
المجلة العـربية
لضمان جودة التعليم الجامعي

         


2018م 

مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات الفلسطينية وعالقته بمسؤوليتها االجتماعية في مكافحة الفساد 
د. محمود عبد المجيد عسـاف 

مستوى تقبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية للتنوع الثقافي بين الطلبة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم 
أ.د. محمد سليم الزبون      أ. روان فياض فلوح 

الكفاءة النوعية لخريجي كليات التربية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين   
       د. إياد علي الدجني     أ. نور يحيى إسليم    أ. أميرة بسام األغا 

مستوى تطبيق الحاكمية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   مستوى تطبيق الحاكمية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   

                    أ. يسار علي المومني      د. مأمون سليم الزبون      أ. مصطفى حسن قواقزة   

على  تطبيقية  دراسة   – التنظيمية  المواطنة  وسلوك  التنظيمية  الثقة  قيم  بين  وسيط  كمتغير  المدرك  التنظيمي  الدعم  أثر 
العاملين في جامعة األقصى بغزة 

  د. بسام محمد أبو حشيش 

قياس جودة الخدمة التعليمية باستخدام مقياس SERVPERF وأثرها في رضا الطلبة – دراسة ميدانية في جامعة إب اليمنية  

 د. عبداهللا أحمد العولقي د. عبداهللا أحمد العولقي 

ا لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وعالقته بالتحصيل  مستوى التعلم المنظم ذاتيً
والتخصص والمستوى األكاديمي 

                           د. غالية بنت حمد بن سليمان السليم 
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الهيئة االستشارية

رئي�ص الهيئة اال�ست�سارية
اأ.د.داود عبد امللك احلدابي - اليمن

اأع�ساء الهيئة اال�ست�سارية
اأ.د.حممود فتحي عكا�صة - م�صر

اأ.د.علي ياغي - الأردن
اأ.د.�صو�صن �صاكر عبد املجيد - العراق
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اأ.د.هرني العوي�ض - لبنان
اأ.د.نادية بدراوي - م�صر

اأ.د.حممد بدر اأبو العال - الإمارات
اأ.د.يون�ض عمر - فل�صطني

اأ.د.نورية العوا�صي– الكويت 
اأ.د.اإ�صماعيل اجلبوري – العراق 

هيئة التحرير

رئي�ص التحرير

 اأ.د.داود عبد امللك احلدابي - اليمن

اأع�ساء هيئة التحرير

اأ.د.�صلطان اأبو عرابي العدوان  - الأردن
اأ.د.حممد راأفت حممود - م�صر
اأ.د.م�صطفى الب�صري - ال�صودان

اأ.د.ن�صال الرحمي - الأردن
اأ.د.عبد اللطيف حيدر احلكيمي - �صنعاء

اأ.د.حممد عبد اهلل ال�صويف -اليمن
اأ.د.عماد ابو الرب - الإمارات

اأ.د.نعمان قايد النجار- اليمن 
د.رجاء حممد ديب اجلاجي- �صوريا

اأ.د.عبد اللطيف م�صلح حممد

�سكرتري التحرير
اأ .ن�صمة �صلطان عبده العب�صي 

مراجعة لغوية

د.عبد احلميد ال�صجاع
اأ. حممد اأحمد �صلح
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سياسة التحكيم والنشر في المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي 

اأواًل: القواعد العامة لقبول التحكيم:
ُتعنى املجلة العربية ل�سمان جودة التعليم اجلامعي بالبحوث العلمية يف جمال �سمان اجلودة.  .1

تن�سر املجلة البحوث العلمية وفق املعايري املتعارف عليها عامليًا يف كتابة البحث العلمي.  .2
تقبل املجلة ن�سر البحوث باللغتني العربية واالإجنليزية وفق ال�سروط االآتية:  .3

اأخرى. جهة  الأي  للن�سر  قدم  اأو  ن�سره  �سبق  قد  البحث  يكون  ال  اأن  	•
�سليمة. بلغة  مكتوبًا  البحث   يكون  اأن  	•

علمية. ر�سالة  من  م�ستاًل  البحث   كان  ما  اإذا  االإ�سارة  تتم  اأن  	•
احلا�سوب. بوا�سطة  مطبوعًا  البحث  يكون  اأن  	•

بنــوع  مزدوجــة  ال�ســطور  بــني  امل�ســافة  تكــون  العربيــة:  باللغــة  املكتوبــة  للبحــوث  بالن�ســبة  	 	•
خط)Traditional Arabic( وبحجم )14(.

خط  بنوع  مزدوجة  ال�ســطور  بني  امل�ســافة  تكون  االجنليزية:   باللغة  املكتوبة  للبحوث  بالن�ســبة  	•
)Times New Roman( وبحجم )12( . 

)2.50( �سم جلميع اجلهات. ال�سفحة  هوام�ص  تكون  اأن  	•
االإي�ساحية  والبيانات  العناوين  واأن ت�سمل على  ال�سحيحة  باأماكنها  اأن تو�سع اجلداول واالأ�سكال  	•

ال�سرورية وبحجم خط )12( للكتابة باللغة العربية اأو االجنليزية.
اأن ال تزيــد عــدد �ســفحات البحــث عــن )25(  �ســفحة اأي ما يعــادل )7000( كلمة مت�ســمنة املنت  	•

.)A4( واملراجع واملالحق من نوع

ثانيًا: اإجراءات التقدمي للن�سر:
يلتزم الباحث برتتيب البحث  وفق اخلطوات االآتية:  .1

�ســفحة العنوان: بحيُث تخ�ســ�ص ال�سفحة االأوىل من البحث  للعنوان �سريطة اأن ال يتجاوز عدد  	•
كلمات العنوان )15( كلمة واأن ال يتم االإ�سارة اإىل ا�سم وعنوان �ساحب البحث .

الثانية من البحث بحيث ال يتجاوز )250( كلمة  ال�ســفحة  العربية: تخ�ســ�ص له  امللخ�ص باللغة  	•
واأن يتبعه الكلمات املفتاحية التي ال تقل عن ثالث كلمات.

Abstract : تخ�ســ�ص له ال�سفحة الثالثة من البحث للملخ�ص بحيث ال  امللخ�ص باللغة االإجنليزية  	•
يتجاوز )250( كلمة واأن تتبعه الكلمات املفتاحية )Keywords( التي ال تقل عن ثالث كلمات.

Introduction: تت�ســمن االإطــار النظــري والدرا�ســات ال�ســابقة بحيــث يتم دمــج االإطار  املقدمــة   	•
النظــري والدرا�ســات ال�ســابقة معًا بطريقة علميــة ناقدة، وت�ســمل املقدمة علــى العناوين الفرعية 

االآتية: )م�سكلة الدرا�سة، واأ�سئلتها/ فر�سياتها، وم�سطلحات الدرا�سة وحدودها(.
Methods: ويت�ســمن )منهــج الدرا�ســة، وجمتمــع وعينــة الدرا�ســة، واأدوات  املنهــج واالإجــراءات   	•

الدرا�سة، واإجراءات الدرا�سة(.
Results: يتــم التطــرق للنتائج املتعلقة بال�ســوؤال االأول/الفر�ســية االأوىل ، تليــه النتائج  النتائــج  	•

املتعلقة بال�سوؤال الثاين/الفر�سية الثانية، وهكذا.
Discussion: وتت�ســمن العمــق يف مناق�ســة النتائــج باال�ســتناد اإىل الدرا�ســات  النتائــج   مناق�ســة  	•

ال�سابقة واالإطار النظري الذي متت االإ�سارة اإليه يف املقدمة اأو غري ذلك من درا�سات اأخرى.
Conclusion & Recommendations:بحيث يقدم الباحث ملخ�سًا  اال�ســتنتاجات والتو�ســيات  	•

الأبرز النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة ويف �سوء النتائج ومناق�ستها يقدم التو�سيات واملقرتحات.
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References:توثيــق املراجع: تعتمد املجلة التوثيق املتبع لــدى اجلمعية االأمريكية لعلم  املراجــع  	•
النف�ص )الن�ســخة ال�ساد�ســة( )American Psychological Association, APA 6(. وح�ســب ما 

ياأتي:
ӽ .ترتيب املراجع اأبجديًا والبدء باال�سم االأخري للباحث ثم با�سمه االأول  
ӽ .اإبراز عنوان املرجع اأو ا�سم املجلة بالت�سطري املحدد ، وعدم ترقيم املراجع  
ӽ  عند ا�ســتخدام الكتب بو�ســفها مراجع للبحث: يتم كتابة ا�ســم املوؤلف كاماًل / املوؤلفون ، ثم يو�ســع  

تاريخ الن�سر بني حا�سرتني، يليه عنوان الكتاب " بخط مائل"، ثم يذكر ا�سم مكان ودار الن�سر.
مثال)1(: عبوي ، زيد )2006(. ادارة اجلودة ال�ساملة، عمان ، دار كنوز املعرفة للن�سر والتوزيع.

مثال)2(:املغربي، عبد احلميد عبد الفتاح، )2006(، االإدارة اال�سرتاتيجية بقيا�ص االأداء املتوازن، 
املكتبة الع�سرية للن�سر والتوزيع، املن�سورة، م�سر.

مثال)3(:اإدري�ــص، ثابــت عبد الرحمان واملر�ســي، جمال الديــن )2006(. االإدارة اال�ســرتاتيجية: 
مفاهيم ومناذج تطبيقية، الدار اجلامعية، القاهرة.

ӽ  عنــد ا�ســتخدام الدوريات)املجالت( بو�ســفها مراجع للبحث: ُيذكر ا�ســم �ســاحب املقالــة كاماًل، ثم  
تاريخ الن�ســر بني حا�ســرتني، ثم عنوان املقالة، ثم ذكر  ا�سم املجلة ورقم املجلد " بخط مائل  "،  ثم 

رقم العدد ورقم ال�سفحات.
 مثــال: �ســربي، هاله)2009(. جــودة التعليم العايل ومعايــري االعتماد االأكادميــي« جتربة التعليم 

اجلامعي اخلا�ص يف االردن. املجلة العربية ل�سمان جودة التعليم اجلامعي، 2)4(: 176-148.
ӽ  االلتزام بقواعد واأخالقيات التوثيق بالرجوع اإىل م�سادرها الرئي�سة حيث �سيتم عر�ص البحث على  

.)Plagiarism( برنامج الك�سف عن ال�سرقات واالنتحاالت االأدبية والعلمية
توقيع الباحث على منوذج )طلب ن�سر بحث  Cover Letter(  وح�سب النموذج املعتمد يف املجلة يوؤكد اأن   .2

البحث مل ين�سر اأو مل يقدم للن�سر يف اأي جملة اأخرى.
تر�سل البحوث وجميع املرا�سالت املتعلقة باملجلة على العنوان االآتي:  .3

اجلمهورية اليمنية- �سنعاء- �ص.ب:13064
جامعة العلوم والتكنولوجيا – املجلة العربية ل�سمان جودة التعليم اجلامعي 

tdc@ust.edu :الربيد االإلكرتوين
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ثالثًا: اإجراءات التحكيم والن�سر:
تتعهد املجلة باإبالغ الباحث / الباحثني عند ا�ستالم البحث، وحال قبوله، اأو عدم قبوله للن�سر.  .1

يف حالــة قبــول البحــث مبدئيًا يتم عر�ســه علــى ُمكمني من ذوي االخت�ســا�ص يف جمــال البحث، ويتم   .2
اختيارهم ب�سرية تامة ، وال ُيعر�ص عليهم ا�سم الباحث اأو بياناته، وذلك الإبداء اآرائهم حول مدى اأ�سالة 
البحــث، وقيمته العلمية، ومدى التزام الباحث باملنهجية املتعارف عليها، ويطلب من املحكم حتديد مدى 

�سالحية البحث للن�سر يف املجلة من عدمها.
يف حالــة ورود مالحظات من املحكمني، ُتر�ســل تلــك املالحظات اإىل الباحث الإجــراء التعديالت الالزمة   .3
مبوجبها، على اأن  ُيعاد اإر�ســال البحث اإىل  املجلة بعد التعديالت خالل مدة اأق�ســاها �ســهر، واإال ف�ســيتم 

ا�ستبعاد البحث  من الن�سر.
ُيخطــر الباحــث بقــرار �ســالحية بحثه للن�ســر من عدمها خــالل ثالثة اأ�ســهر - على االأكــر - من تاريخ   .4

ا�ستالم البحث، ومبوعد الن�سر، ورقم املجلد الذي �سين�سر فيه البحث.
يف حال املوافقة على ن�سر البحث ؛ للمجلة احلق يف اإخراج البحث مبا يتنا�سب واأ�سلوبها يف الن�سر.  .5

تــوؤول حقوق طبع البحث ون�ســره اإىل املجلة العربية ل�ســمان جودة التعليم اجلامعــي بعد موافقة هيئة   .6
التحرير على ن�سر البحث.

ما يرد يف البحث من معلومات يعرب عن اآراء املوؤلفني وال يعك�ص بال�سرورة اآراء هيئة التحرير اأو اجلامعة   .7
اأو الهيئة اال�ست�سارية للمجلة.
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االفتتاحية

لقد تنوعت املقاالت العلمية يف هذا العدد، واأثرى الباحثون العديد 
من الق�ســايا ذات االأهمية، ال �ســيما احلوكمة، وجودة املخرجات، وجودة 

اخلدمة التعليمية. 
كمــا تطرق الباحثون اإىل ق�ســايا اأخرى تتعلق بدور الطلبــة يف عملية تعلمهم، 
ودورهــم يف احليــاة كمواطنــني، عــالوة علــى التنوع الثقــايف للطلبــة يف احلياة 

اجلامعية. 
واأود اأن اأوؤكــد اأن ق�ســيتي احلوكمة وجودة اخلدمة ميثالن ركيزتني اأ�سا�ســيتني 
لتح�ســن االأداء يف موؤ�س�ســاتنا التعليميــة العربيــة، فالــدور القيــادي واالإداري 
املت�ســل مببــادئ احلوكمــة  ودور امل�ســتفيدين ال �ســيما الطلبة يعدان عن�ســران 

مكونان النطالقة تعليمية ذات فعالية.
اإن جامعاتنــا العربيــة ال زالــت يف حاجــة اإىل مرحلــة ما بعد الت�ســخي�ص، وهو 
التدخل املف�ســي اإىل اأثر يف االأداء، �ســواء على م�ســتوى االأداء اجلامعي، اأو على 

م�ستوى الربامج، اأو خمرجات العملية التعليمية.
وعليــه فاإننــا ندعــو الباحثــني العــرب اإىل تقــدمي بحــوث علمية على امل�ســتوى 
املوؤ�س�ســي حتــى نتمكن من تقدمي خدمــات تعليمية ذات اأثــر يف واقع املجتمعات 

العربية.
اإن واقــع القيــادة واحلوكمة يف اجلامعات العربية و�ســجل النهو�ص باأدوارها يف 
جمتمعاتنــا العربيــة يف حاجــة اإىل العديد من البحــوث الرامية اإىل تاأ�ســي�ص 

ق�س�ص جناح لالقتداء بها.
 

                                                                                رئي�ص التحرير
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د. ممود عبد املجيد ع�سـاف)1،*(

t

1 اأ�شتاذ الإدارة والتخطيط الرتبوي امل�شاعد – وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�شطينية

* عنوان املرا�شلة: massaf1000@hotmail.com  ا

مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات 
الفلسطينية وعالقته بمسؤوليتها االجتماعية في 

مكافحة الفساد
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مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات الفلسطينية وعالقته 
بمسؤوليتها االجتماعية في مكافحة الفساد

الملخص:
هدفت الدرا�ســة التعرف اإىل درجة تقدير اأع�ســاء هيئة التدري�ص باجلامعات الفل�ســطينية ملدى تطبيق 
مبادئ احلوكمة فيها، وعالقتها بدرجة تقديرهم مل�ســوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ساد، ولتحقيق ذلك 
اتبــع الباحــث املنهــج الو�ســفي/ التحليلي بتطبيق ا�ســتبانتني، �ســملت االأوىل )43( فقرة موزعــة على ثالثة 
جماالت: )امل�ســاءلة وال�سفافية يف اأوجه امل�ساركة، العدالة وامل�ســاواة من اأجل التمكني، الكفاءة والفاعلية(، 
والثانية �ســملت )25( فقرة لو�ســف م�ســوؤولية اجلامعات االجتماعية يف مكافحة الف�ساد. وتكونت العينة من 
)297( ع�ســو هيئــة تدري�ص، وخل�ســت الدرا�ســة اإىل اأن درجة التقديــر الكلية ملدى تطبيــق مبادئ احلوكمة 
كانــت كبــرية عنــد وزن ن�ســبي )75.24 %(، حيث جاء جمال )الكفاءة والفعاليــة( يف املرتبة االأوىل بوزن 
ن�سبي )76.63 %(، وجمال )امل�ساءلة وال�سفافية( يف املرتبة االأخرية بوزن ن�سبي )74.51 %(، واأن درجة 
التقديــر الكليــة الأفــراد العينــة حــول امل�ســوؤولية املجتمعية للجامعــة يف مكافحة الف�ســاد كانــت كبرية عند 
وزن ن�ســبي )77.11 %(، ووجــود عالقــة طرديــة قوية ذات داللة اإح�ســائية  مبعامــل ارتباط )0.771( 
بني درجة تقدير اأع�ســاء هيئة التدري�ص باجلامعات الفل�ســطينية ملدى تطبيق مبادئ احلوكمة فيها، ودرجة 
تقديرهم مل�ســوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ســاد. واأو�ست الدرا�ســة باإن�ساء جمال�ص ا�ست�سارية م�سرتكة 
مــن رجــال اجلامعة وقيادات املجتمع لتحديد اأوجه الف�ســاد، والعمل على احلد منهــا، وتفعيل دور اجلامعة يف 

تاأ�سيل قيم النزاهة وال�سفافية من خالل اخلدمات، ومراقبة اأوجه الن�ساطات املختلفة.

الكلمات املفتاحية:مبادئ احلوكمة، امل�سوؤولية االجتماعية، الف�ساد.
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Extent of Implementing the Principles of Governance in 
Palestinian Universities and the Relation to their Social 

Responsibility in Combating Corruption

Abstract:

The study aimed at identifying the assessment degree given by the 
faculty members in the Palestinian universities for the extent of implementing 
principles of governance and the relation between this degree and  their 
assessment degree of social responsibility in combating corruption. To achieve 
this objective, the researcher followed the descriptive, analytical method by 
administering two questionnaires. The first questionnaires included (43) items 
covering 3 dimensions (accountability and transparency in participation; justice 
and equality for empowerment; efficiency and effectiveness). The second one 
consisted of (25) items, describing the social responsibility of universities in 
the fight against corruption. The sample consisted of (297) faculty members. 
The results showed that the overall assessment degree of implementing the 
principles of governance was significant at a relative weight of (75.24%). The 
dimension of efficiency and effectiveness ranked first with a relative weight 
of (76.63%. The dimension of accountability and transparency ranked last 
with a relative weight of (74.51% ), whereas the degree of overall assessment 
of the members of the sample on the social responsibility of the university in 
the fight against corruption was significant at a relative weight of (77.11%). 
There was also a strong positive correlation of a statistical significance of 
correlation coefficient (0.771) between the faculty members’ assessment 
degree  of the extent of implementing governance principles in Palestinian 
universities and their assessment degree of the university social responsibility 
in the fight against corruption. The study recommended the establishment of 
joint advisory councils consisting of university officials and community leaders 
to identify and reduce corruption, to activate university’s roles in enhancing 
the values of integrity and transparency by means of services and to supervise 
various activities. 

Keywords:Principles of governance, Social responsibility, Corruption.
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المقدمة:
فر�ص هذا الع�سر على جميع املنظمات مبا فيها اجلامعات، تغيري ممار�ساتها، واإعادة التفكري يف اأن�سطتها، 
مبــا يحقق ربطها مب�ســاريع التنمية، واإعادة النظر يف معايــري الكفاءة الداخلية لها بغية حتقيق اأعلى درجات 
املواءمة، والقيام بامل�ســوؤولية االجتماعية. وعليه، اأ�ســبح العمل االإداري مقيا�ســًا لنجــاح اجلامعات يف تاأدية 
ر�ســالتها، وحتقيق ميزتها التناف�ســية، وكانت احلوكمة �ســمام اأمان العمل املنظم، ملا ت�ســمله من نظام مواجهة 
التجــاوزات، ومبــا حتققــه من التــزام باملعايري التــي تنظم حقوق اأ�ســحاب امل�ســالح وامل�ســتفيدين من خدمات 

اجلامعة يف اإطار من امل�ساءلة وال�سفافية والنزاهة وامل�ساركة.
"تهــدف احلوكمــة اإىل و�ســع كافــة االأطــراف اأمــام م�ســوؤولياتهم مــن الناحيــة االإدارية، اأما مــن الناحية 
املعرفية والعملية فاإنها ت�ســتدعي مفاهيم واإجراءات ال�ســفافية وامل�ســاركة وامل�ســاءلة" )عقالن، 2015، 7(، 
ولهذا اأو�ســت معظم نتائج الدرا�ســات املقارنة التي قام بها البنك الدويل، ومنظمة اليون�سكو، و�سلطات التعليم 
الوطنيــة، لتقييــم جتــارب الــدول النامية يف جمــال التعليم العايل يف ع�ســر العلــم واملعرفة ب�ســرورة االأخذ 
بالتوجيهات وال�سيا�ســات االإ�سالحية وااللتزام بامل�ســوؤولية جتاه املجتمعات يف ظل تراجع التمويل احلكومي 

وتنامي الطلب املجتمعي على التعليم العايل )يو�سف، 2007(.

وعليــه كان �ســالح اجلامعة من �ســالح املجتمع، فهي تعك�ص �ســلبياته، ولها دور يف اإ�ســالحه، ويقــع على عاتقها 
م�ســوؤولية كبــرية من داخلهــا لتوؤثر يف املجتمع املحيط بها من حيث تر�ســيخ قيم النزاهة وال�ســفافية اإىل حد 

امل�ساهمة يف مكافحة وماربة الف�ساد ب�ستى ال�سبل املتاحة.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
لعــل املرحلة التي مير بها املجتمع الفل�ســطيني بعد �ســنوات من االنق�ســام ال�سيا�ســي، التي ر�ســبت خاللها 
العديد من االآفات االجتماعية، واأخطرها الف�ساد الذي طال العديد من مناحي احلياة، فر�ست على اجلامعة 
اأدوارًا جديدة �ســمن م�ســوؤوليتها االجتماعية، واأوجبت انعكا�ص القيم اجلامعية على املجتمع، على اعتبار اأن 

اجلامعة )جمتمع النخبة(، ومنوذج التغيري نحو االأف�سل.
كما فر�ص واقع احلياة ال�ســعبة التي تعي�ســها اجلامعات والظروف القاهرة التي متر بها تعزيز دور امل�ســوؤولية 
املجتمعيــة للجامعــات يف اإطــار مكافحــة وماربــة الف�ســاد، وعليه تتحــدد م�ســكلة الدرا�ســة يف االإجابة عن 

الت�ساوؤل الرئي�سي التايل:

مــا مــدى تطبيق مبــادئ احلوكمة يف اجلامعــات الفل�ســطينية وعالقته مب�ســوؤوليتها االجتماعيــة يف مكافحة 
الف�ساد؟

ويتفرع من الت�ساوؤل الرئي�سي، الت�ساوؤالت الفرعية التالية:
1 - ما م�ستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص فيها؟
2 - مــا م�ســتوى تقدير اأع�ســاء هيئــة التدري�ص باجلامعات الفل�ســطينية مل�ســوؤوليتها املجتمعيــة يف مكافحة 

الف�ساد؟
3 - هل توجد عالقة ارتباطية دالة اإح�ســائيًا بني م�ستوى تطبيق مبادئ احلوكمة باجلامعات الفل�سطينية 

من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص، وم�ستوى م�سوؤوليتها املجتمعية يف مكافحة الف�ساد؟

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.1
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أهداف الدراسة:
1 - التعــّرف اإىل م�ســتوى تطبيــق مبــادئ احلوكمــة يف اجلامعات الفل�ســطينية من وجهة نظر اأع�ســاء هيئة 

التدري�ص فيها.
2 - التعرف اإىل م�ســتوى تقدير اأع�ســاء هيئة التدري�ص باجلامعات الفل�ســطينية مل�سوؤوليتها االجتماعية يف 

مكافحة الف�ساد.
3 - الك�سف عما اإذا كان هناك عالقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا بني م�ستوى تطبيق مبادئ احلوكمة باجلامعات 

الفل�سطينية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص، وم�ستوى م�سوؤوليتها املجتمعية يف مكافحة الف�ساد.
أهمية الدراسة:

تنبثق اأهمية الدرا�ســة من ح�سا�سية متغرياتها، باعتبار احلوكمة مفهومًا ينطبق على كافة امل�ستويات، و�سمن 
جميع ال�ســياقات مبا يحقق �ســالح املوؤ�س�ســة، والأن االهتمام مبو�ســوع الف�ســاد جاء نتيجة ل�سعف املردود على 
برامــج التنمية، وارتباطه باال�ســتحواذ ال�سيا�ســي، وتردي الو�ســع االقت�ســادي، وعليه فاإن اأهمية الدرا�ســة 

تتمثل باجلوانب االآتية:
الرتكيــز علــى امل�ســوؤولية املجتمعية للجامعــات بالبحــث يف وظائف غــري تقليدية قائمة على االإ�ســالح   -

وماربة الف�ساد.
قد ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة القائمون على اإدارة اجلامعات بالتعرف اإىل م�ستوى احلوكمة فيها ودرجة   -

تقدير اأع�ساء هيئة التدري�ص مل�سوؤوليتها االجتماعية يف ماربة الف�ساد.
قد تفتح نتائج الدرا�سة اآفاقًا بحثية جديدة لتاأ�سيل املو�سوع.  -

رفد املكتبة الفل�ســطينية بدرا�ســة قد تعترب االأوىل من نوعها يف حدود علم الباحث تربط بني حوكمة   -
اجلامعات وماربة الف�ساد.

حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�سة باحلدود التالية:

حــد املو�ســوع: التعــرف اإىل مــدى تطبيق مبــادئ احلوكمــة )امل�ســاءلة وال�ســفافية، العدالة وامل�ســاواة،   -
الكفاءة والفعالية( يف اجلامعات الفل�سطينية وعالقته مب�سوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ساد.

احلد الب�سري: عينة من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات.  -
احلد املوؤ�س�سي: اجلامعات )االأزهر، االإ�سالمية، االأق�سى(.  -

احلد املكاين: مافظات غزة )اجلنوبية الفل�سطينية(.  -
احلد الزماين: مت تطبيق ال�سق امليداين من هذه الدرا�سة يف نهاية الف�سل االأول من العام 2017 /2018.  -
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مصطلحات الدراسة:
1. احلوكمة: 

تعرفها الداعور )2008( باأنها: "جمموعة املمار�سات التي تتبناها االإدارة العليا يف املوؤ�س�سة لتوجيه عملياتها 
واأن�سطة براجمها لتحقيق النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة، وتعزيز �سلطة القانون".

ويعرفهــا الباحــث اإجرائيــًا باأنها: "جمموعة العمليات التي ميكن من خاللها حتقيق ال�ســالح العام، وممار�ســة 
احلقــوق وااللتزام بها، بتطبيق مبادئ امل�ســاءلة، وال�ســفافية، والعدالة، وامل�ســاواة، والكفــاءة، والفعالية، يف 

اجلامعات الفل�سطينية، والتي تتحدد بدرجة تقدير اأفراد العينة على اال�ستبانة يف هذه الدرا�سة".

2. امل�سوؤولية املجتمعية للجامعات:

يعرفهــا كل مــن Jossey وJossey ا)2008، 13( باأنهــا: "�سيا�ســة ذات اإطــار اأخالقــي الأداء جمتمع اجلامعة 
)طلبــة – عاملــون( م�ســوؤولياتهم جتاه االآثــار التعليمية واملعرفيــة والبيئية التي تنتجهــا اجلامعة يف حوار 

تفاعلي مع املجتمع لتعزيز التنمية امل�ستدامة".

ويعرفهــا الباحــث اإجرائيــًا باأنها: "جمموعة املمار�ســات التــي متثل عقدًا بــني اجلامعة واملجتمــع التي تظهر 
التزام اجلامعة باإر�ســاء املجتمع مبا يحقق م�ســلحته وامل�ساركة يف عالج م�سكالته من خالل اأن�سطتها املتنوعة 

لتعزيز ر�سالتها ورفاهية املجتمع". 

3. الف�ساد: 

يعرفه توق )2014، 96( باأنه: "�سوء ا�ستغالل ال�سلطة يف ظل غياب امل�ساءلة". 

ويعرفه الباحث اإجرائيًا باأنه: "اأي �سلوك يو�سح �سوء ا�ستخدام ال�سلطة، ويظهر املعاملة التف�سيلية لتحقيق 
م�سلحة �سخ�سية، اأو مينع و�سول احلقوق اإىل اأ�سحابها".

اإلطار النظري:
التنميــة  الكتابــات احلديثــة حــول  �ســائعة يف  كلهــا م�ســطلحات  اأو احلكمانيــة،  اأو احلاكميــة  "احلوكمــة 
والدميقراطيــة يف املوؤ�س�ســات مبــا ي�ســمن اإخ�ســاعها اإىل جمموعــة مــن القوانني والقــرارات التــي تهدف اإىل 
حتقيــق اجلــودة والتميــز، و�ســبط العالقات بني االأطــراف االأ�سا�ســية املوؤثــرة يف االأداء، كما اأنهــا تعرب عن 

م�سطلح Governance الداعي اإىل ال�سفافية وامل�ساءلة واالنفتاح" )ال�سمري، 2014، 11(.

ولقــد مت تداول هذا امل�ســطلح يف احلقــل التنموي منذ بداية الثمانينات، وا�ســتعمل الأول مرة من طرف البنك 
الــدويل عام 1989م، حيث كانت البداية احلقيقية لالهتمام مبفهوم احلوكمة، عندما اأ�ســدرت جلنة االأبعاد 
املالية للحوكمة يف دي�سمرب 1992م تقريرها بعنوان: االأبعاد املالية حلوكمة املوؤ�س�سات )اأ�سكارو�ص، 2013(. 
وحلقــه حتديــد جماالت احلوكمة من قبل برنامــج االأمم املتحدة االإمنائي )UNDP( عــام 1997م واملتمثلة 
.)UNDP, 1997( يف: احلوكمة االقت�سادية، احلوكمة ال�سيا�سية، احلوكمة االإدارية، واحلوكمة ال�ساملة

وتواترت بعدها جهود الباحثني يف تعريفه، حيث اختلفت باختالف الهدف واملجال، ومن هذه التعريفات على 
�سبيل املثال ال احل�سر:

عرفهــا ممــد )2011، 82( باأنها: "النظام الــذي يتم من خالله توجيه واإدارة املوؤ�س�ســات، وحتدد من خالله 
احلقــوق وامل�ســوؤوليات بــني االأطــراف، يف اإطــار جمموعــة مــن القوانــني واالإجــراءات التي ت�ســمن امل�ســاءلة 

وال�سفافية والرقابة والنزاهة، وذلك من اأجل اإقامة التوازن بني االأهداف اجلماعية والفردية".
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وتعرفها منظمة UNDP باأنها: العمليات التي ميكن من خاللها ت�ســكيل امل�ســلحة، وممار�ســة احلقوق وتاأدية 
الواجبات التي تقرر كيفية ممار�ســة ال�سلطة و�سماع �ســوت امل�ستفيدين، وكيفية �سنع القرارات يف ق�سايا ذات 

 .)UNDP, 1999, 42( اهتمام عام

ويعــرف الزطمــة )2016، 6( احلوكمة يف املوؤ�س�ســات التعليمية باأنهــا: "جمموعة املمار�ســات االإدارية داخل 
املوؤ�س�ســية التعليميــة التي حتقق مفاهيم: ال�ســفافية، امل�ســاءلة، امل�ســاركة، امل�ســاواة، التمكــني واالإدامة، من 
خــالل اأف�ســل املمار�ســات، واال�ســتثمار االأمثــل للمــوارد يف اإطــار االلتــزام بالقوانني وحتقيــق روؤية املوؤ�س�ســة 

اال�سرتاتيجية".

ومــن خــالل التعريفات ال�ســابقة ميكننا القول اإن احلوكمــة متثل عملية اإدارية تكامليــة حتكم العالقات بني 
اأطراف املوؤ�س�ســة يف اإطار من القوانني واالأخالق التنظيمية كال�ســفافية وامل�ســاواة، �سعيًا اإىل حتقيق االأهداف 

االآنية وامل�ستقبلية من خالل اال�ستثمار االأمثل للموارد املتاحة.

وعلى ذلك ال بد من االعرتاف باأن مفهوم احلوكمة يختلف من جمتمع الآخر، اعتمادًا على االأهداف واالأغرا�ص 
املتوقعة من ممار�ســة مبادئها، فاحلوكمة الفاعلة متثل كتلة متكاملة تخلق التوازن داخل العمل الذي ي�ســبب 
عدمه خلاًل كبريًا يف املوؤ�س�ســة، وهي تهدف اإىل رفع كفاءة االأداء، وو�ســع االأنظمة الكفيلة بتخفيف اأو تقليل 

الغ�ص وت�سارب امل�سالح والت�سرفات غري املقبولة.

وميكــن اإجمــال االأهــداف التــي ميكــن حتقيقهــا نتيجــة تطبيــق مبــادئ احلوكمــة يف اجلامعــات يف االآتــي 
:)UNESCO, 2009, 11(

حت�سني وتطوير اأداء املوؤ�س�سة من حيث بناء اال�سرتاتيجيات و�سمان اتخاذ القرارات الفعالة.  -
جتنب حدوث اأية خماطر اأو �سراعات داخل املوؤ�س�سة تعرقل اجلودة.  -

حت�سني �سمعة املوؤ�س�سة اجلامعية وممار�ستها االإدارية والرتبوية وحتقيق النزاهة وال�سفافية.  -
تعزيز امل�ساءلة وعدم اخللط بني املهام وامل�سوؤوليات اخلا�سة باأع�ساء املوؤ�س�سة اجلامعية.  -

توفري االإر�سادات للموؤ�س�سة اجلامعية حول كيفية حتقيق االلتزام باأف�سل املمار�سات.   -
ولعل من اأهم امل�ســوؤوليات املجتمعية للجامعات، اإ�ســالح املجتمع وماربة الف�ساد، حيث اإن الف�ساد من الناحية 
املفاهيمية ميثل �سكاًل من اأ�سكال ال�سلوك الذي ينحرف عن القيم والف�سائل املتعارف عليها يف املجتمع، كما اأنه 

ميثل ظاهرة معقدة ومت�سابكة، تعرف يف م�سمونها باأنها اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة لتحقيق منفعة �سخ�سية.

ولقد كر احلديث يف االأدبيات العربية ب�ســكل خا�ص عن اأ�ســكال الف�ســاد املتعددة، كالف�ســاد االإداري، واملايل، 
وال�سيا�سي، وغريه، وفيما يلي ا�ستعرا�ص ب�سيط لهذه االأ�سكال:

الف�ســاد االإداري: "هــو الف�ســاد املرتكــب من قبــل املوظفني االإداريني للح�ســول على منفعــة اأو ميزة غري   -
م�ســتحقة، اأو حجب هذه املنفعة عن م�ســتحقيها، وغالبًا ما يرتبط هذا الف�ســاد بالو�ســاطة واملح�سوبية 
واالإخالل بالواجب واملحاباة والهدر، ولي�ص بال�سرورة اأن يرتبط بالر�سوة املالية، مع اأنه قد يكون جزءًا 

منها" )عا�سور، 2008، 67(.
الف�ساد ال�سيا�سي: "هو الذي ارتبط يف اأذهان عامة النا�ص بالتزوير يف نتائج االنتخابات، اأو تقدمي الدعم   -
لبع�ص املر�ســحني دون �سواهم، للتاأثري يف الت�سريعات وال�سيا�ســات، وكذلك الف�ساد يف االأحزاب ال�سيا�سية 
وم�سادر متويلها، مما ينتج عنه اختطاف الدولة، اأو تهريب اأو هدر موجودات الدولة ومقدراتها، وتواطوؤ 

ال�سيا�سيني مع اأجندات خارجية" )مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية، 2002، 57(.
الف�ســاد الق�ســائي: " هو الذي يعترب اأخطر اأ�سكال الف�ساد من حيث تاأثريه على �سيادة حكم القانون، وهو   -

مثري للقلق عامليًا.
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وجتدر االإ�ســارة هنا اإىل اأن اآثار الف�ســاد على احلياة العامة )ال�سيا�ســية، االقت�ســادية، واالجتماعية( يف اأي 
جمتمــع تــوؤدي اإىل انخفا�ص فاعلية وكفاءة امل�ســاركة، وتراجع موؤ�ســرات التنمية، واإ�ســعاف املجتمع املدين، 
وانتهاك حقوق االإن�سان، وظهور طبقات املنتفعني، والالمباالة، ناهيك عن تدمري االقت�ساد، وحذف ال�سيا�سات 

التنموية" )توق، 2014، 143(. 

اإن الف�ســاد باالإ�ســافة اإىل اأنه يزعزع �ســرعية الدولة، ويف�سل قدرتها على ت�سيري ال�ســوؤون العامة، فاإنه يعزز 
الالم�ســاواة االجتماعية واالقت�ســادية وال�سيا�ســية، وظلم املهم�ســني واالأقليات، ويعزز النزاعــات الداخلية 
ويوؤدي اإىل ا�ســتمرارها. وتعد ثقافة مكافحة الف�ســاد �ســرورة يف كافة املوؤ�س�ســات نظرًا للتحوالت املتالحقة 
داخــل املوؤ�س�ســات، ولعــل اجلامعــات من اأهــم املوؤ�س�ســات التي يجــب اأن تخلو من مظاهر الف�ســاد، بــل وحتاربه 

باعتبارها املوؤ�س�سات التي تعد القيادات يف املجاالت املختلفة.

وتقع م�ســوؤولية ن�ســر ثقافة مكافحة الف�ساد على اجلامعات، حيث اأ�ســبحت القيادة يف اجلامعات اأكر تعقيدًا 
يف ظل التناف�ســية العاملية والتغيري ال�ســريع، كما اأ�ســبح لزامًا على قيادة اجلامعات ممار�ســة اأ�ســاليب ت�سجيع 

مكافحة الف�ساد داخليًا وخارجيًا )ال�سرييف، 2013(.

ويــرى �ســعد ويعقــوب )2011( اأنه ميكن للجامعة اتباع ثــالث طرق من باب م�ســوؤوليتها املجتمعية يف مكافحة 
الف�ســاد، تتمثل يف: ن�ســر الثقافة الوقائية، ون�سر الثقافة العقابية، ون�سر الثقافة العالجية من خالل املناهج 

الدرا�سية، والكادر التدري�سي واالإجراءات الداخلية.

ولعــل دور اجلامعــات يف هــذا املجــال، يجــب اأن ي�ســتند اإىل اأ�ســباب ظهــور الف�ســاد يف املجتمع، ومن ال�ســذاجة 
االعتقاد باأنها غري متداخلة، فقد تبداأ من ال�سيا�سات احلكومية اخلاطئة، اأو التي تنحرف عن طريق ال�سواب، 
خا�ســة فيما يتعلق بال�سيا�ســات التنموية، و�ســعف نظــام الرقابة وتوازن ال�ســلطات، وتخلــف املجتمع املدين 
و�سعف بنيته، وتنتهي بانعدام ال�سفافية وامل�ساءلة )عا�سور، 2008(، حيث يربط البع�ص بني الف�ساد وكل من 
احلوكمة ال�ســيئة )عك�ص الر�ســيدة(، و�سعف القوانني، وغياب االإرادة ال�سيا�ســية احلقيقية ملحاربة الف�ساد، 

وغياب اأو �سعف و�سائل االإعالم. 

وملــا كان تطبيــق مبادئ احلوكمة التي تختلف من جمتمع الآخر ومن موؤ�س�ســة الأخــرى، اعتمادًا على االأهداف 
واالأغرا�ــص املتوقعــة مــن التطبيق، فاإن تطبيقه يف اجلامعات ب�ســكل عام والفل�ســطينية ب�ســكل خا�ص ي�ســهم 
يف حت�ســني القــدرة التناف�ســية لها، وتعميق ثقافــة االلتزام باملعايري القيا�ســية، اإ�ســافة اإىل التنبوؤ باملخاطر 
املتوقعة واإدارتها، يف ظل الظروف اال�ســتثنائية التي مير بها املجتمع، من حيث التاأثر بالواقع ال�سيا�ســي العام 
اأو ال�ســائقة املالية، ول�ســمان جنــاح احلوكمة وتطبيق مبادئها ينبغي توافر جمموعــة من العوامل واملقومات، 

اأهمها ما ياأتي )ممد، 2011، 82(: 
توفري القوانني واللوائح ل�سبط االأداء وحتقيق التوازن بني اهتمامات امل�ستفيدين.  -

امليل اإىل االجتاه اال�سرتاتيجي يف اإدارة املخاطر والتخطيط.  -
متكني العاملني من االإبداع وتو�سيح �سلطة امل�سوؤوليات يف الهيكل التنظيمي.  -

ا�ستثمار امل�سادر واال�ستفادة منها يف حتقيق ال�سفافية.  -
فعالية نظم التقارير واجلهاز الرقابي على االأداء مع مراعاة قيم املوؤ�س�سة.  -

تنظيم العالقات بني جمل�ص االأمناء وجمل�ص اجلامعة واأ�سحاب امل�سالح.   -
وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن حتقيق مقومات احلوكمة بفاعلية ي�سمن جناح تطبيق مبادئها، واإحباط ماوالت 
الف�ســل من خالل اعتماد ال�سفافية وامل�ساءلة وامل�ساركة واملقارنة املرجعية مع بع�ص اجلامعات املتميزة، حيث 
يرى الزعانني )2015( اأن احلوكمة اجليدة حتتاج ب�سكل اأ�سا�سي اإىل متتع االإدارة والعاملني بالقدرة الكافية 
على العمل كفريق واحد من اأجل دفع االأجندة اال�ســرتاتيجية، وحتقيق م�سالح االأطراف التي لها م�سلحة يف 
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املوؤ�س�سة، والبعد عن ال�سلوك النفعي. 

اإن دور املوؤ�س�سة يف تطبيق مبادئ احلوكمة، يتحدد يف اجلوانب االآتية )دياب، 2014، 35(:
- امل�ساواة اأمام القانون والنظام ال�سيا�سي والتطبيق الفعال له.  1

2 - توفــري الفر�ــص لــكل فرد ال�ســتغالل طاقاتــه، واحلد من م�ســتوى م�ســاءلة املديرين من خالل التو�ســيح 
الدقيق لعملية �سنع القرار.

- تطوير �سمعة متينة طويلة االأجل للموؤ�س�سة.  3
4 - تطوير هيكلية عمل ت�سمن الثقة يف املدى البعيد بني املوؤ�س�سة واجلهات التنظيمية.

5 - جتنب املمار�سات اخلاطئة وحاالت ال�سلوك النفعي ومراقبة املخاطر املحيطة.
- الدفع باجتاه منهجية التفكري اال�سرتاتيجي على امل�ستوى القيادي.  6

ولعل اأهم اأ�سباب ظهور احلوكمة يف التعليم العايل هو انت�سار ظاهرة الف�ساد وتبعاتها يف املجتمعات، باالإ�سافة 
اإىل ما ياأتي )عقالن، 2015، 17(:

الك�ساد االقت�سادي وامل�سكالت الناجمة عنه يف النفقات العامة، وتدويل اآثار العوملة.  -
التحول االأيديولوجي اجلزئي باجتاه ال�سوق ك�سيغة واعدة للتنظيم الذاتي.  -

زيادة اأهمية اآليات �سنع القرار يف االأمور االإدارية واالأكادميية وزيادة التناف�سية.  -
التحــرر مــن الوهم حول قــدرات احلوكمة اخلا�ســة باحلكومات، وعــدم الثقة فيما يتعلق بــاأداء القطاع   -

العام. 
وفيما يتعلق باالأ�سباب اجلامعية، يرى نزيهة )2010( اأن ظهور احلوكمة اجلامعية جاء نتيجة لظهور منتجني 
جدد للخدمات التعليمية، وتعاظم دور اجلامعات يف االإ�ســالح وتغيري املجتمع، اإ�ســافة اإىل الف�ساد االأكادميي، 
وتراجع العديد من القيم يف املحيط اجلامعي �ســواء كان على م�ســتوى العالقات البيداجوجية اأو على امل�ستوى 

العلمي، وتفاقم اأزمة الثقة بني اجلامعة واملجتمع .

وحــول مبــادئ احلوكمــة، وباالطالع علــى االأدب الرتبوي املتعلق باملو�ســوع، جند اأن معظــم الكتابات حتدثت 
عن: )امل�ساءلة، وال�سفافية، وامل�ساركة، الفاعلية، والكفاءة، التمكني، االأنظمة والقوانني، والعدالة وامل�ساواة، 

والتناف�سية ال�سريفة، واال�ستدامة، والروؤية اال�سرتاتيجية(.

ومهما اختلفت امل�ســامني فاإن العناوين واحدة، حيث ا�ســتندت معظم الدرا�سات مثل درا�سة الزعانني )2015(، 
الزطمة )2016(، مطري )2013(، وغريها على معيارين اأ�سا�سيني يف تق�سيم مبادئ احلوكمة، هما:

الت�ســمينية: التي تتمثل يف االمتثال للقانون، وامل�ســاواة، وامل�ســاركة، وتاأمني فر�ص مت�ساوية لالإفادة من   -
اخلدمات.

امل�ساءلة: وت�سمل التمثيل، والتناف�سية، وال�سفافية، والتمكني، واال�ستدامة.  -
لكــن مبــادئ احلوكمــة اجلامعيــة تكــون �ســلة الــكل باجلــزء، وفيمــا عــدا احلريــة االأكادمييــة والنقديــة 
واملو�ســوعية، فــاإن بقية املبادئ تكاد تكون عامة، ميكن ت�ســمينها يف: احلريــة االأكادميية، الروح النقدية يف 
اجلانب املعريف، االإن�ســاف واملو�سوعية، التعاون الوثيق وال�ســراكة، احلقوق وامل�سوؤوليات، الكفاءة والفعالية، 
 االختيــار باالأف�ســلية، النزاهة وال�ســفافية، الفح�ص املنتظــم للمعايري، االحرتام املتبادل، واال�ســتقرار املايل

 )عقالن، 2015(.
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ولعــل تطبيــق احلوكمــة يف اجلامعات اأيــا كانت مرجعيتهــا يتاأثر بجملة التغريات ال�ســوقية وتغــريات الطلب 
االجتماعي عليها، ومبعدل امل�ســاءلة حول اأدائها اأو خم�س�ســات متويلها، وهذا ما يفر�ص على عملية التطبيق 

جملة من املعوقات تتمثل يف  االآتي )�سراج الدين، 2009، 8(:
- نق�ص االلتزام ومركزية ال�سلطة وبريوقراطية اتخاذ القرار.  1

- نق�ص التمويل لتنفيذ القرارات، وزيادة حدة التناف�سية.  2
- الروح املعنوية املنخف�سة لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص.  3

4 - غياب فكرة التدويل يف ظل املناخ الثقايف والعلمي وال�سيا�سي العام.
- هيمنة اجلانب ال�سيا�سي واالأيديولوجي على اجلانب العلمي.  5

- �سعف املمار�سات الدميقراطية يف اإطار الهياكل اجلامعية.  6
- قلة تاأثري الطلبة وانف�سال املناهج والربامج اجلامعية عن الواقع املجتمعي.  7

8 - انكفاء اجلامعة على ذاتها و�ســعف �ســلتها باملحيط املجتمعي يف ظل النقل واال�ستعارة اخلارجي املتبع يف 
االإ�سالح اجلامعي دون مراعاة التواوؤم مع البيئة. 

وملا كان الهدف الرئي�ســي من امل�ســوؤولية املجتمعية للجامعات �ســمن وظيفة )خدمة املجتمع( هو امل�ســاهمة يف 
التنمية امل�ستدامة التي تهدف اإىل الق�ساء على الفقر، وتوفري ال�سحة للجميع، والعدالة املجتمعية، ومقابلة 
احتياجات املجتمع با�ســتخدام املوارد احلالية، وحتقيق التقدم االجتماعي، وماربة الف�ســاد، فاإن امل�سوؤولية 

االجتماعية ترتكز على عدة مبادئ رئي�سية، على النحو التايل )رحال، 2011، 52(:
احلماية واإعادة االإ�ســالح البيئي واالأخالقي: باأن تقوم على حماية البيئة واإعادة اإ�ســالحها، والرتويج   -
للتنميــة امل�ســتدامة، فيمــا يتعلق باملنتجــات والعمليــات واخلدمات واالأن�ســطة االأخــرى، واإدماج ذلك يف 
العمليــات اليوميــة، وتطويــر وتنفيذ املوا�ســفات واملمار�ســات االأخالقيــة املتعلقة بالتعامل مع اأ�ســحاب 

امل�سلحة.
امل�ســاءلة واملحا�ســبة: وي�ســتوجب اإبداء الرغبة احلقيقية يف الك�ســف عن املعلومات واالأن�سطة بطرائق   -
وفرتات زمنية الأ�ســحاب ال�ســاأن التخــاذ القرارات، وتعميق عالقــات مفتوحة مع املجتمــع الذي تتعامل 
معه تتميز باحل�سا�ســية جتاه ثقافة هذا املجتمع واحتياجاته، وتلعب املوؤ�س�ســة يف هذا اخل�ســو�ص دورًا 
يت�سم باالإيجابية والتعاون وامل�ساركة حيثما يكون ممكنًا يف جعل املجتمع املكان االأف�سل للحياة وممار�سة 

االأعمال. 
وتتحدد ماور امل�سوؤولية املجتمعية للجامعة يف املحاور االآتية )كمال، 2011، 27(: 

مور املعرفة: املرتبط بتح�سني فر�ص التعليم وتطوير هياكل البحث، واإدخال املفاهيم والقيم النوعية   .1
واخللقية املتعلقة بامل�سوؤولية االجتماعية يف جميع اجلوانب التعليمية التعلمية.

مور تقوية الن�سيج املجتمعي: من خالل تو�سع تقوية العالقات بني مكونات املجتمع من اأحزاب وع�سائر   .2
وطوائف، والعمل على ن�سر الدميقراطية والت�سامح، وتدعيم حرية التعبري مبختلف اأ�سكالها.

