينة 

( طالب وطالبة من طلبة الماجستير 101منهم بلغ حجمها )
( دولة من طلبة الشرق االوسط وشمال افريقيا 11موزعين على )

كثر المجاالت التي الل البريد االلكتروني، تبين أن أمن خ
اديمي، تاله الظروف حصل على الرضا هو المجال االك

ن العامة، كما تبين أ الظروف االجتماعية ،االكاديمية، ومن ثم
شعور الطالبات كان أفضل من الذكور من الناحيتين العاطفية 

%( من الطلبة أن درجة الرضا 60والمالية، كما عبر حوالي )
 تزداد بمرور الزمن.    

سة بدرا فقد قاموا (Wu et al., 2015)واو وآخرون ما أ
ي جانب فت التكيفية التي تواجه الطلبة األالمشكال إلىلتعرف ل
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الكليات الجامعية في الجنوب األقصى للواليات المتحدة 
مقابلة لجمع معلومات من مريكية، من خالل تصميم نموذج األ
 .ةمن الطلبة الدوليين من عشر دول مختلف ب( طال10)

ي ثالثة ن المشكالت قد تمحورت فوتوصلت الدراسة إلى أ
ية: كمشكلة االتصال والتواصل مجاالت هي: المشكالت االكاديم

الزمالء، والعالقة مع  عضاء الهيئة التدريسية، والعالقة معمع أ
ري في الجامعة. والمشكالت االجتماعية: كمشكلة ادالطاقم األ

االندماج مع مجموعات العمل الشعور بالعزلة، وعدم القدرة على 
والمشكالت الثقافية: كمشكلة القدرة على  عمال الجماعية.واأل

 واستيعاب االختالف في نمط التفكير.    ،التكيف
 ,Eze & Inegbedionايزي وانجبديون )كذلك أجرى كل من 

جانب في درجة رضا الطلبة األ معرفةدراسة بهدف  (2015
المملكة المتحدة عن أدائهم االكاديمي، واستكشاف أهم العوامل 

( من الطلبة 10باعتماد المنهج الكيفي بمقابلة )المؤثرة فيها، 
ت تتمحور بينت النتائج أن المشكال .الدوليين من دول مختلفة
ودرجة اتقانها  ،معيقات اللغة االنجليزيةفي أربعة مجاالت هي: 

بقضايا تكيفية مثل  لمخاوف المتعلقة بها، ومعيقات تتعلقوا
، والمشاركة في الدافعية، وتكوين الصداقات في بيئة الجامعة

ثل بالقضايا االكاديمية، م ماعية، ومعيقات تتعلقالنشاطات االجت
قلم مع طرق التدريس التحضير المسبق للدراسة، والتأ

ة، والعبء الدراسي، والعالقة مع أعضاء هيئة المستخدم
تعلق بالقضايا الثقافية وبالتحديد الشعور التدريس، ومعيقات ت

 بالصدمة الثقافية. 
جراء بإ (Banjong, 2015) قام بانجونج ذاته، سياقال وفي

والتحديات التي تواجه الطلبة  دراسة بهدف فحص المشكالت
مريكية على عينة بلغ حجمها األجانب في الواليات المتحدة األ

جانب الملتحقين في الب وطالبة من بين الطلبة األ( ط344)
عددهم  مريكي البالغيات الجامعية في الوسط الغربي األالكل

 .وطالبة، وذلك من خالل استبانة طورها الباحث ا( طالب1077)
الت النتائج وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا بين مشك بينت

طالقة اللغة االنجليزية، والشعور بالوحدة والحنين للوطن، 
 ومستوى التحصيل والنجاح االكاديمي.  ،والمالية، والتكنولوجية

 بقةالتعقيب على الدراسات السا
من خالل مراجعة الدراسات السابقة بدا واضحا أّن موضوع 
المشكالت التكيفية التي يواجهها الطلبة الوافدين أو المغتربين 

الذين يدرسون في أماكن بعيدة عن أماكن سكنهم، ومختلفة ثقافيا 
 ىعن ثقافتهم قد حظي باهتمام الكثير من االكاديميين عل

ولعل الصفة المشتركة  .لحيويته المستويين العالمي والعربي ذلك
في هذه الدراسات هو سعيها لتحديد هذه المشكالت وتصنيفها 

ومن أبرز هذه المجاالت: االكاديمي،  ،في مجاالت
النفسي، ومن اللغوي، و االقتصادي، و الثقافي، و واالجتماعي، و 
، (Wu et al., 2015)واو وآخرون  دراسة :هذه الدراسات

، (Eze & Inegbedion, 2015) ايزي وانجبديون دراسةو 
لزيود ادراسة (، و Banjong, 2015) دراسة بانجونجو 
، (Maeen et al., 2013خرون )آمائين و دراسة (، و 2013)
 وزانج ونهوودراسة (، 2013مصطفى والشريفين ) بنيدراسة و 
(Wenhua & Zhang, 2013،) سومرا ) ودراسةSumra, 

دراسة لي وكامبل و  (،2009وآخرون ) البنوي ودراسة ،(2012
(Li & Campbell, 2006). 

المشكالت التكيفية في ضوء عدة متغيرات  تناول عدد منهاكذلك 
تتعلق بالطلبة كمتغير الجنس، والبلد االصلي، والخلفية 

التخصص، سرة الطالب، و أل والوضع االقتصادي االجتماعية،
ومن هذه الدراسات:  .المضيففي البلد  والمدة التي قضاها 

-Alدراسة الهاتامي واالهدل )و  (،2014الطائي )دراسة 
Hattami & Al-Ahdal, 2014) (، 2013الزيود )دراسة ، و

 البنوي دراسةو (، 2013) مصطفى والشريفين بني دراسةو 
 .(2005العازمي ) دراسةو (، 2009) واخرون

القة بين هذه المشكالت دراسة العلكما اتجهت دراسات أخرى 
 :صيل الدراسي، واالمن النفسي، مثلتحخرى كالومتغيرات أ

دراسة مائين وآخرون و (، Banjong, 2015) دراسة بانجونج
(Maeen et al., 2013) ،خرون ودراسة إسماعيل وآ
(Ismail et al., 2013) ، سومرا دراسة و(Sumra, 2012 ،)

 Sirak et)سيراك وآخرون ودراسة  (،2010ودراسة سبيت )
al., 2000). 
، وبعض دراسة مع الدراسات السابقة في منهجهاوتلتقي هذه ال

فئة من الطلبة  نها تنفرد بتناولهاأالمتغيرات التي تناولتها، إال 
وهم طلبة القدس وفلسطين  ،لى مشكالتهمقلما تم االلتفات إ

، الذين يدرسون في الجامعة العربية ”الخط االخضر“المحتلة 
 االمريكية في جنين.
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 تهاإجراءات الدراسة ومنهجي
 منهج الدراسة 

صــــفي لتحقيــــق أهــــداف الدراســــة، فقــــد وظــــف الباحــــث المــــنهج الو 
ـــم ُحللـــتالبيانـــات التـــي جمعـــت مـــن الم   تفنُصـــ  بحـــوثين، ومـــن ث

 وقشــــــتنُ واألســــــاليب اإلحصــــــائية المناســــــبة، و باســــــتخدام الطــــــرق 
 باإلطار النظري والدراسات السابقة. بطتورُ 

  مجتمع الدراسة:
ن جميع طلبة القدس وفلسطين تكون مجتمع هذه الدراسة م

المسجلين لنيل الدرجة الجامعية األولى ” الخط االخضر“المحتلة 
)البكالوريوس(، في جميع كليات الجامعة العربية األمريكية في 

(، 2014/2015من العام الدراسي ) ولالدراسي األالفصل 
ائرة بحسب سجالت د ( طالبا  وطالبة3214والبالغ عددهم )

سجيل في الجامعة، مع العلم بأن العدد الكلي لطلبة القبول والت

يدرسون في  (8752في نفس الفصل الدراسي هو)الجامعة 
   خمس كليات تضم أربعة عشر تخصصا.

  عينة الدراسة:
 نظرا  صعوبة أخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسةبسبب 

، وصعوبة حصرهم في مكان معين، اختار الباحث لتشتت أفراده
 موظفات دائرة شؤونحدى ، فقد استعان الباحث بإضيةعينة عر 

الطلبة في الجامعة، وتّم التعاون مع مشرفي السكنات من أجل 
بلغ عدد االستبانات التي وزعت قد و ، وجمعها توزيع االستبانات

( استبانة 317) الباحث سوىع ولم يسترج( استبانة، 400)
جم المجتمع من حتقريبا %( 11) صالحة للتحليل، أي ما نسبته

وفيما يلي جدول يوضح توزيع أفراد العينة حسب  .صلياأل
الفترة التي مضت على التحاق الطالب و  ،الجنسات متغير 

 :الدائم هسكنومكان بالجامعة، 
 .الثانوية الدراسة (: توزيع أفراد العينة حسب متغيرات1جدول )

 النسبة العدد المستويات المتغير الرقم
 51.7 164 ذكور الجنس  .1

 48.3 153 إناث 
 عدد السنوات التي مضت على  .2

 التحاق الطالب بالجامعة
 56.8 180 سنتان فأقل

 43.2 137 أكثر من سنتين
 مكان السكن الدائم  .3

 
 21.1 67 الجليل

 30.6 97 الناصرة
 24.9 79 المثلث
 15.5 49 القدس

 07.9 25 الجنوب
 أداة الدراسة:

نات الالزمة لهذه الدراسـة صـمم الباحـث أداة فـي جمع البيا بهدف
(، ضــــمت فــــي صــــورتها األوليــــة شــــكالتهيئــــة اســــتبانة )قائمــــة م

هــــــي: للمشــــــكالت مجــــــاالت ربــــــع أموزعــــــة علــــــى  شــــــكلة( م56)
وذلــــك بعــــد ، والسياســــيةواالجتماعيــــة، واالقتصــــادية، ، كاديميــــةاأل

دوات األبعـــض ، و الســـابق طـــار النظـــرياإل اطـــالع الباحـــث علـــى
(، 2013الزيــود ) ابقة مثــل: دراســةدراســات ســمــدت فــي اعتُ التــي 

مــــائين  دراســــةو (، 2013) مصــــطفى والشــــريفين بنــــيدراســــة و 
 .(Maeen et al., 2013وآخرون )

 أ( صدق األداة:
للتحقــق مــن صــدق أداة الدراســة عرضــت بصــورتها األوليــة علــى 
لجنة من المحكمين مـن ذوي الخبـرة واالختصـاص إلبـداء آرائهـم، 

علــى ذلــك، اســتجاب الباحــث لهــذه اآلراء فحــذف عــددا مــن وبنــاء 
الفقـــرات، وأضـــاف أخـــرى، كمـــا عـــّدل صـــياغة بعضـــها، إلـــى أن 

موزعــة علـــى ( فقــرة، 53)علـــى  بعــد التحكــيم هـــااســتقّر عــدد فقرات
بعـــد أن أضـــاف الباحـــث مجـــالين جديـــدين  فرعيـــة ســـتة مجـــاالت

هما: المشـكالت الصـحية، ومشـكالت السـكن والمواصـالت، وكـل 
علـى عينـة  داةاألبعـد ذلـك توزيـع تـم  .ي المحكمينأذلك بحسب ر 

 وطالبــة للتحقــق مــن صــدق بنائهــا مــن خــالل ا  ( طالبــ33قــدرها )
والدرجــة مــن فقراتهــا معامــل االرتبــاط بــين كــل فقــرة قيمــة حســاب 
حــذف الفقــرات التــي لــم يتجـــاوز تــم  بنــاء علــى ذلــكو ، لهــاالكليــة 

(، التــي بلــغ 0.20كليــة )معامــل ارتبــاط كــل منهمــا مــع الدرجــة ال
( 48داة في صـورتها النهائيـة مـن )تكون األ( فقرات، لت5عددها )

ـــرة موزعـــة علـــى ســـتة مجـــاالت للمشـــكالت هـــي: االجتماعيـــة،  فق
واألكاديميــــــــة، واالقتصــــــــادية، والسياســــــــية، والصــــــــحية، والســــــــكن 

مــام كــل فقــرة خمســة بــدائل هــي: ليســت مشــكلة، والمواصــالت، وأ
ومشكلة بسيطة، ومشكلة متوسطة، ومشكلة كبيـرة، ومشـكلة كبيـرة 

  .("1جدا . "انظر ملحق رقم)
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 داة:ب( ثبات األ
تــم حســاب معامــل الثبــات ، داة الدراســةأالتحقــق مــن صــدق بعــد  

داة كاملـة )الدرجـة هـا، ولـألألفا( لكـل مجـال مـن مجاالت-)كرونباخ

ـــ ـــاءعلـــى ة(، الكلي ـــة صـــدق البن ـــائج التـــي و ، نفســـها عين كانـــت النت
 الجدول التالي:في ل عليها كما حصّ ت  

 داة كاملةولأل ،داةمل الثبات لكل مجال من مجاالت األمعا: (2جدول )
 الفا(-قيمة )كرونباخ عدد الفقرات  اسم المجال   رقم ال
 0.783 7 المجال االجتماعي  .4
 0.771 8 المجال األكاديمي  .5
 0.890 9 المجال االقتصادي  .6
 0.886 9 المجال السياسي  .7
 0.877 8 المجال الصحي  .8
 0.821 7 ن والمواصالتمجال السك  .9

 0.923 48 االداة الكلية )المشكالت مجتمعة(
 متغيرات الدراسة:

وعدد : الجنس، هيثانوية شملت هذه الدراسة على متغيرات 
مكان و بالجامعة، السنوات التي مضت على التحاق الطالب 

كما شملت الدراسة  ،للطالب ، والمعدل التراكميالسكن الدائم
 . بعادها الستةبأ المشكالت التكيفيةهو  رئيسي واحدمتغير على 

  المعالجات اإلحصائية للبيانات:
بعد جمع االستبانات من عينة الدراسة، قام الباحث بتفريغ 

دخالها إلى الحاسب اآللي، ومعالجتها  إجابات أفراد العينة، وا 

(، فحسبت المتوسطات الحسابية، spssباستعمال برمجية الـ )
كما أجري اختبار )ت( لعينتين مستقلتين،  واالنحرافات المعيارية،

اختبار بيرسون، وتحليل واختبار تحليل التباين األحادي، و 
االنحدار المتعدد وتحليل  (،Regression) البسيط االنحدار
معادلة الثبات و  ،(Stepwise Regression) التدريجي
 الفا".  -"كرونباخ

 مفتاح أداة الدراسة:

 التكبفية دى الدرجة للمشكالتمو بياناتها، الترميز  (:3جدول )
 ليست مشكلة بسيطة متوسطة كبيرة كبيرة جدا   للمشكلة الدرجة

 2 2 3 4 5 رمز اإلدخال
 1.80-1 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5-4.21 المدى للدرجة

 نتائج الدراسة ومناقشتها
توصـــلت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج، التـــي ظهـــرت فــــي 

 النقاط اآلتية:
: "مـا الدراسة سئلةأول من إجابة السؤال األالنتائج المتعلقة ب وال(أ

الخــط “ المحتلــة المشــكالت التكيفيــة لــدى طلبــة القــدس وفلســطين
 عة العربية األمريكية؟"الملتحقين بالدراسة في الجام ”االخضر

لإلجابة عن السؤال السابق فقد تم حساب المتوسـطات الحسـابية، 
 مســتوى واالنحرافــات المعياريــة إلجابــات أفــراد العينــة، وذلــك علــى

مجـال مـن وعلـى مسـتوى كـل  األداة الكلية )المشكالت مجتمعـة(،
وفيمـا يلـي  علـى حـدة،مجاالتها، وعلى مستوى كل فقـرة )مشـكلة( 

فقرة علـى  لالطالع على متوسط كل – وضح هذه النتائججدول ي
  : "1حدة انظر ملحق رقم "

 داة الكلية ولأل ،ودرجة التقدير لكل مجال من مجاالت المشكالت المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :(4جدول )
 التكيف درجة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال الرقم

 متوسطة 66808. 3.0996 المجال االجتماعي.  .1
 متوسطة 51238. 3.0761 المجال األكاديمي.  .2
 كبيرة 67119. 3.4266 المجال االقتصادي.  .3
 متوسطة 75841. 3.2184 المجال السياسي.  .4
 متوسطة 66955. 3.2145 المجال الصحي.  .5
 متوسطة 72232. 3.2014 مجال السكن والمواصالت.  .6

 متوسطة 50510. 3.2133 (.االداة الكلية )المشكالت مجتمعة
المشــكالت التكيفيــة الــي يعــاني منهــا  أن (4)يتضــح مــن الجــدول 

ـــة ـــة القـــدس وفلســـطين المحتل الملتحقـــين ) الخـــط األخضـــر (  طلب
بالدراســة فــي الجامعــة العربيــة االمريكيــة كانــت بدرجــة متوســطة، 

ي أ(، 505.(، وبـانحراف معيـاري )3.21بمتوسط جسـابي قـدره )
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اتهم مـن المشـكالت بشـكل عـام هـي ضـمن الحـدود ن درجة معانـأ
جامعــة المتواصــلة التــي جهــود الالطبيعيــة، وقــد يكــون ســبب ذلــك 

طار التسهيل على هؤالء الطلبة لتضـمن اسـتمراريتهم، تبذلها في إ
 بصــفتهم ســفراء للجامعــة قــد يجلبــون لهــا العديــد مــن الطلبــة الجــدد

ن ي ضـوء أذلك ف ،()الخط االخضر راضي المحتلةمن داخل اال
لـــى اســـتقطاب الطلبـــة مـــن تســـعى إ الجامعـــة هـــي جامعـــة خاصـــة
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة و  .خارج مناطق الضفة الغربية

 نأــالتـي بينـت  ،(Maeen et al., 2013مـائين وآخـرون )
الجامعـات  فـي المـاليزيين اإلسـالمية الدراسـات طلبـة لـدى التكيـف

دراســة نتــائج مــع ختلــف ت بينمــا ،بدرجــة متوســطة األردنيــة كــان
 العراقيينالطلبة  مشكالت، التي بينت أن درجة (2014الطائي )
 .عاليةكانت  أوكرانيا في الدارسين

أما فيما يتعلق بالمشكالت على مستوى كل مجال من مجاالت 
المشكالت االقتصادية على أعلى متوسط الدراسة فقد حصلت 

 فراد العينة، أيأر حسابي بالنسبة للمجاالت االخرى بحسب تقدي
 ةن معاناأي أ(، وبدرجة تقدير كبيرة، 3.43بمتوسط قدرة )

تصدرت المشكالت  طلبة من المشكالت االقتصادية قدال
ر مشكلة ضمن هذا المجال كما عبر عنها بكأجميعها، وكانت 
 لىإ وقد يعود سبب هذا .ارتفاع نفقات الدراسةالطلبة متمثلة ب

 ،يين في القدسلفلسطينرب االوضع االقتصادي السيء للع
(، ومستوى دخلهم الذي الخط األخضر)األراضي المحتلة وداخل 

لى إضافة إ سرائيلإال يتناسب ومستوى غالء المعيشة في 
ه النتيجة مع وتختلف هذ .المفروضة عليهمالكبيرة الضرائب 

 وأفضل أن أعلى(، ب2013) الزيود ليهاالنتيجة التي توصل إ
الجامعات األردنية  في للدارسة الوافدين ةمجاالت تكيف الطلب

 مجال االقتصادي.  الفي هو 
، بمتوسـط علـى المرتبـة الثانيـة المشـكالت السياسـية بينما حصـلت
وكانــــت أكبــــر  ( وبدرجــــة تقــــدير متوســــطة،3.22)  حســــابي قــــدره

 المشــــكالت التــــي يعــــاني منهــــا الطلبــــة ضــــمن هــــذا المجــــال هــــي
غـال  فـي حـين جـاء، ق المعـابرالخوف من تفاقم الوضع األمني وا 

، بمتوســط حســابي فــي المرتبــة الثالثــة المشــكالت الصــحيةمجــال 
وكانـــــت أكبـــــر يضـــــا، أ(، وبدرجـــــة تقـــــدير متوســـــطة 3.22قـــــدره )

تــدني مســتوى جــودة الخــدمات الطبيــة مشــكلة ضــمن هــذا المجــال 
ـــــــة جنـــــــين ـــــــي مشـــــــافي مدين تـــــــاله مجـــــــال مشـــــــكالت الســـــــكن ، ف

(، 3.20توسط حسـابي قـدره )والمواصالت في المرتبة الرابعة، بم

وبدرجــة تقــدير متوســطة، وكانــت المشــكلة المتمثلــة بـــوجود قــوانين 
المشـكالت التـي  صـارمة فـي السـكن الجـامعي الـداخلي مـن أكبـر

وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة يعاني منها الطلبة بحسب تقديرهم، 
ن أالتـي بينـت  (Wenhua & Zhang, 2013) ونهـو وزانـج

، ية التــــي مــــن ضــــمنها الســــكن والمواصـــــالتالمشــــكالت المعيشــــ
جــاالت التــي حــد المأتعــد  من،الســالمة والشــعور بــاألحســاس بواإل

 جانب.يعاني منها الطلبة األ
االجتماعية، التي  ما المرتبة الخامسة فقد كانت للمشكالتأ

(، وبدرجة تقدير 3.10متوسط حسابي قدره )حصلت على 
جال كما عبر عنها متوسطة، وكانت أكبر مشكلة ضمن هذا الم

غياب إمكانية استخدام الطلبة لمرافق الجامعة أيام الطلبة متمثلة ب
 وزانج ونهودراسة مع نتائج وتتفق هذه النتيجة ، العطل الرسمية

(Wenhua & Zhang, 2013)  ،التي بينت أن الحنين للوطن
جانب، ن المشكالت التي تواجه الطلبة األوالشعور بالوحدة تعد م

(، 2013) مصطفى والشريفين بني مع نتيجة دراسة كما تتفق
 الطلبة من عينة لدى بالوحدة الشعور ن مستوىأالتي بينت 

 .متوسطا   اليرموك كان جامعة في الدارسين الوافدين
كاديمية في المرتبة السادسة، تت المشكالت األأفي حين 

(، وبدرجة تقدير متوسطة، وكانت 3.08بمتوسط حسابي قدره )
المشكالت  كبرأمن  صعوبة المواد الدراسيةالمتمثلة بـ المشكلة

وتتفق هه النتيجة مع ، التي عانى منها الطلبة بحسب تقديرهم
ن لتي بينت أا (Wu et al., 2015)واو وآخرون نتائج دراسة 
ى المشكالت التي تواجه حدتعد من إ كاديميةالمشكالت األ

التي  (2013د )وتختلف مع نتائج دراسة الزيو جانب، الطلبة األ
 في للدارسة الوافدين أقل مستويات تكيف الطلبةأن بينت 

 األكاديمي.  المجال في كان الجامعات األردنية
جابة عن السؤال الثاني من أسئلة باإلالنتائج المتعلقة  (ثانيا

الدراسة الذي ينص على: "هل توجد فروق في المشكالت 
” خضرالخط األ“ التكيفية لدى طلبة القدس وفلسطين المحتلة

الملتحقين بالدراسة في الجامعة العربية األمريكية تبعا لمتغيرات 
الجنس، وعدد السنوات التي مضت على التحاق الطالب 

 وفيما يلي توضيح ذلك: بالجامعة، ومكان سكنه الدائم؟
النتائج المتعلقـة بمتغيـر الجـنس مـن خـالل فحـص الفرضـية:  أ(  
( α ≤ 0.05عنـد مسـتوى الداللـة ) إحصـائيا ةال توجد فروق دالـ"

ــــدى طلبــــة القــــدس وفلســــطين ــــة فــــي المشــــكالت التكيفيــــة ل  المحتل
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الملتحقــــــين بالدراســــــة فــــــي الجامعــــــة العربيــــــة  ”خضــــــرالخــــــط األ“
 ، أنثى()ذكر ".الجنسمتغير ل األمريكية تبعا  

 ،، أجــــري  اختبــــار )ت( لعينتــــين مســــتقلتينلفحــــص هــــذه الفرضــــية
ـــــك علـــــى المجـــــال الكلـــــي ألدا ة الدراســـــة، ولكـــــل مجـــــال مـــــن وذل

 النتائج كما هو موضح في الجدول اآلتي:وجاءت  ،مجاالتها
 الجنسبحسب نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين الختبار مستوى داللة الفروق  :(5جدول )

 درجة   المتوسط  العدد الجنس المشكالت مجال
 الحرية 

  قيمة "ت" 
 المحسوبة

  الداللة
 اإلحصائية

  3.0740 164 ذكر ةاعياالجتم
315 

 
-.704 

 
 3.1270 153 أنثى 0.482

  3.0313 164 ذكر ةاألكاديمي
315 

 
-1.618 

 
 3.1242 153 أنثى 0.107

  3.4634 164 ذكر ةاالقتصادي
315 

 
1.012 

 
 3.3871 153 أنثى 0.312

  3.2907 164 ذكر ةالسياسي
315 

 
1.863 

 
 3.1409 153 أنثى *0.05

  3.2599 164 ذكر ةالصحي
315 

 
1.251 

 
 3.1658 153 أنثى 0.212

  3.2143 164 ذكر السكن والمواصالت
315 

 
.327 

 
 3.1877 153 أنثى 0.744

  3.2320 164 ذكر المشكالت مجتمعة
315 

 
.682 

 
 3.1932 153 أنثى 0.496

 (α ≤ 0.05* دالة عند مستوى الداللة )  
وجود فروق ذات داللة إحصائية  عدم (5) ن الجدوليتضح م

في المشكالت التكيفية لدى (، α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )
داة الكلية ، وذلك على مستوى األلمتغير الجنس تبعا   فراد العينةأ

باستثناء مجال  ، وعلى المجاالت الفرعية،)المشكالت مجتمعة(
 كبرداللة لالختبار أإذ جاءت جميع قيم الالمشكالت السياسية. 

ن أي أ، الصفريةقبول الفرضية (، مما يعني 0.05من )
نفسها التي المشكالت  جه الطلبة الذكور هياالمشكالت التي تو 

قد يكون و . ناث باستثناء مجال المشكالت السياسيةتواجه اإل
وف المعيشية، واالجتماعية، الظر إلى  سبب ذلك عائدا  

ذكور هي نفسها التي الطلبة الكاديمية التي يتعرض لها واأل
 بيشوب دراسةنتائج وتتفق هذه النتيجة مع  .ناثتتعرض لها اإل

(Bishop, 2009)  التكيف االجتماعي مستوىأن التي بينت 
 ال يختلف باختالفللطلبة الريفيين في الجامعات االسرائيلية 

الهاتامي واالهدل مع نتائج دراسة  ، بينما تختلفجنس الطالب
(Al-Hattami & Al-Ahdal, 2014 ) ن شعور أالتي بينت

الواليات ( في Fulbrightالحاصالت على منحة ) الطالبات
الظروف  حياللذكور شعور افضل من المتحدة االمريكية كان أ

دراسة إسماعيل ، وتختلف كذلك مع نتائج العاطفية والمالية
ن الطلبة الذكور التي بينت أ( Ismail et al., 2013خرون )وآ

ردنية قد حققوا درجة حكومية األالجامعات الب الماليزيين الملتحقين
 جتماعي. كاديمي واإلأفضل من الطالبات في المجالين األتكيف 

في حين تبين وجود فروق بحسب متغير الجنس في المشكالت 
التي يعاني منها الطلبة على مستوى مجال المشكالت السياسية، 

جاباتهم على هذا المجال متوسط إ، إذ بلغ الطلبة الذكور لصالح
أي أن درجة ، ناث( لإل3.14(، مقابل متوسط قدره )3.29)

ههم تفوق الطلبة الذكور للمشكالت السياسية التي تواجتقدير 
أن إلى  قد يعود سبب ذلكو ، لها ناثدرجة تقدير الطالبات اإل

اهتمامات  قل منما تكون أ الطالبات السياسية عادةاهتمامات 
ضافة إ ،لها الذكور اإلسرائيلي  تركيز االحتاللذلك، إن  لىوا 
أكثر من تركيزهم على نشاطات  نشطة الطلبة الذكورأعلى 

 درجة متابعة نشاطاتفوق درجة متابعتهم لها  تو اإلناث، 
لحواجز اإلناث ل جراءات عبورإلناث، وفوق هذا، فإن إا

فق وتت .لها الذكور سهل من عبورعادة ما تكون أ يةاالسرائيل
 عوض هذه النتيجة في إطارها العام مع ما توصلت إليه دراسة

ثار النفسية واالجتماعية ( التي بينت وجود فروق في اآل2010)
على طلبة جامعة  الناتجة عن الحواجز االحتاللية االسرائيلية

 .القدس المفتوحة بحسب متغير الجنس وذلك لصالح الذكور
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ســــنوات التــــي مضــــت علــــى النتــــائج المتعلقــــة بمتغيــــر عــــدد الب( 
مــن خــالل فحــص الفرضــية: "ال توجــد  التحــاق الطالــب بالجامعــة

( فـــــي α ≤ 0.05فـــــروق دالـــــة إحصـــــائيا عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة )
الخــط “المشــكالت التكيفيــة لــدى طلبــة القــدس وفلســطين المحتلــة 

 الملتحقين بالدراسة في الجامعـة العربيـة األمريكيـة تبعـا  ” االخضر

ــــــر  ــــــب عــــــدد الســــــنوالمتغي ــــــى التحــــــاق الطال ــــــي مضــــــت عل ت الت
 (كثر من سنتينأ ،قلسنتان فأ." )بالجامعة

لفحـــص هـــذه الفرضـــية، أجـــري  اختبـــار )ت( لعينتـــين مســـتقلتين،  
ـــــك علـــــى المجـــــال الكلـــــي ألداة الدراســـــة، ولكـــــل مجـــــال مـــــن  وذل
 مجاالتها، حيث كانت النتائج كما هو موضح في الجدول اآلتي:

عدد السنوات التي مضت على التحاق لعينتين مستقلتين الختبار مستوى داللة الفروق بحسب متغير (: نتائج اختبار )ت( 6جدول )
  .الطالب بالجامعة

 
 مجال المشكالت

 سنوات 
 االلتحاق

 
 العدد

 
 المتوسط 

 درجة
 الحرية 

  قيمة "ت"
 المحسوبة

 الداللة  
 اإلحصائية

 603. 520.- 315 3.0825 180 سنتان فاقل االجتماعية
 3.1220 137 أكثر من سنتين

 687. 403.- 315 3.0660 180 سنتان فاقل األكاديمية
 3.0894 137 أكثر من سنتين

 836. 207.- 315 3.4198 180 سنتان فاقل االقتصادية
 3.4355 137 أكثر من سنتين

 191. 1.31- 315 3.1698 180 سنتان فاقل السياسية
 3.2822 137 أكثر من سنتين

 918. 103.- 315 3.2111 180 سنتان فاقل الصحية
 3.2190 137 أكثر من سنتين

 837. 206. 315 3.2087 180 سنتان فاقل السكن والمواصالت
 3.1919 137 أكثر من سنتين

 570. 568.- 315 3.1992 180 سنتان فاقل المشكالت مجتمعة
 3.2318 137 أكثر من سنتين

 (α ≤ 0.05الة عند مستوى الداللة )* د  
( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية 6يتضــح مــن الجــدول )
(، فــي المشــكالت التكيفيــة لــدى α ≤ 0.05عنــد مســتوى الداللــة )

فـراد العينـة تبعـا لمتغيـر عـدد السـنوات التـي مضـت علـى التحـاق أ
داة الكليــة )المشــكالت الطالــب بالجامعــة، وذلــك علــى مســتوى األ

معـة(، وعلـى المجــاالت الفرعيـة، إذ جـاءت جميــع قـيم الداللــة مجت
(، ممـا يعنـي قبـول الفرضـية الصـفرية، 0.05لالختبار أكبر من )

ى علـى التحــاقهم ممـن مضــأي أن المشـكالت التــي تواجـه الطلبــة 
نظــرائهم التـي تواجـه  نفسـها المشـكالت هـيقـل بالجامعـة سـنتان فأ

بب ذلــــك هــــو أن وقـــد يكــــون ســــ ،كثــــر مــــن ســــنتينأ امضــــو أممـــن 
كاديميــة التــي يتعــرض لهــا وف المعيشــية، واالجتماعيــة، واألالظــر 

بغــض النظــر عــن الســنوات التــي مضــت علــى الطلبــة هــي نفســها 
  تسجيله في الجامعة.

-Alالهاتامي واالهدل )دراسة  نتيجةوتختلف هذه النتيجة مع 
Hattami & Al-Ahdal, 2014 )( من 60التي بينت أن )%

( في الواليات Fulbrightالحاصلين على منحة )الطلبة العرب 
بمرور ظروفهم الدراسية  علىالمتحدة االمريكية يزداد رضاهم 

(، التي 2014الزمن. وتختلف أيضا مع نتيجة دراسة الطائي )
 الطلبة المشكالت التي يعانيها بينت وجود فروق دالة في

منية التي المدة الز أوكرانيا، بحسب متغير  في نالدارسو  نالعراقيو 
في أوكرانيا، وذلك لصالح الطلبة الذين قضوا أقل من قضاها 

( 2009آخرون )و  نتيجة دراسة البنوييضا مع تختلف أسنتين، و 
واالجتماعي لدى  النفسي للتكيف التي بينت وجود مؤشرات

مؤتة بحسب متغير السنة الدراسية  جامعة الطلبة الوافدين في
 ,Sumra)سومرا  ليهاي توصل إب، وتختلف مع النتيجة التللطال

ت التكيفية التي تواجه الطلبة أن المشكال التي بينت( 2012
 .   إقامتهجانب في الصين تختلف باختالف مدة األ
النتائج المتعلقة بمتغير مكان السكن الدائم للطالب من خـالل  (ج

توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائيا عنــــد مســــتوى فحــــص الفرضــــية: "ال 
فــي المشــكالت التكيفيــة لــدى طلبــة القــدس  (α ≤ 0.05الداللــة )
الجامعــة العربيــة الملتحقــين ب ”خضــرالخــط األ“ المحتلــة وفلســطين

ـــدائمان امكـــلمتغيـــر  األمريكيـــة تبعـــا   الجليـــل، ) ."لـــباللط لســـكن ال
 (الناصرة، المثلث، القدس، الجنوب
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 تحّصل عليها كما في الجدول التالي: فكانت النتائج التي، ري اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي، أجـــلفحـــص هـــذه الفرضـــية
  .مكان السكن ، الختبار مستوى داللة الفروق تبعا لمتغيرئج اختبار تحليل التباين األحادي(: نتا7جدول )

 مصدر  المجال
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف" 

 مستوى
 الداللة

 3.537 1.530 4 6.119 بين المجموعات االجتماعي
 

.061 
 432. 312 134.921 داخل المجموعات 

 061. 2.278 589. 4 2.354 بين المجموعات األكاديمي
 258. 312 80.607 داخل المجموعات

 *006. 3.649 1.591 4 6.362 بين المجموعات االقتصادي
 436. 312 135.993 داخل المجموعات

 083. 2.086 1.183 4 4.734 بين المجموعات السياسي
 567. 312 177.027 داخل المجموعات

 *001. 4.798 2.052 4 8.210 بين المجموعات الصحي
 428. 312 133.454 داخل المجموعات

 416. 984. 513. 4 2.054 بين المجموعات السكن والمواصالت
 522. 312 162.817 داخل المجموعات

  994. 4 3.975 تبين المجموعا المشكالت مجتمعة
4.046 

 
 246. 312 76.643 داخل المجموعات *003.

 ( α ≤ 0.05* دالة عند مستوى الداللة )    
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 7يتضح من الجدول )

أفراد (، في المشكالت التكيفية لدى α ≤ 0.05مستوى الداللة )
وذلك على  ،بالمكان السكن الدائم للط لمتغير تبعا   العينة

مجالي داة الكلية )المشكالت مجتمعة(، وعلى مستوى األ
م مستوى كانت قيو المشكالت االقتصادية والمشكالت الصحية، 

على داة الكلية وللمجالين المذكورين الداللة لالختبار على األ
أصغر من  هذه القيمجميع ، و (001،.006،.003.) التوالي

كيد وجود وتأ رضية الصفرية،رفض الف ذلك، (، مما يعني0.05)
 ، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسةالفروق في المشكالت

ن الحنين للوطن لدى أالتي بينت  (2009) خرونآو  البنوي
 يرتبط ارتباطا داال بجنسية مؤتة جامعة في الوافدين الطلبة

 الطالب.