مــور البيئة والــروات الطبيعية: من خالل اإعــداد املواطنني الذين يقدرون البيئة وي�ســعون الإبقائها   .3
نظيفــة و�ســحية، ويعملــون كل مــا ميكنهم لتجميلهــا والتغلب علــى مواطن اخلطــر القائمــة اأو املحتملة 
فيهــا، وكذلــك اإعداد املواطنني الذين يحافظــون على الروات الطبيعية، ويعملون على تنميتها، وح�ســن 

ا�ستغاللها لل�سالح العام.
مور ال�ســالم: ويت�ســمن ماربة العنف والف�ساد واجلرمية واملخدرات، وغري ذلك من االآفات التي تفتت   .4

ج�سم املجتمع.
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الدراسات السابقة:
لقــد تعــددت الدرا�ســات التي تناولــت متغريات الدرا�ســة احلالية، فحول مو�ســوع احلوكمة جاءت الدرا�ســات 

التالية:
درا�ســة الزطمــة )2016( هدفت التعرف اإىل مدى تطبيق االإدارة املدر�ســية ملبــادئ احلوكمة يف مدار�ص   -
االأنروا، حيث ا�ســتخدم الباحث املنهج الو�ســفي/ التحليلي وطبق ا�ستبانة مكونة من )85( فقرة موزعة 
اإىل )11( جمــاال لعينــة مكونــة من  )367( معلمًا ومعلمــة، وقد اأظهرت النتائــج اأن درجة تقدير عالية 
ملبــادئ احلوكمــة بلغــت )78.8%(، جاء فيها جمال االإدامــة يف املركز االأول، ومبداأ ال�ســفافية يف املركز 
االأخــري، كما اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�ســائية بني متو�ســطات درجــات التقدير تعزى ملتغري اجلن�ص 
ل�ســالح االإنــاث، وملتغــري املحافظة ل�ســالح مافظة غــزة، وال توجد فــروق تعزى ملتغري �ســنوات اخلدمة 

واملوؤهل العلمي.
درا�ســة الزعانــني )2015( هدفت التعرف اإىل دور نظم املعلومات االإداريــة يف تعزيز احلوكمة االإدارية   -
يف وزارة الرتبية والتعليم، بتطبيق ا�ستبانة على )254( موظفًا وموظفة. وقد اأظهرت النتائج اأن درجة 
تقديــر تطبيــق معايري احلوكمــة االإدارية يف وزارة التعليــم كانت كبرية بوزن ن�ســبي )64.82%(، حيث 
جاء جمال اال�ســتجابة والتوافق يف املرتبة االأوىل، وجاء جمال )ال�ســفافية( يف املرتبة االأخرية، واأنه 
ال توجــد فــروق ذات داللة اإح�ســائية بني متو�ســطات درجات تقديــر اأفراد العينة لــدور نظم املعلومات 
االإداريــة يف تعزيــز احلوكمة االإداريــة تعزى اإىل متغريات الدرا�ســة )�ســنوات اخلدمة-اجلن�ص-املوؤهل 

العلمي(.
درا�ســة عقــالن )2015( هدفــت اإىل التعــرف اإىل واقــع اأوليــات احلوكمــة االأكادميية يف كليــة الرتبية   -
بجامعة تعز باليمن، با�ســتخدام  املنهج الو�ســفي /التحليلي وتطبيق ا�ستبانة تت�سمن موؤ�سرات احلوكمة 
املعتمــدة من قبل الرابطة االأمريكية )AAVP( الأ�ســاتذة اجلامعات مكونــة من  )36(فقرة موزعة على 
ثالثــة مــاور على  )50(ع�ســو هيئة تدري�ــص، واأظهرت النتائــج اأن درجة تقدير اأفــراد العينة الكلية 
حــول توافر اأوليات احلوكمــة االأكادميية كانت قليلة، كما اأن مدى الفجوة بــني اأهمية اأوليات احلوكمة 
وتوافرهــا كان كبريًا، ويف الوقت الذي كانت درجة التقديــر الكلية حول اأهمية اأوليات احلوكمة كبرية، 
كمــا اأنه مل توجد فروق ذات داللة اإح�ســائية بني متو�ســطات درجات تقدير اأفــراد العينة حول اأوليات 

احلوكمة تعزى اإىل متغريات )اجلن�ص، الرتبة االأكادميية(.
درا�ســة ال�ســمري )2014( هدفت اإىل الك�ســف عن درجة ممار�ســة مديري املناطــق التعليمية للحاكمية   -
وعالقتهــا مب�ســتوى حتمــل امل�ســوؤولية االجتماعيــة، ولتحقيق ذلــك ا�ســتخدم الباحث املنهج الو�ســفي/ 
التحليلــي، وطبق ا�ســتبانة على عينة)200( مديرًا ومديرة، وتو�ســلت الدرا�ســة اإىل اأن درجة ممار�ســة 
مديري املناطق للحاكمية كانت متو�ســطة، كما اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�ســائية بني متو�ســطات 
درجــات تقديــر اأفــراد العينــة ملمار�ســة احلاكميــة تعــزى للمتغــريات )اجلن�ص، املوؤهــل العلمي، �ســنوات 

اخلدمة(.
درا�ســة نا�ســر الدين )2012( هدفت اإىل ا�ستق�ساء احلاكمية يف جامعة ال�ســرق االأو�سط من وجهة نظر   -
اأع�ســاء هيئة التدري�ص، با�ستخدام  املنهج الو�ســفي/التحليلي وتطبيق ا�ستبانة على )113( ع�سو هيئة 
تدري�ص، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن درجة التقدير الكلية لتطبيق احلاكمية يف اجلامعة كان مرتفعًا بوزن 
ن�ســبي81.6% واأن ال�ســفافية احتلت املركــز االأول، يف حني كانت هناك فروق ذات داللة اإح�ســائية بني 
متو�ســطات درجات التقدير تعزى ملتغري �ســنوات اخلدمة ل�ســالح )اأكر من �ســنتني( وملتغري الكلية ل�سالح 

الكليات التعليمية.
درا�ســة Uddinا)2010( هدفــت التعرف اإىل تاأثري تطبيق مبادئ احلكم الر�ســيد علــى التنمية املحلية   -
يف بنجالد�ص، حيث ا�ســتخدم الباحث املنهج الو�ســفي، واعتمدت الدرا�سة على مراجعة وحتليل الوثائق 
املن�ســورة،  واأظهــرت النتائج اأن تطبيق معايري احلكم الر�ســيد يف بنجالدي�ص اأمــر نادر احلدوث يف الواقع 
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العملي، وي�سكل الف�ساد عقبة كبرية اأمام تطبيق احلكم الر�سيد، كما اأن عملية �سنع القرار لي�ست �سفافة.
التعليمــي،  النظــام  اإىل فعاليــات احلكومــة يف  التعــرف  Hallak وPoissonا)2006( هدفــت  درا�ســة   -
ومتطلبات تطبيق املحا�ســبة ال�ســفافية يف املوؤ�س�ســات التعليميــة، ولتحقيق ذلك ا�ســتخدم الباحث املنهج 
اال�ســتقرائي التحليلي من خالل حتليل القرارات امللزمة خــالل )2000-2005( واأظهرت النتائج اأهمية 
احلوكمة يف تر�سيد عملية القرار الرتبوي، واإدارة النظم التعليمية، وكذلك ت�سمني احلوكمة املوؤ�س�سية 
مــن خــالل طرائــق ومنهجيــات التخطيــط التعليمــي يــوؤدي اإىل تفعيل نظــم املحا�ســبية، واأن امل�ســاءلة 

وال�سفافية توؤثران ب�سكل ملحوظ يف امل�ساركة.
وحول امل�سوؤولية االجتماعية للجامعات جاءت:

درا�ســة االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ســاءلة )اأمان( )2016( هدفت اإىل تقدم اإطار مقرتح لتنمية ممار�سات 
القيادة الناعمة لن�ســر ثقافة مكافحة الف�ســاد االإداري يف اجلامعات الفل�ســطينية، حيث مت ا�ســتخدام املنهج 
الو�ســفي/التحليلي بتطبيــق ا�ســتبانة على )153( موظفًا اأكادمييــًا واإداريًا يف )اجلامعة االإ�ســالمية، جامعة 
فل�سطني، جامعة االأق�سى(، واأظهرت النتائج اأن اإدارة اجلامعية متار�ص القيادة الناعمة لن�سر ثقافة مكافحة 

الف�ساد بن�سبة )%78.9(. 

ودرا�ســة عي�ســى وال�ســيفي )2016( هدفــت التعــرف اإىل دور اجلامعات يف تر�ســيخ قيم النزاهة وال�ســفافية، 
ومن ثم تقدمي اإطار مقرتح لالرتقاء بهذا الدور، حيث ا�ســتخدمت الدرا�ســة املنهج الو�سفي/التحليلي بتطبيق 
ا�ستبانة على )575( طالبًا وطالبة من اجلامعات الفل�سطينية، واأظهرت النتائج درجة التقدير لدور اجلامعات 
جاءت كبرية بوزن ن�ســبي)68.15%(، واأنه توجد فروق ذات داللة اإح�ســائية بني متو�سطات ودرجات تقدير 

اأفراد العينة تعزى ملتغري اجلن�ص وذلك ل�سالح الذكور، وملتغري اجلامعة ل�سالح اجلامعة االإ�سالمية.
ثــم درا�ســة هللــو )2013( هدفــت التعــرف اإىل دور اجلامعات الفل�ســطينية يف خدمة املجتمع املحلي يف �ســوء 
م�ســوؤوليتها االجتماعية، حيث ا�ســتخدم املنهج الو�ســفي/ التحليلي، وطبقت ا�ســتبانة مكونة من )87( فقرة، 
على عينة مكونة من )158( ع�ســو هيئة تدري�ص، وتو�ســلت الدرا�ســة اإىل اأن دور اجلامعة يف خدمة املجتمع 
 ،)% يف �ســوء م�ســوؤوليتها االجتماعية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية ال يرتقى ملعدل اأكر من )60 
وعدم وجود فروق ذات داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى داللة )α=0.05( حول دور اجلامعة يف خدمة املجتمع 
يف �ســوء م�ســوؤوليتها االجتماعيــة تعــزى للمتغريات ال�سخ�ســية )اجلن�ص، والعمــر، و�ســنوات اخلدمة، ومكان 

العمل(.
درا�سة �سوادي )2013( هدفت التعرف اإىل دور اجلامعة يف وقاية اأ�ساتذتها وطلبتها من احتماالت االنزالق يف 
ممار�ســة الف�ساد االإداري، ولتحقيق ذلك اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي بتطبيق ا�ستبانة على )25( 
ع�ســو هيئة تدري�ص، و)111( طالبًا وطالبة، وتو�ســلت النتائج اإىل اأن اجلامعة تقوم بدور متو�ســط يف جمال 
مكافحة الف�ســاد، وكان من اأهم مظاهر الف�ســاد اأن 22% من االأ�ســاتذة يدر�سون موادًا بعيدة عن تخ�س�ساتهم، 
% من العينة يوؤمنون بدور اجلامعة  واأن 85% من الذين ي�سهمون يف و�سع املناهج من ذوى اخلربة القليلة، 66 

يف ماربة الف�ساد.

درا�ســة Dahan وSenolا)2012( هدفت التعرف اإىل دور جامعة بيلجي ا�ســطنبول يف ممار�ســة امل�ســوؤولية 
االجتماعية، باتباع املنهج الو�ســفي )درا�ســة احلالة( من خالل املقابلة ال�سخ�ســية مع االأمني العام للجامعة 
وامل�ســاعدين، واال�ستعانة بالوثائق املن�ســورة ودليل الطالب، واملوقع االلكرتوين، وخطة العمل جلمع البيانات 
الثانوية، وتو�ســلت الدرا�سة اإىل اأن جتربة جامعة بيلجي ا�سطنبول يف جمال امل�سوؤولية االجتماعية جتربة 
ناجحــة، حيــث يوجــد يف اجلامعــة )14( مركــزا تقدم خدمــات للمجتمــع والباحثــني، مثل مركز الدرا�ســات 
البيئيــة والطاقــة، ومركــز البحوث الفكريــة امللكية، ومركز درا�ســات املجتمع املدين، كما تو�ســلت الدرا�ســة 
اإىل اأن اجلامعــة متنــح 4 % مــن الدخــل اإىل هذه املراكز، كذلك ا�ســتيعاب اإجراءات وممار�ســات امل�ســوؤولية 

االجتماعية للجامعة كان مهمًا جدًا الكت�ساب �سمعة طيبة وميزة تناف�سية قوية.
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امل�ســوؤولية  واقــع  اإىل  التعــرف  هدفــت  وDaraeiا)2011(   Salamzadeh ا   ،Shafaei ا   ،Nejati درا�ســة 
االجتماعية يف اأف�ســل ع�ســر جامعات حول العامل ح�ســب ت�ســنيف تاميز للتعليم العايل عام 2009، من خالل 
املواقع االلكرتونية لهذه اجلامعات، وا�ستك�ساف متواها والتقارير ال�سنوية للجامعات، وا�ستخدمت الدرا�سة 
منهجيــة حتليــل املحتوى للمواقع االلكرتونية، ومت حتديد وا�ســتخدام �ســبعة جماالت اأ�سا�ســية للم�ســوؤولية 
االجتماعية، هي: االإدارة التنظيمية، وحقوق االإن�ســان، وممار�ســات العمل، والبيئة، واملمار�ســات الت�ســغيلية 
العادلة، وق�ســايا الزبائن )الطالب(، وم�ســاركة املجتمع املحلي وتنميته، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اهتمام 
كبــري لــدى هذه اجلامعات يف جماالت امل�ســوؤولية االجتماعيــة، واأنها تقدم معلومات كافيــة عن اخلدمات التي 
تقدمها، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اهتمام معظم هذه اجلامعات مبو�سوع ال�سفافية وامل�ساءلة من خالل تقدمي 

احلقائق واالأرقام على �سكل تقارير PDF على االإنرتنت وميكن الو�سول اإليها جلميع الزوار.

درا�سة جابر ومهدي )2011( هدفت التعرف اإىل اأبرز اأ�س�ص ومبادئ ال�سراكة الفاعلة بني اجلامعات وموؤ�س�سات 
املجتمع، وو�سع روؤية لتفعيل دور اجلامعات لتعزيز مفاهيم امل�سوؤولية االجتماعية، والك�سف عن اأثر متغريات 
الدرا�ســة )اجلن�ص، امل�ستوى، االأن�ســطة( يف التعرف اإىل تعزيز مفاهيم امل�سوؤولية االجتماعية عرب اجلامعات 
الفل�ســطينية وامل�ســرية، وتكّون جمتمع وعينة الدار�ســة من )549( طالبًا من جامعة حلوان مب�سر، و)445( 
طالبًا من جامعة االأزهر بغزة، وا�ســتخدم الباحث املنهج الو�ســفي، بتطبيق ا�ستبانة مكونة من)108( فقرات، 

واأظهرت النتائج اأن دور اجلامعة يف تعزيز مفاهيم امل�سوؤولية االجتماعية جاء متو�سطًا.

التعليق على الدراسات السابقة:
مــن خــالل االطالع على الدرا�ســات التي مت االطالع عليهــا ذات العالقة مبتغريات الدرا�ســة احلالية، وجد اأن 
هنــاك بع�ــص جوانب االتفــاق واالختالف، فمــن حيث الهــدف اتفقت مع درا�ســة الزطمــة )2016(، وعقالن 
)2015( ونا�سر الدين )2012( يف اجلزء االأول مع االختالف يف بيئة التطبيق، واختلفت مع درا�سة الزعانني 
)2015(، Uddinا)2010(، يف اأنهــا ركــزت علــى اأثر احلوكمة على متغريات اأخرى، ومــن حيث بيئة التطبيق 
والعينــة فقــد اتفقــت مــع درا�ســة عقــالن )2015(، و�ســوادي )2013(، Gresi ا وIsil ا )2012(، واختلفت مع 
درا�ســة الزعانــني )2015(، والزطمــة )2016(، ومن حيــث املنهج واالأداة اتفقت الدرا�ســة احلالية مع جميع 

الدرا�سات ال�سابقة با�ستخدام ا�ستبانة جلمع املعلومات من اأفراد عينة الدرا�سة.

ولعل ما مييز الدرا�ســة احلالية عن �ســابقاتها اأنها تبحث يف مدى تطبيق مبادئ احلوكمة باجلامعات وعالقته 
مب�سوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ساد، وهو ما مل يتوفر يف اأي درا�سة اأخرى يف حدود علم الباحثني.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 

اتبع الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي الإجناز هذه الدرا�سة، ملالءمته ملو�سوع واأهداف الدرا�سة، حيث "يدر�ص 
املنهج الو�سفي التحليلي ظاهرة اأو حدثًا اأو ق�سية موجودة حاليًا ميكن احل�سول منها على معلومات جتيب على 

اأ�سئلة البحث دون تدخل فيها" )االأغا واالأ�ستاذ، 2000، 80(.

جمتمع الدرا�سة وعينتها:
يتكــون جمتمــع الدرا�ســة من جميع اأع�ســاء هيئة التدري�ــص يف اجلامعات الفل�ســطينية )االأزهر، االإ�ســالمية، 
االأق�ســى( البالــغ عددهــم )726( اأكادمييــا موزعــني علــى اجلامعــات )187 يف االأزهــر، 283 يف االإ�ســالمية، 
256 يف االأق�ســى( وقــد مت حتديد عينــة الدرا�ســة بالطريقة الع�ســوائية الطبقية بتوزيع مفرداتها بن�ســب 
 تكافــئ التوزيــع احلقيقي يف اجلامعات، ونظرًا لطبيعة الدرا�ســة، مت تقدير حجم العينــة املبدئي من القانون

:)Kotrlik & Higgins, 2001, 34 (
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وحيث اإن احتمال موافقة اأفراد العينة على فقرات اال�ستبانة غري معروف يف اأي من الدرا�سات ال�سابقة، فاإننا 
نفرت�ص اأن قيمة  p  ت�ســاوي 0.5 وبالتايل تكون قيمة  q  ت�ســاوي 0.5. وباعتبار اأن مقدار اخلطاأ يف التقدير 

ي�ساوي 0.05 فاإن التقدير املبدئي حلجم العينة من كل املناطق يح�سب كالتايل:

 وحيــث اإن حجم جمتمع الدرا�ســة الكلي)726( اأكادمييــا من املثبتني يف اجلامعات مل الدرا�ســة، فباالإمكان 
تخفي�ص حجم العينة منها قلياًل با�ستخدام القانون التايل:    

. N حيث       احلجم املبدئي للعينة، حجم املجتمع

وبالتايل فاإن حجم العينة املخف�ص يح�سب كالتايل: 

وعليــه كان حجــم العينة الفعلية املطلوب للتطبيــق هو )252( ونظرًا حلاالت عدم اال�ســتجابة املتوقعة قام 
الباحــث بتوزيع )300( ا�ســتبانة جلمــع البيانات، بحيث متثلت وحدات املعاينة يف اأع�ســاء هيئة التدري�ص يف 
اجلامعات الثالث، وبهذا متثل عينة الدرا�ســة ما ن�ســبته )42.7%( من حجم جمتمع الدرا�ســة الكلي، وقد مت 
ا�سرتداد ما جمموعة )297( ا�ستبانة مبا ميثل ن�سبة ا�سرتداد 99 % من جمموع اال�ستبانات املوزعة ومبا ميثل 

41% من حجم جمتمع الدرا�سة الكلي.

واجلدول )1( يو�سح توزيع عينة الدرا�سة ح�سب املتغريات الت�سنيفية.
جدول )1(: توزيع عينة الدرا�صة بح�صب البيانات ال�صخ�صية

الن�سبةالتكرارالتخ�س�ص
11739.4علمي

18060.4اإن�صاين
الن�سبةالتكراراجلن�ص

27492.3ذكور
237.7اإناث

الن�سبةالتكرار�سنوات اخلدمة
8930.0اأقل من 7�صنوات

13043.8 7-15�صنة
7826.2اأكرث من 15 �صنة
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اأداتا الدرا�سة:

االأوىل: مت ا�ســتخدام اأداة اال�ســتبانة لقيا�ــص مــدى تطبيــق مبــادئ احلكومــة من وجهــة نظر اأع�ســاء هيئة 
التدري�ص، ومت تق�سيم االأداة اإىل ق�سمني رئي�سيني:

االأول: البيانات ال�سخ�سية )اجلن�ص، التخ�س�ص، �سنوات اخلدمة(.

الثاين: يتكون من  )43(فقرة موزعة على ثالثة جماالت: )امل�ســاءلة وال�سفافية يف اأوجه امل�ساركة، العدالة 
وامل�ساواة من اأجل التمكني، الكفاءة والفاعلية (.

الثانية: ا�ستبانة لتقدير م�سوؤولية اجلامعات االجتماعية يف مكافحة الف�ساد وتتكون من )25( فقرة.

ا�ستخدمت اال�ستبانة مقيا�ص ليكرت اخلما�سي )Likert Scale( املكون من خم�ص رتب ترتاوح بني كبرية جدًا 
اإىل �ســعيفة جــدًا لتحديــد درجة االحتيــاج بحيث اأعطيت درجة معينة لكل ا�ســتجابة كمــا يظهر يف جدول 

.)2(
جدول )2(: اأوزان اخليارات يف مقيا�ض ليكرت اخلما�صي

�سعيفة  جدا�سعيفةمتو�سطةكبريةكبرية جدًاالتوافر
54321الدرجة

وبالتايل ترتاوح الدرجة على املقيا�ص لال�ستبانة االأوىل بني )43 – 215( درجة، وبني )25 – 125( للثانية، 
ويف هذه الدرا�ســة مت اعتماد الو�ســط احل�ســابي للمقيا�ص، بحيث ت�ســري الدرجة املنخف�سة اإىل تدين املوافقة 
على ما جاء يف الفقرة من وجهة نظر اأفراد العينة، بينما تدل الدرجات املرتفعة على ارتفاع درجة املوافقة، 

وحتدد درجة التقدير من خالل مدى تدريج ليكرت اخلما�سي هو

:)3( اجلدول  يف  كما   ،)% - 1=4( وطول الفرتة )0.8( بوزن ن�سبي )16   5(
جدول )3(: التقدير لفقرات جمالت اأداة الدرا�صة

درجة االحتياجالوزن الن�سبيطول اخللية
1.8 - �صعيفة جداًمن 20 اإىل 136 

2.6 - �صعيفةاأكرب من 36.0 اإىل 52اأكرب من 1.8 
3.4 - متو�صطةاأكرب من 52.0 اإىل 68اأكرب من 2.6 
4.2 - كبريةاأكرب من 68.0 اإىل 84اأكرب من 3.4 
5 - كبرية جداًاأكرب من 84.0 اإىل 100اأكرب من 4.2 
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�سدق اال�ستبانات: 
اأ . �سدق املحكمني )الظاهري(:

الختبار مدى �ســالحية اال�ســتبانة، عر�ص الباحث اال�ســتبانة ب�ســكلها االأويل على )11( من املحكمني بهدف 
احلكم على �ســالحيتها جلهة قيا�ص ما �ســيغت من اأجل قيا�ســه وان�سجام اجتاهات اأ�ســئلتها وترتيبها ومالءمة 
طول فقراتها، والتاأكد من و�ســوح و�ســالمة �ســياغتها وكفاية خياراتها، وقد ا�ستجاب الباحث للتعديالت التي 

اتفق عليها غالبية املحكمني، وا�سرت�سد ببقية التعليقات، حتى اأ�سبحت جاهزة للتطبيق.

ب . �سدق االت�ساق الداخلي:

مت التحقق من �ســدق االت�ساق الداخلي من ا�ســتجابات العينة اال�ستطالعية، وح�ساب معامل ارتباط بري�سون 
)Pearson’s Correlation Coefficient( لكل فقرة من فقرات اال�ستبانة. واجلدول )4( يبني معامالت 

االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية للمجال يف اال�ستبانة. 
جدول )4(: معامالت ارتباط درجة كل فقرة من ال�صتبانة مع درجة املجال الذي تنتمي اإليه

 معاملم
االرتباط

 م�ستوى
الداللة

 معاملم
االرتباط

 م�ستوى
الداللة

 م�ستوىم
الداللة

 معامل
االرتباط

اال�ستبانة االأوىل

املجال االأول: امل�ساءلة وال�سفافية:
10.7880.0020.5550.0130.7170.00
40.8070.0050.7530.0060.7350.00
70.6420.0080.8270.0090.5410.00

100.7560.00110.7290.00120.6970.00
130.8340.00140.7660.00150.6780.00

املجال الثاين: العدالة وامل�ساواة:
10.6810.0020.3850.01830.7670.01
40.7320.0050.5780.0060.7760.00
70.4830.00380.7550.0090.6690.00

100.7250.00110.8320.00120.7900.01
130.4600.005140.5420.00150.6300.00
160.4440.007170.6550.00180.3710.022
190.8070.01200.7530.00

املجال الثالث: الكفاءة والفاعلية:
10.7560.0020.7290.0030.6970.00
40.6110.0050.7660.0060.6780.00
70.7970.0080.7190.00
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جدول )4(: يتبع

 معاملم
االرتباط

 م�ستوى
الداللة

 معاملم
االرتباط

 م�ستوى
الداللة

 م�ستوىم
الداللة

 معامل
االرتباط

اال�ستبانة الثانية:
10.7010.0020.7170.0030.7450.00
40.7420.0050.7350.0060.3510.031
70.7350.0080.5410.0090.7690.00

100.4810.004110.8250.00120.6110.00
130.6610.00140.5650.00150.7150.00
160.8090.00170.6620.00180.8150.00
190.4370.009200.6290.00210.7120.00
220.6940.00230.6450.00240.7710.00
250.5330.001

يت�سح من اجلدول )4( اأن هناك ارتباطًا دااًل اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )α=0.05( بني كل فقرة والدرجة 
الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه، مما يدلل على �سدق االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانتني.

ج. �سدق االت�ساق البنائي: 

يو�ســح جــدول )5( معامالت االرتباط بني درجة كل مور من ماور اال�ســتبانة مــع الدرجة الكلية لفقرات 
اال�ســتبانة والــذي يبــني اأن معامــالت االرتبــاط املبينــة دالة عند م�ســتوى داللــة )0.05(، حيــث اإن القيمة 
االحتمالية لكل مور اأقل من )0.05( وقيمة r املح�سوبة اأكرب من قيمة r اجلدولية والتي ت�ساوي )0.361(.

جدول )5(: معامل الرتباط بني معدل كل حمور مع املعدل الكلي لفقرات ال�صتبانة

القيمة االحتماليةمعامل االرتباطعنوان املجالم

اال�ستبانة االأوىل:
0.000**0.828امل�صاءلة وال�صفافية يف اأوجه امل�صاركةالأول

0.000**0.931العدالة وامل�صاواة من اأجل التمكنيالثاين

0.000**0.857الكفاءة والفعاليةالثالث

0.000**0.713اال�ستبانة الثانية:

 0.361     قيمة r اجلدولية عند م�صتوى دللة 0.05 ودرجة حرية "28" ت�صاوي 

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.1


المجلة العربيـة لضمـان 20
جودة التعليم الجامعي

د. ممود عبد املجيد ع�سـاف 
املجلد احلادي ع�صر العدد )37( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.1

:)Reliability( ثبات فقرات اال�ستبانة

:)Split-Half Coefficient( 1 - طريقة التجزئة الن�سفية

مت اإيجــاد معامــل ارتبــاط بري�ســون بــني درجــة الفقــرات فرديــة الرتبــة ودرجة الفقــرات زوجيــة الرتبة 
 لــكل بعــد، وقــد مت ت�ســحيح معامــالت االرتبــاط با�ســتخدام معامــل ارتبــاط �ســبريمان بــراون للت�ســحيح

 )Spearman-Brown Coefficient( ح�سب املعادلة  : معامل الثبات =   

حيث ر معامل االرتباط، واجلدول )6( يبني اأن هناك معامل ثبات كبري ن�سبيًا لفقرات اال�ستبانتني.
جدول )6(: معامل الثبات )طريقة التجزئة الن�صفية(

معامل االرتباط امل�سححمعامل االرتباطعدد الفقراتاملجالم

اال�ستبانة االأوىل:
150.9160.956امل�صاءلة وال�صفافية يف اأوجه امل�صاركةالأول

200.8520.920العدالة وامل�صاواة من اأجل التمكنيالثاين

80.7690.869الكفاءة والفاعليةالثالث

430.9450.972جميع املجالت

250.9630.981اال�ستبانة الثانية:

:Cronbach's Alpha  2 - طريقة كرونباخ األفا

ا�ستخدم الباحثان معامل كرونباخ األفا لقيا�ص ثبات اال�ستبانة كطريقة ثانية لقيا�ص الثبات وقد يبني جدول 
)7( اأن معامالت الثبات مرتفعة.

جدول )7(: معامل الثبات )طريقة كرونباخ األفا(

معامل الفاعدد الفقراتاملجالم

اال�ستبانة االأوىل:
150.942امل�صاءلة وال�صفافية يف اأوجه امل�صاركةالأول

200.916العدالة وامل�صاواة من اأجل التمكنيالثاين

80.856الكفاءة والفاعليةالثالث

430.962جميع املجالت

250.958اال�ستبانة الثانية:
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نتائج الدراسة ومناقشتها :
ال�ســوؤال االأول: مــا م�ســتوى تطبيــق مبادئ احلوكمــة يف اجلامعات الفل�ســطينية من وجهة نظر اأع�ســاء هيئة 

التدري�ص فيها؟

لالإجابة عن هذا الت�ســاوؤل مت ا�ســتخدام املتو�ســط احل�ســابي واالنحراف املعياري والوزن الن�ســبي والرتتيب، 
واجلدول التايل يو�سح ذلك:

جدول )8(: املتو�صط احل�صابي والنحراف املعياري لكل جمال من جمالت ا�صتبانة )مبادئ احلوكمة(

املتو�سط املجال
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الن�سبي

درجة الرتتيب
التقدير

كبرية 3.730.8274.513امل�صاءلة وال�صفافية يف اأوجه امل�صاركة
كبرية3.760.7475.222العدالة وامل�صاواة من اأجل التمكني

كبرية3.830.7476.631الكفاءة والفاعلية

كبرية3.760.7375.24الدرجة الكلية 

يت�ســح من اجلدول اأن م�ســتوى تطبيق مبادئ احلوكمة من وجهة نظر اأفراد العينة يف اجلامعات الفل�ســطينية 
كان كبريا عند وزن ن�سبي )75.24 %(، حيث جاء جمال )الكفاءة والفاعلية( يف املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي 
اأن  ويالحظ   ،)%  74.51( ن�ســبي  بوزن  االأخرية  املرتبة  يف  وال�ســفافية(  )امل�ســاءلة  وجمال   ،)%  76.63(

جميع الدرجات للمجاالت جاءت كبرية ومتقاربة.

وقد تعزى درجة التقدير الكبرية اإىل قناعة اأفراد العينة باأن اجلامعة موؤ�س�ســة اجتماعية قيمية م�ســوؤولة 
عن تخريج القادة وال�ســاحلني يف املجتمع، والتي يجب اأن تت�ســم بال�ســالح، وكذلك ارتفاع وترية املناف�سة بني 
اجلامعــات يف مافظــات غــزة، وتكــرار معظم التخ�س�ســات فيهــا األزمها بالبحــث عن اجلــودة بتطبيق مبادئ 
احلوكمــة. وتتفــق هذه النتيجة مع ما جاءت به درا�ســة الزطمة )2016(، نا�ســر الديــن )2012(، الزعانني 

)2015(، هللو )2015(، مطري )2013( رغم اختالف بيئة التطبيق.

وقــد يعــزى ال�ســبب يف اأن جاء جمــال )الكفــاءة والفاعليــة( يف املرتبــة االأوىل اإىل النظرة اال�ســرتاتيجية 
للجامعات الداعمة ال�ستدامة امليزة التناف�سية يف الوقت الذي تعاين فيه من �سائقة مالية اأثرت على اأدوارها 
امل�ســتقبلية من حيث �ســمان تدفق �ســريان املعرفة واالعتماد على املوارد الب�سرية القادرة على االبداع، وهذا 
يختلف مع ما جاءت به درا�ســة الزعانني )2015( التي جاء فيها املجال يف املرتبة الرابعة، ودرا�ســة الزطمة 

)2016( التي جاء فيها املجال يف املرتبة ال�ساد�سة.

وقد يعزى ال�سبب يف اأن جاء جمال )امل�ساءلة وال�سفافية( يف املرتبة االأخرية اإىل وجود جمموعة من املوؤثرات 
على االلتزام بهذه املبادئ، فرغم اأن اجلامعة جامعة النخبة، وتتبنى التدوير الوظيفي ح�ســب االأنظمة، اإال 
اأن الــوالءات االجتماعيــة واالعتبارات التنظيميــة حتول دون احلد من املحاباة اأحيانــًا، واختالل التدرج يف 
نوع العقوبة على املخالفات، وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة الزعانني )2015(، ومطري )2013( التي اأرجع 

فيها ال�سبب اإىل النزعات الذاتية والغمو�ص يف االإدارة.
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املجال االأول: امل�ساءلة وال�سفافية يف اأوجه امل�ساركة:
جدول )9(: املتو�صط احل�صابي والنحراف املعياري والوزن الن�صبي لفقرات املجال الأول

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
 درجة الرتبةالن�سبي

املوافقة

تتبنى اجلامعة �صيا�صة التدوير الوظيفي ل�صمان جودة 1
كبرية3.591.1271.7612العمل وقطع التفرد.

تواجه اجلامعة اأي مظهر من مظاهر الف�صاد الإداري 2
كبرية3.920.9578.373واملايل.

كبرية3.841.0076.754ت�صع الإدارة اآلية وا�صحة للم�صاءلة الإدارية.3
كبرية3.791.0175.845تلزم الإدارة العاملني بتقدمي تف�صريات وا�صحة لقراراتهم.4
كبرية3.571.1671.5014ت�صتند اجلامعة اإىل معلومات موثوقة عند امل�صاءلة الإدارية.5
كبرية3.701.0173.959ت�صيد الإدارة دور وروؤى اأع�صاء هيئة التدري�ض املبدعة.6

تتبنى اجلامعة الو�صوح والإف�صاح يف الثقافة التنظيمية من 7
كبرية3.591.1071.7213باب حرية التعبري.

كبرية3.991.0679.802توؤمن الإدارة بحق املجتمع املحلي يف  مراقبة اأدائها.8
كبرية3.731.1174.557تتبع الإدارة التدرج يف العقوبة تبعاً لتكرار املخالفة.9

تتبنى اجلامعة �صيا�صة النفتاح والو�صوح يف التعامل 10
كبرية3.761.1575.196الداخلي واخلارجي.

تطلع الإدارة العاملني على ال�صيا�صة املالية واملوازنة ب�صكل 11
كبرية3.591.1171.8411دوري.

ت�صرك الإدارة جميع العاملني يف اتخاذ القرار واإدارة 12
كبرية3.691.0273.8810ال�صراع.

تعتمد اجلامعة منهج تقدمي الن�صح والإر�صاد والبتعاد عن 13
كبرية3.701.0874.018اأ�صلوب الرقابة املحكمة.

حتمي اجلامعة من يك�صف التجاوزات والنحرافات يف 14
متو�صطة3.201.2364.0415ال�صلوك الإداري.

كبرية جدا4.210.8984.201تظهر الإدارة نتائج التقييم جلميع العاملني ب�صكل علني.15

متو�ســطة  ما بني   )% يت�ســح من اجلدول ال�ســابق اأن امل�ســتوى يف هذا املجال تراوح ما بني ) 64.04 - 84.20 
وكبرية جدًا، حيث جاءت فقرتا املرتبة االأوىل واالأخرية على النحو االآتي:

الفقــرة )15( "تظهــر االإدارة نتائــج التقييــم جلميــع العاملني ب�ســكل علنــي." يف املرتبة االأوىل بوزن ن�ســبي 
)84.20 %(، وقــد يعــزى ال�ســبب يف ذلــك اإىل اعتبــار اأفــراد العينة اأن اإعــالن النتائج نوعًا من امل�ســاءلة 
غــري املعلنة، فهي ت�ســجيع للعمل اجلاد، اأو حتذير للمق�ســرين فيــه، فهو مبثابة مفز لــالأداء اجليد، اأو ملزمًا 

بالتح�سني، وهو ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة عقالن )2015(.
الفقرة )14( "حتمي اجلامعة من يك�ســف التجاوزات واالنحرافات يف ال�ســلوك االإداري." يف املرتبة االأخرية 
املجتمع،  يف  للجامعة  املوؤ�س�ســي  املوقع  ح�سا�ســية  اإىل  ذلك  يف  ال�ســبب  يعزى  وقد   ،)% بوزن ن�ســبي )64.04 
والتزام اجلامعة جتاه املجتمع يف ماربة كل اأوجه الف�ساد حفاظًا على �سمعتها، ور�سالتها يف تخريج القيادات 
املجتمعية والقوة الب�سرية النزيهة القادرة على البناء والتطوير، وهو ما اأكدته درا�سة نا�سر الدين )2012(.

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.1


23 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. ممود عبد املجيد ع�سـاف 
املجلد احلادي ع�صر العدد )37( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.1

املجال الثاين: العدالة وامل�ساواة من اأجل التمكني:
جدول )10(: املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لفقرات املجال الثاين

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
 درجة الرتبةالن�سبي

املوافقة

تت�صم اإجراءات العمل الإدارية والتنظيمية يف اجلامعة 1
كبرية4.100.9282.091بالو�صوح وال�صهولة.

كبرية4.010.9580.142توفر فر�ض للم�صاركة يف انتخابات نقابة العاملني.2
كبرية3.631.0572.5815حتمي اجلامعة حقوق العاملني وتدافع عنها دون متييز.3

تتيح الإدارة فر�ض الرتقي بالت�صاوي ح�صب الجتهاد 4
كبرية4.000.9880.073ال�صخ�صي.

لدى اجلامعة �صيا�صة مرنة للتعامل مع ذوي الحتياجات 5
كبرية3.761.0175.2511اخلا�صة من الطلبة والعاملني.

كبرية3.751.0674.9513يتم تطبيق القانون بنزاهة على جميع العاملني.6
كبرية3.980.9779.525يوفر نظام اجلامعة احلماية الكاملة حلقوق املوظفني.7

8
توفر اجلامعة توافقاً بني امل�صتويات الإدارية املختلفة 

)العليا – الو�صطى – الدنيا( على اأ�صا�ض التناف�ض 
ال�صريف.

كبرية3.831.0776.539

كبرية3.891.1177.718توفر اجلامعة نظاماً اإلكرتونياً معلناً لل�صكاوى.9

لدى اجلامعة خطة ا�صرتاتيجية وا�صحة حول تنفيذ 10
كبرية3.591.1471.7016القرارات وفق الأولوية.

ت�صرك جميع العاملني يف �صياغة روؤية ور�صالة اجلامعة 11
كبرية4.000.8980.004واأهدافها ال�صرتاتيجية.

كبرية3.920.9678.437متنح اجلامعة �صالحيات لكافة العاملني لإجناز مهامهم.12

تتحرى اجلامعة الكفاءة وعوامل التاأثري على امليزة 13
متو�صطة3.261.1865.2420التناف�صية عند اختيار القيادات.

تتبنى اجلامعة نظاماً عادًل للحوافز ي�صجع العاملني على 14
كبرية3.960.9679.256الإجناز والإبداع.

تدعم اجلامعة التقاليد التنظيمية النتقالية بطريقة 15
كبرية3.771.0375.3610امل�صاركة.

تدعم اجلامعة امل�صاواة يف الطالع على املعلومات املرتبطة 16
متو�صطة3.391.1967.7319بالعمل.

ت�صجع اإدارة اجلامعة الإجناز اجلمعي )العمل بروح 17
كبرية3.721.0974.3514الفريق(.

ت�صعى اجلامعة اإىل بث روح التعاون ون�صر الألفة بني 18
كبرية3.761.1075.2212العاملني.

كبرية3.461.1069.1217تعتمد مبداأ تفوي�ض ال�صالحيات ح�صب الخت�صا�ض.19

تعلن اجلامعة �صنوياً عن التحديثات يف النظام الإداري 20
كبرية3.441.1768.7518والأكادميي.
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%( ما بني متو�سطة وكبرية،  يت�ســح من اجلدول )10( اأن م�ســتوى هذا املجال تراوح ما بني )65.24 - 82.09 
حيث جاءت فقرتا املرتبة االأوىل واالأخرية على النحو االآتي:

الفقــرة )15( "تت�ســم اإجــراءات العمل االإداريــة والتنظيمية يف اجلامعة بالو�ســوح وال�ســهولة." يف املرتبة 
االأوىل بوزن ن�سبي )82.09 %(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اإجراءات العمل الوا�سحة وال�سهلة متثل 
ميزة م�سجعة على االنت�ساب للجامعة، وتعزز من �سمعتها ال�سوقية بني اجلامعات االأخرى، اأو اإىل قناعة اأفراد 

العينة بنجاح وجودة النظام االإداري يف اجلامعة التي يعملون فيها، وهذا ما اأكدته درا�سة اأمان )2016(.

 الفقــرة )13( "تتحــرى اجلامعــة الكفــاءة وعوامــل التاأثــري علــى امليزة التناف�ســية عنــد اختيــار القيادات.
%(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اختيار القيادات واالإدارة  " يف املرتبة االأخرية بوزن ن�سبي )65.24 
العليا يف اجلامعات الفل�ســطينية له جمموعة من االعتبارات غــري الكفاءة، حيث اإن مرجعية بع�ص اجلامعات 
)حزبية( والبع�ص االآخر خا�ســة، وهنا ي�ســبح من ال�ســعب حتري عوامل التاأثري على امليزة التناف�ســية، رغم 
دعــوة اجلامعــة لها والعمل على حتقيقها يف جماالت غري اختيار القيادات، وهو ما اأيدته درا�ســة نا�ســر الدين 

.)2012(
املجال الثالث: الكفاءة والفاعلية:

جدول )11(: املتو�صط احل�صابي والنحراف املعياري والوزن الن�صبي لفقرات املجال الثالث

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
 درجة الرتبةالن�سبي

املوافقة

حتر�ض اجلامعة على ا�صتثمار املوارد الب�صرية املتاحة 1
كبرية3.591.0071.856لتحقيق الأهداف التنظيمية.

ت�صنع اجلامعة ال�صيا�صات الالزمة ل�صمان تدفق املعرفة 2
كبرية3.890.9577.855على جميع امل�صتويات.

تطور اجلامعة اأن�صطتها ب�صكل م�صتمر مبا يزيد من جودة 3
كبرية جدا4.230.8284.651اخلدمة ويحقق لها ميزة تناف�صية.

حتر�ض اجلامعة على ا�صتقطاب الكفاءات العلمية من 4
كبرية3.971.0279.392التخ�ص�صات املختلفة.

تعقد اجلامعة �صراكات مع مراكز بحثية وجامعات متميزة 5
كبرية3.461.1069.128بهدف املقارنة املرجعية.

تظهر اجلامعة تطابقاً بني النتائج املحققة والأهداف 6
كبرية3.960.9679.253املو�صوعة م�صبقاً خالل تقاريرها ال�صنوية.

ت�صعى اجلامعة اإىل توفري بيئة عمل ت�صمن احرتام كرامة 7
كبرية3.951.0178.994موظفيها.

تركز اجلامعة جل اهتمامها لتلبية احتياجات اأ�صحاب 8
كبرية3.591.0071.857امل�صلحة.

%( ما بني متو�ســطة  يت�ســح مــن اجلــدول )11( اأن امل�ســتوى على هذا املجال تراوح مــا بني )69.12 - 84.65 
وكبرية، حيث جاءت فقرتا املرتبة االأوىل واالأخرية على النحو االآتي:

الفقرة )3( "تطور اجلامعة اأن�ســطتها ب�ســكل م�ســتمر مبا يزيد من جودة اخلدمة ويحقق لها ميزة تناف�سية." 
يف املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي )84.65 %(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن تطوير االأن�سطة ب�سكل م�ستمر 
مــن وجهــة نظر اأفراد العينة مــن االإجراءات امللزمة جلودة العمل من قبل هيئــة االعتماد واجلودة اأواًل، كما 
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اأنها من االأمور الداعمة جلهود اإدارتها يف ا�ســتدامة امليزة التناف�ســية يف ظل تدين الو�ســع االقت�ســادي العام، 
وانعكا�ســاته على اأو�ســاع اجلامعات، وظهور املناف�ســني اجلدد، وهذا ما اأكدته درا�سة عقالن )2015(، ودرا�سة 

نا�سر الدين )2012(.

الفقرة )5( "تعقد اجلامعة �سراكات مع مراكز بحثية وجامعات متميزة بهدف املقارنة املرجعية." يف املرتبة 
االأخــرية بوزن ن�ســبي )69.12 %(، وقد يعزى ال�ســبب يف ذلك اإىل اأن املقارنــة املرجعية من املفاهيم احلديثة 
ن�ســبيًا املرتبطة باجلودة، كما اأن جماالت ال�ســراكات من االأمور املكلفة يف بدايتها، وترتبط بتطبيقات نتائج 
الدرا�سات يف �سوق العمل وتاأثريها على جماالت التنمية وموؤ�سراتها، وهذا ما ال يتوفر بالقدر الكايف يف املجتمع 

الفل�سطيني بحكم احل�سار، وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي، وهذا ما اأكدته درا�سة اأمان )2016(.

اإجابة ال�سوؤال الثاين:

ين�ــص على: "ما م�ســتوى تقدير اأع�ســاء هيئــة التدري�ص باجلامعات الفل�ســطينية مل�ســوؤوليتها االجتماعية يف 
مكافحة الف�ساد؟"

لالإجابة عن هذا الت�ســاوؤل مت ا�ســتخدام املتو�ســط احل�ســابي واالنحراف املعياري والوزن الن�ســبي والرتتيب، 
واجلدول )12( يو�سح ذلك:

جدول )12(: املتو�صط احل�صابي والنحراف املعياري والوزن الن�صبي لفقرات ال�صتبانة الثانية

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
 درجة الرتبةالن�سبي

املوافقة

تتبنى اجلامعة ق�صايا جمتمعية عامة للدفاع عن  اأ�صحاب 1
كبرية3.791.0075.7114احلق فيها.

تقدم اجلامعة ت�صهيالت تراعي من خاللها احتياجات 2
كبرية3.701.0373.9520الفقراء وال�صهداء واجلرحى.

ت�صارك اجلامعة يف حمالت مكافحة الف�صاد الإعالمية 3
كبرية3.750.9875.0716والتوعوية.

تن�صر اجلامعة الوعي املتمركز حول الإخال�ض كواجب ديني 4
كبرية4.180.8983.572ووطني.

ترف�ض اجلامعة اأي مظهر من مظاهر البتزاز املخزي رغم 5
كبرية3.940.9178.719ال�صائقة املالية.

حتارب اجلامعة املحاباة واللجوء للهيمنة يف الولءات 6
كبرية3.870.9477.3611الجتماعية واحلزبية.

تتوافق ر�صالة اجلامعة واأهدافها مع اأهداف وقيم املجتمع 7
كبرية3.970.8779.467وعاداته.

تدعم اجلامعة امل�صاريع البحثية ذات العالقة مبكافحة 8
كبرية3.720.9974.4419الف�صاد واملف�صدين.

كبرية3.940.9478.848حترتم اجلامعة القوانني اخلا�صة بحقوق الإن�صان.9

تركز اجلامعة على هدف اإ�صالح املجتمع بطرق قانونية 10
كبرية3.661.1173.2223وبحثية قابلة للتطبيق.
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جدول )11(: يتبع

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
 درجة الرتبةالن�سبي

املوافقة

تلتزم اجلامعة بالقوانني التي ت�صعى لتوفري امل�صاواة بني 11
كبرية3.881.0277.6810منت�صبيها.

تلتزم اجلامعة بتوفري اخلدمات الجتماعية لتحافظ على 12
كبرية3.890.9477.2912حقوق العاملني.

تتعاون اجلامعة مع املوؤ�ص�صات احلقوقية يف ك�صف اأوجه 13
كبرية3.601.0271.9225الف�صاد ومكافحتها.

تتخذ اجلامعة عقوبات �صارمة اجتاه ال�صلوكيات غري 14
كبرية جدا4.220.8684.381القانونية مثل )الف�صاد الإداري، الختال�ض، الر�صوة،...(.

تعرتف اجلامعة باأهمية نقابة العاملني يف الدفاع عن حقوق 15
كبرية4.080.9281.654العاملني وحتقيق احتياجاتهم.

متثل اجلامعة واجهة م�صرفة للنزاهة وال�صفافية خا�صة يف 16
كبرية4.020.9580.486التعامل مع موظفيها وطالبها.

تقدم اجلامعة خدماتها مراعية تردي الو�صع القت�صادي 17
كبرية3.641.0072.7624العام.

تتميز اجلامعة ب�صدق معامالتها الأكادميية والإدارية 18
كبرية3.681.0973.6722باعتبارها موؤ�ص�صة اجتماعية.

تعترب اجلامعة مكافحتها للف�صاد جزءاً من امل�صوؤولية 19
كبرية3.691.0573.8321الجتماعية ولي�ض لتحقيق مردود تناف�صي.

متتلك اجلامعة املهارات الب�صرية التي متكنها من امل�صاهمة 20
كبرية4.060.9481.305يف مكافحة الف�صاد.

حترتم اجلامعة قوانني العمل فيها والقوانني املربمة بينها 21
كبرية4.110.8782.103وبني اأطراف ال�صراكة.

تتعامل اجلامعة بجدية وحزم مع ال�صكاوي املقدمة من 22
كبرية3.780.9775.5915الطلبة اأو اجلمهور املتعلقة بالتجاوزات.

حتر�ض اجلامعة على و�صع الرجل املنا�صب يف املكان املنا�صب 23
كبرية3.790.9375.8013تطبيقاً لل�صفافية والعدالة.

متتلك اجلامعة ميثاقاً خا�صاً باأخالقيات العمل وا�صح 24
كبرية3.730.9574.5418ومعلن للجميع.

تالحق اجلامعة ال�صرقات العلمية املرتبطة مبلكيتها 25
كبرية3.730.9874.5917الفكرية دون هوادة.

كبرية3.851.0977.1177.11الدرجة الكلية

يالحظ من اجلدول )12( اأن م�ســتوى امل�ســوؤولية املجتمعية للجامعة يف مكافحة الف�ســاد كانت كبرية عند وزن 
اأفراد العينة باأهمية دور اجلامعات باعتبارها  اإىل قناعة  ال�ســبب يف ذلك  %(، وقد يعزى  ن�ســبي )77.11 
حا�ســنة النخبة االأكادميية، وب�ســرورة اأن تكون واجهة م�سرفة للمجتمع ال تقبل الف�ساد داخلها اأو خارجها، 
وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به درا�ســة اأمان )2016(، ودرا�ســة عي�ســى وال�ســيفي )2016( وتختلف يف 

التقدير مع درا�سة �سوادي )2013(.
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جاءت الفقرة )14( "تتخذ اجلامعة عقوبات �ســارمة جتاه ال�ســلوكيات غري القانونية مثل )الف�ساد االإداري، 
االختال�ــص، الر�ســوة،...(." والفقــرة )4( "تن�ســر اجلامعــة الوعي املتمركــز حول االإخال�ــص كواجب ديني 
ووطني." يف املراتب االأوىل، وقد يعزى ال�ســبب يف ذلك اإىل اأن هذه العبارات تت�ســمن قيمًا تنادي بها فل�ســفة 
التعليــم العــايل، باعتبــار اأن االأ�ســل يف التعليم اجلامعــي االإخال�ص وال�ســفافية، كما اأن اأي مظهــر من مظاهر 
الف�ساد االأكادميي اأو االإداري يف اجلامعة قد ي�سيء اإىل تاريخ اجلامعة، وي�سكك الراأي العام جتاهها، وهذا ما 
يجعلهــا ال ترتدد يف اإيقاع العقوبات على املخالفني، وهذا ما اأكدته درا�ســة. Nejati et al ا)2011(، ودرا�ســة 

عي�سى وال�سيفي )2016(.

جاءت الفقرة )13( " تتعاون اجلامعة مع املوؤ�س�سات احلقوقية يف ك�سف اأوجه الف�ساد ومكافحتها."، والفقرة 
)17(" تقــدم اجلامعــة خدماتهــا مراعية تردي الو�ســع االقت�ســادي العام." يف املراتب االأخــرية، وقد يعزى 
ال�ســبب يف ذلــك اإىل انطباعــات اأفــراد حول اأدوار اجلامعــة التقليديــة، والتوجه العام للجامعــات حول عدم 
خو�ــص اأي منازعــات اأو خالفات قد تدخل اجلامعة يف عداءات ال لزوم لها يف ظل تردي الو�ســع العام، وتعزى 
درجة التقدير للفقرة )17( اإىل �ســعور اأفراد العينة بال�ســائقة املالية التي متر بها اجلامعات والتي انعك�ســت 
عليهــم يف االآونــة االأخرية، مما يجعل اجلامعة متار�ص �سيا�ســات التق�ســف حتى على م�ســتوى معامالت الطلبة 

املالية، وهو ما اأ�سارت له درا�سة �سوادي )2013(، ودرا�سة اأمان )2016(.

اإجابة ال�سوؤال الثالث:
ين�ــص علــى: "هــل توجد عالقــة ارتباطية دالة اإح�ســائيًا بني م�ســتوى تطبيــق مبادئ احلوكمــة باجلامعات 

الفل�سطينية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص، وم�ستوى م�سوؤوليتها املجتمعية يف مكافحة الف�ساد؟"

ولالإجابة عن هذا الت�ســاوؤل مت ح�ســاب معامل االرتباط بني درجة تقدير اأع�ســاء هيئة التدري�ص باجلامعات 
الفل�سطينية ملدى تطبيق مبادئ احلوكمة فيها، ودرجة تقديرهم مل�سوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ساد، 

وكانت النتائج كما يو�سحها اجلدول )13(:
جدول )13(: معامالت الرتباط 

امل�سوؤولية االجتماعيةتطبيق مبادئ احلوكمة

0.622معامل الرتباطامل�صاءلة وال�صفافية يف اأوجه امل�صاركة

0.000القيمة الحتمالية

0.785معامل الرتباطالعدالة وامل�صاواة من اأجل التمكني

0.000القيمة الحتمالية

0.807معامل الرتباطالكفاءة والفعالية

0.000القيمة الحتمالية

0.771معامل الرتباطتطبيق مبادئ احلوكمة

0.000القيمة الحتمالية

يبــني اجلــدول )13( اأن معامل االرتباط الكلي ي�ســاوي )0.771(، واأن القيمة االحتمالية ت�ســاوي )0.000( 
وهي اأقل من م�ســتوى الداللة )0.05( مما يدل على وجود عالقة طردية قوية ذات داللة اإح�ســائية درجة 
تقدير اأع�ســاء هيئة التدري�ص باجلامعات الفل�ســطينية ملدى تطبيق مبادئ احلوكمة فيها، ودرجة تقديرهم 

مل�سوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ساد وهو ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة. Nejati et alا)2011(.
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 وكان اأعلــى معامــل ارتباط بــني جمال )الكفاءة والفاعلية(، وامل�ســوؤولية االجتماعية، حيــث بلغ )0.807(، 
ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل قناعة اأفراد العينة ب�سعي اجلامعة اإىل حت�سني م�ستوى التطابق بني �سلوك اجلامعة 
ونتائجهــا املتحققــة مع االأهداف املر�ســومة، اأما اأقــل معامل ارتباط فكان بني جمال )امل�ســاءلة وال�ســفافية( 
وامل�ســوؤولية االجتماعية، حيث بلغ )0.622(، ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل قناعة اأفراد العينة ب�سرورة و�سوح 

القواعد املطلوب االلتزام بها، وعواقب خمالفتها على املوؤ�س�سة اجلامعية.

 االستنتاجات:
علــى الرغم من اأن درجة م�ســتوى تطبيــق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات الفل�ســطينية وم�ســوؤوليتها املجتمعية 
جــاءت كبــرية، اإال اأن هــذا امل�ســتوى جــاء يف اإطــار ما يجــب اأن يكون، والو�ســع املاأمــول، والدليل علــى ذلك اأن 
اجلامعــات الفل�ســطينية مل يكــن لهــا اأثــر وا�ســح يف تغيري الواقــع والتاأثــري على �ســناع القرار يف اإنهــاء حالة 

االنق�سام وتبعياته، وعليه مت ا�ستنتاج ما يلي:
للحزبية اأثر وا�ســح وكبري على ازدواجية الواقع بني الدرجة الكبرية لتطبيق احلوكمة، واأثر ذلك على   -

اأر�ص الواقع.
مــاوالت اإدارة اجلامعات يف تطبيق النظام دون متييز وب�ســفافية دون اللجــوء اإىل الغمو�ص، ناجم عن   -

اأ�سباب مرتبطة بالتناف�سية، ولي�ص اإميانًا بجدوى تطبيق احلوكمة.
اإن القيم ال�ســلبية والتقاليد البالية، وا�ســتحواذ الفر�ص لغري الكفاءات التي تعود امل�ســوؤولية املجتمعية   -

للجامعة هي جذور امل�ساكل يف تطبيق اأنظمة احلوكمة، و�سعوبة اتخاذ القرارات الر�سيدة.
�ســعف املوارد املالية يوؤثر ب�ســكل وا�ســح على �ســعوبة تطبيق االأنظمة والقوانني، باالإ�ســافة اإىل الفقر،   -
واالأو�ساع ال�سيا�سية التي يعي�سها �سعبنا الفل�سطيني، توؤثر على ر�سالة اجلامعة وم�سوؤوليتها املجتمعية. 

التوصيات:
يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا يلي:

الف�ساد، والعمل على اقرتاح  املهتمة مبحاربة  القطاع اخلا�ص  ال�سراكة بني اجلامعة وموؤ�س�سات  تفعيل  	•
حلول مهنية منا�ســبة لعالج اأ�ســباب الف�ســاد )االأكادميي، االإداري( بالتن�ســيق مع وزارة الرتبية والتعليم 

العايل.
الرتكيز على البحث العلمي النوعي الذي ي�ســتهدف الن�ســيج االجتماعي وعالقته باأ�ســباب الف�ساد من  	•

خالل اال�ستفادة من االأبحاث العلمية التي تنتجها اجلامعة حلل امل�ساكل التي تواجه املجتمع.
اإن�ساء جمال�ص ا�ست�سارية م�سرتكة من رجال اجلامعة وقيادات املجتمع لتحديد اأوجه الف�ساد، والعمل  	•

على احلد منها.
تفعيل دور اجلامعة يف تاأ�سيل قيم النزاهة وال�سفافية من خالل اخلدمات، ومراقبة اأوجه الن�ساطات  	•

املختلفة.
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مستوى تقبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية للتنوع 
الثقافي بين الطلبة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

الملخص:
هدفت الدرا�ســة اإىل الك�ســف عن م�ســتوى تقبل اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية يف اجلامعة االأردنية للتنوع 
الثقايف بني الطلبة من وجهة نظر الطلبة اأنف�ســهم وعالقة ذلك ببع�ص املتغريات. ا�ســتخدمت الدرا�ســة املنهج 
الو�ســفي لتحقيــق اأهدافهــا، ومت جمــع البيانــات بوا�ســطة ا�ســتبانة مت تطويرهــا باالعتماد على الدرا�ســات 
ال�ســابقة، وزعــت على عينة من طلبة الدرا�ســات العليــا يف كلية العلوم الرتبوية، وكليــة امللك عبداهلل الثاين 
لتكنولوجيا املعلومات، تكونت من )89( طالبًا وطالبة. وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن م�ستوى تقبل اأع�ساء الهيئة 
التدري�ســية يف اجلامعــة االأردنية للتنوع الثقايف من وجهة نظر الطلبة جاءت متو�ســطة. كما بينت الدرا�ســة 
اأن مــن اأهــم مظاهر تقبل اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية للتنــوع الثقايف تكمــن يف احرتام اخل�سو�ســية الثقافية 
والدينية للطلبة، واالإميان بتعدد الثقافات، وتقييم الطلبة ب�ســكل مو�ســوعي دون متييز. كما اأظهرت النتائج 
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05( بني الطلبة تعزى للجن�ص، ول�سالح الذكور، وعدم 
وجــود فــروق ذات داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى )α ≤ 0.05( تعزى للكلية. ويف �ســوء هذه النتائج، اأو�ســت 
الدرا�سة ب�سرورة ن�سر الوعي ب�ساأن الدور االإيجابي الذي يوؤديه التنوع االإيجابي يف حت�سني البيئة التعليمية، 
والتفاعل بني الطلبة الذي يري معارفهم وي�ســهم يف تطوير مهاراتهم، كما اأو�ســت الدرا�ســة باال�ســتفادة من 

التنوع الثقايف بني الطلبة وحتويله اإىل راأ�ص مال ثقايف ينعم به جميع الطلبة.  

الكلمات املفتاحية: التنوع الثقايف، اجلامعة االأردنية، طلبة الدرا�سات العليا. 
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Level of Faculty Members’ Tolerance of Cultural Diversity 
among Students at the University of Jordan from the 

Students’ Perspective 

Abstract:

The study aimed at identifying the level of faculty members’ tolerance 
towards the cultural diversity between the students from the point of view 
of the students themselves at the University of Jordan and the relationship 
with some variables. To achieve this objective, the study used the descriptive 
method. The data were collected by means of a questionnaire developed 
according to previous studies. It was distributed to a sample of graduate 
students in the College of Educational Sciences and King Abdullah II College 
of Information Technology, which consisted of (89) male and female students. 
The study found out that the level of faculty members’ tolerance of cultural 
diversity from the students' point of view was medium. The study also showed 
that one of the most important aspects of the faculty members' tolerance 
of cultural diversity lies in respecting the cultural and religious specificity of 
students, believing in multiculturalism, and evaluating students objectively 
without discrimination. The results showed that there were statistically 
significant differences at (α ≤ 0.05) among the students attributed to sex, and 
in favor of males, and there were no statistically significant differences at (α ≤ 
0.05) attributed to the college. In light of these results, the study recommended 
that there should be awareness-raising efforts about the positive role played 
by positive diversity in improving the educational environment and the 
interaction between students who enrich their knowledge and contribute to 
the development of their skills. The study also recommended benefiting from 
cultural diversity among students and transforming it into a cultural capital 
that all students would enjoy.

Keywords: Cultural diversity, University of Jordan, Graduate students.
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المقدمة: 
حظــي مو�ســوع التنوع الثقــايف ب�ســفة عامة باهتمــام الباحثــني واملنظمــات ذات العالقة، بو�ســفه اإرثًا 
لالإن�ســانية جمعاء ي�ســكل االأر�ســية ال�ســلبة التي تقف عليهــا املجتمعات لتحقيــق اأهدافها، مــن خالل تزويد 
االأفــراد مب�ســادر التغيري االإيجابــي واالإبداع. وتنطوي درا�ســة التنوع الثقايف على م�ســتوى كبري من االأهمية 
انطالقًا من الدور الذي يوؤديه يف نقل املجتمعات اإىل م�ستوى متقدم من الوعي بقدرات ومهارات االآخرين التي 
يجب اال�ستفادة منها وتوظيفها بالطريقة ال�سليمة الفاعلة، التي تري جتربة املجتمعات واالأفراد على حد 

�سواء.
وتوؤدي املوؤ�س�ســة الرتبوية �ســمن هذا ال�ســياق دورًا مميزًا من حيث اإنها لي�ســت جمرد مكان لك�ســب العلم فقط، 
بــل موئــاًل يتــزود منــه االأفراد بالطرائــق التــي ي�ســتخدمونها يف تنمية املجتمعــات وحل م�ســكالتها وحتقيق 
اأهدافها، اإذ اإن املوؤ�س�ســة الرتبوية بوظائفها ال�ســاملة املتنوعة متثل مطلبًا مهمًا ملواكبة امل�ســتجدات، والتحكم 

يف تاأثرياتها ال�سلبية )الرحاحلة، 2011(. 
واجلامعــات بو�ســفها اإحدى املوؤ�س�ســات الرتبوية املهمة يف املجتمــع تقوم مبهمة جليلة تتمثــل بقيادة املجتمع 
مبختلــف اأطيافــه واألوانــه وثقافاتــه يف �ســبيل النهو�ــص بقطاعاتــه والو�ســول بهــا اإىل م�ســتويات الكفــاءة 
والفاعليــة؛ فهــي املرجع الذي تعتمد عليه الدولة يف بناء هذا املجتمع وتقدمه على اأ�ســ�ص علمية �ســحيحة، 
وهي التي متده بالكوادر الب�ســرية املوؤهلة الالزمة لعملية التنمية ال�ســاملة يف خمتلف املجاالت االقت�ســادية 
واالجتماعية وال�سيا�ســية والتكنولوجية وغريها، ولذلك فاإن مهام اجلامعة ومهام اأع�ساء هيئة التدري�ص قد 
تطــورت عما كانت عليه يف ال�ســابق نتيجــة لالنفجار املعريف وازدياد ا�ســتخدام التقنيــات املختلفة يف االإنتاج 

بفعل تاأثريات العوملة.
ويعد اأع�ســاء هيئة التدري�ص اأفرادًا اأ�سا�ســيني يف اجلامعة تقع عليهم امل�سوؤولية الرئي�سية يف حتقيق اأي تقدم 
اأو ا�ســالح اأو تطــور، من خالل بناء وتكوين �سخ�ســيات تتوق للعلم واملعرفة، وت�ســعى بكل مــا لديها من قدرات 
واإمكانيات يف �ســبيل الو�ســول اإىل املنظمة املتعلمة التي توؤمن ب�ســرورة احلفاظ على منظومة قيمية ت�ســمل 
التنوع الثقايف الذي نريد، ولذلك ال بد من �ســقل قدرات الطلبة والنهو�ص بهم اإىل اأعلى امل�ســتويات التعليمية 
ليتمكنوا من مواكبة التطورات وامل�ستجدات املعا�سرة ، خا�سة واأن هذه املرحلة تعترب مرحلة اأ�سا�سية الإعداد 
الطلبــة  لدخــول املجتمــع املعا�ســر بثقة وحتد ليكونــوا قادرين على مواجهــة حتديات ع�ســر العوملة والتنوع 
الثقــايف املرافــق لهــا. ومما ال �ســك فيه اأن الثقافة �ســمن معطيات الواقع الذي نعي�ســه تتخذ اأ�ســكااًل متنوعة 
عرب االأزمنة واالأمكنة، ويتجلى هذا التنويع يف اأ�ســالة الهويــات املميزة للمجموعات واملجتمعات التي يتزايد 
تنوعها يومًا بعد يوم، مما ي�ســتدعي التفاعل املن�ســجم والرغبة يف العي�ص امل�ســرتك بني االأفراد واملجموعات 

ذات الهويات الثقافية املتعددة واملتنوعة )عزوزي، 2009(.
وقد اأ�ســبح التنوع الثقايف �ســمة املجتمعات احلديثة، اإذ �ســمل العديد من مناحي احلياة، ويف حني كان التنوع 
الثقايف قدميًا �ســببًا لالختالف بني اجلماعات فقد حتول اليوم اإىل جزء من الرتاث العاملي امل�ســرتك. وتعددت 
االأ�سباب التي اأدت اإىل انت�سار احلديث عن التنوع الثقايف، ولعل من اأهمها العوملة التي اأ�سهمت يف ن�سر الثقافات 

من خالل الن�ساط الدويل للمنظمات وانتقال االأفراد من دولة اإىل اأخرى )بكاي، 2015(.
وتبعًا الأهمية التنوع الثقايف فقد مت الرتويج له بو�سفه �سمة عاملية ولي�ست ملية ال تخ�ص فئة دون اأخرى، 
ويجب االهتمام به وت�ســجيعه واال�ســتفادة منه. ومن بني الفوائد التي ميكن جنيها من التنوع الثقايف اكت�ساب 
املعرفــة واخلــربة، الأن الثقافــة بغ�ــص النظر عــن مكوناتها متثــل طريقة يف احليــاة تبناها االآخــرون لتلبية 
االحتياجات الروحية والعاطفية واجل�ســدية واملادية والفكرية. وعليه فــاإن االحتكاك بالثقافات االأخرى 

ينمي م�ستوى املعرفة واملهارة لدى الفرد )منظمة اآنا ليندا االأورومتو�سطية للحوار بني الثقافات، 2008(.
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ويعــّرف التنــوع باأنــه الفــروق املوجودة بــني االأفراد من حيــث اخللفيات ممثلــة باجلن�ص، والعمــر، والقدرات 
اجل�ســدية، والعقليــة، والطبقــة االجتماعيــة، والعــرق، والتعليــم والثقافة، والديــن، والعــادات واملعتقدات 
وغريهــا )Nadine, 2017(. ومــن هنــا فاإن التنوع الثقايف يعنى  بامل�ســتوى االأوىل وجود فــروق بني االأفراد 
مــن حيــث املكونات الثقافيــة. وتعّرف الثقافة باأنهــا جمموعة منظمة مــن االأفكار واملعتقدات امل�ســتخدمة يف 
التفاعل والتوا�سل لدى جمموعة من االأفراد، وبالتايل فهي ذات اأثر يف معرفة و�سلوكيات وانطباعات االأفراد 
)Hughes,  2017(. وعليه، ميكن تعريف التنوع الثقايف باأنه الفروق بني االأفراد من حيث املكونات الثقافية 

ممثلة باللغة، والعرق، والدين، واحلالة االجتماعية الثقافية، واجلن�ص، والعمر، والقدرات. 
ويف ذات ال�ســياق، حــدد الباحثــون جمموعــة مــن االأبعــاد اخلا�ســة بالتنــوع الثقايف، ومــن اأمثلتهــا: اجلن�ص، 
والديــن، والعــرق، ومكان الوالدة اإذا كانت خارج الدولة )Price  et al.,  2005(. وت�ســيف منظمة اآنا ليندا 
االأورومتو�ســطية للحوار بــني الثقافات )2008( جمموعة من االأبعاد التي تدخل �ســمن التنوع الثقايف وهي: 
االأخالق، واملالب�ص، والنظرة للفنون، والنظرة لالأ�ســرة، والنظرة للمال والروة، وو�ســائل االإعالم امل�ستخدمة 
يف التوا�ســل. اأما منظمة اليون�ســكو فقد بينت اأن التنوع الثقايف ي�ســمل العديد من ال�سمات الثقافية الروحية 
واملاديــة والفكرية والعاطفية التي تت�ســف بها جمموعة اجتماعية معينة، ومن اأمثلة هذه ال�ســمات ما يلي: 

الفنون واالآداب، وطرائق احلياة، واأ�ساليب العي�ص، والقيم، والعادات والتقاليد )منظمة اليون�سكو، 2001(.
لذا ميكن القول اإن م�ســطلح التنوع الثقايف اأ�ســبح كثري التداول يف الوقت احلايل، ونظرًا الأنه م�ســطلح وا�ســـع 
ومعقــد حــاول الكثري تف�ســريه وتقــدمي تعريفات متعددة لــه، ففي وقت م�ســى كانت اأغلــب التعاريف تدور يف 
مفهوم تنوع االأعراق واالإثنيات، ولكن تطور هذا املفهوم لي�ســـمل االخـتالف بـني االأفـراد ح�ســـب جمتمعاتهم 
وثقافتهــم، ومنهــم من ف�ســل يف ذلــك، حيث حــدد التنوع الثقــايف باالختــالف يف الثقافة، واالإثنيـــة، واللغة، 

.) Holmgren & Jonsson, 2013( واملعتقدات الدينية، والتوجه اجلن�سي، والهوية اجلن�سية
وللتنــوع الثقــايف وتعدد الثقافات عرب العــامل العديد من االإيجابيات وبع�ص ال�ســلبيات، فمن اإيجابيات التنوع 
الثقــايف: التعرف على الثقافات االأخــرى يف املجتمع ويف الدول االأخرى من حيث عاداتها ، وتقاليدها، وقيمها 
واالعرتاف ب�سرعية الثقافات االأخرى يف املجتمع باأنها مركب وجزء ال يتجزاأ من املجتمع واالحرتام املتبادل 
بني الثقافات، وتطور النقد الذاتي، وحتقيق الذات للفرد والثقافة يف املجتمع، واإعطاء فر�سة جديدة ت�سمن 
وحتّقق احلريات وامل�ساواة بني الثقافات املختلفة يف املجتمع، مثـل �سن القوانني حلماية هذا التنوع واحرتامه، 
اأمــا �ســلبيات التنــوع الثقايف فتتمحــور حول ما يلي ، فمــن املمكن اأن يــوؤدي التنوع الثقــايف اإىل تفكيك املجتمع 
ووحدته والن�سيج االجتماعي بداخله، الأن لكل ثقافة عاداتها وتقاليدها ومنط حياتها، وميكن اأن يوؤدي اإىل 
عدم ا�ســتقرار اجتماعي وفو�سى اجتماعية، الأنه ال توجد قوانني موحدة لكـل الثقافات، ب�سبب االختالف يف 
القيم والعادات، فال توجد ثقافة �ســحيحة ، وقد ت�ســاعد يف انغالق الثقافة على نف�ســها، وتكوين اإطار خا�ص 
بها، بعيدا عن االإطـار امل�ســـرتك وهو الدولة، فينتج عدة دول يف دولة واحدة، وهذا يوؤدي اإىل تفكيك االإطار 
امل�ســرتك، وقد يوؤدي ل�ســراع عنيف بني الثقافات عند املحاولة خللـق قـوانني موحـدة، ود�سـتور موحـد للدولة 

و ال�سيادة فيها، ورمبا قد ينتهي االأمر بحرب اأهلية )بكاي، 2015(.
وقــد برزت العديد من الدرا�ســات التي تناولــت التنوع الثقايف، فقد اأجرى يون�ص )2010( درا�ســة  هدفت اإىل 
البحــث يف متــوى مناهــج اجلغرافيا لل�ســف الثالث االإعــدادي  يف تناولها ملفاهيــم العقلية الكونيــة والتنوع 
الثقــايف العاملــي، وتدين م�ســتويات تعلم الطلبة لتلــك املفاهيم واجتاهاتهم نحوها، مت اختيار عينة الدرا�ســة 
من تالميذ ال�ســف الثالث االإعدادي مبدر�ســة "الرو�ســة االإعدادية" مبدينة ملوي، يف الف�سل الدرا�سي االأول 
للعام الدرا�ســي 2009 /2010م وعددهم )50( طالبا وطالبة، وا�ســتخدمت الدرا�ســة اأكر من اأداة بحيث مت 
بناء برنامج مقرتح لتنمية العقلية الكونية واالجتاه نحو التنوع الثقايف لدى تالميذ ال�سف الثالث االإعدادي، 
قائما على ا�ستخدام االأن�سطة الال�سفية يف عر�ص مو�سوعات الربنامج، ومت اإعداد دليل للمعلم يت�سمن كيفية 
تنفيذ الربنامج، وعر�سه على جمموعة من املحكمني للتاأكد من �سالحيته. ومقيا�سا للعقلية الكونية، ومقيا�سا 
لالجتاه نحو التنوع الثقايف، تو�ســلت الدرا�ســة اإىل جود فروق دالة اإح�ســائيا بني متو�سطي درجات جمموعة 
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الدرا�ســة يف التطبيــق القبلــي والتطبيق البعــدي ملقيا�ص العقلية الكونية ل�ســالح التطبيق البعــدي، وبالتايل 
فاعليــة الربنامــج املقرتح القائم على االأن�ســطة الال�ســفية يف تنميــة العقلية الكونية، واالجتــاه نحو التنوع 

الثقايف لدى تالميذ ال�سف الثالث االإعدادي يف مادة اجلغرافيا.
اأجرت �ســناء )2013( درا�ســة هدفت اإىل البحث يف التنوع الثقايف من منظور االأمن املجتمعي، درا�سة حتليلية 
، وا�ســتخدمت الباحثــة املنهج  التحليل، حيث و�ســحت املق�ســود باالأمــن املجتمعي وعالقته باالأمن االإن�ســاين 
والذي يعنى اأ�سا�ســا بخلق توازن فعلي بني اخل�سو�ســية اللغوية، الدينية، اأو االإثنية، وبني احلاجة اإىل بناء 
منطق االإندماج الوطني للمواطنني يف جمتمع تعددي وعادل. وبحثت الدرا�سة كذلك يف جميع اأ�سباب وم�سادر 
التهديــد التــي تواجه االأمــن املجتمعي، دون اإهمــال اأي متغري يكون له �ســلة باالنتهاكات التــي تطال الهويات 
مــن قبيل اال�ســتعباد الثقــايف، والدمج الق�ســري، واالذالل اجلماعي، والكراهية وال�ســبهة العامــة بالثقافات، 
والتي اأ�ســبح ينظر اإليها باأنها عوامل حا�ســمة يف انت�سار العنف وال�سراعات واالإرهاب والفقر املدقع، وتو�سلت 
الدرا�ســة اإىل اأن االأمــن املجتمعــي يركز على �ســرورة تكري�ص �ســروط االأمن الثقايف للنا�ص اأفــراد وجماعات، 
بدايــة مــن تقوية البعد الثقايف حلقوق االإن�ســان، و�ســون الكرامة الثقافية من خالل �ســمان ا�ســتمرار التمتع 
الفعلي باحلقوق اجلماعية، وباالأخ�ص حقوق االأقليات، ومتكينها من حقها يف الهوية الثقافية، مرورا بتعزيز 
احلكم يف �سبيل قلب االأو�ساع املكر�سة لعدم امل�ساواة يف املكانة الثقافة، وتعزيز التعاي�ص وال�سلم الدميقراطي 

داخل املجتمعات املتنوعة ثقافيا.
اأجرى بكاي )2015(  درا�سة بهدف التعرف اإىل دور التنوع الثقايف يف حتديد قيم العمل من خالل التعرف على 
اأبعــاد الثقافة الوطنية وا�ستك�ســاف العالقة بــني اأبعاد الثقافة الوطنية وقيم العمــل للموظفني اجلزائريني 
والكوبيــني، وتكونــت العينــة من )26( موظفا جزائري، و)38( موظفا كوبيا، يعملون يف م�ست�ســفى ال�ســداقة 
لطــب العيــون مبدينة اجللقة يف اجلزائر، ومت ا�ســتخدام املنهج الو�ســفي واال�ســتبانة، وبينت نتائج الدرا�ســة 
متاثــل اجلزائريــني والكوبيني يف بع�ص اأبعاد الثقافــة الوطنية واختالفهم يف اأخرى، وكذلك االأمر بالن�ســبة 
لقيم العمل، كما بينت النتائج اختالف اأبعاد الثقافة الوطنية، وقيم العمل باختالف جن�سية املواطن، واأي�سًا 

خل�ست الدرا�سة اإىل وجود اأثر لتفاعل كل من اجلن�سية واأبعاد الثقافة الوطنية يف قيم العمل.
وقام عريان )2016( بدرا�ســة هدفت اإىل معرفة اأثر الهوية على االأمن الوطني ال�ســوداين ودورها يف حتقيق 
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي للدولة، والتعرف اإىل التنوع العرقي الثقايف واالإثني والديني، 
حيث �ســملت الدرا�ســة طلبة جامعة اأم درمان االإ�ســالمية يف ال�ســودان الذين بلغت اأعمارهم 25 �سنة فما فوق، 
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي. ومن اأبرز نتائجها اأن م�سكلة الهوية ال�سودانية نتجت عنها اأزمة �سيا�سية 
واقت�سادية واجتماعية، وثقافية، اأدت اإىل ت�سابك م�سكلة الهوية جلميع جوانبها، واأن حلها هو حل لكثري من 

ال�سراعات القبلية والعرقية واالإثنية املوجودة يف ال�سودان.
واأجــرى علــي )2016( درا�ســة هدفــت التعــرف اإىل تاأثــري التنــوع الثقايف يف منهــج التاريخ علــى تنمية بع�ص 
القيــم لــدى معلمي وتالميذ ال�ســف الثاين االإعــدادي، تكونت عينة الدرا�ســة من اأربعة من معلمي الدرا�ســات 
االجتماعيــة يف املرحلــة االإعداديــة مبدر�ســة اخلانكــة االإعداديــة وجمموعة مــن تلميذات ال�ســف الثاين 
االإعدادي مبدر�سة اخلانكة التابعة الإحدى مديريات الرتبية يف م�سر، ومت ا�ستخدام املنهج الو�سفي من خالل 
حتليل منهج التاريخ لل�ســف الثاين االإعدادي، واملنهج التجريبي باإجراء تطبيق قبلي وبعدي الأدوات التقومي 
وحتديد الفروق يف االأداء بني التطبيقني،  وتو�ســلت الدرا�ســة للعديد من النتائج اأبرزها اأنه يوجد فرق دال 
اإح�ســائيًا عند م�ســتوى )0.05( بني متو�ســطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية يف كل من القيا�ص القبلي 
والبعدي، ويوجد فرق دال اإح�ســائيًا عند نف�ص امل�ســتوى بني متو�سطي درجات معلمي املجموعة التجريبية يف 

كل من القيا�ص القبلي والبعدي.
واأجرت �سطوطاح )2017( درا�سة هدفت اإىل حتديد معامل التنوع الثقايف بالن�سبة لالأفراد يف موؤ�س�سة فريتال 
يف اجلزائر، مبا ي�ســاعد على فهم خ�ســائ�ص كل جمموعة من جمموعات العمل، والتعرف اإىل االأ�سلوب الناجح 
الإدارتها، وحتديد ا�سرتاتيجيات التن�سئة التنظيمية لزرع الوعي باالختالفات الثقافية، وبناء ج�سور تفاهم 
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بني الثقافات املختلفة، وتكونت عينة الدرا�ســة من العاملني يف املوؤ�س�ســة يف اجلزائر وعددهم )100( �سخ�ص، 
ومت ا�ســتخدام املنهج الو�ســفي واالاإ�ســتبانة لتحقيق الهدف، وتو�ســلت الدرا�ســة اإىل اأن املوؤ�س�سة تويل اأهمية 
للجوانب الثقافية يف ممار�ســة التن�ســئة التنظيمية يف ماوله خللق قيم م�ســرتكة بني العاملني فيها، وحتاول 

املوؤ�س�سة بناء وعي بالتباين الثقايف لدى العاملني فيها من خالل ن�سر احل�ص بالتنوع الثقايف واأبعاده.  
قــام Hamamuraا)2017( بدرا�ســة هدفــت اإىل اختبــار العالقــة بني االجتاهــات االإيجابيــة نحو العرق 
والتنوع الثقايف والهوية االجتماعية. ا�ســتملت الدرا�ســة درا�ســتني فرعيتني على م�ستوى املجتمع الكلي وعلى 
م�ســتوى عينة من االأمريكيني واليابانيني. مت ا�ســتخدام املنهج الو�ســفي لتحقيق اأهداف الدرا�سة واال�ستبانة 
جلمع البيانات من اأفراد العينة. تكونت عينة الدرا�ســة االأوىل من )235، 51( �سخ�ســًا، وتو�ســلت اإىل وجود 
ارتبــاط �ســلبي بني الهويــة الوطنية واالجتاهات نحو التنوع لدى امل�ســاركني من املجتمعــات الغربية، وتكونت 
عينة الدرا�سة الثانية من )222( م�ساركًا من االأمريكيني واليابانيني، وتو�سلت اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا 

بني امل�ساركني من حيث املواقف االإيجابية جتاه التعددية الثقافية تعزى للهوية الثقافية.   
واأجــرى Forrest،ا Lean وDunn ا)2017( درا�ســة هدفت اإىل معرفة اجتاهات معلمي ال�ســفوف الدرا�ســية 
نحــو التنــوع الثقــايف يف واليــة نيو�ســاوث ويلــز يف اأ�ســرتاليا. اعتمدت الدرا�ســة املنهج الو�ســفي وا�ســتخدمت 
اال�ســتبانة على م�ســتوى الوالية، اإذ مت اإر�سالها عرب االنرتنت اإىل )55( األفا من املعلمني والطاقم التنفيذي يف 
بواقع )688( فردًا ممن ا�ســتلموا الربيد  اأي   )% املدار�ص العامة يف الوالية، وبلغت ن�ســبة اال�ســتجابة )10 
االإليكرتوين وقاموا بتعبئة اال�ســتبانة. وتو�ســلت الدرا�ســة اإىل العديد من النتائج من اأبرزها وجود اختالف 
يف املواقف بني املعلمني جتاه القيم املتعددة الثقافات، واأن املواقف املوالية للتعدد الثقايف يف اأقل قوة كانت يف 

املناطق ذات التنوع االأكرب وخ�سو�سًا يف املناطق التي يوجد فيها اأعلى ن�سبة من ال�سكان االأ�سليني.
Wessel وPolacekا)2017( بدرا�ســة هدفــت التعرف اإىل وجهــات النظر من قبل الطالب  وقــام Enyeart، ا
اجلامعيني والدرا�ســات العليا �ســمن ق�ســم املهن ال�ســحية االأكادميية حول التنوع الثقايف والتقبل الثقايف، يف 
جامعة �ســتوما يف اأ�ســرتاليا، وا�ســتخدمت اال�ســتبانة واملنهج الو�ســفي، وتو�ســلت الدرا�ســة للعديد من النتائج 
اأبرزهــا ردود الطــالب ومواقفهــم جتــاه االإدارة، حيــث اأجمعــوا علــى اأن االإدارة تقوم على منذجــة الكفاءات 

الثقافية، ومعاجلة التنوع يف املناهج الدرا�سية، وزيادة املعرفة بالتنوع الثقايف.
ممــا �ســبق يتبني تنوع العينة يف الدرا�ســات ال�ســابقة، فمنهم اأخذ عينــة من طلبة جامعة تفــوق اأعمارهم 25 
عامــا مثــل درا�ســة عريــان )2016(، ومعلمــي الدرا�ســات االجتماعية يف املدار�ص مثل درا�ســة علــي )2016(، 
وموظفني مثل درا�ســة بكاي )2015(، وعينة تكونت من املجتمع الكلي مثل درا�ســة Hamamuraا)2017(، 
اأمــا الدرا�ســة احلالية فتكونت من طلبة الدرا�ســات العليا مــن كليتني خمتلفتني )علمية واإن�ســانية(. وما مييز 
هذه الدرا�ســة  اأنها من  اأوائل الدرا�ســات العربية، يف حدود علم الباحثني، التي تبحث يف م�ســتوى تقبل التنوع 
الثقــايف لــدى اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية يف اجلامعة من وجهة نظر الطلبة، اإذ اإن الدرا�ســات ال�ســابقة ركزت 
على التنوع الثقايف واأثره على الطالب يف جميع املراحل املدر�سية واجلامعية، لكنها مل تتطرق لنظرة الطلبة 
اجتــاه مدر�ســيهم وتقبلهــم للتنوع الثقــايف، وقد مت اال�ســتفادة من الدرا�ســات العربيــة واالأجنبية يف حتديد 
م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها، وتطوير االأداة، ومتيزت هذه الدرا�سة مبحاولتها حتليل وجهة نظر طلبة اجلامعة 
االأردنية حول تقبل اأع�ســاء هيئة التدري�ص للتنوع الثقايف، والأن التنوع الثقايف اأ�ســبح �ســمة متيز املجتمعات 
واجلامعات يف وقتنا احلا�ســر، واأ�ســبح من ال�ســروري تقبل هذا النوع من التنوع الثقايف الذي يعمل على تكامل 

املجتمعات.
ومما �ســبق جند اأن التنوع الثقايف ما هو اإال املحرك الرئي�ســي للتنمية امل�ســتدامة لالأفراد واملجتمعات املحلية 
والبلدان. ولهذا فاإن و�ســع نهج عاملي فّعال للتنمية امل�ســتدامة والتعليم من اأجــل التقدم يتطلب تناول جوانب 
احــرتام التنــوع الثقايف الذي يقــوم على امل�ســاواة الكاملة بني االأفــراد واحرتام االختــالف، والنظر اإىل هذا 
االختالف بو�ســفه م�ســدر اإثراء للمعلومات وتطور للمجتمعات، ولذا تهدف هذه الدرا�ســة اإىل تعرف م�ســتوى 

تقبل اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة االأردنية للتنوع الثقايف للطلبة من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم. ف
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
حتظى درا�سة التنوع الثقايف يف �سياق البيئة التعليمية باهتمام متزايد من قبل الباحثني يف �سوء النتائج 
التي تو�ســلت اإليها الدرا�ســات التي بينت وجود اآثار اإيجابية للتنوع الثقايف يف حت�سني �سلوكيات وخمرجات يف 
خمتلــف املنظمــات، كدرا�ســة Hajro،اGibson وPudelkoا)2017( التي اأظهرت وجود اأثــر اإيجابي للتنوع 
الثقايف يف زيادة فاعلية فريق العمل ودرا�سة Vezzali، اGoclowska وStathiا)2016( التي اأكدت على دور 
التنوع الثقايف يف زيادة م�ســتوى االإبداع لدى االأفراد يف املنظمات. وبالرغم من اأهمية التنوع الثقايف واهتمام 
املنظمات والباحثني به، فاإن الدرا�سات العربية التي تناولت هذا املو�سوع ما زالت قليلة، ومنها الدرا�سات التي 
اأجريت ب�ســفة خا�ســة يف البيئات االأردنية ومنها اجلامعات. وهذا يعني اأن م�ســكلة الدرا�ســة تظهر من خالل 
قلة الدرا�ســات االأردنية ال�ســابقة يف هذا املجال. ومن هنا تتمثل م�ســكلة الدرا�سة بالتعرف اإىل م�ستوى تقبل 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية للتنوع الثقايف بني الطلبة، ويتفرع من هذه امل�سكلة االأ�سئلة االآتية:
ما م�ســتوى تقبل اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية يف اجلامعــة االأردنية للتنوع الثقايف للطلبــة من وجهة نظر   .1

الطلبة اأنف�سهم؟
هل توجد فروق ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى )α=0.05( يف تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة مل�ستوى   .2
تقبل اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية يف اجلامعة االأردنية للتنوع الثقايف لدى الطلبة تعزى ملتغريات اجلن�ص 

والكلية؟
هدف الدراسة:

تهدف الدرا�ســة اإىل الك�ســف عن م�ستوى تقبل اأع�ساء الهيئة التدري�ســية يف اجلامعة االأردنية للتنوع الثقايف 
بــني الطلبة من وجهة نظر الطلبة اأنف�ســهم، كما تهــدف اإىل حتديد ما اإذا كانت هنالك فروق يف اإجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة تعزى للجن�ص )ذكر، اأنثى(، والكلية )علمية، اإن�سانية(. 
أهمية الدراسة:

يوؤمل اأن ي�ستفيد من الدرا�سة اجلهات االآتية:
وزارة التعليم العايل من خالل طرح م�ســاقات جديدة تت�ســمن اأهمية التنوع ب�ســكل عام والتنوع الثقايف   -

ب�سكل خا�ص. 
القائمــني علــى التدري�ص مــن اأجل تنبيههــم اإىل اأهمية تقبــل التنوع الثقــايف ودوره يف عمليتــي التنمية   -

والتطوير. 
يوؤمل اأن تري هذه الدرا�ســة اجلانب املعريف للدرا�سات العلمية املتعلقة بتقبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية   -

للتنوع الثقايف.
حدود الدراسة:

تتحد حدود الدرا�سة باالآتي:
احلدود املو�ســوعية: التعرف اإىل م�ســتوى تقبل اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية يف اجلامعة االأردنية للتنوع   -

الثقايف للطلبة من وجهة نظرهم.
احلدود املكانية: اقت�ســرت الدرا�سة على كلية العلوم الرتبوية، وكلية امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا   -

املعلومات يف اجلامعة االأردنية.
احلدود الب�سرية: اقت�سرت الدرا�سة على طلبة الدرا�سات العليا )املاج�ستري والدكتوراه( يف كلية العلوم   -

الرتبوية، وكلية امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة االأردنية. 
احلدود الزمانية: مت تطبيق هذه الدرا�سة خالل العام الدرا�سي 2017 /2018.  -
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مصطلحات الدراسة:
تتبنى الدرا�سة التعريف االآتي:

التنــوع الثقــايف: يعّرف Sorooshian وTolgambayeva ا)2016( التنــوع الثقايف باأنه الفروق بني اأفراد 
املجموعــة الواحــدة اأو االأفراد الذين ينتمون اإىل جمموعات خمتلفة من حيث متغريات مثل اجلن�ص، والعمر، 
واجلن�ســية، والعرق، والدين، واللغة، والطبقة االجتماعية، واملهارات والقدرات. ويعّرف اإجرائيًا باأنه تباين 
اأفراد املجموعة من حيث العوامل املوؤثرة يف الثقافة مثل العادات، والتقاليد، واللغة، واجلن�ســية،  واالأ�ســول 
وغريها. ومن هنا فاإن اأية عوامل ال توؤثر يف ثقافة الفرد وتظهره ب�سورة مغايرة لالآخرين يف نف�ص املجموعة 

اأو بالن�سبة ملجموعة اأخرى ال تدخل �سمن التنوع الثقايف.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�سة:
اعتمدت الدرا�ســة املنهج الو�ســفي الأنه املنهج االأن�ســب للدرا�ســة احلالية التي ت�ســعى اإىل الك�ســف عن م�ستوى 

تقبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية للتنوع الثقايف لدى طلبتهم.
جمتمع الدرا�سة:

ون جمتمع الدرا�ســة من جميع طلبة الدرا�ســات العليا يف كليتي امللك عبــداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات  تكَّ
وكليــة العلــوم الرتبوية بطريقة ق�ســدية، كونهما اأكر كليتني حتتويان على عدد من طلبة الدرا�ســات العليا، 
واأكر كليتني بهما اأعداد من الطلبة الوافدين من عرب واأجانب يف الدرا�سات العليا، وبلغ عدد طلبة الدرا�سات 
 العليــا يف الكليتــني )1300( طالــب وطالبــة تقريبــا ح�ســب اإح�ســائيات اجلامعــة االأردنيــة للعــام الدرا�ســي

 2017 /2018 منهم 140 طالبا وطالبة من الوافدين.
عينة الدرا�سة:

مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة، حيث مت االختيار عن طريق احلا�سوب بالتعاون مع 
ق�سم اخلدمات الفنية بدائرة القبول والت�سجيل، حيث مت اإعطاء كل طالب يف كل كلية رقما ت�سل�سليا ومن ثم 
% ، وقد روعي يف اختيار العينة اأن يكونوا من الوافدين  مت االختيار ع�سوائيًا بوا�سطة احلا�سوب، بن�سبة 8 
مــن العــرب واالأجانب، من جمتمع الدرا�ســة، وتكونــت من )100( طالب  وطالبة، يف �ســوء متغريات الدرا�ســة 
)اجلن�ص والكلية(. وزعت عليهم اأداة الدرا�سة، وبعد جمع اال�ستبانات بلغ عدد امل�سرتجع منها )92( ا�ستبانة، 
ومت ا�ســتبعاد )3( ا�ســتبانات منها ب�ســبب عدم اكتمال اإجابة املبحوثني عليها، وبالتايل بلغت العينة النهائية 

للدرا�سة )89( طالبا وطالبة، وفيما يلي يبني اجلدول )1( توزيع اأفراد العينة ح�سب اجلن�ص والكلية.
جدول )1(: توزيع خ�صائ�ض عينة الدرا�صة ح�صب متغريي اجلن�ض والكلية

الن�سبةالعدداملتغري
%31ذكراجلن�ض  34.8

%58اأنثى  65.2
%51العلوم الرتبويةالكلية  57.3

 امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا
املعلومات

38%  42.7

%89املجموع  100
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متغريات الدرا�سة:
ا�ستملت الدرا�سة على املتغريات االآتية:

اأوال: املتغريات امل�ستقلة: تقديرات الطلبة على فقرات اأداة الدرا�سة.
ثانيًا: املتغريات الو�سيطة:

اأنثى. ذكر،  فئتان:  وله  اجلن�ص:   –
املعلومات.  لتكنولوجيا  الثاين  عبداهلل  امللك  كلية  الرتبوية،  العلوم  كلية  م�ستويان:  ولها  الكلية:   –

ثالثًا: املتغريات التابعة: م�ســتوى تقبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة االأردنية للتنوع الثقايف للطلبة 
من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم. 

اأداة الدرا�سة:
 مت تطوير اأداة الدرا�ســة بالرجوع اىل الدرا�ســات ال�ســابقة، مثل درا�ســة كل من �ســطوطاح )2017( ودرا�ســة
. Enyeart et alا )2017(، و.Forrest et al ا)2017( وتكونــت االأداة ب�ســورتها االأوليــة مــن )25( فقــرة. 
وقد مت ت�سميم اال�ستجابة على اأداة الدرا�سة وفق التدريج اخلما�سي ح�سب منوذج ليكرت اخلما�سي كما يلي: 
م�ســتوى كبرية جدا ولها )5( درجات، وم�ســتوى كبرية ولها )4( درجات، وم�ســتوى متو�ســطة ولها )3( درجات، 
وم�ستوى قليلة ولها )درجتان(، وم�ستوى قليلة جدًا ولها )م�ستوى واحدة( فقط )الكيالين وال�سعود، 2016(. 

املعيار املعتمد للحكم على درجة التقدير:
مت اعتماد النموذج االإح�سائي ذي التدريج الن�سبي؛ بهدف اإطالق االأحكام على االأو�ساط احل�سابية للمقيا�ص 

واالأبعاد التي التابعة له والفقرات التي تتبع االأبعاد، وذلك كما يف اجلدول )2(.
جدول )2(: معيار احلكم على الأو�صاط احل�صابية للمقيا�ض والأبعاد التابعة له والفقرات التابعة لالأبعاد

فئة املتو�سطات احل�سابيةالدرجة
- 5.00مرتفعة  3.67

- 3.66متو�صطة  2.34

- 2.33منخف�صة  1

علمًا اأنَّ املعيار �سالف الذكر متَّ التو�سل اإليه عن طريق ح�ساب املدى لتدريج ليكرت اخلما�سي وذلك على النحو 
االآتي: 

املدى = التدريج االأعلى – التدريج االأدنى = 5 – 1 = 4
ثم متَّ ح�ساب طول كل فئة من فئات املعيار بعد تبني عدد االأحكام املرغوب بها على النحو االآتي:

طول الفئة = املدى / عدد االأحكام = 4 / 3 = 1.33
متَّ اإ�سافة طول الفئة للمرة االأوىل اإىل التدريج االأدنى يف تدريج ليكرت اخلما�سي، فاإ�سافة طول الفئة للمرة 
الثانيــة اإىل نــاجت عملية اجلمع االأوىل �ســالفة الذكر، ثم اإ�ســافة طول الفئة للمرة االأخــرية اإىل ناجت عملية 

اجلمع الثانية �سالفة الذكر. 
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�سدق اال�ستبانات:
1( �سدق املحكمني )الظاهري(: 

مت عر�ص االأداة ب�ســورتها االأولية على جمموعة من املحكمني من ذوي االخت�ســا�ص، وقد طلب اإليهم حتديد 
م�ســتوى مالءمة الفقرات وم�ســتوى و�ســوحها، و�ســالمتها اللغوية، وكذلك ذكر اأي تعديالت مقرتحة واقرتاح 
 )% الفقرات التي يرون �ســرورة اإ�ســافتها، وحذف الفقرات غري ال�ســرورية، وقد مت اعتماد معيار اتفاق )80 
بني جلنة املحكمني لي�سار اإىل التعديل واحلذف واالإ�سافة، وبعد اإعادة االأداة مت اإجراء التعديالت املقرتحة 
التي اأوردها املحكمون يف تو�ســياتهم، ويف �ســوء التعديالت مت اإلغاء فقرة واحدة فقط لت�ســابهها يف املعنى مع 

فقرة اأخرى لت�سبح االأداة يف �سكلها النهائي مكونة من )24( فقرة.
2( �سدق االت�ساق البنائي:

الإيجاد �ســدق االت�ســاق البنائي مت ا�ســتخدم معامل ارتباط بري�سون الإيجاد العالقة بني كل فقرة مع االجتاه 
ككل، من خالل تطبيقه على عينة ا�ســتطالعية تكونت من )20( طالبًا وطالبة من خارج عينة الدرا�ســة، كما 

هو مبني يف اجلدول )3(.
جدول )3(: معامالت الرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية لالأداة

معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة
1.330**9.396**17.544**
2.507**10.478**18.563**
3.427**11.657**19.516**
4.476**12.662**20.339**
5.566**13.654**21.424**
6.612**14.553**22.567**
7.458**15.575**23.504**
8.561**16.614**24.374**

**دال اإح�سائيا عند م�ستوى 0.01

يبــني اجلــدول )3( اأن معامالت االرتباط بني الفقرة والدرجة الكلية لالأداة جاءت جميعها اأكرب من )0.30( 
وتراوحت بني )0.330 و0.662(، وهي قيم منا�سبة وتدل على �سدق البناء ملقيا�ص التنوع الثقايف. 

3( �سدق االت�ساق الداخلي:

مت التاأكــد مــن �ســدق بنــاء اأداة الدرا�ســة بح�ســاب معامــل االت�ســاق الداخلــي وفــق معادلــة كرونبــاخ الفــا 
)Cronbach Alpha(، وذلك من خالل اإظهار درجة ات�ساق كل فقرة من الفقرات مع االأداة، وقد بلغت قيم 

معامالت االت�ساق الداخلي )األفا( كما يف اجلدول )4(.
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جدول )4(: قيم معامالت كرونباخ الفا لقيا�ض �صدق الت�صاق الداخلي لفقرات اأداة الدرا�صة

قيمة األفاالفقرةقيمة األفاالفقرة
10.83130.87
20.82140.86
30.81150.88
40.83160.87
50.80170.87
60.83180.88
70.82190.86
80.82200.86
90.80210.86

100.82220.87
110.82230.87
120.82240.86

ثبات فقرات اال�ستبانة: 
للتاأكد من ثبات اأداة الدرا�سة مت ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ األفا، 
واجلدول )5( يبني معامل االت�ســاق الداخلي وفــق معادلة كرونباخ األفا للفقرات واعتربت هذه القيم مالئمة 

لغايات هذه الدرا�سة.
جدول )5(: معامل الثبات كرونباخ األفا لفقرات الأداة 

قيمة األفاالفقرةقيمة األفاالفقرة
10.87130.91
20.86140.90
30.88150.91
40.87160.90
50.87170.91
60.88180.90
70.86190.91
80.86200.91
90.86210.90

100.87220.91
110.87230.89
120.86240.91

يتبني من اجلدول )5( اأن معامالت الثبات تراوحت بني 0.86 - 0.91 ، وتعّد معامالت الثبات مرتفعة ومنا�سبة 
الأغرا�ص الدرا�ســة احلالية، ومن هنا ميكن و�ســف اإدارة الدرا�ســة هذه بالثبات العــايل، واأن البيانات التي مت 
احل�سول عليها من خالل تطبيق اأداة الدرا�سة تخ�سع لدرجة عالية من االعتمادية وميكن الوثوق ب�سحتها.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
فيمــا يلــي عر�ــص  للنتائج التي تو�ســلت اإليها الدرا�ســة من خالل االإجابة عن اأ�ســئلتها ومناق�ســتها وذلك على 

النحو االآتي:  
1. نتائج ال�ســوؤال االأول ومناق�ســته: ما م�ســتوى تقبل اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية يف اجلامعة االأردنية للتنوع 

الثقايف بني الطلبة من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم؟
مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات اأداة الدرا�سة من اأجل االإجابة عن ال�سوؤال 
وحتديــد م�ســتوى تقبل اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية يف اجلامعة االأردنيــة للتنوع الثقايف بــني الطلبة، وتظهر 

النتائج يف اجلدول )2(.
جدول )6(: املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وامل�صتوى والرتبة لتقديرات عينة الدرا�صة مل�صتوى تقبل اأع�صاء 

الهيئة التدري�صية يف اجلامعة الأردنية للتنوع الثقايف بني الطلبة مرتبة تنازليا

 الرقم
الرتتيبي

 رقم
الفقرة

 املتو�سطالفقرة
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 امل�ستوى

مرتفع4.240.72يحرتم اخل�صو�صيات الثقافية للطلبة113
مرتفع3.880.89الأداء املتميز هو املعيار الأ�صا�صي لتقييم الطلبة210
مرتفع3.880.77يوؤمن بثقافة الختالف لالأفراد واملجتمعات22
يرى اأن التنوع الثقايف اأمر اأ�صا�صي يعك�ض مدى تفتح عقلية 417

الأفراد وي�صجع عليه
مرتفع3.810.85

مرتفع3.760.87يقيم الطلبة ب�صكل مو�صوعي بعيد عن العن�صرية والتمييز59
ي�صجع على تقبل الثقافات الأخرى مع احلر�ض على التم�صك 516

بالثقافة الأ�صا�صية ملجتمعه
مرتفع3.760.92

يوؤمن باأن النفتاح على الثقافات الأخرى ميكننا من ال�صتفادة 720
من م�صتجدات البحوث العلمية

مرتفع3.750.77

مرتفع3.730.54ي�صغي اإىل الطلبة ول يقاطعهم اأثناء طرح ق�صايا للنقا�ض77
مرتفع3.710.90يتمتع مبرونة كبرية يف تقبله الراأي الآخر924

ي�صجع الرجوع اىل مراجع ودرا�صات عربية وعاملية لالطالع 1023
عليها بالإ�صافة اإىل الدرا�صات املحلية

متو�صط3.660.64

متو�صط3.660.97يرى اأن النفتاح على العامل ين�صجم ويتفق مع الدين والثقافة 1015
متو�صط3.630.69ي�صجع على ا�صتخدام لغة احلوار بني الطلبة  121
متو�صط3.580.70يوؤمن باأن الختالف يف الراأي ل يف�صد للود ق�صية133
متو�صط3.570.54مينح الطالب فر�صا عادلة ل�صماع �صكاويهم148
متو�صط3.560.80ي�صمح بتبادل الآراء ول يقيد حرية التعبري154
متو�صط3.450.99ي�صجع الطلبة على العمل اجلماعي1621
منخف�ض3.330.84ي�صبط نف�صه ول ينفعل عند حدوث اأي اختالف يف الراأي1712
يوزع الواجبات واحلقوق ويعطي فر�صا للم�صاركة بالن�صاطات 1814

واملوؤمترات بعدالة بني الطلبة. 
منخف�ض3.160.95
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جدول )6(:يتبع

 الرقم
الرتتيبي

 رقم
الفقرة

 املتو�سطالفقرة
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 امل�ستوى

منخف�ض3.080.70يتقبل النقد البناء من الطلبة ب�صدر رحب195
يقوم با�صتخدام اللغة الأجنبية بالإ�صافة للغة العربية اأثناء 2022

التعليم
منخف�ض3.071.34

منخف�ض3.010.86ي�صجع على قيم التناف�ض وين�صرها بني الطلبة2119
منخف�ض2.920.79ي�صجع على اإقامة عالقات بني الطلبة متعددي الثقافات2218
منخف�ض2.891.02ل مييز بني الطلبة على اأ�صا�ض العرق اأو اجلن�ض2311
منخف�ض2.301.02ل يفرق بني الطلبة على اأ�صا�ض املنابت والأ�صول246

متو�صط3.470.32الكلية

يالحــظ مــن اجلــدول )6( اأن م�ســتوى تقبل اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية يف اجلامعــة االأردنية للتنــوع الثقايف 
بــني الطلبة من وجهة نظر الطلبة اأنف�ســهم جاءت مب�ســتوى متو�ســط، حيث بلغ املتو�ســط احل�ســابي )3.47(، 
واالنحــراف املعياري )0.320(، وقد ح�ســلت الفقرات التالية على درجــة تقدير مرتفعة وعلى الرتتيب على 
النحو االآتي: يحرتم اخل�سو�ســيات الثقافية للطلبة، االأداء املتميز هو املعيار االأ�سا�ســي لتقييم الطلبة، يوؤمن 
بثقافــة االختــالف لالأفــراد واملجتمعات، يرى اأن التنوع الثقايف اأمر اأ�سا�ســي يعك�ص مــدى تفتح عقلية االأفراد 
وي�سجع عليه، يقيم الطلبة ب�سكل مو�سوعي بعيدا عن العن�سرية والتمييز، ي�سجع على تقبل الثقافات االأخرى 
مــع احلر�ص على التم�ســك بالثقافة االأ�سا�ســية ملجتمعه، يوؤمن باأن االنفتاح علــى الثقافات االأخرى ميكننا من 
اال�ستفادة من م�ستجدات البحوث العلمية، ي�سغي اإىل الطلبة وال يقاطعهم  اأثناء طرح ق�سايا للنقا�ص، يتمتع 
مبرونــة كبــرية يف تقبلــه الراأي االآخر، وقــد تعزى هذه النتيجــة اإىل وجود جمموعة من اخل�ســائ�ص العامة 
امل�ســرتكة بني اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية املتعلقة باحرتام اخل�سو�ســية الثقافية والدينية للطلبة، واعتماد 
معيــار متيــز االأداء عنــد تقييم الطلبــة، واالإميان بثقافــة االختالف بــني املجتمعات واالأفــراد، والنظرة اإىل 
التنــوع الثقايف بو�ســفه اأمرا يجب ت�ســجيعه مع احلفاظ على الثقافة االأ�سا�ســية للمجتمــع، واالإميان باأهمية 
التنوع الثقايف واإمكانية اال�ســتفادة منه خا�ســة يف جمال م�ســتجدات البحوث العلمية، ف�ســاًل عن املرونة لدى 
غالبيــة اأع�ســاء هيئة التدري�ص بتقبل الراأي االآخر واالإ�ســغاء للطلبة. ويف املقابــل، فاإن هناك بع�ص الفروق 
ال�سخ�ســية بني اأع�ساء الهيئة التدري�ســية يف جماالت مثل اإعطاء الفر�سة للم�ســاركة باالأن�سطة واملوؤمترات، 
وتقبــل النقــد ب�ســدر رحب، واجلمــع بني اللغتــني العربية واالأجنبيــة اأثناء التعليــم، والت�ســجيع على اإقامة 