في حين تبين عدم وجود فروق دالة في المشكالت التكيفية 
من مجال المشكالت االجتماعية مستوى كل  للطلبة على

وتختلف هذه السكن والمواصالت، واألكاديمية والسياسية و 
ن أ( التي بينت Bishop, 2009) بيشوب دراسةالنتيجة مع 

روسية واأللمانية في صول الدرجة تكيف الطلبة الريفيين من األ
صول ذوي األ ضل من تكيف الطلبةسرائيلية أفالجامعات اال

 ى. خر األ
مكان السكن لى مواطن الفروق بين مستويات متغير وللتعرف إ

)المشكالت مجتمعة(، وتحديد داة الكلية الدائم للطالب على األ
( LSDوجهتها، فقد ُأجري اختبار أقل فرق دال إحصائيا )

للمقارنات البعدية، حيث كانت النتائج كما هو موضح في 
 الجدول اآلتي:

 .داة الكليةعلى األ مكان السكن الدائم للطالب( للمقارنات البعدية لمتغير LSDأقل فرق دال إحصائيا )نتائج اختبار : (8جدول )
 

 الكلية
 ؛الجليل

(3.1757) 
 ؛الناصرة

(3.2227) 
 المثلث؛

(3.3766) 
 القدس؛

(3.0442) 
  الجنوب؛

(3.0925) 
 08318. 13147. *20090.- 04704.- -- (3.1757الجليل؛ )

 13022. *17851. *15386.- --  (3.2227الناصرة؛ )
 *28408. *33236. --   (3.3766المثلث؛ )
 04828.- --    (3.0442)القدس؛ 
 --     (3.0925) الجنوب؛

 (.α ≤ 0.05* دالة عند مستوى )        
( إلى أن الفروق بين إجابات أفراد العينة فيما 8يشير الجدول )

واجههم، حسب متغير مكان يتعلق بالمشكالت التكيفية التي ت
داة الكلية )المشكالت على مستوى األالسكن الدائم للطالب 

مجتمعة(، كانت بين الطلبة من سكان منطقة المثلث في جهة، 
والقدس والجنوب ، والناصرة ،والطلبة ساكني الجليل الفلسطيني

ة المثلث، وقد في جهة أخرى، وذلك لصالح الطلبة ساكني منطق
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واالقتصادي شي يالمع عائدا  إلى أن المستوىيكون سبب ذلك 
 ةفاضوا  خرى، المناطق األمستوى  من أقلّ لقرى منطقة المثلث 

ال يستطيعون المرور عبر  المثلث ن طلبة منطقةإ ذلك، لىإ
 ،الذي يفصل منطقتهم عن محافظة جنين حاجز سالم العسكري

ة البحث عن طرق بديل ذلك،لها، مما يلزمهم  ا  واألقرب جغرافي
وثمة مشكلة أخرى قد  بعيدة عن مدينة جنين، وأماكن سكناهم،و 

أن سلطات االحتالل تعامل سكان تكون سببا لهذه النتيجة هو 
جراءات أعنف هذه المنطقة بطريقة  من تعاملها مع أقسى، وا 

في هذه سالمية بسبب نشاط الحركة اإل ؛خرىالمناطق األسكان 
  خصوصا في بلدة أم الفحم.المنطقة، و 

في المشكالت  فروق دالةوجود لى نفسه إيشير الجدول  كما
، والطلبة من ن الطلبة من سكان الناصرة في جهةبي التكيفية

، وذلك لصالح طلبة منطقة خرىفي جهة أ منطقة القدس
ن طلبة القدس المحتلة قد يعود سبب ذلك إلى إ الناصرة،

في  قابيةي الفعاليات السياسية والنما يشاركون ف ومنطقتها عادة

 طلبة القدس، كما أن كثر من طلبة منطقة الناصرةأ الجامعة
الذي قد مر ، األالجامعةممثلين في مجلس اتحاد الطلبة في 

  الناصرة.طقة نممن طلبة  فضلأبطريقة التكيف يساعدهم على 
 جابة على السؤال الثالث الذي ينصاإلالنتائج المتعلقة ب ثالثا(

كالت التكيفية بمجاالتها هل يوجد تأثير للمشعلى: "
)االجتماعية، واألكاديمية، واالقتصادية، والسياسية، والصحية، 

الخط “والسكن والمواصالت( لدى طلبة القدس وفلسطين المحتلة 
الجامعة العربية األمريكية، في المعدل الملتحقين ب” االخضر

 التراكمي للطالب؟ 
لفحـص فيمـا  يرسوناختبار ب يجر أُ  بداية  السؤال هذا  لالجابة عن

، وكــل مجــال ذا كــان هنــاك عالقــة دالــة بــين المشــكالت مجتمعــةإ
، فكانـــت النتـــائج التـــي التراكمـــي للطالـــب لوالمعـــد ،مـــن مجاالتهـــا

 تحّصل عليها كما في الجدول التالي:

 .والمعدل التراكمي للطالبمستوى داللة العالقة بين المشكالت التكيفية، : (9جدول )
 التراكميالمعدل      مجالال          

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط
 021. *-130.- المشكالت االجتماعية
 004. *-162.- المشكالت األكاديمية

 018. *-133.- المشكالت االقتصادية
 078. -099.- المشكالت السياسية
 007. *-152.- المشكالت الصحية

 025. *-126.- مشكالت السكن والمواصالت
 002. *-173.- المشكالت مجتمعة

 .     (α ≤ 0.05* دالة عند مستوى )           
( وجود عالقة دالة إحصائيا عند مستوى 9يتضح من الجدول )
الكلية  األداةوذلك على مستوى  (،0.05الداللة اإلحصائية )
باستثناء ، هامستوى كل مجال من مجاالتو  ،)المشكالت مجتمعة(

حيث كانت قيمة مستوى الداللة السياسية،  مجال المشكالت
على الدالة ولكل مجال من المجاالت الفرعية  ،الكلية لألداة

 ،(025،.007،.018،.004،.021،.002.: )التوالي كما يلي
وجود  يثبت(، مما 0.05ر من )غوجميع هذه القيم هي أص

ن هذه العالقة أالعالقة، وبالنظر إلى قيم معامل االرتباط يتضح ب
التكيفية التي تواجه نه كلما زادت المشكالت أ؛ بمعنى البةس

ن هذه العالقة أانخفض معدله التراكمي، كما يتضح بالطالب، 
لم تتجاوز  من قيم معامل االرتباط بيرسون؛ ألن أي قيمة ضعيفة
 (.0.20) ما نسبته

 (Banjong, 2015) دراسة بانجونج وتتفق هذه النتيجة مع
بين المشكالت التكيفية للطلبة األجانب  التي بينت وجود عالقة

 هممريكية ومستوى تحصيلهم ونجاحفي الواليات المتحدة األ
التي بينت وجود عالقة بين  (2010سبيت )األكاديمي. ودراسة 

 ، لدىمتغيرات الخلفية للتكيف وعالمة الطالب في الجامعة
ة ، ونتائج دراساإلسرائيلية الجامعاتالملتحقين ب العرب الطلبة

التي بينت وجود  ،(Maeen et al., 2013مائين وآخرون )
 ،مجال التكيف االجتماعي للطالب عالقة طردية موجبة بين

 اإلسالمية الدراسات طلبة والتحصيل الدراسي، وذلك لدى
 الجامعات األردنية.  في الماليزيين

بــين المشــكالت والمعــدل  وجــود العالقــة إثبــاتنتيجــة بنــاء علــى و 
ــــار  جــــري  ، أُ التراكمــــي  ؛الخطــــي البســــيط االنحــــدار (نمــــوذج)اختب
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 تواجــه الطالــبالمشــكالت التكيفيــة التــي  تــأثير درجــةللتعــرف إلــى 
علــى ، وذلــك (تغيــر تــابعم) معدلــه التراكمــي فــي (متغيــر مســتقل)

لنتــــائج ح يوضـــتوفيمـــا يلــــي  ،(المشـــكالت مجتمعــــةالكليـــة ) األداة
  :االختبار

 .التراكميتأثير المشكالت مجتمعة في المعدل البسيط ل االنحدار الخطي : نتائج(10جدول )
م. المستقل                

                       م. التابع
Constant المشكالت التكيفية F R2 

 
Sig. 

B A الجدولية المحسوبة 
 *002. 030. 4.35 9.75 154.- 3.39 المعدل ألكاديمي

 (.α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى 
للمشكالت وجود تأثير دال احصائيا لى إ (10)ر الجدول يشي

أفراد العينة في  التي تواجه )االداة الكلية( مجتمعةالتكيفية 
، (R2 = 0.03) بلغ معامل التحديدذ ، إمعدالتهم التراكمية
المئوية لتفسير التغيرات  ( هي النسبة%3ومعنى ذلك أن )

(، التي تعود يالتراكمالحاصلة في المتغير التابع )المعدل 
)المشكالت مجتمعة(، وهي نسبة تاثير قليلة  للمتغير المستقل

 Ismailن )دراسة إسماعيل وآخريوتتفق هذه النتيجة مع  .جدا  
et al., 2013)  ثير منخفضة جدا  تأالتي بينت وجود عالقة

يين الذين يدرسون في الجامعات بين درجة التكيف للطلبة الماليز 
 الدراسي.ردنية وتحصيلهم األ

المعدل التراكمي للطالب، للتحقق من أثر مجاالت التكيف في و 
استبعاد المجاالت ذات التأثير غير و همية كل منها، أوتحديد 

تحليل االنحدار المتعدد التدريجي  الدال إحصائيا فقد ُأجري  
(Stepwise Regression ،أي ،) ُجميع مجاالت وضع 

ثير كل أار واحد لقياس تفي نموذج انحدمعا  ةالتكيف المشكالت
 جراء التحليلبعد إو  ،للطالبالتراكمي هميته في المعدل أمنها و 

ثرها في بعد خمسة مجاالت لعدم داللة أستُ وظهور نتائجه ا
 : يوّضحها الجدول اآلتي ،للطالب التراكميالمعدل 

 (Stepwise Regressionمتعدد التدريجي)المستبعدة بحسب نتائج تحليل االنحدار ال مجاالت المشكالت التكيفة (:11جدول )
 قيمة المجال

t 
قيمة االرتباط 

 الجزئي
 مستوى الداللة

Sig. 
 453. 042.- 0.751- المجال االجتماعي
 228. 068.- 1.208- المجال االقتصادي

 557. 033.- 0.588- المجال السياسي
 089. 096.- 1.705- المجال الصحي

 259. 064.- 1.130- مجال السكن والمواصالت
حصائيا عند ( عدم وجود تأثير دال إ11يتضح من الجدول )

لكل من المجال ( α  =0.05)مستوى الداللة االحصائية 
االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي، والصحي، والسكن 

للطالب،  التراكميوالمواصالت للمشكالت التكيفية في المعدل 
-042.على التوالي ) حيث كانت قيم االرتباط الجزئي لكل منها

(، وكانت قيم مستوى 064.- ،096.- ،033.- ،068.- ،
يضا أالداللة لالختبار لها على التوالي 

الداللة هذه ( وجميع قيم 259،.089،.557،.228،.453.)
هذه  ثر لكل منذلك، وجود األ ( مما ينفي0.05من ) كبرأ

لف هذه وتخت .للطلبةلتراكمية في المعدالت ا المجاالت التكيفية

 (Wenhua & Zhang, 2013) وزانج ونهودراسة النتيجة مع 
جانب الطلبة األأهم المشكالت المؤثرة على تكيف نت أن التي بي

 الشعور بتهديد السالمة الشخصية :هي المشكالت المعيشية مثل
صعوبات التواصل و صعوبات السكن، من، و عدم األوالشعور ب

 ف. مع جهات دعم الطلبة في البلد المضي
وى حصائيا عند مستدال إ أثروجود نفسه  في حين بين االختبار
( لمجال المشكالت التكيفية α  =0.05الداللة االحصائية )

وفيما يلي جدول يوضح  .في المعدل التراكمي للطالب كاديميةاأل
 هذه النتيجة:
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في  كاديميةاأل لمشكالت التكيفيةا مجالثر أل( Stepwise Regression(: نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي )12جدول )
 .للطالب التراكميالمعدل 

 المتغير
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

 

DF 
 درجات الحرية

Sig. 
مستوى 
 الداللة

 
معامل 
 االنحدار

Sig. 
مستوى 
 الداللة

 المعدل
 التراكمي

.162 
 

 *000. 3.331 *004. 1 بين المجموعات 8.452 026.
 315 البواقي

 316 المجموع
 (.α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى   

فقط حصائيا دال إلى وجود تأثير إ( 12)يشير الجدول 
في أفراد العينة  كاديمية التي تواجهللمشكالت التكيفية األ

(، وهي 0.00ت قيمة مستوى الداللة )بلغذ معدالتهم التراكمية، إ
(، R2 = 0.026معامل التحديد ) (، كما بلغ0.05صغر من )أ

%( هي النسبة المئوية لتفسير التغيرات 2.6أن ) ،ومعنى ذلك
(، التي تعود إلى لتراكميالحاصلة في المتغير التابع )المعدل ا

(، وهي نسبة كاديميةاأل التكيفية )المشكالتالمتغير المستقل 
ن خريمائين وآراسة وتتفق هذه النتيجة مع د، نسبيا  ثير قليلة تأ
(Maeen et al., 2013) ن التحصيل الدراسي تي بينت أال

الجامعات األردنية  في الماليزيين اإلسالمية الدراسات طلبة لدى
 يقل بزيادة حدة المشكالت األكاديمية التي تواجههم.

   :توصياتال
 الجامعـــة إلـــى تخفـــيض الكلـــف الدراســـية لطلبـــة القـــدس ســـعي -1

 عفـــاءاتنظـــام اإلفـــتح و   ،ر"" الخـــط األخضـــ وفلســـطين المحتلـــة
ول عليهــا شــأنهم تمكنــوا مــن الحصــليلهــم؛  ( االجتمــاعي المســح)

 فة الغربية.ضلطلبة ا في ذلك، شأن
التــي يواجههــا الجامعــة بتــذليل المشــكالت األكاديميــة  قيــام - 2

ــــاتهم األكاديميــــة الطلبــــة فــــي ــــك،  ســــيؤثر ممــــا، حي ــــإذل ا فــــي يجاب
، الدراســـيّ  مســـتوى تحصـــيلهممـــن ثـــّم، فـــي معـــدالتهم التراكميـــة، و 

توضـيح مـن أجـل بدايـة التحـاقهم بالجامعـة؛  لهم وعقد ورش عمل
 وطبيعته. الدراسةنظام 

القــــدس  وضــــاع التعلــــيم فــــيعلميــــة تتنــــاول أ دراســــات إجــــراء -3
ــة "الخــط ــه التعليميــة  وفلســطين المحتل االخضــر" فــي جميــع مراحل

لطلبـــة امـــل الطـــاردة لالعو ودراســـة امعيـــة، المرحلـــة الجوخصوصـــا  
جامعات االسـرائيلة الب من االلتحاقاألخضر(  )الخطالفلسطينيين 

 خارج اسرائيل. إلى جامعاتوالتوجه 
 
 

 المراجع:
(. مداخلة في مقال بعنوان: طالب 2014أبو جابر، ابراهيم. )

يلجؤون للجامعات الفلسطينية هربا  من عنصرية   48الـ
 إسرائيل. 

. 27/9/2014، السبت، ينصحيفة فلسطين أون ال
 موقع: من استخرجت

http://felesteen.ps/details/news/124410/طال
-من-هربا  -الفلسطينية-للجامعات-يلجؤون-48الـ-ب

 html.إسرائيل-عنصرية
الضغوط النفسية لدى الطلبة (. 2003انجي. )االشقر، 

 رسالة ماجستير غير. الوافدين وحاجاتهم االرشادية
 نعاء، اليمن.جامعة ص ،منشورة

(. 2009حسين والنوافلة، قاسم. )لعثمان، البنوي، نايف وا
 واالجتماعي النفسي التكيف في مؤشرات المؤثرة المتغيرات

 ،المنارة مجلة مؤتة. جامعة في الطلبة الوافدين لدى
17(1 .) 

(. الشعور 2012بني مصطفى، منار وأحمد، الشريفين. )
لعالقة بينهما لدى عينة بالوحدة النفسية واألمن النفسي وا

المجلة األردنية الوافدين في جامعة اليرموك.  من الطلبة
 . 162- 141(، 2)9، في العلوم التربوية

التعليم العالي لدى االقلية العربية في توتري، ماري. )د ت(. 
العرب. أخذ للطلبة اسرائيل. جمعية التوجيه الدراسي 

، الموقع: 27/10/2015بتاريخ 
http://www.tawjih.orgالتعليم2-/مقاالت/مقاالت/-

 .توتري-ماري-اسرائيل-في-العربية-االقلية-لدى-العالي
(. مداخلة في مقال بعنوان: طالب 2014جبارين، يوسف. )

جؤون للجامعات الفلسطينية هربا  من عنصرية يل 48الـ
 صحيفة إسرائيل. 
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 استخرجت من، 27/9/2014، السبت، فلسطين أون الين
 موقع

:http://felesteen.ps/details/news/124410/طال
-من-هربا  -الفلسطينية-للجامعات-يلجؤون-48الـ-ب

 html.إسرائيل-عنصرية
الصحة النفسية (. 2009الخالدي، عطااهلل والعلمي، دالل. )
. دار صفاء للنشر والتوزيع، وعالقتها بالتكيف والتوافق

 عمان: االردن.
(. 2)طمبادىء الصحة النفسية (. 2010الداهري، صالح. )

 دار وائل للنشر والتوزيع، عمان: االردن.
الصـحة النفسـية دراسـة فـي (. 2010الرفـاعي، نعـيم. )

 ق، سوريا.(. جامعة دمش10ط) سـيكولوجية التكيـف
أنماط .(2009ريحـاني، سليمان والذويب، مي والرشدان، عز. )

المعاملة الوالدية كما يدركها المراهقون وأثرها في تكيفهم 
 (،3)5، المجلة األردنية في العلوم التربويةالنفسي. 

217- 231. 
 الوافدين الطلبة تكيف (. مدى2013الزيود، إسماعيل. )

دنية حيال الظروف المعيشية األر  الجامعات في الدارسين
 (،3)6، المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةوالدراسية. 

395 – 409. 
(. العالقة بين استراتيجيات المثاقفة 2010سبيت، خليل. )

والتوجه نحو مجموعة االكثرية ورؤية تعاملها، وبين تاقلم 
كتاب دراسات؛ المركز العربي الطالب العرب في الجامعة. 

، ملف االكاديميا والتعليم العالي لدى السياساتللحقوق و 
   .52 –45(، 3العرب الفلسطينيين في اسرائيل، )

(. 2002زيادة، إسماعيل. ) سعادة، جودت وزامل، مجدي وأبو
 جامعة في الطلبة المغتربون منها يعاني التي المشكالت

 الجامعات اتحاد مجلة األقصى. انتفاضة خالل النجاح
 .257–205 ،40، العربية

السنبل، عبد العزيز والخطيب، محمد ومتولي، مصطفى وعبد 
نظام التعليم في المملكـة (. 2004الجواد، نو الدين. )
 دار الخريجي للنشر والتوزيع، الرياض. العربيـة السعودية.

 . دارالطالبي واإلرشاد التوجيه. (2002)إبراهيم.  السويلم،
  .للنشر والتوزيع، الرياض طويق

 الدارسين العراقيين الطلبة (. مشكالت2014ئي، إيمان. )الطا
مجلة البحوث المتغيرات.  ببعض وعالقاتها أوكرانيا في

 .92 -69 ،40 ،بغداد جامعة-التربوية والنفسية
 الكـويتيين فـي الطلبـة مشـكالت (.2005العـازمي، أحمـد. )
 . رسـالةبـبع  المتغيـرات وعالقتهـا األردنيـة الجامعـات
 .األردنية الجامعة منشورة، غير ماجستير

(. االثار النفسية واالجتماعية الناتجة 2010عوض، حسني. )
عن الحواجز االحتاللية االسرائيلية لدى عينة من طلبة 

مجلة دراسات جامعة القدس المفتوحة المارين عبرها يوميا. 
 .8، نفسية

(. مداخلة في مقال بعنوان: طالب الـ 2014قسوم، مفيد. )
ون للجامعات الفلسطينية هربا  من عنصرية ( يلجؤ 48)

 صحيفة إسرائيل. 
استخرجت من  .27/9/2014، السبت، فلسطين أون الين

 موقع:
http://felesteen.ps/details/news/124410/طال

-من-هربا  -الفلسطينية-للجامعات-يلجؤون-48الـ-ب
 html.إسرائيل-عنصرية

طريق الوعرة: (. ال2011المركز العربي للحقوق والسياسات. )
تحديات واقتراحات عمل سياساتية من أجل دمج حقيقي 
للعرب في مؤسسات التعليم العالي في اسرائيل؛ مذكرة 

 . كتاب دراسات؛ المركز العربي للحقوق والسياسات،تفاهم
4 ،1-127 . 

(. البسيخومتري ومتناولية التعليم 2009مصطفى، مهند. )
كتاب يف أم اقصاء. العالي لدى الطالب العرب: أداة تصن
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 (1ملحق رقم )
المعياري ودرجة التقدير لكل فقرة من فقرات الدراسة ولكل مجال من مجاالتها والدرجة الكلية  المتوسط الحسابي واالنحراف

 )المشكالت مجتمعة(
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت/الفقرات الرقم 

 66808. 3.0996 المجال االجتماعي
 1.05021 2.7003 الشعور بالقلق المتواصل على األسرة.  .1
 98957. 3.1199 عيون الناس للطالب عندما يمشي في الشارع.مالحقة   .2
 1.15935 3.1514 قلة عدد المتنزهات وأماكن الترفيه في المحافظة.  .3
 1.05023 3.2208 قلة النشاطات الالمنهجية التي تقدمها الجامعة للطلبة.  .4
 1.05740 3.3060 غياب إمكانية استخدام الطلبة لمرافق الجامعة أيام العطل الرسمية.  .5
 1.07894 3.0599 تدني القدرة على االندماج مع الناس خارج الجامعة.  .6
 1.10220 3.1388 تدني مستوى الحرية الشخصية للطلبة.   .7

 51238. 3.0761 المجال األكاديمي
 1.12336 3.1009 إغالق مكتبة الجامعة في ساعات مبكرة.  .8
 1.05294 3.0915 ألعداد الطلبة. تدني مستوى مالئمة أماكن الدراسة في المكتبة  .9
 1.03568 3.1262 صعوبة الدراسة )المذاكرة( في المسكن.  .10
 1.00874 3.0379 قلة التزام أعضاء الهيئة التدريسية بالساعات المكتبية.   .11
 1.01480 2.8454 محدودية قدراتي باللغة االنجليزية.  .12
 98342. 2.9338 يسية.استخدام اللهجة العامية من قبل أعضاء الهيئة التدر  .13
 92901. 3.2334 .صعوبة اجتياز )امتحان الدولة( عند التخرج لالعتراف بشهادتي  .14
 88550. 3.2397 صعوبة المواد الدراسية.  .15

 67119. 3.4266 المجال االقتصادي
 1.12246 3.6498 ارتفاع نفقات الدراسة.   .16
 1.06030 3.1924 ارتفاع أسعار الحاجات اليومية )المعيشية(.  .17
 1.05230 3.6025 ارتفاع رسوم الساعات المعتمدة للمواد الدراسية.   .18
 1.00008 3.4385 ارتفاع أجور المساكن.   .19
 96550. 3.3785 ارتفاع أجور االتصاالت.   .20
 94515. 3.4448 ارتفاع أجور المواصالت من والى بلد الطالب.  .21
 99230. 3.5174 الدراسية. غياب العمل بنظام تقسيط رسوم الساعات   .22
 1.00458 3.5331 ( من المنح الدراسية والمساعدات.48استبعاد طلبة )  .23
 1.20109 3.0820 ارتفاع أجور المواصالت المحلية.  .24

 75841. 3.2184 المجال السياسي
 1.29748 3.0978 صعوبة إجراءات اجتياز المعابر اإلسرائيلية من والى الضفة الغربية.  .25
 1.22253 3.0473 ( باعتبارهم أناس غرباء )عرب إسرائيل(.48النظر لطلبة )  .26
 1.19616 3.3502 الخوف من االنضمام ألحد الكتل الطالبية تجنبا للمالحقة األمنية.  .27
 1.07138 3.2334 القلق من عدم اعتراف وزارة المعارف اإلسرائيلية بالدرجة الجامعية بعد التخرج.  .28
 1.26185 3.4826 غالق المعابر.الخوف من تفاقم الوضع األمني وإ  .29
 1.09203 3.2114 تقصير الجامعة في تعريف الطلبة بالمعالم السياحية للضفة.  .30
 1.08144 3.1041 (. 48عدم وجود نادي/رابطة تجمع طلبة )  .31
 1.06446 3.4385 ( عند االنتخابات فقط.48اهتمام مجلس الطلبة بطلبة )  .32
 1.06141 3.0000 ليات/األنشطة الطالبية الوطنية. رفض األهل لمشاركة أبنائهم بالفعا  .33

 66955. 3.2145 المجال الصحي
 1.10223 2.8864 تدني مستوى جودة الوجبات الغذائية المقدمة في كافتيريا الجامعة.  .34
 96928. 3.3375 االعتماد على الوجبات السريعة غير الصحية.  .35
 1.01981 3.1893 تدني مستوى الخدمات الصحية داخل الجامعة.  .36
 1.00202 3.3628 تدني مستوى نظافة الشوارع والمرافق العامة.   .37
 1.11815 3.2019 تراكم النفايات أمام مساكن الطلبة.  .38
 1.15061 3.1073 غياب التكييف في قاعات الدراسة.  .39
 1.04844 3.5773 تدني مستوى جودة الخدمات الطبية في مشافي مدينة جنين.  .40
 1.15847 3.0536 الطبية في حال كانت من طبيب في الداخل. عدم صرف الوصفة  .41

 72232. 3.2014 مجال السكن والمواصالت
 1.14826 2.8107 عدم وجود وقت كافي لترتيب البيت.  .42
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 1.13587 2.6909 بعد السكنات عن الحرم الجامعي.  .43
 1.12333 3.1798 قلة الهواتف الثابتة في المساكن.  .44
 1.10396 3.4795 قرب الجامعة. -سيلكوم، وأورانج –ات عدم وجود القط لشرك  .45
 1.03193 3.4069 إغالق المساكن الجماعية في ساعات مبكرة.  .46
 1.14846 3.2587 التأخر عن الدوام بسبب قلة وسائط النقل المتاحة.   .47
 1.02042 3.5836 وجود قوانين صارمة في السكن الجامعي الداخلي.  .48

 50510. 3.2133 ت مجتمعة(االداة الكلية )اللمشكال
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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

 7/4/2016تاريخ القبول:                           12/11/2015تاريخ التسلم: 

جامعة الخرطوم. اشتمل بتهدف الدراسة إلى تقويم مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني بكلية التربية 
منهم عينة عشوائية م. ُاختيرت 2014( خالل العام 135جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والبالغ عددهم )مجتمع الدراسة على 

% من المجتمع. ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها؛ تم تصميم استبانة شِملت 40( عضو هيئة تدريس بنسبة  54بلغت )
( فقرة، وبعد التحقق من صدقها وثباتها؛ ُوزعت على أفراد العينة. ُأتبعت األساليب والمعالجات  82)  ستة محاور تكونت من

لمالئمة في تحليل البيانات. بينت النتائج: أن مستوى القدرة لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم في اإلحصائية ا
، ومتوسطة في إعداد العروض التقديمية وأساسيات تصميم التدريس التعلُّم اإللكتروني كانت مرتفعة في معالجة النصوصتوظيف 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في . 2 -لكتروني، وكانت ضعيفة في التعامل مع الويب والتعامل مع اإلنترنت والبريد اإل
التعامل مع اإلنترنت، أساسيات تصميم ،مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني في معالجة النصوص

بينما توجد فروق  ،دكتوراه( ،تعزى  للمؤهل العلمي )ماجستير  2 –والتعامل مع الويب  ،التدريس، واستخدام المقررات اإللكترونية
دالة إحصائيًا في القدرة على إعداد العروض التقديمية لصالح حملة الماجستير. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

إحصائية في مستوى قدرات  قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني تعزى للتخصص. وجود فروق ذات داللة
تصميم برنامج تدريبي أوصت الدراسة ب أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني تعزى  لمتغير الدورات التدريبية.

قاء ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم يتضمن القدرات المتعلقة بالتعلُّم اإللكتروني، مع ضرورة  االهتمام باالرت
 بمستوى هذه القدرات وتقويمها من فترة ألخرى.

 .(أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم التعلُّم اإللكتروني، :لكلمات المفتاحيةا)
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 MS-
Power-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 
( من أهم Electronic Learningالتعلُّم اإللكتروني )  يعد  

تطبيقات تكنولوجيا التعليم والمعلومات، حيث يقوم أساسًا على 
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 

يل الفجوة الرقمية فيما يتعلق بسرعة تلقي وكخطوة  لتقل ،الجامعي
المعلومات والحصول عليها واالتصال بمصادر التعلُّم المتعددة 

من هنا فقد ازداد تأثير استخدام التعلُّم  .(2010)كمتور،
اإللكتروني في التعليم؛ حيث تحسنت الخدمات المقدمة للطالب 

التصاالت، بفعل التحسينات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات وا
وجلبت الزيادة في توظيف التعلُّم اإللكتروني الكثير من الفرص 
لمختلف المجاالت سي ما المجاالت التعليمية بسبب المرونة التي 

 (. Cansu,2010يوفرها هذا النمط من التعليم )
يسعى التعلُّم اإللكتروني بصفة عامة الي تفعيل التعليم، وتهيئة 

دثات التقنية بغية اإلفادة منها الطالب للتعامل مع المستح
وتنمية المهارات للوصول  ،باكتساب المعارف وتطويرها وتحديثها

إلى تعليم عصري فعال. من هنا فقد تعددت وجهات النظر حول 
التعلُّم اإللكتروني؛ فهناك من تناوله من جانب نظم توصيل 
المحتوى عن طريق وسائط إلكترونية؛ وأصبح ُينظر إليه على 

توصيل التعلُّم عن طريق الوسائط اإللكترونية أنه 
(Stockely,2009  وهناك من نظر إليه على أنه توظيف .)

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توزيع المصادر 
واستخدامها مع شبكة اإلنترنت في التعليم وتسهيل عملية التعلُّم 

كتروني لتحسين وتجويد األداء. وهناك من التعريفات للتعلُّم اإلل
التي جمعت بين التوصيل اإللكتروني للمحتوى وعمليات الدعم 
والتسهيل، بحيث يتم التعلُّم من خالل دمج التوصيل الرقمي 
للمحتوى مع الدعم والخدمات أي تعليم يتم دعمه وتسهيله من 
خالل تقنيات المعلومات واالتصاالت. وهكذا فإن التعلُّم 

المحتوى والمقررات  اإللكتروني ليس مجرد نظام لتوصيل
 أواستخدام أدوات تكنولوجية إلدارة المحتوى،  أواإللكترونية، 

وسيط  أومجرد استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة، 
لتوصيل المحتوى وليس طريقة جديدة في التعليم؛ إنما هو فكر 

تربوي جديد وتنظيم يقوم على أساس عالمية التعلُّم والتشارك 
 فيه. 

ات التعلُّم اإللكتروني يمثل استراتيجية حديثة تختلف كليًة في ب
طبيعتها عن استراتيجية التعليم التقليدي ويستدعي توظيفها 

توفير أجهزة  :توظيفًا فعااًل فضاًل عن تأسيس بنية تحتية متكاملة
الحواسيب والبرمجيات التعليمية وما يصاحبها من تقنيات 
إلكترونية؛ تأهيل الموارد البشرية وتنمية قدراتها ووعيها بما يؤدى 

 (.2014إلى ضبط جودة هذا النمط من التعليم )الحسن وحياتي،
من ناحية أخرى، فإن الجامعات وفي ظل التطور الحالي والدور 

معلم والمتعلم؛ لم تعد مكانًا ُيعلم فيها الطالب الجديد لكل من ال
وعليه أصبح التعليم الجامعي في  ،إنما أضحت مكانًا يتعلم فيه

حاجة إلي صيغة تعليمية تعلمية تسهم في إكسابه مهارة كيفية 
التعلم، ولعل هذا ما يسعى لتوفيره التعلُّم اإللكتروني بما يوفره 

شاركة المتعلم في نشاطات من إمكانيات كبيرة تقوم علي مدى م
وبما يسهم به في تنمية القدرات  ،(Littman,2008التعليم )

اإلبداعية للمتعلمين األمر الذي يعني الرغبة في مواصلة التعليم 
واإلقبال عليه ومواجهة عوامل التغير باالستجابة المالئمة 
والطريقة المناسبة لكل متعلم حسب استعداداته. ويضيف 

إن توظيف التعلُّم اإللكتروني  (Broadbent,2002)برودبنت 
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 

م اإللكتروني؛ تجعله وما يتم عمله. فالمميزات التي يحملها التعلُّ 
يتغلب على المشاكل التي تواجه النظام التقليدي، من هذه 

عادة صياغة  ،المميزات: المرونة ومراعاة الفروق الفردية، وا 
تنمية و  ،التفاعليةو األدوار، وتوفير التغذية الراجعة والدعم، 

؛  2003 المهارات وتخفيف األعباء اإلدارية )العويد والحامد،
Muirhead, 2002.) 

وبذلك أصبح التعلُّم اإللكتروني يمثل مطلبًا ملحًا وضرورة ال 
غنى عنها؛ األمر الذي دفع العديد من مؤسسات التعليم العالي 
إلى تبني التجديدات المناسبة في مجال التعلُّم اإللكتروني في 

لجامعات ضوء التوسع السريع في شبكات الإلنترنت. وباتت ا
التي ال تعمل على تبني تكنولوجيا التعلُّم اإللكتروني في مؤخرة 
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الركب، وسيصبح الحرم الجامعي كما يشير إلى ذلك الخطيب 
( ال قيمة له إذا لم يستطع أن يلبي احتياجات الطالب 1012)

التعلُّم اإللكتروني واالستفادة منها في من خالل توظيف معطيات 
المواقف التعليمية وربما ال يتأتى ذلك إال إذا كان المستخدم 
لتكلك المعطيات ملمًا وممتلكًا لمهارات وقدرات توظيفها بشكل 

 (.2011 فعال )عطار،
وفي ضوء ما سبق وما يحمله التعلُّم اإللكتروني من مزايا؛ 

لتأهيل بحيث يمكن توظيفه فالحاجة أصبحت ماسة إلعادة ا
بصورة فعالة في التعليم الجامعي بما يسهم في مواجهة التحديات 
والصعوبات والتي من أبرزها الحاجة إلى توفير جو يساعد على 
اإلبداع، األمر الذي يتطلب جهودًا حثيثة لتوظيفه واالستفادة منه 

 في التعليم الجامعي. 
في الجامعات السودانية فالتوظيف األمثل للتعلم اإللكتروني 

يعتمد بشكل كبير على مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس، 
وقد أدت الطفرة الكبيرة مؤخرًا في استخدام معطيات التعلُّم 
اإللكتروني بمؤسسات التعليم العالي السودانية إلى ضرورة 
إحداث تغييرات جذرية في تأهيل وتنمية قدرات أعضاء هيئة 

ت قبل ممارستهم للتدريس وبعده؛ فالجامعات التدريس بالجامعا
لن تبلغ هدفها في توظيف التعلُّم اإللكتروني التعليم الجامعي ما 
لم تنجح في إعداد أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم ومن ثم  
تمكينهم من استخدام مستحدثات التعلُّم اإللكتروني؛ وبالتالي فإن 

حدثات سيلقي أي قصور في قدراتهم في استخدام تلك المست
بظالله هدرًا للوقت والجهد وتهديدًا بالفشل في مواكبة التطوير 

 والتغيير المستمرين.  
ونظرًا ألهمية التوظيف األمثل لمستحدثات  ،تأسيسًا لما سبق

تكنولوجيا التعليم، واإلرتقاء بمستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس 
ة لتقويم مستوى لتنفيذ االستراتيجيات التعليمية تجئ هذه الدراس

قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني في 
 جامعة الخرطوم.     في التعليم الجامعي بكلية التربية

 وأسئلتها الدراسةمشكلة 
إن التحدي الكبير الذي تواجهه الجامعات اليوم، هو كيف تتغير 
لتلبية متطلبات المستقبل، بما في ذلك التوظيف الفعال 
لمستحدثات التعلُّم اإللكتروني، وعمومًا فإن الجامعات السودانية 
لكى تكون مهيأة لذلك ينبغي أن يتوفر فيها بنية تحتية جيدة، 

دارة فعالة وأعضاء هيئة تدريس لديهم  ،ونظام تعليمى مرن، وا 

القدرة على التعامل مع مستحدثات التعلُّم اإللكتروني؛ فكانت 
قفة لتقويم مدى قدرات أعضاء هيئة الحاجة من فترة ألخرى لو 

التدريس في مجال التعلُّم اإللكتروني بجامعة الخرطوم. األمر 
الذي دفع الباحث إلى السعي إلى تحديد القدرات المتعلقة بمجال 

هيئة التدريس التعلُّم اإللكتروني والتي ينبغي توافرها لدى عضو 
ال حتى يكون بوسعه مواكبة التطورات الحادثة في المج

والتعاطي بنجاح مع مفهوم التعلُّم اإللكتروني، ومن ثم  محاولة 
بكلية التربية أعضاء هيئة التدريس تقويم هذه القدرات لدى 

جامعة الخرطوم وكشف عدد من المتغيرات ذات الصلة، 
وفحص جوانب القصور في تلك القدرات بغية اإلرتقاء بمستوى 

علُّم اإللكتروني في توظيف التأعضاء هيئة التدريس قدرات 
تقان.   وتقديم يد العون لهم في سبيل أداء مهامهم بكل يسر وا 

وعليه تتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس 
 التالي:

ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة 
 ؟توظيف التعلُّم اإللكتروني الخرطوم في 
 ألسئلة البحثية التالية؟االسؤال الرئيس انبثقت من 

في قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  ما مستوى -1
-MSمعالجة النصوص )برنامج  جامعة الخرطوم في

Word ؟) 
 في ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية -2

جامعة الخرطوم في إعداد العروض التقديمية )برنامج 
MS-PowerPoint ؟) 

في ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  -3
جامعة الخرطوم في التعامل مع اإلنترنت والبريد 

 اإللكتروني؟
 في ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية -4

جامعة الخرطوم في أساسيات تصميم الدروس 
 اإللكترونية؟  

 في بيةما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التر  -5
 جامعة الخرطوم في استخدام المقررات اإللكترونية؟

في " ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  -6
 – Web  2.0 –جامعة الخرطوم في التعامل مع الويب 

 ( ؟" (2.0
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   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -7
متوسطات قدرات أعضاء هيئة  ( بين0.05=   ) 

جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم  في التدريس بكلية التربية
اإللكتروني تعزى إلى متغير المؤهل العلمي ) ماجستير، 

 دكتوراه( ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -8

( بين متوسطات قدرات أعضاء هيئة 0.05=   ) 
جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم  في بكلية التربيةالتدريس 

ية، اإللكتروني تعزى إلى متغير التخصص )علوم طبيع
 ؟علوم اجتماعية، علوم تربوية(

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -9
( بين متوسطات قدرات أعضاء هيئة 0.05=   ) 

جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم  في التدريس بكلية التربية
اإللكتروني تعزى إلى متغير الدورات التدريبية في المجال 

 ؟فأكثر( 5، 4- 3 ،2 – 1،دورة أي في ألتحق لم)
  أهداف الدراسة

 :اآلتيةتسعى الدراسة لتحقيق األهداف  
أعضاء هيئة الوقوف على مستوى القدرات الفعلية لدى  -

في توظيف  جامعة الخرطومبكلية التربية في التدريس 
 . التعلُّم اإللكتروني

أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية تحديد مدى امتالك  -
في جامعة الخرطوم للقدرات األساسية في توظيف التعلُّم 

 اإللكتروني.
أعضاء هيئة تعرف أثر بعض المتغيرات الخاصة ب -

جامعة الخرطوم والتي تتمثل  في بكلية التربيةالتدريس 
 أعضاء التخصص والدورات التدريبية في توظيففي: 

للتعلُّم  بكلية التربية فى جامعة الخرطومهيئة التدريس 
 اإللكتروني.
 أهمية الدراسة

تعد القدرات الفعلية ألعضاء هيئة التدريس في مجال تبني 
وتوظيف التعلُّم اإللكتروني من األمور المهمة التي تساعد 

ون تلك القدرات متوفرة في تطوير األداء، وبقدر ما تك
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 

مهنية أعضاء هيئة التدريس؛ فالوقوف عند هذه القدرات 
تطوير عملية النمو المهني  وتقويمها من شأنه أن يسهم في

ألعضاء هيئة التدريس بالكليات الجامعية المختلفة وبصفة 
ومن ثم  االستفادة بأقصى درجة من  ،خاصة كليات التربية

وعليه  .تقنيات التعلُّم اإللكتروني وأدواته بأشكالها المختلفة
 يمكن توضيح أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

بكلية  أعضاء هيئة التدريساالرتقاء بمستوى قدرات  -
التعلُّم جامعة الخرطوم في توظيف  في التربية

يمكنهم من تنفيذ االستراتيجيات  بالقدر الذي اإللكتروني
 التعليمية في الجامعة بالطرق المثلى.