العالقات مع الطلبة من ثقافات اأخرى، اأو التمييز بني الطلبة على اأ�سا�ص اجلن�ص واالأ�سل.  
بينما ح�ســلت الفقرات التالية على درجة تقدير متو�ســطة وعلى الرتتيب على النحو االآتي: ي�ســجع الرجوع 
اإىل مراجع ودرا�ســات عربية وعاملية لالطالع عليها، باالإ�ســافة اإىل الدرا�ســات املحلية، يرى اأن االنفتاح على 
العامل ين�ســجم ويتفق مع الدين والثقافة، ي�ســجع على ا�ستخدام لغة احلوار بني الطلبة،  يوؤمن باأن االختالف 
يف الراأي ال يف�ســد للود ق�ســية، مينح الطالب فر�ســا عادلة ل�ســماع �ســكاويهم، ي�ســمح بتبادل االآراء وال يقيد 
حريــة التعبري، ي�ســجع الطلبــة على العمل اجلماعي، وقد يعزى ذلك اإىل اأن الطلبة يدركون اأهمية التوا�ســل 
االجتماعي بينهم وبني اأع�ساء الهيئة التدري�سية، والتي تعّرف باأنها املقدرة على العمل مع اجلماعة لتحقيق 
هدف مدد من خالل تنظيم ال�ســلوك، الذي يتطور من خالل عملية التعلم والتفاعل، حيث ي�ســاعد اكت�ســاب 
املتعلم ملهارات التوا�سل االجتماعي يف منو �سخ�سيته، وتعزيز الثقة بنف�سه، والقدرة على التواجد، والتفاعل 
مــع اأقرانــه، وم�ســاركتهم، والتعــاون معهم، و�ســبط انفعاالتــه يف املواقــف االجتماعية، كما تطلــق لديه روح 
االبتــكار، واالإبداع يف حدود طاقته العقلية واجل�ســدية، ذلك اأن اأحــد اأهداف الرتبية هو تعزيز التعاون بني 
املتعلمني، والتفاعل والتوا�ســل فيما بينهم، وذلك من خالل تنمية مهارات التوا�ســل االجتماعي لديهم.  وقد 
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يعــزى ذلــك كذلك اإىل اإدراك عينة الدرا�ســة اأن احرتام التنوع الثقايف للطلبة يعتــرب من االأخالق التي يجب 
اأن يتحلى بها ع�ســو هيئة التدري�ص، حيث تعد االأخالق من اأهم مقومات حياة االإن�ســان، فهي الدافع واملحرك 
لل�ســلوك االإن�ســاين واملحددة لــه، وبالنظر اإىل طبيعة االإن�ســان وميلــه اإىل احلياة يف جماعة يوؤثــر بها، فاإنه 
يحتــاج يف بنــاء عالقته بهذه اجلماعة اإىل ما ينظم حركته اليومية وتفاعله معهم، لتحقيق جممل االأحداث 
التي ترنو اإليها اجلماعة. وهنا ياأتي دور القيم االأخالقية عامة لال�ســطالع بهذه املهمة، فالغاية التي ت�ســعى 
اجلماعة الب�سرية اإىل حتقيقها يف هذا االجتاه، هي تكوين اأن�ساق قيمية اأخالقية يحتمون خلفها، فمجموعة 
القيم االأخالقية لدى اأي فرد اأو جماعة من اجلماعات متثل نوعًا من املحددات وال�ســغوط االجتماعية التي 

توؤثر يف �سلوك اأفراد هذه اجلماعة تاأثريًا مبا�سرًا.  
وح�ســلت الفقــرات االآتيــة على درجة تقدير منخف�ســة وهي على الرتتيب: )ي�ســبط نف�ســه وال ينفعل عند 
حــدوث اأي اختــالف يف الــراأي(، )يوزع الواجبات واحلقوق ويعطي فر�ســا للم�ســاركة بالن�ســاطات واملوؤمترات 
بعدالــة بــني الطلبــة(، )يتقبــل النقــد البناء من الطلبة ب�ســدر رحــب(، )يقوم با�ســتخدام اللغــة االأجنبية 
باالإ�ســافة للغــة العربيــة اأثناء التعليم(، )ي�ســجع على قيــم التناف�ص وين�ســرها بني الطلبة(، )ي�ســجع على 
اإقامة عالقات بني الطلبة متعددي الثقافات(، )ال مييز بني الطلبة على اأ�ســا�ص العرق اأو اجلن�ص(، )ال يفرق 
بني الطلبة على اأ�ســا�ص املنابت واالأ�ســول(. وقد يعزى ذلك اإىل اإدراك عينة الدرا�سة باأن التعليم يهدف حلل 
النزاعات لتمكني الطلبة من حل نزاعاتهم بطرق اآمنة و�سلمية بعيدة عن العنف، من خالل املعارف والعمليات 
ومهــارات احلياة والقيم والتوا�ســل الفعال واحلــوار، والتفكري التحليلي لتعليم االأفــراد كيفية منع النزاعات، 
واإدارتهــا وحلهــا ب�ســالم وحتويلها اإىل عالقــات اإيجابية، الإقامة بيئة تعليمية وجمتمعات تت�ســم بال�ســالمة 
واالأمــن واالأمــان، واأن اأهم مهارات احلياة التــي تركز عليها ثقافة التنوع تكمن يف حتقيق ال�ســعادة، ومواجهة 
التحديات وامل�ســكالت، والتعامل بثقة وكفاءة مع النف�ص واالآخرين، والعي�ص بفاعلية، وحتقيق حياة اأف�ســل، 
والتعامل مع ال�ســغط والتوتر، والتوا�ســل، واإدارة امل�ســاعر، و�سنع القرارات، وحل امل�ســكالت، وتنمية التفكري 
الناقــد، والقــدرة على التكيف، والتفاو�ص، واال�ســتماع، والعمل �ســمن فريق، و�ســنع القــرار، والوعي بالذات، 
والت�ســامح، وحتمل امل�ســوؤولية. وقد يعزى ذلك اأي�سا اإىل اإدراك الطلبة اأن للمناخ التعليمي دورا بالغ االأهمية 
يف املوؤ�س�ســات التعليمية، حيث يوفر قنوات االت�ســال بني الطلبة واأع�ســاء الهيئة التدري�ســية، وينبغي تنفيذ 
خمتلف امل�سروعات بني املوؤ�س�سات الرتبوية يف الدول املختلفة بهدف حل امل�سكالت امل�سرتكة، كذلك فاإن ت�سكيل 
احتادات عاملية للطلبة والباحثني تعمل على حتقيق االأهداف امل�سرتكة، وعلى القائمني على التعليم االرتقاء 
باإمكانات الفرد، ومن االأ�س�ص ال�سرورية لتحقيق م�ستوى عال من التكافل االجتماعي تنمية االإح�سا�ص بتقدير 
الذات، والرغبة يف االإجناز عند الطلبة، وهذا يحتاج م�ساحة من احلرية واال�ستقاللية للموؤ�س�سات الرتبوية، 
وهذا يلزم تدريب املعنيني بالعملية التعليمية على قيم ال�سالم واحرتام االآخر على منهجيات قابلة للتطبيق 
يف جمتمعاتهــم وجتريــب تلك املنهجيات، وتقــومي مدى جناحها. ويعزى ذلك اإىل اإدراك الطلبة باأن االأ�ســتاذ 
اجلامعي يعد عن�سرًا جوهريًا يف العملية التعليمية؛ الأنه يقود العمل الرتبوي والتعليمي، ويتعامل مع الطلبة 
مبا�سرة، فيوثر يف تكوينهم العلمي واالجتماعي، ويعمل على تقدم املوؤ�س�سات وتطويرها، وحمل اأعباء ر�سالتها 
العلميــة والعمليــة يف خدمة املجتمــع، حيث يتمثل دور ع�ســو هيئة التدري�ص باالإ�ســافة اإىل اإك�ســاب الطلبة 
املفاهيم العلمية فاإنه يعمل على حتفيز الطلبة على االعتزاز بهويتهم واالنتماء اإىل ثقافتهم ولغتهم ووطنهم 
واحرتام االآخر. ويعد ع�ســو هيئة التدري�ص عن�ســرا اأ�سا�ســيا يف ت�ســكيل هوية الطلبة القادرة على االن�سهار 
يف هويــة املجتمــع الــذي ينتمون اإليه، من خالل التفاعــل مع الطلبة وطبيعة العالقة ال�ســائدة بينهم، اإذ يعد 
ع�ســو هيئة التدري�ص من العنا�سر الرئي�سة يف تنفيذ االأهداف الرتبوية للجامعة، وبهذا يكون مبثابة الناقل 
االأمني لقيم املجتمع الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية من خالل غر�ص القيم الوطنية املطلوبة، لذا فاإن على 
اجلامعات اأن ت�ســيع اأجواء احلوار العقالين مع الطلبة، واأن تف�سح لل�سباب اجلامعي حرية التعبري عن اأنف�سهم 
وت�ســوراتهم يف حدود النظام واالأخالق، وع�ســو هيئة التدري�ص يف اجلامعة ينبغي اأن يكون منظمًا يف ال�ســرح، 
ولديــه املقــدرة علــى االإقناع، مرنــًا يف التفكري ويف اأ�ســلوب تعامله مع الطلبــة، متقباًل لــراأي االآخرين والنقد، 

وملتزمًا بالنزاهة واملو�سوعية وي�سجع على امل�ساركة االإيجابية. 
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واتفقت نتائج الدرا�ســة مع نتيجة درا�ســة يون�ــص )2010( التي اأظهرت فاعلية الربنامــج املقرتح القائم على 
االأن�ســطة الال�ســفية يف تنميــة العقليــة الكونيــة، واالجتــاه نحو التنــوع الثقايف لــدى تالميذ ال�ســف الثالث 
االإعــدادي يف مــادة اجلغرافيــا، واتفقت كذلك مع نتيجة درا�ســة علي )2016( التي هدفــت اإىل تعرف تاأثري 
التنــوع الثقــايف يف منهــج التاريــخ علــى تنميــة بع�ص القيــم لــدى معلمي وتالميــذ ال�ســف الثــاين االإعدادي، 
والتــي اأظهــرت اأنــه يوجد فرق دال اإح�ســائيًا عند م�ســتوى )0.05( بني متو�ســطي درجات تالميــذ املجموعة 
التجريبيــة يف كل مــن القيا�ص القبلي والبعدي، ويوجد فرق دال اإح�ســائيًا عند نف�ص امل�ســتوى بني متو�ســطي 
 درجــات معلمــي املجموعة التجريبيــة يف كل من القيا�ص القبلــي والبعدي. واتفقت كذللك مع نتيجة درا�ســة
. Enyeart  et alا)2017(  التــي هدفــت التعــرف اإىل وجهــات النظر من قبل الطالب اجلامعيني والدرا�ســات 
العليا �سمن ق�سم املهن ال�سحية االأكادميية حول التنوع الثقايف والتقبل الثقايف، حيث اأجمعوا على اأن االإدارة 
تقــوم على منذجة الكفاءات الثقافية، ومعاجلة التنوع يف املناهج الدرا�ســية وزيــادة املعرفة بالتنوع الثقايف. 
واتفقت كذلك مع نتيجة درا�ســة .Forrest et alا)2017( التي هدفت اإىل معرفة اجتاهات معلمي ال�ســفوف 
الدرا�سية نحو التنوع الثقايف يف والية نيو�ساوث ويلز يف اأ�سرتاليا. وتو�سلت اإىل وجود اختالف يف املواقف بني 
املعلمــني جتــاه القيم املتعددة الثقافــات، واأن املواقف املوالية للتعدد الثقايف يف اأقــل قوة كانت يف املناطق ذات 

التنوع االأكرب وخ�سو�سًا يف املناطق التي يوجد فيها اأعلى ن�سبة من ال�سكان االأ�سليني.
2. نتائــج ال�ســوؤال الثــاين ومناق�ســته: هــل توجد فــروق ذات داللة اإح�ســائية عنــد م�ســتوى )α≤0.05( يف 
تقديرات اأفراد عينة الدرا�ســة مل�ســتوى تقبل اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية يف اجلامعة االأردنية للتنوع الثقايف 

لدى الطلبة تعزى ملتغريي اجلن�ص والكلية؟ 
لالإجابة عن ال�ســوؤال الثاين مت ح�ســاب املتو�ســطات احل�ســابية واالنحرافات املعيارية مل�ســتوى تقبل اأع�ســاء 
الهيئة التدري�سية يف اجلامعة االأردنية للتنوع الثقايف بني الطلبة من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم تبعًا ملتغريي 

اجلن�ص والكلية، وتظهر النتائج يف اجلدول )7(. 
جدول )7(: املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا�صة مل�صتوى تقبل اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف 

اجلامعة الأردنية للتنوع الثقايف تبعاً ملتغريي اجلن�ض والكلية 

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملتغري
اجلن�ض

313.630.33 ذكر

583.400.28اأنثى 

الكلية
513.490.38كلية العلوم الرتبوية

383.480.21كلية امللك عبداهلل الثاين

893.470.32املجموع

يالحــظ مــن اجلــدول )7( وجــود فــروق ظاهريــة بني املتو�ســطات احل�ســابية مل�ســتوى تقبــل اأع�ســاء الهيئة 
التدري�ســية يف اجلامعة االأردنية للتنوع الثقايف بني الطلبة، اإذ ح�سلت فئة الذكور على اأعلى متو�سط ح�سابي 
حيــث بلــغ )3.61( بانحراف معيــاري بلغ )0.33( ويف املقابل جاءت قيم املتو�ســطات احل�ســابية لكلية العلوم 
الرتبويــة وكلية امللك عبداهلل الثاين متقاربة اإذ بلغت )3.49، 3.48( وبانحراف معياري )0.38، 0.21( على 
التــوايل. ومــن اأجل التعرف على داللة هذه الفروق عند م�ســتوى )α =0.05( مت تطبيق اختبار "ت" وجاءت 

النتائج كما هو مبني اجلدول )8(.
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جدول )8(: نتائج اختبار "ت" للك�صف عن دللة الفروق يف تقديرات عينة الدرا�صة مل�صتوى تقبل اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف 
اجلامعة الأردنية للتنوع الثقايف بني الطلبة، تبعاً ملتغريي اجلن�ض والكلية 

 املتو�سطالعددامل�ستوىاملتغري
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 قيمة )ت(
املح�سوبة

 م�ستوى
الداللة

313.630.332.3300.036ذكراجلن�ض

583.400.28اأنثى 

513.490.381.0150.512كلية العلوم الرتبويةالكلية

383.480.21كلية امللك عبداهلل الثاين

يت�ســح مــن اجلــدول )8( وجــود فــروق ذات داللــة اإح�ســائية يف م�ســتوى تقبــل اأع�ســاء الهيئــة التدري�ســية 
يف اجلامعــة االأردنيــة للتنــوع الثقــايف بني الطلبة عند م�ســتوى )α≤0.05( تعــزى للجن�ــص، اإذ بلغت قيمة ت 
)2.330( مب�ســتوى الداللة بلغ )0.036(. كما يت�ســح عدم وجود فروق ذات داللة اح�سائية يف م�ستوى تقبل 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية للتنوع الثقايف بني الطلبة عند م�ستوى )α≤ 0.05( تعزى للكلية، اإذ بلغت قيمة ت 

)1.015( وم�ستوى الداللة )0.512(. 
اأظهــرت نتائــج الدرا�ســة وجود فــروق ظاهرية بني املتو�ســطات احل�ســابية لتقديــرات اأفراد عينة الدرا�ســة 
مل�ســتوى تقبل اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية للتنوع الثقايف لدى الطلبة تعزى ملتغري اجلن�ص، وجاء الفرق ل�سالح 
فئــة الذكــور مقارنــة بفئة االإنــاث. كما اأظهــرت النتائج عدم وجــود فــروق ذات داللة اح�ســائية تبعًا ملتغري 
الكليــة. وقــد تعزى النتيجة املتعلقــة بالفروق تبعًا ملتغري الكليــة اإىل اأن الطلبة يتعاملون مع اأع�ســاء الهيئة 
التدري�سية الذين جتمعهم خ�سائ�ص مت�سابهة، من حيث االآليات املتبعة يف تدري�ص طلبة اجلامعة، واالن�سجام 
بني املمار�ســات ون�ســو�ص الد�ســتور االأردين التي كفلت عدم التمييــز بني االأفراد، وااللتــزام بتعليمات ولوائح 
اجلامعــة بهــذا ال�ســدد. اإ�ســافة اإىل وعيهم بغ�ــص النظر عن الكليــة باأن التنــوع الثقايف يعد اأ�ســا�ص التنمية 
امل�ســتمرة للدولــة ولالأ�ســخا�ص والدول، مما ينعك�ص ب�ســكٍل اإيجابي على امل�ســهد العاملي ككل .و هــو يوؤثر على 
م�ســرية التعليــم �ســواء على ال�ســعيد املحلي اأو االإقليمــي اأو العاملي، وُي�ســاهم يف تنوع التعليــم وزيادة اخلربات 
والثقافــات وتبادلهــا بني ال�ســعوب، وهذا يدفــع عجلة التطور اإىل االأمــام، وُيعطي لالأفــراد حرية التعبري عن 
اأفكارهــم ون�ســر ثقافاتهــم وتبــادل اآرائهــم مع غريهم مــن االأ�ســخا�ص، �ســواء االآراء ال�سيا�ســية اأو االأدبية اأو 
االقت�ســادية اأو الفنية اأو الدينية اأو غريها، وُيري وجهات النظر، وُي�ســكل بوؤرة لتبادل كل ما هو مفيد، كما 

ُي�ساهم يف حتقيق الدميقراطية ب�سورة راقية عرب و�سائل التوا�سل.
ومل يجــد الباحثــان اأية درا�ســة �ســابقة من التــي تناولوها يف درا�ســتهم در�ســت متغريات كتلك التــي تناولتها 

الدرا�سة احلالية.
االستنتاجات:

مما �سبق ومن خالل عر�ص نتائج الدرا�سة تبني ما يلي:
اإن م�ستوى تقبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة االأردنية للتنوع الثقايف بني الطلبة من وجهة نظر   .1

الطلبة اأنف�سهم جاءت مب�ستوى متو�سط. 
بينــت النتائــج اأن الفــروق بــني تقديرات الطلبة مل�ســتوى تقبل اأع�ســاء الهيئــة التدري�ســية يف اجلامعة   .2

االأردنية للتنوع الثقايف كانت دالة تبعًا ملتغري اجلن�ص ول�سالح الذكور وكانت غري دالة ملتغري الكلية. 
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التوصيات:
يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثان مبا يلي:

�ســرورة ت�سجيع اأع�ساء الهيئة التدري�سية على اال�ســتمرار بالتحلي بال�سمات االإيجابية التي تثني على   -
التنــوع الثقايف، و�ســرورة ن�ســر الوعي باأهمية التنــوع الثقايف والــدور االإيجابي الذي يوؤديه يف حت�ســني 
البيئــة التعليميــة، وم�ســتويات التفاعل بــني الطلبة التي توؤدي اإىل اكت�ســاب املعرفة وحت�ســني القدرات 
وتطوير املهارات، و�ســرورة اإيجاد ال�ســيغ املنا�سبة التي ت�ساعد الطلبة على اال�ستفادة من التنوع الثقايف 

لكي ت�سبح الثقافات املتعددة مبثابة راأ�ص مال ثقايف ينعم به جميع الطلبة.
�ســرورة اأن تــويل اجلامعات مزيدًا مــن االهتمام بالطلبة عن طريق اإ�ســافة العديد من املواد الدرا�ســية   -

واالأن�سطة الال�سفية واإقامة املوؤمترات والندوات التي تعزز عملية احرتام التنوع الثقايف. 
اإجراء املزيد من الدرا�سات حول هذا املو�سوع وربطها مبتغريات  اأخرى.     -
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الكفاءة النوعية لخريجي كليات التربية في الجامعات الفلسطينية من 
وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

الملخص:
هدف البحث التعرف اإىل الكفاءة النوعية خلريجي كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�ســطينية من وجهة 
نظر املديرين وامل�ســرفني الرتبويني. ولتحقيق الهدف ا�ســتخدم الباحثون املنهج الو�ســفي التحليلي، ومت بناء 
ا�ستبانة تكونت من )28( فقرة، موزعة �سمن ثالثة جماالت )الكفاءة ال�سخ�سية، املعرفية واملهنية(، وتكون 
جمتمــع الدرا�ســة مــن جميــع املديرين وامل�ســرفني الرتبويــني العاملــني يف الدوائــر التعليمية التابعــة لوزارة 
الرتبية والتعليم العايل يف مافظة غزة، للعام الدرا�سي )2017 - 2018(، ومت توزيع اال�ستبانة على العينة 
التي تكونت من )111( مفردة. واأظهرت النتائج اأن الدرجة الكلية للكفاءة النوعية خلريجي كليات الرتبية 
يف اجلامعــات الفل�ســطينية مــن وجهــة نظــر املديريــن وامل�ســرفني الرتبويني جــاءت بدرجة تقديــر )كبرية( 
%(، وجــاء ترتيب املجاالت ح�ســب اأوزانها الن�ســبية كالتايل: الكفاءة ال�سخ�ســية  وبــوزن ن�ســبي )68.52 
 بــوزن ن�ســبي )72.34 %(، والكفــاءة املعرفيــة بــوزن ن�ســبي )69.63 %(، والكفــاءة املهنيــة بــوزن ن�ســبي 
)64.34 %(. كمــا اأ�ســارت النتائــج اإىل اأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة اإح�ســائية عنــد م�ســتوى داللــة 
)α≤0.05( بــني متو�ســطات درجات تقدير اأفــراد العينة للكفــاءة النوعية للخريجني تبعــًا ملتغري )اجلن�ص، 
طبيعــة املهنة، �ســنوات اخلدمة(. وقد اأو�ســت الدرا�ســة باإن�ســاء مراكز خا�ســة لتاأهيل املعلمــني بعد التخرج 

وتعزيز املواءمة بني كفاءات اخلريجني ومتطلبات �سوق العمل. 

الكلمات املفتاحية: الكفاءة النوعية، كليات الرتبية، املديرون وامل�سرفون الرتبويون.
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The Quality Competence of Graduates of Colleges of 
Education in Palestinian Universities from the Principals and 

Educational Supervisors’ Perspective

Abstract:

The research aimed to identify the quality competence of graduates 
in colleges of education in Palestinian universities from the principals and 
educational supervisors’ perspective. To achieve the aim, the researchers 
used the descriptive analytical method, and developed a questionnaire 
consisting of (28) items, covering three dimensions (personal, cognitive and 
vocational competence). The population of the study consisted of all principals 
and educational supervisors working in the educational departments of the 
ministry of Higher Education in Gaza province in the academic year (2017- 
2018). The questionnaire was distributed to the randomly selected sample 
which consisted of (111) respondents. The results showed that the overall 
assessment degree given by the principals and educational supervisors 
about the graduates' quality competence in the colleges of education was 
(high) with a relative weight of (68.52%). The dimensions received these 
rankings: personal competence (72.34%), cognitive competence (69.63%) 
and vocational competence (64.34%). Moreover, results showed that there 
were no statistically significant differences at the level of significance (α≥0.05)  
among the sample assessment degrees about graduates' quality competence 
according to these variables: gender; profession nature; years of service. The 
study recommended establishing special centres for teachers’ professional 
development after graduation so as to match graduates’ competences to the 
labour market requirements. 

Keywords: Quality competence, Colleges of education, Principals, 
Educational supervisors.
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المقدمة:
يعــد التعليــم حجــر االأ�ســا�ص يف تطوير املجتمع ورقيــه، من خالل اإ�ســهام موؤ�س�ســاته املختلفة يف تخريج 

الكوادر الب�سرية املدربة على العمل يف كافة املجاالت والتخ�س�سات التي يقدمها التعليم العايل. 
كمــا �ســددت اليون�ســكو على اعتبار اأن التعليم مهنة ك�ســائر املهــن املرموقة، باعتباره اأحد املداخل الرئي�ســية 
لتح�ســني نوعية التعليم، ملا ي�ســكله من �ســبط للنوعية يف برامج اإعداد املعلمني وتاأهيلهم، وملا يعطيه للمعلمني 
من �ســعور باال�ســتقاللية )عياد، 2013(، وذلك من خالل الهدف العام الذي يتمثل باإن�ســاء نظام موحد، يركز 
على العالقة مع �ســوق العمل �ســمن اإطار التنمية االجتماعية واالأولويات الوطنيــة )وزارة الرتبية والتعليم 
العــايل الفل�ســطيني، 2011(، مــا جعل مواءمة املخرجات مع احتياجات �ســوق العمل ق�ســية جوهرية ت�ســغل 
القائمــني علــى التخطيــط اال�ســرتاتيجي يف موؤ�س�ســات التعليــم العــايل، كمــا يظهــر يف العديد مــن املوؤمترات 

والندوات )املهدي، البو�سايف، واحلب�سية، 2015(.
"يوؤدي التعليم العايل دورًا مهمًا كونه: ميتلك العملية املتقدمة يف ال�سلم الرتبوي، وهو االإطار الذي تنبثق 
مــن خاللــه مهمــة التطوير والتجديــد، ومنه تبداأ عمليــة التاأثري يف املخرجــات، والعمل على حت�ســني اأدائها، 
وتقومي اأهدافها، وذلك باملواءمة بني التعليم العايل والبحث العلمي من جهة، ومتطلبات �سوق العمل من جهة" 
)معــروف، 2012، 2(، حيــث متثــل خمرجــات التعليم العايل القا�ســم امل�ســرتك ملفهوم تنمية املوارد الب�ســرية 
املكون من قطبني اأ�سا�ســيني، هما: الرتبية واالقت�ســاد، التي ترتكز مهمة القطــاع االأول يف االإعداد والتاأهيل، 
بينما ترتكز مهمة القطاع الثاين يف توفري فر�ص العمل للعن�سر الب�سري )�سائغ، 2003(. وبقدر ما يتم ت�سافر 
اجلهود والتن�ســيق بني هذين القطبني بقدر ما يتحدد م�ســتوى الكفاءة بني خمرجات التعليم ومدخالت �ســوق 
العمــل )تهامــي، 2016(. ومن ثم تعد كفاءة التعليم العايل انعكا�ســًا للقوى والعوامل املوؤثرة فيه �ســواء كانت 
داخليــة مــن داخل النظام اأو خارجية، فيما يرتبط باملوؤثرات البيئية املحيطة به، فكمية ونوعية املخرجات 
التي يعدها اإمنا متثل انعكا�سا لكم وكيف املدخالت التي تفاعلت فيما بينها الإعداد هذه املخرجات مبوا�سفات 
قــد يقبلهــا املجتمع )اأبــو كليلة، 2001(. ولكــي يوؤدي التعليم العــايل دوره املميز داخليــًا وخارجيًا يف التغيري 
االإيجابي، البد اأن يتميز اإنتاجه بامل�ســتوى والنوعية واجلودة يف الكم والكيف )الزوازي، 2004(. ولهذا فاإن 
ق�ســية تطويــر التعليم واإعادة النظر يف �ســعبه وتخ�س�ســاته، وحتديد جمموعة من املهــارات املتعددة، تعترب 
مطلبــًا �ســروريًا وملحًا لالرتقاء بامل�ســتوى الكيفي له، لي�ســبح قادرًا على تزويد اخلريجــني باملهارات املطلوبة 
مبا يتيح لها فر�ســًا اأف�ســل للتوظيف، واأداء دور فعال يف حتقيق التنمية املجتمعية املن�ســودة )الدلو، 2016(. 
وحيــث اإن كليــات الرتبية هــي جزء من منظومــة التعليم العــايل، ومتثل الروافد الرئي�ســة الإعــداد املعلمني، 
فالبد اأن يكون هناك اهتمام مبواءمة خمرجاتها ل�سوق العمل من حيث تلبية االحتياجات الكمية والنوعية 
للمدار�ــص من املعلمني يف خمتلف التخ�س�ســات، مــع تزويدهم باخلربات النظرية والعمليــة التي توؤهلهم ملهنة 
التدري�ص، باعتبارها اأ�سا�سًا جلميع جماالت العمل واالقت�ساد )تهامي، 2016(، "ال�سيما اأن كليات الرتبية تعد 
اأكر الكليات اجلامعية تنوعًا يف تخ�س�ســاتها العلمية والدرا�ســية، وت�ســم العديد من اأع�ســاء هيئة التدري�ص 
املوؤهلــني يف خمتلــف التخ�س�ســات النظريــة والعلميــة، فهي معنية باإعــداد، وتاأهيــل، وتخريج اأعــداد كبرية 
مــن املعلمــني واملعلمات �ســنويًا للعمل يف خمتلف مراحل التعليــم، ومن ثم فاإن خمرجاتها مــن حيث )االإعداد( 
و)االأعداد( �سوف تتفاعل علميًا ومهنيًا واجتماعيًا مع املجتمع كله ممثاًل يف اأبنائه وتالميذه وطلبة املدار�ص" 
)اخلمي�ســي، 2010، 12(. لكن وعلى الرغم من دور اجلامعات احليوي يف اإعداد املوارد الب�ســرية، والعمل على 
تلبية حاجات ال�سوق. اإال اأن العديد من الدرا�سات قد اأكدت افتقار اخلريجني للمهارات املطلوبة ل�سوق العمل، 
مثــل درا�ســة Corominas، ا Saurina وVillarا )2010، 108( التــي بينــت وجود فجــوة يف التغريات ما بني 
م�ســتوى التعليم ومتطلبات �ســوق العمل على اأ�ســا�ص الكفاءة املكت�ســبة، واأن هناك زيادة على الطلب للموؤهالت 
ذات التقنيــة العاليــة. ودرا�ســة Ndyali ا )2016، 117( التــي اأ�ســارت اإىل عــدم التطابــق بــني التدري�ــص يف 
موؤ�س�ســات التعليم واحتياجات �ســوق العمل، وذلك الأن غالبية الطلبة يتعلمون من خالل املحا�ســرات والكتب 
الدرا�ســية االأكادميية، مع مدودية فر�ص احل�ســول على اخلربة العملية، مع وجود نق�ص يف املعلمني املوؤهلني 
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للتدري�ص املهني واالإبداعي. ودرا�سة الغنبو�سي )2014( التي بينت وجود ق�سور يف اأداء اخلريجني، خا�سة يف 
اجلوانــب االجتماعية والعملية، ونق�ص يف املهارات واملعارف املرتبطة باالأداء الوظيفي مثل مهارات التوا�ســل 
وتعليم اللغات، وقد خل�ست الكثري من الدرا�سات الفل�سطينية اإىل �سعف م�ستوى خريجي كليات الرتبية نظرًا 
ملــا ت�ســهده من زيــادة يف اأعداد اخلريجني وامللتحقــني بها يف الربامج املختلفة، مما ي�ســتدعي اإعــادة النظر يف 
برامج تلك الكليات ومدى حتقيقها لالأهداف املن�سودة من ورائها، باالإ�سافة اإىل تقييم تلك الربامج واإ�سنادها 
اإىل معايري عاملية )اله�سي، 2012(. ولهذا اأ�سبح لزامًا على كليات واأق�سام الرتبية يف موؤ�س�سات التعليم العايل 
الفل�ســطينية واجلامعــات خا�ســة، اأن تقوم بعملية تطوير م�ســتمر لرباجمهــا املختلفة، لتتــالءم واحتياجات 
الطلبة واملجتمع، واأن تعمل على �ســمان جودة التعليم املقدم للطلبة الذين �سيمار�سون مهنة التعليم م�ستقباًل، 
)�سربي، واأبو دقة، 2006(. واأن تقوم االأق�سام االأكادميية واالإدارية التابعة لها بتوفري املتطلبات واملوؤ�سرات 
املو�ســوعية للعمــل الرتبــوي، حتى تتمكن من حتقيق اأق�ســى م�ســتويات الكفاءة النوعية، �ســواء يف املدخالت 
الب�ســرية، اأو املادية، اأو العمليات اأو املخرجات التعليمية )باف�سل والغامدي، 2014(، واأن يكون هناك تظافر 
للجهــود لتح�ســني نوعيــة التعليــم على جميع امل�ســتويات، التي تهــدف اإىل مالءمــة املهارات املطلوبــة لتدريب 

Larouche وTrandafirا  )2015، 105(. خريجي اجلامعات ا Boccanfuso، ا 
الكفاءة النوعية يف التعليم:

التعليم كاأي نظام له مدخالته، وعملياته، وخمرجاته، وبقدر االهتمام باملدخالت وحت�سينها تنعك�ص اإيجابا 
علــى نوعيــة املخرجات، ورغبة من املوؤ�س�ســات التعليمية يف حت�ســني اأدائها. فقد �ســعت اإىل البحث عن طرائق 
وو�ســائل لتقييــم هــذا االأداء، فظهرت امل�ســطلحات التــي تعرب عن مدى جنــاح املوؤ�س�ســات التعليمية يف حتقيق 
اأهدافهــا وحت�ســني اأدائهــا، ومنها م�ســطلح "الكفــاءة النوعية" الــذي تناوله املخت�ســون بالدرا�ســة والتحليل 

والتقييم )حمد، 2000(.
تعــد الكفــاءة النوعيــة من اأهم مــا يجب اأن يتميــز به املعلم اخلريج، �ســاحب العطــاء، فكلمــا زادت الكفاءة، 
زاد التاأثــري االإيجابــي يف �ســلوك الطلبة. وقد عرفهــا الغامــدي )2011، 26( باأنها: "قدرة النظــام التعليمي 
علــى القيام باالأدوار املتوقعة منه، وحتقيق اأهدافه املن�ســودة، وت�ســمل كل العنا�ســر الداخلــة يف التعليم مثل 
الربامــج التعليميــة، واملناهج الدرا�ســية، واالأن�ســطة امل�ســاحبة لهــا، واجلوانــب االإدارية وغريهــا". وعرفها 
خليفة )2004، 404( باأنها: "نوعية التلميذ الذي يخرجه النظام التعليمي، اأو اأن تت�ســف خمرجات التعليم 
باجلودة اأو ت�ســتحق فيها املوا�سفات واملعايري التي ُو�سعت لها". "تتمثل الكفاءات النوعية للنظام التعليمي يف 
االأداء الكيفــي النوعــي للنظام التعليمي، مثل مدى حتقيقه الأهدافه، ومدى مالءمته للموا�ســفات املو�ســوعة 
له وات�ســاله بحاجات البيئة، ومدى توافر االأ�ســاليب التدري�ســية احلديثة، ومالءمة اأ�ساليب التقومي لقيا�ص 

قدرة الطالب ومهارته ومعرفته" )اأبو حجر، 2008، 18(. 
ت�ســنيف الكفاءات: �ســنف الروي�ســد )2002( الكفاءات التدري�ســية اإىل ثالثة اأق�ســام )كفايات �سخ�ســية، 
كفايــات علميــة، كفايــات اأدائيــة(. بينما ق�ســم حــرز اهلل الكفايــات اإىل اأربعة اأنــواع هي: كفايــات معرفية، 
كفايــات اأدائيــة، كفايــات وجدانيــة، وكفايــات اإنتاجيــة )حــرز اهلل، 2016(. و�ســنفت الفتــالوي )2003( 
الكفــاءات اإىل اأربعــة جمــاالت هــي: كفــاءة التخطيــط للدر�ــص، كفــاءة تنفيــذ الدر�ــص، كفــاءة االت�ســال 
والتفاعل ال�ســفي، وكفاءة اإدارة ال�ســف وتنظيمه. فيما �سنفت وزارة الرتبية والتعليم العايل املعايري املهنية 
 للمعلــم اإىل ثالثــة جماالت: جمال املعرفــة والفهم، جمال املهــارات املهنية، جمال االجتاهــات املهنية والقيم 
)وزارة الرتبيــة والتعليم، 2010(. اأما ت�ســنيف الدرا�ســة احلالية للكفاءة النوعية فكانــت بناًء على طبيعة 
الهــدف مــن الدرا�ســة املتمثــل يف قيا�ــص م�ســتوى الكفــاءة النوعيــة خلريجــي كليــات الرتبيــة يف اجلامعــات 
الفل�ســطينية، ويف �ســوء الت�سنيفات النظرية �سالفة الذكر، فقد اقرتح الباحثون ت�سنيف الكفاءات النوعية 

اإىل ثالثة جماالت هي: الكفاءة ال�سخ�سية، الكفاءة املعرفية، والكفاءة املهنية.
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اأواًل: جمال الكفاءة ال�سخ�ســية: هو "ال�ســمات ال�سخ�ســية التي يجب توافرها يف املعلم بهدف حتقيق اأهدافه 
واأهداف املوؤ�س�سة الرتبوية، مثل: القوة اجل�سمية والع�سبية، وقوة ال�سخ�سية، احليوية، والطالقة اللفظية، 
واخللــق الطيــب، القــدوة احل�ســنة والعدالــة التامــة" )�ســناين، 2013، 435(. باالإ�ســافة اإىل قدرتــه علــى 
اإقامــة عالقات طيبة مع زمالئه وروؤ�ســائه، وت�ســرفه بحكمة يف املواقف احلرجــة، واحرتامه الآراء التالميذ 
وم�ســاعرهم )النجــار و�ســليمان، 2015(. وتتحــدد اأي�ســًا يف التزامه باأخالقيــات املهنة، والقــدرة على حتمل 
امل�ســوؤولية، وو�ســوح ال�ســوت واالألفاظ، والظهور باملظهر الالئق من حيث ال�ســكل العام، باالإ�ســافة للعديد من 

ال�سفات االأخرى )�سا�ص، 2010(.
ثانيــًا: جمــال الكفــاءة املعرفيــة: وت�ســمل املعرفة الوا�ســعة يف جمــال التخ�ســ�ص، واالطالع علــى التطورات 
 العلميــة احلديثــة، واالطالع على اأبحاث ودرا�ســات عديــدة، واإدراك العالقات بني املــواد التعليمية املختلفة 
العمــل،  مبجــال  املتعلقــة  النقا�ــص  وحلقــات  االجتماعــات  مبتابعــة  اأي�ســًا  وتتمثــل   .)2008 )الزهــراين، 
والتحــدث بطالقــة بلغــة اأجنبيــة اإىل جانــب اللغــة العربيــة، والقــدرة علــى التعامل مــع احلا�ســوب مبهارة 
العري�ســة،  وخطوطــه  واأهدافــه  الفل�ســطيني  املنهــاج  بفل�ســفة  معرفتــه  اإىل  باالإ�ســافة   .)2016 )الدلــو، 
 واأن ميتلــك فهمــًا ومعرفــة باملحتــوى الدرا�ســي وطرائــق تعلــم الطلبة وفــق قدراتهــم وخ�سائ�ســهم النمائية 

)وزارة الرتبية والتعليم، 2010(.
ثالثــًا: جمال الكفاءة املهنية: هو "جمموعة القدرات وما ي�ســفر عنها من املعــارف واملهارات واالجتاهات التي 
ميتلكها املعلم ومتكنه من اأداء عمله واأدواره وم�سئولياته، ويالحظها ويقيمها طالبه، وميكن اأن يكون لها تاأثري 
مبا�ســر اأو غري مبا�ســر على العمليــة التعليمية" )وادي، 2013، 361(. وتتم من خــالل تزويد املعلم مبعلومات 
وخــربات نظريــة تطبيقية يف جماالت خمتلفة ملهنــة التدري�ص، واأن يكون قادرًا على فهــم تالميذه، وميولهم، 
واجتاهاتهم، وكيفية تنفيذ وعر�ص املواد الدرا�ســية داخل الف�سل )ال�سخ�ص، خرارزة، وتهامي، 2015(. كما 
تظهر يف قدرة املعلم على ترجمة املعرفة اإىل مهارات وممار�سات عملية، مع االأخذ بعني االعتبار اأن املمار�سات 
العمليــة ُتبنــى على قاعدتــي املعرفة والفهم، وتنمــو وتتطور باالطالع الوا�ســع وتبادل اخلــربات والتجريب 
واملمار�سة، وت�سمل اإعداد اخلطط التعليمية وا�سحة املعامل، ومراعاة الفروق الفردية بني الطلبة، وتوظيف 
التقومي الرتبوي باأنواعه، وتوفري مناخ تعليمي ميتاز باملرونة واالبتكار، وي�ستخدم اأ�ساليب تدري�سية حديثة 

)وزارة الرتبية والتعليم، 2010(.
مشكلة الدراسة:

 بعــد الرجوع اإىل الدرا�ســات ال�ســابقة، والنظر اإىل نتائجهــا، فيما يتعلق باالفتقــار اإىل املهارات الالزمة 
ل�ســوق العمل. وبح�ســب تو�ســيات م�ســح االنتقال من الدرا�ســة اإىل �ســوق العمل لعام )2015( التي اأعلن عنها 
اجلهــاز املركزي لالإح�ســاء الفل�ســطيني التي تهدف اإىل العمل امل�ســتمر على حت�ســني جــودة خمرجات التعليم 
االأكادميي من خالل املتابعة والتقييم، وقيا�ص مدى مواءمة املخرجات مع احتياجات �سوق العمل واحلث على 
العمــل لتطوير املهارات املختلفة للخريجني بهدف زيادة كفاءاتهم )الطباع، 2016(،" والتي بدورها تتما�ســى 
مع نتائج حتديد البيانات بح�سب امل�ستوى العلمي، التي اأو�سحت اأن العالقة بني التعليم واحل�سول على املهارات 
املالئمــة ل�ســوق العمــل كانــت عك�ســية، واأن حملة البكالوريو�ــص فما فوق هم اأقل توا�ســعا بكثــري من خريجي 
الكليــات اجلامعيــة واالأقل تعليمًا عنــد تقييم مهاراتهم" )اأوراد وموؤ�س�ســة كري الدوليــة، 2015، 10(. ما اأكد 
لدى الباحثني احلاجة لتحديد م�ستوى الكفاءة النوعية للمعلم الفل�سطيني يف خمتلف جماالتها )ال�سخ�سية، 
املعرفية واالأدائية(، وب�ســكل خا�ص من قبل �سوق العمل املتمثل هنا يف امل�سرفني واملديرين يف احلقل الرتبوي، 

حيث اإن تقومي املعلم يعترب من اأهم املحددات التقوميية يف احلكم على مدى كفاءة العملية التعليمية.
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أسئلة الدراسة: 
حتاول الدرا�سة االإجابة عن االأ�سئلة االآتية:

مــا م�ســتوى الكفــاءة النوعيــة لــدى خريجي كليــات الرتبيــة يف اجلامعات الفل�ســطينية مــن وجهة نظر   .1
املديرين وامل�سرفني الرتبويني؟ 

هــل توجــد فــروق ذات داللة اإح�ســائية عنــد م�ســتوى )α≤0.05( يف متو�ســط تقديرات اأفــراد العينة   .2
ملــدى توافــر جماالت الكفاءة النوعية )ال�سخ�ســية، املهنية، واملعرفية( لــدى خريجي كليات الرتبية يف 
اجلامعات الفل�ســطينية من وجهة نظر املديرين وامل�ســرفني الرتبويني تبعًا ملتغري )طبيعة املهنة، اجلن�ص، 

و�سنوات اخلدمة(؟
أهداف الدراسة:

�سعت الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف التالية: 
التعــرف اإىل م�ســتوى الكفــاءة النوعيــة )ال�سخ�ســية، املهنيــة، املعرفيــة( خلريجــي كليــات الرتبيــة يف   .1

اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر املديرين وامل�سرفني الرتبويني.
الك�ســف عن الفروق ذات الداللة االح�ســائية بني تقديرات اأفراد العينة ملــدى توافر متطلبات الكفاءة   .2
النوعية خلريجي كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر املديرين وامل�سرفني الرتبويني 

تبعا ملتغري )طبيعة املهنة، اجلن�ص، و�سنوات اخلدمة(؟
أهمية الدراسة:

تتمثل االأهمية النظرية والعلمية مبا ياأتي:
معرفة م�ستوى الكفاءات النوعية املطلوب توافرها لدى خريجي كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية   .1
التي تعد من اأهم جماالت التنمية املجتمعية، حيث تعد درا�سة م�ستوى الكفاءات النوعية تغذية راجعة 

يف عملية التخطيط الرتبوي للتعرف اإىل واقعها.
2.  قــد تفيــد نتائج الدرا�ســة كاًل من: كليــات الرتبية بتقلي�ص الفجــوة بني الكم املعريف املكت�ســب واملهارات 
املطلــوب توافرهــا يف املعلم النوعــي، واجلهات الرتبوية امل�ســوؤولة يف الوزارات وموؤ�س�ســات التعليم العايل 

لر�سم خارطة االحتياجات التطويرية التي تواكب �سوق العمل.
حدود الدراسة:

يقت�سر البحث على احلدود االآتية:
حد املو�سوع: حتديد م�ستوى الكفاءة النوعية يف املجاالت )ال�سخ�سية، املعرفية، املهنية(.  .1

احلد الب�سري: املديرين وامل�سرفني الرتبويني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل.  .2
احلد املكاين: مافظة غزة.   .3

احلد املوؤ�س�سي: اقت�سرت على جمموعة من املدار�ص واملديريات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل.  .4
- 2018م. احلد الزماين: 2017   .5
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مصطلحات الدراسة:
ت�سمن هذا البحث بع�ص امل�سطلحات التي حتتاج اإىل تعريف مدد يو�سح للقارئ مدلولها، و�سيقوم الباحثون 

بتبني التعريفات االآتية:
الكفــاءة النوعيــة: "هــي قــدرة النظــام التعليمي علــى القيام بــاالأدوار املتوقعــة منه وحتقيــق اأهدافه   .1
املن�سودة، وت�سمل كل العنا�سر الداخلة يف التعليم مثل، الربامج التعليمية، واملناهج الدرا�سية، واالأن�سطة 
امل�ساحبة لها، واجلوانب االإدارية وغريها" )الغامدي، 2011، 26(. وعرفها خليفة )2004، 404( باأنها: 
"نوعية التلميذ الذي يخرجه النظام التعليمي، اأو اأن تت�سف خمرجات التعليم باجلودة اأو ت�ستحق فيها 
املوا�ســفات واملعايري التي و�ســعت لها"، ويعّرفها الباحثون اإجرائيًا باأنها: "م�ســتوى الكفاءة ال�سخ�ســية، 
واملعرفية، واملهنية، خلريجي كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر املديرين وامل�سرفني 

الرتبويني". وميكن حتديدها من خالل ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على اال�ستبانة املعدة لذلك. 
كليات الرتبية: "هي موؤ�س�سات تعليم عاٍل تهدف اإىل اإعداد املعلمني" )اله�سي، 2012، 9(.  .2

مديــر املدر�ســة: "امل�ســوؤول االأول يف مدر�ســته، وهــو امل�ســرف علــى جميــع �ســوؤونها الرتبويــة والتعليمية   .3
واالإداريــة واالجتماعيــة لزمالئــه، ويوؤثــر علــى �ســلوك وتوجهــات العاملني مــن حوله الإجنــاز اأهداف 
مــددة" )�ســاهني،2011، 7(. ويعرفــه الباحثون اإجرائيًا: "هو ال�ســخ�ص الذي يقوم بــدوره يف تطوير 
وتنمية كفايات الهيئة التدري�سية، ويتطلب مهارات وكفايات وله دور فاعل يف قيادة الربنامج التعليمي". 
امل�سرف الرتبوي: هو "القائد الذي يعمل بالتعاون مع جميع ذات العالقة بالعملية التعليمية، من مديرين   .4
ومعلمني وجمتمع ملي، بهدف حت�ســني تلك العملية، وال�ســعي لتحقيق االأهداف املر�ســومة باأقل اجلهود 
واأعلــى املنافع الرتبوية" )حمــدان، 2005، 10(. ويعرفه الباحثون اإجرائيًا: "هو اأحد عنا�ســر النظام 
التعليمــي الــذي تعينه وزارة الرتبيــة والتعليم اأو وكالة الغــوث الدولية بهدف توجيه واإر�ســاد العاملني 

وتنميتهم ومتابعتهم يف املجالني االأكادميي والرتبوي".
الدراسات السابقة:

بعد اطالع الباحثني على الدرا�سات واالأبحاث ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة احلالية، ن�ستعر�ص 
هنا الدرا�سات االأقرب من اأهداف الدرا�سة، مرتبة من االأحدث اإىل االأقدم على النحو التايل:

درا�ســة الدلــو )2016( التــي هدفــت اإىل و�ســع ا�ســرتاتيجية مقرتحــة ملواءمــة خمرجــات التعليــم العــايل 
باحتياجات �سوق العمل يف فل�سطني، بالتعرف اإىل واقع خمرجات التعليم العايل وواقع املواءمة بني خمرجات 
التعليم العايل، و�سوق العمل الفل�سطيني يف مافظات غزة، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، 
وتكون جمتمع الدرا�سة من طالب وطالبات خريجي تخ�س�ص ال�سيدلة يف جامعة االأزهر بغزة، واأرباب العمل 
من اأ�سحاب ال�سيدليات وم�ستودعات االأدوية وم�سانع الدواء يف مافظات غزة. وا�ستخدمت اال�ستبانة كاأداة 
جلمع املعلومات، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن خريجي برنامج ال�سيدلة قد اكت�سبوا جمموعة من املهارات بال�سكل 
املعقول مثل املهارات املعرفية والعملية، مع تدين ملحوظ يف م�ســتوى اكت�ســابهم ملجموعة من املهارات الذهنية 
واحلياتية الذي احتل املرتبة االأخرية بني املجاالت، وتدين م�ستوى اكت�ساب اخلريجني ملهارات البحث العلمي 
%(، ووجود فجوة كبرية بني التعلم املكت�ســب يف اجلامعة واالحتياجات املطلوبة يف مكان  بن�ســبة )63.47 

العمل.
درا�ســة تهامــي )2016( التــي �ســعت للتعــرف اإىل مواءمــة خمرجــات كلية الرتبيــة الحتياجــات املدار�ص يف 
مافظــة بني �ســويف، ا�ســتخدم الباحــث املنهج الو�ســفي التحليلي واأ�ســلوب امل�ســح االجتماعــي، ومت تطبيق 
ا�ســتبانة على عينة من امل�ســرفني، وتو�ســلت الدرا�ســة اإىل عدة نتائج اأهمها: �ســعف م�ســتوى جودة خريجي 
 الكليــة حيــث اإنهــم ال ي�ســاركون يف اإعــداد البحــوث والدرا�ســات الرتبويــة حلــل م�ســكالت املدر�ســة بن�ســبة 
%( اأي بدرجــة �ســعيفة، مــع عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ســائية ترجــع اإىل متغريات اخلربة   13.1(

واملرحلة التعليمية والتخ�س�ص.
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درا�ســة مغــري وعبــد االأمــري )2016( التي هدفــت اإىل تقــومي اأداء خريجي اأق�ســام العلوم يف كليــات الرتبية 
االأ�سا�ســية من وجهة نظر اإدارات املدار�ص وفق معايري اجلودة ال�ســاملة، وا�ســتخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي، 
وتكونت العينة من )14( مديرا ومديرة يف مافظة بابل بالعراق، وطبقت ا�ســتبانة تكونت من )128( فقرة 
موزعة على اأربع جماالت )االإعداد االأكادميي، واملهني، واالإعداد ال�سخ�سي واالجتماعي، واالإعداد الثقايف(. 
%(، تقدم جمال االإعداد  وقد بينت النتائج اأن التقدير العام للمجاالت جاء بدرجة كبرية بوزن ن�سبي )82 
الثقــايف بــوزن ن�ســبي )76 %(، وجمــال االإعداد ال�سخ�ســي بوزن ن�ســبي )73 %(، وتاأخر جمــال )االإعداد 

اجلن�ص.  ملتغري  فروق  وجود  عدم  مع   ،)% املهني( للمركز االأخري بوزن ن�سبي )57 
درا�ســة املهــدي واآخــرون )2015( التــي هدفــت اإىل حتديد واقــع املالءمة بــني خمرجات كليــات الرتبية مع 
احتياجــات �ســوق العمل الرتبوي. واعتمدت الدرا�ســة املنهج الو�ســفي التحليلي، وا�ســتخدمت حتليل املحتوى 
لالإح�ســاءات املن�ســورة وغري املن�سورة، باالإ�ســافة اإىل املقابلة مع ذوي االخت�ســا�ص من كلية الرتبية بجامعة 
ال�ســلطان قابو�ص، ومن ق�ســم املوارد الب�ســرية يف وزارة الرتبيــة والتعليم. واأظهرت الدرا�ســة العجز يف بع�ص 
التخ�س�ســات مقارنة بعدد الدار�ســني يف كليات الرتبية، واأن هناك حاجة خلطة م�ســرتكة بني وزارة الرتبية 

والتعليم وموؤ�س�سات اإعداد املعلم، ومعرفة االحتياجات امل�ستقبلية من املعلمني.
درا�ســة ال�ســالل )2013( التي هدفت اإىل حتديد املهارات احلياتية الالزمة ملتطلبات �ســوق العمل يف التعليم 
العــام يف اململكــة العربيــة ال�ســعودية، ومعرفة مــدى توافرها لــدى املعلمة خريجــة اجلامعــة، وحتديد اأهم 
التحديات التي تواجهها يف �ســوء متغريات الع�ســر، ا�ســتخدم الباحث املنهج الو�ســفي التحليلي، ومت ا�ستخدام 
ا�ســتبيان مت توزيعــه على عينة البحث )امل�ســرفات الرتبويات( وعددهن )150( م�ســرفة تربوية، وتو�ســلت 
الدرا�ســة اإىل بنــاء قائمة باملهــارات احلياتية وهى مهــارة املواطنة، واملهــارات العقلية، واملهــارات الوظيفية، 
واملهارات االجتماعية، واملهارات التقنية، حيث بلغ عدد املهارات الكلي )73( مهارة، واأن هذه املهارات احلياتية 
متوفرة لدى املعلمة خريجة اجلامعة بدرجة متو�سطة، واأن بع�ص املهارات مل تتوفر لديها، وهو ما ال يتنا�سب 

مع متطلبات �سوق العمل يف جمال التعليم.
درا�ســة Pereiraا)2013( �ســعت اإىل معرفــة اأهــم املهارات الناعمة التــي تفيد اخلريجني يف اأدائهم يف �ســوق 
العمل من خالل حتليل ا�ستق�ســاءات من اخلريجني يف الربتغال، وقد اأُجري البحث با�ستخدام درا�سة و�سفية 
حتليليــة، مت تطبيــق اأداة الدرا�ســة علــى )173( مــن خريجــي اجلامعــات املختلفــة يف الربتغال با�ســتخدام 
اال�ســتبيان، حيــث ك�ســفت النتائج اأن تكري�ــص اجلامعات لدورها يف اإعــداد اخلريجني ملتغــريات لينة مثل حل 
امل�سكالت، و�سنع القرار، والثقة بالنف�ص، واملهارات ال�سخ�سية، والعمل يف بيئة جمهدة، ال تتطابق مع متطلبات 
�ســوق العمــل، وهذا قد يكون عالمة من �ســوق العمــل اأن هناك حاجة ما�ســة الإعادة هيكلة املناهج الدرا�ســية 
ملواجهة التغريات، لذلك ينبغي يف املناهج الدرا�ســية ت�ســليط ال�ســوء يف جمموعة متنوعة من املهارات اللينة 

واملرنة للخريجني لتنا�سب �سرورات �سوق العمل.
درا�ســة Flomoا)2013( هدفت اإىل معرفة التطابق بني التعليم العايل و�ســوق العمل من وجهة نظر خريجي 
اجلامعات يف ليبرييا. ا�ســتخدمت الدرا�ســة منهجية البحث الكمي لدرا�ســة التتبع، وقد بحثت هذه الدرا�ســة 
التطابــق بــني التعليم العايل و�ســوق العمــل يف ليبرييا من وجهة نظــر خريجي اجلامعات الذيــن تخرجوا من 
جامعــة ليبرييــا وجامعة كوتينغتون من 2005 - 2009. وقد ا�ســتطلعت الدرا�ســة )400( خريج با�ســتخدام 
اال�ســتبيان اأداة للدرا�ســة، وقد و�ســعت هذه االأداة من قبل رابطة اجلامعة االأفريقية ال�ستخدامها يف اأي بلد 
اأفريقي. واأ�ســارت نتائج الدرا�ســة اإىل اأن اجلامعات يف ليبرييا توفر اإىل حد ما مهارات ذات �ســلة ب�سوق العمل 
فيها. وك�سفت نتائج الدرا�سة اأن خريجي الكليات غري را�سني عن و�سعهم الوظيفي احلايل، واأن اجلامعات يجب 

اأن حت�سن املهارات التي يطورونها لدى الطلبة لتح�سني املواءمة بني التعليم اجلامعي و�سوق العمل.
درا�ســة وزارة اخلارجية والتخطيط الفل�ســطينية )2012( التي هدفت اإىل ا�ستق�ســاء م�ســكلة اخلريجني يف 
قطــاع غزة، ومدى مواءمة خمرجات اجلامعات ل�ســوق العمل، وقد اتبعت الدرا�ســة املنهج الو�ســفي التحليلي، 
%( من اخلريجني  وا�ســتخدمت اال�ســتبانة وامل�ســوح االإح�سائية كاأداة للدرا�سة، وخل�ســت اإىل اأن هناك )49 
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اأنهم ال  %( منهــم  العاملــني مل يكــن لديهم ت�ســور حــول طبيعة الوظيفــة التي �سي�ســغلونها، كمــا اعترب )54 
يتلقــون تدريبــًا دوريــًا مالئمــًا، وهذا يوؤكد اأن �ســوق العمل لديه م�ســكلة يف اإك�ســاب اخلريج املهــارات املطلوبة 
الأداء املهــام، واأن ال�ســوق يتجــه ال�ســتقطاب حديثــي التخرج، ولكــن من وجهة نظــر اأرباب العمل فــاإن مهارات 

.)% اخلريج العامل لديهم متدنية يف املجمل وخا�سة املهارات البحثية فهي اأكر تدنيًا بن�سبة )59 
درا�ســة رواقة، ممود وال�ســبلي )2005( التي هدفت اإىل تقومي االأداء املدر�سي للمعلمني حديثي التخرج من 
كليــات الرتبيــة للمعلمــني واملعلمات من وجهة نظر املوجهــني الرتبويني يف الباطنة، وم�ســريف الرتبية العملية 
بكليــة الرتبية للمعلمني ب�ســحار يف �ســلطنة ُعمــان. وتكونت العينة مــن )48( معلما ومعلمــة، واأظهرت نتائج 
% من العينة على تقدير )ممتاز  حتليل اال�ســتبانة ارتفاعًا ن�ســبيا يًف امل�ستوى، حيث ح�ســل ما يقارب من 90 

اأو جيد جدًا(، مع عدم وجود فروق ملتغري اجلن�ص والتخ�س�ص واملعدل الرتاكمي.
التعليق على الدراسات السابقة:

بعد اطالع الباحثني على اأهم الدرا�ســات املرتبطة مبو�ســوع الدرا�سة تبني: اتفاق معظم الدرا�سات باملنهجية 
با�ســتخدامها املنهــج الو�ســفي التحليلي، كمــا اتفقت يف ا�ســتخدام اال�ســتبانة كاأداة رئي�ســية يف معظمها، عدا 
درا�ســة املهــدي واآخــرون )2015( جمعــت بــني حتليــل املحتــوى واملقابلــة. اأمــا عينة الدرا�ســة فقــد تنوعت 
الدرا�ســات ال�ســابقة ما بني خريجي كليات الرتبية مثل درا�سة مغري وعبد االأمري )2016(، واملعلمني واملعلمات 
مثل درا�سة رواقة واآخرون )2005(، وامل�سرفني مثل درا�ستي ال�سالل )2013( وتهامي )2016(. وقد ت�سابهت 
الدرا�ســة احلالية مع الدرا�ســات ال�ســابقة يف ا�ســتخدام املنهج الو�ســفي التحليلي كمنهج للدرا�سة، واال�ستبانة 
كاأداة للدرا�ســة، كما اأنها ا�ســتفادت من الدرا�ســات ال�سابقة ب�ســياغة فكرة عامة عن مو�سوع الدرا�سة، حتديد 
االأداة، وتدعيم بع�ص النتائج التي مت التو�ســل اإليها. وقد متيزت الدرا�ســة احلالية يف حدها املو�سوعي الذي 

مل تتناوله الدرا�سات ال�سابقة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

تناول الباحثون الو�سف االإجرائي الذي اتبعوه يف تطبيق الدرا�سة، وذلك ببيان املنهج املتبع وجمتمعها، 
وحتديــد عينتهــا، ومن ثم ت�ســميم اأداة الدرا�ســة وتطويرها، كما تنــاوال اإجراءات التحقق من �ســدق االأداة 
وثباتهــا، وكذلــك املعاجلــات االإح�ســائية التي مت ا�ســتخدامها يف حتليل بياناتها، وح�ســر نتائجهــا، وهى على 

النحو التايل:
منهج الدرا�سة:

"اتبعت الدرا�ســة املنهج الو�ســفي التحليلي الذي يتم من خالله و�ســف الظاهرة مو�ســوع الدرا�سة، وحتليل 
بياناتهــا، والعالقــة بني مكوناتهــا واالآراء التي تطرح حولهــا والعمليات التي تت�ســمنها واالآثار التي حتدثها" 

)اأبو حطب و�سادق، 2005، 104(.
جمتمع الدرا�سة وعينتها: 

يتمثل املجتمع يف جميع املديرين وامل�ســرفني الرتبويــني العاملني يف الدوائر التعليمية التابعة لوزارة الرتبية 
والتعليــم العــايل يف مافظة غــزة، والبالغ عددهم )612( فردا وفق الكتاب االإح�ســائي ال�ســنوي للتعليم يف 

مافظات غزة للعام الدرا�سي )2016/ 2017(، واجلدول )1( يو�سح توزيع اأفراد جمتمع الدرا�سة.
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جدول )1(: جمتمع الدرا�صة

امل�سمى الوظيفيت�سنيف املتغري
امل�صرفوناملديرونعدد الأفراد

407205املجموع
612

.)2017   امل�صدر: الكتاب الإح�صائي ال�صنوي للتعليم يف حمافظات غزة للعام الدرا�صي )2016/ 
وقد مت ا�ستخدام طريقة العينة الع�سوائية، حيث مت توزيع )50( ا�ستبانة على املديرين، ومت ا�سرتداد )41( 
توزيع )80( ا�ستبانة على امل�سرفني، ومت ا�سرتداد )70( ا�ستبانة بن�سبة  بينما مت   ،)% ا�ستبانة بن�سبة )82 

فيها: لالأفراد  ال�سخ�سية  البيانات  ح�سب  الدرا�سة  عينة  اأفراد  توزيع  يلي  فيما  ويت�سح   ،)%  87.5(
جدول )2(: توزيع اأفراد عينة الدرا�صة ح�صب البيانات ال�صخ�صية )ن=111(

العددالن�سبة املئويةالبيانات ال�سخ�سية
61.368ذكراجلن�ض

38.743اأنثى

63.170م�صرف تربويطبيعة املهنة

36.941مدير مدر�صة

11.713اأقل من 5�صنوات�صنوات اخلدمة

- 10�صنوات 18.020من5 

70.378اأكرث من10 �صنوات

اأداة الدرا�سة: 
تعد اال�ســتبانة اأف�ســل الو�سائل للح�سول على بيانات االأفراد، واأكرها انت�ســارًا، وهي: "اأداة ذات اأبعاد وبنود 
ت�ســتخدم للح�ســول علــى معلومــات، اأو اآراء يقوم باال�ســتجابة لها املفحو�ص نف�ســه، وهى كتابيــة حتريرية" 
)االأغا واالأ�ستاذ، 2004، 116(. وقد مت ا�ستخدام اال�ستبانة لقيا�ص م�ستوى الكفاءة النوعية خلريجي كليات 
الرتبية يف اجلامعات الفل�ســطينية من وجهة نظر مديري الدوائر التعليمية وامل�ســرفني الرتبويني، ملنا�ســبتها 

ملو�سوع الدرا�سة.
خطوات بناء اأداة الدرا�سة: 

اتبع الباحثون عددًا من اخلطوات يف تطوير اأداة الدرا�سة، وذلك على النحو التايل:
االطالع على االأدب الرتبوي والدرا�ســات ال�ســابقة ذات العالقة، واالإفادة منها يف بناء االأداة، و�سياغتها   .1

بال�سكل املنا�سب.
حتديد املجاالت االأ�سا�سية التي حتتويها اال�ستبانة.  .2

حتديد الفقرات التي تقع حتت كل جمال.  .3
مت حتديــد هــدف اال�ســتبانة لقيا�ص م�ســتوى الكفــاءة النوعيــة خلريجي كليــات الرتبيــة يف اجلامعات   .4
الفل�ســطينية. وقــد تكونت اال�ســتبانة من )28( فقــرة موزعة على ثالثة جماالت، هــي: جمال الكفاءة 
ال�سخ�ســية، جمال الكفاءة املعرفية، وجمال الكفاءة املهنية، وقد مت االإجابة على الفقرات وفق مقيا�ص 

ليكرت اخلما�سي.
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اأواًل: �سدق وثبات اال�ستبانة:
�ســدق اال�ســتبانة: يق�ســد به: "متثيلها للمجتمع املدرو�ص ب�ســكل جيد، اأي اأن االإجابات التي نح�سل عليها من 
اأ�ســئلة اال�ســتبيان تعطينــا املعلومــات التي و�ســعت الأجلها االأ�ســئلة" )البحــر والتنجــي، 2014، 14(، ويوجد 

العديد من االختبارات التي تقي�ص �سدق اال�ستبانة اأهمها:
ال�سدق الظاهري "�سدق املحكمني": مت عر�ص اال�ستبانة يف �سورتها االأولية على جمموعة من املحكمني   .1
تاألفت من )6( مكمني من املتخ�س�ســني يف الرتبية، وقد مت اال�ســتجابة الآراء املحكمني من حيث احلذف 

والتعديل يف �سوء املقرتحات املقدمة، وبذلك خرج اال�ستبيان يف �سورته النهائية.
�ســدق االت�ســاق الداخلي )Internal Validity(: مت عمل االت�ســاق الداخلي لفقرات اال�ستبانة وذلك   .2
مــن خالل ح�ســاب معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اال�ســتبانة والدرجــة الكلية للمجال الذي 

تنتمي اإليه الفقرة، كما يف جدول )3(.
جدول )3(: معامل الرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات ال�صتبانة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه 

 القيمة االحتمالية
)sig(

 معامل ارتباط
بري�سون املجال م

الكفاءة ال�سخ�سية
*0.000 .726 يتمتع ب�صخ�صية خلوقة ومتزنة. 1

*0.000 .699 يتحدث بلغة �صحيحة ومفهومة. 2

*0.000 .793 يحرتم اأخالقيات املهنة. 3

*0.000 .693 ميتلك الدافعية للعمل وحتقيق الأهداف. 4

*0.000 .705 يحر�ض على ا�صت�صارة الآخرين ويحرتم اآراءهم. 5

*0.000 .678 ين�صئ عالقات اإن�صانية طيبة مع الزمالء والطلبة. 6

*0.000 .787 يفكر باأ�صلوب نقدي بناء. 7

*0.000 .748 ميتاز باملرونة وعدم التع�صب للراأي. 8

*0.000 .696 ميتلك القدرة على البتكار وتقبل الأفكار اجلديدة. 9

*0.000 .733 ميتلك القدرة على التوا�صل مع ذوي العالقة لتطوير نوعية التعليم 10

الكفاءة املعرفية
*0.000 .734 متمكن من املادة الدرا�صية التي يقدمها. 11

*0.000 .751 يعر�ض املادة العلمية بطريقة �صهلة ومب�صطة. 12

*0.000 .719 يلم بال�صرتاتيجيات احلديثة للتعلم. 13

*0.000 .679 يوظف املعلومات وفقا للخ�صائ�ض النمائية يف املراحل العمرية املختلفة. 14

*0.000 .711 يغطي مو�صوعات املقرر ب�صكل جيد. 15

*0.000 .705 يعمل على ن�صر الثقافة العامة والتخ�ص�صية بني طالبه. 16

*0.000 .579 ميتلك معرفة بفل�صفة املنهاج الفل�صطيني واأهدافه وخطوطه العري�صة. 17
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جدول )3(: يتبع

 القيمة االحتمالية
)sig(

 معامل ارتباط
بري�سون املجال م

الكفاءة املهنية
*0.000 .584 ميتلك قدرة على �صياغة الأهداف التعليمية يف املجالت املختلفة. 18

*0.000 .698 يراعي الفروق الفردية عند اإعداد خطط الدرو�ض. 19

*0.000 .761 ميتلك مهارات تنظيمية عالية )تخطيط، تنفيذ، تقومي،..(. 20

*0.000 .824 لديه قدرة يف التعامل مع امل�صكالت ال�صفية. 21

*0.000 .719 يوظف مهارات الت�صال الفعال يف احل�صة )نربة �صوت، لغة ج�صد،...(. 22

*0.000 .751 ي�صتخدم اأ�صاليب تدري�ض حديثة. 23

*0.000 .829 ي�صتطيع التعامل مع املواقف الطارئة مبرونة. 24

*0.000 .720 يوظف التقومي الرتبوي باأنواعه املختلفة. 25

*0.000 .788 يوفر مناخاً تعليمياً يحفز على التفكري الناقد والإبداع. 26

*0.000 .759 يتقن ا�صتخدام اأ�صاليب البحث العلمي الإجرائي. 27

*0.000 .697 يربط مو�صوع تخ�ص�صه مبو�صوعات خمتلفة وب�صياق اجتماعي مرتبط 
بحياة الطالب وواقعه. 28

.) α≤0.05( الرتباط دال اإح�صائياً عند م�صتوى دللة *   
يت�ســح مــن اجلــدول )3( اأن جميــع معامالت االرتبــاط دالة اإح�ســائيًا وبدرجــة قوية عند م�ســتوى معنوية 

)α≤0.05( وبذلك تعترب فقرات اال�ستبانة �سادقة ملا و�سعت لقيا�سه.
ال�ســدق البنائي )Structure Validity(: يعد ال�ســدق البنائي اأحد مقايي�ص �سدق االأداة الذي يقي�ص   .3
مدى حتقق االأهداف التي تريد االأداة الو�ســول اإليها، وللتحقق من ال�ســدق البنائي مت ح�ســاب معامالت 

االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت اال�ستبانة والدرجة الكلية لال�ستبانة، كما يف اجلدول )4(.
جدول )4(: معامل الرتباط بني درجة كل جمال من جمالت ال�صتبانة والدرجة الكلية لال�صتبانة

)sig( القيمة االحتمالية معامل ارتباط بري�سون املجال م
*0.000 .861 الكفاءة ال�صخ�صية 1

*0.000 .856 الكفاءة املعرفية 2

*0.000 .862 الكفاءة املهنية 3

.)α≤0.05( الرتباط دال اإح�صائياً عند م�صتوى دللة *  
يت�سح من جدول )4( اأن جميع معامالت االرتباط يف جميع جماالت اال�ستبانة دالة اإح�سائيًا وبدرجة قوية 

عند م�ستوى معنوية )α≤0.05( وبذلك تعترب جميع جماالت اال�ستبانة �سادقة ملا و�سعت لقيا�سه.
ثانيًا: ثبات اال�ســتبانة )Reliability(: ويق�ســد به: "ا�ســتقرار املقيا�ص وعدم تناق�ســه مع نف�سه، اأي يعطي 
نف�ص النتائج اإذا اأعيد تطبيقه على نف�ص العينة" )البحراوي، 2018، 3(. وقد مت التحقق من ثبات ا�ســتبانة 
الدرا�ســة مــن خــالل معامــل األفــا كرونبــاخ ))Cronbach's Alpha Coefficient( وطريقــة التجزئــة 

الن�سفية )Split Half Method( واجلدول )5( يو�سح ذلك:
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جدول )5(: معامل األفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية لقيا�ض ثبات ال�صتبانة

التجزئة الن�سفية
معامل األفا كرونباخ  عدد

الفقرات املجال م
معامل االرتباط املعدل معامل االرتباط

0.914 0.841 0.898 10 الكفاءة ال�صخ�صية .1

*0.780 0.639 0.814 7 الكفاءة املعرفية .2

*0.931 0.871 0.917 11 الكفاءة املهنية .3

0.963 0.929 0.898 28 جميع جماالت اال�ستبانة

   * مت ا�صتخدام معادلة جتمان حيث اإن عدد الأ�صئلة الفردية ل ي�صاوي الزوجية.
يت�ســح مــن اجلدول )5( اأن الثبــات مرتفع، حيث بلغــت قيمة الثبات جلميــع فقرات اال�ســتبانة بطريقة األفا 
كرونبــاخ )0.898(، بينما بلغت قيمة معامل االرتباط املعدل )0.963(، وهذا يعنى اأن معامل الثبات مرتفع. 
وي�ســتخل�ص مــن نتائــج اختباري ال�ســدق والثبــات اأن اأداة القيا�ص )اال�ســتبانة( �ســادقة يف قيا�ص ما و�ســعت 
لقيا�سه، كما اأنها ثابتة بدرجة كبرية جدًا، مما يوؤهلها لتكون اأداة قيا�ص منا�سبة وفاعلة لهذه الدرا�سة وميكن 

تطبيقها بثقة.
االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة: 

مت ا�ستخدام االختبارات االإح�سائية التالية:
الن�سب املئوية والتكرارات )Frequencies & Percentages( لو�سف عينة الدرا�سة.  .1

املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي واالنحراف املعياري.  .2
اختبار األفا كرونباخ )Cronbach's Alpha( وطريقة التجزئة الن�سفية، ملعرفة ثبات اال�ستبانة.  .3

معامــل ارتباط بري�ســون )Pearson Correlation Coefficient( لقيا�ص درجة االرتباط، وقد مت   .4
ا�ستخدامه حل�ساب االت�ساق الداخلي وال�سدق البنائي لال�ستبانة.

اختبار T يف حالة عينتني )Independent Samples T-Test( ملعرفة ما اإذا كان هناك فروقات ذات   .5
داللة اإح�سائية بني جمموعتني من البيانات امل�ستقلة.

اختبار حتليل التباين االأحادي )One-Way Analysis of Variance – ANOVA(( ملعرفة ما اإذا   .6
كان هناك فروقات ذات داللة اإح�سائية بني ثالث جمموعات اأو اأكر من البيانات.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
املحك املعتمد يف الدرا�سة: 

لتحديد املحك املعتمد يف الدرا�ســة، فقد مت حتديد طول اخلاليا يف مقيا�ص ليكرت اخلما�ســي من خالل ح�ساب 
- 1=4(، ومن ثم تق�سيمه على اأكرب قيمة يف املقيا�ص للح�سول على طول اخللية  املدى بني درجات املقيا�ص )5 
اأي )4 /5 = 0.80(، وبعــد ذلك مت اإ�ســافة هذه القيمة اإىل اأقل قيمــة يف املقيا�ص )بداية املقيا�ص وهو واحد 
�ســحيح( وذلك لتحديد احلد االأعلى لهذه اخللية، وهكذا اأ�ســبح طول اخلاليا كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي 

 .)Ozen، Yaman، & Acar، 2012(
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جدول )6(: املحك املعتمد يف الدرا�صة

درجة املوافقة الوزن الن�سبي طول اخللية
قليلة جدا من  %20 - %36  من 1 – 1.80

قليلة أكبر من %36 - %52 اأكرب من 1.80 - 2.60
متوسطة أكبر من %52 - %68  اأكرب من 2.60 – 3.40
كبيرة أكبر من %68 - %84 اأكرب من 3.40 – 4.20

كبيرة جدا أكبر من %84 - %100 اأكرب من 5 - 4.20

ولتف�سري نتائج الدرا�سة اعتمد الباحثون على ترتيب املتو�سطات احل�سابية على م�ستوى املجاالت لالأداة ككل، 
وم�ستوى الفقرات يف كل جمال.

االإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة:
1. ما م�ستوى الكفاءة النوعية لدى خريجي كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر املديرين 
وامل�ســرفني الرتبويني؟ لالإجابة عن هذا ال�ســوؤال مت ا�ســتخدام املتو�سط احل�ســابي والوزن الن�سبي واالنحراف 

املعياري والرتتيب.
جدول )7(: املتو�صط احل�صابي والوزن الن�صبي والنحراف املعياري والرتتيب لال�صتبانة

 درجة
املوافقة الرتتيب  الوزن

الن�سبي
 االنحراف

املعياري
 املتو�سط
احل�سابي املجال م

كبيرة 1 72.34 0.54 3.62 الكفاءة ال�صخ�صية
متوسطة 2 69.63 0.55 3.48 الكفاءة املعرفية 1.

متوسطة 3 64.34 0.64 3.22 الكفاءة املهنية 2.

متوسطة 68.52 0.50 3.43 جميع فقرات اال�ستبانة معا 3.

يبني اجلدول )7( اأن املتو�ســط احل�سابي جلميع فقرات اال�ســتبانة ي�ساوي )3.43(، وبذلك فاإن الوزن الن�سبي 
ترتيب  اأما  عام.  ب�ســكل  اال�ســتبانة  فقرات  على  كبرية  بدرجة  موافقة  هناك  اأن  يعني  وهذا   ،)%  68.52(

املجاالت ح�سب اأوزانها الن�سبية فقد كانت كالتايل:
 ،)% املجال االأول: الكفاءة ال�سخ�سية، فقد ح�سل على املرتبة االأوىل، حيث بلغ الوزن الن�سبي )72.34   اأ. 
وهــذا يعنــي اأن هنــاك موافقــة بدرجة كبــرية على فقــرات املجال ب�ســكل عــام، ويرجع ذلك اإىل اإ�ســهام 
م�ســادر التن�ســئة املختلفة من اأ�سرة، ومنظمات جمتمعية ت�سهم ب�ســكل كبري يف ا�ستهداف طلبة اجلامعات 
بربامــج تطويــر قدراتهــم ال�سخ�ســية والقيادية كربامج الفاخــورة وغريها، كمــا اأن اجلامعة تعمل على 
تاأ�ســي�ص �سخ�ســية متوازنة، قائمة على مبداأ العطاء من خالل �ســاعات العمل التطوعي التي ينبغي على 
الطالب اإجنازها كمتطلب للتخرج، ف�ســال عن احلياة اجلامعية واأن�ســطة اأندية وجمال�ص الطلبة، واملواد 
التدري�ســية املطروحــة يف كليات الرتبية، واأخالقيــات مهنة التعليم. وتختلف هــذه النتيجة مع نتيجة 
)Pereira, 2013( التي بينت اأن تكري�ص اجلامعات لدورها يف اإعداد اخلريجني للمهارات ال�سخ�سية ال 

تتطابق مع متطلبات �سوق العمل.
 ،)% املجال الثاين: الكفاءة املعرفية، فقد ح�ســل على املرتبة الثانية، حيث بلغ الوزن الن�ســبي )69.63   ب. 
وهــذا يعنــي اأن هنــاك موافقة بدرجة كبــرية على فقرات املجال ب�ســكل عام. ويرجع ذلــك اإىل االنفتاح 
املعــريف، وتوافر ال�ســبكة العنكبوتية التي �ســهلت احل�ســول على املعلومــات واملواد الالزمــة التي تتيح له 
االإثراء والتمكن، واأي�ســًا مواقع التوا�سل االجتماعي و�سفحات امل�سرفني التي متكن املعلمني من متابعتهم 

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.3


المجلة العربيـة لضمـان 66
جودة التعليم الجامعي

د. اإياد علي الدجني          اأ. نور يحيى اإ�سليم        اأ. اأمرية ب�سام االأغا
املجلد احلادي ع�صر العدد )37( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.3

عرب �ســفحاتهم اخلا�ســة ملعرفة كل ما هو جديد يف جمال ا�ســرتاتيجيات التعليم والتعلم، باالإ�سافة اإىل 
مناهــج اجلامعــات التي تهتم باجلانــب النظري والكم املعريف، وهذا ما اأكدته درا�ســة الدلــو )2016( اأن 
اخلريجني اكت�ســبوا جمموعة من املهارات بال�ســكل املعقول مثل املهارات املعرفية، وتتفق اأي�ســًا مع درا�سة 
مغــري وعبــد االأمــري )2016(، وتختلــف مع درا�ســة ال�ســالل )2013( التــي اأ�ســارت اأن امتــالك املعلمات 

للمهارات احلياتية كاملهارات العقلية جاءت بدرجة متو�سطة.
الن�ســبي الــوزن  بلــغ  حيــث  الثالثــة،  املرتبــة  علــى  ح�ســل  فقــد  املهنيــة،  الكفــاءة  الثالــث:  املجــال    ج. 
اأن هناك موافقة بدرجة متو�ســطة على فقرات املجال ب�ســكل عام، ويرجع  %(، وهذا يعني   64.34( 
ذلــك اإىل الرتكيــز على االإملام باملــادة النظرية اأثناء التعليم العايل دون التطبيــق العملي والوقوف على 
امل�ســكالت، حيث تقت�ســر اجلوانب العملية للطالب اخلريج على م�ساقني بواقع )4( �ساعات درا�سية مل�ساق 
التدريب امليداين، اإ�ســافة اإىل بع�ص اجلوانب العملية يف بع�ص امل�ســاقات املطروحة، اإال اأنها يف جمملها ال 
%( من خطة املنهاج، يف حني ين�ص معيار اجلودة واالعتماد على �ســرورة ت�ســمن  تتجاوز ن�ســبة )10 
%( للجوانــب العمليــة، وهــذا يحــول دون قدرة املعلمــني على امتالك مثــل الكفايات  مــا ن�ســبته )30 
الواردة يف هذا املجال، حيث تختلف هذه النتيجة مع درا�سة Flomo ا)2013(، وتتفق مع درا�سة تهامي 
)2016( التي اأكدت �ســعف م�ســتوى جودة اخلريجني الأنهم ال ي�ســاركون يف اإعداد البحوث، وتتفق اأي�سًا 
%( ال يتلقون تدريبًا كافيا الأداء املهام، وهذا  مع درا�سة وزارة اخلارجية والتخطيط )2012( اأن )54 

ما اأكده �سوق العمل بوجود م�سكلة يف اك�ساب اخلريجني املهارات الالزمة وخا�سة املهارات البحثية.
حتليل فقرات اال�ستبانة:

املجال االأول: الكفاءة ال�سخ�سية:
مت ا�ســتخدام اختبار t للعينة الواحدة وح�ســاب املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي وترتيب الفقرات والنتائج 

مبينة يف جدول )8(.
جدول )8(: املتو�صط احل�صابي والوزن الن�صبي والنحراف املعياري والرتتيب لفقرات الكفاءة ال�صخ�صية

 املتو�سطالفقرةالرتتيب
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
الن�سبي

 درجة
املوافقة

كبرية3.950.6278.92يتمتع ب�صخ�صية خلوقة ومتزنة1.

كبرية3.840.6576.76ين�صئ عالقات اإن�صانية طيبة مع الزمالء والطلبة2.

كبرية3.790.7175.86يحرتم اأخالقيات املهنة 3.

كبرية3.720.7474.41يتحدث بلغة �صحيحة ومفهومة 4.

كبرية3.720.7074.41يحر�ض على ا�صت�صارة الآخرين ويحرتم اآراءهم5.

كبرية3.610.8072.25ميتلك الدافعية للعمل وحتقيق الأهداف6.

كبرية3.580.8871.53ميتاز باملرونة وعدم التع�صب للراأي7.

ميتلك القدرة على التوا�صل مع ذوي العالقة 8.
لتطوير نوعية التعليم

كبرية3.420.7768.47

ميتلك القدرة على البتكار وتقبل الأفكار 9.
اجلديدة

متو�صطة3.310.8266.13

متو�صطة3.230.7964.68يفكر باأ�صلوب نقدي بناء 10.

ويت�سح من اجلدول )8( اأن الفقرة )1( ون�سها )يتمتع ب�سخ�سية خلوقة ومتزنة( ح�سلت على اأعلى وزن ن�سبي 
بتقدير )78.92 %( ويعزو الباحثون ذلك اإىل اأن الهدف من الرتبية هو اإعداد مواطن �سالح، وهو ما ت�سعى 
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كليــات الرتبية ال�ســتكمال دورها فيه من خالل حتقيق التوازن الفكــري واالأخالقي واالنفعايل خلريجيها من 
خالل مواد الثقافة االإ�ســالمية التي تدر�ســها واالأن�ســطة املنهجية التي تقوم بتنفيذها. وتتفق هذه النتيجة 
مع درا�ســة مغري وعبد االأمري )2016( التي تن�ص على )يت�ســم باالتزان االنفعايل يف �ســلوكه( جاءت بدرجة 

.)% كبرية بن�سبة )80 
كما يت�ســح من اجلدول )8( اأن الفقرة )10( ون�ســها: )يفكر باأ�سلوب نقدي بَناء( ح�سلت على اأدنى وزن ن�سبي 
بتقديــر)64.68 %( ويعــزو الباحثــون ذلك اإىل اأن اأ�ســلوب التفكري الناقد من م�ســتويات التفكــري العليا التي 
حتتــاج وقتــًا وجهدًا ومتابعًة من املعلم، باالإ�ســافة اإىل �ســعف امتــالك املعلم ال�ســرتاتيجيات واأدوات التفكري 
الناقد واالعتماد على احلفظ والتذكر واأ�ســلوب املحا�ســرة يف اأغلب امل�ســاقات التي مت تدري�ســها يف اجلامعات 
ي�ســاعد على وجود مثل هذا النق�ص. وتتفق هذه النتيجة مع درا�ســة )الدلو، 2016( التي تن�ص على )قدرة 

.)% اخلريج على االإبداع واالبتكار والتفكري املنطقي( حيث جاءت بدرجة متو�سطة بن�سبة )87.66 
املجال الثاين: الكفاءة املعرفية، مت ا�ســتخدام اختبار t للعينة الواحدة وح�ســاب املتو�ســط احل�ســابي والوزن 

الن�سبي وترتيب الفقرات والنتائج مبينة يف اجلدول )9(.
جدول )9(: املتو�صط احل�صابي والوزن الن�صبي والنحراف املعياري والرتتيب لفقرات الكفاءة املعرفية

 املتو�سطالفقرةالرتتيب
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
الن�سبي

 درجة
املوافقة

كبرية3.750.6774.95يغطي مو�صوعات املقرر ب�صكل جيد.1.

كبرية3.660.7473.15متمكن من املادة الدرا�صية التي يقدمها.2.

كبرية3.620.7672.43يعر�ض املادة العلمية بطريقة �صهلة ومب�صطة.3.

يوظف املعلومات وفقا للخ�صائ�ض النمائية يف 4.
املراحل العمرية. املختلفة

متو�صطة3.390.8267.75

متو�صطة3.370.8167.39يلم بال�صرتاتيجيات احلديثة للتعلم.5.

ميتلك معرفة بفل�صفة املنهاج الفل�صطيني 6.
واأهدافه وخطوطه العري�صة.

متو�صطة3.350.9867.03

يعمل على ن�صر الثقافة العامة والتخ�ص�صية بني 7.
طالبه.

متو�صطة3.230.8264.68

يت�ســح من اجلدول )9( اأن الفقرة )1( ون�ســها )يغطي مو�ســوعات املقرر ب�ســكل جيد( ح�ســلت على اأعلى وزن 
%(، ويعزو الباحثون ذلك اإىل: التخطيط امل�ستمر للمادة الدرا�سية )خطة يومية،  ن�سبي بتقدير )74.95 
ف�ســلية، �ســنوية( ومتابعة التنفيذ من قبل امل�ســرفني، ميكنه من تنفيذ املوقف التعليمي وتغطية املو�ســوعات 
ب�سكل جيد، كما هو مطلوب. كما يت�سح من اجلدول )9( اأن الفقرة )7( ون�سها )يعمل على ن�سر الثقافة العامة 
اإىل كرة  الباحثون ذلك  %( ويعزو  والتخ�س�سية بني طالبه( ح�سلت على اأدنى وزن ن�سبي بتقدير )64.68 
متطلبــات التدري�ص ت�ســغله عــن البحث واملطالعة والعمل علــى تنمية كفاياته املعرفيــة والثقافية. وتختلف 
هــذه النتيجة مع درا�ســة مغري وعبد االأمري )2016( التي تن�ص على )لديه قــدر من الثقافة العلمية( جاءت 

.)% بدرجة كبرية بن�سبة )69 
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املجــال الثالــث: الكفاءة املهنية، مت ا�ســتخدام اختبار t للعينة الواحدة وح�ســاب املتو�ســط احل�ســابي والوزن 
الن�سبي وترتيب الفقرات والنتائج مبينة يف اجلدول )10(.

جدول )10(: املتو�صط احل�صابي والوزن الن�صبي والنحراف املعياري والرتتيب لفقرات الكفاءة املهنية

 املتو�سطالفقرةالرتتيب
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
الن�سبي

 درجة
املوافقة

ميتلك قدرة على �صياغة الأهداف التعليمية يف 1.
املجالت املختلفة

كبرية3.580.8471.53

يوظف مهارات الت�صال الفعال يف احل�صة )نربة 2.
�صوت، لغة ج�صد،...(

كبرية3.440.7568.83

متو�صطة3.380.7967.57ي�صتخدم اأ�صاليب تدري�ض حديثة3.

يراعي الفروق الفردية عند اإعداد خطط 4.
الدرو�ض

متو�صطة3.350.8667.03

متو�صطة3.280.8565.59لديه قدرة يف التعامل مع امل�صكالت ال�صفية 5.

ميتلك مهارات تنظيمية عالية )تخطيط، تنفيذ، 6.
تقومي،..(

متو�صطة3.230.8564.50

يربط مو�صوع تخ�ص�صه مبو�صوعات خمتلفة 7.
وب�صياق اجتماعي مرتبط بحياة الطالب وواقعه

متو�صطة3.220.9264.32

متو�صطة3.200.8963.96يوظف التقومي الرتبوي باأنواعه املختلفة8.

متو�صطة3.080.9361.62ي�صتطيع التعامل مع املواقف الطارئة مبرونة9.
يوفر مناخاً تعليمياً يحفز على التفكري الناقد 10.

والإبداع
متو�صطة2.950.8658.92

متو�صطة2.690.9453.87يتقن ا�صتخدام اأ�صاليب البحث العلمي الإجرائي11.

يت�ســح مــن اجلــدول )10( اأن الفقرة )1( التــي تن�ص على)ميتلك قدرة على �ســياغة االأهــداف التعليمية يف 
%( ويعزو الباحثــون ذلك اإىل تدري�ص  املجــاالت املختلفة( ح�ســلت على اأعلى وزن ن�ســبي بتقديــر )71.53 
مو�ســوع �ســياغة االأهــداف التعليميــة يف اأكر من م�ســاق مثــل )القيا�ــص والتقومي، ت�ســميم الدر�ص، اأ�ســاليب 
تدري�ــص(، والأكــر من جمال، باالإ�ســافة اإىل تركيز امل�ســرفني على هذا البند بالذات عنــد تقييم املعلم خالل 
التح�ســري والتنفيــذ للدر�ص. وتتفق هذه النتيجة مع درا�ســة تهامي )2016( التي تن�ص على )ي�ســوغ اأهداف 
%(، وتختلف مع درا�ســة رواقة واآخرون )2005(  الدر�ص ب�ســكل جيد( جاءت بدرجة كبرية، بن�ســبة )29 

)% التي تن�ص على )دقة �سياغة االأهداف ال�سلوكية و�سموليتها( جاءت بدرجة متو�سطة، بن�سبة )4.18 
كمــا يت�ســح من اجلــدول )10( اأن الفقرة )11( ون�ســها )يتقن ا�ســتخدام اأ�ســاليب البحث العلمــي االإجرائي( 
ح�ســلت على اأدنى وزن ن�ســبي بتقدير )53.87 %( ويعزو الباحثون ذلك اإىل اقت�ســار تدري�ص مادة )مناهج 
البحــث العلمــي( كمتطلب كلية على �ســاعة درا�ســية معتمدة واحدة، يف ال�ســنة الدرا�ســية الثانية من اخلطة 
الدرا�ســية، االأمــر الذي ال ُيعترب كافيًا لتاأهيل معلمني باحثني، كما اأن �ســغوط العمــل اليومي، وقلة االإمكانات 
املادية وعدم توافر البنية التعليمية املنا�سبة، حتد من اإجراء مثل هذه البحوث من قبل املعلمني. وتتفق هذه 
النتيجة مع درا�سة الدلو )2016( التي تن�ص على )امتالك اخلريجني ملهارات البحث العلمي امل�ستمر( جاءت 

.)% بدرجة متو�سطة بن�سبة )63.74 
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≤0.05( بني متو�سط 
تقديــرات اأفراد العينــة ملدى توافر جماالت الكفاءة النوعية )ال�سخ�ســية، املعرفيــة، املهنية( لدى خريجي 
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كليــات الرتبية يف اجلامعات الفل�ســطينية من وجهة نظر املديرين وامل�ســرفني الرتبويــني تبعًا ملتغري )اجلن�ص، 
طبيعة املهنة، �سنوات اخلدمة(؟ لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستقاق االأ�سئلة الفرعية التالية:

هــل توجــد فروق ذات داللة اإح�ســائية عنــد م�ســتوى)α≤0.05( بني متو�ســط تقديرات اأفــراد العينة   .1
ملــدى توافر جمــاالت الكفاءة النوعية )ال�سخ�ســية، املعرفيــة، املهنية( لدى خريجــي كليات الرتبية يف 
اجلامعــات الفل�ســطينية من وجهة نظر املديرين وامل�ســرفني الرتبويني تبعًا ملتغــري اجلن�ص؟ لالإجابة عن 

هذا ال�سوؤال مت ا�ستخدام اختبار "T - لعينتني م�ستقلتني"، واجلدول )11( يو�سح ذلك.
جدول )11(: نتائج اختبار "T – لعينتني م�صتقلتني" – اجلن�ض

 م�ستوى
الداللة t قيمة  االنحراف

املعياري
 املتو�سط
احل�سابي العدد اجلن�ص املجال

0.766 0.299 .54 3.63 68 ذكر الكفاءة ال�صخ�صية

0.56 3.60 43 اأنثى
0.392 -0.859 0.53 3.45 68 ذكر  الكفاءة املعرفية

0.60 3.54 43 اأنثى
0.074 -1.806 0.60 3.13 68 ذكر  الكفاءة املهنية

0.67 3.35 43 اأنثى
0.313 -1.014 0.46 3.39 68 ذكر  الدرجة الكلية

0.57 3.49 43 اأنثى 

مــن النتائج املو�ســحة يف اجلــدول )11( تبني اأن القيمــة االحتمالية )Sig.( املقابلة الختبــار "T – لعينتني 
م�ستقلتني" اأكرب من م�ستوى الداللة 0.05 جلميع املجاالت، وبذلك ميكن ا�ستنتاج اأنه ال توجد فروق ذات داللة 
اإح�ســائية بني متو�ســطات تقديرات عينة الدرا�سة ُتعزى اإىل متغري اجلن�ص، ويرجع ذلك اإىل اأن كال اجلن�سني 
يخ�سعان لنف�ص املنهج والتدريب يف اجلامعات كما يخ�سعان لنف�ص ال�سروط والكفايات املطلوبة ل�سغل وظيفة 
التدري�ص، وبالتايل هذه الكفاءات �سرورية لنجاح املعلمني واملعلمات على حد �سواء، وهذا ما اأكدته الدرا�سات 
ال�سابقة كدرا�سة مغري وعبد االأمري )2016(، ودرا�سة املهدي واآخرون )2015( اللتان اأ�سارتا اإىل عدم وجود 

فروق ملتغري اجلن�ص. 
هــل توجــد فــروق ذات داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى )α≤0.05( بني متو�ســط تقديرات اأفــراد العينة   .2
ملــدى توافر جمــاالت الكفاءة النوعية )ال�سخ�ســية، املعرفيــة، املهنية( لدى خريجــي كليات الرتبية يف 
اجلامعات الفل�ســطينية من وجهة نظر املديرين وامل�ســرفني الرتبويني تبعًا ملتغري طبيعة املهنة؟ لالإجابة 

عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخدام اختبار "T – لعينتني م�ستقلتني"، واجلدول )12( يو�سح ذلك.
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جدول )12(: نتائج اختبار "T – لعينتني م�صتقلتني" – طبيعة املهنة

 م�ستوى
الداللة t قيمة  االنحراف

املعياري
 املتو�سط
احل�سابي العدد طبيعة املهنة املجال

0.972 -0.035 0.61 3.62 70 م�صرف تربوي الكفاءة ال�صخ�صية
0.42 3.62 41 مدير مدر�صة

0.886 -0.144 0.61 3.48 70 م�صرف تربوي  الكفاءة املعرفية
0.46 3.49 41 مدير مدر�صة

0.097 -1.672 0.66 3.14 70 م�صرف تربوي الكفاءة املهنية
0.58 3.35 41 مدير مدر�صة

0.380 -1.881 0.54 3.39 70 م�صرف تربوي  الدرجة الكلية
0.43 3.48 41 مدير مدر�صة 

مــن النتائــج املو�ســحة يف جــدول )12( تبني اأن القيمــة االحتماليــة )Sig.( املقابلة الختبــار "T – لعينتني 
م�ســتقلتني" اأكــرب من م�ســتوى الداللــة )0.05( يف جميع املجاالت، وبذلك ميكن ا�ســتنتاج اأنــه ال توجد فروق 
ذات داللــة اإح�ســائية بني متو�ســطات تقديرات عينة الدرا�ســة ُتعــزى اإىل متغري طبيعة املهنــة، ويرجع ذلك 
اإىل تقارب عمل املدير ب�ســفته )م�ســرف مقيم( مع مهام امل�ســرف الرتبوي من حيث تقييم الكفاءات اخلا�ســة 

باملعلمني، اخلربة املكت�سبة لكل من املدير وامل�سرف الرتبوي، والتي توؤهله الأداء املهام املنوطة به. 
1 - هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≤0.05( بني متو�سط تقديرات اأفراد العينة ملدى 
توافر جماالت الكفاءة النوعية )ال�سخ�سية، املعرفية، املهنية( لدى خريجي كليات الرتبية يف اجلامعات 
الفل�ســطينية من وجهة نظر املديرين وامل�ســرفني الرتبويني تبعًا ملتغري �سنوات اخلدمة؟ لالإجابة عن هذا 

ال�سوؤال مت ا�ستخدام اختبار "التباين االأحادي"، واجلدول )13( يو�سح ذلك.
جدول )13(: نتائج اختبار "التباين الأحادي" – �صنوات اخلدمة

 جمموعم�سدر التبايناملجال
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�سط
 م�ستوىقيمة fاملربعات

الداللة
0.16220.0810.2700.764بني املجموعاتالكفاءة ال�صخ�صية

32.3161080.299داخل املجموعات

32.477110املجموع

0.54420.2720.8840.416بني املجموعات الكفاءة املعرفية

33.2081080.307داخل املجموعات

33.752110املجموع

0.25720.1280.3120.732بني املجموعاتالكفاءة املهنية

44.4241080.411داخل املجموعات

44.681110املجموع

0.20720.1030.4060.667بني املجموعات الدرجة الكلية

27.4641080.254داخل املجموعات

27.670110املجموع
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من النتائج املو�سحة يف جدول )13( تبني اأن القيمة االحتمالية )Sig.( املقابلة الختبار "التباين االأحادي" 
اأكــرب مــن م�ســتوى الداللة )α≤0.05( جلميــع املجاالت وبذلك ميكن ا�ســتنتاج اأنه ال توجد فــروق ذات داللة 
اإح�ســائية بــني متو�ســطات تقديرات اأفــراد عينة الدرا�ســة ُتعــزى اإىل متغري �ســنوات اخلدمــة، ويرجع ذلك 
اإىل اأن �ســروط تقلد كال املن�ســبني )املدير وامل�ســرف( يتطلبان �ســنوات خدمة ال تقل عن خم�ص �ســنوات، كما 
اأنهما يخ�ســعان جلزء موحد من الدورات ذات العالقة باملهام االإ�ســراقية. وهذا ما اأكدته الدرا�ســات ال�سابقة 

كدرا�سة تهامي )2016( التي اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق يف �سنوات اخلدمة.
النتائج:

تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية:
بلغت الدرجة الكلية للكفاءة النوعية خلريجي كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر   .1
%( بدرجة تقدير  املديرين وامل�سرفني الرتبويني مبتو�سط ح�سابي )3.43( وبوزن ن�سبي قدره )68.52 

كبرية.
%( بدرجة تقدير كبرية،  ح�ســل جمال الكفاءة ال�سخ�ســية على املرتبة االأوىل، بوزن ن�ســبي )72.34   .2
%( بدرجة تقدير كبرية،  وح�ســل جمال الكفاءة ال�سخ�ســية على املرتبة الثانية، بوزن ن�سبي )69.63 

متو�سطة. تقدير  بدرجة   )% وح�سل جمال الكفاءة املهنية على املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي )64.34 
ال توجــد فروق ذات داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى داللــة )α≤0.05( بني متو�ســطات درجات تقديرات   .3
اأفــراد العينــة ملــدى توافــر جمــاالت الكفــاءة النوعيــة )ال�سخ�ســية، املعرفيــة، املهنية( لــدى خريجي 
كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�ســطينية من وجهة نظر املديرين وامل�ســرفني الرتبويني تعزي اإىل متغري 

)اجلن�ص، طبيعة املهنة، �سنوات اخلدمة(.
التوصيات:

يف �سوء نتائج الدرا�سة، خرجت الدرا�سة بالتو�سيات االآتية:
اإ�ســراك القطاع اخلا�ص يف ت�ســميم برامج وخطط كليات الرتبية، واالإفادة من اآرائهم يف حت�ســني مهارات   .1

املعلمني املختلفة.
زيادة عدد �ســاعات التدريب النوعي امليداين املطلوبة من اخلريج اأثناء الدرا�ســة لت�سل اإىل )8( �ساعات   .2

معتمدة بدال عن )4( �ساعات.
عقد دورات متخ�س�سة للمعلمني يف جمال البحث االإجرائي واال�سرتاتيجيات احلديثة للتعلم، وا�ستخدام   .3
التفكــري الناقــد يف التعليم، واإك�ســابه املهــارات احلياتية مثل حل امل�ســكالت، املرونة والتكيف، االت�ســال 

الفعال، والثقافة العامة.
اإعادة هيكلة خطط وبرامج كليات الرتبية مبا يتنا�سب مع املناهج احلديثة املقرة من وزارة الرتبية  .4

والتعليم الفل�سطينية.
اإن�ساء مراكز خا�سة تابعة لرابطة خريجي اجلامعات الفل�سطينية لتاأهيل املعلمني بعد التخرج وتعزيز   .5

املواءمة بني كفاءات اخلريجني ومتطلبات �سوق العمل.
تزويد املعلمني بالروابط التعليمية واملواقع الثقافية التي ميكن اإثراء املعلومات من خاللها.  .6

توفــري بيئة داعمــة للتنوع واالإبداع والتفكري الناقد داخل اجلامعات الفل�ســطينية من خالل زيادة عدد   .7
�ساعات اال�ستخدام احلر ملختربات اجلامعة، وتزويدها بالو�سائل احلديثة لتنمية التفكري كغرف م�سادر 

التعلم، خمتربات التعلم باللعب، �سناعة االألعاب التعليمية.. اإلخ.
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مستوى تطبيق الحاكمية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس

الملخص:
هدفــت الدرا�ســة اإىل التعرف على م�ســتوى تطبيق احلاكمَيــة يف اجلامعات االأردنية الر�ســمية من وجهة 
نظــر اأع�ســاء الهيئــة التدري�ســية. وتكّون جمتمع الدرا�ســة من العاملني يف هــذه اجلامعات من اأع�ســاء الهيئة 
التدري�ســية وعددهم )6926( ع�ســوا.اأما عينة الدرا�ســة فقد مت اختيارها بالطريقة الع�سوائية من جمتمع 
الدرا�سة وهي اجلامعة االأردنية،ال جامعة الريموك، وجامعة موؤتة، وعددهم )243( ع�سوا من اأع�ساء هيئة 
التدري�ــص. وا�ســتخدم الباحــث املنهج الو�ســفي التحليلي، واالعتماد على )اال�ســتبانة(، حيــث تكونت فقرات 
اال�ســتبانة من خم�سني فقرة موزعة على خم�سة جماالت هي: مفهوم احلاكمية، جمال�ص احلاكمية، امل�ساركة، 
ال�ســفافية وامل�ســاءلة. واأظهــرت نتائج الدرا�ســة اأن م�ســتوى تطبيق احلاكميــة من وجهة نظر اأع�ســاء الهيئة 
التدري�ســية )كبــرية(، كما اأظهرت وجود فروق ذات داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى الداللــة )αا≥0.05( تبعًا 
الختالف متغري الكلية، وذلك ل�سالح االإن�سانية، بينما ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند نف�ص م�ستوى 
الداللــة  تبعــًا الختــالف متغري اجلن�ص والرتبة العلمية. ومن تو�ســيات الدرا�ســة: العمل على تطبيق ون�ســر 
ثقافة احلاكمَية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية، والعمل على اإحداث اإ�سالحات يف قوانني واأنظمة اجلامعات 

االأردنية الر�سمية مبا يتالءم وظروف البيئة املحيطة. 

الكلمات املفتاحية: احلاكمية، اجلامعات االأردنية الر�سمية، التعليم العايل.
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The Level of Implementing Governance at Public Jordanian 
Universities from the Faculty Members’ Perspective

Abstract:

The purpose of the study was to identify the level of implementing 
governance in public Jordanian universities from the point of view of the 
faculty members. The population of the study covered all the faculty members 
(6926). 243 members were randomly selected from three universities: Jordan, 
Yarmouk and Mu'tah. The researcher used the descriptive analytical method. 
The research tool was a questionnaire, which consisted of 50 items, covering 
5 dimensions: concept of governance; governance councils; participation; 
transparency; and accountability. The results of the study showed that the 
respondents’ assessment degree of the level of implementing governance 
was high. There were also statistically significant differences at the level of 
(α≥0.05) attributed to the variable of college in favor of humanities. On the 
other hand, no statistically significant differences were found at the same level 
of significance attributed to the variables of gender and academic rank. The 
study recommended that governance should be implemented and spread 
in public  Jordanian universities. There should also be reforms of the laws 
and regulations of public Jordanian universities, taking into consideration the 
conditions of the surrounding environment.