الوقوف على مهنية أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  -
في توظيف التعلُّم اإللكتروني، فضاًل عما يمكن أن 
تضيفه الدراسة من معرفة علمية جديدة خاصة بقدرات 

 أعضاء هيئة التدريس في جامعة الخرطوم.
توجيه االنتباه ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  -

بتنمية قدراتهم  بجامعة الخرطوم إلى ضرورة االهتمام
التعلُّم اإللكتروني بما يمِكنهم من  الذاتية في مجال

 وموجهين لطالبهم.ممارسة أدوراهم كمرشدين 
 محددات الدراسة

 تتحدد الدراسة الحالية بما يلي:
 السودان، جامعة الخرطومفي : كلية التربية الحد المكاني

الفصل  ،م2015/ 2014العام الجامعي الحد الزماني: 
 الدراسي األول.
جامعة  في أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةالحد البشري: 

ة المختلفة )محاضر، أستاذ الخرطوم بدرجاتهم العلمي
 (.وأستاذ ،مساعد، أستاذ مشارك

 مصطلحات الدراسة
تشير القدرة إلى ما بوسع الفرد أن ينجزه بالفعل من القدرة: 

األعمال بحيث تتضمن السرعة والدقة في األداء. وعليه 
ُيقصد بها في هذه الدراسة كل ما بوسع عضو هيئة التدريس 

جامعة الخرطوم أن ينجزه بالفعل من  في بكلية التربية
مهمات وأنشطة ذات صلة بمجال التعلُّم اإللكتروني بدرجة 
 عالية من السرعة واإلتقان بحسب المحاور الواردة في

 المعدة لهذا الغرض. اإلستبانة
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ُيقصد بهم المعلمون الذين يعملون أعضاء هيئة التدريس: 
جامعة الخرطوم ممن هم على رأس العمل  في بكلية التربية

في الجامعة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
 م2015/  2014

فهالتعلُّم اإللكتروني:   عبارة عن ( بأنه2002)العطروزي  عر 
التي تشمل شبكة  ،استخدام الوسائط اإللكترونية المتعددة

اإلنترنت أو األقمار الصناعية أو مؤتمرات الفيديو أو البريد 
( بين طرفين عبر شبكة Chatاإللكتروني أو المحادثة )

بأنه " ذلك النوع كما عر ف  في العملية التعليمية. المعلومات
حيث تقوم من خالله من التعليم القائم على شبكة اإلنترنت، 

المؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص لمواد أو برامج 
معينة يتعلم المتعلم من خاللها عن طريق الحاسوب وفق 
جدول زمني محدد كما يمكنه الحصول على نتائج التغذية 
الراجعة يصل إلى مستوى التمكن من ما يتعلمه )المبيريك، 

2002 .) 
تلك العملية التعليمية التعلُّمية  وُيقصد به في الدراسة الحالية

التي تمكِّن من التوظيف األمثل لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصال في التدريس الجامعي؛ بما تضمه من برمجيات 
وشبكات وأجهزة حاسوب واتصال، وبما توفره من مادة 
علمية، بحيث تتيح للطالب إدارة تعلمه وفقًا إلمكاناته الذاتية 

 ال تزامنيًا.   إما تزامنيًا أو
 اإلطار النظري والدراسات ذات العالقة

 أواًل: اإلطار النظري  
 التعلُّم اإللكتروني: طبيعته ومقوماته  

إن التعلُّم اإللكتروني كنظام تكنولوجي يتكون من بنية تحتية، 
ومتعلمين، ومعلمين، ومحتوى إلكتروني ومصادر تعلُّم وعمليات 

( 2005تعليم، ومخرجاته هم المتعلمون. من هنا يراه الخان )
بأنه طريقة إبداعية لتوفير بيئة تفاعلية متمركزة حول الطالب 

د وفي أي مكان، وفي أي وقت، ومصممة مسبقًا وميسرة ألي فر 
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 

التعليم عن طريق الوسائط و توصيل التعلُّم والتدريب على أنه 
فه خميس )Stockely,2007اإللكترونية ) ( 2010(.كما عر 

بأنه" علم نظري تطبيقي، ونظام تكنولوجي تعليمي، وعملية تعلُّم 
مقصودة ومحكومة تقوم على أساس أفكار ونظريات تربوية 

اعله مع جديدة يمر فيها المتعلم بخبرات مخططة، من خالل تف
مصادر تعلُّم إلكترونية متعددة ومتنوعة وفق إجراءات تعليمية 
منظمة في بيئات تعلُّم إلكترونية مرنة قائمة على الحاسوب 
والشبكات، بحيث تدعم عملية التعلُّم وتسهل حدوثه في أي وقت 

 ومكان 
يمكن تعريف التعلُّم اإللكتروني بأنه عبارة  ،في ضوء ما ُذكر

عن منظومة تعليمية تعلمية لتقديم المقررات الدراسية والبرامج 
التعليمية عبر الوسائط المتعددة من خالل ابتكار العمليات 
دارتها في بيئة  والمصادر التكنولوجية المناسبة واستخدامها وا 

الطالب بتجسيد إلكترونية قوامها شبكة اإلنترنت، حيث يقوم 
البيانات والتعامل معها بشكل تفاعلي دون التقيد بمكان أو زمان 
معينين، هدفه بذلك إيجاد بيئة تعليمية إلكترونية متعددة 
نما للتفاعل  المصادر، ليس بغرض إيصال المعلومات فحسب وا 

 معها بغية الوصول إلى مستوى اإلتقان. 
اآلتية عن التعلُّم من التعريف السابق لعلنا نخرج بالمحصلة 

  اإللكتروني:
منظومة مخطط ومصمم لها بحسب خصائص الفئة  -1

المستهدفة بما لديها من مدخالت وعمليات  ومخرجات وتغذية 
 مرتجعة.

 ارتباطه بالوسائل اإللكترونية وشبكة المعلومات )اإلنترنت(. -2
 دعمه لمبدأ تفريد التعليم والتعليم المستمر. -3
اعة الدراسية بيئة تعليمية تعلمية تقوم علي يجعل من الق -4

التفاعل بين المتعلم ومصادر التعلُّم المختلفة وبينه وبين بقية 
 المتعلمين.

 يجعل من القاعة الدراسية مكانًا لتعلم المتعلم وليس لتعليمه. -5
يوفر خبرات تعليمية تعلمية تنأى بالمتعلم عن المخاطر التي  -6

 لمرور بهذه الخبرات في الواقع الفعلي.يمكن أن يواجهها عند ا
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 

إطار توظيف  للممارسات التدريسية في التعلُّم اإللكتروني في
استخدام تقنياته وآلياته في التعلُّم التفاعلي واألنشطة التفاعلية 
مما يؤدي إلى زيادة فهم المتعلمين وتطور نموهم المفاهيمي. 
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فإن دور تقنيات التعلُّم اإللكتروني ال يقتصر على مجرد  ،وعليه
 تقديم المحتوى إلى المتعلم إنما تلعب أدوارًا أخرى من أهمها:    

 تاحة الفرصة للمتعلم للتفاعل مع المحتوى.إ -
إعطاء المتعلم  الفرصة في اختيار ما يريد أن يتعلمه وفي  -

 الوقت الذي يريده.
توفير إمكانية التفاعل مع المتعلم وأقرانه، والذي يمكن أن  -

 يتم من خالل نوعين من االتصال:
 Synchronous, on-liveاالتصال المتزامن: )  - أ

Interaction ) 
( وتوجد   Live e- learningُيعرف بالتعلُّم اإللكتروني الحي )      

 العديد من اآلليات التي تستخدم في إتمام التفاعل منها :
المؤتمرات السمعية  ،Video conferenceمؤتمرات الفيديو   

Audio conference   وغرف المحادثةChat Room  
 وغيرها. E. Leaning Dynamic Boardالتفاعلية  والسبورات

 Asynchronous,  off -liveاالتصال غير المتزامن: )  -ب   
Interaction) 

في هذه الحالة ال يتم التواصل بين المعلم والمتعلم أو األقران في 
اللحظة ذاتها، حيث يوجد فاصل زمني بين الرسالة التعليمية 

في  واالستجابة لها من قبل المتعلمين، ومن اآلليات التي تستخدم
القوائم   E- Mailهذا النوع من التفاعل البريد اإللكتروني

   News Groupsمجموعة األخبار  Lists Mailالبريدية 
 وغيرها. 

ويرى كثير من المهتمين بمجال التعلُّم اإللكتروني خميس 
(. عبد السميع 2006(، وغاريسون وأندرسون )2010)

ينبغي توافرها ( أن هناك ثمة مقومات ومتطلبات 2008وتوفيق)
 لضمان نجاحه والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

توفير البنية التحتية التقنية  الالزمة للتعلُّم اإللكتروني، وبما  -
 يتبعها من أجهزة وشبكات وملحقاتها.

توفير اإلمكانات الفنية وما يتبعها من إنتاج مقررات دراسية  -
 وفقًا للمعايير التربوية واإللكترونية.

 القوى البشرية من مصممين ومدربين وفنيين.توفير  -
التطوير المهني لألفراد المشاركين في مجال خدمات التعلُّم   -

 اإللكتروني ويتضمن ذلك:
أن يكون لدى المعلم الدراية بأساسيات استخدام معطيات  -أ

التعلُّم اإللكتروني، وقادرًا على تبسيط المفاهيم العلمية المرتبطة 

دارة الن قاش التزامني والال تزامني مع الطالب من بتخصصه وا 
خالل الفصول اإللكترونية والبريد اإللكتروني وغرف مناقشة 

 وغيرها.
أن يكون لدى الطالب الدافعية للتعلم عبر الوسائط  -ب

 اإللكترونية التفاعلية.
 ،2012)  ولضمان تطبيق التعلُّم اإللكتروني يوجز العجرمي

 ( متطلبات أساسية وهي:12ص
توافر المكونات األساسية من معلم ومتعلم ودعم فني  -

داري.  وا 
توافر القدرات الالزمة لكل من المعلم والمتعلم الستخدام  -

 برامج التعلُّم اإللكتروني.
توفير التجهيزات األساسية من أجهزة الخدمة ومحطة عمل  -

 المعلم والمتعلم وشبكات اإلنترنت.
 م الجامعيتوظيف التعلُّم اإللكتروني في التعلي

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 

(، Chan et al.,1997لتيسير العملية التعليمية التعلُّمية )
ثير من المؤسسات التعليمية يخلط بين فالنموذج السائد في ك

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 

ي ( األمر الذ ,2005Barr & Taggوتاغ ) بار أفضل السبل
يعني أن دور عضو هيئة التدريس في العملية التعليمية قد تغير 
من كونه مصدرًا للمعلومات إلى ميسر ومدرب ومخطط للعملية 

والموقف التعليمي، وغير ذلك من األدوار التي  يةالتعليمية التعلُّم
يقتضيها تحول المتعلم من مستقبل سلبي للمعلومات إلى متعلم 

ذا الموقف التعليمي في بيئة غنية وينبغي أن يكون ه .فعال
بمصادر المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

(Urien,2011 .) 
إن أهمية توظيف التعلُّم اإللكتروني في التدريس الجامعي 

 (،االنترنت) استخدام شبكة المعلومات الدولية يستوجب
وغير ذلك من التقنيات  ،ومؤتمرات الفيديو ،واألقراص المدمجة

الحديثة التي وفرتها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
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ويستدعي ذلك إنتاج تصاميم جديدة للمناهج والمقررات ذات 
 (. Wilson,2002مستوى عال من الفعالية )

في ضوء ذلك يميز الباحث بين ثالثة أشكال لتوظيف التعلُّم  
اإللكتروني: ُيعنى الشكل األول باستخدام األقراص المدمجة 

CD's  ذات الوسائط المتعددة التي تحوي برامج تعليمية تتيح
للطالب التفاعل مع المادة. أما الشكل الثاني فيشتمل على 

أي مواد وموضوعات استخدام الكتب المنهجية اإللكترونية و 
أخرى ذات صلة بالمقررات الدراسية. ويعتمد هذا الشكل على 
بث المادة إلكترونيًا عبر اإلنترنت والبريد اإللكتروني، وتقرأ هذه 
الكتب على الشاشات الخاصة بأجهزة الحاسوب المختلفة، 
ويستدعي ذلك توفير األجهزة الخاصة بذلك للطالب والمعلمين، 

بط داخل الفصل بين مكتب المعلم وقاعات مع توفير شبكة ر 
وفي بداية اليوم الدراسي يقوم كل طالب بتوصيل  .الطالب

جهازه بالشبكة، وبعدها يبدأ المعلم الشرح عبر شاشة كبيرة يظهر 
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 
لمنازلهم، وفي اليوم التالي يبدأ عضو هيئة التدريس االطالع 

أما الشكل  .على إجابات الطالب، ويعلق عليها، ويصححها
الثالث فيعتمد على استخدام الشبكة العالمية للمعلومات 

المعنية بتحديد  )اإلنترنت(، بحيث تقوم المؤسسة التعليمية
المواقع التعليمية ذات الصلة بالمقررات الدراسية وتشجيع 
الطالب للبحث في الشبكة عن مواقع تعليمة أخرى. ويستدعي 
تطبيق هذه األشكال الثالثة في مراحل التعليم المختلفة سيما 

والتصميم التعليمي  ،الحاجة إلى خبراء في المحتوى ،الجامعية
ل مهمة خبراء المحتوى في وضع المادة واإلنتاج، بحيث تتمث

العلمية المناسبة للمنهج والتأكد من دقة المعلومات وحداثتها 
وتحديد المصادر التي يرجع إليها الطالب. وتتمثل مهمة خبراء 
التصميم التعليمي في تقسيم المادة العلمية إلى موضوعات أو 
 وحدات صغيرة وتحديد األسلوب المناسب لتقديمها وعرضها
وتحديد األنشطة التي تؤدي إلى التفاعل اإليجابي للطالب مع 

أما .النظام التعليمي، وتلك التي تمكنه من التقويم الذاتي لتعلمه
مهمة خبراء اإلنتاج فتتمثل في إنتاج المقرر التعليمي وتنفيذ 

 .التصميمات المناسبة للمقرر الدراسي

ي التدريس فإن توظيف التعلُّم اإللكتروني ف ،من جانب آخر
الجامعي السوداني عبر هذه األشكال الثالثة يستوجب دعمًا 
حكوميًا يمكِّن من تجهيز بنية تحتية متكاملة تشمل أجهزة 

نتاج البرمجيات التعليمية، هذا  ،وشبكات االتصال ،الحواسيب وا 
إضافة إلى تهيئة أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم تدريبًا مستمرًا 

 مهني.بغرض تطوير أدائهم ال
( إلى أن توظيف التعلُّم 2008)الفالح  وفي هذا السياق تشير

 اإللكتروني في التدريس الجامعي  يتوقف على العوامل التالية :
اتخاذ قرار على المستوى القومي السياسي مصحوبًا بخطة  -1

 .كاملة لتوظيفه في التدريس
تطوير العنصر البشري؛ من حيث تأهيل المشرفين   -2

والمديرين والمعلمين والمتعلمين واإلداريين في المؤسسة 
 .المعنية، وتأهيل متخصصين في تصميم البرامج التعليمية

التخطيط المسبق الختيار الوسائل التقنية المتوافقة مع  -3
 .محتوى المنهج

والبرمجيات تشجيع األفراد والمؤسسات على إنتاج المواد  -4
 .التعليمية عبر الوسائل التقنية الحديثة

 .دقة التقويم للتأكد من التوظيف الفعال للوسائل التقنية  -5
تطوير مواقع وبوابات تفاعلية على الشبكة العالمية   -6

للمعلومات، تحتوي على محتوى رقمي تفاعلي متوافق مع 
 ما يتم تدريسه. 

توظيف التعلُّم  دراسة وتحليل خطط الدول التي تقدمت  في -7
 .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 
الحالية، وعليه فقد تم ترتيبها زمنيًا من األقدم إلى األحدث ؛حيث 

هدفت إلى تحديد مدى  بدراسة( 2007) وآخرونجوارنة  قام
نولوجيا المعلومات امتالك معلمي التعليم المهني لمهارات تك

واالتصال ودرجة استعدادهم لها في التدريس في المدارس 
المهنية األردنية. ُأستخدم المنهج الوصفي التحليلي باستبانة 

من المجتمع الكلي من معلمي  301طبقت على عينة بلغت 
التعليم المهني في خمسة تخصصات مختلفة. توصلت الدراسة 

يمتلكون ويستخدمون مهارات إلى أن معلمي التعليم المهني 
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تكنولوجيا المعلومات واالتصال بمستويات تراوحت بين الضعيفة 
 والمتوسطة.

فقد سعت إلى الكشف عن مدى  ( 2009السيف ) أما دراسة 
توافر كفايات التعلُّم اإللكتروني لدى عضوات هيئة التدريس 

ة بكلية التربية بجامعة الملك سعود، حيث طبقت الدراسة استبان
هيئة تدريس، وقد خلصت ( عضو 153على عينة مكونة من )

نتائج الدراسة إلى توافر كفايات التعلُّم  اإللكتروني لدى أفراد 
العينة بشكل عام بدرجة متوسطة، كما توصلت الدراسة إلى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عضوات هيئة التدريس 

لتدريس ذوات تعزى لمتغير العمر حيث تفوقت عضوات هيئة ا
عامًا وعدم وجود فروق ذات داللة  35األعمار أقل من 

إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي أو الخبرات في التدريس 
 الجامعي.

إلى اقتراح برنامج لتدريب  (2009دراسة النجار )بينما هدفت  
أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى على مستحدثات 
تكنولوجيا التعليم في ضوء احتياجاتهم التدريبية. تكونت عينة 

عضو هيئة تدريس، وقد استخدمت استبانة  123الدراسة من 
كأداة، وقد أشارت النتائج إلى أن إلمام أعضاء هيئة التدريس 

%، 75ا التعليم يقل عن حد الكفاية وهو بمستحدثات تكنولوجي
كما أظهرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في مستوى 
اإللمام تعزى لمتغير الكلية، والخبرة في استخدام الحاسوب 
واإلنترنت، كما لم تظهر فروقًا ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

 المؤهل األكاديمي.
راسة هدفت في بد  Laycock, 2010)) ليكوك كما قام 

مجملها لتحديد تصورات معرفة مستويات المهارة المطلوبة 
بوالية  لتطوير وتقديم التعلُّم اإللكتروني بنجاح في الكلية التقنية 

لويزيانا، وتحديد احتياجات التطوير المهني للمدربين والمعلمين 
وعالقة ذلك بعدد من المتغيرات الديموغرافية، تألفت عينة 

عضو هيئة تدريس. وقد أشارت النتائج إلى  200الدراسة من 
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 

التدريس، األمر  لدى المدربين أعلى من منها لدى أعضاء هيئة
الذي يدل على أهمية التدريب في تطوير مستوى المهارات 

 المطلوبة لتقديم التعلُّم اإللكتروني.

إلى التعرف على  هدفت( 2011عطار ) وفي دراسة قام بها 
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية الجامعية 

عليم وتحديد بمكة المكرمة في مجال مستحدثات تكنولوجيا الت
أولويات تلك االحتياجات، ومعرفة ما إذا كانت هناك اختالفات 
في االحتياجات تعزى للمؤهل والتخصص وسنوات الخبرة. اعتمد 
الباحث المنهج الوصفي التحليلي. صممت استبانة وزعت على 

فردا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.  71عينة مكونة من 
غالبية االحتياجات التدريبية  خلصت نتائج الدراسة إلى أن

ألعضاء هيئة التدريس تراوحت بين متوسطة وعالية، وأن درجة 
احتياجات أفراد العينة ال تختلف باختالف سنوات الخبرة أو 

المؤهل العلمي  باختالفالتخصص، في الوقت الذي تختلف 
 لصالح من يحملون درجة الدكتوراه.

إلى التعرف على مدى فقد هدفت  (2012العجرمي )أما دراسة  
توافر كفايات التعلُّم اإللكتروني لدى معلمي التكنولوجيا بمدارس 
محافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات، تكونت عينة الدراسة 

وقد  ،( معلمًا تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية82من )
توصلت الدراسة إلى أن المعلمين تتوافر لديهم كفايات التعلُّم 

% 82في مجال قدرات أساسيات الحاسوب بنسبة  اإللكتروني
% وفي مجال تصميم المقررات 76وفي خدمات الشبكة بنسبة 

%، ولم تظهر 64% وفي إدارة المقررات بنسبة 66بنسبة 
النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في درجة توافر الكفايات تعزى 

 لمتغير التخصص العلمي، أو سنوات الخبرة.
 & Killion كيليون وجاالغار دراسةبينما هدفت 

Gallagher,2012) )  إلى التعرف على مدى فعالية استخدام
نموذج المجتمع المتعدد لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في 

غرين باي عن  -مجال التعلُّم اإللكتروني في جامعة ويسكونسن
طريق التحاق أعضاء هيئة التدريس في حلقات تدريبية لتعلم 

ات التعلُّم اإللكتروني وتقنياته. ومن خالل استبانة ُطبقت أساسي
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 

 ريب.عبر اإلنترنت من خالل التواصل والتد
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دراسة هدفت لتقصي مدى  (2012عساف و الصريرة )أجرى  
وعي أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية بمفهوم 
التعلُّم اإللكتروني وواقع استخدامهم له في التدريس الجامعى. 

( عضو هيئة تدريس، 130تكونت عينة الدراسة من )
مكونة من محورين: األول عن مدى الوعي  اإلستبانة واستخدمت

لكتروني والثاني لتحديد واقع استخدام التعلُّم بمفهوم التعلُّم  اإل
اإللكتروني في التدريس. خُلصت النتائج إلى ارتفاع متوسط 
درجات الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بمفهوم التعلُّم 
اإللكتروني، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 
 إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي  في استخدام أعضاء

 هيئة التدريس للتعلُّم اإللكتروني في التدريس الجامعي. 
بدراسة هدفت إلى تحديد الحاجات ( 2012مسعد )وبالمقابل قام 

التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك 
سعود للتدريس باستخدام التعلُّم اإللكتروني. اعتمد الباحث 

عضو هيئة  97على  المنهج الوصفي، حيث ُطبقت استبانة
تدريس، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة وجود حاجة تدريبية 
ألعضاء هيئة التدريس في مجال التعلُّم  اإللكتروني. كما 
أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في االحتياجات التدريبية 
تعزى لمتغير الدرجة العلمية، بينما لم يكن هناك فرق دال 

 ير الجنس والتخصص والخبرة العملية.إحصائيًا يعزى لمتغ
 Mahnaz) وآخرون هدفت دراسة ماهناز دراسة بينما هدفت  

et al., 2012) ستراتيجيات والتحديات لتطور إلى تحديد اإل
التعلُّم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة بيام نور بدولة إيران. استخدم الباحث المنهج الوصفي 

عضو  160التحليلي باستخدام استبانة وزعت على عينة قوامها 
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 

 لتقنيات التعليمية التي تعزز التعليم.هيئة التدريس في استخدام ا
( دراسة  سعت إلى التعرف على 2013سالم )وبالمقابل أجرى  

درجة توافر كفايات التعلُّم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة إب باليمن. استخدم الباحث المنهج الوصفي من 

ة من خالل استبانة موزعة إلى أربعة محاور. تكونت عينة الدراس
عضو هيئة تدريس. ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من  77

 التدريساإللكتروني ألعضاء هيئة  التعلُّم نتائج: توافر كفايات

ومحور استخدام  ،في محور استخدام الحاسوب وملحقاته
في حين تتوافر لديهم كفايات التعلُّم  ،اإلنترنت بدرجة عالية

دارة التعلُّ  م اإللكتروني بدرجة متوسطة. اإللكتروني في تصميم وا 
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. 

في جميع المحاور تعزى  إحصائية ت داللة كما ظهرت فروق ذا
لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال التعلُّم اإللكتروني لصالح 

 ممن حضروا ثالث دورات فأكثر.
( هدفت إلى 2013الحافظ )وفي دراسة مشابهة قام بها  

الوقوف على مدى تمكن أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية 
ارات التعلُّم اإللكتروني. تكونت بجامعة الموصل من تطبيق مه

عضو هيئة تدريس. استخدم الباحث  25عينة الدراسة من 
بطاقة مالحظة توصل من خاللها إلى أن إتقان أعضاء هيئة 

% مع 84التدريس للمهارات في مجال التعلُّم  اإللكتروني بنسبة 
تفوق الذكور على اإلناث. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود 

داللة إحصائية بين التخصصين العلمي واإلنساني فروق ذات 
 في درجة إتقان مهارات التعلُّم اإللكتروني.

هدفت إلى تقويم قدرات  دراسة( 2015حناوي وبراهمة )أجرى  
اعضاء هيئة التدريس في مجال التعلُّم اإللكتروني في جامعة 

 573القدس المفتوحة في فلسطين تكونت عينة الدراسة من 
 .% من المجتمع الكلي للدراسة33تدريس بنسبة عضو هيئة 

طور الباحثان استبانة شملت عددًا من المتغيرات، وقد توصلت 
النتائج إلى أن الدرجة الكلية لقدرات أعضاء هيئة التدريس في 
مجال التعلُّم اإللكتروني في جامعة القدس كانت مرتفعة. وجود 

التدريس في  فروق ذات داللة إحصائية في قدرات أعضاء هيئة
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 
(، عطار 2012(، آل مسعد )2013(، سالم )2013)
(، حناوي 2012(، العجرمي )2009(، النجار )2011)

كيليون  ( ودراسة2009( ودراسة السيف )2015مة )وبراه
 ماهناز (  ودراسة(Killion&Gallagher,2012 ارغوجاال

ستخدامه من إ فيما تم   (Mahnaz  et al.,2012 )وآخرون 
كأداة، وفيما  اإلستبانة منهج وصفي تحليلي من خالل توظيف
 تم تناوله من متغيرات تكاد تكون مشتركة.

أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من جانب آخر فقد 
فيما يتعلق بالمحاور التي تم تناولها واإلجراءات التي ُأتبعت. 
وبالمقابل كانت هذه الدراسات بمثابة دليل استرشد به الباحث 
فيما تم تناوله من متغيرات يمكن أن تكون ذات أثر في توظيف 

جاالته المختلفة؛ حيث أعضاء هيئة التدريس للتعلُّم اإللكتروني بم
تم تبني بعض هذه المتغيرات نظرًا لمناسبتها وأهميتها في تحقيق 

 أهداف الدراسة الحالية.
تميزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات باعتبارها أول 

تقويمية لقدرات أعضاء هيئة  –في حدود علم الباحث   -دراسة 
اإللكتروني، حيث  التدريس بجامعة الخرطوم في مجال التعلُّم

جامعة الخرطوم  في ارتأى الباحث أن تكون البداية بكلية التربية
 بحكم أن الباحث أحد منسوبي هذه الكلية. 

 الطريقة واإلجراءات 
 مجتمع الدراسة

تكون مجتمع البحث الحالي من جميع أعضاء هيئة التدريس 
عضو  135جامعة الخرطوم والبالغ عددهم  في بكلية التربية

هيئة تدريس من هم في درجة محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ 
وذلك بحسب سجالت إدارة الموارد البشرية  ،مشارك و أستاذ

 م.2014بالكلية للعام 
 عينة الدراسة

عضو هيئة تدريس تم اختيارهم  54تكونت عينة البحث من  
% من المجتمع الكلي 40ه بالطريقة العشوائية؛ أي ما نسبت

 للبحث.
تمثل المتغير المستقل في قدرات أعضاء هيئة التدريس في 
توظيف التعلُّم اإللكتروني بمستويات خمسة وهي: مرتفعة جدًا، 

ومنخفضة جدًا. بينما تمثلت  ،ومتوسطة، ومنخفضة مرتفعة،
 المتغيرات التابعة في المؤهل العلمي، والتخصص، والخبرة

( يوضح 1رقم ) اآلتيوالدورات التدريبية. والجدول  ،العملية
 توزيع أفراد العينة في ضوء هذه المتغيرات.

 التدريبيةالعلمي، التخصص، الخبرة العملية وعدد الدورات  ( توزيع العينة في ضوء متغيرات الدراسة حسب المؤهل1جدول )
 النسبة % التكرار العينة المتغير

 53.7 29 دكتوراه المؤهل العلمي
 46.3 25 ماجستير
 100.0 54 المجموع

 40.7 22 علوم طبيعية التخصص
 35.2 19 اجتماعيةعلوم 

 24.1 13 علوم تربوية
 100.0 54 المجموع

 11.1 6 إلكترونية مقررات تطوير الخبرة العملية 
 20.4 11 إلكترونية تطوير مقررات في أشارك لم

 25.9 14 إلكترونية مقررات عبر التدريس
 42.6 23 إلكترونية مقررات لم استخدم

 100.0 54 المجموع عدد الدورات
1 - 2 26 48.1 
3 - 4 17 31.5 
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 13.0 7 فأكثر  5
 7.4 4 دورة أي في التحق لم

 54 54 المجموع
 
 

 منهج الدراسة 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره األكثر توافقًا 

جراءتهامع طبيعة الدراسة،   لتحقيق أهدافها. مالءمةوأكثر  وا 
 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  

 فقرة تم توزيعها على ستة محاور على النحو التالي: 82
ء هيئة التدريس بكلية مستوى قدرات أعضا المحور األول: -

جامعة الخرطوم في معالجة النصوص )برنامج  في التربية
MS-Word ) فقرة. 16شِمل 

مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية المحور الثاني:  -
جامعة الخرطوم في إعداد العروض التقديمية  في التربية

 فقرة. 16كذلك شِمل (،  MS-PowerPoint)برنامج 
مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية المحور الثالث:  -

جامعة الخرطوم في التعامل مع اإلنترنت والبريد  في التربية
 فقرة. 16اإللكتروني والذي تضمن 

مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية المحور الرابع:  -
جامعة الخرطوم في أساسيات تصميم الدروس  في التربية

 فقرة. 16شِمل اإللكترونية، وقد 
المحور الخامس: مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس  -

جامعة الخرطوم في استخدام المقررات  في بكلية التربية
 فقرات. 10شِمل اإللكترونية، 

المحور السادس: مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس  -
جامعة الخرطوم في امتالك مهارات  في بكلية التربية

 8شِمل (، Web2.0) 2 -متقدمة في التعامل مع الويب 
 فقرات.

 الصدق الظاهري لالستبانة 
تم عرضها في صورتها األولية على  ،اإلستبانة للتأكد من صدق

عدد من المحكمين من األقسام التربوية بالجامعات السودانية في 
حيث أبدوا  ،تخصصات تكنولوجيا التعليم والمعلومات والمناهج

مالحظاتهم، وفي ضوء آراء المحكمين تمت إعادة صياغة 
بصورتها النهائية  اإلستبانة وحذف بعض الفقرات، حتى تبلورت

(، وُأعتبر ذلك بمثابة صدق 1) فقرة ملحق رقم 82مكونة من 
 ظاهري لألداة.

  اإلستبانة معامل ثبات
اخ ألفا قام الباحث باستخدام معادلة كرونب ،للتحقق من الثبات

لكل محور على حده ولالستبانة ككل،  اإلستبانة لحساب معامل
بمعامل ثبات عال؛  اإلستبانة حيث كانت النتائج تشير إلى تمتع

أداة مالئمة لتحقيق أهداف  اإلستبانة األمر الذي يجعل من
تم حساب  ،التربيعي لمعامل الثبات الجذرالبحث. وبإيجاد 

وهو صدق  ،معامل الصدق الذاتي لكل محور ولالستبانة ككل
الدرجات التجريبية لألداة بالنسبة للدرجات الحقيقية التي خُلصت 

 -  0.951( وقد تراوح بين )1997 من أخطاء القياس )البهي،
 ( يوضح هذه النتائج.2( والجدول رقم )0.971

 لالستبانة  ( معامل الثبات والصدق الذاتي 2جدول )
 معامل الصدق الذاتي معامل الثبات )ألفا( المحور م
 0.968 0.937 معالجة النصوص 1
 0.966 0.934 إعداد العروض التقديمية 2
 0.963 0.927 التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني 3
 0.970 0.941 أساسيات تصميم الدرس 4
 0.971 0.942 إستخدام المقررات اإللكترونية 6
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 0.951 0.905 2-التعامل مع الويب  7
 0.986 0.972  اإلستبانة ككل 8

من تدل النتائج الواردة في الجدول أعاله، أن األداة تتمتع بدرجة 
 الثبات تجعلها صالحة للتطبيق.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة
لمعالجة البيانات إحصائيًا؛ تم استخدام برنامج الحزمة 

، حيث تم حساب SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما ُاستخدم اختبار 

 One-wayإختبار تحليل التباين األحادي) "ت" لعينة واحدة 
ANOVA)  دونكانواختبار Duncan .للمقارنات المتعددة 

% 90كما تم اعتماد النسب المئوية التالية كمستوى للقدرة: 
% :مرتفعة. أقل من 80 -% 90فأكثر: مرتفعة جدًا. أقل من 

%: منخفضة. 60 -% 70%: متوسطة. أقل من 70 -% 80
 ة جدًا.منخفض %60أقل من 

 عرض ومناقشة النتائج
لإلجابة عن السؤال الرئيس للبحث والذي ينص على" ما :  أوالً 

جامعة  في مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية
الخرطوم في توظيف التعلُّم اإللكتروني؟ واألسئلة الفرعية منه 
والمتمثلة في السؤال األول، الثاني، الثالث، الرابع والسؤال 

 الخامس والسادس وهي على الترتيب:
 في قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ما مستوى -1

-MSمعالجة النصوص )برنامج  جامعة الخرطوم في
Word ؟) 

في ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  -2
 جامعة الخرطوم في إعداد العروض التقديمية )برنامج

MS-PowerPoin؟) 

 في ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية -3
جامعة الخرطوم في التعامل مع اإلنترنت والبريد 

 اإللكتروني؟
في  جامعة   بكلية التربية ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس -4

  اإللكترونية؟ الخرطوم في أساسيات تصميم الدروسجامعة 
 في ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية -5

 جامعة الخرطوم في استخدام المقررات اإللكترونية؟
في ما مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  -6

 – Web  2.0 –لويب جامعة الخرطوم في التعامل مع ا
 (( ؟" 2.0

قام الباحث باستخدام إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين 
-Testمتوسط العينة وقيمة متوسط المحك )المتوسط الفرضي( 

Value  والذي تم حسابه من حاصل جمع أوزان بدائل االستجابة
وفي  .وقسمتها على عددها ثم ضرب الناتج في عدد الفقرات

ضوء خبرة الباحث وما اطلع عليه من أدبيات ودراسات سابقة 
واستشارة لبعض الخبراء في المجال، فقد ارتأى الباحث ميزانًا 
للنسب المئوية كمستوى للقدرة الستجابات المفحوصين من أفراد 

% فأكثر قدرة مرتفعة جدًا، 90العينة وذلك على النحو التالي: 
% 70 -% 80أقل من  % مرتفعة،80 -% 90أقل من 

% 60% منخفضة، أقل من 60 -% 70متوسطة، أقل من 
على الترتيب  8، 7، 6 ،5، 4 ،3منخفضة جدًا. والجداول: 

 توضح نتيجة ذلك:

 ات أعضاء هيئة التدريس( نتيجة إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدر 3جدول )
 (MS - Word)برنامج  جامعة الخرطوم في معالجة النصوص في بكلية التربية

 المتوسط العدد القدرة
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

متوسط 
المحك 

)المتوسط 
 الفرضي(

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 القدرة

 معالجة
 النصوص

 مرتفعة 0000. 53 13.347 48 9.696 65.611 54
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( أن متوسط العينة أكبر من متوسط 3ُيالحظ من الجدول )
المحك، وقيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" المعيارية 

أعضاء هيئة ، مما يدل على إرتفاع مستوى القدرة لدى 1.96

جامعة الخرطوم في معالجة النصوص  في التربيةبكلية التدريس 
(.ويؤكد ذلك حصوله على نسبة استجابة MS - Word)برنامج 
  %  82.0قدرها  

 
 واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس( نتيجة إختبار "ت" لعينة 4جدول )

 ( MS – Power Pointجامعة الخرطوم في إعداد العروض التقديمية )برنامج  في بكلية التربية

 المتوسط العدد القدرة
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

متوسط 
 المحك

)المتوسط 
 الفرضي(

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 القدرة

 العروض إعداد
 التقديمية

 متوسطة 0000. 53 8.286 48 10.905 60.296 54

( أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من 4يتبين من الجدول أعاله )
؛ األمر الذي يدل على أن أعضاء 1.96قيمة "ت" المعيارية 

جامعة الخرطوم ذات مستوى في هيئة التدريس بكلية التربية 

 – MSقدرات متوسطة في إعداد العروض التقديمية )برنامج 
Power Point  75(، ويؤكد ذلك حصوله على نسبة.% 

بكلية  أعضاء هيئة التدريس( إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدرات 5جدول )
 جامعة الخرطوم في التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكترونيفي التربية 

 المتوسط العدد القدرة
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 المحك

)المتوسط 
 الفرضي(

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 القدرة

 مع التعامل
اإلنترنت 
والبريد 
 اإللكتروني

 متوسطة 0.000 53 7.550 48 11.176 59.482 54

(  وجود داللة إحصائية تبين أن 5يتضح من الجدول أعاله )
جامعة الخرطوم لهم  في بكلية التربية أعضاء هيئة التدريس

مستوى قدرات متوسطة في التعامل مع اإلنترنت والبريد 
 %.74.35اإللكتروني. ويؤكد ذلك حصوله على نسبة 

قدرات أعضاء هيئة ( نتيجة إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدرات 6جدول )
 تصميم الدرسجامعة الخرطوم في أساسيات في بكلية التربية  التدريس

 المتوسط العدد القدرة
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

متوسط 
المحك 

)المتوسط 
 الفرضي(

درجة  "ت" قيمة
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 القدرة

أساسيات 
 الدرس تصميم

 مرتفعة 0.000 53 16.487 48 8.444 66.944 54
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إحصائية توضح أن مستوى ( وجود داللة 6ُيالحظ من الجدول )
جامعة في بكلية التربية  القدرة لدى أعضاء هيئة التدريس

مرتفعة في أساسيات تصميم الدرس ويؤكد ذلك الخرطوم 
 %. 83.68حصوله على نسبة 

 
 ( نتيجة إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس7جدول )

 جامعة الخرطوم في إستخدام المقررات اإللكترونية في بكلية التربية

 العدد القدرة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

متوسط 
المحك 

)المتوسط 
 الفرضي(

 قيمة "ت"
درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 المقررات إستخدام
 اإللكترونية

54 31.926 9.502 30 1.489 53 0.142 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة 7يتبين من الجدول أعاله )  
إحصائية بين متوسط العينة ومتوسط المحك مما يدل على أن 
آراء أفراد العينة لم تتوحد حول تحديد مستوى قدرات أعضاء 

جامعة الخرطوم في إستخدام  في هيئة التدريس بكلية التربية
. وربما ترتبط هذه النتيجة بمدى حاجة المقررات اإللكترونية

بعض أعضاء هيئة التدريس إلى المزيد من المهارات في 
التعامل مع المقررات اإللكترونية، األمر الذي جعل وجهات نظر 
أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس تختلف في تحديد مستوى 

اش قدراتهم في استخدام المقررات اإللكترونية. ولعل الواقع المع
بالكلية يعزز ذلك؛ حيث يوجد عدد من أعضاء هيئة التدريس 
بالكلية يقومون بتدريس مقرراتهم إلكترونيًا. وعليه فإن عملية 

استخدام المقررات المقررات اإللكترونية بكلية التربية جامعة 
( بحيث Integrationالخرطوم لم تصل بعد مرحلة الدمج )

لتدريسية، مما يعني الحاجة تصبح جزءًا ال يتجزأ من الممارسة ا
إلى المزيد من الجهد بجعل جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
يستخدمون المقررات اإللكترونية. وتتماشى هذه النتيجة في سياق 

( التي خُلصت 2011عطار )ما ذهبت إليه نتيجة دراسة 
نتائجها إلى أن غالبية االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة 

مجال مستحدثات تكنولوجيا التعليم تأرجحت بين التدريس في 
( والتي 2007متوسطة وعالية. ومع دراسة جوارنة وآخرون )

أشارت إلى أفراد العينة  يمتلكون مهارات تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصال بمستويات متباينة  تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة.