Keywords: Governance, Public Jordanian universities, Higher Education.
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المقدمة:  
يَعــد التعليــم بكافة مراحله وم�ســتوياته مبثابة االأ�ســا�ص، والركيزة لتطــور اأي بلد، وله الــدور الهام يف 
التنمية ال�ســاملة بكافة اأ�ســكالها، ومعيار التقدم يف الدولة، ويتمتع التعليم العايل بخ�ســائ�ص عديدة جعلته 
�ســرورة ملحة ال�ســيما فيما فر�ســه الواقع املعا�ســر من اأحداث، وحتديات، وتطلعات، م�ســتقبلية، وما فر�سته 
الثورة املعرفية والتكنولوجية يف جماالت احلياة عامة، ويف التعليم خا�سة، كون التعليم هو اأداة الن�سر لهذه 
العلوم والتكنولوجيا. ويعد التعليم العايل اأحد مراحل التعليم، وهو ميثل االأعلى فيها، حيث ياأتي بعد التعليم 
الثانــوي، اأي بعــد اإنهاء الطلبة ملراحل الثانوية العامة. ويحتل التعليــم العايل مكانًة فريدًة ومميزًة يف نظام 

التعليم بحيث اأن له قوانينه واأنظمته وت�سريعاته اخلا�سة به. 
وي�ســمل التعليم العايل اجلامعات، والكليات، اجلامعية، واملتو�سطة، واملعاهد الفنية، والتقنية، ووفقًا لرغبات 
واحتياجات االأفراد، واملجتمعات و�سوق العمل، بحيث تكون خمرجات التعليم العايل متوافقًة مع هذه اجلهات 
ذات العالقــة حتــى نلم�ص التقدم واالزدهار املن�ســود الذي ت�ســعى اإليه الدول من خالل هذه املوؤ�س�ســة، وبقية 

املوؤ�س�سات يف الدولة واأجهزتها املختلفة )التل، 1998(. 
و�ســهدت موؤ�س�ســات التعليم العايل تطورًا ملحوظًا يف العقود ال�ســابقة كونها تعد �سريانًا رئي�سيًا ال غنى عنه يف 
بنــاء املجتمــع وتوعية اأفراده، وما يوؤكد ذلك التزايد امل�ســتمر يف اأعداد اجلامعات احلكومية منها واخلا�ســة، 
وتفــرع تخ�س�ســاتها، وتزايد اأعــداد امللتحقني فيها من طلبٍة واأع�ســاَء الهيئة االأكادمييــة واالإدارية، وتزايد 
حجــم االإنفــاق عليهــا يف �ســوء تزايــد متطلبات �ســوق العمل، من هنــا وجدت اجلامعاُت نف�ســها اأمــام حتديات 
تفوق قدرتها، فر�ســت على قياداتها �ســرورة و�ســع خطٍط ا�ســرتاتيجية اإدارية وتربوية بعيدة املدى قائمة 
على املفاهيم احلديثة، التي يتم يف �ســوئها توجيه اأن�ســطة اجلامعة لتحقيق روؤيتها ور�ســالتها، واملواءمة بني 

خمرجاتها مع احتياجات �سوق العمل، مبا ي�سمن لها التطوير االإداري، ون�سر ثقافة املعرفة واإ�ساعتها فيها.
ويعد التطوير االإداري من الق�ســايا التي حظت باهتمام القيادات العاملة يف موؤ�س�سات التعليم العايل كنتيجة 
طبيعية ملا تتمتع به اجلامعات من دور حيوي يف �سناعة راأ�ص املال الب�سري، مما دفع باإدارة الّتعليم العايل نحو 
الّتحــول الأ�ســاليب اإدارية متطورة لتقــوم بدورها يف عملية البناء والتنمية؛ فنجــاح التعليم اجلامعي مرتبط 
بنجــاح اإدارتها وقدرتها على حتقيق اأهدافها بجودة ومتيز، ويظهر ذلك من خالل حتقيقها للمخرجات عالية 
اجلــودة القــادرة على دفع عجلة التطــور والتقدم، اإ�ســافة اإىل رفع قدرتها التناف�ســية اإىل اأعلى امل�ســتويات، 
وال ميكن اأن توؤتى ثمارها اإال باالعتماد على منهجيٍة ت�ســتند على اأ�ســ�ص علوم االإدارة، لذا بات من ال�ســروري 
على اجلامعات معرفة اأ�ساليب احلوكمة، والكيفية التي تدار بها اجلامعات للو�سول للتطوير االإداري اجلامعي 

)الزهراين، 2011(.  
وُيعّد م�ســطلح احلوكمة املوؤ�س�سية اأول امل�ســطلحات التي ا�ستخدمت للداللة على مفهوم Governance وقد 
ترجــم يف العربيــة اإىل العديد من امل�ســطلحات مثــل: االإدارة املجتمعية، واحلكم الر�ســيد، واحلكم ال�ســالح، 
واإدارة احلكم، واحلوكمة الر�ســيدة، واحلكمانية، واحلوكمة، واالإدارة الر�ســيدة، وب�سرف النظر عن امل�سطلح 
امل�ســتخدم اإال اأن فكــرة احلوكمــة واحدًة وهي تتمثل يف حتــول االإدارة من االإدارة التقليديــة التي تقوم على 
تق�ســيم العمــل وفــق اأهــداف ومعايري غــري وا�ســحة، ومركزيته يف يــد االإدارة العليــا، اإىل اإدارة اأكــر تفاعاًل 
وتكامــاًل بني عنا�ســرها، ليدفــع اجلامعة باعتبارهــا هيئة لها هيكلهــا التنظيمي اإىل حتقيــق اأهدافها بكفاءة 

وفعالية، �سمن اإطار اإداري ال يعتمد على �سلطة اأحد )الكايد، 2003(.
ولقــد تزايــد االهتمــام منــذ اأواخر الثمانينيــات من القرن الع�ســرين مبفهــوم احلاكمية، وبرز بقــوة يف اأوائل 
الت�ســعينيات من ذات القرن، بعد ما طرح البنك الدويل مفهومCorporate Governance، وهو ما تعارف 
عليه املخت�ســون بحاكمية ال�ســركات، وزاد االهتمام بهذا املفهوم عام )1997(، وذلك مع انفجار االأزمة املالية 
االآ�سيوية، والتي كانت اأزمة ثقة يف املوؤ�س�سات والت�سريعات التي تنظم االأعمال والعالقات بني من�ساآت االأعمال 

واحلكومة، والتي جعلت العامل ينظر نظرة جديدة اإىل مفهوم احلاكمية. 
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وقــد ظهــر مفهــوم احلاكميــة يف املوؤ�س�ســات التعليميــة موؤخرًا بحكــم اأن هذا املفهــوم حقق جناعــًة يف القطاع 
االقت�سادي، عرب االإ�سالحات يف ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية العاملية، وما نتج عنها من حت�سٍن يف االأداء وحتقيق 
اجلودة املطلوبة عرب جمموعة من القواعد وال�ســوابط يف العمل. والأن ما اأ�ســاب هذه املوؤ�س�سات التعليمية من 
ق�ســوٍر وتراجٍع ملحوظ يف م�ســتوى االأداء واالنحراف عن امل�سار ال�سحيح فقد اأ�سبحت هذه املوؤ�س�سات بحاجٍة 
ما�ســة اإىل اإ�سالحات وتغيريات جذرية يف اأمناط ت�ســيريها، واإدارتها، باعتبارها النواة االأوىل لبناء االإن�سان 
املعا�ســر، وتاأهيله ملواكبة هذا التطور املعريف، والتكنولوجي، ويف نف�ص الوقت اإتاحة الفر�سة للمجتمع املحلي 
لتحمل امل�سوؤولية، وامل�ساهمة يف حتقيق جودة اخلدمات الرتبوية. لذلك فاإن ا�ستخدام احلاكمية يف املوؤ�س�سات 
التعليميــة اأ�ســبح �ســرورة ملحــة، ومدخاًل هامًا الإ�ســالح �ســامل يف املنظومــة التعليمية ككل، حيــث اإن مفهوم 
احلاكميــة ي�ســري اإىل االإطــار الذي تنتهجــه املوؤ�س�ســة اأو املنظمة من اأجــل حتقيق اأهدافهــا، بطريقة منظمة 

ومتكاملة )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 2013(.
وقد اأكد خور�ســيد، يو�ســف و�ســراج الدين )2009( على اأن اإر�ســاء قواعد احلاكمية يف اإدارة �سوؤون اجلامعات 
مع ترك م�ســاحة لكل جامعة لتبني �ســمعتها و�ســورتها من خالل اأدائها ومعايريها اخلا�ســة من �ساأنه االرتقاء 
بالنظامــني التعليمــي واالإداري يف اجلامعة اإىل م�ســتويات اأف�ســل. وبذلك حتتاج احلاكميــة يف اجلامعات اإىل 
اإدارة التغيري اأكر من التغيري نف�ســه، الأن كثريًا من املتطلبات لي�ســت بحاجة اإىل تعديل الت�سريعات القانونية، 
بــل حتتــاج اإىل تفعيــل ما هو موجود وتطبيقها ب�ســفافية، وذلك �ســمن �سيا�ســة تعظيم االإجناز وتو�ســيع باب 
امل�ساءلة، ومراقبة االأداء لل�سري يف اإ�سالح التعليم اجلامعي، مبنهج ر�سيد تكون الواقعية من مقوماته، والروؤية 
امل�ستقبلية من م�ستلزماته. ويرى Wangا)2010( اأن اأهمية تطبيق احلاكمية يف اجلامعات ي�سهم يف م�ساعدة 
هذه املوؤ�س�ســات على التكيف مع متغريات البيئة الداخلية، واخلارجية، وزيادة االندماج مع املجتمع والطلبة، 
لتحقيق امليزة التناف�ســية يف جودة املخرجات، باالإ�سافة لتحقيق ال�ســمعة االأكادميية، والدولية، وامل�ساعدة 

على حتقيق االعتماد العاملي واالرتقاء بها يف �ُسلم الت�سنيفات العاملية.
وتعَد احلاكمية املدخَل واالأ�سا�ص للعمل وحتقيق النجاح يف �سوء املناف�سة ال�سديدة بني املوؤ�س�سات، واملنظمات، 
والتحــول والتوجــه نحــو العوملة، وما فر�ســته من اأمور وا�ســرتاطات على حياة االأمم وال�ســعوب، واملوؤ�س�ســات، 
لت�ســمن البقاء والتوا�ســل مع م�ســتجدات الع�ســر، حيث اأ�ســبحت احلاكمية مبثابة �ســعار، ومدخاًل اإ�سالحيًا، 
تعتمده املوؤ�س�ســات العامة، واخلا�ســة ويتم و�ســع اال�ســرتاتيجيات واخلطط، مبختلف اأ�ســكالها لهذه العملية 

حتى يتحقق ما ت�سبو اإليه هذه املوؤ�س�سات )غادر، 2012(.
وميكــن القــول اإن احلاكمية املوؤ�س�ســية عبارة عن جمموعة مــن االإجراءات، والقواعــد، والقوانني، والقرارات 
واالأنظمــة، التــي تكفــل ال�ســفافية والعدالــة، وحتقيــق التميــز واجلــودة يف االأداء، وحت�ســن مــن ممار�ســات 
املديريــن والعاملــني، واإدارة املنظمــة ككل، بغيــة توفــري رقابــة فاعلــة وا�ســتغالل املــوارد املتاحــة بكفــاءٍة 
فــت منظمــة التعــاون االقت�ســادي والتنميــة   وفاعليــة، لتحقيــق االأهــداف والتطلعــات املرجــوة. وقــد عَرّ
)Organisation for Economic Co-operation and Development( احلوكمة باأنها "جمموعة 
مــن العالقــات بــني القائمني علــى اإدارة ال�ســركة، وجمل�ــص االإدارة، وحملة االأ�ســهم، وغريهم من امل�ســاهمني" 
)يو�ســف،2007، 4(. اأمــا موؤ�س�ســة التمويــل الدوليــة )International Finance Corporation( فقــد 
عّرفت احلوكمة باأنها "النظام الذي يتم من خالله اإدارة ال�سركات، والتحكم يف اأعمالها" )يو�سف، 2007، 5(.
وب�ســكل عام ميكــن القول اإن ماهَية مفهوم حوكمة املوؤ�س�ســات معنيــة باإيجاد وتنظيم التطبيقات واملمار�ســات 
ال�ســليمة للقائمــني على اإدارة ال�ســركة مبــا يحافظ على حقــوق حملة االأ�ســهم، وحملة ال�ســندات، والعاملني 
فيها، واأ�ســحاب امل�ســالح، وذلك من خالل حتري تنفيذ �سيغ العالقات التعاقدّية التي تربط بينهم با�ستخدام 

االأدوات املالية، واملحا�سبية، ال�سليمة، وفقًا ملعايري االإف�ساح وال�سفافية الواجبة )نا�سر الدين، 2012(. 
وعنــد احلديــث عن احلاكميــة يف اجلامعات فيمكن القــول اإنها منظومٌة �ســاملة اإذا ما ا�ســتثمرت يف اجلامعات 
وفــق منهــج علمي منظــم، فاإنها بالطبع �ست�ســاعد على التكيف مع متغــريات البيئتني: الداخليــة، واخلارجية، 
وتقلل من وجهات النظر املختلفة، وتعمل اأي�ســا على زيادة االندماج مع املجتمع املحلي، والطلبة، مبا ي�ســهم يف 
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حتقيــق امليزة التناف�ســية يف جودة خمرجاتها املادية واملعنوية، ويف �ســمعتها االأكادمييــة، والعلمية، املحلية، 
واالإقليمية، والدولية، ومدى ح�سولها على االعتماد العاملي ب�سكل اأف�سل. واأن اجلامعات التي تطبق احلاكمية 
ت�ســارك يف اأن�ســطة نقل املعرفــة، اأدى ذلك اإىل تغيــريات كبرية يف حاكمية العالقات بــني اجلامعات، واجلهات 
االأخرى، واأ�ســبح نقل املعرفة ق�ســية ا�ســرتاتيجية كم�ســدر لتمويل اأبحاث اجلامعة، وكاأداة لل�سيا�سة العامة 
للتطــور  االقت�ســادي. وتختلــف اجلامعات اختالفــًا كبريًا يف مدى مقدرتهــا على النهو�ص والنجاح يف ت�ســويق 
البحــوث االأكادمييــة. باالإ�ســافة اإىل اأن للحاكميــة اأثرهــا الفاعــل يف عمليــة نقــل املعرفــة، واالنفتــاح على 
اجلامعــات االأخــرى )Geuna & Muscio, 2009(. ويف درا�ســة حول حاكمية اجلامعات يف ا�ســرتاليا فقد 
اأ�سار كل من Swansson,اMow وBartosا)2005( اإىل اأن احلكومة اال�سرتالية اعتمدت احلاكمية كت�سريع 
يف موؤ�س�سات الدولة، وخا�سة اجلامعات، ملا لها من اأثر بالغ يف حت�سني وزيادة م�ستوى االأداء فيها، حيث عمدت 
احلكومة العتماد بروتوكوالت خا�ســة باحلاكمية وت�سمينها يف اجلامعات االأ�سرتالية، واإن�ساء مراكز تطوير 

مهني للعاملني فيها، �سمن برامج مددة مبا يحقق اأهداف هذه اجلامعات.
ويف هــذا ال�ســدد اأجرى ال�ســناق )2009( درا�ســة هدفــت التعرف اإىل مفهــوم احلاكمية وم�ســتوى تطبيقها يف 
اجلامعات االأردنية اخلا�ســة من وجهة نظر الهيئة التدري�ســية، واالإدارية، حيث ا�ستمل جمتمع الدرا�سة على 
جميع العاملني يف اجلامعات االأردنية اخلا�ســة من هيئة تدري�ســية وادارية، وقد تو�ســلت الدرا�سة اإىل نتائج 
من اأهمها: اأن م�ســتوى فهم االإدارة االأكادميية ملفهوم احلاكمية يف اجلامعات االأردنية اخلا�ســة من وجهة نظر 
الهيئــة التدري�ســية، واالإدارية كانت عالية. وممار�ســتها ملجــاالت احلاكمية كانت اأي�ســًا عالية من وجهة نظر 
اأع�ســاء الهيئــة التدري�ســية، واالإدارية، واأ�ســارت نتائج الدرا�ســة اإىل وجــود فروق ذات داللة اإح�ســائية بني 
املتو�ســطات احل�ســابية مل�ستوى ممار�سة جماالت احلاكمية بني فئة اأع�ســاء هيئة التدري�ص، واالإداريني وكانت 

الفروق ل�سالح الهيئة التدري�سية يف معيار ال�سفافية.
واأجــرى برقعــان والقر�ســي )2012( درا�ســة هدفــت اإىل اإبراز دور حوكمــة اجلامعات يف مواجهــة التحديات 
وحتقيق ال�ســفافية، والعدالة، وكيف تقوم احلوكمة مب�ســاعدة االإدارة اجلامعية بالقيام بدورها الرئي�سي يف 

مواجهة الّتحديات املعا�سرة.  
وقــد اعتمــد الباحثان علــى حتليل الوثائــق والدرا�ســات للو�ســول اإىل نتائج الدرا�ســة التي كان مــن اأبرزها: 
ت�ســهم حوكمة اجلامعات يف اإيجاد موؤ�س�ســات م�ســتقلة، م�ســوؤولة عن حتديد اجتاهها  اال�ســرتاتيجي، والتاأكد 
من فاعلية اإدارتها، كما اأن حوكمة اجلامعات ت�ســمح للقائمني عليها بت�ســميم، وتنفيذ وتقييم، ور�ســد كفاءة، 
وفاعلية اأداء املنظمة، كما بينت نتائج الدرا�ســة اأن احلوكمة يف اجلامعات ت�ســكل دافعًا مهمًا الإحداث التغيري 

ومواجهة التحديات وحتقيق اأهدافها.
وتو�ســلت درا�ســة ال�ســوادي )2015( والتــي هدفت لبناء ت�ســور مقرتح لتطبيــق احلوكمة الر�ســيدة كمدخل 
ل�سمان اجلودة واالعتماد االأكادميي يف اجلامعات ال�سعودية، اإىل اأن القيادات االأكادميية يف اجلامعات تدرك 
مب�ستوى عال مفهوم احلوكمة الر�سيدة، واأن م�ستوى تطبيق احلوكمة الر�سيدة مبجاالتها اخلم�سة )االف�ساح، 
وال�سفافية، الرقابة وامل�ساءلة االإدارية، امل�ساركة يف �سنع القرار، اال�ستقاللية واحلرية االأكادميية، وكفاءة 
وفاعليــة االت�ســال( جــاءت مب�ســتوى �ســعيف، واأن غالبيــة اأفراد العينــة من القيــادات االأكادمييــة يدركون 

مب�ستوى عال اأن هنالك معوقات عديدة تواجه تطبيق احلوكمة الر�سيدة يف اجلامعات ال�سعودية.
وهدفــت درا�ســة Boffo، اDubois وMoscati ا )2008( اإىل فهــم عمليات التغــري يف نظام التعليم العايل لكل 
مــن: فرن�ســا، واإيطاليا والتاأثري للدور القيادي يف ذلك. وقد تو�ســلت الدرا�ســة اإىل وجــود حتول كبري يف نظام 
التعليــم العايل مبا ين�ســجم والتغريات احلا�ســلة يف املجتمعــات، واالحتياجات اجلديدة لهذيــن املجتمعني يف 
�سوء ع�سر املعرفة، االأمر الذي اأثر ب�سكل مبا�سر على احلاكمية يف اجلامعات. كما تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود 

حتول كبري يف الهياكل التنظيمية التقليدية اإىل الهياكل املعتمدة على اال�ستقاللية يف اجلامعات.
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وقد اأجرى Mok ا )2010( درا�سة حول احلاكمية ومدى تطبيقها يف جامعات �سنغافورة وماليزيا، حيث قدمت 
جمموعة من التقارير والتحليالت واملقابالت خالل الفرتة )2007 - 2009(، وقد تبني اأن معظم االأكادمييني 
الذيــن متت مقابلتهم مل ي�ســعروا باختالفات كبرية يف اال�ســالحات بعد تطبيق احلاكميــة يف جامعاتهم. واإن 
معظم االأكادمييني مازالوا يتعر�ســون ل�ســغوط اأكر من اإدارات اجلامعة على الرغم من اأن حكومتي �سنغافورة 
وماليزيــا حاولتــا تبنــي اأفــكار وممار�ســات الليربالية لتمويــل حاكمية اجلامعــات، الأن االأكادمييــني يرون اأن 

الدولة مل تزل غري قادرة على مراقبة اجلامعات والتعليم العايل.
وقــد هدفت درا�ســة Lokuwaduge وArmstrongا)2015( اإىل تقدمي حتليــل حول تاأثري احلاكمية على 
االأداء يف اجلامعــات التــي متولها احلكومة اال�ســرتالية منــذ اأن اأدخلت اإليها الربوتوكــوالت الوطنية املتعلقة 
باحلاكمية. وا�ستملت الدرا�سة على حتليل العالقات بني موؤ�سرات احلاكمية، وحجم وجمل�ص االإدارة، واللجان 
امل�ســتقلة باالإ�ســافة للموؤ�ســرات املاليــة، والتعليميــة. واأظهرت النتائــج عدم وجود عالقة بــني حجم جمل�ص 
االإدارة، وموؤ�ســرات االأداء يف االأمــور التعليميــة، واملالية. كمــا بينت النتائج اأن اللجان الداخلية امل�ســتقلة يف 
اجلامعات من املمكن اأن يكون لها تاأثري اأف�ســل يف موؤ�ســرات االأداء.كما اأظهرت وجود عالقة �سلبية مع الرقابة 

املفرطة، واالأداء التدري�سي.
بينمــا اأجــرى MacGregorا)2016( درا�ســة هدفــت اإىل حتليــل منــاذج احلاكميــة  املختلفــة يف اجلامعات 
االإفريقيــة ومتابعتها منــذ عام )1960(، بعد اأن حققت العديد من البلدان اال�ســتقالل، وكيفية تاأثريها على 
نوعيــة القيــادة يف اجلامعات، باالإ�ســافة اإىل درا�ســات و�سيا�ســات، وخطط هــذه اجلامعــات، والتحديات التي 
تواجــه القيــادات االأكادمييــة فيها. وقد مت جمــع املعلومات واإجــراء مقابالت مع فئات خمتلفــة من املديرين 
مــن خمتلف امل�ســتويات االإدارية، وكذلك اأع�ســاء املجل�ص وعمداء الكليات والقيــادات الطالبية. وقد اأظهرت 
نتائــج الدرا�ســة وجــود حتديات كثرية تواجــه اجلامعات، وقياداتها منها �ســعف �سيا�ســات التمويل، والتدخل 
احلكومــي يف عمــل اجلامعات. ومن التحديات اأي�ســا وجــود عوائق اأمام حتــول هذه اجلامعات نحو االقت�ســاد 

املعريف، وعمليات تعزيز املعرفة احلديثة فيها. 
ومما تقدم ميكن القول اإن جناح احلاكمية اأو احلوكمة يف املجال االقت�سادي وما حققته من فوائد ومكت�سبات 
جعل املهتمني يف جمال االإدارة ب�ســكل عام واالإدارة الرتبوية ب�ســكل خا�ص يدعون اإىل تبني هذا املفهوم بكل 
جوانبــه، والعمــل علــى تطبيقــه يف املوؤ�س�ســات الرتبويــة والتعليمية كجزء مــن عملية تطويــر وحتديث هذا 
القطــاع الهام واحليوي اأُ�ســوة بباقي القطاعات االأخرى، حيث اإن احلاكمية ت�ســاعد وت�ســهم يف تنظيم العمل 
وبيئتــه، واملحافظة على م�ســتوى عال من اجلودة، والتميز، وحتقق ال�ســفافية، وامل�ســاءلة، والعدالة التي هي 

عنوان للنجاح والريادة يف كافة املوؤ�س�سات والقطاعات اخلدماتية.
مشكلة الدراسة واسئلتها:

اإن مــا ي�ســاهد اليوم من �ســعوبات، وحتديات يواجهها قطــاع التعليم العايل يف الوطــن العربي عامة، ويف 
االأردن خا�ســة، كالقرارات االإدارية غري ال�ســليمة، وزيادة اأعداد الطلبة ب�سكل الفت، واأزمة املديونية، وخلل 
يف وظائف اجلامعة الرئي�سية )املعاين، 2009( وغريها ي�ستدعي اإجراء اإ�سالحات جذرية وحقيقية يف بنية 
التعليم العايل، من �سيا�ســات وا�ســرتاتيجيات وخطط وغريها، اإذ اإن م�سكالت التعليم العايل بعامة واجلامعات 
خا�ســة تتفاقم وب�ســكل ملحوظ، لذلك فاإن احلاكمية يف اجلامعات تعد املنقذ واالأ�سا�ص يف حل هذه امل�سكالت،  
كي تغدو جامعاتنا وموؤ�س�ساتنا التعليمية قادرة على مواجهة هذه التحديات مبختلف اأ�سكالها، والقيام باملهام 
والوظائــف التــي وجــدت مــن اأجلها، لذلك فــاإن من اأدوات اإ�ســالح قطاع التعليــم العايل احلاكميــة اأو حوكمة 
اجلامعات التي �ســتكون مو�سوع هذه الدرا�سة ملا حققته من فوائد ومكا�سب للقطاعات االقت�سادية واملوؤ�س�سات 
وال�سركات العاملية، حيث اإَن احلاكمية ت�ساعد متخذي القرار يف موؤ�س�سات التعليم العايل بال�سري نحو االجتاه 
املطلوب، وحتقيق االأهداف والتطلعات املن�ســودة. لذلك فاإن هذه الدرا�ســة تو�سح م�ستوى تطبيق احلاكمية يف 
اجلامعات االأردنية الر�ســمية  يف حتقيق االإ�ســالح املن�ســود يف اجلامعات عرب ما تتناوله من اأ�ســئلة،  واأهداف، 

ونتائج، وتو�سيات.
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و�سعت الدرا�سة احلالية لالإجابة عن االأ�سئلة التالية:
ما م�ستوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص؟  .1

هل توجد فروق ذات داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى الداللة )α≤0.05 ( يف م�ستوى تطبيق احلاكمية يف   .2
اجلامعات االأردنية الر�ســمية من وجهة نظر اأع�ســاء هيئة التدري�ص تبعًا ملتغريات )اجلن�ص، التخ�ســ�ص، 

الرتبة االأكادميية(؟
هدف الدراسة:

تهــدف الدرا�ســة اإىل تعــرف م�ســتوى تطبيق احلاكميــة يف اجلامعات االأردنية الر�ســمية مــن وجهة نظر 
الهيئــة التدري�ســية وعالقتهــا ببع�ص املتغــريات، والتاأكد من تطبيق مبــادئ احلاكمية ومتطلباتها مبا ي�ســمن 

اإدارة اجلامعات نحو التميز والريادة.
أهمية الدراسة: 

وتاأتــي اأهمية الدرا�ســة احلالية يف تعرف اأهميــة تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�ســمية من 
وجهة نظر الهيئة التدري�سية واالإدارية فيها من خالل مبادئ احلاكمية التي ت�ساعد يف تاأدية االأعمال ب�سكل 
متعاون، وت�ســهم يف حتقيق ال�ســفافية والعدالة واالإن�ســاف، باالإ�سافة اإىل اأن هذه الدرا�ســة قد تفيد اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية  واالإدارية  يف اجلامعات مبعرفة حقوقهم وواجباتهم الوظيفية، كذلك االإدارات اجلامعية 
لتبني مفمهوم احلاكمية واأهميته يف اإدارة �سوؤون اجلامعة، وقد تفيد هذه الدرا�سة اأي�سا الباحثني والدار�سني 

واملهتمني بهذا املجال.
مصطلحات الدراسة:

احلاكميــة: تعــّرف احلاكمية ا�ســطالحًا على اأنها "جمموعــة من القوانني والنظم واملبــادئ الهادفة اإىل   -
حتقيــق اجلــودة والتميــز يف االأداء، عــرب اختيــار وتطبيــق االأ�ســاليب الفعالــة يف املنظمة،  اأو ال�ســركة 

لتحقيق اأهدافها وخططها" )عزت، 2010، 7(. 
وتعــّرف احلاكميــة اإجرائيًا: باأنهــا القدرة على تنظيم العمليــات االإدارية بطريقة ر�ســيدة وعلمية، اأو هي 

عملية التحكم بالقرارات بطريقة علمية ومراقبة العمليات االإدارية داخل املوؤ�س�سة.
اجلامعــة: "هــي موؤ�س�ســة تعليم عال، لهــا اأهدافها املتميــزة يف خدمة املجتمع املحلــي، ويف تطوير البحث   -

العلمي، واإعداد كوادر ب�سرية، موؤهلة، ومتخ�س�سة يف حقول املعرفة" )الزيديني، 2013، 20(. 
وتعّرف اجلامعة اإجرائيًا: على اأنها اإحدى املوؤ�س�سات الوطنية التي ت�سهم يف بناء، وتن�سئة االأفراد، والطلبة 
عرب وظائفها االأ�سا�سية من تعليم، وبحث علمي، وخدمة للمجتمع، بحيث يعود ذلك على الوطن واملجتمع 

بالفائدة، والرقي، واالزدهار، والتقدم.
م�ســتوى تطبيــق احلاكميــة وتعــّرف اإجرائيًا: هي ا�ســتجابة عينة الدرا�ســة كما تقي�ســه اأداة الدرا�ســة   -

)اال�ستبانة( التي اأعَدها الباحث من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية واالإدارية.
حدود الدراسة: 

احلدود املكانية: مت اإجراء هذه الدرا�سة ميدانيًا يف اجلامعات االأردنية الر�سمية.  -
احلدود الزمانية: مت اإجراء هذه الدرا�سة يف العام الدرا�سي 2015 / 2016.  -

احلدود الب�سرية: الهيئة التدري�سية واالإدارية العاملون يف اجلامعات الر�سمية االأردنية.  -
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:

مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي الذي من خالله ميكن و�سف الظاهرة مو�سوع الدرا�سة وحتليل بياناتها، 
وبيــان العالقات بني مكوناتها واالأراء التي تطرح حولها، والعمليات التي تت�ســمنها، واالآثار التي حتدثها، كما 

اعتمد الباحثان على االأداة )اال�ستبانة( من اأجل جمع البيانات عن اأفراد عينة الدرا�سة.
جمتمع الدرا�سة: 

تكون جمتمع الدرا�ســة من جميع اأع�ســاء الهيئة التدري�سية والهيئة االإدارية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية 
االأردنية للعام 2015 / 2016، حيث بلغ عدد اأع�ساء الهيئة التدري�سية )6927( ع�سوًا، منهم )5139( ذكورًا، 

و)1788( من االإناث. 
عينة الدرا�سة:

اأما عينة الدرا�ســة فقد قام الباحث باختيارها بالطريقة الع�ســوائية من جمتمع الدرا�ســة،  وعددها )243( 
هيئة تدري�ســية مــن اجلامعات االأردنية الر�ســمية، اجلامعة االأردنية، جامعة الريمــوك، وجامعة موؤتة، وهم 
%( من جمتمع الدرا�ســة، واجلــدول)1( يبني توزيع اأفراد املجتمــع والعينة على  ي�ســكلون ما ن�ســبته )10.3 

اجلامعات التي متثل جمتمع الدرا�سة وعينته:
جدول )1(: توزيع اأفراد املجتمع والعينة على اجلامعات

العددالفئاتاجلامعة
60100 ذكوراالأردنية

40  اإناثا

3772 ذكوراالريموك

35 اإناثا

4271 ذكوراموؤته

29 اإناثا

243املجموع
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واجلدول )2( يبني توزيع اأفراد العينة ح�سب متغريات الدرا�سة.
جدول )2(: توزيع عينة الدرا�صة ح�صب متغرياتها

الن�سبة املئوية%العددالفئاتاملتغرياتالوظيفة
13957.2ذكراجلن�ضهيئة التدري�صية

10442.8اأنثى
100 %243املجموع

14860.9ان�صانيةالكلية
9539.1علمية

100 %243املجموع

3213.2 ا�صتاذالرتبة العلمية
4116.9ا�صتاذ م�صارك
8233.7ا�صتاذ م�صاعد

8836.2حما�صر متفرغ
100 %243املجموع

اأداة الدرا�سة:
بعد االطالع على االأدب النظري والدرا�ســات ال�سابقة حول مو�سوع احلاكمية كدرا�سة حالوة وطه )2013(، 
نا�ســر الدين )2012(، ودرا�ســة العريني )2014( وا�ست�ســارة بع�ص املخت�ســني يف جمال االإدارة الرتبوية مت 
تطوير اأداة الدرا�ســة للتعرف اإىل م�ســتوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�ســمية، وهي عبارة عن 

ا�ستبانة من )50( فقرة توزعت على خم�سة جماالت، على النحو االآتي:
.)10 - جمال مفهوم احلاكمية: وت�سمنت ع�سر فقرات، ذوات االأرقام )1   .1

.)20 - جمال جمال�ص احلاكمية: وت�سمنت ع�سر فقرات، ذوات االأرقام )11   .2
.)30 - جمال امل�ساركة: وت�سمنت ع�سر فقرات، ذوات االأرقام )21   .3

.)40 - جمال ال�سفافية: وت�سمنت ع�سر فقرات، ذوات االأرقام )31   .4
.)50 - جمال امل�ساءلة: وت�سمنت ع�سر فقرات، ذوات االأرقام )41   .5

وقــد مت ا�ســتخدام مقيا�ص ليكرت اخلما�ســي، وعلــى النحو االآتي: )كبــرية جدا، وكبرية، ومتو�ســطة، وقليلة، 
وقليلة جدًا( لالإجابة عن تلك الفقرات.

�سدق اأداة الدرا�سة:
للتاأكــد مــن �ســدق اأداة الدرا�ســة، مت ا�ســتخدام �ســدق املحتوى من خالل عر�ســها على جمموعــة من املحكمني 
وعـددهم )10( من ذوي االخت�سا�ص واخلربة من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اأق�سام كليات الرتبية يف اجلامعات 
االأردنيــة، وقــد طلب مــن املحكمني احلكم علــى جودة متوى الفقــرات، واإبداء الــراأي يف ال�ســياغة اللغوية 
و�ســالمتها، ومدى مالءمة الفقرة للمجال الذي اندرجت حتته، والدقة اللغوية، باالإ�سافة اإىل اأي اآراء اأخرى 
قــد يرونها منا�ســبة �ســواء اأكان باحلــذف اأم االإ�ســافة اأم الدمج. وقد اأبــدى املحكمون العديــد من املالحظات 
حيــث مت تعديــل بع�ص الفقرات لغويًا، ومنها ما متت اإعادة �ســياغتها، وبقي عددها كمــا هي، وقد اأجمع عليها 
)89.3 %( من املحكمني، وللتحقق من �سدق البناء، فقد مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني الفقرات، وقد 
تراوحــت معامالت االرتباط مع املجال بــني )0.34 - 0.87(، ومع املقيا�ص تراوحت بني )0.27 - 0.77( وهي 

قيم مقبولة الإجراء هذه الدرا�سة.
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ثبات اأداة الدرا�سة:
للتحقــق مــن ثبــات اأداة الدرا�ســة، قــام الباحث بح�ســاب معامــالت الثبات لهمــا، بطريقتــني: االأوىل طريقة 
االختبار واإعادة االختبار، حيث قام بتطبيقها على عينة ا�ســتطالعية من جمتمع الدرا�ســة )جامعة البلقاء 
التطبيقيــة( وعددهــم )25( موظفــًا، وذلك بتطبيقهــا مرتني، وبفا�ســل زمني بني التطبيــق االأول والتطبيق 
الثاين وقدره اأ�ســبوعان. ومت ح�ســاب معامالت ارتباط بري�سون بني نتائج التطبيقني، حيث تراوحت معامالت 
الثبــات للمجــاالت بني )0.51 – 0.86(، وبلغت قيمة معامل االرتباط )0.89( لال�ســتبانة ككل. اأما الطريقة 
الثانيــة، فقد ا�ســتخدم فيهــا طريقة كرونبــاخ األفا للتعــرف اإىل االت�ســاق الداخلي للفقــرات، فرتاوحت قيم 
معامالت الثبات للمجاالت بني )0.54 – 0.89(، وبلغت قيمة معامل الثبات )0.93( لال�ستبانة ككل، وهي قيم 
مقبولــة الإجراء مثل هذه الدرا�ســة. واجلدول )3( يو�ســح قيم معامالت الثبات للمجــاالت بطريقة االإعادة، 

وبطريقة كرونباخ األفا لالت�ساق الداخلي.
جدول )3(: قيم معامالت ثبات الإعادة والت�صاق الداخلي لكل جمال من جمالت ال�صتبانة

عدد الفقراتاملجاالت
قيم معامالت الثبات

األفا كرونباخبري�سون
100.840.89جمال مفهوم احلاكمية

100.510.54جمال جمال�ض احلاكمية

100.810.88جمال امل�صاركة

100.790.82جمال ال�صفافية

100.860.89جمال امل�صاءلة

500.890.93االإ�ستبانة ككل

ت�سحيح اأداة الدرا�سة:
مت ا�ستخدام مقيا�ص ليكرت )Likert( ذي التدريج اخلما�سي لدرجات املوافقة، على النحو االآتي: كبرية جدًا 
)5( درجات، وكبرية )4( درجات، ومتو�ســطة )3( درجات، وقليلة درجتان، وقليلة جدًا م�ســتوى واحدة. وقد 

مت ا�ستخدام التدريج االإح�سائي التايل لتوزيع املتو�سطات احل�سابية، ح�سب املعادلة االآتية:
طول الفئة= طول الفرتة / عدد الفئات = )5-1(/5 = 0.80

لذلك اأ�سبح توزيع الفئات على النحو االآتي:
- 1.80( دور مب�ستوى قليلة جدًا. اأواًل: )1 
- 2.60( دور مب�ستوى قليلة. ثانيًا: )1.81 

- 3.40( دور مب�ستوى متو�سطة. ثالثًا: )2.61 
- 4.20( دور مب�ستوى كبرية. رابعًا: )3.41 

- 5.00( دور مب�ستوى كبرية جدًا.  خام�سًا: )4.21 
متغريات الدرا�سة:

املتغريات امل�ســتقلة: وت�ســمل: اأوال: الهيئة التدري�ســية: اجلن�ص: وله م�ســتويان )ذكــر، اأنثى(، الكلية:   -
ولها م�ســتويان )اإن�ســانية، علمية(، الرتبة العلمية: ولها اأربعة م�ستويات: )اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ 

م�ساعد، ما�سر متفرغ(.
املتغري التابع: م�ستوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية.  -
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
اأواًل: النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول: "ما م�ستوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية من وجهة 
نظــر اأع�ســاء هيئــة التدري�ص؟". لالإجابة عن هذا ال�ســوؤال، مت ح�ســاب املتو�ســطات احل�ســابية واالنحرافات 
املعيارية ال�ســتجابات اأع�ســاء هيئة التدري�ص على جماالت م�ســتوى تطبيق احلاكميــة يف اجلامعات االأردنية 

الر�سمية، حيث كانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )4(. 
جدول )4(: املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأع�صاء هيئة التدري�ض يف اجلامعات الأردنية الر�صمية على 

جمالت م�صتوى تطبيق احلاكمية مرتبة تنازلياً ح�صب املتو�صطات احل�صابية

م�ستوى التطبيقاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالالرقمالرتبة
كبرية3.970.48مفهوم احلاكمية11

كبرية3.510.33جمال�ض احلاكمية22

متو�صطة3.230.53امل�صاركة33

متو�صطة3.190.46ال�صفافية44

متو�صطة3.180.56امل�صاءلة55

 اأداة قيا�ص م�ستوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات
كبرية3.450.35االأردنية الر�سمية ككل

يبــني اجلــدول )4( اأن "جمــال مفهــوم احلاكميــة" قــد جــاء يف املرتبــة االأوىل، مبتو�ســط ح�ســابي )3.97(، 
وانحــراف معياري )0.48(، ومب�ســتوى كبــرية. وجاء "جمال جمال�ص احلاكمية" يف املرتبة الثانية، مبتو�ســط 
ح�ســابي )3.51(، وانحراف معياري )0.33(، ومب�ســتوى كبرية. اأما جمال امل�ساركة فقد جاء باملرتبة الثالثة، 
مبتو�سط ح�سابي )3.23(، وانحراف معياري )0.53(. وجمال ال�سفافية فقد جاء باملرتبة الرابعة، مبتو�سط 
ح�ســابي )3.19(، وانحراف معياري )0.46(. وجاء "جمال امل�ســاءلة" يف املرتبة االأخرية، مبتو�ســط ح�سابي 
)3.18(، وانحراف معياري )0.56(، ومب�ســتوى متو�ســطة. وقد بلغ املتو�سط احل�سابي لتقديرات اأفراد العينة 
علــى م�ســتوى تطبيق احلاكميــة يف اجلامعــات االأردنيــة الر�ســمية ككل )3.45(، بانحراف معيــاري )0.35(، 
ومب�ســتوى كبرية. ويعزى ذلك اإىل اأن اجلامعات االأردنية الر�ســمية ممثلة بروؤ�ســاء جمال�ص االأمناء، وجمال�ص 
احلاكميــة فيهــا، جــادة يف تطبيق احلاكمية، ومبادئهــا يف جميع جماالت اجلامعة، وذلك انطالقا من �سيا�ســة 
اجلامعــة، وخططهــا اال�ســرتاتيجية وقناعتها بــاأن تطبيق احلاكمية فيها �سي�ســل بها اإىل  العامليــة، والتميز، 
حيث اإن جتربة القطاع ال�ســناعي وقطاع ال�ســركات العاملية الناجحة يف تطبيق مبادئ احلاكمية ب�سكل عام، 
والتميــز الــذي و�ســلت اإليه، جعل من موؤ�س�ســات التعليم العايل يف العــامل تتبني هذا النهج الع�ســري احلديث، 
لتكمل بذلك م�ســرية االإجناز، والتقدم املن�ســود، وبذلك �ســمان حتقيق اأف�ســل م�ســتوى من االأداء، واجلودة يف 
نوعيــة اخلدمــات املقدمــة، الذي ينعك�ــص بدوره اإيجابــًا على �ســمعتها االأكادمييــة، والعاملية، اإ�ســافة اإىل اأن 
جمال�ص احلاكمية يف اجلامعات على اختالفها حتر�ص دومًا على ن�سر ثقافة احلاكمية لدى العاملني، من هيئة 
تدري�ســية، واإدارية، وتقوم على توعيتهم بهذا النهج االإداري الع�سري عرب الت�سريعات، واالأنظمة املعمول بها 

من قبل اجلامعة، وما يحققه من مكت�سبات تعود بالنفع عليهم، وعلى م�سلحة اجلامعة ككل.
كما مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأع�ساء الهيئة التدري�سية على جماالت 

اأداة قيا�ص م�ستوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية، حيث كانت على النحو التايل:
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املجال االأول: جمال مفهوم احلاكمية:
مت ح�ســاب املتو�سطات احل�ســابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأع�ســاء هيئة التدري�ص يف اجلامعات على 

فقرات هذا املجال، حيث كانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )5(.
جدول )5(: املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأع�صاء الهيئة التدري�صية على فقرات جمال مفهوم 

احلاكمية مرتبة تنازلياً

 املتو�سطالفقراتالرقمالرتبة
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 م�ستوى
التطبيق

كبرية4.070.81اداة رقابية فعالة ملحاربة الف�صاد والرتهل الإداري.16
كبرية4.030.54امل�صاركة يف �صنع القرارات داخل اجلامعة.23
كبرية3.970.66التفعيل الأمثل للموارد املتاحة يف اجلامعة على نحو م�صوؤول.38
كبرية3.960.54اأ�ص�ض وقواعد حتدد كيفية اتخاذ القرارات يف اجلامعة.42

عملية لإدارة اجلامعة �صمن قواعد عمل منظمة وفقاً 55
كبرية3.940.71ملتطلبات الع�صر.

جمموعة من القوانني، التعليمات والأنظمة الهادفة لتحقيق 61
كبرية3.930.73التميز واجلودة يف اأداء اجلامعة.

كبرية3.900.69ر�صم لل�صيا�صات امل�صتقبلية لالرتقاء مب�صتوى اجلامعة.77
كبرية3.840.52توزيع ال�صلطات داخل اجلامعة.89
كبرية3.770.85التحول من منط الإدارة التقليدية  اإىل الإدارة الفاعلة.94

كبرية3.670.65ت�صهم يف حتقيق العدالة وال�صفافية وامل�صاءلة.1010

 كبرية3.970.48املجال ككل

يبــني اجلــدول )5( اأن الفقــرة )6( التي ن�ســت علــى "اأداة رقابية فعالة ملحاربة الف�ســاد والرتهــل االإداري" 
قد جاءت باملرتبة االأوىل مبتو�ســط ح�ســابي )4.07(، وانحراف معياري )0.81(، ومب�ســتوى كبرية. وجاءت 
الفقرة )3( التي كان ن�ســها "امل�ســاركة يف �ســنع القرارات داخل اجلامعة" باملرتبة الثانية، مبتو�ســط ح�سابي 
)4.03(، وانحــراف معيــاري )0.54(، ومب�ســتوى كبــرية. بينما حَلت الفقرة )10( التي ن�ســت على "ت�ســهم يف 
حتقيــق العدالــة وال�ســفافية وامل�ســاءلة" املرتبــة االأخــرية، مبتو�ســط ح�ســابي )3.67(، وانحــراف معيــاري 
)0.65(، ومب�ســتوى كبرية. وقد بلغ املتو�ســط احل�ســابي لتقديرات اأفراد العينة على فقــرات هذا املجال ككل 
)3.97(، وانحــراف معيــاري )0.48(، ومب�ســتوى كبرية. وميكن تف�ســري ذلــك اأن اجلامعات ت�ســعى جاهدة اإىل 
تاأطري، وت�ســمني مبادئ وقواعد احلاكمية يف االأنظمة، والتعليمات، واللوائح النافذة يف اجلامعة، وهذا االأمر 
ي�ســاعد يف تبني هذا املفهوم الذي ي�ســهم يف حتقيق العدالة وال�ســفافية، وتعزيز �ســيادة القانون واال�ســتثمار 
االأمثل للموارد املتاحة، باالإ�ســافة اإىل اأن اجلامعات االأردنية الر�ســمية ت�ســعى اإىل م�ســاركة جميع االأطراف 
يف �ســناعة القرارات، وباالأخ�ص الهيئة التدري�ســية بحكــم تاأهيلهم والكفاءة التــي ميتلكونها، ولديهم الوعي 
الكامل باأهمية احلاكمية، وتطبيقها وهذا ال�ســيء ينعك�ص اإيجابًا على م�ستوى االأداء لديهم، ونظرتهم الكلية 

للجامعات، وما تقوم به من تاأدية ر�سالة خالدة هي التعليم.
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املجال الثاين: جمال جمال�ص احلاكمية:
مت ح�ســاب املتو�ســطات احل�ســابية واالنحرافات املعياريــة لتقديرات اأع�ســاء هيئة التدري�ــص اجلامعات على 

فقرات هذا املجال، حيث كانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )6(.
جدول )6(: املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأع�صاء الهيئة التدري�صية على فقرات جمال جمال�ض 

احلاكمية مرتبة تنازلياً

 املتو�سطالفقراتالرقمالرتبة
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 م�ستوى
التطبيق

كبرية3.790.66حتدد ت�صريعات اجلامعة جمال�ض اجلامعة،عدد الأع�صاء فيها.113
كبرية3.630.70م�صوؤوليات ومهام جمال�ض اجلامعة وا�صحة.214

الأنظمة والتعليمات يف اجلامعة تكون معتمدة من قبل 311
كبرية3.600.67جمال�ض اجلامعة.

حتر�ض جمال�ض اجلامعة على تطوير م�صتوى الأداء يف 419
كبرية3.590.83ال�صوؤون )الأكادميية والإدارية(.

حتر�ض جمال�ض اجلامعة على بلوغ الأهداف ال�صرتاتيجية 512
كبرية3.520.55للجامعة.

تراقب جمال�ض اجلامعة اإجراءات �صري العمل يف  كليات،مراكز، 615
كبرية3.500.88وحدات ودوائر اجلامعة املختلفة.

كبرية3.460.84متار�ض جمال�ض اجلامعة �صالحياتها ب�صكل وا�صح دقيق.717

تقوم جمال�ض اجلامعة مبتابعة الأنظمة املالية، املحا�صبية يف 818
متو�صطة3.400.75اجلامعة.

يتم ت�صكيل جمال�ض اجلامعة ب�صورة دميقراطية وفق معايري 916
متو�صطة3.370.74حمددة.

تتبع جمال�ض اجلامعة الأ�صاليب احلوارية والدميقراطية يف 1020
متو�صطة3.280.81اإدارة اجلامعة واتخاذ القرارات.

كبرية3.510.33املجال ككل

يبــني اجلــدول )6( اأن الفقــرة )13( والتــي ن�ســت علــى "حتــدد ت�ســريعات اجلامعــة جمال�ــص اجلامعة،عدد 
االأع�ســاء فيها" قد جاءت باملرتبة االأوىل، مبتو�ســط ح�ســابي )3.79(، وانحراف معياري )0.66(، ومب�ستوى 
كبرية. وجاءت الفقرة )14( والتي كان ن�ســها "م�ســوؤوليات ومهام جمال�ص اجلامعة وا�سحة" باملرتبة الثانية، 
مبتو�ســط ح�ســابي )3.63(، وانحــراف معياري )0.70(، ومب�ســتوى كبــرية. بينما جاءت الفقــرة )20( والتي 
ن�ســت على "تتبع جمال�ص اجلامعة االأ�ســاليب احلواريــة والدميقراطية يف اإدارة اجلامعــة واتخاذ القرارات" 
يف املرتبــة االأخــرية، مبتو�ســط ح�ســابي )3.28(، وانحــراف معيــاري )0.81(، ومب�ســتوى متو�ســطة. وقد بلغ 
املتو�ســط احل�ســابي لتقديرات اأفراد العينة على فقرات هذا املجال ككل )3.51(، وانحراف معياري )0.33(، 
ومب�ستوى كبرية. وميكن تف�سري ذلك اإىل اأن اأع�ساء هيئة التدري�ص لديهم الرغبة الكاملة واجلادة يف حتديد 
النظــام، وعــدد املجال�ص، واالأع�ســاء فيهــا، واأن االإدارة اجلامعية حتاول حتقيق االأهداف اال�ســرتاتيجية من 
 اأجــل تطويــر اجلامعــات ملواكبــة املتغــريات العامليــة ب�ســتى جماالتهــا، باالإ�ســافة اإىل اأن جمال�ــص اجلامعات 
) جمال�ص احلاكمية ( تعمل على مراقبة اإجراءات �سري العمل يف الكليات، والوحدات املختلفة ل�سمان تقدمي 
اأف�ســل اخلدمــات دون وجــود اأي جتــاوزات يف العمل، لكن يرون اأي�ســًا اأن هــذه املجال�ص ال تقــوم بالدور االأبرز 
وهــو املحافظــة على االأنظمة املالية، واملحا�ســبية، ويجدون ق�ســورًا يف ذلــك، من خالل عــدم التفعيل االأمثل 
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لالإجراءات الرقابية واملحا�سبية يف اجلامعة، مما ي�سكل هدرًا يف ميزانيتها، ويقودها لتحمل مزيد من االأعباء 
املاليــة نتيجــة لذلك االأمــر. والأن اجلامعة تعد واحدة من موؤ�س�ســات املجتمــع املحلي، وواحدة من املوؤ�س�ســات 
الرائدة يف تنمية وحتقيق االزدهار والتقدم لهذا املجتمع، وما يناط بها من مهام، وواجبات فاإن هذه املجال�ص 
كما يراها اأفراد عينة الدرا�سة من الهيئة التدري�سية  تعمد اأحيانا اإىل عدم ا�ستخدام ال�سورة الدميقراطية، 
واالأ�ســاليب احلوارية يف ت�ســيري اأمور و�ســوؤون اجلامعة اإاَل يف جماالت مددة، مما يوؤثر �سلبا على بيئة العمل 
اجلامعي، وامل�سلحة العامة عرب القرارات التي ت�سدر من هذه املجال�ص، وتبعاتها ونتائجها غري ال�سحيحة كما 
يعتقــدون ذلك. لذلك فــاإن املطلوب من هذه املجال�ص - جمال�ص احلاكمية - اتباع االأ�ســاليب الناجعة يف اإدارة 
�ســوؤون اجلامعة، واإبراز ال�ســورة احلقيقية للدميقراطية واحلوار، والعمل على اإ�سراك ودمج اأع�ساء املجال�ص 
وغريهم من العاملني يف عمليات اتخاذ، و�سناعة القرارات، وجعلهم جزءا من العمل، ويدفعهم اإىل االنخراط 

يف بوتقة اجلامعة لتحقيق االأهداف املطلوبة.
املجال الثالث: جمال امل�ساركة:

مت ح�ســاب املتو�سطات احل�ســابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأع�ســاء هيئة التدري�ص يف اجلامعات على 
فقرات هذا املجال، حيث كانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )7(.

جدول )7(: املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأع�صاء الهيئة التدري�صية على فقرات جمال امل�صاركة 
مرتبة تنازلياً

 املتو�سطالفقراتالرقمالرتبة
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 م�ستوى
التطبيق

متو�صطة3.390.89تو�صع قواعد العمل يف اجلامعة عرب م�صاركة العاملني فيها.121

ي�صارك ممثلون عن )اإدارة اجلامعة والعمادات والأق�صام( يف 325
متو�صطة3.350.84و�صع قواعد �صرف امليزانية.

تدير اإدارة اجلامعة جميع اأن�صطتها وفعالياتها ب�صكل منظم 430
متو�صطة3.330.70ومميز.

ت�صرك اجلامعة ممثلني من )املجتمع املحلي ومن الأكادمييني 222
متو�صطة3.290.79والإداريني والطلبة( يف و�صع خطط تطوير اجلامعة.

ت�صتقطب اجلامعة الكفاءات الإدارية با�صتمرار مبا يخدم 526
متو�صطة3.230.67م�صلحتها.

حتر�ض اجلامعة على تبادل اخلربات الأكادميية املتميزة مع 627
متو�صطة3.230.92اجلامعات الأخرى.

يتم اإ�صراك الهيئة )التدري�صية والإدارية( يف و�صع 728
متو�صطة3.130.71ا�صرتاتيجية اجلامعة.

ي�صارك اأع�صاء هيئة التدري�ض يف تخطيط الن�صاطات 829
متو�صطة3.090.80الالمنهجية للطلبة.

تعطي اجلامعة جماًل وا�صعاً مل�صاركة العاملني يف تطوير 924
متو�صطة2.990.51العمل اجلامعي من خالل الآراء  واملقرتحات.

تعتمد اجلامعة الأ�صلوب الدميقراطي ب�صورة ت�صمن العدالة 1023
متو�صطة2.880.75للجميع.

متو�صطة3.230.53املجال ككل

يبني اجلدول )7( اأن الفقرة )21( والتي ن�ســت على "تو�ســع قواعد العمل يف اجلامعة عرب م�ســاركة العاملني 
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فيها" قد جاءت باملرتبة االأوىل، مبتو�ســط ح�ســابي )3.39(، وانحراف معياري )0.89(، ومب�ستوى متو�سطة. 
وجــاءت الفقــرة )22( والتــي كان ن�ســها "ت�ســرك اجلامعــة ممثلــني مــن )املجتمــع املحلــي ومــن االأكادمييني 
واالإداريني والطلبة( يف و�ســع خطط تطوير اجلامعة" باملرتبة الثانية، مبتو�سط ح�سابي )3.29(، وانحراف 
معياري )0.79(، ومب�ســتوى متو�ســطة. بينما جاءت الفقرة )23( والتي ن�ســت على "تعتمد اجلامعة االأ�سلوب 
الدميقراطــي ب�ســورة ت�ســمن العدالــة للجميــع" يف املرتبــة االأخــرية، مبتو�ســط ح�ســابي )2.88(، وانحراف 
معياري )0.79(، ومب�ســتوى متو�ســطة. وقد بلغ املتو�ســط احل�ســابي لتقديرات اأفراد العينــة على فقرات هذا 
املجــال ككل )3.23(، وانحــراف معيــاري )0.53(، ومب�ســتوى متو�ســطة. وميكن تف�ســري ذلــك اإىل اأن اجلامعة 
تطبق مبداأ امل�ســاركة ب�ســكل متوا�ســع، كما اأنها يف اأغلب االأحيان تعتمد على القيــادات االأكادميية واالإدارية 
يف اتخاذ القرارات، وال تقوم باإ�ســراك  جمال�ص احلاكمية املوجودة اأ�ســال للت�ســاركية يف اتخاذ القرارات مبا 
يخــدم م�ســلحة اجلامعــة، وال تعتمد على االنتخابات يف التعيني، والرت�ســح للقيــادات االإدارية. وميكن القول 
اأي�ســًا اإن عدم معرفة بع�ص االأكادمييني اأن اجلامعة ت�ســرك جمال�ص حاكميتها، وممثلني من املجتمع املحلي يف 
قرارات اجلامعة، وعدم اهتمامهم باالقرتاحات، وال�سكاوى التي ترد لالأق�سام والكليات، بحكم اأنها  لي�ست من 
طبيعــة عملهــم، اأو اأنهــم يعتربون هذه االأمور غري هامة بالن�ســبة لديهم، بل من اخت�سا�ســات الهيئة االإدارية 
يف اجلامعة. ويرى اأع�ســاء الهيئة التدري�ســية اأي�ســًا اأن اجلامعة ال تلتزم با�ستقطاب الكفاءات، واخلربات من 
العاملني يف اجلامعة، ومن غريها يف اجلامعات االأخرى، االأمر الذي يتطلب منها حت�ســني كفاءة ا�ســتقطاب هذه 
اخلربات والكفاءات، ومبا يخدم م�ســلحة اجلامعة كي ت�ســتطيع مناف�ســة غريها من اجلامعات مليًا، وعامليا. 
لذلــك ل�ســمان تطبيق حاكمية ت�ســاركية فاإنــه يتوجب االأخذ مببــادئ الدميقراطيــة؛ كاالنتخابات يف تويل 
املنا�ســب القياديــة، والعمــل على زيادة م�ســاركة الهيئة التدري�ســية واملجتمــع املحلي بكل ما يخدم امل�ســلحة 

العامة، وحتقيق العدالة للجميع.
املجال الرابع: جمال ال�سفافية:

مت ح�ســاب املتو�ســطات احل�ســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديــرات اأع�ســاء هيئــة التدري�ــص يف اجلامعات 
االأردنية الر�سمية على فقرات هذا املجال، حيث كانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )8(.

جدول )8(: املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأع�صاء الهيئة التدري�صية على فقرات جمال ال�صفافية 
مرتبة تنازلياً

 املتو�سطالفقراتالرقمالرتبة
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 م�ستوى
التطبيق

ت�صمح الإدارة اجلامعية بتقييم الأداء فيها من قبل املعنيني دون 140
متو�صطة3.330.60اإخفاء اأية معلومة.

متو�صطة3.300.94تنمي الإدارة اجلامعية اأ�صلوب الرقابة الذاتية لدى العاملني.239
متو�صطة3.270.51ت�صمح اجلامعة باإبداء الآراء من قبل العاملني وفق مبداأ ال�صفافية.332
متو�صطة3.270.57تو�صح اجلامعة مهام وواجبات كل موظف.331
متو�صطة3.260.69مهام وم�صوؤوليات جمال�ض احلاكمية وا�صحة وحمددة.536
متو�صطة3.250.85تعمل اجلامعة على حماربة الف�صاد مبختلف اأ�صكاله.637
متو�صطة3.210.83حتل اجلامعة امل�صكالت بو�صوح و�صفافية.733
متو�صطة3.140.57تكفل اجلامعة حقوق العاملني من خالل مبداأ العدالة للجميع.834
متو�صطة3.030.92تطبق اجلامعة الأنظمة والتعليمات بفعالية.935

متو�صطة2.890.76يتم قبول الطلبة �صمن اإجراءات وا�صحة وعادلة.1038

متو�صطة3.190.46املجال ككل
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يبــني اجلــدول )8( اأن الفقــرة )40( والتي ن�ســت على "ت�ســمح االإدارة اجلامعية بتقييــم االأداء فيها من قبل 
املعنيــني دون اإخفــاء اأيــة معلومة" قــد حلت باملرتبة االأوىل، مبتو�ســط ح�ســابي )3.33(، وانحــراف معياري 
)0.60(، ومب�ستوى متو�سطة. وجاءت الفقرة )39(، والتي كان ن�سها "تنمي االإدارة اجلامعية اأ�سلوب الرقابة 
الذاتيــة لــدى العاملني" باملرتبــة الثانية، مبتو�ســط ح�ســابي )3.30(، وانحراف معياري )0.94(، ومب�ســتوى 
متو�ســطة. بينما جاءت الفقرة )38( والتي ن�ســت على "يتم قبول الطلبة �ســمن اإجراءات وا�سحة وعادلة" 
املرتبة االأخرية، مبتو�سط ح�سابي )2.89(، وانحراف معياري )0.76(، ومب�ستوى متو�سطة. وقد بلغ املتو�سط 
احل�ســابي لتقديرات اأفراد العينة على فقرات هذا املجال ككل )3.19(، وانحراف معياري )0.46(، ومب�ســتوى 
متو�سطة. وميكن تف�سري ذلك اإىل اأن هنالك ق�سورا يف  االإعالن، واالإف�ساح عن الت�سريعات، واللوائح، واالأنظمة 
داخــل اجلامعــة، وعدم و�ســوحها الأع�ســاء هيئة التدري�ــص والتي حتدد مهــام  وواجبات املوظفــني، من هيئة 
تدري�ســية، واإدارية، ويرون اأي�ســًا عدم وجود عدالة بني العاملني يف اجلامعة لق�ســور الت�سريعات يف حتقيقها، 
باالإ�سافة اإىل اأن معايري التقييم لهم من حيث االأداء فاإنهم يرون اأنها غري وا�سحة املعامل، ويقيمون على اأ�سا�ص 
العالقة ال�سخ�ســية يف بع�ص االأحيان، وميكن تف�ســري هذه النتيجة اأي�ســًا اإىل اأن عمليات قبول الطلبة تتم يف 
بع�ص االأحيان ب�سورة خمالفة لتعليمات، واأ�س�ص قبول الطلبة يف اجلامعات االأردنية الر�سمية، وهذا من �ساأنه 
التاأثري يف م�سداقية اجلامعة بالتزامها بالقوانني، والتعليمات من وجهة نظر الهيئة التدري�سية فهم يرون اأنها 
تقلل من ال�سفافية، والو�سوح يف عمل اجلامعة ككل، لذلك فاإن عملية تعزيز ال�سفافية يف اجلامعات االأردنية 
الر�ســمية تتطلب وجود فاعلية تنظيمية ب�ســكل اأكرب، وو�ســوح للقواعد، والتعليمات، واالأنظمة تلزم اجلميع 

بتطبيقها، و�سواًل اإىل  جامعات تتمتع ب�سمعة اأكادميية، واإدارية متميزة.
املجال اخلام�ص: جمال امل�ساءلة:

مت ح�ســاب املتو�ســطات احل�ســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديــرات اأع�ســاء هيئــة التدري�ــص يف اجلامعات 
االأردنية الر�سمية على فقرات هذا املجال، حيث كانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )9(.

جدول )9(: املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأع�صاء الهيئة التدري�صية على فقرات جمال امل�صاءلة 
مرتبة تنازليا

 املتو�سطالفقراتالرقمالرتبة
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 م�ستوى
التطبيق

متو�صطة3.310.94توفر اجلامعة نظاماً اإدارياً متطوراً.146

جمال�ض احلاكمية على معرفة تامة بربامج اجلودة التي تقدمها 242
متو�صطة3.290.74اجلامعة.

متو�صطة3.250.64تطبق اجلامعة نظام امل�صاءلة على امل�صتويني الفردي واجلماعي.343
متو�صطة3.220.67ت�صع اجلامعة قواعد �صرف املوازنة مبا يحقق اأهدافها.450
متو�صطة3.190.84تطبق قواعد امل�صاءلة يف اجلامعة بو�صوح.541
متو�صطة3.150.83ت�صتثمر اأموال اجلامعة ب�صكل  اإيجابي.749
متو�صطة3.150.94تعمل اجلامعة على ح�صن ا�صتثمار املوارد املتاحة.647
متو�صطة3.120.85تطبق اجلامعة قوانني املحافظة على املال العام.848
متو�صطة3.090.71توفر اجلامعة نظاما مالياً متطوراً.945

متو�صطة3.070.68تطبق اجلامعة القوانني والتعليمات على جميع املوظفني دون متييز.1044

متو�صطة3.180.56املجال ككل

يبني اجلدول )9( اأن الفقرة )46( والتي ن�ست على "توفر اجلامعة نظاما اإداريًا متطورا" قد جاءت باملرتبة 
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االأوىل، مبتو�ســط ح�ســابي )3.31(، وانحــراف معياري )0.94(، ومب�ســتوى متو�ســطة. وجــاءت الفقرة )42( 
والتي كان ن�سها "جمال�ص احلاكمية على معرفة تامة بربامج اجلودة التي تقدمها اجلامعة" باملرتبة الثانية، 
مبتو�ســط ح�ســابي )3.29(، وانحراف معياري )- 0.74(، ومب�ستوى متو�سطة. بينما حَلت الفقرة )44( والتي 
ن�ست على "تطبق اجلامعة القوانني والتعليمات على جميع املوظفني دون متييز" يف املرتبة االأخرية، مبتو�سط 
ح�سابي )3.07(، وانحراف معياري )0.68(، ومب�ستوى متو�سطة. وقد بلغ املتو�سط احل�سابي لتقديرات اأفراد 
العينــة علــى فقرات هــذا املجــال ككل )3.18(، وانحراف معياري )0.56(، ومب�ســتوى متو�ســطة. وتعزى هذه 
النتيجة اإىل اأن ثقافة امل�ســاءلة ما زالت �ســعيفة لدى بع�ص اجلامعات االأردنية الر�ســمية، لعدم وجود اآليات 
وا�ســحة تلزم املجال�ص )جمال�ص احلاكمية( بتقدمي التو�ســيحات الالزمة، وتربير ما يتم اتخاذه من قرارات 
تتعلق باأداء اجلامعة، باالإ�ســافة اإىل اأن غياب امل�ســاءلة يدفع البع�ص بعدم االلتزام بالقوانني، والت�سريعات، 
وعدم امل�ساءلة الفردية، واجلماعية قد يوؤدي اإىل اإحداث خلل يف بيئة العمل اجلامعي، وزيادة االأخطاء التي 
حتول دون و�سول اجلامعة اإىل حتقيق اأهدافها. ويرى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات االأردنية الر�سمية 
اأن تطبيق عن�سر امل�ساءلة يف اجلامعات يحتاج اإىل مزيد من االهتمام بتطبيق معايري امل�ساءلة احلقيقية، ومبا 
يحقق االأهداف وال�سيا�ســات املو�ســوعة بكل مهنية وحرفية. واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة يف هذا ال�سوؤال مع 
درا�ســة الزهراين )2011(، درا�سة ال�سناق )2009( يف جمال ال�سفافية، ودرا�سة ال�سوادي )2015(، ودرا�سة 
نا�سر الدين )2012(، من حيث م�ستوى التطبيق الكلي للحاكمية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�ص ة ويف 
جمــاالت جمال�ص احلاكمية وما تت�ســمنه من عمليات اختيار االأع�ســاء، وكيفية اتخاذ القرارات ب�ســكل عام. 
واختلفت هذه الدرا�ســة مع درا�ســة ال�ســنيدي )2014(، ودرا�سة Mokا)2010(، ودرا�ســة العريني )2014(، 
يف م�ستوى التطبيق الكلي للحاكمية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية، ويف مو�سوع ت�سكيل املجال�ص يف 

اجلامعة، وغياب ال�سورة الدميقراطية واالأ�ساليب احلوارية يف جماالت معينة.
 ثانيــا: النتائــج املتعلقــة بال�ســوؤال الثــاين: "هــل توجــد فــروق ذات داللة اإح�ســائية عنــد م�ســتوى الداللة 
)αا≥0.05 ( يف م�ســتوى تطبيــق احلاكميــة يف اجلامعــات االأردنيــة الر�ســمية مــن وجهــة نظــر اأع�ســاء هيئة 

التدري�ص تبعا ملتغريات )اجلن�ص، الكلية، الرتبة االأكادميية(؟".
ولالإجابة عن هذا ال�ســوؤال، مت ح�ســاب املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، لتقديرات اأفراد العينة 
علــى جماالت تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�ســمية تبعًا الختالف متغــري اجلن�ص )ذكر، واأنثى(، 
والكلية )اإن�ســانية، علمية(، والرتبة العلمية )اأ�ســتاذ، واأ�ســتاذ م�ســارك، واأ�ســتاذ م�ســاعد، وما�سر متفرغ(، 

حيث كانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )10(: 
جدول )10(: املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأع�صاء هيئة التدري�ض على جمالت م�صتوى تطبيق 
احلاكمية يف اجلامعات الأردنية الر�صمية وم�صتوى تطبيق احلاكمية ككل ح�صب متغري اجلن�ض والكلية والرتبة العلمية

م�ستوياتاملتغري
 م�ستوىاملجال

 تطبيق
 احلاكمية

ككل
 مفهوم

احلاكمية
 جمال�ص

امل�ساءلةال�سفافيةامل�ساركةاحلاكمية

اجلن�ض

الذكور
N=139

3.853.553.323.373.313.48الو�صط احل�صابي

0.510.300.390.330.320.28النحراف املعياري

الإناث
N=104

3.973.453.002.923.013.27الو�صط احل�صابي

0.420.350.620.470.740.39النحراف املعياري
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جدول )10(: يتبع

م�ستوياتاملتغري
 م�ستوىاملجال

 تطبيق
 احلاكمية

ككل
 مفهوم

احلاكمية
 جمال�ص

امل�ساءلةال�سفافيةامل�ساركةاحلاكمية

الكلية

اإن�صانية
N= 148

3.933.523.373.243.453.49الو�صط احل�صابي

0.440.370.340.280.300.24النحراف املعياري

علمية
N= 95

3.863.503.073.143.013.31الو�صط احل�صابي

0.500.290.590.540.610.39النحراف املعياري

 الرتبة
العلمية

 اأ�صتاذ دكتور
N=32

4.053.583.313.523.343.56الو�صط احل�صابي

0.230.230.46.260.110.23النحراف املعياري

 اأ�صتاذ
م�صارك
N=41

3.943.623.443.403.353.55الو�صط احل�صابي

0.300.130.120.160.080.12النحراف املعياري

 اأ�صتاذ
م�صاعد
N=82

3.783.523.373.203.263.43الو�صط احل�صابي

0.540.220.320.290.520.28النحراف املعياري

 حما�صر
متفرغ

N =88

3.953.412.852.932.963.22الو�صط احل�صابي

0.520.460.650.580.730.43النحراف املعياري

يالحــظ مــن اجلــدول )10( وجــود فروق ظاهرية بــني تقديــرات الهيئة التدري�ســية يف اجلامعــات االأردنية 
الر�سمية على مقيا�ص جماالت م�ستوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية، وعلى م�ستوى تطبيق 
احلاكمية ككل، وفق متغريات الدرا�سة )اجلن�ص، الكلية، الرتبة االأكادميية( وللك�سف عن داللة هذه الفروق 
يف املتو�ســطات احل�ســابية، مت ا�ســتخدام حتليل التباين متعــدد املتغريات )MANOVA( با�ســتخدام اختبار 
"ولك�ــص ملبداأ" )Wilk's Lambda( عند م�ســتوى الداللة )αا≥0.05(. ويبني اجلــدول )11( نتائج اختبار 

ويلك�ص ملبداأ ونتائج حتليل التباين متعدد املتغريات.
جدول )11(: نتائج اختبار حتليل التباين املتعدد للفروق بني تقديرات اأع�صاء هيئة التدري�ض على جمالت م�صتوى تطبيق 

احلاكمية يف اجلامعات الأردنية الر�صمية تبعاً لختالف متغري اجلن�ض والكلية والرتبة العلمية

 جمموعاملجاالتاملتغريات
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�سط
قيمة فاملربعات

 م�ستوى
 الداللة

االإح�سائية
اجلن�ض

قيمة ولك�ض=0.732
ح=0.641

0.12310.1230.3900.533مفهوم احلاكمية

0.89410.8942.8100.095جمال�ض احلاكمية

0.01310.0130.0380.845امل�صاركة

0.31610.3161.0060.317ال�صفافية

0.34110.3410.8470.359امل�صاءلة

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.4


المجلة العربيـة لضمـان 94
جودة التعليم الجامعي

اأ. ي�سار علي املومني          د. ماأمون �سليم الزبون        اأ. م�سطفى ح�سن قواقزة
املجلد احلادي ع�صر العدد )37( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.4

جدول )11(:يتبع

 جمموعاملجاالتاملتغريات
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�سط
قيمة فاملربعات

 م�ستوى
 الداللة

االإح�سائية
الكلية

قيمة ولك�ض=0.205
ح=0.000

*8.40418.40450.0630.000مفهوم احلاكمية

*10.234110.23483.5010.000جمال�ض احلاكمية

*8.60118.60151.2400.000امل�صاركة

*3.29913.29926.9220.000ال�صفافية

*17.427117.42784.5700.000امل�صاءلة

الرتبة العلمية
قيمة ولك�ض=0.621

ح=0.423

0.72730.242.5700.635مفهوم احلاكمية

0.13230.0440.0920.964جمال�ض احلاكمية

0.21130.070.2580.856امل�صاركة

0.12430.0410.1140.952ال�صفافية

2.81130.9372.2030.088امل�صاءلة

51.5992370.218مفهوم احلاكميةاخلطاأ

24.6092370.104جمال�ض احلاكمية

39.7832370.168امل�صاركة

29.0462370.123ال�صفافية

48.8372370.206امل�صاءلة

   * ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة الح�صائية )αا≥0.05( 

يبني اجلدول )11(:
ال توجد فروق دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى الداللة االإح�ســائية )αا≥0.05( بني متو�ســطات تقديرات   .1
اأفراد العينة على جماالت م�ستوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية تبعًا الختالف متغري 

اجلن�ص. 
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة االإح�سائية )αا≥0.05( بني متو�سطات تقديرات اأفراد   .2
العينــة علــى جميع جماالت م�ســتوى تطبيق احلاكميــة يف اجلامعــات االأردنية الر�ســمية تبعًا الختالف 

متغري الكلية، وذلك ل�سالح االإن�سانية.
ال توجد فروق دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى الداللة االإح�ســائية )αا≥0.05( بني متو�ســطات تقديرات   .3
اأفراد العينة على م�ستوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية تبعًا الختالف متغري الرتبة 
العلميــة. كما مت اإجــراء اختبار حتليل التباين الثالثي للفروق بني تقديرات اأفراد العينة على جماالت 
م�ســتوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية ككل تبعًا الختالف متغريات )اجلن�ص، الكلية، 

الرتبة االأكادميية(، حيث كانت النتائج، كما هي مو�سحة يف اجلدول )12(.
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جدول )12(: اختبار حتليل التباين الثالثي للفروق بني تقديرات اأع�صاء هيئة التدري�ض على م�صتوى تطبيق احلاكمية يف 
اجلامعات الأردنية الر�صمية ككل تبعاً لختالف متغريات اجلن�ض والكلية والرتبة العلمية

 الداللةقيمة فمتو�سط املربعاتم�ستوى احلريةجمموع املربعاتاملتغريات
االإح�سائية

0.12010.120.4970.482اجلن�ض

*1.99311.9935.1110.025الكلية
0.08130.0270.1120.953الرتبة العلمية

21.098237.089اخلطاأ

2831.770243الكلي

  * ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )αا≥0.05(
يبني اجلدول )12(:

ال توجد فروق دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى الداللة االإح�ســائية )αا≥0.05( بني متو�ســطات تقديرات   .1
اأفراد العينة على جماالت م�ستوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية ككل تبعًا الختالف 
متغــري اجلن�ــص، وميكن تف�ســري ذلك من خالل جميع اأفراد عينة الدرا�ســة باأن قواعــد ومبادئ احلاكمية 
ثابتــة ال تختلــف باختالف اجلن�ص، حيث اإن تطبيق قواعد ومبادى احلاكمية، كال�ســفافية، وامل�ســاركة،  
واالإف�ساح، وغريها يتم تطبيقها والعمل بها من قبل العاملني يف اجلامعة كنوع من الت�سريعات، واالأنظمة 
النافذة ال تتاأثر بجن�ص هوؤالء العاملني �ســواء كانوا ذكورا، اأو اإناثا، وبعبارة اأخرى فاإن جمتمع اجلامعة  

وحدة واحدة يخ�سعون للت�سريعات، واالأنظمة دون متييز ذكورا اأم اإناثا.
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة االإح�سائية )αا≥0.05( بني متو�سطات تقديرات اأفراد   .2
العينة على جماالت م�ســتوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية ككل تبعًا الختالف متغري 
الكلية، وذلك ل�ســالح االإن�سانية. وميكن تف�ســري ذلك باأن الهيئة التدري�سية يف الكليات االإن�سانية مييلون 
اأكــر اإىل ممار�ســة مبادئ، وقواعد احلاكميــة كغريها من الت�ســريعات الناظمة، ويبدون اهتماما اأف�ســل 
من نظرائهم يف الكليات العلمية مبا يدور يف اجلامعة من قرارات، و�سيا�ســات، وخطط ا�ســرتاتيجية، ويف 
راأي الباحث فاإن الهيئة التدري�ســية يف الكليات العلمية قلياًل ما يلتفتون ويبدون اهتماما بتطبيق مبادئ 
احلاكميــة وغريها من االإجراءات االإداريــة، الأن وجود التجارب، واملختــربات العلمية، وطبيعة عملهم، 
تفر�ــص عليهم التواجد داخل هذه املختربات العلمية، واإجراء التجارب بعيدًا عن اأية اأمور اأخرى خارج 

نطاق عملهم الوظيفي.
ال توجد فروق دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى الداللة االإح�ســائية )αا≥0.05( بني متو�ســطات تقديرات   .3
اأفراد العينة على جماالت م�ستوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية ككل تبعًا الختالف 
متغــري الرتبــة العلمية، ويعزى ذلــك اإىل حر�ص القيادات االأكادميية، وجمال�ــص احلاكمية يف اجلامعات 
االأردنيــة الر�ســمية على توفري العوامل املتعلقة ببيئــة العمل االإيجابية يف اجلامعة، اإ�ســافة لذلك فاإن 
الظروف القائمة يف تلك اجلامعات تقلل من وجود فروق بني اأع�ساء هيئة التدري�ص على اختالف الرتبة 
االأكادمييــة، واأن تفعيــل احلاكميــة يف القوانني والت�ســريعات، واإلــزام العاملني بتطبيقهــا من خالل عقد 
النــدوات، واملوؤمترات ذات العالقة يجعل من هوؤالء العاملني على اختالف موؤهالتهم، ورتبهم االأكادميية 
بتبني هذا الفكر االإداري الناجح، الأنه يف نهاية االأمر يحقق امل�ســلحة العليا للجامعة، وللعاملني اأي�ســًا. 
واتفقت نتائج هذه الدرا�ســة يف هذا ال�ســوؤال مع درا�ســة الزهراين )2011(، و�ســرف )2015(، يف متغري 
اجلن�ــص، وال�ســنيدي )2014( يف متغريات اجلن�ــص، والرتبة االأكادميية، واختلفت مع درا�ســة الزهراين 

)2011(، وال�سنيدي )2014( يف متغري الكلية اأي�سًا.
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االستنتاجات:
ويف �سوء النتائج ال�سابقة، ميكن ا�ستخال�ص اال�ستنتاجات االآتية:

االأول اأن م�ستوى تطبيق احلاكمية يف اجلامعات االأردنية الر�سمية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص   .1
جاء بدرجة كبرية، وهذا يعزى كما ذكرنا �ســابقا جدّية اجلامعات يف تطبيق هذا النهج االإداري احلديث 
ملــا لــه من اآثــار اإيجابية يف حت�ســني بيئــة عمل اجلامعــات، وما ينتج عنه اأي�ســا مــن حت�ســن يف اأداء هذه 

املوؤ�س�سات، ويعزز من املناف�سة االأكادميية يف �سلم الت�سنيفات العاملية.
ال بــد الإدارات اجلامعــات اأن تعــزز بال�ســكل املطلــوب مفاهيم ال�ســفافية وامل�ســاركة احلقيقيــة يف العمل   .2
اجلامعي، ومبادئ احلاكمية ككل لوجود هفوات يف تطبيقها، كما بينت عينة الدرا�سة احلالية، والتفعيل 

االأمثل للقوانني واالأنظمة التي تراها عينة الدرا�سة باأنها غري مطبقة كما يجب.
ن�ســتنتج اأن قواعد ومبادئ احلاكمية ميكن تطبيقها من قبل العاملني كافة ب�ســرف النظر عن اجلن�ص اأو   .3
الرتبــة العلميــة واملوؤهل العلمي كما بينت نتائج الدرا�ســة، وهذا يكمن يف حر�ــص اإدارة اجلامعة على اأن 

يكون العمل جلامعي بكافة جماالته متاحًا للجميع دون متميز اأو ا�ستثناء.
ن�ســتنتج اي�ســا اأن هنــاك اختالفا بــني الكليات يف تطبيــق احلاكمية ومبادئهــا، يعود كما بينت الدرا�ســة   .4
خل�سو�ســية وطبيعة كليات اجلامعة، وهذا يقودنا اإىل ا�ســتنتاج مفاده اأن الكليات العلمية ب�ســكل عام لها 
طريقتهــا يف اإدارة �ســوؤونها ويغلب عليها الطابــع العلمي يف بيئتها االأكادمييــة، فنجدها تهتم فقط مبا يف 
داخل الكلية واالأق�ســام من جتارب واأبحاث علمية وخمربية، وبعيدا عن ما ي�ســمى بال�سراعات االإدارية 

والبريوقراطية، بعك�ص الكليات االإن�سانية التي تواجه مثل هذه امل�سكالت وال�سراعات وب�سكل م�ستمر.
التوصيات:

ا�ستنادًا اإىل نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثون مبا يلي:
اإ�سدار ت�سريعات ولوائح وتعليمات خا�سة بتطبيق معايري ومبادئ احلاكمية يف اجلامعات كافة.   .1

اإلــزام جمال�ــص احلاكميــة يف اجلامعات بتطبيــق احلاكمية بكافة م�ســامينها، وذلك حر�ســًا على حتقيق   .2
اأهداف وتطلعات اجلامعة عامة.

اإجراء اأبحاث ودرا�سات تبحث بغري املتغريات التي تطرقت لها الدرا�سة احلالية.  .3
تفعيل مبداأ امل�ساركة ما بني جمال�ص احلاكمية، والعاملني يف اجلامعة باالأخ�ص الكليات العلمية.  .4
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أثر الدعم التنظيمي المدرك كمتغير وسيط بين قيم الثقة التنظيمية 
وسلوك المواطنة التنظيمية – دراسة تطبيقية على العاملين في جامعة 

األقصى بغزة

 
الملخص: 

هدفــت الدرا�ســة احلاليــة التعــرف اإىل اأثــر الدعــم التنظيمــي املــدرك كمتغري و�ســيط على قيــم الثقة 
التنظيميــة و�ســلوك املواطنــة التنظيميــة باأبعادهــا اخلم�ســة يف جامعــة االأق�ســى وهــي )االإيثــار – اللطف 
والكيا�ســة – الروح الريا�ســية – ال�سلوك احل�ساري – وعي ال�ســمري(. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة قام الباحث 
بت�ســميم ا�ســتبانة مكونة من )33( فقرة للح�ســول على البيانات، حيث قام بتطبيقها على عينة من العاملني 
يف اجلامعة بلغ عددهم )149( مبحوثًا. وقد اعتمد الباحث على املنهج الو�ســفي. وبعد التحليل االإح�ســائي 
للبيانات تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن م�ستوى ت�سورات العاملني يف جامعة االأق�سى لقيم الثقة التنظيمية ال�سائدة 
جاءت بدرجة متو�ســطة. ودرجة ممار�ســة العاملني ل�ســلوك املواطنة التنظيمية جاء بدرجة متو�ســطة. اأما 
م�ســتوى اإدراكهم للدعم التنظيمي جاء بدرجة مرتفعة. كما اأ�ســارت النتائج اإىل اأن الدعم التنظيمي املدرك 
يتو�ســط ب�ســكل كلــي العالقة مــا بني قيم الثقــة التنظيمية و�ســلوك املواطنــة التنظيمية يف بعــدي )االإيثار 
–اللطف والكيا�ســة(، يف حني يتو�ســط ب�ســكل جزئي العالقة ما بني قيم الثقة التنظيمية واأبعاد )الروح 

الريا�سية – ال�سلوك احل�ساري – وعي ال�سمري( ل�سلوك املواطنة التنظيمية.

الكلمات املفتاحية: الدعم التنظيمي املدرك، �سلوك املواطنة التنظيمية، قيم الثقة التنظيمية.
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Impact of Perceived Organizational Support as Intermediary 
Variable between the Values of Organizational Confidence 

and Organizational Citizenship Behavior:  An Empirical Study 
on the Staff of Al-Aqsa University in Gaza

Abstract:

The present study aimed at identifying the effect of organizational support, 
which is perceived as an intermediate variable, on the values of organizational 
confidence and the behavior of organizational citizenship at Al-Aqsa 
University represented by five dimensions (altruism, kindness, politeness, 
cultural behavior, conscience). To achieve the objectives of the study, the 
researcher designed a questionnaire consisting of (33) items to collect the 
data.  The questionnaire was distributed to a sample of (149) university staff. 
The researcher used the descriptive method. After the statistical analysis of the 
data, results revealed that the level of perceptions of employees of Al-Aqsa 
University for the prevailing organizational confidence values was medium. 
The degree of practicing the behavior of organizational citizenship by Al-
Aqsa University staff was also  medium, whereas their level of awareness of 
organizational support was high. The results also indicated that the perceived 
organizational support is exactly in the middle of the relationship between 
the values of organizational confidence and the behavior of organizational 
citizenship in the dimensions of (altruism – kindness and politeness), while 
the relationship was partly mediating between the values of organizational 
confidence and the dimensions of (athletic spirit, civilized behavior, and 
conscience). 

Keywords: Perceived organizational support, Organizational citizenship 
behavior, Organizational confidence value.
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المقدمة:
تعي�ص اجلامعات ع�ســر العوملة مبا ي�ســاحبه من انفجار معريف وتكنولوجي وات�ساالت فاق كل الت�سورات 
املمكنة، والذي اأ�ســبح العامل خالله قرية كونية �ســغرية يطل عليها ماليني الب�ســر ب�ســهولة وي�ســر، واقت�ساد 
عاملــي قائــم على التناف�ــص والتميز، االأمر الــذي يفر�ص على اإدارة اجلامعات �ســرورة ال�ســعي اإىل ا�ســتخدام 
طرائــق وو�ســائل من اأجــل التكيف مع تاأثريات هــذه العوملة، من خالل قيــام اإدارة هذه اجلامعات باال�ســتثمار 
االأمثل ملواردها الب�سرية، والذي ياأتي توفري الدعم املنا�سب لهم يف هذا ال�سياق من اال�ستثمار االأمثل. فاالإدارة 
الناجحــة للمنظمــة كمــا يعتقــد Eisakhani ا)2008(، هي "التي تتمكــن من التكيف مع التغيــريات البيئية 

خالل فرتة طويلة" )نوح، 2013، 2(، وبالتايل توفر الدعم التنظيمي للعاملني فيها. 
ووفقــًا لــكل مــن Shore وWayneا)1993( امل�ســار اإليهمــا يف املغربــي )2003، 2( "اأنــه ال ميكــن للعاملــني 
حتــى  لهــم  املنظمــة  بدعــم  ي�ســعروا  اأن  دون  املنظمــة  اأهــداف  حتقيــق  يف  بنــاءة  م�ســاركة  ي�ســاركوا  اأن 
يتمكنــوا مــن مبادلتهــا بدعمهــم لها عــن طريق بذل ق�ســارى جهدهــم لتحقيــق اأهدافهــا". وبهذا املعنــى فاإن 
الدعــم التنظيمــي واإدراكــه مــن قبــل املوظفــني يعــد "مــن العوامــل التــي ت�ســاعدهم علــى زيــادة االهتمــام 
ذلــك ويع�ســد   .)2  ،2013 اأهدافهــا" )نــوح،  حتقيــق  علــى  املنظمــة  م�ســاعدة  يف  اأثــره  ينعك�ــص  مبــا   بهــم 
العالقــة  اأن  اإىل  اأ�ســاروا  حينمــا   )502 وSowaا)1986،   Hutchison ا  ،Huntington Eisenberger،ا   
بــني املوظــف واملنظمة هي مور بنــاء الدعم التنظيمي املدرك، واأن املعاملة التــي يتلقونها من ممثلي املنظمة 
لت�ســكيل ت�ســورات كلية ب�ســاأن مدى تقدير املنظمة مل�ســاهماتهم ورعايتهم ورفاهيتهم يحفزهم على م�ســاعدة 

املنظمة على حتقيق اأهدافها وغاياتها.
وي�ســتند مفهوم الدعم التنظيمي اإىل نظرية التبادل االجتماعي واملنفعة املتبادلة التي تقوم على جمموعة 
من الفر�ســيات التي تنظر اإىل ال�ســلوك االجتماعي على اأنه ي�ســتند على العالقة املتبادلة بني طرفيه، حيث 
يتكون التبادل االجتماعي من االأفعال االإرادية التي يقوم بها االأفراد ويحركها العائد اأو املك�سب الذي يتوقعون 
احل�سول عليه، وعلى هذا االأ�سا�ص فاإن مفهوم التبادل ي�ستبعد االأفعال القائمة على القهر اأو الفر�ص الق�سري. 
وبهذا املعنى ي�سري Batsonا)1993( امل�سار اإليه يف ما�سي )2014، 10( باأن "نظرية الدعم التنظيمي تفرت�ص 
وجود عالقة تبادلية وم�ســاركة بني املنظمة والعاملني بها، فالبد اأن تتفاعل وتتاأثر معتقدات العاملني مبدى 
تقدير املنظمة الإ�ســهاماتهم والعناية برفاهيتهم، وتت�سمن هذه املعامالت املو�سوعات املادية وال�سخ�سية على 

حد �سواء، فهي ت�سمل مثاًل ال�سداقة واالحرتام واملحبة، كما تت�سمن النقود واخلدمات واملعلومات".
ومــن جهة اأخرى يوؤكد بع�ص الباحثني مثل Shore وShoreا)1995(، و.Eisenberger et alا)1997( "اأن 
اإدراك الدعم التنظيمي يظهر االلتزام النف�ســي للعاملني جتاه منظماتهم وم�ساعدتها يف حتقيق اأهدافها التي 
ت�ســعى اإليها. ولذلك يجب على العاملني الوفاء بهذا الديــن من خالل التزامهم الوجداين وجهـــدهم املبذول" 
)املغربــي، 2003، 3(. وقــد �ســبه املنظرون يف جمــال التبادل االجتماعــي اإىل اأن العمل باجلهــد والوالء مثل 
التجارة، من حيث اإن له فوائد ومكافاآت اجتماعية ملمو�سة، فعندما يعامل �سخ�ص �سخ�سًا اآخر معاملة ح�سنة، 
فــاإن قاعــدة املعاملة باملثــل تكون متوقعة، وبقدر ما ينطبــق ذلك املعيار يف املعاملة باملثــل بني الطرفني، تكون 

.)Arshad, 2011, 1103( النتائج مفيدة لكليهما
واإذا كان الدعــم التنظيمــي ي�ســري اإىل القــدر الــذي تهتم فيــه املنظمة برعايــة ورفاهية اأع�ســائها، فاإن ذلك 
�سي�ســهم يف اإيجاد م�ســاعر االلتزام واالنتماء وال�ســعادة والر�ســا عن العمل لديهم. واالأمر االأهــم هنا اأن هذا 
�ســيعرب عنه من خالل ممار�ســتهم لل�سلوك الذي من  �ســاأنه اأن يحقق االأهداف التنظيمية. ومن ثم ميكن القول 

اإن اإدراك الدعم التنظيمي يعد موؤ�سرًا على التزام املنظمة جتاه مروؤو�سيها.   
ويعتقــد الباحــث اأن الدعــم التنظيمــي كمتغــري تنظيمي ميكــن اأن يرتبط بــاأي متغري تنظيمي اآخــر، ويف هذا 
ال�ســياق ر�ســد الباحث العديد مــن املتغريات التي ميكــن اأن ترتبط بالدعم التنظيمي يف املوؤ�س�ســات الرتبوية، 

ويعد كل من �سلوك املواطنة التنظيمية وقيم الثقة التنظيمية من هذه املتغريات.
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اإن �ســلوك املواطنة التنظيمية يعد اأحد موؤ�ســرات ر�ســا العاملني نحو الدعم التنظيمي، ومما يوؤكد ذلك قيام 
العاملني مبهام تتجاوز دورهم الر�سمي، "وذلك على اعتبار اأن املوؤ�س�سات التي تعتمد على قيام العاملني مبهامهم 
الر�ســمية فقط هي موؤ�س�ســات �ســعيفة وغري قادرة على ال�ســمود يف املــدى الطويل" )اآل زاهــر، 2011، 339(. 
لذلــك يعتــرب �ســلوك املواطنة التنظيمية "من ال�ســلوكيات املنتجة التــي اإذا ما تر�ســخت يف التنظيم كان اأكر 
قــدرة علــى جتنيــد طاقات ومواهــب اأفراده علــى نحو تطوعي ل�ســد العجز الطــارئ اأو اخللل املتوقع يف �ســعي 

م�ستمر للتطور ولبلوغ االأهداف ")ممد، 2011، 81(.
ويعد اأورجان وزمالوؤه 1983 امل�سار اإليه يف الهنداوي )2009، 247( "اأول من ا�ستخدم م�سطلح �سلوك املواطنة 
التنظيمية لو�سف ال�سلوك املفيد تنظيميًا الذي يقوم به املوظفون دون اأن تكون مفرو�سا عليهم �سمن متطلبات 
وظيفتهم الر�سمية". وهو من املفاهيم االإدارية احلديثة الذي تعددت واختلفت تعريفاته باختالف املفكرين 
والباحثني واالأطر الفكرية التي ينتمون اإليها. فقد عرفه اأورجان )1988( باأنه "�سلوك اختياري اأو اجتهادي 
يوؤديه الفرد وال يغطيه نظام املكافاآت الر�سمية ب�سكل مبا�سر اأو �سريح، وهو يف عمومه يرقى التوظيف الفعال 
للمنظمة" )الهنداوي، 2009، 247(. يف حني عرفه Konovsky وPugh باأنه "�ســلوك وظيفي يوؤديه الفرد 
طواعيــة ويتعــدى حدود الواجبــات الوظيفية املحددة له، كما اأنــه ال يتم مكافاأته من خــالل هيكل احلوافز 
الر�ســمية باملنظمة" )احلراح�ســة وخري�سا، 2012، 65(. كما عرفه Wayne باأنه "�سلوك االأدوار االإ�سافية 
التي تتعدى حدود الوظيفة" )حامد، 2003، 14(. كما عرفه Niehoff وMoorman امل�ســار اإليه يف حامد 
)2003، 15( باأنه "�ســلوك الدور االإ�ســايف، فهو �ســلوك اختياري يقوم به الفرد دون اإجبار، كما اأنه ال يرتبط 
بنظم احلوافز الر�سمية داخل املنظمة". ف�سلوك املواطنة التنظيمية "ت�سرف طوعي واختياري للفرد والذي 
ال يندرج �ســمن الو�ســف الوظيفي اأو �ســمن التعليمات وعقد العمل اأو حتت نظام احلوافز الر�ســمي يف املنظمة 

الهادف اإىل حتقيق اأهداف املنظمة وزيادة فعاليتها وكفاءتها" )اأبوزيد، 2010، 501(.
ومــن املالحــظ من التعريفات ال�ســابقة اأنها جتمع على اأن اأداء العاملني ل�ســلوك املواطنــة التنظيمية هو اأداء 
طوعي واختياري ي�ســعى الفرد من خالله لتطوير املوؤ�س�ســة وزيادة فعاليتها، وال يتوقع العاملون من وراء ذلك 

االأداء اأي مكافاأة، كما ال يفر�ص اأي عقوبة على عدم القيام مبثل هذا ال�سلوك. 
وانطالقًا من الفهم ال�سابق ل�سلوك املواطنة التنظيمية ميكن اأن تظهر اأهميته يف زيادة فعالية املوؤ�س�سة، حيث 
اأ�ســار Podsakoff وMackenzie اإىل جمموعــة مــن الفوائــد التي توؤدي اإىل زيادة فعالية املوؤ�س�ســة وهي: 
الب�ســرية واملادية لزيادة  املوارد  – حترير  – تعزيز االإنتاجية االإدارية  اإنتاجية املوظفني اجلدد  "تعزيز 
االإنتاجية- تقلل من احلاجة لتخ�ســي�ص امل�ســادر النادرة للحفاظ على م�ســتوى االأداء – يعمل هذا ال�ســلوك 
كو�ســيلة فعالة لتن�ســيق االأن�ســطة بني اأع�ســاء الفريــق وجماعات العمــل – تعزيز قدرة املوؤ�س�ســة على جذب 
اأف�ســل العاملني واالإبقاء عليهم وجعل املوؤ�س�ســة بيئة عمل جذابة – تعزيز ا�ســتقرار االأداء التنظيمي وذلك 
مــن خالل توزيــع االأعباء واملهــام والواجبات الوظيفية على العاملني ح�ســب قدراتهم وم�ســتوياتهم – تعزيز 

.)67 - قدرة املوؤ�س�سة على التكيف مع املتغريات البيئية" )احلراح�سة، وخري�سا، 2012، 66 
مــن جانب اآخر تباينت اأبعاد �ســلوك املواطنة التنظيمية بني الباحثــني والكتاب بتباين اأفكارهم ومنطلقاتهم 
الفل�ســفية، فقد ق�ســم اأورجان وزمالوؤه عام )1983( اأبعاد ال�سلوك اإىل بعدين رئي�سيني هما: �سلوك امل�ساعدة 
اأي االإيثار، و�ســلوك الطاعة العامة اأو يقظة ال�ســمري. ويف العام 1988 اقرتح اأورجان منوذجًا خما�سيًا الأبعاد 
�ســلوك املواطنــة التنظيميــة تت�ســمن ثالثــة اأبعــاد باالإ�ســافة اإىل البعدين ال�ســابقني وهي: "�ســلوك الروح 

الريا�سية، و�سلوك الكيا�سة، وال�سلوك احل�ساري" )الهنداوي، 2009، 248(.
اأمــا مفهــوم الثقــة التنظيمية وم�ســامينه فاإنه من املفاهيــم االإدارية احلديثة التي �ســاهمت يف اإلقاء ال�ســوء 
علــى جانــب مهــم يف قيــادة املوارد الب�ســرية من خــالل النظــرة االإيجابيــة للجانــب االإن�ســاين يف االإنتاجية 
يف العمــل. والثقــة التنظيميــة هــي "توقعــات االأفــراد اأو اجلماعات بــاأن نظام اتخــاذ القــرارات التنظيمية 
 ميكــن االعتمــاد عليــه يف حتقيق نتائج مرغوبة للفــرد اأو اجلماعة دون ممار�ســة اأي تاأثري علــى هذا النظام" 

)املع�سر والطراونة، 2012، 630(.
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واختلفــت وجهــات نظــر الباحثــني يف حتديــد اأبعاد وعنا�ســر الثقــة باختالف تعريفهــم ملفهوم الثقــة ذاتها، 
فهنــاك مــن نظر اإليه على م�ســتوى الفــرد واملجموعة، يف حــني نظر اإليه اآخــرون على م�ســتوى التنظيم. وقد 
تو�ســل الغامــدي )1990( من خالل درا�ســته للثقــة التنظيمية باالأجهــزة االإدارية ال�ســعودية اإىل اأن هناك 
اأربعــة مكونات للثقة التنظيمية، هي: ال�سيا�ســات االإدارية، االبتكار وحتقيق الذات، القيم ال�ســائدة، وتوافر 
املعلومات. وقيم الثقة التنظيمية هي جمموعة من اخل�سائ�ص الثابتة ن�سبًيا للمحيط الداخلي للمنظمة التي 
يدركها اأع�ســاوؤها ويتعاي�ســون معها ويعربون عنها، وهي بهذا املعنى تعترب انعكا�ًســا للمناخ التنظيمي ال�ســائد، 
وبالتايل فهي تعبري عن الثقافة التنظيمية التي حتكم طبيعة العالقة بني االأفراد داخل املنظمة وعالقاتهم 

معها )عواد، 1995، امل�سار اإليه يف ال�سعودي، 2005، 105(. 
جديــر بالذكــر يف هــذا ال�ســياق، االإ�ســارة اإىل اأن قيــم الثقــة التنظيميــة امل�ســار اإليهــا يف الدرا�ســة احلاليــة 
قــة التنظيميــة، بجانــب، ال�سيا�ســات االإدارية،  هــي "اأحــد االأبعــاد والعنا�ســر الرئي�ســية التــي تت�ســمنها الثِّ
االبتــكار وحتقيق الــذات، وتوافر املعلومات" )ال�ســعودي، 2005، 105(. اإذ ي�ســري بعد قيــم الثقة التنظيمية 
للعاملــني.  كامــل واحــرتام وتقديــر  منــاخ تنظيمــي دميقراطــي وتعــاون  فيهــا  يتوفــر  التــي  الدرجــة  اإىل 
فالقيــادة الواعيــة هــي التــي جتــذر القيــم االإيجابيــة مــن خــالل التحــرر مــن االإجــراءات البريوقراطيــة 
املوؤ�س�ســي  االنتمــاء  تاأ�ســيل  يف  وتفــاين  متييــز  دون  العاملــني  جميــع  علــى  النظــام  وتطبــق   ال�ســديدة، 

)عواد، 1995، امل�سار اإليه يف اأبو كرمي، 1433هـ، 212(.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

برغم تعدد الدرا�ســات ال�ســابقة يف جمال الدعــم التنظيمي املدرك وعالقته بعدد من املتغريات خا�ســة 
الدرا�ســات االأجنبية ومبراجعة العديد من هذه الدرا�ســات لوحظ مدودية الدرا�سات التي تناولت العالقة 
بــني اإدراك االأفــراد للدعــم التنظيمــي كمتغــري و�ســيط، وكل مــن �ســلوك املواطنــة التنظيميــة وقيــم الثقــة 
التنظيميــة، لذلك حتاول الدرا�ســة حتديد هــذه العالقة اأو التاأثري. وعليه مت حتديد امل�ســكلة باالإجابة عن 
ال�سوؤال الرئي�ص التايل: هل يوؤثر الدعم التنظيمي املدرك كمتغري و�سيط على قيم الثقة التنظيمية و�سلوك 

املواطنة التنظيمية يف جامعة االأق�سى؟
ولالإجابة عن ال�سوؤال الرئي�سي ال�سابق مت تق�سيمه اإىل االأ�سئلة الفرعية التالية:

ما م�ستوى قيم الثقة التنظيمية ال�سائدة لدى العاملني يف جامعة االأق�سى؟  .1
ما درجة ممار�سة العاملني يف جامعة االأق�سى ل�سلوك املواطنة التنظيمية؟  .2

ما م�ستوى اإدراك العاملني يف جامعة االأق�سى للدعم التنظيمي؟  .3
هل متغري الدعم التنظيمي املدرك يتو�ســط العالقة بني متغريي قيم الثقة التنظيمية ال�ســائدة و�سلوك   .4

املواطنة التنظيمية يف جامعة االأق�سى؟ 
فرضيات الدراسة: 

"يوجــد اأثــر ذو داللــة اإح�ســائية عند م�ســتوى )α ≤ 0.05( لقيم الثقافة التنظيمية على �ســلوك املواطنة 
التنظيمية لدى العاملني يف جامعة االأق�سى بغزة، بوجود الدعم التنظيمي املدرك كمتغري و�سيط".

"يوجد اأثر ذو داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى )α ≤ 0.05( لقيم الثقافة  الفر�ســية الفرعية االأوىل:  	•
التنظيميــة على االإيثار لدى العاملني يف جامعة االأق�ســى بغــزة، بوجود الدعم التنظيمي املدرك كمتغري 

و�سيط".
الفر�ســية الفرعية الثانية: "يوجد اأثر ذو داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى )α ≤ 0.05( لقيم الثقافة  	•
التنظيمية على اللطف والكيا�سة لدى العاملني يف جامعة االأق�سى بغزة، بوجود الدعم التنظيمي املدرك 

كمتغري و�سيط".
الفر�ســية الفرعية الثالثة: "يوجد اأثر ذو داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى )α ≤ 0.05( لقيم الثقافة  	•
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التنظيمية على الروح الريا�سية لدى العاملني يف جامعة االأق�سى بغزة، بوجود الدعم التنظيمي املدرك 
كمتغري و�سيط".

"يوجد اأثر ذو داللة اإح�ســائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05( لقيم الثقافة  الفر�ســية الفرعية الرابعة:  	•
التنظيميــة على ال�ســلوك احل�ســاري لــدى العاملني يف جامعة االأق�ســى بغــزة، بوجود الدعــم التنظيمي 

املدرك كمتغري و�سيط".
اأثر ذو داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05( لقيم الثقافة  "يوجد  الفر�سية الفرعية اخلام�سة:  	•
التنظيميــة علــى وعي ال�ســمري لدى العاملني يف جامعة االأق�ســى بغزة، بوجود الدعــم التنظيمي املدرك 

كمتغري و�سيط".
أهداف الدراسة:

ت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق االأهداف التالية:
الك�سف عن م�ستوى قيم الثقة التنظيمية ال�سائدة لدى العاملني يف جامعة االأق�سى.  .1

حتديد درجة ممار�سة العاملني يف جامعة االأق�سى ل�سلوك املواطنة التنظيمية.  .2
قيا�ص م�ستوى اإدراك العاملني يف جامعة االأق�سى للدعم التنظيمي.  .3

فهم طبيعة التاأثري بني متغري الدعم التنظيمي املدرك كمتغري و�سيط بني قيم الثقة التنظيمية ال�سائدة   .4
و�سلوك املواطنة التنظيمية يف جامعة االأق�سى.

أهمية الدراسة:
قــد تفيــد هذه الدرا�ســة املهتمــني يف اجلامعة بو�ســع ا�ســرتاتيجيات من �ســاأنها النهو�ص بواقع العنا�ســر   .1

الب�سرية وتطوير اأدائهم يف جامعة االأق�سى. 
مو�ســوع الدرا�ســة احلالية من املو�ســوعات املهمة واحلديثة يف ميدان االإدارة، اإذ تتنــاول ثالثة مفاهيم   .2

حديثة هي الدعم التنظيمي املدرك، و�سلوك املواطنة التنظيمية، وقيم الثقة التنظيمية.
قد ت�ســهم هذه الدرا�ســة يف التو�سل اإىل مزيد من الفهم لطبيعة العالقة بني الدعم التنظيمي يف جامعة   .3

االأق�سى وبني �سلوك املواطنة التنظيمية وقيم الثقة التنظيمية.
حدود الدراسة:

تقيدت الدرا�سة باحلدود التالية:
احلد املو�سوعي: اقت�سرت الدرا�سة على مو�سوع العالقة بني الدعم التنظيمي كمتغري و�سيط يف جامعة   -

االأق�سى و�سلوك املواطنة التنظيمية وقيم الثقة التنظيمية.
احلد املوؤ�س�سي: مت تطبيق اأداة الدرا�سة على جامعة االأق�سى يف غزة.  -

احلــد املــكاين: مت تطبيــق اأداة الدرا�ســة على فروع اجلامعــة يف كل من مافظة خــان يون�ص ومافظة   -
غزة.