 أعضاء هيئة التدريس( نتيجة إختبار "ت" لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة ومتوسط المحك لمعرفة مستوى قدرات 8جدول )
 ((Web – 2.0  2.0 –جامعة الخرطوم في التعامل مع الويب في بكلية التربية 

 العدد القدرة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

متوسط 
 المحك

)المتوسط 
 الفرضي(

 قيمة "ت"
درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 القدرة

الويب  مع التعامل
-   2.0 

 ضعيفة 0000. 53 4.176 24 6.680 20.204 54

( وجود داللة إحصائية توضح 8يتبين من الجدول أعاله )
جامعة في بكلية التربية أعضاء هيئة التدريس ضعف قدرة 

( (Web – 2.0  2.0 –الخرطوم  في التعامل مع الويب 
%، األمر الذي يدل على 50.5ويؤكد ذلك حصوله على نسبة 

جامعة  في أن قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية

( كانت (Web – 2.0  2.0 –الخرطوم في التعامل مع الويب 
تقان أعضاء بمستوى منخفض. وقد ُتعزى هذه النتيجة إلى عدم إ

هيئة التدريس لمهارات الويب، ومن ثم  ضعف توظيف قدرتهم 
وهي نتيجة متوقعة باعتبار أن  2.0 –في التعامل مع الويب 

هذه القدرة ومن واقع الممارسة ال نجد لها توظيفًا يذكر ألعضاء 
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هيئة التدريس أثناء تدريسهم، ولعل ما يفسر هذه النتيجة كونها 
من القدرات األساسية المعتادة لعضو مهارة حديثة وليست ض

هيئة التدريس، فهي بذلك بحاجة إلى التعريف بها وبتقنيات 
وفنيات استخدامها وآليات توظيفها. عمومًا يمكن القول بأن هذه 

التي  تكنولوجيا المعلومات واالتصال النتيجة تقع ضمن مهارات
 ( حيث أشارت هذه2007توصلت إليها دراسة جوارنة وآخرون )

الدراسة إلى أن أفراد العينة يمتلكون مهارات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال بمستويات تراوحت بين الضعيفة 

دراسة النجار والمتوسطة، كما تتفق من ناحية ثانية مع 
( التي أشارت إلى أن إلمام أعضاء هيئة التدريس 2009)

  %.75بمستحدثات تكنولوجيا التعليم يقل عن حد الكفاية وهو 
نستنتج مما تم استعراضه من نتائج أنه ال توجد أي قدرة في  

 حيث توظيف التعلُّم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس
وقد  ُيعزى  ذلك إلى طبيعة المتطلبات  ،المستوى فيها مرتفع جداً 

 في المهارية التي يحتاج لها عضو هيئة التدريس بكلية التربية
اإللكتروني؛ حيث نجد أن التعلُّم جامعة الخرطوم في مجال 

معظم هذه المتطلبات قد تكون غير متوفرة لدى عضو هيئة 
التدريس. وربما ارتبط ذلك بعدم وجود توجيه واضح من ِقبل 
إدارة الكلية فيما يتعلق بإلزام أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

ي اإللكترونالتعلُّم بتدريس مقرراتهم إلكترونيًا باستخدام وتوظيف 
على الرغم من وجود بوابة إلكترونية أكاديمية بموقع الجامعة. 
بينما ُيالحظ أن الدرجة الكلية لمستوى قدرات أعضاء هيئة 

جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم  في التدريس بكلية التربية
اإللكتروني كانت مرتفعة فيما يتعلق بمعالجة النصوص، 

%  83.68 ،% 82.0وتصميم الدروس بنسبة مئوية قدرها 
(؛ وقد يرجع ذلك إلى أن أفراد العينة 3،6على التوالي الجدولين)

ن خريجي كلية من أعضاء هيئة التدريس والذين غالبيتهم م

هاتين القدرتين من خالل المساقات المطروحة  التربية قد اكتسبوا
في برامج إعدادهم بالكلية وتدربوا عليها عمليًا وأصبحت تشكل 

فإن جميع أعضاء هيئة ساسية بينهم، وبالتالي قاعدة مشتركة أ
وأصبح بذلك تصميم التدريس، التدريس قد أِلفوا استخدامهما. 

وما يرتبط بها من معالجة للنصوص من مهام عضو هيئة 
التدريس الرئيسة، حيث ال يستطيع بدونها أن يكون قادرًا على 

لية توصيل رسالته إلى المتعلمين، وممارسة دوره الفعال في عم
التدريس كموجه ومدير للموقف التعليمي وقادرًا على توظيف 

 بما يتناسب مع طالبه.التعلُّم مصادر 
وعليه أصبحت هاتين القدرتين هما األكثر استخدامًا وأضحى 

وتتفق هذه  .توظيفهما مشاعًا بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية
والتي ( 2012العجرمي )النتيجة مع ما خُلصت إليه دراسة 

أشارت إلى توفر كفايات التعلُّم اإللكتروني لدى أفراد عينة 
 ،%82الدراسة في مجال القدرات األساسية في الحاسوب بنسبة 

% في مجال 66بينما تختلف معها فيما توصلت إليه من نسبة 
تصميم المقررات وهي نسبة تعتبر منخفضة، كما تتفق لحد كبير 

( والتي أشارت إلى أن 2015)مع نتيجة دراسة حناوي وبراهمة 
التعلُّم الدرجة الكلية لقدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال 

اإللكتروني في جامعة القدس كانت مرتفعة. وتختلف كذلك مع 
( والتي أشارت إلى توفر كفايات التعلُّم 2013دراسة سالم )

دارة  الدروس بدرجة متوسطة، ومع  اإللكتروني في تصميم وا 
( والتي أشارت إلى أفراد العينة 2007ة وآخرون )دراسة جوارن

يمتلكون مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصال بمستويات 
تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة. كما تتماشى مع نتيجة دراسة 

( التي توصلت 2013( ودراسة الحافظ )2013كل من سالم )
علُّم إلى أن إتقان أعضاء هيئة التدريس للمهارات في مجال الت

 %.84اإللكتروني بنسبة 
 والدرجة الكلية لها. اإلستبانة وفيما يلي جدول يلخص المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لكل محور من محاور القدرات في

 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لكل محور من محاور القدرات والدرجة الكلية لها.9جدول ) 
المتوسط         محاور القدرات

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 مستوى القدرة

 مرتفعة % MS – Word 65.611 9.696 82.0النصوص)برنامج  معالجة
 MS – Powerإعداد العروض التقديمية )برنامج 

Point ) 
60.296 10.905 75.% 

 
 متوسطة

 متوسطة %.74.35 11.176 59.482 التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني
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 مرتفعة %83.68 8.444 66.944 الدرس أساسيات تصميم
 منخفضة جداً  %50.5 6.680 20.204 2.0   -الويب  مع التعامل

 متوسطة %11.73 9.380 54.707 الدرجة الكلية للقدرات 
( أن الدرجة الكلية لمستوى قدرات 9يتضح من الجدول أعاله )

أعضاء هيئة التدريس في مجال توظيف التعلُّم اإللكتروني كانت 
وربما ُيبرر الباحث هذه النتيجة إلى أن هذه القدرات  .متوسطة

مجتمعة ال تستخدم بشكل يومي ومعتاد من ِقبل أعضاء هيئة 
جامعة الخرطوم، وبالتالي لم تكن جزءًا  في التدريس بكلية التربية

ولعله  ،من المهام الرئيسة التي يقوم بها عضو هيئة التدريس
ة لمجال التعلُّم مؤشر ربما يعكس ضعف الكفاءة الخارجي

اإللكتروني؛ فالتركيز ال يزال على بعض المهارات البسيطة في 
تشغيل أجهزة الوسائل التعليمية، فضاًل عن ذلك فإن الممارسة 
التدريسية القائمة بالكلية ال تمكِّن من احتواء ممارسة عضو هيئة 
التدريس للمهارات المرتيطة بالتعلُّم اإللكتروني نظرًا لما لما 

تاج إليه من تجهيزات تقنية ومادية مما يحول دون التوظيف تح
األمثل للتعلُّم اإللكتروني في التدريس. األمر الذي يعكس مدى 
الحاجة إلى توفير البني التحتية التقنية والمعلوماتية ومن ثم  

جامعة  في اإلرتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية
اإللكتروني. وقد ترتبط هذه النتيجة بما الخرطوم في مجال التعلُّم 

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 

أعضاء هيئة ذلك بمدى الوعي التقني لدى أفراد العينة من 
التدريس نحو إمكانية توظيف وتبني تلك القدرات لما لها من 
أهمية في تعزيز مهنية أعضاء هيئة التدريس في التعليم 

 الجامعي.
يتبين كذلك أن مستوى القدرة  ،وبالرجوع إلى الجدول أعاله

جامعة الخرطوم في  في ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية
لكتروني فيما يتعلق بإعداد العروض مجال توظيف التعلُّم اإل

التقديمية، والقدرة على التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني 

% على التوالي. وهي بدرجة 74.35%، 75كانتا بنسبة 
متوسطة حيث أن هاتين القدرتين ال تستخدمان بشكل مستمر 

جامعة الخرطوم،  في بين أعضاء هيئة التدربيس بكلية التربية
ذلك أن نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ال  ويعزز

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 

 & Killion كيليون وجاالغار دراسةأشارت إليه 
Gallagher,2012))  من حاجة أفراد العينة إلى تطوير مستمر

في مجال التعلُّم اإللكتروني فضاًل عن حاجتهم  إلى تعلم طرق 
 ،جديدة للتدريس عبر اإلنترنت من خالل التواصل والتدريب

  Laycock, 2010)) ليكوكولعل هذا ما أكدت عليه دراسة 
يب في تطوير مستوى المهارات فيما أشارت إليه من أهمية للتدر 

وتختلف هذه النتيجة مع المطلوبة الستخدام التعلُّم اإللكتروني. 
(  2013نتيجة دراسة سالم )( و 2013دراسة الحافظ )نتيجة 

والتي توصلت إلى أن توافر قدرات التعلُّم اإللكتروني ألعضاء 
 هيئة التدريس في محور استخدام اإلنترنت كانت بدرجة عالية.

لإلجابة عن السؤال السابع والذي ينص على"هل توجد : نياً ثا
( a=  0.05 لة إحصائية عند مستوى الداللة )فروق ذات دال 

 في بكلية التربيةأعضاء هيئة التدربيس في متوسطات قدرات 
إلى المؤهل جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم  اإللكتروني تعزى 

تم استخدام اختبار )ت( لعينتين  العلمي )ماجستير، دكتوراه( ؟"
 ( يوضح نتيجة ذلك:10مستقلتين والجدول التالي )
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 مستقلتين تبعًا إلى المؤهل العلمي  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتيجة اختبار )ت( لعينتين10) جدول

 

 دالة إحصائياً *    
( أعاله عدم وجود فروق ذات داللة 10يتضح من الجدول )

إحصائية بين المتوسطات الحسابية آلراء أفراد العينة حول 
بكلية التربية على معالجة  التدريسمستوى قدرة أعضاء هيئة 

التعامل مع اإلنترنت، أساسيات تصميم الدرس،  ،النصوص
ستخدام المقررات اإللكترونية تبعًا   2 –ب والتعامل مع الوي ،وا 

دكتوراه(، ويعزو الباحث هذه النتيجة  ،للمؤهل العلمي )ماجستير
 على أساس أن ما يخضع له عضو هيئة التدريس بكلية التربية

جامعة الخرطوم من دورات تدريبية وخبرات عملية في مجال  في
التعلُّم اإللكتروني فيما تمت اإلشارة إليه من قدرات هو ذاته 
بغض النظر عن ما يحمله من درجة ماجستير أو دكتوراه، 
وعليه فإن الخبرات والمهارات التي يكتسبها عضو هيئة التدريس 

ذاتها بغض النظر عن جر اء توظيفه للتعلُّم اإللكتروني هي 
مؤهله العلمي. بينما توجد فروق دالة إحصائيًا في القدرة على 
إعداد العروض التقديمية لصالح حملة الماجستير؛ األمر الذي 
يعني أن حملة الماجستير من أعضاء هيئة التدربيس بكلية 

جامعة الخرطوم كانوا أكثر قدرة على إعداد العروض  في التربية

رنة مع نظرائهم من حملة الدكتوراه. وربما يرجع ذلك التقديمية مقا
كما يمكن تفسير هذه النتيجة على  ،إلى زيادة حسهم الوظيفي

أساس ما عايشه الباحث من اإلقبال الذي وجدته الدورات 
التدريبية والتنشيطية التي نظمها قسم تقنيات التعليم بالكلية في 

خالل الفترة من  PowerPointمجال إعداد العروض التقديمية 
من ِقبل أعضاء هيئة التدريس من   2014 – 2012العام 

حملة درجة الماجستير؛ بينما لم تجد هذه الدورات نفس اإلقبال 
 من أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه.

 مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة تتفقويبدو أن هذه النتيجة ال  
ودراسة آل مسعد ( 2009النجار ) ودراسة( 2009السيف )

( والتي أشارت جميعها إلى عدم  وجود فروق ذات داللة 2012)
كما تتماشى مع دراسة  ،إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

( التي لم تتوصل إلى وجود فروق 2012عساف و الصريرة )
ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي  في استخدام 

م اإللكتروني في التدريس الجامعي. أعضاء هيئة التدريس للتعلُّ 
( والتي لم 2015بينما أتفقت مع نتيجة دراسة حناوي وبراهمة )

 المؤهل القدرات 
 العلمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 النصوص معالجة
 10.3386 64.6207 دكتوراه

0.806 52 .4240 
 8.9642 66.7600 ماجستير

 العروض إعداد
 التقديمية

 10.8779 57.5517 دكتوراه
2.051 52 .0450* 

 10.2434 63.4800 ماجستير
 مع التعامل

اإلنترنت والبريد 
 اإللكتروني

 12.6421 57.5862 دكتوراه
1.353 52 .1820 

 8.9430 61.6800 ماجستير

 أساسيات تصميم
 الدرس

 9.3493 67.1379 دكتوراه
.180 52 .8580 

 7.4416 66.7200 ماجستير
 المقررات إستخدام

 اإللكترونية
 10.3748 30.2759 دكتوراه

1.386 52 .1720 
 8.1684 33.8400 ماجستير

 الويب مع التعامل
 7.3568 18.8621 دكتوراه

1.614 52 .1130 
 5.5399 21.7600 ماجستير

 ككل االستبانة
 45.4112 296.0345 دكتوراه

1.563 52 .1240 
 39.2633 314.2400 ماجستير
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تتوصل إلى فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل 
( 2011العلمي. في الوقت الذي  توصلت فيه دراسة عطار )

إلى أن  درجة احتياجات أفراد العينة في مجال التعلُّم اإلكتروني 
تختلف باحتالف المؤهل العلمي لصالح من يحملون درجة 

 الدكتوراه.
"هل توجد لإلجابة عن السؤال الثامن والذي ينص على": ثالثاً 

( α  =0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

في  في متوسطات قدرات أعضاء هيئة التدربيس بكلية التربية 
اإللكتروني تعزى إلى  جامعة الخرطوم في مجال التعلُّم

تم  علوم تربوية("؟ ،علوم اجتماعية ،التخصص)علوم طبيعية
 One-way)  إختبار تحليل التباين األحادياستخدام 
ANOVA) ( يوضح نتيجة ذلك:11والجدول ) 

، للمقارنة  بين متوسطات آراء أفراد العينة حول (One-way ANOVA( نتيجة إختبار تحليل التباين األحادي)  11جدول ) 
 واالستبانة ككل تبعًا للتخصص اإلستبانة محاور

 مجموع مصدر التباين القدرات
 المتوسطات

 درجات
 الحرية

 مربعات
 القيمة "ف" قيمة المتوسطات

 االحتمالية

 النصوص معالجة

 51.816 2 103.631 المجموعات بين
.5420 

 داخل 5850.
 95.671 51 4879.202 المجموعات

 - - 53 4982.833 الكلي

 العروض إعداد
 التقديمية

 6.054 2 12.107 المجموعات بين
.049 

 داخل 9520.
 123.356 51 6291.152 المجموعات

 - - 53 6303.259 الكلي

 مع التعامل
 اإلنترنت

 47.358 2 94.717 المجموعات بين
.370 

 داخل 6920.
 127.937 51 6524.765 المجموعات

 - - 53 6619.481 الكلي

 أساسيات تصميم
 الدرس

 117.344 2 234.688 المجموعات بين
1.689 

 داخل 1950.
 69.493 51 3544.146 المجموعات

 - - 53 3778.833 الكلي

 المقررات إستخدام
 اإللكترونية

 4.186 2 8.372 المجموعات بين
.045 

 داخل 9560.
 93.673 51 4777.331 المجموعات

 - - 53 4785.704 الكلي

 الويب مع التعامل

 12.777 2 25.555 المجموعات بين
.279 

 داخل 7580.
 45.867 51 2339.204 المجموعات

 - - 53 2364.759 الكلي
 9920. 008. 16.209 2 32.418 المجموعات بين ككل االستبانة
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 داخل
 1944.255 51 99157.008 المجموعات

 - - 53 99189.426 الكلي
أن  قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة  ،يتبين من الجدول أعاله

     "ف" المقروءة من الجداول اإلحصائية أمام درجتي حرية
مما  ،2.55والتي تساوي   0.05( وتحت مستوى داللة 51، 2)

إحصائية بين يبين ذلك؛ عدم وجود فروق ذات داللة 
آلراء أفراد العينة تبعًا لمتغير التخصص  المتوسطات الحسابية

وعلوم تربوية( حول مستوى قدرة  ،علوم اجتماعية ،ية)علوم طبيع
جامعة الخرطوم في  في أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية

التعامل مع اإلنترنت ،إعداد العروض التقديمية،معالجة النصوص
الدرس، استخدام المقررات  تصميموالبريد اإللكتروني،أساسيات 

 –عامل مع الويب وامتالك مهارات متقدمة في الت ،اإللكترونية
. وربما تُفسر هذه النتيجة على خلفية أن توظيف التعلُّم 2

اإللكتروني قد أضحى ضروريًا لجميع التخصصات، وأن غالبية 
جامعة الخرطوم قد  في أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية

أصبحوا على إدراك تام بذلك، األمر الذي يعكس رغبة كبيرة من 
ى تحسين مستوى قدراتهم على توظيف أعضاء هيئة التدريس عل

التعلُّم اإللكتروني في التعليم الجامعي.وقد يوحي ذلك بمدى 
 إزدياد الوعي التقني والمعلوماتي لدى أعضاء هيئة التدريس.

دراسة وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهبت إليه نتيجة دراسة كل من  
( ودراسة الحافظ 2012آل مسعد ) ودراسة (2012العجرمي )

(، بينما لم تتفق مع ما توصلت إليه دراسة  الجودي 2013)

( التي  أشارت إلى وجود فروقًا ذات داللة إحصائية في 2010)
متغير التخصص لصالح التخصصات العلمية؛ والتي أظهرت 
مستوى استخدام أعلى من التخصصات األدبية.كما ال تتماشى 

( والتي أظهرت فروقًا ذات داللة 2013سالم )مع نتيجة دراسة 
إحصائية في محور استخدام الحاسوب ومحور استخدام اإلنترنت 

 تعزى لمتغير التخصص لصالح التخصصات العلمية.
إن عدم  7،8عمومًا يرى الباحث وفي ضوء نتيجة السؤالين 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أعضاء هيئة 
في مجال التعلُّم جامعة الخرطوم  في التربيةالتدريس بكلية 

تعزى إلى المؤهل العلمي أو التخصص ربما يعكس اإللكتروني 
بدرجة كبيرة مدى األهمية التي اكتسبها مجال التعلُّم اإللكتروني 
 كواقع ال يمكن تجاوزه في التعليم الجامعي بغية ترقيته وتطويره. 

هل توجد ذي ينص على"لإلجابة عن السؤال التاسع وال رابعًا:
( α  =0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

جامعة  في بين متوسطات قدرات الهيئة التدريسية بكلية التربية
اإللكتروني تعزى إلى الدورات  ال التعلُّمالخرطوم في مج

إختبار تحليل التباين تم استخدام  ".التدريبية في مجال العمل؟
( يوضح 12والجدول ) (One-way ANOVAاألحادي) 
 نتيجة ذلك:

 للمقارنة  بين متوسطات آراء أفراد العينة حول محاور (One-way ANOVA( نتيجة إختبار تحليل التباين األحادي)  12جدول ) 
 إلى الدورات التدريبية واإلستبانة ككل تبعًا   اإلستبانة

 درجات المربعات مجموع التباينمصدر 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 القيمة
 اإلستنتاج االحتمالية

 المجموعات بين
30208.431 

 
 

3 10069.477 
7.299 

.000 
 

توجد فروق ذات 
 المجموعات داخل داللة إحصائية

 68980.995 50 1379.620  

  - - 53 99189.426 المجموع الكلي 
( أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية 12يظهر من الجدول )

جامعة  في في قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية
الخرطوم في مجال التعلُّم اإللكتروني تعزى لمتغير الدورات 

حناوي دراسة وتتفق هذه النتيجة مع  ،التدريبية في مجال العمل
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( والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة 2015وبراهمة )
إحصائية في قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلُّم 

 اإللكتروني حسب متغير عدد الدورات التدريبية.

وللكشف عن مواطن الفروقات بين مستويات متغير عدد الدورات 
( متدرجة  LSDالتدريبية تم استخدام اختبار المقارنات البعدية )

(  تبين نتيجة 16) (،15) (،14(، )13تصاعديًا. والجداول )
 ذلك:

 
 للمقارنات المتعددة في معالجة النصوص، إعداد العروض التقديمية (LSD)( يوضح اختبار 13جدول )

 الدورات عدد
 التقديمية العروض إعداد النصوص معالجة

1 2 1 2 3 
 أي في ألتحق لم

 - - 44.250 - 52.250 دورة

1 - 2 - 64.462 - 59.462 - 
3 - 4 - 67.941 - 61.529 61.525 

 69.571 - - 71.857 - فأكثر  5 
بين  معنوياً  اختالفاً  ( أن هناك ثمة13أعاله ) الجدول من يتضح

من الذين إلتحقوا بدورة  وكال يلتحقوا في أي دورة تدريبيةن لم الذي
واحدة إلى دورتين، والذين إلتحقوا  بثالث دورات إلى أربع دورات 
والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر، حول مستوى القدرة في 
معالجة النصوص، بينما ال يوجد اختالف معنوي بين الذين 
إلتحقوا بدورة واحدة إلى دورتين، والذين إلتحقوا بثالث دورات إلى 

دورات، والذين إلتحقوا  بخمس دورات فأكثر.مما يؤكد ذلك  أربع
أن الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية في مجال التعلُّم 

 - MSاإللكتروني أقل قدرة على معالجة النصوص )برنامج 
Word .من غيرهم ) 

بين  معنوى اختالف أعاله؛ وجود الجدول من كما يتبين أيضاً 
من الذين إلتحقوا  دورة تدريبية  وكال الذين لم يلتحقوا في أي

بدورة واحدة إلى دورتين، والذين إلتحقوا  بثالث دورات إلى أربع 

دورات، والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر حول مستوى قدرات 
التقديمية، كما يوجد  العروض أعضاء هيئة التدريس في إعداد

ورتين والذين اختالف أيضًا بين الذين إلتحقوا بدورة واحدة إلى د
 إلتحقوا بخمس دورات فأكثر، حول مستوى المقدرة على إعداد

التقديمية، بينما ال يوجد اختالف معنوي بين الذين  العروض
إلتحقوا بدورة واحدة إلى دورتين، والذين إلتحقوا بثالث دورات إلى 
أربع دورات. وأيضًا ال يوجد اختالف بين الذين إلتحقوا بثالث 

ع دورات والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر. مما دورات إلى أرب
يؤكد ذلك أن الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية في مجال 
التعلُّم اإللكتروني مستوى قدرتهم على إعداد العروض التقديمية 
أضعف من غيرهم،كما نالحظ أن مستوى القدرة يزداد كلما 

 إزدادت عدد الدورات التدريبية. 

 اإللكترونية المقررات اإلنترنت والبريد اإللكتروني، إستخدام مع للمقارنات المتعددة في التعامل (LSD)( اختبار 14جدول )

 الدورات عدد
اإلنترنت والبريد  مع التعامل

 اإللكتروني
 المقررات إستخدام

 اإللكترونية
1 2 1 2 

 - 23.7500 - 39.5000 دورة أي في ألتحق لم
1 – 2 - 60.3462 31.1538 31.1538 
3 – 4 - 61.1176 31.7059 31.7059 

 40.0000 - 63.7143 - فأكثر 5 
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ن لم بين الذي معنوىاً  اختالفاً  (؛ أن هناك14) الجدول من يتبين
إلتحقوا بدورة واحدة من الذين  وكال يلتحقوا في أي دورة تدريبية

 ،بثالث دورات إلى أربع دورات والذين إلتحقوا ،إلى دورتين
والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر حول مستوى المقدرة في 

اإلنترنت والبريد اإللكتروني. بينما ال يوجد اختالف  مع التعامل

والذين إلتحقوا  ،معنوي بين الذين إلتحقوا بدورة واحدة إلى دورتين
والذين إلتحقوا  بخمس دورات  ،ث دورات إلى أربع دوراتبثال

فأكثر.مما يؤكد ذلك أن الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية في 
اإلنترنت  مع مجال التعلُّم اإللكتروني أقل قدرة على التعامل

 والبريد اإللكتروني من غيرهم.
 

 الويب مع للمقارنات المتعددة التعامل (LSD)( اختبار 15جدول )

 الدورات عدد
 الويب مع التعامل

1 2 3 
 - - 11.2500 دورة أي في ألتحق لم

1 – 2 - 19.1176 - 
3 – 4 - 20.6538 20.6538 

 26.2857 - - فأكثر 5
بين  معنوى اختالف (؛ وجود15أعاله ) الجدول من يتضح

من الذين إلتحقوا  الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية  وكال
والذين إلتحقوا  بثالث دورات إلى أربع  ،بدورة واحدة إلى دورتين

والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر. كما يوجد اختالف  ،دورات
بين الذين إلتحقوا  بثالث دورات إلى أربع دورات والذين إلتحقوا 

 .الويب مع بخمس دورات فأكثر حول مستوى المقدرة في التعامل

بينما ال يوجد اختالف معنوي بين الذين إلتحقوا بدورة واحدة إلى 
دورات إلى أربع وبين الذين إلتحقوا دورتين والذين التحقوا بثالث 

التحقوا بثالث دورات إلى أربع والذين إلتحقوا بخمس دورات 
فأكثر. مما يؤكد ذلك أن الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية 

 -مع الويب  في مجال التعلُّم اإللكتروني أقل قدرة على التعامل
 من نظرائهم.  2

 ككل اإلستبانة للمقارنات المتعددة حول محاور (LSD)( اختبار 16جدول )

 الدورات عدد
 ككل  اإلستبانة                   

1 2 3 
 - - 235.7500 دورة أي في ألتحق لم

1 – 2 - 300.5769 - 
3 – 4 - 310.8235 310.8235 

 342.7143 - - فأكثر 5
بين الذين لم  معنوى اختالف ( وجود16) الجدول نالحظ من 

من الذين إلتحقوا بدورة واحدة  وكال يلتحقوا في أي دورة تدريبية
 ،والذين إلتحقوا  بثالث دورات إلى أربع دورات ،إلى دورتين

والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر. كما يوجد اختالف بين 
تين والذين إلتحقوا بخمس الذين إلتحقوا  دورة واحدة إلى دور 

 في دورات فأكثر حول قدرات الهيئة التدريسية بكلية التربية
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 

دورات إلى أربع دورات والذين إلتحقوا بخمس دورات فأكثر. مما 
يؤكد ذلك أن الذين لم يلتحقوا في أي دورة تدريبية في توظيف 

 في التعلُّم اإللكتروني من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية
جامعة الخرطوم أن قدراتهم أضعف في توظيف التعلُّم 

 اإللكتروني من غيرهم.
(  16) (،15) (،14(، )13ُيستنتج من النتائج السابقة جداول ) 

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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زيد من الكفايات المعرفية والمهارية الدورات التدريبية وتنشيطها ي
لعضو هيئة التدريس مما يساعد في رفع قدراته في مجال 

 توظيف التعلم اإللكتروني. 
وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة حناوي وبراهمة  
( التي توصلت إلى وجود فروق 2013سالم )ودراسة  (2015)

تعزى لمتغير عدد ذات داللة إجصائية في جميع المحاور 
الدورات التدريبية في مجال التعلُّم اإللكتروني لصالح ممن 

  حضروا ثالث دورات فأكثر.
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الباحث  ويعزو

قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني تعزى 
ت التدريبية لمتغير الدورات التدريبية إلى التباين في عدد الدورا

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.
إلى أن  هناك بعض ربما ُتعزى هذه النتيجة  ،جهة أخرىمن  

 ،جامعة الخرطوم في بكلية التربيةأعضاء هيئة التدريس من 
باعتبارهم جزء ال يتجزأ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

ربما تتاح لهم فرص التدريب المستمر وحضور  ،الخرطوم
طوم، والذي الدورات التدريبية بمركز التدريب المتقدم بجامعة الخر 

ما بِرح يقدم الدورات المهنية ألعضاء هيئة التدريس في مجال 
من خالل التركيز على المهارات األساسية  التعلُّم اإللكتروني

والتطبيقات المرتبطة بها وغيرها من مهارات توظيف وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصال، وبالمقابل هناك عدد من أعضاء هيئة 

ة لم ينالوا حظهم كاماًل من هذه الدورات اتدريس بكلية التربي
التدريبية. وقد يرتبط ذلك بمدى إدراك أعضاء هيئة التدريس 
بكلية التربية بجامعة الخرطوم لألهمية القصوى والدور الفع ال 
الذي يلعبه التعلُّم اإللكتروني في إحداث تطور نوعي في 

ئة معنوية التدريس الجامعي وما يتطلبه ذلك من إدارة واعية وتهي
تشجع أعضاء هيئة التدريس على حضور الدورات التدريبية في 

 اإللكتروني. التعلُّم مجال 
اإللكتروني استحداث تعليمي ووسيلة فعالة في التعلُّم وبما أن 

التعليم الجامعي في ضوء األدوات التقنية واإلتصاالت 
لية اإللكترونية التي يوظفها؛ يمكن القول بأنه لم يصل بعد في ك

التربية جامعة الخرطوم إلى خلق بيئة تعليمية إلكترونية مبنية 
اإللكتروني، وبما يتبعها من التعلُّم على نظرة شاملة لمنظومة 

خطة تدريبية واضحة إلخضاع أعضاء هيئة التدريس إلى عدد 
كاف من الدورات التدريبية. وبالتالي لم يعد مقبواًل عدم حضور 

التعلُّم  رة تدريبية في مجالعضو هيئة التدريس ألي دو 
اإللكتروني. وهنا تبرز أهمية األخذ بمبدأ تكافؤ الفرص في 
التمتع بالتدريب ألعضاء هيئة التدريس في إطار استراتيجية 
محددة األهداف بعيدًا عن التنظيم العفوي لدورات تدريبية ال 
تخدم إال فئات محدودة من أعضاء هيئة التدريس. من جانب 

أن ترتبط هذه العملية التدريبية بمفهوم النمو المستمر  آخر ينبغي
من خالل السعي لتوفير دورات تدريبية تتميز بالتنوع والمرونة، 
والتأكيد على أهمية التقويم كعملية مستمرة تالزم البرامج والدورات 
التدريبية، بحيث تعدل من مسارها، بما يستجيب ألهداف 

شباع حاجة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وتنمية  التدريب وا 
 اإللكتروني.التعلُّم قدراتهم في توظيف 

 التوصيات
من خالل ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، فإن الباحث يتقدم  

 بالتوصيات اآلتية:
تصميم برنامج تدريبي متكامل بحيث يكون إجباريًا لجميع  -

جامعة الخرطوم  في أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية
يتضمن القدرات المتعلقة بالتعلُّم اإللكتروني؛ على أن يمثل 

   .كل مجال برنامجًا تدريبيًا مستقالً 
تغيير النظرة إلى التعلُّم اإللكتروني من مجرد أدوات ووسائل  -

معينة لعضو هيئة التدريس إلى كونه منظومة تدريسية 
تقويمها  تتضمن مجاالت بمستويات مختلفة؛ يتطلب األمر

 من فترة ألخرى. 
جامعة  في العمل على توفير خدمات استشارية بكلية التربية -

الخرطوم من خالل إنشاء مركز مصادر للتعلُّم بالكلية 
لتقديم خدمات استشارية ألعضاء هيئة التدريس في 

 مجاالت التعلُّم اإللكتروني المتعددة.
جامعة  في حث أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية -

الخرطوم بضرورة االهتمام باإلرتقاء بمستوى قدراتهم في 
مجال التعلُّم اإللكتروني؛ بالقدر الذي يمكنهم من تنفيذ 
يصال المعلومة إلى  االستراتيجيات التعليمية المناسبة وا 

 طالبهم بكل سهولة ويسر.
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 (1ملحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ستبانةإ

 ---------------------------عزيزي الفاضل : عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم 
 . وبعد.تحية واحتراماً    

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،السالم 
 في التي بين يديك إلى تقويم مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس في توظيف التعلُّم اإللكتروني بكلية التربية اإلستبانة تهدف هذه   

الباحث  جامعة الخرطوم، وما يتبع ذلك من التعرف على واقع تلك القدرات في ِظل عدد من متغيرات الدراسة. ولتحقيق ذلك طو ر
 ( فقرة. 82هذه األداة لتشمل عددًا من المتغيرات المستقلة، كما شملت خمسة محاور ضمت ) 

 في المكان ( √ )عنها بوضع إشارة  االستجابة درجة وتحديد بدقة وموضوعية، اإلستبانة فقرات عليه ُيرجى كريم تفضلكم بقراءة
على مضمونها، نرجو التكرم بعدم ترك فقرة دون إبداء رأيك فيها؛ حيث ال موافقتك  والتي تحدد درجة –أمام كل فقرة  -المناسب 

 البحث العلمي. ألغراض إال   تستخدم ولن سرية، ستبقى آراؤكم مؤكدين لكم أن توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة.
 مع جزيل الشكر على حسن تعاونكم                                            

 الباحث                                          
 د/ عصام إدريس كمتور الحسن                                              

 القسم األول : المعلومات الشخصية
 المؤهل العلمي: 

 دكتوراه  )      (         ماجستير  )       (               
 ----------------------------القسم الذي تنتمي إليه:   --------------التخصص: 

 الخبرة العملية في المقررات اإللكترونية:
تطوير مقررات إلكترونية  )  ( لم أشارك في تطوير مقررات إلكترونية )  ( التدريس عبر مقررات إلكترونية )  ( لم استخدم مقررات  

 إلكترونية   )   (
 مجال التعلم اإللكتروني:عدد الدورات التدريبية في 

 فأكثر  )   (  لم ألتحق في أي دورة  )   (  5)    (      4 - 3)    (       2 – 1    
  اإلستبانة القسم الثاني: فقرات

 ( :MS-Wordجامعة الخرطوم في معالجة النصوص )برنامج في مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية المحور األول: 
 مستوى القدرة الفقرة م

 جداً  منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة  مرتفعة جدًا 
      تنسيق الخط )نوعه، حجمه ونمط لونه( 1
      نسخ النصوص ولصقها 2
      التدقيق اإلمالئي 3
      تنسيق الفقرات 4
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      حفظ الملف 5
      نسخ التنسيق 6
      إدراج أرقام الصفحات 7
      إدراج الجداول وتنسيقها 8
      التعداد الرقمي والنقطي  9

      تنسيق خاليا الجدول )دمج، تقسيم( 10
      إداج أعمدة وصفوف في الجداول 11
إعداد الصفحة من حيث الهوامش واتجاه  12

 الصفحة 
     

      إدراج الرموز وتنسيقها 13
      Templateحفظ الملف كقالب  14
      إدراج الترويس والتذييل 15
      تأمين الملف بكلمة مرور 16

 
 جامعة الخرطوم في إعداد العروض التقديمية  في مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةالمحور الثاتي: 

 (. MS-PowerPointبرنامج  )
 مستوى القدرة الفقرة م

 جداً منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة  مرتفعة جدًا 
      إدراج شريحة جديدة 1
      خذف الشرائح، نقلها ونسخها 2
      إدراج رقم للشريحة 3
      إدراج مربع نص وتنسيقه 4
      تغيير تخطيط الشريحة 5
      تنسيق خلفية الشريحة بتأثيرات التعبيئة المختلفة 6
      إدراج أشكال تلقائية وتنسيقها 7
      صورة من ملف وتنسيقها إدراج 8
      إدراج الصوت 9

      إدراج تخطيط )رسم بياني( وتنسيقه 10
      إضافة التأثيرات الحركية 11
      التحكم بالمراحل اإلنتقالية للشرائح 12
      إدراج شريحة رئيسة 13
      إدراج تخطيط هيكلي وتنسيقه 14
      شريحة أخرىعمل ارتباط تشعيبي مع  15
      إدراج فيديو 16
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 جامعة الخرطوم في التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني. في مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةالمحور الثالث: 
 مستوى القدرة الفقرة م

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة  مرتفعة جدًا 
 جداً 

استخدام أكثر من متصفح  1
 (Firefox,Explorer,Google chromلإلنترنت)

     

معالجة الرسائل الصادرة من حيث إنشائها وتحديد  2
 المرسل إليه

     

معالجة الرسائل الواردة من حيث استعراضها وعرض  3
 مرفقاتها. 

     

ملفات وبرامج من شبكة اإلنترنت على تحميل  4
 حاسوبك

     

      إرفاق ملفات عبر البريد اإللكتروني 5
      حفظ الصورة من الشبكة كملف في حاسوبك.  6
 ,eduتصفح المواقع والتمييز بين أنواعها:  7

com,net ,gov  
     

      فرز الرسائل الواردة والصادرة بحسب الوقت، التاريخ. 8
      تصنيف الرسائل الواردة في مجلدات. 9

      إنشاء بريد إلكتروني جديد. 10
التحكم بإعدادات البريد اإللكتروني من حيث تغيير  11

 اللغة.
     

      التحكم بامكانية التراجع عن إرسال رسالة. 12
      إضافة التوقيع الشخسي على الرسائل. 13
      البحث في مواقع الفيديو. 14
إدارة المفضلة في متصفح اإلنترنت كإضافة موقع أو  15

 حذفه.
     

      تغيير كلمة المرور والتعديل على البيانات الشخصية 16
 

 جامعة الخرطوم في أساسيات تصميم الدروس. في مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةالمحور الرابع: 
 مستوى القدرة الفقرة م

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة  مرتفعة جدًا 
 جداً 

      معرفة استراتيجيات التعليم المختلفة والتمييز بينها. 1
      تحديد مواصفات السلوك التدريسي للطالب. 2
مراعاة األسس النفسية عند بناء عملية التعلم )من  3

 السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المركب..( 
     

     التمييز بين مستويات األهداف التعليمية في مجاالتها  4
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 المختلفة.
صياغة األهداف التعليمية سلوكيًا بحيث تكون قابلة  5

 للتحقق والقياس.  
     

      التشويق وجذب االنتباه. استخدام أساليب 6
توظيف وسائط تعليمية )صور،أشكال، فيديو( مناسبة  7

 لدعم المحتوى.
     

تجزئة المحتوى إلى أجزاء صغيرة )وحدات( في ضوء  8
 األهداف.

     

      إدارة عملية التغذية الراجعة وتوظيفها لتعلم الطالب. 9
      المحتوى التعليمي.إثارة دافعية الطالب للتفاعل مع  10
جراءات. 11       تحليل المحتوى إلى حقائق ومفاهيم وا 
متابعة االختبارات التكوينية والختامية المرتبطة  12

 باألهداف التعليمية.
     

      تصميم األنشطة التعليمية الداعمة لعملية التعلم. 13
القدرات مراعاة الفروق الفردية بين الطالب من حيث  14

 واالحتياجات.
     

      تطوير نتائج التقويم لالستفادة منها في تحسين األداء. 15
السماح للطالب بأن يتقدم في دراسته بحسب قدراته  16

مكاناته.  وا 
     

 
 .جامعة الخرطوم في استخدام المقررات اإللكترونية في مستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةالمحور الخامس: 

 مستوى القدرة الفقرة م
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة  مرتفعة جدًا 

 جداً 
معرفة مكونات صفحة المقررات اإلكترونية على مواقع  1

 الجامعة ووظيفة كل منها.
     

التعامل مع المقرر بمرونة من حيث الحذف واإلضافة  2
 والتعديل.

     

      إدارة الملفات وتحميلها إلى الطالب. 3
الوصول إلى حلقات النقاش والمشاركة فيها والرد  4

 عليها.
     

      قراءة االرسائل الواردة الجديدة والرد عليها.  5
متابعة أداء الطالب ومدى تقدمهم لتقديم المساعدة  6

 عند الحاجة.
     

      جديدة. إدراج حلقة نفاش 7
      الوصول إلى إرشيف الرسائل الصادرة منك سابقًا. 8
     إرسال رسالة جديدة )للطالب أو أي جهة أخرى( عبر  9
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 البوابة اإللكترونية.
استخدام جدول التقويم الزمني الخاص بالمقرر  10

 اإللكتروني.
     

 
جامعة الخرطوم في امتالك مهارات متقدمة في التعامل مع  في بكلية التربيةمستوى قدرات أعضاء هيئة التدريس المحور السادس: 

 (.Web2.0) 2 -الويب 
 مستوى القدرة الفقرة م

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة  مرتفعة جدًا 
 جداً 

( وطبيعة Web2.0) 2 –المعرفة بمفهوم الويب  1
 خدماته

     

الشبكات إدارة صفحة خاصة بك على إحدى تطبيقات  2
 اإلجتماعية.

     

استخدام أحد تطبيقات المدونات كمدونات جوجل  3
 وغيرها.

     

( Wiki استخدام أحد تطبيقات المواقع الحرة )ويكي 4
 كالويكبيديا وغيرها.

     

إعطاء الطالب  الفرصة في اختيار ما يريد أن  5
 يتعلموه وفي الوقت الذي يناسبهم.

     

بناء موقع إلكتروني باستخدام إحدى التطبيقات كخدمة  6
 وتفعيله. google siteجوجل 

     

      إتاحة الفرصة لكل طالب المشاركة بحسب قدراته  7
نشر محتوى المحاضرات الصوتية والفيديو عبر أجهزة  8

 الطالب الرقمية.
     

                                                                          

م  2003( : مصطلح جديد ظهر ألول مرة إبان مؤتمر تطوير الويب الذي انعقد بسان فرانسسكو في العام Web 2.0) 2-الويب  *
عالمية "انترنت"ويمتاز بالسماح للمستخدمين باستخدام وهو يشير إلى مجموعة التطبيقات الشبكية التي أدت إلى تغيير سلوك الشبكة ال

الموقع فقط لذلك فإن هؤالء المستخدمين يستطيعون امتالك قاعدة بياناتهم الخاصة على الموقع  -برامج تعتمد على المتصفح 
كما يسمح بتوفير قدر عال من باإلضافة إلى القدرة على التحكم بها. ومن ثم  السماح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم، اهتماماتهم، 

 التفاعلية مع المستخدمين، السماح كذلك للمستخدمين بتعديل قاعدة البيانات من خالل إضافة، تغيير، أو حذف المعلومات.

 

 

 





 186 -173(، 1)36مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

 
173 

ن في يالطلبة العادي مع في حصة التربية الرياضية  نحو دمج الطلبة المعاقين التربية الرياضية معلمي ومعلمات إتجاهات
 جنينمحافظة ب الحكومية مدارسال

 محمود حسني االطرش
 كلية التربية الرياضية

 فلسطين -  جامعة النجاح الوطنية
 21/4/2016خ القبول: تاري                  8/12/2015تاريخ التسلم: 

في حصة التربية الرياضية  مع الطلبة العاديين في  إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية  نحو دمج الطلبة المعاقين التعرف الى  هدفت هذه الدراسة
ستبيان يقيس اتجاهات اتم توزيع ، ل ذلكجأومن . مته ألهداف الدراسةءالباحث المنهج الوصفي وذلك لمال واستخدم المدارس الحكومية بمحافظة جنين،

عينة الدراسة من  توتكون .واألكاديمي( االجتماعيبيان على ثالث أبعاد )النفسي و المعلمين نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين، وقد اشتمل األست
وجود إتجاهات إيجابية لدى نتائج الدراسة ما يلي: ليها إ تنتائج التي توصلومن أهم ال .محافظة جنينفي  التربية الرياضيةالذين يدرسون ومعلمة  ا  معلم ( 20)

ضرورة التوصيات التي يوصى بها الباحث  أهمو ، الطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين نحو دمج ومعلمات التربية الرياضية معلمي
الكلمات ) .حصة التربية الرياضيةفي  المعاقين في المدارسالطلبة اجهة الصعوبات التي يعاني منها إجراء دراسات مستقبلية واسعة ومتجددة في مجال مو 

 .)ديمي، دمج المعاقين، محافظة جنين، األكااالجتماعيتجاهات، النفسي، اإل  :المفتاحية
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). 

 :مقدمة البحث
تعد االتجاهات عنصرا  مهما  في تحديد ميول األفراد ضمن 

، ودرجة تأثيرها على المجتمع الذي االجتماعيمنظمومة البناء 
سيتحمل تبعات هذه الميول باختالفها واتجاهاتها، فالنتيجة 
الحتمية لذلك أفراد بدون هدف يعزو ذلك إلى عدم األهتمام 

جتماعيا  تظهر شئتهم، وأفراد منسحبين إنواالتجاهات السلبية في ت
عليهم سلوكيات سلبية لعدم وجود الدافعية بتوجيههم، وهناك أفراد 

يجابية والدوافع نموهم نحو الميول اإلعلى تعمل االتجاهات 
المشتركة التي تسعى إلى ربط الجماعات ببعضها، ومنح األفراد 

 تجاهاتحيث تعد اال (2003)عمايرة، .شعورا  بوجود هدف ما
المرغوبة هدفا  اساسيا  وهاما  للتربية في مختلف مراحلها 

ب المعرفة العلمية، يقل أهمية عن اكتسا ال مرأالتعليمية، وهذا 
 (2012عبيد، ) وتطوير مهارات التفكير العلمي.

لقد أهتمت العديد من دول العالم بالمعاقين على اختالف أنواع 
ماعيا  بغرض اإلستفادة من إعاقتهم بدنيا وصحيا ونفسيا  واجت

مكاناتهم المتبقية وبأقل جهد، األ مر الذي يستوجب قدراتهم وا 

تكاتف كافة الجهود من جميع الجهات في سبيل اعداد هؤالء 
 دمجهم بالمجتمع. األفراد ومحاولة

تجاهات الحديثة في التربية الخاصة والتي إلالدمج من ا د  ويع
عاقات في بعض صفوف تقوم على مبدأ وضع فئة من ذوي اإل

ع شروط المدرسة األساسية، وفي بعض المواد التعليمية م
        ( 1984ستفادة من هذه البرامج. )مسعود، اإل

متها لكثير العادية تحتل الصدارة من حيث مالءوأخذت المدرسة 
من هؤالء الطفال، وأخذت بالتالي تركز الجهود على إحداث 

بير األولية لعملية التعليم لدمج تغييرات هامة وضرورية في التدا
األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية مع األطفال العاديين في 
المدارس العادية، فقد واجه األشخاص ذوى االعاقات مشاكل 

عيقات وصعوبات في التكيف مع البيئة المدرسية بما يسوده مو 
                                                                                     (1998)الروسان،  .ة أقرانهم الطلبة العاديينامن عالقات لمجار 

هذه القضية بشكل واضح نتيجة االنتقادات التي  توقد ظهر    
وجهت لعزل الطفل المعاق عن األطفال غير المعاقين، وقد أدى 
ذلك إلى ظهور أشكال متعددة من الدمج األكاديمي، والمتمثلة 

T 
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لملحقة بالمدرسة العادية، وفي الدمج األكاديمي في الصفوف ا
 .االجتماعيالذي أخذ شكال  أخر مختلفا  عن الدمج 

وانطالقا  من المبادئ والمواثيق الدولية والتي نادت بحق التعليم 
م،  (1994ومنها مؤتمر سالمنكا في اسبانيا  عام ) ، للجميع

 اإلسبانية،والذي نظمته اليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية 
أي أن يتحمل معلم الصف للوصول الى مدرسة مرحبة بالجميع، 

العادي مسؤولية تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة مع توفير 
وهناك من  .نظام الدعم التنظيمي واإلداري والتدريسي لهذا المعلم

يرى أن مدرسة الجميع ليست أكثر من اسم جديد أطلق على 
 .عاقةدمج األشخاص ذوي اإل

وعلى الرغم من اإلتجاهات االيجابية نحو الدمج التربوي 
للمعاقين إال أن هذه القضية ما زالت ما بين مؤيد ومعارض 
ولكل منهم مبرراته المختلفة التي تدعم وجهة نظرة حتى أن 

ذا كانت عملية " إ( قالت بإنه : Ashely, 2009) أشليالعالمة 
 .خلف "الدمج خطوة لألمام فهي خطوتان لل

هم المراحل التي يمر بها الطالب أحد أالمرحلة األساسية  دعوت
في المرحلة التعليمية لما لها من اهمية كبيره على مستوى 

ناحية اللغوية والكتابية واألكاديمية بشكل التأسيس الطالب من 
عام، حيث أنها اللبنة األساسية التي تبنى عليها المراحل 

هتمام اإل فيجب على المعلمناحية التعليمية األخرى، ومن ال
بعملية دمج المعاقين وانخراطهم مع أقرانهم من الطالب العاديين 

وفهم  في العملية التعليمية لكي يتمكنوا من التحصيل األكاديمي
 المواد الدراسية.

( و 2003عمايرة )( و 1992( والخطيب )1997وأكد أبراهيم )
(Patrick, 1986 )لى إعادة أن التربية الرياضية تسعى إ

التوافق للمعاقين بحيث تمكنهم من الوصول إلى مستوى مناسب 
حسب ظروف إعاقتهم، واالستفادة بما لديهم من القدرات لتأهيلهم 
تأهيال  أجتماعيا  ونفسيا  تمهيدا  لدمجهم في المجتمع كي ال 
يشعروا بأنهم قوة بشرية معطلة، وانهم أقل من غيرهم صالحية 

 لمنتجة.في ممارسة األعمال ا
( بإمكانية االستفادة من المعاقين 1992وأشار الخطيب )

 ،ومحاولة دمجهم في المجتمع وتأهيلهم بما تسمح به قدراتهم
 الرياضية خير وسيلة لتحقيق ذلك. واعتبر التربية

 معلم التربية الرياضيةهم التوجيهات التي يجب على ومن أ
 عاقة:اإل ثناء عملية تعليم الطالب ذوأااللتزام بها 

عاقة في المدرسة وتشكيل لجان أصدقاء اإل وتوعية الطلبة ذو  -
لذوي االحتياجات الخاصة لتجنب السخرية من الطلبة 
األصحاء وحتى نزيل من انفسهم عوامل الخوف واإلرتباك 

 .والحرج والعزلة
إشراك الطلبة المعاقين في اللجان الطالبية واألنشطة  -

 .المختلفة ة والترفيهيةاالجتماعيالرياضية و 
التعاون مع المرشد التربوي لتقديم النصائح والتوعية لمعلميهم  -

 .وزمالئهم وأسرهم
وضعهم في مقدمة القاطرة لتسهيل حركتهم من حيث الجري  -

 .حول الملعب وتطبيق األلعاب والمهارات
إختيار بعض المهارات الرياضية التي يمكنهم القيام بها  -

إلنجاز وتخليصهم من عقدة إلشعارهم بالقدرة على األداء وا
 .و النقصأالعجز 

 .ذا طلبوا ذلك بأنفسهمعدم تقديم المساعدة لهم إال إ -
التحدث معهم وجها  لوجه وعلى مسافة مريحة لمستوى  -

 .النظر
تقديم النصائح واإلرشادات لألهل بالتعاون مع المرشد  -

 .التربوي في الوضع المالئم للطالب عند ركوبه السيارة
حركات حاسة اللمس وتقوية العضالت الدقيقة  تدريبهم على -

 .من خالل إستخدام األلعاب الحركية واإلسفنجية
عدم إجبارهم على القيام بالمهام التي ال يستطيعون القيام  -

       .كاديميا  وفشال  أ بها، مما يسبب لهم اضطرابا  نفسيا  
 (2009، )أبو عليا

 :مشكلة البحث
الجامعات التدريس في في مجال  من خالل عمل الباحث 

التابعة لمديرية  واالشراف على المدرسين في المدارس الحكومية
لدى  ةن هناك معاناأ الحظ ،جنينمحافظة  - التربية والتعليم

وعدم انخراطهم  ،الطلبة المعاقين من حيث التحصيل األكاديمي
بالشكل الطبيعي مع أقرانهم من الطلبة العاديين في المرحلة 

وتوجد هناك صعوبات يواجها الطالب المعاقين من  .األساسية
نخراط ناحية اندماجهم في العملية التعليمية، وأن حقوقهم في اإل

وعلى  تحصيلهم العلميمر الذي يؤثر على األ ،التعليمي منعدم
 .كاديميألوا االجتماعيندماجهم إ

وتلعب إتجاهات المعلمين دورا  هاما  في تحديد نجاح عملية 
العنصر الرئيسي في هذه العملية، فقد كانت  تعد   حيث ،الدمج
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تجاهات اإليجابية والسلبية من قبل المعلمين تجاه إلهناك دائما  ا
( أن المعلمين Melcher, 1971) ملشر عملية الدمج، وقد بين

الذين لم يتلقوا أي تدريب أو لديهم خبرات في التعامل مع 
 قين،ع المعاالمعاقين قد شعروا أنهم غير معدين للعمل م

وبالتالي فإن  ،م نظرة سلبية تجاه عملية الدمجوبالتالي كانت لديه
 أمرا  هاما   يعدالتعرف على إتجاهات المعلمين مجتمع الدراسة 

العملية التعليمية تجاه الطلبة لوضع الحلول المناسبة للنجاح في 
    .المعاقين

 تساؤالت البحث:   
 -التساؤالت اآلتية: يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن

ما إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج  .1
الطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة 

 ؟.العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين
 ≥αعند مستوى )حصائية هناك فروق ذات داللة إهل  .2

نحو  لرياضيةإتجاهات معلمي ومعلمات التربية ا( في 0.05
في حصة التربية الرياضية مع الطلبة  دمج الطلبة المعاقين

العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين تبعا  لمتغير 
 .الجنس؟

       هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  .3
(α≤ 0.05 )لرياضية في إتجاهات معلمي ومعلمات التربية ا

ربية الرياضية مع في حصة الت نحو دمج الطلبة المعاقين
تبعا  الطلبة العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين 

 .؟لمتغير الخبرة في التدريس
       هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  .4

(α≤ 0.05 ) في إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية
نحو دمج الطلبة المعاقين  في حصة التربية الرياضية مع 

ة العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين تبعا  الطلب
                                                                                         .لمتغير المؤهل العلمي؟

 :أهمية البحث
 :في التعرف إلي تكمن أهمية البحث 

طلبة النحو دمج  التربية الرياضية إتجاهات معلمي ومعلمات -
في حصة التربية )نفسيا  واجتماعيا  واكاديميا ( المعاقين 
الحكومية بمحافظة  مدارسال في العاديينالطلبة مع الرياضية 

 .جنين

إكتشاف المعوقات ونقاط الضعف التي تؤثر على دمج  -
العاديين والمساعدة على إصالح الطلبة المعاقين مع الطلبة 

 .هذه المعوقات ونقاط الضعف
إلي حل مالئم يساعد على الوصول بالطالب الوصول  -

العاديين في  الطالبالمعاق إلي القدرة على التعايش مع 
 .وخصوصا حصة التربية الرياضية كافة المجاالت

يعد هذا البحث األول من نوعه على مستوى محافظات  -
المعاقين مع الطالب الطلبة فلسطين الذي يهتم بعملية دمج 

 .جنينالعاديين في محافظة 
قلة الدراسات السابقة التي تتناول موضوع دمج الطلبة  -

 .المعاقين مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية
 : أهداف البحث

 -:التعرف الى األهداف اآلتية  يسعى البحث الحالي
إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة  .1

لبة العاديين في المعاقين  في حصة التربية الرياضية مع الط
 .المدارس الحكومية بمحافظة جنين

إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة  .2
المعاقين في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين في 

 .المدارس الحكومية بمحافظة جنين تبعا  لمتغير الجنس
لبة إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الط .3

المعاقين )نفسيا  واجتماعيا  واكاديميا ( في حصة التربية 
الرياضية مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة 

 .جنين تبعا  لمتغير الخبرة في التدريس
إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة  .4

ربية المعاقين )نفسيا  واجتماعيا  واكاديميا ( في حصة الت
الرياضية مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة 

 .جنين تبعا  لمتغير المؤهل العلمي
 مصطلحات الدراسة: 

: هو المفهوم الذي يعبر عن محصلة  اإلتجاهات نحو المعاقين
إستجابات الفرد من حيث القبول أو الرفض نحو موضوع يكون 

 .(2012)عبيد،  محورة األشخاص المعاقين
داخل المدرسة  عملية أكاديمية تتمجرائيا  بأنه يعرف إ  الدمج:

لعادي بحيث ينخرط الطالب المعاق مع الطالب ايقوم بها المعلم 
جل رفع مستوى الطالب المعاقين من في العملية األكاديمية من أ

 جميع النواحي التعليمية والنفسية واللغوية مع الطالب العاديين.
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صد به التحاق الطلبة المعوقين مع الطلبة يق ألكاديمي:االدمج 
قي هؤالء الطلبة تلالعاديين في الصفوف العادية طوال الوقت، وي

 .(1998برامج تعليمية مشتركة )الروسان، 
لحاق الطالب األسوياء والمعاقين في إجرائيًا بأنه: ف إويعر  

  .كاديمي موحدأصف دراسي مشترك وتحت برنامج 
به التحاق الطلبة المعاقين مع الطلبة  يقصد :االجتماعيالدمج 

الدمج الوظيفي،  يضا  أالعاديين في مجال السكن والعمل ويسمى 
 االجتماعيتفاعل لويهدف هذا النوع إلى توفير الفرص المناسبة ل

 ألفراد العاديين والمعاقيناة الطبيعية بين االجتماعيوالحياة 
 (.1998)الروسان،

اإلعاقة باألنشطة األطفال ذوي  التحاق جرائيًا بأنه:ويعرف إ 
ضية والفن المدرسية المختلفة كالرحالت وحصص التربية الريا

  .ة المتعددةاالجتماعيوالموسيقي واألنشطة 
يكسب الطالب المعاق قدرة جرائيا  بأنه يعرف إ الدمج النفسي:

  .على تكوين عالقات شخصية مع اآلخرين
 محددات البحث:

علمات التربية الرياضية في : معلمي ومالمحدد البشري -
 .محافظة جنين

: تم إجراء هذا البحث في المدارس الحكومية المحدد المكاني -
 .في محافظة جنين

سترجاعه في الفترة ا: تم توزيع األستبيان و المحدد الزماني -
( من الفصل 5/4/2015( وحتى )15/3/2015) الزمنية

 (.2015/2016الثاني للعام الدراسي )
 ابقةالدراسات الس

 ( بدراسة هدفت التعرف على2015طرش وجرار )قام األ -
واقع الحالة النفسية  للطلبة المعاقين في حصة التربية 
الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية، وكذلك 

ة للطلبة المعاقين في االجتماعيواقع الحالة  علىالتعرف 
حصة التربية الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية 

التعرف الى  واقع األمكانات المتاحة   اضافة إلىلرياضية، و ا
للطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية من وجهة نظر 

ستخدم الباحثان المنهج الوصفي . وامعلمي التربية الرياضية
كونت عينة الدراسة من مته ألهداف الدراسة،  وتءوذلك لمال

ياضية في التربية الر من مدرسي  ( معلما  ومعلمة80)
 :ليها الباحثانإومن أهم النتائج التي توصل  .محافظة نابلس

مكانات المتاحة واإل ،ةاالجتماعيضعف واقع الحالة النفسية و 
للطلبة المعاقين في حصة التربية الرياضية من وجهة نظر 

ومن  .معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة نابلس
ر األدوات يتوف :حثانبها البا أوصىأهم التوصيات التي 

والوسائل والمالعب المالئمه للطلبه ذوي األعاقات المختلفة، 
وتوفير حوافز للمعلمين الذين يتعاملون مع هذه الفئه من 

 الطلبة ألنهم بحاجة لرعايه خاصة.
( بدراسة بعنوان " تقويم تجربة دمج 2013) قام مصطفى -

ض ذوي االحتياجات الخاصة في النشاط الرياضي في بع
المدارس بالمملكة العربية السعودية، وهدف البحث التعرف 

يجابيات وسلبيات الدمج في النشاط الرياضي لذوي إ على
استخدم المنهج الوصفي )أسلوب  .االحتياجات الخاصة

المسح الميداني(، واختيرت العينة االساسية من المعلمين 
داريين العاملين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة إلوا
ومن أهم النتائج  .( من المدارس عينة الدراسة52عددهم )و 

ن العاملين بمجال ذوي أ :التي توصل اليها الباحث
ج التالميذ المعاقين في ماالحتياجات الخاصة يتقبلوا عملية د

المدارس العادية، ويساعد برنامج الدمج على زيادة ثقة 
 إشراكب المعلمين  التالميذ المعاقين بأنفسهم، ويوصى الباحث

التالميذ األسوياء مع التالميذ ذوي االحتياجات  المعلمين
قد يزيد من تقبل التالميذ األسوياء ألقرانهم ألن ذلك الخاصة 

 المعاقين في المدرسة.
 على( دراسة هدفت التعرف Oates, 2004أجرت أوتيس ) -

فاعلية برنامج ترويحي في السباحة على تحسين تقدير الذات 
أستخدمت الباحثة المالحظات واالستبيانات  .للمعاقين حركيا  

والحركي  االجتماعيت لتحديد التغيرات في السلوك والمقابال
وتقدير الذات ثم التقييم القبلي والبعدي على عينة تكونت من 
طفلين وأربعة مراهقين يعانون من الشلل المخي واصابات 

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود تحسن دال  .الحبل الشوكي
حصائيا  في تقديرهم لذاتهم، وأطهرت بيانات المالحظة إ

، كما االجتماعيوالتفاعل تحسن واضح في النشاط الحركي 
أكدت هذه الدراسة كذلك على أهمية األنشطة الحركية للنمو 

والحركي لألطفال والمراهقين ذوي  االجتماعيالنفسي و 
 .اإلعاقات الحركية
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الى اتجاهات تعرف لهدفت ابدراسة ( 2007الصمادي )  قام -
الصفوف الثالثة األولى نحو دمج الطلبة المعاقين مع  معلمي

ومن أجل ذلك  ،الطلبة العاديين في الصفوف الثالثة األولى
تم توزيع استبيان يقيس اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة 

تمل االستبيان على المعاقين مع الطلبة العاديين، وقد اش
وتكون مجتمع  .واألكاديمي( جتماعياالالنفسي و ثالثة أبعاد )

الدراسة من المعلمين الذين يدرسون الصفوف الثالثة األولى 
توصلت الدراسة من خالل استخدام ، و في مدينة عرعر

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعياري 
إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى المعلمين  ، ومستوى الداللة

ن هناك فروق في االتجاو  ،نحو الدمج هات على األبعاد ا 
هذه الفروق لم تكن دالة  إال أنستبيان التي يحتويها اإل

  .إحصائيا  
 االستفادة من الدراسات السابقة:

 .ختيار موضوع البحثإ -
 .تحديد مشكلة البحث -
 .ختيار المنهج العلمي المناسبإ -
 .ختيار عينة الدراسة وحجمهاإ -
 .للدراسة لمناسبةاداة التعرف على األ -
 .حصائية وتفسيرهاالتعرف على طرق عرض الجداول اإل -

ختيار اإلجراءات المناسبة الواجب إتباعها عند توزيع إ -
 .ستبانةاإل

 قد تميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة :
الوحيدة في حد علم الباحث التي تناولت عينة  الدراسة تعد    -

جل أخذ وجهة من أ التربية الرياضيةمن معلمي ومعلمات 
في حصة التربية الرياضية الطلبة المعاقين دمج نظرهم في 

  .مع الطلبة العاديين
جراءات الدراسة  الطريقة  وا 
 : البحثمنهج 

مته ألهداف ءبإتباع المنهج الوصفي التحليلي لمال الباحث  قام
   .الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتها: 
 المرحلة اتومعلم معلميجميع  تكون مجتمع الدراسة من

والبالغ عددهم  جنين ةمحافظ في للتربية الرياضية األساسية
وزارة التربية والتعليم حصاءات إ( معلما  ومعلمة حسب 45)

قام حيث  ،م2015للعام الدراسي  جنينالعالي في محافظة 
مؤلفة من  الطبقية(-عشوائيةبالطريقة )العينة الختيار بإ الباحث

وفيما يلي وصف  .رس المذكورةالمداالعاملين في من  (20)
 لخصائص عينة الدراسة حسب متغيراتها:

  المستقلة متغيراتها حسب الدراسة عينة توزيع  (1) جدول
 النسبة المئوية % التكرار  التصنيف  المتغير  

 35.0 7 ذكر الجنس
 65.0 13 أنثى

سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة  4 20.0 
سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من   9 45.0 

سنوات 10أكثر من   7 35.0 
 20.0 4 مدينة مكان السكن

 30.0 6 مخيم
 50.0 10 قرية

 المؤهل العلمي  
 45.0 9 دبلوم

 40.0 8 بكالوريوس
 15.0 3 دراسات عليا

 100.0 20 المجموع

 أداة الدراسة:
    ستخدمهاالتي إ ستبانة(أداة الدراسة )اإل باستخدام قام الباحث
، وتكونت لقياس اتجاهات المعلمينوذلك ( 1989)الهنيني، 

وتتكون أداة الدراسة  .( فقرة30) و ثالثة مجاالت في مناألداة 
 من جزئين كما يلي:

غرافية تتعلق بالجنس، : يتكون من معلومات ديمالجزء األول
 رة، ومكان السكن، والمؤهل العلمي.وسنوات الخب
 :زع على ثالثة أبعاد هيفقرة تتو  30يتكون من  الجزء الثاني:

، 5، 4، 3، 2، 1: ويشتمل على الفقرات )االجتماعي. البعد 1
6 ،7 ،8 ،9 ،10) 
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، 14، 13، 12، 11ويشتمل على الفقرات ). البعد النفسي : 2
15 ،16 ،17 ،18 ،19،20 ،21) 

، 24، 23، 22ويشتمل على الفقرات ) . البعد األكاديمي: 3
25 ،26 ،27 ،28 ،29، 30) 

مقياس ليكرت خماسي األبعاد وقد بينت الفقرات وأعطيت األوزان 
 (:2كما هو موضح في جدول )

 األوزان الخاصة بمقياس التصحيح حسب مقياس ليكرت خماسي األبعاد (2جدول  )
 قليلة جدا   قليلة  متوسط كبيرة كبيرة جدا   ستجابةاإل

 1 2 3 4 5 الدرجة

 قويم(:تفسير النتائج )معيار الت  
يتم تحويل المتوسطات الحسابية إلى نسب مئوية وتفسر النتائج 

(، 2007(، )الصمادي، 1989بناء  على دراسة )الهنيني، 
 ( وتم وضع المعايير اآلتية للموافقة: 2003)جوارنة، 

 % ( كبيرة جدا  80) أكثر من  
 %( كبيرة.80و أقل من  70)من 
 %( متوسطة.70واقل من  60)من 
 %( قليلة60أقل من و  50)من 

 % درجة قليلة جدا  50أقل من 
 ثبات األداة:

استخدام معادلة تم  ،جل استخراج معامل الثبات لألداةمن أ
 تساق الداخلي لفقرات االستبانةكرونباخ ألفا من أجل تحديد اإل

 أن األداة تتمتع بدرجة ثبات القيمة هذه وتشير (%91) فبلغت
 .سةمناسبة وتفي بأغراض هذه الدرا

 إجراءات الدراسة:
 لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية : 

 تحديد أفراد عينة الدراسة. .1
 ستبانات على عينة الدراسة.بتوزيع اإل قام الباحث .2

إدخال البيانات إلى الحاسب ومعالجتها إحصائيا باستخدام  .3
 .((SPSSة االجتماعيالرزمة اإلحصائية للعلوم 

لتسهيل مهمة  جنين ية تربية محافظة تم أحذ كتاب من مدير  .4
 ستبيان على معلمي ومعلماتأجل توزيع اإل الباحث من

 .جنينالمرحلة األساسية في محافظة 
 المعالجة اإلحصائية: 

ومعالجتها بالطرق اإلحصائية  ،وترميزها ،وبعد جمع البيانات
، (SPSS) باستخدام برنامج الرزم اإلحصائيةالمناسبة،  وذلك 

نحرافات تكرارات والمتوسطات الحسابية واإلال الباحث مدستخإفقد 
، ة،  واختبار )ت( للعينات المستقلوالنسب المئوية المعيارية

ومعادلة  ،One Way ANOVAواختبار التباين األحادي 
 .(LSD، واختبار المقارنات البعدية )ألفاكرونباخ 

 ومناقشتها:  عرض النتائج
ما اتجاهات معلمي ساؤل األول: بالتأواًل : النتائج المتعلقة 

في حصة ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة المعاقين 
مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية التربية الرياضية 
  بمحافظة جنين ؟

حسب المتوسط الحسابي  نحرافات المعيارية والنسب المئوية للمجاالت مرتبة ترتيبا  تنازليا  المتوسطات الحسابية واإل( 3جدول ) 
 والدرجة الكلية 

فرري الرررقم  الرقم 
 ستبانةاإل

متوسررررررررررررررررررررر   المجال 
 ستجابة اإل

نحرررررررررررررررا  اإل
 المعياري

النسرررررررررررررربة 
 المئوية %

درجررررررررررررررررررررررررة 
 ستجابة اإل

 كبيرة  71.0 0.21 3.55 المجال النفسي  2 1
 متوسطة 69.0 0.21 3.45 االجتماعيالمجال  1 2
 قليلة 59.8 0.48 2.99 المجال األكاديمي 3 3

 متوسطة  66.6 0.21 3.33 الدرجة الكلية 
 ( درجات 5أقصى درجة للفقرة )

أن اتجاهات معلمي ( 3)من خالل البيانات في الجدول  يتضح
ومعلمات المرحلة األساسية نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة 

تراوحت بين  جنين العاديين في المدارس الحكومية بمحافظة
)البعد النفسي( والبعد الثاني  لكبيرة على البعد األولالقليلة وا

وكانت النسبة   جتماعي(  والبعد الثالث )البعد األكاديمي(،)اال
ستجابة على الدرجة الكلية متوسطة بداللة النسبة المئوية لإل

 .%(66.6المئوية )
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ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن ظاهرة دمج الطلبة المعاقين 
عاديين قد بدأت تظهر حيث بدأت المدارس في مع الطلبة ال

 كاديميةاألوضع تسهيالت مكانية تتمثل في المرافق المدرسية  و 
 لهذا الغرض.  والتعليمية

أجراها كما إن نتائج هذه الدراسة تتفق مع ما جاء في دراسة 
( بعنوان )اتجاهات المعلمين حول دمج 2007الصمادي ) 

الثة األولى مع الطلبة العاديين الطلبة المعاقين في الصفوف الث
 ( وكانت هذه النتائج ايجابية.في محافظة عرعر

  األطرش وجراركل من وهذه النتيجة أختلفت مع دراسة  
ضعف واقع  لنتائج التي توصل إليها الباحثومن أهم ا (2015)

ة واإلمكانات المتاحة للطلبة المعاقين االجتماعيالحالة النفسية و 
من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضية في حصة التربية 

 التربية الرياضية في محافظة نابلس. واختلفت مع دراسة 

ن أ الى( والتي توصلت  2003 ،العمايرة) و( 2003 ،جوارنة)
اتجاهات معلمي التربية الرياضية سلبية نحو دمج الطلبة 

 ب إلىوقد يعود السب المعاقين في حصة التربية الرياضية،
السلبية من قبل معلمي التربية الرياضية إلى عدم تجاهات اإل

شخاص اصفات األو توقر المعلومات الكافية حول مظاهر وم
ن الخوف من تحمل المسؤولية القانونية من قبل أين، كما المعوق

تجاة السلبي نحو الطلبة المعلم سبب هام يعود إلى تكوين اإل
الرياضية  ، كذلك وجود طالب معاق داخل حصة التربيةالمعاقين

 قد يزيد األعباء على المعلم داخل حصة التربية الرياضية. 
استخراج المتوسطات  جل اإلجابة عن هذا السؤال تمومن أ

لكل فقرة من فقرات  والنسبة المئوية نحراف المعياريالحسابية واإل
 : وفيما يلي بيان ذلكاألداة، 

اتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف األساسية نحو  درجةل والنسب المئوية ةنحرافات المعياريالمتوسطات الحسابية واإل (4جدول )
  n=20 مرتبة ترتيبا  تنازليا  حسب المتوسط الحسابي(  االجتماعيدمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين  للبعد  األول ) البعد 

رقم 
 الفقرات

رقمها في 
 ستبانةاإل

المتوس   الفقرات
 الحسابي

نحرا  اإل
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة 

الصف دون يفضل بقاء الطلبة المعاقين في  21 1
 الذهاب الى حصة التربية الرياضية 

كبيرة  85.0 0.96 4.25
 جدا  

المعاقين بالخجل الشديد من الطلبة يشعر  25 2
 إعاقتهم داخل الصف العادي

 كبيرة 75.0 0.63 3.75

بة المعاقين في حصة دمج الطليؤدي برنامج  3 3
 إلى اكتسابهم مهارات جديدةالتربية الرياضية 

 كبيرة 73.0 0.87 3.65

برنامج دمج الطلبة المعاقين في حصة يزيد  24 4
 شعورهم باألمن واالستقرارالتربية الرياضية 

 كبيرة 72.0 0.99 3.60

المعاقين في المدارس الطلبة يؤدي تعليم  22 5
 المجتمع المحلي العادية إلى عزلتهم عن

 كبيرة 71.0 0.99 3.55

في حصة  المعاقينالطلبة يعمل برنامج دمج  5 21
على زيادة فاعليتهم في  التربية الرياضية 

 الحياة اليومية 

 كبيرة 70.0 0.76 3.50

المعاقين اتجاهات الطلبة يعدل برنامج دمج  4 22
 المعلمين نحوهم

 ةمتوسط 67.0 0.48 3.35

2
3 

في حصة المعاقين الطلبة امج دمج يزيد برن 1
 االجتماعيفرص التفاعل التربية الرياضية 
 مع الطلبة العاديين

 متوسطة 66.0 0.92 3.30

2
4 

على مقابلة الفروق يعمل برنامج الدمج  2
 ة بين الطالباالجتماعيالفردية 

 متوسطة 61.0 0.88 3.05

2
5 

ال يستطيع الطلبة المعاقين إقامة عالقات  23
 عية مع الطلبة العاديين اجتما

 قليلة 51.0 0.94 2.55

 متوسطة 69.0 0.21 3.45 الدرجة الكلية 

 ما يلي :( 4) يتضح من خالل البيانات في الجدول
األساسية نحو  المرحلةاتجاهات معلمي ومعلمات  درجةإن   

دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين  للبعد  األول )البعد 
تراوحت قد ف ، جدا   الكبيرةو  القليلة ما بين اوحتتر  (االجتماعي

وهما   ،(85.0)إلى  (51.0) عليها ما بين النسب المئوية
ال يستطيع الطلبة المعاقين إقامة عالقات اجتماعية مع ) الفقرتان

يفضل بقاء الطلبة المعاقين في الصف دون و ) (الطلبة العاديين
أن  إلى ر هذه النتيجةتشيو  .(الذهاب الى حصة التربية الرياضية



 محمود حسني االطرش
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 ( االجتماعياتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف األساسية نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين للبعد األول ) البعد  درجة
  .(69.0) النسبة المئوية التي بلغتوذلك بداللة  ،متوسطة كانت

المئوية لدرجة اتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف األساسية نحو  نحرافات المعيارية والنسبالمتوسطات الحسابية واإل (5) جدول
 n=20 دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين  للبعد  الثاني )البعد النفسي( مرتبة ترتيبا  تنازليا  حسب المتوسط الحسابي

رقم 
 الفقرات

رقمها في 
 ستبانةاإل

المتوس   الفقرات
 الحسابي

نحرا  اإل
 المعياري

النسبة 
 مئويةال

 الدرجة 

يؤثر وضع الطلبة المعاقين في الصفوف  30 6
 العادية على برنامج الصف ككل

 كبيرة 78.0 0.85 3.90

يشعر الطلبة المعاقين باإلحباط لعدم قدرتهم  29 7
 على مجاراة زمالئهم

 كبيرة 73.0 0.81 3.65

في حصة  يشعر الطلبة المعاقين عند دمجهم 28 8
 لنقص والضعف با التربية الرياضية 

 كبيرة 73.0 0.81 3.65

يزيد برنامج دمج المعاقين من شعورهم  27 9
 بالحساسية نحو اآلخرين

 متوسطة 69.0 0.68 3.45

1
0 

في حصة  المعاقينالطلبة   يزيد برنامج دمج 26
 الطلبة وة بينفجمن ال التربية الرياضية

 المعاقين والطلبة العاديين

 متوسطة 65.0 1.11 3.25

في حصة  المعاقينالطلبة يشبع برنامج دمج  7 11
 رغباتهم وميولهم الرتبية الرياضية

 متوسطة 65.0 0.78 3.25

في حصة المعاقين الطلبة يزيد برنامج دمج  8 26
من شعورهم بانهم قادرون التربية الرياضية 

 واالنتاج على العطاء

 متوسطة 62.0 0.64 3.10

2
7 

ي الصفوف المعاقين فالطلبة يساعد وضع  6
على رضاهم وحصة التربية الرياضية العادية 

 عن أنفسهم 

 متوسطة 60.0 1.07 3.00

2
8 

المعاقين على الطلبة يساعد برنامج دمج  9
 مواجهتهم اإلحباطات التي تواجههم

 قليلة 59.0 0.94 2.95

2
9 

المعاقين يتكيفون بشكل أفضل عندما الطلبة  10
 ية  في حصة التربية الرياضيتم دمجهم 

 قليلة 54.0 1.08 2.70

3
0 

المعاقين مع الطلبة الطلبة يزيد برنامج دمج  11
 العاديين من ثقتهم بأنفسهم 

 قليلة 52.0 1.18 2.60

 كبيرة 71.0 0.21 3.55 الدرجة الكلية 

اتجاهححححححات معلمححححححي  درجححححححةن أ( 5يتضححححححح مححححححن خححححححالل الجححححححدول )
محع الطلبحة  اقيناألساسية نحو دمج الطلبة المع المرحلةومعلمات 

كانحححت محححا بحححين القليلحححة (  لنفسحححي) البعحححد ا العحححاديين  للبعحححد الثحححاني
( إلححى 52.0والكبيححرة. فقححد تراوحححت النسححب المئويححة عليهححا مححا بححين)

يزيحد برنحامج دمحج الطلبحة المعحاقين محع  ) تحان(  وهما الفقر 78.0)
يححححؤثر وضححححع الطلبححححة  و )( الطلبححححة العححححاديين مححححن ثقححححتهم بأنفسححححهم

تشير و  .(صفوف العادية على برنامج الصف ككلالمعاقين في ال
 المرحلحححةاتجاهحححات معلمحححي ومعلمحححات  درجحححةأن  هحححذه النتيجحححة إلحححى

األساسححية نحححو دمححج الطلبححة المعححاقين مححع الطلبححة العححاديين  للبعححد  
وذلحك بداللحة النسحبة المئويحة  ،كانت كبيحرة ( لنفسي) البعد ا الثاني

 .(71.0التي بلغت )

 لمي ومعلمات الصفوف األساسية نحونحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة اتجاهات معالحسابية واإلالمتوسطات  (6جدول )
 n=20 دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين  للبعد  الثالث ) البعد األكاديمي ( مرتبة ترتيبا  تنازليا  حسب المتوسط الحسابي

رقم 
 الفقرات

رقمها في 
 االستبانة

لمتوس  ا الفقرات
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة 

1
2 

يتوقف دمج الطالب المعاق على صعوبة  20
 اإلعاقة 

 كبيرة 83.0 0.93 4.15
 جدا  

1
3 

يطورون مهاراتهم الطلبة المعاقين  17
  األكاديمية بشكل أفضل عند دمجهم

 كبيرة 74.0 0.57 3.70

1
4 

اسي في تلقي المعاقين لهم حق أسالطلبة  14
 التعليم في صفوف عادية 

 كبيرة 73.0 0.81 3.65

ينبغي دمج الطلبة المعاقين الذين يعانون  19 15
 من إعاقة بسيطة ومتوسطة فقط

 متوسطة 69.0 0.99 3.45

 ةمتوسط 65.0 1.01 3.25يؤدي دمج الطلبة المعاقين إلى إعطائهم  15 16
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 نفس الفرصة المتاحة للطلبة العاديين
1
7 

يفضل أن ينتظم الطلبة المعاقين في التعليم  13
 العام مع بداية المرحلة األساسية 

 متوسطة 62.0 1.29 3.10

1
8 

يقدم برنامج دمج الطلبة المعاقين أفضل  16
 الحلول لمواجهة المشكالت التربوية 

 متوسطة 61.0 0.82 3.05

1
9 

ينبغي دمج الطلبة المعاقين في جزء من  18
 اليوم الدراسي 

 قليلة 57.0 1.22 2.85

2
0 

ينبغي تعليم الطلبة المعاقين في المدارس  12
 العادية 

 قليلة 52.0 1.26 2.70

 قليلة 59.8 0.48 2.99 الدرجة الكلية 

اتجاهات معلمي ومعلمات  درجةأن  (6الجدول )يتضح من 
األساسية نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين   المرحلة
 كانت ما بين القليلة والكبيرة(  األكاديمي) البعد  الثثللبعد ال

( إلى 52.0) . فقد تراوحت النسب المئوية عليها ما بينجدا
ينبغي تعليم الطلبة المعاقين في ) تان(  وهما الفقر 78.0)

يتوقف دمج الطالب المعاق على صعوبة و )( المدارس العادية
 .(اإلعاقة

اتجاهات معلمي ومعلمات  درجة أن تشير هذه النتيجة إلىو  
األساسية نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين   المرحلة

وذلك بداللة  ، كانت كبيرة ( االكاديمي) البعد  للبعد  الثاني
  .(71.0النسبة المئوية التي بلغت )

 نص على: لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي ياثانيًا : 
( α≤ 0.05)ة احصائية عند مستوى هل هناك فروق ذات دالل

رياضية نحو دمج الطلبة في إتجاهات معلمي ومعلمات التربية ال
في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين في المعاقين 

 ؟ تبعا  لمتغير الجنسالمدارس الحكومية بمحافظة جنين 
الجنس فقد التساؤل المتعلق بمتغير جل فحص صحة ومن أ

)ت( للعينات المستقلة ونتائج الجدول التالي  ستخدم اختبارأ  
 توضح ذلك:

 ختبار )ت( لداللة الفروق في حسب متغير الجنسنتائج إ( 7) جدول 
 مستوى الداللة قيمة)ت( االنحراف المتوسط  العدد الجنس االجتماعيالبعد 

 0.809 0.246 0.25 3.47 7 ذكر
 0.19 3.44 13 أنثى

 مستوى الداللة قيمة)ت( االنحراف المتوسط  عددال الجنس البعد النفسي
 0.757 0.314 0.23 3.57 7 ذكر
 0.21 3.53 13 أنثى

 0.476 0.728 0.50 3.10 7 ذكر البعد االكاديمي
 0.48 2.93 13 أنثى

 0.458 0.758 0.20 3.38 7 ذكر الدرجة الكلية
 0.21 3.3051 13 أنثى

 α  =0.05اللة دال إحصائيا عند مستوى الد
نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق انه ال 

=  αمستوى الداللة ) دتوجد فروق ذات داللة إحصائية عن
ن متوسطات استجابات عينة الدراسة متوسطات بي( 0.05

 المرحلةاستجابات عينة الدراسة نحو دمج المعاقين في 
س الحكومية بمحافظة المدار األساسية مع الطلبة العاديين في 

     تعزى لمتغير الجنس. فقد بلغت قيمة مستوى الداللة  جنين
( وتعني هذه النتيجة 0.05( وهذه القيمة أكبر  من )0.458)

أي ال  ،إلى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير الجنس
 المرحلةتوجد فروق بين الذكور واإلناث نحو دمج المعاقين في 

ويعزو الباحث  .جنينلبة العاديين في محافظة األساسية مع الط
معلمي  هذه النتيجة إلى أن الدمج له أهمية في اتجاهات

 بغض النظر عن جنس المعلم، ،ومعلمات التربية الرياضية
وهذا ، هتمام بمفهوم الدمجحيث يشترك الذكور واإلناث في اإل

ي يبين أن المعلمات لديهن القدرة على تقبل المعاقين حركيا  ف
مع تحصة التربية الرياضية مقارنة بزمالئهن المعلمين مج

، وقد يعود ذلك إلى ان المعلمات اكثر عاطفة ولديهن الدراسة
، كذلك أن المفاهيم المعلمينالمشاعر اإلنسانية األكثر من 

ة التي يتم التربية عليها مجتمعنا يجعل تنشئة االجتماعي
ول تقبل الطالب المعلمات تكون اكثر منها لدى المعلمين ح

ونتائج هذه الدراسة  .المعاق حركيا  في حصة التربية الرياضية
 (2007مع ما جاء في دراسة كل من الصمادي )  ختلفتا
لتي توصلت أنة على ( وا 2003العمايرة )و ( 2003)جوارنة و 
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اإلتجاهات لمجتمع الدراسة الكلي نحو مشاركة  ةالرغم من سلبي
ل قأن المعلمات ألرياضية إلى المعاقين في حصة التربية ا

 .سلبية نحو الطالب المعاقين
هل هناك  :المتعلقة بالتساؤل الثالث والذي ينصنتائج ثالثًا: ال

في ( α≤ 0.05)فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 
إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة 

بة العاديين في المعاقين  في حصة التربية الرياضية مع الطل
 ؟تبعا  الخبرة في التدريسالمدارس الحكومية بمحافظة جنين 

  سنوات الخبرةجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير أومن 
ستخدم تحليل التباين األحادي،  ونتائج الجداول التالية فقد أ

 توضح ذلك :

 للدرجة الكلية  الخبرة سنواتلمتغير نحرافات المعيارية واإلالمتوسطات الحسابية  (8جدول )
 نحرا  المعياري اإل المتوس  الحسابي العدد الخبرة في التدريس 

 070. 3.56 4 سنوات 5أقل من 
 210. 3.30 9 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 

 170. 3.23 7 سنوات 10أكثر من 
 0.21 3.33 20 المجموع

و ولمعرفحة داللحة الفحروق تحم  ،( سحنوات الخبحرة حسابية في مستويات متغيحر )يتضح من الجدول السابق وجود فروق في المتوسطات ال
 .(9استخدام تحليل التباين األحادي كما يبين الجدول )

دمج المعاقين في الصفوف األساسية مع الطلبة  تجاهات العاملين نحوإ نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (9جدول )
 جنين  تعزى لمتغير سنوات الخبرةالعاديين في محافظة 

مجمووووووووووووووووووووع  مصدر التباين االجتماعيالبعد 
 المربعات

درجوووووووة 
 الحرية

 مستوى الداللة  )ف( قيمة متوسط المربعات

بووووووووووووووووووووووووووووووين 
 المجموعات

0.024 2 0.012 0.241 
 

0.789 
 

داخووووووووووووووووووووووووول 
 المجموعات

0.846 17 0.050 
 

 19 0.870 المجموع
  البعد النفسي

بووووووووووووووووووووووووووووووين 
 تالمجموعا

0.107 2 0.054 1.136 
 

0.344 
 

داخووووووووووووووووووووووووول 
 المجموعات

0.803 17 0.047 
 

 19 0.910 المجموع
  البعد األكاديمي

بووووووووووووووووووووووووووووووين 
 المجموعات

1.941 2 0.970 6.304 
 

*0.009 
 

داخووووووووووووووووووووووووول 
 المجموعات

2.617 17 0.154 
 

 19 4.558 المجموع
 الدرجة الكلية 

 
 

بووووووووووووووووووووووووووووووين 
 المجموعات

0.291 2 0.146 4.466 
 

*0.028 
 

داخووووووووووووووووووووووووول 
 المجموعات

0.554 17 0.033 
 

 19 0.845 المجموع
 α  =0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

نه توجد أ (9)  لبيانات الواردة في الجدولنالحظ من خالل ا
( α  =0.05فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة )

 استجابات طاتمتوس الدراسة عينة استجابات متوسطات بين
األساسية مع الطلبة المرحلة  في المعاقين دمج نحو الدراسة عينة

تعزى لمتغير   جنينمحافظة المدارس الحكومية بالعاديين في 
 سنوات الخبرة. 

( وهذه القيمة أقل من 0.028فقد بلغت قيمة مستوى الداللة ) 
( وتعني هذه النتيجة إلى رفض الفرضية الصفرية 0.05)

أي توجد فروق بين مستويات  ،بمتغير سنوات الخبرة المتعلقة
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الطلبة األساسية مع المرحلة الخبرة نحو دمج المعاقين في 
أما بالنسبة .  جنينمحافظة المدارس الحكومية بالعاديين في 
في المجال عند نفس مستوى الداللة  فتوجد فروق ،ألبعاد الدراسة

 .األكاديمي

درجححة الكليحححة، فقححد تححم إسحححتخدام فححي الولمعرفححة لمححن تعححود الفحححروق 
 ( 11و ) (10) ولين( للمقارنحححححات البعديحححححة، والجحححححدLSDختبحححححار )إ

 ذلك. انيوضح

 سنوات الخبرة للدرجة الكلية( للفروق على متغير  LSDختبار )نتائج إ (10جدول )
 سنوات 10أكثر من   سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من  المستوى الدرجة الكلية 

 *0.32857  *0.26667  اتسنو 5أقل من 

أكثر من و  سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من  ( ومستوى )سنوات 5أقل من ( وجود فروق بين مستوى )10)يتضح من الجدول 
 (. سنوات 5أقل من ( ولصالح مستوى ) سنوات 10

 ( للفروق على متغير سنوات الخبرة للبعد األكاديمي    LSDختبار )نتائج إ (11جدول )
 سنوات 10أكثر من   سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من  المستوى درجة الكلية ال

 *0.84286  *0.70000  سنوات 5أقل من 

 5أقل من ( وجود فروق بين مستوى )11) يتضح من الجدول 
أكثر و سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من  ( ومستوى )سنوات

 . (سنوات 5أقل من ( ولصالح مستوى ) سنوات 10من 
ذلك إلى أن ذوي الخبرة القليلة قد استفادوا من  ويعزو الباحث 

حول ي تهتم بمواضيع المناهج الدراسية الجامعية الحديثة الت
و كيفية عملية الدمج والتعامل مع األشخاص ذوي عملية الدمج أ

في  لديهم  الخبرة الكافية ومما ساهم في تكوين ، األعاقات
 .والرؤية المستقبلية لديهم التعامل مع الطلبة المعاقين

(، Dopoux, 2007وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )
(Smith, 2001 والتي أشارت الى وجود فروق دات داللة )

ات احصائية بين اتجاهات المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير سنو 

مع الطلبة حتياجات الخاصة الخبرة نحو دمج الطالب ذوي اإل
 .العاديين

هل نص على: الذي يو  الرابعالتساؤل المتعلقة بنتائج ال:  رابعاً 
في ( α≤ 0.05)حصائية عند مستوى هناك فروق ذات داللة إ

إتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة 
المعاقين  في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العاديين في 

 لمؤهل العلمي ؟المدارس الحكومية بمحافظة جنين تبعا  لمتغير ا
المتعلقححححة بمتغيححححر المؤهححححل  التسححححاؤلجححححل فحححححص صحححححة أومححححن   

األحححادي،  ونتححائج الجححدولين سححتخدم تحليححل التبححاين فقححد أ  العلمححي
 ذلك : انتوضح التاليين

 لمتغير المؤهل العلمي  للدرجة الكلية نحرافات المعيارية واإلالمتوسطات الحسابية  (12)جدول 
 نحرا  المعياري اإل لمتوس  الحسابيا العدد المؤهل العلمي 

 0.21 3.33 9 دبلوم
 0.21 3.32 8 بكالوريوس
 0.26 3.34 3 دراسات عليا

 0.21 3.33 20 المجموع

ولمعرفححة داللححة الفححروق تححم ، (المؤهححل العلمححييتضححح مححن الجححدول السححابق وجححود فححروق فححي المتوسححطات الحسححابية فححي مسححتويات متغيححر )
 .(13ين األحادي كما يبين الجدول )ستخدام تحليل التباإ

تجاهات العاملين نحو دمج المعاقين في الصفوف األساسية مع الطلبة إ ( نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في13جدول ) 
 العاديين في محافظة جنين  تعزى لمتغير المؤهل العلمي  

 مستوى الداللة  قيمة)ف( متوسط المربعات لحريةدرجة ا مجموع المربعات مصدر التباين االجتماعيالبعد 
 3.605 0.129 2 0.259 بين المجموعات

 
*0.050 

داخووووووووووووووووووووووووووووول  
 المجموعات

0.611 17 0.036 
 

 19 0.870 المجموع
  البعد النفسي

 0.846 0.041 2 0.082   بين المجموعات
 

0.446 
داخووووووووووووووووووووووووووووول  

 المجموعات
0.828 17 0.049 

 



 محمود حسني االطرش

184 
 

 19 0.910 المجموع
  البعد األكاديمي

 1.270 0.296 2 0.593 بين المجموعات
 

0.306 
داخووووووووووووووووووووووووووووول  

 المجموعات
3.965 17 0.233 

 
 19 4.558 المجموع

 الدرجة الكلية 
 

 
 0.009 0.000 2 0.001 بين المجموعات

 
0.991 

داخووووووووووووووووووووووووووووول  
 المجموعات

0.845 17 0.050 
 

 19 0.846 المجموع
 α  =0.05ئيا عند مستوى الداللة دال إحصا*
ال نه أنالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق  

=  αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة )
 متوسطات الدراسة عينة استجابات متوسطات بين( 0.05

األساسية  المرحلة في المعاقين دمج نحو الدراسة عينة استجابات
تعزى   جنينمحافظة  المدارس الحكومية لعاديين فيمع الطلبة ا

 لمتغير المؤهل العلمي. 
( وهذه القيمة أكبر من 0.991فقد بلغت قيمة مستوى الداللة ) 

( وتعني هذه النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة 0.05)
بمتغير المؤهل العلمي. أي توجد فروق بين مستويات الخبرة 

الطلبة العاديين في األساسية مع  المرحلةفي نحو دمج المعاقين 
 جنين.محافظة المدارس الحكومية ب

، فال توجد فروق عند نفس مستوى للمجال الكليأما بالنسبة 
 .المجال الكليالداللة  في 

لمين ذلك إلى أن مستويات المؤهل العلمي للمع ويعزو الباحث 
م موضوع كتسابهبمختلف أنواعها ال تؤثر في إتجاهاتهم نحو إ

 دمج الطلبة كون أن هذا الموضوع على قدر كبير من األهمية.
( 2010وتتوافق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة خضر )

حصائية بين الى عدم وجود فروق ذات داللة إوالتي أشارت 
هل العلمي نحو اتجاهات المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير المؤ 

، بينما  كان هناك حتياجات الخاصةدمج الطالب ذوي اإل
الجبار ومسعود  ع النتيجة التي توصلت اليها تعارضا  م

حصائيا  حول تي أشارت إلى أن هناك فروق دالة إ( وال2007)
 .برامج الدمج في المدارس العادية ترجع لمتغير الدرجة العلمية

 ستنتاجات:اإل
 :ستنتاجات اآلتيةنتائج البحث توصل الباحث إلى اإل ءفي ضو 
نحو  التربية الرياضية تجاهات لدى معلمي ومعلماتوجود إ

حصة التربية دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين في 

، حيث االجتماعيتبعا  لمجال البعد  الرياضية في محافظة جنين
، وكانت في المجال (%69) كانت بدرجة متوسطة بنسبة بلغة

فسي فكانت البعد النفي  أما(% 71) حيث بلغة كبيرة األكاديمي
 (%.71يضا  بنسبة بلغت )بدرجة كبيرة أ

التربية عند معلمي ومعلمات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين في  الرياضية
تعزى لمتغير الجنس حيث بلغت نسبة الداللة  جنين محافظة 

 (.0.05<)  (0.458في تغير الجنس )
التربية عند معلمي ومعلمات  إحصائيةداللة  توجد فروق ذات

نحو دمج طلبة المعاقين مع الطلبة العاديين في  الرياضية
تغزى لمتغير سنوات الخبرة حيث بلغت نسبة جنين محافظة 

 (.0.05( وهذه القيمة اقل من )0.028الداللة)
التربية  ومعلمات عند معلمي إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

مج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين في نحو د الرياضية 
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي حيث بلغت جنينمحافظة 

 (.0,05) كبر من( وهذه القيمة أ0،991)
 :التوصيات 

بما  وصيي، فإن الباحث في ضوء النتائج السابقة للدراسة
 يلي:

إجراء دراسات مستقبلية واسعة ومتجددة في مجال ضرورة 
حصة المعاقين في الطلبة التي يعاني  تمواجهة الصعوبا

 .التربية الرياضية
الطلبة المعاقين في الحصص الرياضية لما لها  إشراكضرورة 

ة االجتماعيمن تأثير على دمجهم من الناحية األكاديمية و 
 والنفسية.
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ضرورة إنشاء وحدات متخصصة في المؤسسات التربوية 
عدتهم في الحياة والمدارس تعنى بهذه الفئة وبتعليمهم ومسا

 األكاديمية.
ي المدارس على التعامل مع ضرورة تدريب طواقم إدارية وفنية ف

 حتياجات الخاصة.ذوي اإل
ضرورة تجديد المناهج التعليمية بشكل دوري ووضع ما يتناسب 

 مع قدرات ومؤهالت المعاقين الخاصة.
تقديم برامج دعم نفسي دورية للمعاقين تمكنهم من تخطي 

 والحواجز النفسية التي تعترضهم.العقبات 
دريبية لمعلمي التربية الرياضية حول العمل مع عمل دورات 

 .عاقةاإل ذوي األشخاص
روف المكانية مين الظزارة التربية والتعليم بتأأن تقوم و 

والتجهيزات التي تساعد الطالب المعاق حركيا  في حصة التربية 
 .الرياضية
 :المراجع

مواءمات في التعليم والتقويم للطلبة (. 2009) .أبو عليا، أكرم
، وزارة التربية والتعليم العالي، ذوي االحتياجات الخاصة

دائرة القياس والتقويم ودائرة التربية الخاصة، رام اهلل، 
 .فلسطين

واقع الحالة النفسية (. 2015) .األطرش، محمود، جرار، هالة
ين في ة واإلمكانات المتاحة للطلبة المعاقاالجتماعيو 

، بحث منشور في مؤتمر اليرموك حصة التربية الرياضية
 .السابع )نحو إستراتيجية الرياضة( اليرموك، األردن

استقصاء آراء (. 2007الجبار، عبد العزيز، مسعود، وائل.)
المدراء والمعلمين في المدارس العادية حول برامج 

 مركز بحوث كلية التربية، جامعة الملك سعود. الدمج،
إتجاهات معلمي الصف نحو (. 2003رنة، رندة صالح. )جوا

دمج تالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة في الصفوف 
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية األربعة األولى

 الرياضية، جامعة اليرموك، األردن.
تعديل سلوك األطفال المعوقين: (. 1992).الخطيب، جمال

للنشر والتوزيع، عمان،  ، إشراقدليل اآلباء والمعلمين
 .األردن

اتجاهات المعلمين والطالب (. 2010خضر، عادل كمال.)
حتياجات مج الطالب ذوي اإلالمستقلة نحو د بالمدارس

، الخاصة بالصفوف العادية في ضوء بعض المتغيرات
بحث غير منشور، كلية التربية، جامعة الزقازيق، 

 ية مصر العربية.ر جمهو 
قضايا ومشكالت في التربية (. 1998) الروسان، فاروق.

 (، دار الفكر، عمان، األردن.1) ، طالخاصة
إتجاهات المعلمين حول  (.2007) دي، علي محمد.ماالص
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 بين األستاذ الجامعي والطالب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسواقع العالقة التربوية 
 كلية التربية( –)دراسة ميدانية  على أعضاء هيئة التدريس بجامعة دنقال 
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يلة ددإ  –الطللددا اليددلة   ةددا لي ددإ ء ددر  الددلي ه كددإ ال ددتر       ددإ ال ر  ددإ   دد ا اتسدد ل  اليددلة   لراسددإ ىلددر ة ر ددإ لاالدد  ال بالددإ ال ر ل ددإ الت  هدد   هددت   
الدت اسد رت  ل  .الر  دإ ات لت ة دإ ةدلا   سدءلا  الر درو  لال ةدر  ل ل قدل  لة ي درا  الءدلال ا ي ( الل ه كإ  تر  22ا )راسإ ا ر ا ءإ ة لءإ ة  ق  الت     لط   .تءقب

  لالةءددل    لاددم ةدد  الطللددا  ل لي ددل سدد ل  الط  ددإال :ا ددر ثبثددإ ةيددل   رك سدد إ هدد   لزادد (  قددرو 49  لءدد   تاو التراسددإ ةددا )ل  .ال لحددا الةددء و الل دد  
( لهل    ةسد ل  ال دلل  يدتا  حسدا الة لليدل  ايح دلك إ  لالدت %88.71بالإ ال ر ل إ  سللي)   ر  الء لكو  ا اتهة إ الءس  إ للاال  ال  .ا ي ةلا الء س  

  للدد     ددر ء ددلكو التراسددإ  رلالددل   ا  ت لددإ ىح ددلك إ  دد  ال بالددإ ال ر ل ددإ ا ددر تريددإ  هة ددإ الل ددإ يددتا  ل دد  الةر  ددإ اتللددر الط  ددإح ددم ةيددلم  لي ددل سدد ل  
 الءددلال ا ي ةددلا  لل ددللو الدد  لر  ي  لة ي ددر  ددز     (=0.05a)   ددإ ات لت ة ددإ  ى    ء ددل    ددر   رلالددل  اءددت ةسدد ل  الت لددإالتراسددإ  ال ةددر لالر   ي   ددز  لة ي ددر 

 لالت رري  التراسإ  ةيةلاإ ةا ا س ء ليل  لال ل  ل . .لسءلا  الر رو لل للو اشرو سءلا   أ ثر
 (.     إ ال ر  إال  ال بالإ ال ر ل إ: يلة إ تءقب: لاالكلمات المفتاحية)

The Reality of the Educational Relationship between University Professors and Students from 
Perspective of Faculty Members 

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). 

 والخلفية النظرية: مةقد  الم  
 رل دإ  اءل دإ ات درات  د ا ايءسدلء إ ل ال بالد ايسب   للر لقت

 ات درات  د ا لالةدلتو اتل دإ ل حق د    د  ال بالدل    ء د   لاهد  
  شر  ل         ق  ر  اترر  الء   ىل ل   ر   ل  تال ق ل   ء  ةل  
ءةدل ال  دلتا   يلءدا ا ر  ل دلا .ايءسدلء  السد ل   ل دإ ء د  لا 
 الة لشدرو  لحسا لالرحةإ لالشتو  ال  ا   ل   ا الط     ةا

  لا اآلرر ا  ة  ءليحإ ىءسلء إ ابالإ  ءلي  ر ت  رت  زةإ ل م
 ا در اة دل  قدل  الد ي  للءسد إ ل ة  د   ة زةدإ   دت   ال د ل  هد  

 دل ر   ةدل ةدت  ا در   دل الءيدل  ل  لالد  ايءسدلء إ  ال بالدل 
 لالرحةدإ لالشد قإ  لال طد   الةح دإ اللاةدل ء سد  يدل ةدا الة  د 
 .(1998ت   )  ل

 قل  ةؤسسل  ال       اليلة      اللال  الدراها  دتلر   دلم  د  
    ال    ةد  ءة إ الثرلو ال شر إ  ل ةثم ال      اليلة   الةإ الس   

-18)  ددل    لةددم ةدد   دد لو شدد لا الةي ةدد  ةددا ال كددإ ال ةر ددإ 

  لم ىاتات ال ء ر ال شري ال ي هل الةحلر لا  ل   الةل ( 24
 ل  ةا ربم ىاتات ال دلاتر ال شدر إ الةؤه دإ اتسلس  ل  ءة إ, ل 

حدددب م ات دددتي ل    دددإ اح  ليدددل  سدددل  ال ةدددم ل ق  دددم ال طللدددإ, لا 
لالددت ح دد  ال   دد   اليددلة    له ةددل     ددر اللطء ددإ ة ددلا اللا ددتو  

ء دددددرا  لدددددتلر   ددددد  ا سددددد يل إ لةطللدددددا الةي ةددددد  لرطدددددط ال ءة دددددإ 
ل  إ الثللثإ القلة إ  رل إ   ت  ا ش ت  السءلا  اتللر ةا ات

        ال ث دددددددددر ةدددددددددا الة ي دددددددددرا   ددددددددد  ةيدددددددددل   الة ر دددددددددإ لا ه ةدددددددددل  
 هد(. 1423ا ت اهلل,  ا )ا ت الرحةا ل 

اليلة دددإ ىحدددت  الةؤسسدددل  ا ي ةلا دددإ الة ةدددإ  ددد    دددل ا     دددت  
ل ءة دددددإ الةي ةددددد  لازتهدددددلر   ددددد  ة  دددددل  ا ة دددددل  لاالةؤه دددددإ  ترال دددددلا

هدددد  الة ددددتر الددددرك   ةيل  ددددل الةر   ددددإ  لا  ا  لءدددد  اليلة ددددإ 
ل ءة إ الةي ة   إا الل ه كإ ال دتر    ل  ل ا ال لاتر ال شر إ

هدل اتسددل   د   لدد   لهددل   لدل  ةددا  هدد  ر دلكز اليلة ددإ  لةدد  

T 
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ةؤسسددددددإ   للددددددإ  دددددد   ءددددددلي     ددددددت    اليلة ددددددإ  ة  ددددددل  ل ء دددددد    ا  
  ا الدددتر  ل ا دددر  لدد     ةدددت ا دددر لاالددد  الشر دد إ الة ل دددرو ى   

 ر ل ددإ  دد ا الددل ه كددإ ال ددتر   لالطللددا لةددل   لل ددإ ال بالددإ ال
  ر   دددددل ةدددددا ذل دددددل  الءة يدددددإ لال ةث دددددم لال دددددأثر  لهددددد   ية   دددددل 
  لددل ر ل دد   ة  ددا الطللددا ةددا  دد ل ا القدد   اليت ددتو ل ا  ددتةو 

 (. 2015)الحر    ء سل  ة  الء ل  ا ي ةلا  اليلة   اليت ت
لرك سد إ  د     دت  الدل ه كدإ ال دتر   الت الةدإ اابلو اةدل سد   

ال ة  ددددإ ال    ة ددددإ ال دددد  لددددا  حقدددد  اليل ددددل  الةءشددددلتو ةء ددددل تلا 
اية لء ددل   ددلا ر الددل ه كددإ ال ددتر   الي ددت  الدد ي  سددرر  ددم 

ل  ل ا الر را  لالة لرا  لا  يلهدل  لال رص  ل   ئ ال رل  
  (.2015ال رسلا  ) لت  الط  إ

 الطللا  شر  إ  ءة إ الحللر اللال     الة     تلار  ه  ةا
 الق دل  الة  د   سد ط   للدا ة لازءدإ   طر قدإ ة  لة دإ ل  ل ء دل

 طب دل  ةد  ىءسدلء إ سد  ةإ   بالدل   حد    لد  ةدل اتةثم   تلر 
  لل قدت  الة دزاح  ال  در هد ا  د  ل ة  د   سدل     ءدل ح دا

 ةح ل إ  ترل   إاطلي ال    ة إ  لل ة  إ        ا لال ي را  
 غدت  ء در  لي دإ ةدا ل دأا  ال ر  دإ إ ة  ل د   ةدل  ىةدبي  ل

 ل سدة  ل ل طدبا   ح   دل  قدل  يلةدتا   لةء يدل   ةترسد ل     ل دل  
 .(هد1417لحق م ا) الحلكط ارض ايءسلء إ  لل بالل  للر ل  
( ىلددر  ا  Bonwell & Eiosn,2007) لءددلم لا ددل   شدد ر 

 حت  ه  ال لاةم ال   ه  ال بالإ   ا الطبا لاتس ل  اليلة   
  لالددل  ؤثر ى يل  ددل  ا ددر  حق دد  ةسدد ل ل  ة قتةددإ ةددا الدد      دد

ه كدددإ ال دددتر   الءددددليو هدددل الددد ي   ددددلا ر لت دددل القدددتر اللددددرلري 
دددددددا الر دددددددلكص لال ددددددد ل   الشر ددددددد إ لا ي ةلا دددددددإ لالدددددددبز  ة 

لال ء  ة ددددددإ لات لت ة ددددددإ ال دددددد    لالدددددد  ا   ددددددل ىحددددددتاا ال  لاددددددم 
  (. 2013لا ءسيل    ءل ل  ا طب ل)الس لرءإ 

  الء دددل  ال ر دددلي ةثدددل   ح دددل  ل   لادددم ةددد  الء دددل  ا ي ةدددلا   دددت     
 ددلا اب  لةددؤثرا   ى     ا ل لتسدد ل  اليددلة      ة ددا  ا   ددلا  دد

ل ة  دددإ ا   دددلم ال ر دددلي ال ددد       دددل  ددد   ل  لالدددح ا  لت دددل   دددلر 
ال  كدددإ ال    ة دددإ ال ددد     ددد   لل  دددت  ط   دددل. ل  شددد   ا    لي دددل

 لاي يدددل   كدددإ ال ددد   دددل ر الةءدددل  ا ي ةدددلا هددد  ال    ايءسدددلء 
الدددد ي   ددددزز اسدددد ةرار إ الطددددبا  دددد  ة ل  ددددإ  ددددراةي   التراسدددد إ 

لالطللدددددا  ددددد  الةرح دددددإ التراسددددد إ  .اليلة  دددددإ  ل طدددددلره  الر  قددددد 
اليلة  دددددإ اتللدددددر  ءةدددددل ر  ق دددددل  ردددددبم سدددددءلا  تراسددددد ل  ل  دددددأثر 

سددت  دد  ا يلهددل  ءةددل   ددللةلاال  ال  ر ددإ  لا ي ةلا ددإ لال دد    ي

ل  دددددأثر الطدددددبا   لدددددل   .لسددددد ل ل ةةلرسدددددل  اتسددددد ل  اليدددددلة  
  ل ةددت  اه ةلةددل  ل يلهددل  اتسدد ل  ءحددل الةللددلال الدد ي  ترسددل  

 ة ل  ددددإ الة ر دددددإ الة يدددددتتو  لحر ددددل ا دددددر ال حلددددد ر الةسددددد   
 ةدددددل     ةدددددلا ة دددددلرا   .لالةدددددء    لالةرطدددددط ل ح دددددإ ال ددددد  إ

لسد ل  الدت ةلالراط  ا   لم ال    س  ة  ل اتسد ل  اليدلة    لا
ال ددددددلهر  دددددد  اح راةددددددل ل ط  ددددددإ  ل ق  ددددددل لبر ب ددددددل   لال ءددددددلال  

اةدددم الدددل ه كدددإ ال دددتر    ل ا   .لا ء  دددل  ا دددر اآلراي اتردددر 
لةسددكلل ل ل  ث دددرو   ددل  قدددل   دددتلر الة  دد  الددد ي  سددله   ددد  ءشدددرو 

ادا ل   الة ر إ لءةلهل اا طر   ال حا ال  ةد  لرتةدإ الةي ةد 
رو لال دددتر ا ىلدددر  كدددل  الةي ةددد  لةؤسسدددل ل طر ددد   قدددت   الةشدددل 

 الددددلي ه كددددإ طر قددددإ   لاددددم  لا  ددددل  ة ددددا القددددلم  ا   .الةر   ددددإ
ال ددتر   ةدد  الطللددا  ددؤثر  دد  ةيةددم اة  ددإ ال لا دد  ات ددلت ة  

لا دددر ةسددد ل  رلدددل الطللدددا ادددا ءلا دددإ   ل طللدددا  ددد  اليلة دددإ
لةدددا  سددددلل ا    للةددددتر  الةددد ة ا ةدددا ةلت ددددل .الح دددلو اليلة  دددإ

   لالدد ي   لةددم طب ددل  ددلح را  لاتالددإ ل ق ددم    سدد    دد  ال ددتر 
 حسدد ا تا   ددإ الطددبا ل  ح دد م   ةددل  سدد    دد  ى يددلت الةءددل  

  ال رسددلا) اليددلة   الةءلسددا الةددر  ط  ددلل لا   لال ددحإ الء سدد إ
2015.) 
القددلم  ءءددل   ء لالدد  ة  ةددل   ددلةب ,   ددت  اتسدد ل  اليددلة    ل ة ددا

ىلدر حسدا    د    دت  ةدا هءتاةدل الحسداال ث ر ةا الةسدؤلل ل  ال
 .ةدددرلرا   دددليتارو لةدددل  ددد ا  لددد  ةدددا   ل ددد م لة ط  دددل    تر سدددل

لاتسددددد ل  اليدددددلة   اءدددددتةل  دددددءيو  ل   شدددددم  ددددد   حق ددددد    دددددض 
اتهدددددتا  ال ر ل دددددإ  إءدددددل    شددددد  ةدددددلاطا التر دددددل للددددد  ل  ددددد  

 ل    ل   لة دددددددل ةددددددد  الطدددددددبا   ل  سددددددد لا  تر سدددددددل  ة  لةل دددددددل
قدل    ح  دم   د  الءقدلط لا  يدلت ابالدل   د ا     شر   ل لالترا دل

  لةددل  ة دا  ا  حددتا ةسدد ق ب    ر را دل السددل قإ لالةلاالد  الحلل ددإ
 ددل  ةح ر ل لل ددلل   ة ددا الل ددلم ىلددر ح ددلم   ددلت  ىلددر  ا   ددل ا 

 .(1998, ة لي ء     تر سل )
 ةددل  إ لل بالددإ  دد ا اتسدد ل  اليددلة   لالطللددا ل سدد  غ ددر ة ةدد

م هد  ابالدإ ة ةدإ    بالدإ الطللدا  لالت دل    لرهل الد  ض   د
 لل بالدإ  . ل ةترسد ل لة  ةدل  ل سر ل لالةي ة  ال ي    ش   ل 

اي يل  دددإ هددد  ابالدددإ  ر ل دددإ  دددؤتي ىلدددر  طدددلر القدددترا  ال ق  دددإ 
لا ي ةلا إ لا ء  لل إ لالء   حر  دإ اءدت الطللدا  شد م  ي  دل 

 دددددددرا  ال  ة دددددددإ لةلاي دددددددإ ال حدددددددت ل  لال ية دددددددتا  ىادددددددتاتا  سددددددد  ةل  
الة سددلراإ  ل لدد  ةددا  ا ةءط دد  ال  ر  ددإ ال  ددر إ   ددل ر ل ة  دد  
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ةددا رددبم ا طددبال الةسدد ةر لا ر  ددلر الةءلسددا ل سددلل ا ال دد  
ل ا     در غ رهدل   لر دلكص الطدبا   ءلسا الةلال  ال    ة 

    ةدددلا ةدددا ربل دددل   ددد      ةدددلا ح دددر  دددل ر  ر دددل  ل طدددبا 
الة ددلر  لالة ددلرا  الة  سدد إ  دد   شدد م  سددلاته  ا ددر  ل  دد  

له دددد ا  ددددإا ال بالددددإ  دددد ا اتسدددد ل  اليددددلة        ة ددددإ.ةلاالدددد  الال
    لالطللا   ءر ةا ربم رلا ط للشلكو الل دإ لة دلرحإ  لةدإ

شر د إ ل ا   لا اللكةإ ا ر ى  دلر السد طإ لالءقدت  ل ال يلهدم 
 لر الطللا لءقتهل التاك    لل  للا لال لا    س حسا  ا   لءل شد

تا راكتءل لهت ءل    اة ءل ال ر لي   الة       ابال ل ة  طب ل
 ءدددددلي شر ددددد إ سدددددل إ سددددد  ةإ ة ة دددددزو الدددددلترو ا دددددر ال  لةدددددم ةددددد  
ة ط دددددل  ال  دددددر  لال ي دددددرا  ال  ءلللي دددددإ لال ر ل دددددإ الةسددددد ةرو 

   (.2012 )س ةلا
 الدراسات السابقة:

لاالدددد    دددد   ال دددد    السددددل قإ راسددددل  الت  الت راسددددإ الحلل ددددإ  ءلللدددد  
لة ددلرا  ا   ددلم لددت    ال بالددإ ال ر ل ددإ  دد ا اتسدد ل  اليددلة   

  ل دد   ر    ددل ل دد  ال س سددم ا ددر  دد  ت ال  كددإ ال ر  ددإ لاتيء  ددإ
 ل الل  ةل      التراسل لةا  الزةء  ل ل ةا اتالت  ىلر اتحتا 

تراسدددإ هدددت   ىلدددر ال  دددر  ا دددر  ( 2010)   دددل شددد  رو لذردددرلا
الدل  ال ر ل دإ ةد  الطللدا اليدلة   ةدا لي دإ ةس ل    لل إ ال ب

 . دلترتا ء ر  اللي ه كإ ال تر      يلة إ الزراللي الرل دإ
( الددددل ه كددددإ 113لط   قدددد  التراسددددإ ا ددددر ا ءددددإ ة لءددددإ ةددددا )

 ا الة لسددط الحسددل    :ل ل دد   ىلددر ء ددلكو ةددا  هة ددل . ددتر  
ال  ددد  ل  لل دددإ ال بالدددل  ال ر ل دددإ  ددد  الةسددد ل  ال دددلل   لح دددم 

يدددلم  لي دددل سددد ل  الط  دددإ ا دددر تريدددإ  هة دددإ الل دددإ يدددتا   ددد  ة
الةر  دددإ اتللدددر     دددل ةيدددلم الةءدددل  ا ي ةدددلا  الء سددد   ل ر دددرا  
ةيلم ال  لام ا ي ةلا  ة  الط  إ.  ةل ل     ر الء لكو  رلالل  
 ا  ت لددددددإ ىح ددددددلك إ  دددددد  ةسدددددد ل  ال بالددددددل  ال ر ل ددددددإ    ددددددز  

ل   دددددإ  لال ةدددددر  لالر  دددددإ لا  لة ي دددددرا  التراسدددددإ  سدددددءلا  الر دددددرو
ات لت ة إ  ى   ء ل    ر   رلالل     ز  لة ي ر الءدلال ا ي ةدلا  

 لل للو ايءلا.
 تراسإ هدت   ىلدر  (Finley et al.,2010) لذررلا لالل    ء  

 دددد  ال  لاددددم ةدددد   الددددلي ه كددددإ ال ددددتر       ددددإ ي ددددر طددددر  الط
( 94لرل ددددإ رددددلر  ال  ددددلم التراسدددد إ  لط   قدددد  التراسددددإ ا ددددر)

   ددددإ ا الط :ل دددلا ةدددا  هددد  الء ددددلكو ال ددد   ل ددد   ىل  دددل  طلل دددل  

  ل لا  تلا  ا   لم غ ر ال زاةء  ةثم ال ر دت اي  رلءد   د  
  لا     ة   اللي ه كإ ال تر  .

تراسإ هت   ىلر ىث ل   (Cifuentes,2010) ل ير  س  ل ء  
 ا  اسدددد رتا  الرسددددلكم ال لر ددددإ ا ددددر ايء رءدددد   سدددد لا   ددددلم  دددد  
  ز دددز ال  دددلاب   ددد ا الطللدددا لالدددل ه كدددإ ال دددتر    لط   قددد  

( ةددا الطددبا  ل ددلا ةددا 110ة لءددإ ةددا )التراسددإ ا ددر ا ءددإ 
 ه  ء لكي ل  ا  اس رتا  الرسلكم ال لر إ      دت  قدط  د  السدةل  
ل ةز ت ةا الطبا  ل   لم ة لشدرو   أالدلي ه كدإ ال دتر   ةدا 

 شد م اتسدل  ي يدلت ابالدإ  ربم ش  إ ايء رء   لل ءل   لدل  
   ء    ةةل  ؤتي ىلر  سر الحلايز   ا الطبا.

( اددددا ابالدددإ الة  دددد   للطللدددا  دددد  2012ل ددد  تراسددددإ سددد ةلا )
للي  ط    الة له   ال ر ل إ الة ل رو    ةتار   ر  دإ ال لت دإ 
الير  ددإ  دد  ةحل  ددإ الة ددر   دد  اترتا  ا ددر ا ءددإ ة لءددإ ةددا 

(  دددددد  ال ددددددرال ال  ةدددددد  80)  ددددددل  ةددددددء  ( طلل225( ة  ةددددددل  ل)80)
(  ددددد  ال دددددرال اتت ددددد   ح دددددا  ل ددددد   التراسدددددإ ىلدددددر  ا  145ل)

اتتاو يددددلي   راسدددد يل ل    ددددرات ةي ةدددد  التراسددددإ لية دددد  ةحددددلل 
(   ةددل  شددلر  2.59)  ة لسددط حسددل   ةقددتار ل  تريددإ ة لسددطإ 

لة ي دددرا    الء دددلكو ادددت  ليدددلت  دددرل   ا  ت لدددإ ىح دددلك إ    دددز 
 ر رو الة   .

الت راسددل  ال دد  لالدد  ا   ددل ال لحددا لال دد   ءلللدد  ال بالددإ  ةددال 
( 2015ال ر ل إ   ا اتس ل  اليدلة   لالطللدا تراسدإ ال رسدلا )

( الل ه كإ  تر    د  يلة دإ حلكدم  420ح ا  يراهل ا ر )
  دددددت  ال  دددددر  ا دددددر ةسددددد ل  ال بالدددددإ ال ر ل دددددإ ةددددد  الطدددددبا 

لة ي ددرا   اليددلة   ةددا لي ددإ ء ددر  الددلي ه كددإ ال ددتر   ل قددل  
الءدددددددلال ا ي ةدددددددلا  لسدددددددءلا  الر دددددددرو لال   دددددددإ لال ةدددددددر لالر   دددددددإ 

   ر  الء دلكو  ا  الة لسدط الحسدل   ال  د  لةسد ل   .ات لت ة إ
يدددتا   ( لهدددل  ددد  ةسددد ل  ادددلم  4.21) ال بالدددل  ال ر ل دددإ  سدددللي

) ( ل ح  ددددم  ر  ددددلرحسددددا الة لليددددل  ايح ددددلك إ  لسدددد رتا  ا
لم " لي دل سد ل  الطدبا" ا در   لالت ح دم ةيدال  ل ا اتحلتي

تريدددإ  هة دددإ الل دددإ يدددتا  ل ددد  الةر  دددإ اتللدددر  ة لسدددط حسدددل   
( ثددددد  ةيدددددلم "ال  لادددددم ةددددد  الطدددددبا"  ة لسدددددط حسدددددل   4.41)
( ل ر ددددرا  ةيددددلم "الةءددددل  ا ي ةددددلا  الء سدددد " ل ة لسددددط 4.11)

(. للدد     ددر الء ددلكو  رلالددل   ا  ت لددإ ىح ددلك إ 4.02) حسددل  
ال ر ل دددإ    دددز  لة ي دددرا  التراسإ:سددددءلا    ددد  ةسددد ل  ال بالدددل 

الر دددرو  ل ال   دددإ  لال ةدددر  لالر   دددإ ات لت ة دددإ  ى    ء دددل    دددر  
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ءددلال  (    ددز  لa=0.05 رلالدل   ا  ت لددإ ىح ددلك إ اءددت ةسدد ل  )
 ا ي ةلا  لل للو ايءلا. 

راسددددل  ال دددد  لالدددد  اءددددتهل ال لحددددا تراسددددإ  دددد ل    لددددل  ةددددا الت  
هدددت   ىلدددر ال  دددر  ا دددر ةسددد ل   دددلا ر ( ال ددد  2015) الحر ددد 

ةقلةل  ال  لام ال ر لي لدت   الدلي ه كدإ ال دتر    ةدل  دتر  ل 
ةددت  ليددلت  ددرل   ة ر ددإطلل ددل     ددإ ال ر  ددإ  يلة ددإ الددتةل   ل 

 ا  ت لدددددإ ىح دددددلك إ  ددددد ا ة لسدددددطل   قدددددت را  الطلل دددددل  ل قدددددل  
  لءدد   .ال ر ددص   قددت ر الة ددتم ال را ةدد ( )ال   ددإ  لة ي ددرا 

ليددلت ىلددر  ل دد   التراسددإ ل  .( طلل ددإ762ءددإ التراسددإ ةددا )ا 
تريددإ ة لسددطإ ةددا ال  لاددم ال ر ددلي  دد ا  الددلي ه كددإ ال ددتر   
لالطلل ددل  ةددا لي ددإ ء ددرها   دد ل  ليددت  التراسددإ  رلالددل   ا  
ت لددددإ ىح ددددلك إ  دددد ا ة لسددددطل   قددددت را  طلل ددددل     ددددإ ال ر  ددددإ 

ل ر ددددلي لددددت   يلة ددددإ الددددتةل  لةسدددد ل   ددددلا ر ةقلةددددل  ال  لاددددم ا
 الدددلي ه كددددإ ال ددددتر      ددددز  ىلدددر ة ي ددددر ال ر ددددص لل ددددللو 
ال ر  ل  اتت  إ  لات  ليلت  رل   ا  ت لإ ىح لك إ   ا 
ة لسددطل   قددت را  طلل ددل     ددإ ال ر  ددإ  يلة ددإ الددتةل  لةسدد ل  
 لا ر ةقلةل  ال  لام ال ر لي لدت   الدلي ه كدإ ال دتر      دز  

   لة تم ال را ة .ىلر ة ي ر ال   إ ل  قت ر ا
 ءلللدد  التراسددل  السددل قإ ةللددلال ال بالددإ ال ر ل ددإ  دد ا اتسدد ل  

ح ددا حلللدد    ددض التراسددإ اليددلة   لالطللددا  طددر  ة  ل ءددإ  
ة ر ددإ   دد  ال بالددإ ةددا لي ددإ ء ددر  الددلي ه كددإ ال ددتر   ةثددم 

(  2010) ( ل تراسإ   ل ش  رو لذردرلا2015) تراسإ ال رسلا
 ء ددر الط  ددإ  ةددل  دد  تراسددإ الحر دد   رددر  ةددا لي ددإتراسددل  ل 
( لةء دددددل ةدددددل  ءللل  دددددل ةدددددا لي دددددإ ء دددددر  الدددددلي ه كدددددإ 2015)

(    لل ددلل  2012ال دتر   لالط  دإ ة دل    ةدل  د  تراسدإ سد ةلا )
ار   ددد  التراسدددل  السدددل قإ ةدددا ح دددا ا ءل  دددل ل تلا  دددل لحدددتلتهل 
الزةلء دإ لالة لء دإ   دد ل   بحد   دد  التراسدل  السددل قإ   ل ءدل   دد  
ء لكي ددل   ةددل ا  قدد  ة  دد  التراسددل  السددل قإ  دد  غ ددلا ال ددرل  
 دد  لاالدد  ال بالددإ ال ر ل ددإ ال دد   ة ددا  ا    ددز  لة ي ددرا  ال ةددر  
 لسددددددءلا  الر دددددددرو  لالر  دددددددإ ات لت ة دددددددإ  ةثدددددددم تراسدددددددإ ال رسدددددددلا

 ا   لا  دل  ءدر   ( 2010) (  لتراسإ   ل ش  رو لذررلا2015)
لل بالإ   ا  السل قإ  له ةلة ل  التراسإ الحلل إ      ة  التراسل 

لالدت اسد  لت   .لةل   ر   ل ةا ةؤثرا لالطللا  اتس ل  اليلة  
التراسإ الحلل إ ةا الت راسل  السل قإ    ىطلرهل الء ري  ل  ض 
ىيرايا  ل الة تاء إ لرل دإ  د  ار  دلر  تاو التراسدإ ل د  ةءلالشدإ 

السددل قإ  دد   ء ددل اددا التراسددل  الحلل ددإ التراسددإ  ء لكي ددل  ل   ددرت
)ا ر حدت  ير  ا   ل تراسإ ةا ال ما ءإ يت تو ل       ير  ا ر 

ى   لهددد   الدددلي ه كدددإ ال دددتر    ددد     دددإ ال ر  دددإ  ا ددد  ال لحدددا(
,  ليلددددل إ ىلددددر  ء ددددل سددددل ق  لل  ي   ددددل ةر   ددددإ اددددا ةدددد, ةةدددرلي

 اتسددد ل  اليدددلة   ددد  سدددةل   ايح دددلك إلم ر دددت ال دددرل  ل حددد
 ي را .  ض الة الءليو    للي 
 مشكلة الدراسة:

ىا ىترا  ط   ددإ ال بالددإ ال ر ل ددإ  دد ا اتسدد ل  اليددلة   لالطللددا 
 لءددددد  هةدددددل  ةشددددد ر ل   ددددد ا التراسدددددل  ةدددددا لي دددددإ ء دددددر ال لحدددددا 

ةرهلءدددإ ىلدددر حدددت     دددر ردددبم السدددرت السدددل    لال  دددلا    ددد  ةدددا
ايءسدددلء إ  دددإترا  شر ددد إ اتسددد ل  اليدددلة   ةدددا  ل دددإ يلاء  دددل  

 ةدا ردبم اتثدر الد ي   ر دل   دإ لا ي ةلا دإ ل لد  ةء ل لات لت ة
 ددم ابالددإ اي ةلا ددإ     دد  لسدد  ةيددرت ابالددإ الت ددإ طب ددل دد  

سددددددلكتو تارددددددم اليلة ددددددإ  ددددددؤثر ا ددددددر  ح دددددد م الطللددددددا  لءةددددددل 
شر دد  ل  ل ءسدد   سدد ل ل   ل ةددل  ددؤتي ىلددر  ي ددر  ل   ددت م  دد  

لاتسددد ل  اليدددلة   الءدددليو هدددل الددد ي  .ا يلهدددل  لة دددلم الطللدددا
ل ر لت ددل الددتر ةددا الر ددلكص لال دد ل  ايءسددلء إ لال ء  ة ددإ   دد

ىحددتاا ال  لاددم   ءددل ل دد ا اة  ددإ لالدد  ا   ددل  لات لت ة ددإ ال دد   
  لدددد ا  رات ال لحددددا ةددددا رددددبم ىطباددددل ا ددددر اددددتت ةددددا طب ددددل

التراسل  السدل قإ  ا  قد   هد   ال بالدإ ةدا لي دإ ء در  الدلي 
ل ة ددددا  دددد لغإ  .يلة ددددإ تءقددددب–ه كددددإ ال ددددتر       ددددإ ال ر  ددددإ 

 لاالددد ةدددل ةشددد  إ التراسدددإ   دددلرو   ثدددر تالدددإ  ددد  السدددؤام ال دددلل : "
ال ر ل ددإ  دد ا اتسدد ل  اليددلة   لالطللددا ةددا لي ددإ ء ددر  ل بالددإا

 "؟ يلة ددإ تءقددب -   ددإ ال ر  ددإ ةددرلي دد   الددلي ه كددإ ال ددتر   
 ال سلؤ   ال لل إ: ه ا السؤام ل   رال ةا

 ل  اليددلة   لالطللددا ال ر ل ددإ  دد ا اتسدد ال بالددإةددل ةسدد ل   .1
 ةا لي إ ء ر  اللي ه كإ ال تر  ؟

هم هءل   درل   ا  ت لدإ ىح دلك إ  د  ةسد ل  ال بالدل   .2
ال  لا  إ ال ر ل دإ  د ا اتسد ل  اليدلة   لالطللدا ةدا لي دإ 
ء دددددددر  الدددددددلي ه كدددددددإ ال دددددددتر     دددددددز  لة ي دددددددرا  الءدددددددلال 

 ؟الر  إ ات لت ة إا ي ةلا  لسءلا  الر رو لال ةر ل 
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 مية الدراسة:أه
 ةل    :ةا ربم    لو  هة إ التراسإ

ال بالددددإ ال ر ل ددددإ  دددد ا     ددددت   هة ددددإ الةللددددلال ء سددددل: ح ددددا  .1
اتسدد ل  اليددلة   لالطللددا ةددا  هدد  الةددؤثرا  ال دد  الددت  ددؤثر 

 ى يل ل   ل س  ل .ال ر ل إ ا ر ال ة  إ 
اتسددل  و  ا ءددإلهدد     ال دد    ءللل ددل التراسددإ    ءددإ هة ددإ ال .2

 ا ةل ل ل ةا تلر   لم    الةي ة  ل طلر .اليلة   
ال ر ل دددددإ ل ثرهدددددل ا دددددر  لاالددددد  ال بالدددددإىلقدددددلي اللدددددلي ا دددددر  .3

ةرريل  ال        ح ز اتس ل  اليلة   ا ر  ل  ر الةءل  
 الء س  ا ي ةلا  ربم الةلاال  ال    ة إ ال   ة إ.

 ةا الةز ت ىيراي لرلرو ىلر ال لحث ا  ء لر  لي ل .4
  ا اتس ل  اليلة   ءللم ال بالإ     ال  التراسل 
 الة ر  إ اتسلل ا ةثم يت تو ة ي را  ة  لالطللا

 .ال    ر ل سلل ا لاتسلل ا الةزاي إ
 لال ل د ل  اآلراي   دض اال درا   د  التراسدإ  هة دإ   ةدا .5

ةا ال  لام    ا اتسد ل  اليدلة    ي ا  قل  شأء ل ةا ال  
 لالطللا.

التراسدددددإ  الددددلي ه كدددددإ   ؤةددددم  ا  سددددد   ت ةددددا ء دددددلكو هدددد   .6
   ددإ ال ر  ددإ ةددرلي  دد  ةيددلم  -ال ددتر    دد  يلة ددإ تءقددب 

ةسلات    ا ر  حس ا  تاك   ال    ة     لدلي ال بالدل  
 ال  لا  إ ال ر ل إ ة  الطللا اليلة  .

 أهداف الدراسة:
 يلي  التراسإ ةا  يم  حق   ال ت   ا اآل    ا:

اتسددد ل  اليدددلة    ال ر ل دددإ  ددد ا ال بالدددإ ال  دددر  ا دددر لاالددد  .1
 لالطللا ةا لي إ ء ر  اللي ه كإ ال تر  .

 ددرل   دد  ةسدد ل  ال بالددل  ال  لا  ددإ ال ال شدد  اددا ط   ددإ .2
ال ر ل دددإ  ددد ا اتسدددد ل  اليدددلة   لالطللدددا ةددددا لي دددإ ء ددددر 

 ز  لة ي درا  الءدلال    لال    ة ا  ا  اللي ه كإ ال تر   
 .ة إلالر  إ ات لت ا ي ةلا  لسءلا  الر رو لال ةر 

 حدود الدراسة:
لاالدد  ال بالددإ ال حددا  دد  ا ددر ةللددلا ل  اال  ددر  هدد   التراسددإ 

ال ر ل ددإ  دد ا اتسدد ل  اليددلة   لالطللددا ةددا لي ددإ ء ددر  الددلي 
 ه كإ ال تر    ل  حتت  لآل  :

    دإ ال ر  دإ  : ل ةث       اللي ه كإ ال تر   الحتلت ال شر إ
لهدد  ا ددر تريددل   (.22) تءقددب لال ددللد اددتته يلة ددإ  –ةددرلي 

  إ. ا ة إ ةر 
     ددددد  ال دددددل  التراسدددددالحدددددتلت الزةلء دددددإ: ل ةث ددددد   دددددلل  رو اللاال دددددإ 

(2014-2015). 
يلة دددإ –الل  دددإ الشدددةلل إ  -ية لر دددإ السدددلتاا الحدددتلت الة لء دددإ:

     إ ال ر  إ ةرلي. –تءقب 
 مصطلحات الدراسة:

ل هدد  ةيةلاددإ  ءةددلط السدد ل  ال دد   شدد ر     ددالتربويةةة: العالقةةة .1
 اللي ه كإ ال تر    ل حتت الرلا ط ا ي ةلا دإ ال د   ءشدأ  د ا 
 الددددلي ه كددددإ ال ددددتر   لطب  دددد   لددددةا  ء ددددإ الةءددددل  الء سدددد  
 ا ي ةددددددلا   لال  لاددددددم ال ر ددددددلي  لذل ددددددإ  لي ددددددل سدددددد ل  الطللددددددا

  (.2015ال رسلا  )
: لبةةمستوى العالقات التربوية بةين أعضةاء هيئةة التةدريس والط .2

ل قت ر   رات ا ءإ التراسإ لةس ل  ةدت  ال دزا  ه  الةس ل  ال    
 اللي ه كإ ال تر    أتلاره  الل    إ الة لال إ ةء    لال       
اح سل  ل    للي ىيل ل   اللي ه كإ ال  تر   اا  قدرا   تاو 
التراسددإ  ا ةددل   ا  ية دد   قددرا  اتتاو  دد ي  لسدد ل  ل  ى يل  ددإ 

س ل  الدل ه كدإ ال دتر   ةق رحإ  لال      رض  ا   ح  ر   ل 
   الة ددددددد     ءدددددددلي ابالدددددددل   ر ل دددددددإ  لا دددددددإ لةثةدددددددرو ةددددددد  الطدددددددبا

ل ق ددت   ددل  دد  هدد   التراسددإ التريددإ ال   ددإ  .(2015)ال رسددلا  
ال    ح م ا   دل الدل ه كدإ ال دتر       دإ ال ر  دإ ةدرلي ةدا 
رددددبم ىيل ل ددددل ا ددددر اتتاو الةسدددد رتةإ  دددد  هدددد   التراسددددإ لال دددد  

 ( تريإ.245-1)     رال  ةل   ا
 :اتالطريقة واإلجراء

     د  ال د  الةء ي دإ اييدرايا  هد ا اليدزي ةدا التراسدإ   ءدللم
 الةسد رت  ح دا الةدء و ةدا ىيرايا  دل  ل د   التراسدإ  د 

 التراسدإ ال  ءدإ  ل تاو ار  دلر لطر قإ لا ء  ل  ةي ة  ل لل  
يدرايا    ءلك دل ل    دإ   الاتسدلل  لث ل  دل  دتال ل ةدا ال أ دت لا 

  د  ال د  ل ح  م ال  لءل  ة لليإ    اس رتة  ال   ايح لك إ
 ا ر الءحل ال لل : .ية  ل

لقددت اةددت ال لحددا  دد  هدد   التراسددإ ا ددر ى  ددلال  مةةنها الدراسةةة:
لهدل ر دت  دلهرو  ل حدتا  ل ةشد  إ   ال ح    الةء و الل    

ة  ءددددددإ ليةدددددد  الة  لةددددددل  لالحقددددددلك  ةء ددددددل لل دددددد  ال ددددددرل  
 ة ر إ  س ل  ل لالل لم ىلر ح لم ل ل.الرل إ   ل   ت  
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 الدلي ية د     لا ةي ة  التراسدإ ةدا   . مجتمع الدراسة: 2
لال للد ادتته      يلة إ تءقب ه كإ ال تر       إ ال ر  إ ةرلي

 ا ر تريل  ا ة إ ةر   إ.لالحل   ا ( 22)
 دد  ار  ددلر ا ءددإ التراسددإ اددا طر دد  الح ددر . عينةةة الدراسةةة 3

ل سددددد ل و  ا  (  سددددد ل 22 دددددتات ال لةدددددم ح دددددا   دددددد )الشدددددلةم  ي ال 

( 1   دددإ ال ر  دددإ ةدددرلي. لاليدددتلم )–يلة  دددإ ةدددا يلة دددإ تءقدددب 
  للو  لز     رات ا ءإ التراسإ. 

    رات ا ءإ التراسإ ا ر ة ي را  التراسإ(  لز   1يتلم )
 التوزيع حسب العمر التوزيع حسب سنوات الخبرة التوزيع حسب الوظيفة 

 العمر التكرار النسبة سنوات الخبرة التكرار النسبة% الدرجة التكرار النسبة%
 30-25 5 22.7 سنوات 5أقل من  2 9.0 معيد 1 4.5

 40-31 5 22.7 سنوات 5أكثر من  10 45.5 محاضر 8 36.4

 فأكثر 41 12 54.6 سنوات فأكثر 10 10 45.5 مساعد 10 45.5

 لمجموعا 22 100% المجموع 22 100% مشارك 3 13.6

       المجموع 22 %100

  أداة الدراسة:
ال ددد   تاو التراسدددإ  ل حق ددد   هدددتا  التراسدددإ  قدددت اا ةدددت ال لحدددا 

ال لحددا  طددلرا     ددلا   ا  يددر   ددت  (2015) ال رسددلا ط لرهددل
( 50لهد     دلا ةدا )ط   إ ح ر   ةلشر ةد  ال  كدإ السدلتاء إ  

   ي ةدددلا الء سددد  االةءدددل   :ا دددلرو لدددةا ثبثدددإ ةيدددل   هددد 
ة ددتهل لالددت اسدد رتا   .  ددإ لي ددل سدد ل  الط    ددإال  لاددم ةدد  الط

 الل ددإ يددتا   الل ددإ  ة لسددطإ  ) الرةلسدد ( Likert) ء ددل  ل  ددر 
لالدت  ة  د   تاو تراسدإ ال رسدلا  تريدإ  دت   .(  ال   إ يدتا  ال   إ

ح دددددددا اسددددددد رت  ال لحدددددددا ال دددددددت  الةءطقددددددد  لحسدددددددلا   الل دددددددإ
ةدددد   اتتاوم   ددددت ةددددا    ددددلت الة دددد ل ل  ة ددددلةب  ا ر  ددددلط ل دددد

 ةل ث ل  اتتاو  قت اس رت  طر قإ ىالتو  .ات  لت ال را إ اترر 
 (.0.962)ح ا   د   رلء ل   ل لا ر  لر لطر قإ 

   األداة:صدق 
 ,Ebel ى  ددم  ددر  :الصةةدق الظةةاهرد )صةةدق المحكمةةين(أ.

 ل ةق ل  ال لهري ال ت  لس  إ  س ررا    لم ا  ى" ((1972
 للل   ي ل لةت  ةا لل  لةل الةق ل  ةبيةإ بمر ةا هل

 ارلدل ردبم ةدا  لد    دل حق ال قدرا  ل دبح إ ال    ةدل 
 ةدا الةح ةلا هؤ ي  لا ى ا ل رل إ  ل ةح ة ا  ر راي ا ر
( ةددا اتسددل  و 9الددل  ال لحدا   رلددل ا در )  ا  دل. الر ددرو  لي

اء إ لالر ددراي  دد  ا دد  الددء   لال ر  ددإ  دد    ددض اليلة ددل  السددلت
لا ددتلا     لل حددص ا ددلرا  الةق دد ل   ددل  يلة ددإ تءقددب الةر   ددإ 

لالدت    د  الةح ةدلا ا در ىيدراي   دض   .ذرايه  ا ر  دم ا دلرو
 .ال  ت ب  ح ر   ةلشر ة  ال  كإ السلتاء إ

) معامةةةةل اقتسةةةةاق الةةةةداخلي بةةةةين التكةةةةويني: صةةةةدق البنةةةةاء .
   :الفقرات(

( 2005)  سددليال  دد   (Cronbach Alpha) قددلم  رلء ددل  
 ددت  ال ءدددلي هدددل ا دددلرو اددا  ح  دددم ة دددلء  لتريدددل  ا ر  دددلر. "

ل دد   حسددل ل   ددتو طددر  ةء ددل ال ح  ددم ال ددلة   لال ءلسدد  الددتار   
  ل حق  ةءل ال لحدا "لة ر إ ال قرا  الة سقإ ة    ل ل ال  ض

ىح ددلك ل   حسددلا ة لةددم ا ر  ددلط  دد ا تريددإ  ددم   ددت ةددا    ددلت 
  (  للو  ل .2لاليتلم )  اتتاو

 تاوة  التريإ ال   إ ل ةا  قرا  اتتاو ( ة لةم ار  لط  م ال قرو 2يتلم)
 االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة 

1 .911** 11 .026 21 .853** 31 .907** 41 .823** 
2 .559** 12 .590** 22 .891** 32 .672** 42 .914** 
3 .638** 13 .485* 23 .855** 33 .837** 43 .905** 
4 .608** 14 .773** 24 .891** 34 .849**. 44 .714** 
5 .638** 15 .593** 25 .925** 35 .903** 45 .911** 
6 .624** 16 .920** 26 .894** 36 .820** 46 .944** 
7 .763** 17 .865** 27 .838** 37 .819** 47 .871** 
8 .708** 18 .920** 28 .781** 38 .750** 48 .671** 
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9 .617** 19 .837** 29 .923** 39 .830** 49 .719** 
10 .644** 20 .920** 30 915** 40 .933** 50 .734** 

 (0.01تام اءت ةس ل  الت لإ)**
 ل  ةلي دد ل  ار  لطد(  ا ية د  ال قدرا  ار  طدد  2)    د ا ةدا اليددتلم

ل   ح ا  .(0.01) ال   إ ل لء  اءت ةس ل  الت لإ ة  التريإ
   ل دددد ل ( الت لددددإ ايح ددددلك إ  دددد   حدددد   ل11) لدددد   حقدددد  ال قددددرو

     لر  ل الء لك إ. (  قرو49) ل  لا  تاو التراسإ ة لءإ ةا
اس رت  ال لحدا ةؤشدراا ل أ دت ةدا  :Reliability األداة:ثبات  

الء د  إ ل لد   حسدلا اتللدر هد  طر قدإ  ال يزكدإ   تاوث ل  ات
ة لةم ا ر  لط   ا ال  لرا  ال رت إ لال  لرا  الزلي إ  لسد رتا  

(  ح ا   دد ة لةدم 1970)ر ري  اللءلا ا ر  لط الرل  ل  رسلا
لهددل ة لةددم  (0.01)(اءددت ةسدد ل  الت لددإ 0(**986. ا ر  ددلط

د  طر قدإ  اتتاول الطر قدإ الثلء دإ  د   حسدلا ار  لط الدلي لةق لم. ة 
ل دم ة لةدم ث دل  التريدإ  (Cronbach Alpha) ء ل   ل ل رل 

 (  للو  ل . 3(  لاليتلم )0.916ال   إ )

 ال يزكإ الء   إ لة لتلإ  رلء ل   ل ل (  للو ة لةب  الث ل   طر قإ 3يتلم )
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجاالت

 0**973. 0.917 14 التفاعل مع الطالب
 0**941. 0.868 14 سلوك الطالبتوجيه 

 0**972. 0.829 21 المناخ النفسي االجتماعي
 0**986. 0.916 49 الدرجة الكلية 

ةا ربم اييرايا  السل قإ    در  ا الةق دل  لدل تري دل  دت  
لق دددل  اتهدددتا   لث دددل   ؤ دددتاا  اسددد رتاةل  ددد  ةي ةددد  التراسدددإ

ا در ةيدلم ال   دإ   ال   لل  لق لس ل  ل لل لل    رال   الدتريل
(  لةيلم 42) (  ة لسط ء ري التر 70-1) ال  لام ة  الطللا

(  42) (  ة لسدددددط ء دددددري الدددددتر 70-1 لي دددددل سددددد ل  الطللدددددا )
 (  ة لسدددط ء ددددري105-1) لةيدددلم الةءددددل  الء سددد  ا ي ةددددلا 

( تريدددددإ  245-1ل  دددددرال  الدددددتريل  ا دددددر اتتاو   دددددم )  (63)
 .(147 ة لسط ء ري التر  )

 الدراسة:تصحيح أداة 
سددددد   ل  ( ا دددددلرو 49الء لك دددددإ ةدددددا ) لاتتاو  ددددد   دددددلر      لءددددد 

  لل ددإ يددتا   ل تريددل  (5اييل ددإ ةددا رةسددإ ةسدد ل ل  ل اط دد )
 ق   دإ  ل لتري دلا ة لسدطإ   لتريدل    (3  لل إ  )ل تريل  (4)

ق   دددإ يدددتا . ل ددد   قسددد   ةسددد ل  ال بالدددإ ال  لا  دددإ  ددد ا  ل لتريدددإ 
 ر ال لل إ: ىلر ال كل  حسا الة ل  اتس ل  اليلة   لالطللا

 ل ة لسددددددط %( 73-%47ةددددددا )ل %. ةددددددءر ض  47 الددددددم ةددددددا 
 (  ل ةر   .73ل)  ثر ةا 

 
 
 

 المعالجة اإلحصائية:
لإليل إ اا  سك إ التراسإ َ   ىيراي الة لليإ ايح لك إ 
الةءلس إ   ت ىترلم ال  لءل  ا ر ي لز الحلسلا ل ح    ل 

ح لك ل   قت    اس ررا  ( لة للي  ل ىSPSS  رءلةو)
 ار  لط ة لةمل الة لسطل  الحسل  إ لا ءحرا ل  الة  لر إ 

 ا ر  لرل  Pearson correlation coefficient ) )   رسلا
 T-Test Two Independent)ةس ق   ا ال لك  ل  ء  ا

sample) ل ح  م ال  ل ا اتحلتي   رلء ل   ل ل  لتلإل ة 
  ل   م.لةيل   التراسإ لل قرا 

 نتائا الدراسة و مناقشتها:عرض 
  تاو  ةل     ارض ل ء لكو ال      ال ل م ىل  ل  لس رتا  

التراسإ ل  ت ىيراي الة لليل  ايح لك إ الل   إ لال ح    إ 
   ا ر الءحل ال لل :تسك إ التراسإ لة ي را  ل ال  ء   إ

 أوًق: النتائا المتعلقة بالسؤال األول:
ال ر ل إ   ا اتس ل   ال بالإةل ةس ل  " اتلم ا ر:ءص السؤام 

" اليلة   لالطللا ةا لي إ ء ر  اللي ه كإ ال تر  ؟
الحسل  إ  لإليل إ اا ه ا السؤام   قت    حسلا الة لسطل  

لا ءحرا ل  الة  لر إ لاتهة إ الءس  إ ل م ةيلم ةا ةيل   
  (.4) اليتلم  ةل ه  ة  ءإ   لالتريإ ال   إ    تاو التراسإ
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 لاتهة إ الءس  إ لةيل   التراسإالة  لر إ لا ءحرا ل  الحسل  إ الة لسطل   للو  (4يتلم)

 االنحراف المتوسط الحسابي المجاالت  الترتيب
 المعياري

 التقييم األهمية النسبية

 مرتفع %87.66 11.33 61.3636 التفاعل مع الطالب 3
 مرتفع %90.07 10.50 63.0455 توجيه سلوك الطالب 1
 مرتفع %88.40 16.80 92.8182 المناخ النفسي االجتماعي 2

 مرتفع %88.71 38.63 72.41 متوسط مجموع الدرجة الكلية لألداة
  أهة دإ ءسد  إ( 72.41) الةيدل    د الة لسط الحسل   لية   

الء دددري لهددد  ءسدد إ الل دددإ ةقلرءددإ   للة لسدددط (  %88.71ل)الددتره
ةيددلم  لي ددل سدد ل   يددلي   ة  ةددت  دد    سدد ر الء ددلكولالة  ددلر ال

%(  90.07) الطدددبا  ددد  الةر  دددإ اتللدددر  أهة دددإ ءسددد  إ الدددترهل
الثلء ددددإ  أهة ددددإ الةءددددل  الء سدددد  ا ي ةددددلا   دددد  الةر  ددددإ لةيددددلم 

لةيددددلم ال  لاددددم ةدددد  الطددددبا  دددد  %(  88.40) ءسدددد  إ الددددترهل
  %(.87.66)اتر رو  أهة إ ءس  إ الترهل الةر  إ 
الطللا اليلة      حللإ تاكةدإ ةدا  ا  ال لحا ةا  ل     س ء و

ال لي ددددل ةددددا ال ددددم اتسدددد ل  اليددددلة   ةددددا  يددددم ى سددددلا الة ر ددددإ 
 ح دم الةر  دإ اتللدر ةدا  الةيلمه ا  ي مةةل   ل لل  ت م س ل 

ةددا لي ددإ ء ددر  الددلي ه كددإ ال ددتر    لل دد   دد   هدد   الة ر ددإ 
لةدل   ا ي ةدلا   دلا   دت ةدا  دل  ر الةءدل  الء سدلي إ ء ره  

ل ددددم ةددددا اتسدددد ل   تلر  دددد   حق دددد  ا سدددد قرار التراسدددد    ةددددا لددددل  
لد ا ءيدت  ا ال ث در  ةدا ي دإ  ردر   لالطللا ةا ي إ  اليلة  

  دا التراسدل  الء سد إ ءدلت    د ا ا  يدل   ء لكو ل  ةا ال ر ل  ا 
  ا  اتسدد ل  اليددلة    سدد ط   طر دد  الةءددل  ا ي ةددلا  لالء سدد  

لتراسددد  ر دددرو سدددلرو لةرءدددإ ل طللدددا  ددد  ال  لةدددم  ي دددم الةدددء و ا
لةدا  .    ل  حسا لي دإ ء دره  ا     ر  ا    لام تلر  ل ا ل ة  ل.

ليددت  ا   ر ر ددل الق دد رو  دد   لدد  اليلءددال ةبح ددل  ال لحددا 
ال ث ددر ةددا الطددبا  ح ددلا   ددض الةددلات  ر  لط ددل  ة  دد  ة دد ا 

ال   دد     ةثدما  ددل . ل ةدا تلر   ددلم  د   لدد  اليلءدا لةدل  دلا لددل  
اة  إ  لا دم ل  لادم تاكد  لة  دلتم لةثةدر  د ا اتسد ل  لطب دل 

   لء ددرا  تهة ددإ ال  لاددم  دد  اة  ددإ الدد      .ل دد ا الطددبا  ء سدد  
 إا ا ر اتس ل  اليلة    ا  ةت  طب ل  للحدا غ در الةشدرلط, 

 حق د   ةرءإ حرو  للقدتر الد ي    دم لدل    ءل ل  ء     ر  ال بالإ ل 
  دددل شددد  رو  ةددد  تراسدددإ الء  يدددإا  قددد  هددد   لالدددت  . هدددتا  ترسدددل

 ( لار   دد  ةد  ء دلكو تراسددإ2015ال رسدلا )( ل 2010) لذردرلا
 (.2012)س ةلا 

 ثانيًا: النتائا المتعلقة بالسؤال الثاني :
هددم هءدددل   دددرل   ا  ت لددإ ىح دددلك إ  ددد  "ءددص السدددؤام ا دددر: 

لالطللا ةس ل  ال بالل  ال  لا  إ ال ر ل إ   ا اتس ل  اليلة   
 دددز  لة ي دددرا  الءدددلال ةدددا لي دددإ ء دددر  الدددلي ه كدددإ ال دددتر      

لإليل دإ ؟" الر  دإ ات لت ة دإل   لال ةر  ا ي ةلا  لسءلا  الر رو
هد ا السدؤام  د   قسد ةل حسدا ة ي درا  التراسدإ ا در الءحدل  ا ر

 اآل  :
الة لسدددطل  الحسدددل  إ  ددد  حسدددلا  متغيةةةر النةةةوم اقجتمةةةاعي: أ.
ل دددددم ةيدددددلم ا دددددر حدددددتو  لار  دددددلر ) (   دددددإا ءحرا دددددل  الة  لر ل 

ال بالدددل  ال  لا  ددإ ال ر ل دددإ ةدد  الطللدددا   ل ةسدد ل  ا دددر لل   دد 
  (  للو  ل .5لاليتلم). اليلة  

ةس ل  ال بالل  ال  لا  إ ال ر ل إ ة  الطللا اليلة   لة ر إ الة لسطل  الحسل  إ لا ءحرا ل  الة  لر إ لال ةإ ) ( ( 5يتلم )
 ءلال ا ي ةلا .   ل  لة ي ر ال

 النوووووووووووووووووووووع  المجاالت
 االجتماعي

 العينة
 الدراسة

االنحووووووووووووووووراف  الحسابيالمتوسط 
 المعياري

 قيمة )ت(
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

التفاعل مع 
 الطالب

 20 1.935 5.17963 71.4000 15 ذكر
0.03* 

 6.900 13.03840 64.0000 7 أنثى
توجيه سلوك 

 الطالب
 20 190. 12.87966 62.2000 15 ذكر

0.83 
 12.861 11.76759 61.1429 7 أنثى

المناخ النفسي 
 االجتماعي

 20 1.305 6.27011 1.00802 15 ذكر
0.02* 

 8.318 9.92831 96.2857 7 أنثى
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 *0.04 20 1.125 21.22936 2.3440 15 ذكر الدرجة الكلية
 8.463 32.62850 2.2143 7 أنثى 

 (0.05ل  الت لإ)اءت ةس تام *
 ا  ت لإ ( ىلر  ءل  ليت  رل  5)  ش ر   لءل  اليتلم
ةيل   ال  لام   ا الل ه كإ ال تر   ىح لك إ    ية   

ةل اتا  لالطللا    ز  لة ي ر الءلال ا ي ةلا  لل للو ال  لر
 ل س ل  الطبا  ب  ليت   ل  رل . لي  ةيلم

 الددلي ه كددإ ال ددتر   حسددا لي ددإ ء ددر  اليددلة   اتسدد ل  دا  ىدد
ر ةدل   دلت  لد   .  ثر   دلاب  ةدا اتسد ل و اليلة  دإ ةد  الطدبا

ا ددر الطدددبا   ثدددر  وسددد طر ال لال  لادددم ىلددر  ا الريدددم  سدد ط   
  للي إ ال دد    ة ددز   ددل اددا اتءثددرةددا اتءثددر لر لك ددل ال سدد ل 

غل دإ   ٌ  دز  ىلدر  ءدلل غ لا ال رل      لي دل سد ل  الطللدا  ة  

الدد ي  رةدد  ىل ددل ةؤسسددل   لهددل ال ددت  اتسددةر .    ددءةشدد ر إ 
تراسددددإ ء  يددددإ ةدددد   الء  يددددإا  قدددد  هدددد   لالددددت  .ال   دددد   اليددددلة  

   ل ش  رو لذردرلاتراسإ (  لار     ة  ء  يإ 2015) ال رسلا
 (.2015) الحر  تراسإ (  ل 2010)

ة لةددم ال  ددل ا   حسددلاالددل  ال لحددا  الخبةةرة.سةةنوات متغيةةر  ا.
( لة ر ددإ ةددت   ددأث ر ة ي ددر One Way ANOVAاتحددلتي )

ا دددددر ال  لادددددم ال ر دددددلي  ددددد ا اتسددددد ل  اليدددددلة    سدددددءلا  الر دددددرو
 (.6)    ةل هل ةللو    اليتلملالطللا

 ا ر ال  لام ال ر لي   ا اتس ل  اليلة   لالطللا ح  م ال  ل ا اتحلتي تثر ة ي ر سءلا  الر رو(  6يتلم )
درجوووووة  مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد

 الحرية
متوسوووووووووووووووووووووووط 

 المربعات
 الداللة قيمة )ف(

التفاعوووووووول مووووووووع 
 الطالب

 816.145 2 1632.291 داخل المجموعات
14.563 

 
0.00* 

 
 56.042 19 1064.800 بين المجموعات

  21 2697.091 المجموع
توجيوووووه سووووولوك 

 الطالب
 589.827 2 1179.655 داخل المجموعات

9.871 
 

0.00* 
 

 59.753 19 1135.300 تبين المجموعا
  21 2314.955 المجموع

المنوووواخ النفسووووي 
 االجتماعي

 8889.082 2 17778.164 داخل المجموعات
16.391 

 
0.00* 

 
 542.300 19 10303.700 بين المجموعات

  21 28081.864 المجموع
 1833.336 2 3666.673 داخل المجموعات الدرجة الكلية

 118.979 19 2260.600 ن المجموعاتبي *0.00 15.409
  21 5927.273 المجموع

 (0.05) اءت ةس ل  الت لإ*تام 
 ت لدإ  ا   ءدل  ليدت  درل  (6)اليدتلم     اللارتو الء لكو    ا

 ددإ  دد ا اتسدد ل  اليددلة   لالطللددا ال بالددإ ال ر ل  دد   ىح ددلك إ
لاتتاو ا ددر ية دد  ةيددل   التراسددإ  سددءلا  الر ددرو ددز  لة ي ددر    

 ال لحدا  دإيراي ار  دلر الدل    دا   ةدا ال درل  للة ر دإ     دم
  ةدل ( ل لد Duncan testالة  دتتو ) ال  دتي ل ةقلرءدل  تء دلا

 (7) اليتلم    ةللو هل
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 سءلا  الر روة ي ر ل   ل  لة ر إ ال رل  ( ء لكو ار  لر تء لا ل  رل  ال  ت إ 7يتلم )
 التقييم Subset for alpha = 0.05 ن المستوى المقياس

1 2 3 
    41.0000 2 أقل من خمس سنوات التفاعل 

 
 
 
 

عشوورة   لصووال 
 سنوات فأكثر

  57.4000  10 خمس سنوات فأكثر
 69.4000   10 عشر سنوات فأكثر

Sig.  1.000 1.000 1.000 
   41.0000 2 أقل من خمس سنوات التوجيه

  62.9000  10 خمس سنوات فأكثر
  67.6000  10 عشر سنوات فأكثر

Sig.  1.000 .385  
   55.0000 2 أقل من خمس سنوات المناخ 

  91.5000  10 خمسة سنوات فأكثر
  101.7000  10 عشر سنوات فأكثر

Sig.  1.000 .187  
 الدرجة
 الكلية

   137.0000 2 أقل من خمس سنوات
  211.8000  10 خمس سنوات فأكثر
  238.7000  10 عشر سنوات فأكثر

Sig.  1.000 .107  
ت لدإ   ا   درل  ىلدر  ءدل  ليدت( 7ل 6)  ا شد ر   لءدل  اليدتلل

ال بالإ ال ر ل إ  د ا      ( 0.05) الت لإ ةس ل  اءت ىح لك إ
ل ددللو ل  ددز  لة ي ددر سددءلا  الر ددرو اتسدد ل  اليددلة   لالطللددا    

 ة دددا   سددد ر هددد   الء  يدددإ ىلدددر الر ددددرا   .اشدددر سدددءلا   دددأ ثر
  ددل اتسدد ل  اليددلة    ل الر ددرو الطل  ددإ  دد    ة ددإ ال دد  ةددر  ال را

 ةلاال  ال  لام ا ر ليل الر لص اا  ق إ 

تراسددددإ  ةدددد  ء  يددددإ الء  يددددإار   ددد  ل ةءددددل ر ددددرو   اتسدددل  و اتالددددم
  دل شد  رو  تراسدإل  (.2012)سد ةلا تراسإ ل  ( 2015) ال رسلا
 (.2010) لذررلا

الدددل  ال لحدددا  دددإيراي ار  دددلر ال  دددل ا اتحدددلتي  متغيةةةر العمةةةر: .
لة ر ددإ  ددأث ر ال ةددر ا ددر ةسدد ل  ال  لاددم  دد ا اتسدد ل  اليددلة   

 (  للو  ل .8) لاليتلم  لالطللا
 ةس ل  ال  لام   ا اتس ل  اليلة   لالطللا (  ح  م ال  ل ا اتحلتي تثر ة ي ر ال ةر8يتلم )

درجووووووة  مجموع المربعات ينمصدر التبا األبعاد
 الحرية

متوسوووووووووووووووووووووووط 
 المربعات

 مستوى قيمة )ف(
 الداللة

التفاعوووول مووووع 
 الطالب

 80.194 3 240.582 داخل المجموعات
.588 

 
.630 
 

 136.473 18 2456.509 بين المجموعات
  21 2697.091 المجموع

توجيووه سوولوك 
 الطالب

 105.652 3 316.955 داخل المجموعات
.952 

 
.440 
 

 111.000 18 1998.000 بين المجموعات
  21 2314.955 المجموع

المناخ النفسي 
 االجتماعي

 1420.039 3 4260.118 داخل المجموعات
1.073 

 
.390 
 

 1323.430 18 23821.745 بين المجموعات
  21 28081.864 المجموع

 389.782 3 1169.345 داخل المجموعات الدرجة الكلية
 264.329 18 4757.927 بين المجموعات 260. 1.475

  21 5927.273 المجموع
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 (0.05) اءت ةس ل  الت لإ
 ءدددل    ليدددت  دددرل    ا  ت لدددإ   لدددو ( 8اليدددتلم ) ةدددا الدددرايو 

 ددددز  ىح ددددلك إ لية دددد  ةيددددل   ةسدددد ل  ال  لاددددم لاتتاو   ددددم    
لء در  يدض الة ي را  ال ةر   ر  ال لحدا  ا اتسد ل  اليدلة   

أءددددل  ة  دددد   سددددلل ا لة ددددله    ر ل ددددإ  سدددد ط   ةددددا    اةددددر    اددددا
ل    دم   الط  دإربل ل ال ءلال     سلل ا ال تر    ل     لللال 

  لحسا ال لا م  ل حةم الةسكلل إ  ل اي تاال لال ء   الحةل  
ىلددر ال  لاددم  دد  الةيددلم ال ر ددلي لا ي ةددلا   ددؤتي  ددتلر   لهدد ا 

سدد ل  اليددلة   ةةددل  ل ددل  ددم ة  دد   ل   لهدد ا ةددل  سدد ر ىلالء سدد 

ء  يددددإ ا  قدددد    ت   ددددتلر  ىلددددر غ ددددلا هدددد   ال ددددرل    ةددددل   ددددء  .
 ل   ددددل شدددد  رو لذرددددرلا (2015) ال رسددددلاةدددد  تراسددددإ  التراسددددإ

(2010.) 
 ددد  حسدددلا الة لسدددطل  الحسدددل  إ  :الرتبةةةة األكاديميةةةةمتغيةةةر ت.

لة لةددددم ال  ددددل ا اتحددددلتي لة ر ددددإ ال ددددرل   دددد ا ة لسددددطل   تاي 
ال را دددإ لالتريدددإ ال   دددإ  الةيدددل  لدددلي ه كدددإ ال دددتر   ا دددر  ا

لةسدددد ل  ال بالددددإ ال  لا  ددددإ ال ر ل ددددإ ةدددد  الطللددددا اليددددلة      ددددل  
 .(  للو  ل 9) لاليتلم  الر  إ ات لت ة إلة ي ر 

  إ ات لت ة إ.لا اليلة      ل   ر ب  الر ال ر ل إ ة  الطل لة ر إ لاال  ال بالإ اتحلتيال  ل ا   ح  م( 9) يتلم
درجووووووووة  مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت

 الحرية
متوسوووووووووووووووووط 

 المربعات
 الداللة قيمة )ف(

التفاعووووووووول موووووووووع 
 الطالب

 191.604 3 574.813 داخل المجموعات
3.187 

 
0.05 

 
 60.119 18 1082.142 بين المجموعات

  21 1656.955 المجموع
توجيوووووووه سووووووولوك 

 الطالب
 54.816 3 164.449 داخل المجموعات

.330 
 

0.80 
 

 166.341 18 2994.142 بين المجموعات
  21 3158.591 المجموع

المنوووووواخ النفسووووووي 
 االجتماعي

 57.697 3 173.091 داخل المجموعات
.974 

 
0.43 

 
 59.222 18 1066.000 بين المجموعات

  21 1239.091 المجموع
 682.288 3 2046.864 داخل المجموعات الدرجة الكلية

 636.306 18 11453.500 بين المجموعات 0.39 1.072
  21 13500.364 المجموع

 (0.05) اءت ةس ل  الت لإ
 ز   رل   ا  ت لإ ىح لك إ      ءل    ليت ( 9   ا اليتلم )

 لاتتاو   م  و   ية   ةيل   اتتا الر  إ ات لت ة إلة ي ر 
للر  إ ل    أثرلا    ا  اللي ه كإ ال  تر   ز   ل  ىلر لالت    

ل  تل ه   الء  يإ ةءطق إ        لا    ة  الطللا ات لت ة إ
 ا ية    اللي ه كإ ال تر       ة  ل ا ءيت   ةل حت  ىلر 

الحليإ ىلر ه   ال بالإ   ا طر ق ل  س ط   اتس ل  اليلة   
التراسإ ة   ه   ء لكو ا  ق لالت     ل وءقلط الل   لالقل ة ر إ 
 (.2010)   ل ش  رو لذررلال   (2015) ال رسلاتراسإ ء  يإ 

 التوصيات:
 ال لل إ: ل ل  ل اس ءلتا  ا ر ء لكو التراسإ    ال ل م ىلر ا

ل  ز زهل     م ال بالإ   ا الل ه كإ ال تر   لالطللا  .1
 ةا ربم ال راةو ايرشلت إ الء س إ لال ر ل إ.

اسل  حلم ال بالإ ال ر ل إ   ا ىيراي الةز ت ةا التر  .2
 اللي ه كإ ال تر   لالطللا ةا لي إ ء ر الطبا 

  ء س  .
ال  لام طر  اس رتا   اللي ه كإ ال تر   ا ر  اح .3

ة  الط  إ ةا ربم  سر الحليز لال ر لي ا ي ةلا  
    قل إ ال بالل   الء س     اة  ل  ال  لام ا ي ةلا 

 ال ر ل إ ال لت إ.
ءر لل سس ل  اليلة    قل إ ابال ل  طب ل ح ر   ا ر ات .4

 ة ر إ ءقلط القلو لالل       تاكل.
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 المراجع:
 الةس ء طإ ال ر ل إ الةةلرسل  (.   ض1998ت   ةحةلت )   ل

العلوم  لمؤتمر مقدم الء ل إ   حا السءإ ربم ةا
  والفنون التربية كلية والمعاصرة، األصالة بين التربوية
 اترتا. رةل  ال  يلة إ

  ددل شدد  رو  رللددت لغ ددلري  ثددلكر ل  ددل شددءتي   لسدد  لالي ددل رو  
  لل ددإ ال بالددإ ال ر ل ددإ ةدد  الطللددا  (.2010) ا ددت السددب 

اليلة   ةا لي إ ء ر  اللي ه كدإ ال دتر    د  يلة دإ 
س سدد إ ال  ددل   "مؤتةةة للبحةةول والدراسةةاتالزرالدلي الرل ددإ. 

-151(  3)25  يلة ددددددإ ةؤ ددددددإ "ايءسددددددلء إ لا ي ةلا ددددددإ
182  . 

(.ةقلةدددل  ال  لادددم ال ر دددلي 2015) الحر ددد   ا دددت اهلل  دددا ةزادددم
لدددت   الدددلي ه كدددإ ال دددتر    ةدددل  دددتر  ل طلل دددل     دددل  

 مجلةةةة العلةةةوم التربويةةةة والنفسةةةيةال ر  دددإ  يلة دددإ الدددتةل   
 .170-129( 3) ( ال تت16) يلة إ ال حر ا  الةي ت

 اإلنسانية للعالقات بودالتر  التطبيق(. 1417الحق م  سد  ةلا )
 (.3) الر لض: ط  المدرسي المجال في

 والتربوية النفسية البحول في اإلحصاء(. 1970ر ري  الس ت )
 تار الء لإ.: القلهرو  واقجتماعية

(. ابالإ الة     للطللا    لدلي  ط  د  2012  ةحةت ) ةلاس
 دإ الة له   ال ر ل إ الة ل رو    ةتار   ر  دإ ال لت دإ الير 

مجلةةةة العلةةةوم الت ربويةةةة  ددد  ةحل  دددإ الة دددر   ددد  اترتا  
 .584-558  ةلر :1  ال تت13الةي ت   والنفسية

( اةددلا: 3  )طأخالقيةةات العمةةل(.2013) السدد لرءإ   ددبم ر دد 
 تار الةس رو.

هددد(. "ال لاةددم 1423ا ددت الددرحةا   حةددت ل  ددا ا ددت اهلل  رللددت )
لرددددددلص الةددددددؤثرو  دددددد   ل  دددددد  اليددددددلة   ا  دددددد  القطددددددلال ا

  مجلةةةةة دراسةةةةات الخلةةةةيا والج يةةةةرة العربيةةةةة  السدددد لتي"
 السءإ ال لس إ لال شرلا.   180ال تت

(.ةسددد ل  ال بالدددإ ال ر ل دددإ  ددد ا 20015ال رسدددلا  سدددلةر را ددد  )
اتسددد ل  اليدددلة   لالطللدددا ةدددا لي دددإ ء دددر  الدددلي ه كدددإ 

  ال دددددتت 16الةي دددددت  مجلةةةةةة العلةةةةةوم التربويةةةةةة،ال دددددتر    
3:431-455. 
  فةةن القيةةاس النفسةةةي(: 2005ا ددت الددرحةا ةحةددت )ال  سددلي  

 تار ال  ر ال ر      رل   ل ءلا.
الكفايةةةةات التدريبيةةةةة (. 1998ة ددددلي ء    سددددلةإ حسددددا ةحةددددت )

التعليميةةةة للمعلمةةةين بدولةةةة البحةةةرين للعمةةةل مةةةع الطةةةالب 
 . يلة إ الر  و ال ر  : ال حر ا.المتفوقين
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  س  اهلل الرحةا الرح  
 ات : الل ه كإ ال تر  

 طيبة: تحية
  ر ل ل  ل  ضال    ل لا يلهل   ؤةا لة لتئ    لر اا    ر ال   لاليةم ال  لرا  ةا ةيةلاإ ا ر  ح لي اللكةإ  ت     ا

 ةط  .  ش م
 ا ر  لييل إ ال  ر   م راي ل    ةلال   اا    ر ال ي الةءلسا الة لا    () ىشلرو للل  ال  لرا      ةا  م الرايو  ريل
 الش ر رللص لل  , اس ثءلي تلا ال  لرا  ية   ا ر اييل إ ةا ال أ ت  ريل .الةة ا لال ت  ال راحإ   م ال  لرا  ية  
 .رلال قت 

 ة  لةل   لل إ: 
 ا س  ار  لري..........................................................

 )       ( الءلال:   ر  )       (             ءثر
 سءإ   )    ( 40)    (     ثر ةا  40-31)   (     30-25ال ةر: ةا 

 سءلا   أ ثر )   (. 10)    (  سءلا )    (    ثر ةا رةسإ  سءلا  الر رو:   الم ةا رة  سءلا 
 ثلء ل  ا س   لا

عال  العبارة م
 جدا  

ضعيف  ضعيف متوسط عال
 جدا  

أثري المحاضرة بأسئلة مفتوحة تدفع الطالب بالتحضير   .1
 والبحث.

     

أعيد صياغة السؤال الذي يطرحه أحد الطالب على نحو   .2
 يتطلب اإلجابة من الطالب نفسه.

     

      ب الستفادة من المعارف العلمية  أوجه الطال  .3
      عندما أحاضر أطرح أسلة أكثر مما ألقن.  .4
      استخدم لغة سليمة مع الطالب.  .5
أوض  للطالب الطريقة المناسبة للتعامل مع المادة الدراسية   .6

 ليتمكنوا من استيعابها.
     

      أعمل على تحفيز الطالب الذين يطرحون األسئلة.  .7
      أتحّرى ردود أفعال الطالب أثناء المحاضرة.  .8
أستمر في االستماع لرأي  الطالب بصرف النظر عن درجة   .9

 التوافق بالرأي.
     

أتفاعل مع األفكار المقدمة من الطالب حتى ولو بدت غريبة أو   .10
 جديدة.

     

      ارتب أفكار الطالب على نحو يرتبط بأهداف تعليمية  .11
      طلبات المادة الدراسية ألسباب لست أكاديميةأقلل من مت  .12
      استمع ألسئلة الطالب بتركيز واهتمام.  .13
      اهتم بتوضي  المفاهيم األساسية في بداية تقديم المحاضرة  .14
أقدم محتوى المادة الدراسية بشكل مغاير لما هو محدد في   .15

 خطتها الدراسية
     

      معارفهم وأعالجها بإيجابيةأهتم بخبرات الطالب السابقة و  .16
أؤكد  للطالب أن رفض السلوك السلبي ال يعني رفضا  للطالب   .17

 الذي صدر منه السلوك.
     

      أتفهم الفروق في تصرفات الطالب.  .18
      أعالج إخفاق الطالب  في المهمة ما بنظرة إيجابية  .19
      حساس لحاجات الطالب واهتماماتهم.  .20
ب األقل مشاركة على اتخاذ مواقف أكثر فعالية في أشجع الطال  .21

 الموقف التدريسي.
     

      أحافظ على عالقة صحية بيني وبين الطالب.  .22



 مجذوب أحمد محمد أحمد قمر

200 
 

      أتسام  مع السلوك السلبي ذي التأثير البسيط.  .23
      أوجه الطالب إلى األساليب المناسبة لتقديم اقتراحاتهم أو نقدهم.  .24
      وك السلبي الصادر من أحد الطالب.أظهر أسباب رفضي للسل  .25
أبتعد عن التّصرفات التي تستفز الطالب فتدفعهم للسلوك   .26

 السلبي.
     

      أوض  أسباب الثناء الموجه ألحد الطالب.  .27
      أقدم بدائل للسلوك  غير المقبول اجتماعيا  عند الطالب.  .28
ب لاللتزام أوض  في بداية الفصل األدوار المتوقعة من الطال  .29

 بها
     

أسم  لجميع الطالب على قدوم المساواة باالتصال السهل معي   .30
 خارج قاعة التّدريس في مكتبي.

     

أسم  للطلبة بالدخول إلى قاعة التدريس بعد بدء المحاضرة   .31
 بغض النظر عن مدة التأخير.

     

أسم  بطرح األفكار واآلراء المعارضة لرأي إزاء بعض   .32
 ات الخالفية في  المادة الدراسية.الموضوع

     

      أتفهم سلوكيات الطالب بصورة مرضية.  .33
      أبدي مرونة في تحديد مواعيد االمتحانات.  .34
      أتعاون مع الطالب إليجاد الحلول لمشكالتهم الشخصية.  .35
أتعامل مع الطالب بالعدل بصرف النظر عن أية خلفية ثقافية   .36

 نية.أو اجتماعية أو دي
     

أقدم تفسيرات ووجهات نظر متباينة حول الموضوعات   .37
 الخالفية في المادة الدراسية.

     

      أضيف القليل من المرح في الموقف التعليمي.  .38
      أتصف بالصبر في تعاملي مع طالبي.  .39
      أحث الطالب على العمل بالكالم الطيب.  .40
      يؤكد احترام اآلخر.أدير الحوارات مع الطالب على نحو   .41
      أتقبل من الطالب ما يقوله من آراء وأفكار.  .42
      أمارس دوري كمعين لطالبي في تحقيق أهدافهم الدراسية  .43
أوفر جوا  حقيقيا  يتسم بالمشاركة والفعالية والنشاط في عملية   .44

 التدريس.
     

      تقوم عالقتي مع الطالب على أساس الثقة المتبادلة.  .45
      ال أترافع عن مجالسة الطالب في وقت االستراحة  .46
      ال تنتهي العالقة مع الطالب بعد انتهاء العالقة التعليمية.  .47
      أمن  الطالب فرص التعبير عن أنفسهم بحرية  .48
      أراعي الفروق االجتماعية في تكوين العالقات مع الطالب.  .49
      دة واأللفة مع الطالبأحرص على توفير أجواء من المو  .50

 



 أ
 

 شروط وقواعد النشر في
 مجلة احتاد اجلامعات العربية للبحوث في التعليم العالي

  
تنشر اجمللة البحوث العلمية األصيلة التي تتوافر فيها شروط البحث العلمي  (1

يتم استالم البحث املستوفي للشروط واملعايير و املتعارف عليها عاملياً. وخطواته
 : اآلتية
)تعنى بقضايا  وأهدافها هتمامات اجمللةاوقوع موضوع البحث ضمن  -

 .التعليم اجلامعي والعالي(
 .التزامه بقواعد النشر املتبعة في اجمللة -
على موقع اجمللة في  الذي تعتمده اجمللة )املتوفر تعبئة منوذج التعهد واإلقرار -

 .حتاد(األمانة العامة لال
ً  التعتمد اجمللة منطاً  (2 ً في عناصر تقرير البحث، نظر واحدا في طبيعة  املتعددللتنوع  ا

ال ان العناصر إ ، ومن التجريبي امليداني إلى  الوصفي،كماً ونوعاً البحوث التربوية 
 الرئيسية املشتركة  بينها تتمثل في:

 وأهميته. ،ومسوغاته ،وأدبياته ،مقدمة أو  خلفية موضوع البحث -
 وربطها باملقدمة. ،مشكلة البحث وحتديد عناصرها -
وتتضمن اإلجراءات  ،منهجية البحث املناسبة لطبيعة املشكلة البحثية -

والبيانات الكمية أو  النوعية التي مكنت الباحث من معاجلة املشكلة 
 ضمن محددات وافتراضات بحثية واضحة. ،البحثية

 ،ها مناقشة علمية مبنية على إطار فكري متنيومناقشت ،نتائج البحث -
يعكس تفاعل الباحث مع موضوع البحث من خالل ما يتوصل اليه الباحث 

 من استنتاجات وتوصيات مستندة إلى  تلك النتائج.
 : يأتييوقع الباحث على تعهد وفق منوذج خاص تعتمده اجمللة ويتضمن ما (3

الكاملة عن أي انتهاك أو  جتاوز ألخالقيات البحث في حالة  املسؤوليةحتمل أ -
جتاوز األخالقيات العلمية املتعلقة بالتعامل مع العينات،  )مثل ؛ثبوته

 والبيانات، واألدوات، وحق امللكية(
لن يقدم إلى  أي ، وأي مجلة أخرىإلى  لم يقدم للنشرو ،البحث لم ينشر -

وز النظر في طلب الباحث املوافقة ، ويجمجلة أخرى في حالة قبوله للنشر
  اخلطية على تقدمي البحث للنشر في مجلة أخرى. 

بالغ الباحث بوصول بحثه إلى  إعدم التقدم بطلب سحب البحث بعد  -
اجمللة، ودفع تكاليف البحث التي تقدرها هيئة التحرير في حالة التقدم 

 ستالم.بالغ الباحث باالإبطلب سحب البحث في أي وقت بعد 
دم اعتراض أي عضو من أعضاء فريق البحث على أي قضية تخص فريق ع -

عتراض يلتزم املوقع على التعهد البحث نفسه، وفي حالة تلقي هذا اال
عن السير  التي تقدرها الهيئة، ويتم التوقف كلياً  النشر بدفع تكاليف

  .بإجراءات نشر البحث
 American) األمريكان يكولوجينيالس رابطة نظام اجمللة دـــــــتعتم (4

Psychological Association (APA)  )  ألغراض التوثيق للمراجع باإلجنليزية



 ب
 

خراج األشكال واجلداول وأخالقيات البحث وغيرها من عناصر تقرير إو ،قتباسواال
املصادر الثانوية غير املوثوقة  يعتمدعلى وعلى الباحث ان ال ،ومضموناً  البحث شكالً 

بعض العناصر التي يتوقع من الباحث العودة إلى  قواعد  يأتيفي هذا اجملال، وفيما 
البيانات واملواقع اإللكترونية التي تساعد في التعرف على املعايير والشروط في هذا 

ومنها )مع مالحظة بعض املعايير غير احلدية، وحتتفظ اجمللة ببعض  ،النظام
 خلصوصيات في هذا اإلطار(:ا

مبا في ذلك  أعلىصفحة كحد  30 عدد كلمات البحث أو الصفحات ) -
 .مالحق البحث(

 .(أعلىكلمة كحد  200عدد كلمات امللخص بالعربية ) -
 .(أعلىكلمة كحد  250عدد كلمات امللخص باإلجنليزية) -
 .كلمة( 20 علىعدد كلمات العنوان )التزيد  -
 .كلمات(  Keywords()3-5) عدد الكلمات املفتاحية -
 .(  (Table Formatشكل اجلدول -
ختالف في عدد التوثيق في املنت وقائمة املراجع من كتب ودوريات مع اال -

 .املؤلفني، والتوثيق من اإلنترنت في ضوء طبيعة املعلومات املتوفرة
 .اإللتزام بأخالقيات البحث وحقوق امللكية -

على مدى التنوع في املتغيرات التي حتكم عملية للتعرّف  اآلتيةاملواقع  )انظر مثالً 
 مباشرة أو من مواقع أخرى (APA) سواء من موقع  حسب التنوع في املصادر التوثيق

 تزام بها. للتمكني الباحثني من متابعتها واال غير مباشرة
http://employees.csbsju.edu/proske/nursing/apa.htm 
http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#magazines 
http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#articles 
http://writing.wisc.edu/Handbook/DocAPACitations_Elec.html 

الكلمات املفتاحية التي تسهل عليه الدخول إلى  مواقع  باختياروينصح الباحث هنا  
  ,APA citation, APA examplesأخرى لهذا الغرض مثل 

مع تعديل طفيف حتدده طبيعة الثقافة  (APA)يطبق على املراجع العربية نظام  (5
 مثل:العربية املتعلقة بطريقة كتابة اسم الباحث، 

اجلــامعي األردنــي مبفهــوم مــدى معرفــة الطالــب (. 2014) ســامح ،محافظــة
 623 - 613(، ص ص 1(، العدد )41اجمللد ) املواطنة. دراسات،

Mahafza, Sameh (2014). The Scope of Understanding the Concept of Citizenship by 
Jordanian University Students. Dirasat, V. (41), N.(1), PP. 613 – 623. 

 : لتوضيح املقصودعند التوثيق باملنت  اآلتيةوأنظر أيضا األمثلة  
وذلك  ،يشار إلى  املراجع العربية في منت البحث باالسم األخير للمؤلف، وسنة النشر       

اسم  وفي حالة وجود مؤلفني أو باحثني يكتب االسم األخير )(، 1985خيري، ) :مثل ،بني قوسني
وفي حالة (.  2010( للمؤلف األول والثاني، مثال : ) محافظة وحداد  العائلة / اسم الشهرة

 ،للمؤلف األول )اسم العائلة / اسم الشهرة(وجود أكثر من مؤلفني يشار إلى  االسم األخير 
( على أن تكتب األسماء كاملة للمؤلفني في 1995زهران وآخرون،  ويكتب بعده وأخرون مثل )

 قائمة املراجع.



 ج
 

 ( مع   / الشهرة رجع األجنبي يكتب اإلسم األخير فقط ) اسم العائلةوفي حالة امل
 وفي حالة وجود مؤلفني تكتب هكذا  . ( Ferguson, 1993 ) :مثل ،سنة النشر

.(Mustafa and Sultan, 2010)  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني فيكتب االسم األخير  
  :ثم سنة النشر ، et alبعده .للمؤلف األول ويكتب  ) اسم العائلة / الشهرة ( 

(Mayer et al.; 1995 )   أما في قائمة املراجع فتكتب أسماء املؤلفني كاملة. مع
 التي تفصل بني مؤلفني في املنت تصبح & في قائمة املراجع. and   مالحظة أن

التي )بغرض التوضيح فقط ال بغرض احلصر(  ؛األخرى املعايير عينة من  يأتيوفيما 
حثيثية  ، وحتتاج إلى مراجعةالبحثيتوقع من الباحث التأكد من توفرها في مخطوط 

 لتحقيق أكبر قدر من معايير اجلودة في إعداد تقرير البحث كماً ونوعاً.
وسنة  ،التوافق بني املراجع في املنت والقائمة من حيث العدد واإلسم األول -

 .النشر
 .واإللكترونيةالتمييز بني املراجع الورقية  -
 .URLأو  املوجودة على   DOIالتمييز بني املراجع اإللكترونية احملددة برقم -
 .للمراجع في القائمة Alphabetical  األلفبائيالتسلسل  -
 املسافات واإلشارات املستخدمة ضمن عناصر التوثيق في املنت والقائمة. -
 ترنت.ستعادة للمعلومات من اإلنيذكر تاريخ اال متى يذكر أو ال -
 ،التمييز بني املرجع والذي يليه في قائمة املراجع من خالل املسافة املتروكة -

 .وال تستخدم أي عالمات ترقيم
اليوجد تسطير داخلي في اجلدول، ولكن ميكن ان يكون رقم اجلدول ضمن  -

 .مستقل من ان يكون في سطر العنوان بدالً 
 و ،Italicميكن ان يظهر اسم اجمللة في التوثيق على شكل خط مائل  -

 .Boldبالبنط العريض 
 احلاسوبعلى  ومطبوعاً  ،يقدم البحث مكتوباً باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية  (6

على ورق   Normal 12حجم خط  ، MS Wordمبسافات مزدوجة، ومتوافقة مع برنامج 
(A4)، لكترونية على إونسخة  ،من ثالث نسخ ورقية على وجه واحد،وCD،  وان ال

وترسل البحوث  في أي موقع من البحث، األسود واألبيضيضاف للبحث أي لون غير 
 وجميع املراسالت املتعلقة باجمللة إلى:

 رئيس هيئة حترير مجلة احتاد اجلامعات العربية
 األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية 

 ( اجلبيهة 401ص. ب )
 اململكة األردنية الهاشمية -عمان  11941الرمز البريدي 

 ويجوز استقبال البحوث بواسطة البريد اإللكتروني للمجلة
  siham@aaru.edu.jo   أو  secgen@aaru.edu.jo 

الضروري أن يظهر في الصفحة األولى من البحث عنوان البحث، واسم  من (7
الباحث)الباحثني(، وجهة العمل، والعنوان )العناوين(، وأرقام الهواتف اخللوية، والبريد 
اإللكتروني، ورقم الفاكس )ان وجد(، ولضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم، 

نت البحث، أو أية إشارة تكشف عن يجب عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني في م
هويتهم، وميكن استخدام حاشية الصفحة األولى لتحديد جهة الدعم أو عبارة 

 شكر جلهة معينة ذات صلة.
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 د
 

تصال املتوفرة في حينه بتاريخ استالم أو بوسائل اال شعار الباحث  الكترونياً إيتم  (8
عتذار عن السير في م االن وجدت( أو أن يتإوقد يتم إشعار الباحث بالنواقص ) ،البحث

 اإلجراءات في ضوء التحكيم األولي.
لتقرير أهليته  ؛يخضع البحث املرسل إلى اجمللة إلى حتكيم أولي من هيئة التحرير (9

جراءات التحكيم اخلارجي إللتحكيم اخلارجي، ويحق للهيئة أن تعتذر عن السير في 
 األسباب.قبول البحث للنشر في أي مرحلة دون إبداء عدم أو عن 

البحث املقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر بصرف النظر عن  (10
 العدد الذي مت حتديده أو العدد الذي أرسل إليه أو في أحد األعداد التي تليه.

رساله إلى  اجمللة )بكليته أو  أجزاء منه( إتعتذر اجمللة عن عدم إعادة  البحث الذي يتم  (11
ة عدم قبوله للنشر في أي مرحلة من املراحل، كما تعتذر عن أي إلى الباحث في حال

طلب بتزويد الباحثني بتقارير التحكيم للبحث الذي يتم رفضه، إال باستثناء من 
 هيئة التحرير.

الباحث )الباحثني(، وال يعبر بالضرورة عن  نظر ما ينشر في اجمللة يعبر عن وجهة  (12
 وجهة نظر اجمللة. 

لنشر في عدد اجمللة وفق اعتبارات فنية، وليس ألي اعتبارات أخرى ترتب البحوث عند ا (13
 أي دور في هذا الترتيب، كما أنه المكان ألي اعتبارات غير علمية في إجراءات النشر.

إذا استخدم الباحث برمجيات أو أدوات قياس من اختبارات واستبانات، أو  غيرها من  (14
ملة من األداة التي استخدمها إذا لم أدوات البحث، فعلى الباحث أن يقدم نسخة كا

أو  لم ترفق مع مالحقه، وأن يشير إلى اإلجراءات القانونية التي  ،ترد في منت البحث
تسمح له باستخدامها في بحثة. وأن يحدد للمستفيدين من البحث اآللية التي 

  ميكن اتباعها للحصول على البرمجية أو  األداة.
لنشر فيها، وال تدفع للباحث مكافأة مالية عن البحث التتقاضى اجمللة أجورا على ا (15

نهائياً، تنتقل  عار الباحث بقبول بحثه للنشر قبوالً شإالذي ينشر فيها. ومبجرد 
 حقوق الطبع والنشر إلى  مجلة احتاد اجلامعات العربية.

   
 
 
 
 