احلد الزمني: مت اإجراء الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام 2017 /2018م.  -
احلد الب�سري: العاملون يف جامعة االأق�سى.  -

متغيرات الدراسة:
ت�سري الدرا�سة احلالية يف �سوء املتغريات التالية:

التنظيمية. الثقة  قيم  امل�ستقل:  املتغري  	•
التنظيمية. املواطنة  �سلوك  التابع:  املتغري  	•
املدرك. التنظيمي  الدعم  الو�سيط:  املتغري  	•
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مصطلحات الدراسة:
املدرك: التنظيمي  •	الدعم 

اإدراك الفــرد لتقديــر املنظمــة لــه، وبالتايل ي�ســتخدم الفــرد اأحكامــه اخلا�ســة باإدراكه للدعــم التنظيمي 
لتقديــر توقعــه للنتائــج املرتتبــة علــى جهــده، ولذلــك فاإنه كلمــا كرب املــدى الذي تهتــم من خاللــه املنظمة 
اأهدافهــا  املنظمــة علــى حتقيــق  مل�ســاعدة  اأكــرب  العاملــون جهــدًا  بــذل  كلمــا   باملوظفــني وتقــدر جهودهــم 

)Masterson et al., 2000، امل�سار اإليه يف نوح، 2013، 9(.
التنظيمي: الدعم  •	اإدراك 

ويق�ســد بــه التبادل الذي يحــدث بني الفرد واملنظمــة التي يعمل بها، وذلــك على اأ�ســا�ص التفريق بينه وبني 
التبــادل الــذي يحــدث بني الفرد ورئي�ســه، والذي ي�ســمى بعالقــة الفرد برئي�ســه )نــوح، 2013، 2(. وقد مت 
التعبري عن الدعم التنظيمي املدرك من خالل العبارات من )1 – 10( بقائمة اال�ستق�ساء املرفقة يف الدرا�سة 

احلالية.
: التنظيمية  املواطنة  •	�سلوك 

يعــرف �ســلوك املواطنــة التنظيميــة باأنــه ال�ســلوك الوظيفي الــذي يوؤديه املوظــف طواعية ويتعــدى حدود 
الواجبــات الوظيفيــة املحــددة لــه، كمــا اأنــه ال يتــم مكافاأته مــن خالل هيــكل احلوافــز الر�ســمية باملنظمة 
- 15( املوزعة على  )Konovsky & Pugh, 1994(. ويعرب عنه يف هذه الدرا�سة من خالل العبارات من )1 
االأبعاد اخلم�سة وهي: )االإيثار – اللطف والكيا�سة – الروح الريا�سية – ال�سلوك احل�ساري – وعي ال�سمري(.

- االإيثار:
ويق�ســد باالإيثار، �ســلوك طوعي يقوم به ال�ســخ�ص مل�ســاعدة االآخرين، اأو جتنيب الزمالء الوقوع يف االأخطاء 

خالل العمل.
- الوعي اأو ال�سلوك احل�ساري:

�سلوك يقوم به الفرد بهدف امل�ساهمة يف تقدمي مقرتحات تفيد املوؤ�س�سة وتطورها.
- الروح الريا�سية:

�سلوك التمتع بالروح الريا�سية حتى لو كانت االأمور الوظيفية يف االجتاه املعاك�ص لرغباته.
- الكيا�سة:

ال�ســلوك الــذي يحرتم فيه الفــرد حقوق زمالئه وخ�سو�ســياتهم وعدم ا�ســتغالل هذه احلقــوق وجتنب اإثارة 
امل�سكالت .

- وعي ال�سمري:
ويظهــر ذلــك يف اأداء الفــرد لــدوره ب�ســورة اأكر مــن املتوقع، مبعنى ال�ســلوك الــذي يتجاوز احلــد االأدنى من 

االلتزام الر�سمي.
التنظيمية: الثقة  •	قيم 

تعّرف باأنها "جمموعة من التوقعات امل�ســرتكة بني طرفني، حيث ينظر اإىل االتفاق عليها على اأنه عقد نف�ســي 
ا، وينتج عن هذا االتفاق للعقد النف�ســي ثقة متبادلة حتكم  غــري مكتوب على االلتزام بينهم �ســلوكًيا وعقالنيًّ
العالقــة بــني الطرفني رغــم كونه غري مكتوب وغري ملــزم قانونًيا، اإال اأنه االأ�ســا�ص واملعيــار الوحيد يف تقومي 
نوعيــة وطبيعــة العالقة بينهما" )املع�ســر وطراونــة، 2012، 630(. ويعــرب عنها يف هذه الدرا�ســة من خالل 

الفقرات من )1 – 8( يف املقيا�ص.
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الدراسات السابقة:
نظــرًا الأهميــة الدعم التنظيمي يف حتديد �ســلوك االأفراد يف املنظمات االإداريــة والرتبوية فقد تناوله 
الباحثون باختالف م�ســاربهم وخلفياتهم الفكرية. ويف هذا ال�ســياق هدفت درا�ســة ما�ســي )2014( التعرف 
اإىل اأثــر الدعــم التنظيمــي علــى تنميــة اال�ســتغراق الوظيفي لــدى العاملني يف مكتــب غزة االإقليمــي التابع 
لالأونــروا، وحتديــد و�ســائل الدعم التنظيمــي التي يقدمها املكتــب االإقليمــي والبحث عن معوقات ا�ســتخدام 
الدعم التنظيمي. وقد تكون جمتمع الدرا�سة من العاملني يف مكتب غزة االإقليمي التابع لالأونروا من الدرجة 
الوظيفية العا�سرة اإىل الدرجة الوظيفية الع�سرين، ومت اختيار عينة طبقية ع�سوائية بلغت )270( عاماًل، 
وقــد ا�ســتخدم الباحث اال�ســتبانة كاأداة جلمع البيانات، وتو�ســلت الدرا�ســة اإىل عدة نتائج مــن اأهمها وجود 
عالقة ذات داللة اإح�ســائية بني الدعم التنظيمي وتنمية اال�ســتغراق الوظيفــي لدى العاملني يف مكتب غزة 
االإقليمي لالأونروا بدرجة متو�ســطة ومقبولة، كما بينت الدرا�سة وجود فروق بني متو�سطات تقديرات عينة 

الدرا�سة حول املجاالت جمتمعة معًا تعزى اإىل الدائرة التي يعمل بها املوظف واإىل �سنوات اخلربة فقط. 
وهدفت درا�ســة Onuoha وTolulopeا)2013( اإىل التحقق من وجود عالقة بني الدعم التنظيمي املدرك 
وبع�ــص املتغــريات الدميوغرافيــة علــى االلتــزام الوظيفي علــى املوظفني غــري العاملني يف مهنــة التدري�ص يف 
اجلامعات النيجريية احلكومية، وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي، وكانت اأداة الدرا�سة اال�ستبيان، وتكونت 
عينة الدرا�ســة من )206( موظفني؛ )110( من الذكور، و)96( من االإناث، ومت اختيارهم بطريقة مق�ســودة، 

وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اأن الدعم التنظيمي اأثر ب�سكل كبري على االلتزام التنظيمي.  
فيمــا هدفــت درا�ســة Ghasemizad وMohammadkhaniا)2013( اإىل بيــان العالقــة بــني الدعــم 
التنظيمــي املــدرك وااللتزام التنظيمي وجــودة حياة العمل، واالإنتاجية لدى املعلمــني واالإداريني يف املدار�ص 
االبتدائية مافظة فار�ص يف اإيران، وا�ســتخدم الباحثان املنهج الو�ســفي، وكانت اأداة الدرا�ســة اال�ســتبيان، 
الــذي طبــق علــى عينة مكونة مــن )262( معلما ومديرًا، وتو�ســلت الدرا�ســة اإىل وجود عالقــة اإيجابية بني 
جودة حياة العمل واإنتاجية املعلمني واالإداريني، وعالقة اإيجابية ذات داللة اإح�سائية بني الدعم التنظيمي 
املــدرك واإنتاجيــة املعلمني واالإداريــني، كذلك عالقة اإيجابية ذات داللة اإح�ســائية بــني االلتزام التنظيمي 
واإنتاجية املعلمني واالإداريني، كما اأظهرت الدرا�سة اأن جودة حياة العمل والدعم التنظيمي هما القادران على 

التنبوؤ باإنتاجية االإداريني واملعلمني.
TamiziFar وJannatiا)2012( فقــد هدفــت التعــرف اإىل اأثــر العدالــة التنظيميــة  اأمــا درا�ســة Safari، ا
والدعــم التنظيمــي املدرك علــى االحرتاق الوظيفي لــدى العاملني يف االأق�ســام االإدارية يف جامعة اأ�ســفهان، 
وا�ســتخدم الباحثان املنهج الو�سفي، وكانت اأدوات الدرا�سة ثالثة ا�ســتبيانات مقننة عن العدالة التنظيمية، 
الدعم التنظيمي، واالحرتاق الوظيفي. وتكونت عينة الدرا�سة )150( فردًا من العاملني يف جامعة اأ�سفهان، 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن العدالة التنظيمية والدعم التنظيمي املدرك يوؤثران �سلبا على االحرتاق الوظيفي، 

لكن الدعم التنظيمي املدرك لي�ص له تاأثري ذي مغزى على االحرتاق الوظيفي. 
يف حني هدفت درا�ســة Latif وSherا)2012( التعرف اإىل اأثر الدعم التنظيمي املدرك على الر�ســا الوظيفي، 
واأثر االأجر املدفوع على الر�ســا الوظيفي، واأثر ر�ســا امل�ســرف على الر�سا الوظيفي، وا�ستخدم الباحثان املنهج 
الو�ســفي، وكانت اأداة الدرا�ســة اال�ســتبيان، وتكونت عينة الدرا�ســة مــن )115( عامال مــن العاملني يف بنكني 
حكوميني يف باك�ســتان مت اختيارهم بطريقة ع�ســوائية، وتو�ســلت الدرا�ســة اإىل اأن الدعم التنظيمي والر�سا 
عن االأجر املدفوع لهما اأثر كبري على الر�سا الوظيفي، ومل توجد عالقة ذات داللة اإح�سائية بني ر�سا امل�سرف 

والر�سا الوظيفي.
و�ســعت درا�ســة Al-Hussami، اSaleh،ا Abdalkader وMahadeenا)2011( اإىل التحقــق مــن وجــود 
عالقــة لــدى اأع�ســاء هيئــة التدري�ــص بكليــة التمري�ص نحــو ر�ســاهم الوظيفي والدعــم التنظيمــي املدرك، 
واال�ســتقالل الوظيفــي، وعــبء العمل، وطريقة دفــع االأجور يف اجلامعــات احلكومية باالأردن، والك�ســف عما 
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اإذا كان هنــاك فــروق تعــزى ملتغري اجلن�ــص، والعمر، واخلربة. وا�ســتخدم الباحثون املنهج الو�ســفي العالئقي، 
لتحديــد اإذا مــا كانت هنــاك عالقة موجودة بني االلتــزام التنظيمي، والر�ســا الوظيفي، والدعــم التنظيمي 
املدرك، واال�ســتقالل الذاتي يف العمل، وعبء العمل واالأجور، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ســة منوذجا تنبوؤيا من 
ثالثة موؤ�ســرات كانت ذات مغزى اإىل حد كبري ترتبط بالتزام اأع�ساء هيئة التدري�ص وهي: الر�سا الوظيفي، 
والدعــم املــدرك، والعمر. وبالرغم من اأن النتائج كانت اإيجابية نحــو االلتزام التنظيمي اإال اأن هناك حاجة 
توؤكد على �ســرورة مراقبة مناخ العمل من قبل االإداريني، مالحظة وحتديد العوامل التي قد تزيد اأو تنق�ص 

الر�سا الوظيفي وااللتزام بالعمل. 
يف حــني هدفــت درا�ســة Ahmad وYektaا)2010( اإىل الك�ســف عــن العالقــة بني الدعــم التنظيمي املدرك 
وال�ســلوك القيــادي والر�ســا الوظيفــي لــدى العاملني يف �ســركة اأ�ســمنت طهــران، وا�ســتخدم الباحثــان املنهج 
الو�ســفي، وكانت اأداة الدرا�ســة اال�ســتبيان، وتكونت عينة الدرا�ســة من )136( موظفا، وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإىل وجود اأثر ذي داللة اإح�ســائية لل�ســلوك القيادي على الر�ســا الوظيفي، وبينت اأن تفاعل �ســلوك القيادة 
مع الدعم التنظيمي املدرك مل يكن ذا داللة اإح�ســائية مرتبطة بالر�ســا الوظيفي، واأكدت الدرا�ســة على اأن 
تنمية املوارد الب�ســرية لها اأثر على زيادة االلتزام التنظيمي وحت�ســني نوعية العالقات بني املوظفني وقيادة 

املوؤ�س�سة. 
و�سعت درا�سة Darolia،اKumari وDarolia ا)2010( التعرف اإىل الدعم التنظيمي املدرك والدافعية نحو 
العمــل وااللتــزام التنظيمي كمحددات الإجناز العمل لدى العاملني يف عدد من الوحدات يف ال�ســركة الوطنية 
للتخ�ســيب يف الهند، وا�ســتخدم الباحثون املنهج الو�سفي، وتكونت عينة الدرا�سة من )231( عاماًل من العمال 
املهــرة تــرتاوح اأعمارهــم ما بني )45-28( �ســنة، وتو�ســلت الدرا�ســة اإىل وجــود عالقة ارتباطيه متوا�ســعة 
بــني الدعــم التنظيمي املــدرك وااللتزام التنظيمــي والدافعية نحــو العمل وم�ســاهمتها يف حتديد االإجناز يف 
العمــل، الدعم التنظيمي املدرك اأظهر ارتباطا مع االإجناز يف العمل متبوعا بالدافعية نحو العمل واالأثر على 

االلتزام. 
وهدفــت درا�ســة Leveson،ا Joiner وBakalis ا)2009( اإىل التحقــق مــن مــدى وجود عالقــة بني توقعات 
العاملــني جتاه التنوع الثقــايف واالإدراك التنظيمي من اإداراتهم التنظيمية وبني االلتزام الفعال، وا�ســتخدام 
الباحثون املنهج الو�ســفي، وكانت اأداة الدرا�ســة ا�ســتبيان وزع على العاملني يف عدد كبري من املوؤ�س�ســات املالية 
يف اأ�ســرتاليا، وقد ك�ســفت نتائج الدرا�سة عدم وجود عالقة مبا�ســرة بني املركزية يف اإدراك الدعم التنظيمي 
وبني اإدراك االإدارة للتنوع الثقايف وااللتزام الفعال، واأيدت الدرا�ســة عالقة مبا�ســرة بني متغريين من خالل 
اإدراك الدعــم التنظيمي، وقد دعمت الدرا�ســة احلاجة الإعادة التفكــري يف العالقة بني اإدراك االإدارة للتنوع 
الثقايف، واملخرجات الفردية التنظيمية من اأجل تبني مناذج معقدة اأكر تت�سمن تاأمل مهم يف املتغريات لفهم 
كلي الآثار التنوع الثقايف لالإدارة، واأكدت الدرا�ســة على �ســرورة اإدراك املديرين الأهمية تطوير مناخ اإيجابي 
داخــل مــكان العمل ي�ســوده التنوع الثقــايف لتقوية اإدراك العاملــني للدعم التنظيمي والــذي يوؤثر بدوره على 
االلتزام الفعال، واأكدت الدرا�ســة اأهمية اإدراك الدعم التنظيمي يف ربط توقعات االإدارة نحو التنوع الثقايف 

للمخرجات التنظيمية، واأن املديرين يجب اأال يقللوا من قيمة تاأثري مبادرات العاملني. 
اأمــا فيما يتعلق بالدرا�ســات التــي تناولت الدعم التنظيمــي املدرك يف عالقته مع �ســلوك املواطنة التنظيمية 
وقيــم الثقــة التنظيمية، فعلــى حد علم الباحــث، اأن االأدب الرتبوي يفتقــر اإليها. على الرغم من ذلك ر�ســد 
الباحــث عددًا من الدرا�ســات التي تناولت �ســلوك املواطنة التنظيمية والثقــة التنظيمية كل على حدة اأو يف 

عالقة اأحدهما مع متغريات اأخرى غري الدعم التنظيمي.
ومــن هذه الدرا�ســات ميكن االإ�ســارة اإىل درا�ســة خلــف اهلل )2016( التــي هدفت التعرف اإىل درجة ممار�ســة 
مديري املدار�ص االأ�سا�ســية مبحافظة خان يون�ص ملهارات الذكاء االنفعايل من وجهة نظرهم، ودرجة ممار�سة 

معلميهم ل�سلوك املواطنة التنظيمية. 
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ودرا�ســة احلراح�ســة واخلري�ســا )2012( التي هدفت التعرف اإىل درجة ممار�سة �سلوك املواطنة التنظيمية 
وعالقتهــا بالــوالء التنظيمي لدى العاملــني يف مديريات الرتبية والتعليم يف مافظــة املفرق، واأثر املتغريات 
الدميوغرافيــة: النــوع االجتماعــي، املوؤهــل العلمــي، �ســنوات اخلدمــة يف درجــة ممار�ســة �ســلوك املواطنــة 

التنظيمية ودرجة الوالء التنظيمي. 
كما هدفت درا�سة ال�سريفي )2011( التعرف اإىل �سلوك املواطنة التنظيمية لدى معلمي املدار�ص الثانوية يف 

االأردن. 
فيما هدفت درا�ســة اآل زاهر )2011( التعرف اإىل درجة ممار�ســة �ســلوك املواطنة التنظيمية يف جامعة امللك 
خالد من وجهة نظر اأع�ســاء هيئة التدري�ص فيها والعوامل املوؤدية اإىل تفعيلها. اأما درا�ســة اأبو زيد )2010( 
فقد �ســعت اإىل الك�ســف عن م�ســتوى التمكني النف�ســي واأثره على �ســلوك املواطنة التنظيمية لدى العاملني يف 

موؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي يف االأردن.
وفيما يتعلق بالدرا�ســات التي تناولت الثقة التنظيمية، ميكن االإ�ســارة اإىل درا�ســة فرج )2013( التي �ســعت 
للتعــرف اإىل درجــة تطبيــق روؤ�ســاء االأق�ســام االأكادمييــة للعدالــة التنظيمية مــن وجهة نظر اأع�ســاء هيئة 
التدري�ص بجامعات منطقة مكة املكرمة، والك�سف عن م�ستوى الثقة التنظيمية لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص.

ودرا�ســة املع�ســر والطراونــة )2012( التــي هدفــت اإىل حتليل اأثر مو�ســوعية نظــام تقييــم االأداء يف الثِّقة 
التنظيمية لدى املعلمني واملعلمات يف مديريات الرتبية والتعليم يف مافظة الكرك يف االأردن. 

ودرا�ســة ال�ســريفي )2012(، حيــث هدفت للتعرف اإىل الفروق االإح�ســائية يف م�ســتوى الثقــة التنظيمية يف 
املدار�ــص الثانويــة يف مافظة عمان تعــزى اإىل متغريات اجلن�ص، اخلــربة، املوؤهل العلمي للمعلمني وال�ســلطة 

امل�سرفة على املدار�ص. 
اأما درا�سة الكرميني )2012(، فقد هدفت اإىل حتديد العالقة بني الثقة التنظيمية والتمكني االإداري، ومدى 

التزام مديري الرتبية باأبعادها املحددة. 
كما هدفت درا�ســة ممدين وجالل )2012( اإىل الك�ســف عن العالقة بني الثقة التنظيمية وفاعلية املدر�سة 

وفاعلية املعلم يف املدار�ص. 
ودرا�ســة ال�ســعودي )2005( التــي هدفــت اإىل حتليــل العالقــة بــني الثقــة التنظيميــة والر�ســا الوظيفي يف 

الوزارات االأردنية. 
ومن خالل التمعن بالدرا�ســات ال�سابقة، يت�سح اأهمية مو�سوع الدعم التنظيمي املدرك كمتغري تنظيمي داخل 
املنظمــات ويلقــى اهتماما بالغًا من قبل الباحثني، ال �ســيما يف ارتباطه مبتغــريات تنظيمية خمتلفة ومتنوعة 
با�ســتثناء متغريي الدرا�ســة احلالية وهما: �ســلوك املواطنة التنظيمية، وقيم الثقة التنظيمية، االأمر الذي 
دفع الباحث الإجراء هذه الدرا�ســة ع�ســى اأن ت�سيف �سيئًا ملا هو متوفر. كما تختلف الدرا�سة احلالية يف كونها 
تناولت الدعم التنظيمي كمتغري و�ســيط بني متغريين اأحدهما م�ستقل )قيم الثقة التنظيمية(، والثاين تابع 
)�ســلوك املواطنة التنظيمية(، على الرغم من ذلك فقد ا�ســتفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف 

اإعداد االإطار النظري وبناء اأداة الدرا�سة وتف�سري النتائج.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:

اتبع الباحث يف الدرا�ســة احلالية املنهج الو�ســفي التحليلي، ملالءمته ملو�ســوع واأهداف الدرا�ســة، حيث يدر�ص 
اأحداثــا وظواهــر وممار�ســات قائمــة موجــودة متاحــة للدرا�ســة والقيا�ــص كمــا هــي دون تدخــل الباحث يف 

جمرياتها، وي�ستطيع الباحث اأن يتفاعل معها ويحللها.
جمتمع الدرا�سة والعينة:

تكــون جمتمع الدرا�ســة مــن جميع موظفي جامعــة االأق�ســى املثبتني )اأكادمييــني واإداريــني( والبالغ عددهم 
)566( موظفــًا يف العام الدرا�ســي 2017/ 2018، وفقا لدائرة �ســوؤون املوظفــني يف اجلامعة. وقد قام الباحث 
باال�ستعانة بعدد من الزمالء، بتوزيع اال�ستبانة على جميع جمتمع الدرا�سة، وبعد مرور ثالثة اأيام مت جتميع 
اال�ســتبانات من العاملني، حيث بلغ عدد الذين ا�ســتجابوا لتعبئة اال�ستبانة )149(، وقد اكتفى الباحث بهذا 

)1( يو�سح خ�سائ�ص عينة الدرا�سة. واجلدول  الدرا�سة.  جمتمع  من   )% العدد الذي يقارب ن�سبة )26 
جدول )1(: اأفراد العينة ح�صب متغريات النوع، الوظيفة، املوؤهل الأكادميي

املجموعاأنثىذكرالنوع
10148149

149اإدارياأكادمييالوظيفة

8366

دكتوراهماج�ستريبكالوريو�ص فاأقلاملوؤهل االأكادميي
149

534254

اأداة الدرا�سة:
قــام الباحــث ببنــاء اأداة الدرا�ســة وهي ا�ســتبانة مكونــة من )33( فقــرة موزعة علــى ثالثة اأبعاد رئي�ســية 
هــي: )الدعــم التنظيمــي – �ســلوك املواطنة التنظيميــة – قيم الثقــة التنظيمية(. وقد اعتمــد الباحث يف 
اإعــداد اال�ســتبانة على العديد من امل�ســادر. ففي البعد املتعلق بالدعم التنظيمي اعتمــد الباحث على مقيا�ص 
ايزنربغر واآخرون 2001، والذي ا�ستخدمه بعد تعديله كل من املغربي )2003(، ونوح )2013(. اأما يف البعد 
 املتعلق ب�ســلوك املواطنة فقد اعتمد الباحث على مقيا�ص �ســلوك املواطنة التنظيمية الذي ا�ســتخدمه حامد
Moormanو Niehoff 1993(. وكذلــك مقيا�ــص(اPadsockoff  et al. معتمــدًا علــى مقيا�ــص)2003(
ا)1995( والــذي ترجمهمــا اإىل العربية زايــد )2000(. اأما البعد املتعلق بقيم الثقــة التنظيمية فقد اعتمد 

الباحث على املقيا�ص الذي ا�ستخدمه املع�سر والطراونة )2012(. وقد مت عر�ص اال�ستبانة على جمموعة من 
املحكمني من ذوي االخت�سا�ص واخلربة للتاأكد من ال�سدق الظاهري لالأداة، وعلى �سوء املالحظات التي اأبداها 

املحكمون قام الباحث ب�سياغتها ب�سكلها النهائي. 
ال�سدق والثبات:

قام الباحث بح�ســاب �ســدق االت�ســاق الداخلي، وذلك با�ستخدام معامل ارتباط بري�ســون لقيا�ص العالقة بني 
درجــة العبــارة والدرجــة الكلية للمحور املنتميــة اإليه، وقد تبني اإنها جميعًا دالة اإح�ســائيًا. كما مت ح�ســاب 
طريقة االت�ساق الداخلي اأو التجان�ص الداخلي لتحديد ثبات اال�ستبانة من خالل معامل األفا كرونباخ، الذي 
يحــدد مــدى ارتباط العبارات مع بع�ســها البع�ص داخل اال�ســتبانة، وكذلــك ارتباط كل عبارة مع اال�ســتبانة 

ككل. واجلدول )2( يبني معامالت ال�سدق والثبات الأداة الدرا�سة.
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جدول )2(: معامالت ال�صدق والثبات ملجالت املقيا�ض

 عدداملجاالت واالأبعادالرقم
الفقرات

الثباتال�سدق البنائي

معامل األفا كرونباخالقيمة االحتمالية . Sigمعامل االرتباط
80.7750.0000.935جمال قيم الثقة التنظيمية ككل

100.8650.0000.946جمال الدعم التنظيمي املدرك ككل
30.7160.0000.977الإيثار1
30.8110.0000.959اللطف والكيا�صة2
30.7550.0000.935الروح الريا�صية3
30.8380.0000.948ال�صلوك احل�صاري4
30.8860.0000.976وعي ال�صمري5

150.9410.0000.961جمال �صلوك املواطنة التنظيمية ككل

0.968--33اال�ستبانة ككل

نتائج الدراسة ومناقشتها:
�ســيتم يف هذا اجلزء االإجابة عن ال�ســوؤال الرئي�ســي للدرا�ســة والــذي ين�ص على "هل يوؤثــر الدعم التنظيمي 
املدرك كمتغري و�ســيط على قيم الثقة التنظيمية و�ســلوك املواطنة التنظيمية يف جامعة االأق�ســى؟"، وذلك 
مــن خالل االإجابة عن االأ�ســئلة الفرعيــة لها. جدير بالذكــر اأن الباحث اعتمد املقيا�ص اخلما�ســي يف االأداة 
ال�ســتجابة اأفــراد العينة )149( وحتى ي�ســهل التحليــل للبينات واحل�ســول على النتائج فقد اعتمد مقيا�ســا 
ثالثيا )منخف�ســة، ومتو�ســطة، ومرتفعة( باأبعاد مددة اإح�ســائيا وذلك يف اأول ثالثة اأ�ســئلة الفرعية كما 

هو مو�سح يف اجلدول )3(.
جدول )3(: املدى للتقديرات اللفظية

 التقدير اللفظي املعتمد على النتائجاملتو�سط احل�سابي
2.49 - منخف�صة1 

3.49 - متو�صطة2.50 
5 - مرتفعة3.50 

اإجابة ال�ســوؤال الفرعي االأول وتف�ســره والذي ين�ص "ما م�ســتوى قيم الثقة التنظيمية ال�سائدة لدى العاملني 
يف جامعة االأق�سى؟":

ملعرفة م�ستوى قيم الثقة التنظيمية لدى العاملني يف جامعة االأق�سى بغزة، مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية 
واالنحراف املعياري والن�سب املئوية والتقدير اللفظي للم�ستوى وكانت النتائج  كما يظهره اجلدول )4(.
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جدول )4(: حتليل فقرات جمال قيم الثقة التنظيمية

 الو�سطالفقراتم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

الن�سبة 
الرتتيبامل�ستوىاملئوية

%3.620.81يعمل العاملون يف اجلامعة بروح الفريق.1. 1مرتفعة72.5 

%3.440.75يحرتم العاملون يف اجلامعة قيمة الوقت.2. 2متو�صط68.9 

%3.440.75تتعامل اإدارة اجلامعة مع جميع العاملني باحرتام.3. 3متو�صط68.7 

%3.360.69ت�صجع اإدارة اجلامعة التناف�ض بني العاملني.4. 4متو�صط67.3 

%3.210.54ت�صود عالقات جيدة بني العاملني.5. 7متو�صط64.3 

%3.170.50يوجد ثقافة متبادلة بني الإدارة والعاملني.6. 8متو�صط63.5 

%3.240.58يوجد �صفافية يف التعامل ويف الإجراءات امل�صتخدمة يف اجلامعة.7. 6متو�صط64.8 

%3.280.60تتوفر فر�ض منا�صبة للم�صاركة يف �صنع القرار.8. 5متو�صط65.5 

%3.350.49فقرات جمال قيم الثقة التنظيمية ككل متو�صط66.9 

وبالنظــر اإىل اجلــدول )4( يتبــني اأن م�ســتوى قيم الثقــة التنظيمية ال�ســائدة يف جامعة االأق�ســى من وجهة 
نظر عينة الدرا�سة جاءت متو�سطة. اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )3.35( وبانحراف معياري )0.49(. وتت�سابه 
هــذه النتيجة مع نتيجة درا�ســة املع�ســر والطراونــة )2012( التي اأظهــرت نتائجها اأن ت�ســورات اأفراد عينة 
الدرا�ســة الأبعاد مو�ســوعية نظام تقييم االأداء وم�ســتوى الثقــة التنظيمية يف املديريات التــي اأُجريت عليها 
الدرا�ســة كانت متو�ســطة ب�سكل عام، على الرغم من ذلك اإال اأن هناك فقرة لها عالقة بقيم الثقة التنظيمية 
يف جامعــة االأق�ســى جاءت ت�ســورات العاملني لهــا مرتفعة وهي: "يعمــل العاملون يف اجلامعة بــروح الفريق" 
مبتو�ســط ح�ســابي )3.62( وانحــراف معيــاري )0.81(. ويعتقــد الباحــث اأن هذا امل�ســتوى يف الت�ســورات اأمر 
طبيعي ومنطقي اإىل حد ما، ال �سيما واأن جامعة االأق�سى هي موؤ�س�سة حكومية يخ�سع العاملون فيها اإىل لوائح 

وقوانني واأنظمة موحدة ووا�سحة يتوجب على جميع العاملني االلتزام بها من حيث امل�سمون والوقت.
اإجابة ال�ســوؤال الفرعي الثاين وتف�ســريه والذي ين�ص "ما درجة ممار�ســة العاملني يف جامعة االأق�سى ل�سلوك 

املواطنة التنظيمية؟":
وملعرفة درجة ممار�ســة العاملني يف جامعة االأق�ســى ل�ســلوك املواطنة التنظيمية، مت ا�ســتخدام املتو�ســطات 
احل�ســابية واالنحراف املعياري والن�ســب املئوية وامل�ســتوى والرتتيب، وكانت النتائج على النحو الذي يظهره 

اجلدول )5(.
جدول )5(: حتليل اأبعاد جمال �صلوك املواطنة التنظيمية

 الو�سطاالأبعادم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

الن�سبة 
الرتتيبالدرجةاملئوية

%3.070.93بعد الإيثار1 5متو�صط61.5 

%3.380.83بعد اللطف والكيا�صة2 3متو�صط67.5 

%3.280.89بعد الروح الريا�صية3 4متو�صط65.6 

%3.380.85بعد ال�صلوك احل�صاري4 2متو�صط67.5 

%3.490.93بعد وعي ال�صمري5 1متو�صط69.9 

%3.320.64فقرات جمال �سلوك املواطنة التنظيمية ككل متو�صط66.4 
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بالنظــر اإىل اجلــدول )5( يتبني اأن درجة ممار�ســة العاملني يف جامعة االأق�ســى ل�ســلوك املواطنة التنظيمية 
جاء بدرجة متو�سطة. وقد بلغ املتو�سط احل�سابي )3.32( بانحراف معياري )0.64(، وهذه النتيجة تختلف 
مع درا�سة احلراح�سة واخلري�سا )2012( التي اأ�سارت اإىل اأن درجة ممار�سة �سلوك املواطنة التنظيمية لدى 
العاملــني يف مديريــات الرتبية والتعليم يف مافظة املفرق كانت مرتفعة باأبعادها اخلم�ســة. كما تتفق نتائج 
الدرا�ســة احلالية مع نتائج درا�ســة اآل زاهر )2011(، ونتائج درا�سة ال�سريفي )2011(. ويف�سر الباحث �سبب 
ذلــك مبحاولــة عــدد من العاملني يف اجلامعة جتنب امل�ســكالت التــي يتعر�ص لها زمالوؤهــم يف العمل عن طريق 
احــرتام اآرائهــم وتقدمي الن�ســح لهــم. وفيما يتعلق ببعد وعي ال�ســمري، حيــث جاء يف املرتبــة االأوىل مقارنة 
بباقي االأبعاد، فيعتقد الباحث اأن ذلك يرتبط ب�سخ�ســية عدد من العاملني الذين يف�ســلون اخل�سوع للقوانني 

واحرتام االإجراءات وال�سيا�سات املعمول بها يف اجلامعة دون ماولة املبادرة اأو اخلروج عن الن�ص.
اإجابة ال�ســوؤال الفرعي الثالث وتف�ســره والذي ين�ص "ما م�ســتوى اإدراك العاملني يف جامعة االأق�ســى للدعم 

التنظيمي؟":
ملعرفــة م�ســتوى اإدراك العاملــني يف جامعــة االأق�ســى للدعم التنظيمي، مت ا�ســتخدام املتو�ســطات احل�ســابية 
واالنحراف املعياري والن�سب املئوية وامل�ستوى والرتتيب، وكانت النتائج على النحو الذي يظهره اجلدول )6(.

جدول )6(: حتليل فقرات جمال الدعم التنظيمي املدرك

 الو�سطالفقراتم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

الن�سبة 
الرتتيبامل�ستوىاملئوية

%4.010.98تقدر اجلامعة قيمي واأهدايف ال�صخ�صية.1. 8مرتفع80.1 

%4.280.80تعتني اجلامعة مبيويل ورغباتي.2. 1مرتفع85.6 

%4.201.00تهتم اجلامعة مب�صلحتي عند اتخاذ قرارات موؤثرة.3. 2مرتفع84 

%4.140.86تقدر اجلامعة مالحظاتي ومقرتحاتي اخلا�صة بتطوير العمل.4. 3مرتفع82.7 

%4.090.97ت�صاعدين اجلامعة على مواجهة م�صكالتي دون تردد.5. 6مرتفع81.9 

%4.110.91تهتم اجلامعة مبا لدي من �صكاوى وتظلمات.6. 4مرتفع82.1 

%4.100.88تقدر اجلامعة ا�صهاماتي يف �صبيل تقدمها وحتقيق اأهدافها.7. 5مرتفع82 

%4.070.96تبدي اجلامعة اهتماما كافيا بي كاأحد العاملني بها.8. 7مرتفع81.5 

%3.990.94ت�صعرين اجلامعة باأنها فخورة بي عندما اأحقق اإجنازا هاما.9. 9مرتفع79.7 

%3.861.02ت�صاعدين اجلامعة على اأداء عملي على الوجه  الأكمل.10. 10مرتفع77.2 

%4.080.77فقرات جمال الدعم التنظيمي املدرك ككل مرتفعة81.7 

بالنظر اإىل اجلدول )6( يتبني اأن اإدراك العاملني يف جامعة االأق�سى للدعم التنظيمي جاء بدرجة مرتفعة، 
اإذ بلــغ املتو�ســط احل�ســابي )4.08( بانحــراف معيــاري )0.77(، وهــذه النتيجــة تختلــف مع درا�ســة ما�ســي 
)2014(. ويعتقد الباحث اأن هذه النتيجة قد تكون منطقية الأن العاملني يف اجلامعة ي�ســعرون باأن اجلامعة 
تعتني بهم وتلبي رغباتهم وت�ســعى اإىل حتقيق م�ســاحلهم، رغم ما ت�ســهده اجلامعة من حالة �ســراع �سيا�ســي 

كانعكا�ص حلالة املجتمع الفل�سطيني. 
اإجابة ال�سوؤال الفرعي الرابع وتف�سره والذي ين�ص "هل متغري الدعم التنظيمي املدرك يتو�سط العالقة بني 

متغريي قيم الثقة التنظيمية ال�سائدة و�سلوك املواطنة التنظيمية يف جامعة االأق�سى؟":  
ولالإجابة عن ال�ســوؤال ال�ســابق مت �ســياغته على �سكل فر�ســية اأ�سا�ســية هي: "يوجد اأثر ذو داللة اإح�سائية 
عند م�ســتوى )α ≤ 0.05( لقيم الثقافة التنظيمية على �ســلوك املواطنة التنظيمية لدى العاملني يف جامعة 

االأق�سى بغزة، بوجود الدعم التنظيمي املدرك كمتغري و�سيط".
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وفقًا للفر�ســية الرئي�ســية ال�ســابقة وفر�ســياتها الفرعية التالية يتوقع وجود دور للدعم التنظيمي املدرك 
كمتغــري و�ســيط يف العالقــة بــني قيــم الثقــة التنظيميــة و�ســلوك املواطنــة التنظيميــة. والختبــار �ســحة 
هــذه الفر�ســيات قــام الباحــث باإجــراء حتليــل امل�ســار )Path Analysis( با�ســتخدام االإ�ســافة الربجمية 
 ،)SPSS( علــى برنامــج احلزمــة االإح�ســائية للعلــوم االإن�ســانية )Macro Process for SPSS V2.15( 
حيــث يتــم يف البداية التحقق من بع�ص ال�ســروط امل�ســبقة الختبار الدور الو�ســيط للمتغــري، والتي تتمثل يف 

اخلطوات التالية: 
وجود اأثر معنوي ذي داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≤ 0.05( للمتغري امل�ستقل على املتغري التابع.   )1

وجود اأثر معنوي ذي داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≤ 0.05( للمتغري امل�ستقل على املتغري الو�سيط.   )2
وجود اأثر معنوي ذي داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى )α≤ 0.05( للمتغري امل�ســتقل واملتغري الو�ســيط على   )3

املتغري التابع.
وبعد التحقق من ال�ســروط ال�ســابقة، يتم تق�ســيم التاأثري االإجمايل يف النموذج اإىل ق�ســمني اأ�سا�ســيني ميكن 

عر�سهما كاالآتي: 
تاأثري مبا�سر للمتغري امل�ستقل على املتغري التابع.   )1

تاأثري غري مبا�سر للمتغري امل�ستقل على املتغري التابع بوجود املتغري الو�سيط.   )2

حيث يتم اختبار معنوية التاأثري غري املبا�سر با�ستخدام اختبار �سوبل )Sobel(، حتى يتم التاأكد من تو�سط 
)املتغري الو�ســيط( للعالقة ما بني املتغري امل�ســتقل واملتغري التابع، وقد كانت نتائج اختبار الفر�سيات الفرعية 

كالتايل:
1. الفر�ســية الفرعيــة االأوىل التــي تن�ص "يوجد اأثر ذو داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى )α ≤ 0.05( لقيم 
الثقــة التنظيميــة على االإيثار لدى العاملني يف جامعة االأق�ســى بغزة، بوجود الدعــم التنظيمي املدرك 

كمتغري و�سيط":
توقع الباحث وفقًا للفر�ســية الفرعية االأوىل من الفر�ســية الرئي�سة اأن هناك دورا و�سيطا للدعم التنظيمي 
املدرك يف قيم الثقة التنظيمية واالإيثار. والختبار �ســحة هذه الفر�ســية قام الباحث باإجراء حتليل امل�سار، 

واجلدول )7( يو�سح نتيجة االختبار.
جدول )7(: نتائج حتليل امل�صار للتحقق من وجود اأثر لقيم الثقة التنظيمية على الإيثار بوجود الدعم التنظيمي املدرك 

كمتغري و�صيط

املتغريات

املتغري التابع

االيثارالدعم التنظيمي املدركاالإيثار

Bقيمة 
)T(Sig.Bقيمة 

)T(Sig.Bقيمة 
)T(Sig.

0.513.4110.000.797.020.000.160.970.33قيم الثقة التنظيمية

0.444.280.00------الدعم التنظيمي املدرك

R 0.2710.5010.421معامل الرتباط

R2 0.0730.2510.177معامل التحديد

F 11.6349.3215.68قيمة اختبار

Sig .0.0010.0000.000الدللة الإح�صائية
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جدول )7(: يتبع

املتغريات

املتغري التابع

االيثارالدعم التنظيمي املدركاالإيثار

Bقيمة 
)T(Sig.Bقيمة 

)T(Sig.Bقيمة 
)T(Sig.

قيا�ص حجم التاأثري
حجم 
التاأثري

الداللة االإح�سائية .Sigقيمة اختبار

0.514T3.4110.001التاأثري الإجمايل

)c’( 0.160التاأثري املبا�صرT0.9740.332

)ab( 0.354التاأثري غري املبا�صرSobel )z(3.6310.000

0.688التاأثري الغري مبا�سر/ التاأثري االإجمايل

2.205التاأثري الغري مبا�سر/ التاأثري املبا�سر

ك�ســفت النتائــج املو�ســحة يف اجلــدول )7( عــن وجود اأثــر ذي داللة اإح�ســائية لقيم الثقــة التنظيمية على 
باالإ�ســافة   ،)% االإيثار عند م�ســتوى داللة )α ≤ 0.05(، كما بلغت قيمة معامل التحديد R Squareا )7.3 
 اإىل وجود اأثر ذي داللة اإح�ســائية لقيم الثقة التنظيمية على الدعم التنظيمي املدرك عند م�ســتوى داللة
)α ≤ 0.05(. كذلــك فــاإن اإدخــال الدعــم التنظيمــي املدرك )كمتغــري م�ســتقل( يف النمــوذج اأدى اإىل ارتفاع 
%( بزيادة قدرها  يف املقــدرة التف�ســريية للنمــوذج، حيث بلغت قيمــة معامــل التحديــد R Square ا)17.7 
)10.4 %( مقارنــة باالأثــر املبا�ســر لقيــم الثقــة التنظيميــة علــى االإيثار، كمــا بلغت قيمــة )F( للنموذج 
)15.68(، وهــي قيمــة دالــة اإح�ســائيًا عنــد م�ســتوى داللــة )α ≤ 0.05(، ممــا يدلــل على معنويــة النموذج 
 ككل، كمــا بلغــت قيمة )Beta( لقيم الثقة التنظيمية )0.16(، وهي غري دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة
)α ≤ 0.05(، بينما بلغت قيمة )Beta( للدعم التنظيمي املدرك )0.44(، وهي دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى 

.)α ≤ 0.05( داللة
قيمــة  بلغــت  حيــث   ،)%  ولقــد ك�ســفت نتائــج حجــم التاأثــري عــن وجــود تاأثــري اإجمــايل مقــداره )51.4 
اختبار )T( للتاأثري االإجمايل )3.41( وهي دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة )α ≤ 0.05(، كما بلغت قيمة 
%(، وبلغت قيمة اختبار)T( للتاأثري املبا�سر )0.97(  التاأثري املبا�سر لقيم الثقة التنظيمية على االإيثار )16 
وهي غري دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة )α ≤ 0.05(، وبذات ال�سياق فقد بلغت قيمة التاأثري غري املبا�سر 
%( والذي  لقيــم الثقــة التنظيميــة علــى االإيثار بوجــود الدعــم التنظيمي املــدرك كمتغــري و�ســيط )35.4 
ميثــل )68.8 %( مــن التاأثــري االإجمايل، حيث مت ا�ســتخدام اختبار �ســوبل )Sobel( للك�ســف عن معنوية 
 التاأثــري غــري املبا�ســر، حيث بلغت قيمــة اختبار )Z( للتاأثري )3.63( وهي دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة
 )α ≤ 0.05(. ومما �سبق وبالنظر اإىل معنوية التاأثري املبا�سر وغري املبا�سر يت�سح للباحث اأن الدعم التنظيمي 

املدرك يتو�سط ب�سكل كلي العالقة ما بني قيم الثقافة التنظيمية واالإيثار.
م�ســتوى  عنــد  اإح�ســائية  داللــة  ذو  اأثــر  "يوجــد  تن�ــص  التــي  الثانيــة  الفرعيــة  الفر�ســية  نتيجــة   .2"
)α ≤ 0.05( لقيم الثقة التنظيمية على اللطف والكيا�سة لدى العاملني يف جامعة االأق�سى بغزة، بوجود 

الدعم التنظيمي املدرك كمتغري و�سيط":
توقع الباحث وفقًا للفر�ســية الفرعية الثانية من الفر�ســية الرئي�ســية وفر�ســياتها الفرعية اأن هناك دورا 
و�ســيطا للدعم التنظيمي املدرك يف قيم الثقة التنظيمية واللطف والكيا�ســة. والختبار �سحة هذه الفر�سية 

قام الباحث باإجراء حتليل امل�سار، واجلدول )8( يو�سح نتيجة االختبار.

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.5


المجلة العربيـة لضمـان 116
جودة التعليم الجامعي

د. ب�سام ممد اأبو ح�سي�ص 
املجلد احلادي ع�صر العدد )37( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.5

جدول )8(: نتائج حتليل امل�صار للتحقق من وجود اأثر لقيم الثقة التنظيمية على اللطف والكيا�صة بوجود الدعم التنظيمي 
املدرك كمتغري و�صيط

املتغريات

املتغري التابع

اللطف والكيا�سةالدعم التنظيمي املدركاللطف والكيا�سة

Bقيمة 
)T(Sig.Bقيمة 

)T(Sig.Bقيمة 
)T(Sig.

0.342.480.010.797.020.000.140.910.36قيم الثقة التنظيمية

0.242.530.12------الدعم التنظيمي املدرك

R 0.2000.5010.284معامل الرتباط

R2 0.0400.2510.081معامل التحديد

F 6.13249.326.389قيمة اختبار

.Sig 0.0140.0000.002الدللة الإح�صائية

قيا�ض حجم التاأثري
حجم 
التاأثري

الداللة االإح�سائية .Sigقيمة اختبار

0.339T4.4760.014التاأثري الإجمايل

)c’( 0.142التاأثري املبا�صرT0.9120.363

)ab( 0.197التاأثري غري املبا�صرSobel )z(2.3620.018

0.582التاأثري الغري مبا�سر/ التاأثري االإجمايل

1.392التاأثري الغري مبا�سر/ التاأثري املبا�سر

ك�ســفت النتائــج املو�ســحة يف اجلــدول )8( عــن وجود اأثــر ذي داللة اإح�ســائية لقيم الثقــة التنظيمية على 
 ،)% اللطــف والكيا�ســة عنــد م�ســتوى داللــة )α ≤ 0.05(، كما بلغت قيمة معامــل التحديــد R Squareا )4 
باالإ�ســافة اإىل وجــود اأثــر ذي داللة اإح�ســائية لقيم الثقــة التنظيمية علــى الدعم التنظيمــي املدرك عند 
م�ســتوى داللــة )α ≤ 0.05(. كذلك فــاإن اإدخال الدعم التنظيمــي املدرك )كمتغري م�ســتقل( يف النموذج اأدى 
%( بزيادة  اإىل ارتفــاع يف املقــدرة التف�ســريية للنموذج، حيث بلغت قيمة معامل التحديــد R Squareا )8.1 
 )F( مقارنة باالأثر املبا�سر لقيم الثقة التنظيمية على اللطف والكيا�سة، كما بلغت قيمة )% قدرها )4.1 
للنموذج )6.39(، وهي قيمة دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة )α ≤ 0.05(، مما يدلل على معنوية النموذج 
ككل، كمــا بلغــت قيمة )Beta( لقيم الثقة التنظيمية )0.14(، وهي غري دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة 
)α ≤ 0.05(، بينما بلغت قيمة )Beta( للدعم التنظيمي املدرك )0.23( وهي دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى 

.)α ≤ 0.05( داللة
 ))T %(، حيث بلغت قيمة اختبار  ولقد ك�ســفت نتائج حجم التاأثري عن وجود تاأثري اإجمايل مقداره )33.9 
للتاأثري االإجمايل )4.47( وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )α ≤ 0.05(، كما بلغت قيمة التاأثري املبا�سر 
%(، وبلغت قيمة اختبار)T( للتاأثري املبا�سر )0.912(،  لقيم الثقة التنظيمية على اللطف والكيا�سة )14.2 
وهي غري دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة )α ≤ 0.05(، وبذات ال�سياق فقد بلغت قيمة التاأثري غري املبا�سر 
 )% لقيــم الثقــة التنظيميــة على اللطف والكيا�ســة بوجود الدعــم التنظيمي املدرك كمتغري و�ســيط )19.7 
%( مــن التاأثــري االإجمايل، حيث مت ا�ســتخدام اختبار �ســوبل )Sobel( للك�ســف عن  والــذي ميثــل )58.2 
معنوية التاأثري غري املبا�ســر، حيث بلغت قيمة اختبار) Z( للتاأثري )2.36( وهي دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى 

.)α ≤ 0.05( داللة
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وممــا �ســبق وبالنظر اإىل معنوية التاأثري املبا�ســر وغري املبا�ســر يت�ســح للباحــث باأن الدعــم التنظيمي املدرك 
يتو�سط ب�سكل كلي العالقة ما بني قيم الثقة التنظيمية واللطف والكيا�سة.

اأثــر ذو داللــة اإح�ســائية عنــد م�ســتوى  "يوجــد  "3. نتيجــة الفر�ســية الفرعيــة الثالثــة والتــي تن�ــص 
)α ≤ 0.05( لقيم الثقة التنظيمية على الروح الريا�سية لدى العاملني يف جامعة االأق�سى بغزة، بوجود 

الدعم التنظيمي املدرك كمتغري و�سيط":
توقــع الباحث وفقًا للفر�ســية الفرعية الثالثة من الفر�ســية الرئي�ســة وفر�ســياتها الفرعيــة اأن هناك دورا 
و�ســيطا للدعم التنظيمي املدرك يف قيم الثقة التنظيمية والروح الريا�ســية. والختبار �سحة هذه الفر�سية 

قام الباحث باإجراء حتليل امل�سار، واجلدول )9( يو�سح نتيجة االختبار.
جدول )9(: نتائج حتليل امل�صار للتحقق من وجود اأثر لقيم الثقة التنظيمية على الروح الريا�صية بوجود الدعم التنظيمي 

املدرك كمتغري و�صيط

املتغريات

املتغري التابع

الروح الريا�سيةالدعم التنظيمي املدركالروح الريا�سية

Bقيمة 
)T(Sig.Bقيمة 

)T(Sig.Bقيمة 
)T(Sig.

0.775.690.000.797.020.000.533.500.00قيم الثقة التنظيمية

0.303.120.00------الدعم التنظيمي املدرك

R 0.4250.5010.486معامل الرتباط

R2 0.1810.2510.232معامل التحديد

F 32.3649.3222.03قيمة اختبار

Sig. 0.0000.0000.000الدللة الإح�صائية

قيا�ض حجم التاأثري
حجم 
التاأثري

الداللة االإح�سائية .Sigقيمة اختبار

0.771T5.6890.000التاأثري الإجمايل

)c’( 0.532التاأثري املبا�صرT3.5010.000

)ab( 0.238التاأثري غري املبا�صرSobel )z(2.8310.004

0.309التاأثري الغري مبا�سر/ التاأثري االإجمايل

0.447التاأثري الغري مبا�سر/ التاأثري املبا�سر

ك�ســفت النتائــج املو�ســحة يف اجلــدول )9( عــن وجود اأثــر ذي داللة اإح�ســائية لقيم الثقــة التنظيمية على 
 ،)% الروح الريا�ســية عند م�ســتوى داللة )α ≤ 0.05(، كما بلغت قيمة معامل التحديد R Squareا)18.1 
باالإ�ســافة اإىل وجــود اأثــر ذي داللة اإح�ســائية لقيم الثقــة التنظيمية علــى الدعم التنظيمــي املدرك عند 
م�ســتوى داللــة )α ≤ 0.05(. كذلك فــاإن اإدخال الدعم التنظيمــي املدرك )كمتغري م�ســتقل( يف النموذج اأدى 
بزيادة   )% اإىل ارتفاع يف املقدرة التف�ســريية للنموذج، حيث بلغت قيمة معامل التحديد R Squareا)23.2 
 )F( مقارنة باالأثر املبا�سر لقيم الثقة التنظيمية على الروح الريا�سية، كما بلغت قيمة )% قدرها )5.1 
للنموذج )22.03( وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )α ≤ 0.05(، مما يدلل على معنوية النموذج 
ككل، كما بلغت قيمة )Beta( لقيم الثقة التنظيمية والدعم التنظيمي املدرك )0.53، 0.30( على الرتتيب، 

.)α ≤ 0.05( وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة
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ولقــد ك�ســفت نتائــج حجــم التاأثري عن وجــود تاأثري اإجمــايل مقــداره )77.1 %(، حيث بلغــت قيمة اختبار 
)T( للتاأثري االإجمايل )5.68(، وهي دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة )α ≤ 0.05(، كما بلغت قيمة التاأثري 
%(، وبلغت قيمة اختبار)T( للتاأثري املبا�ســر  املبا�ســر لقيــم الثقــة التنظيمية على الروح الريا�ســية )53.2 
)3.50(، وهــي دالــة اإح�ســائيًا عنــد م�ســتوى داللــة )α ≤ 0.05(، وبــذات ال�ســياق فقــد بلغت قيمــة التاأثري 
 غــري املبا�ســر لقيــم الثقة التنظيميــة على الروح الريا�ســية بوجود الدعــم التنظيمي املدرك كمتغري و�ســيط 
 )Sobel( مــن التاأثــري االإجمايل، حيث مت ا�ســتخدام اختبار �ســوبل )% 23.8 %( والــذي ميثــل )30.9(
للك�ســف عن معنوية التاأثري غري املبا�ســر، حيث بلغت قيمة اختبار) Z( للتاأثري )2.83(، وهي دالة اإح�ســائيًا 

 .)α ≤ 0.05( عند م�ستوى داللة
وممــا �ســبق وبالنظر اإىل معنوية التاأثري املبا�ســر وغري املبا�ســر يت�ســح للباحــث باأن الدعــم التنظيمي املدرك 

يتو�سط ب�سكل جزئي العالقة ما بني قيم الثقة التنظيمية والروح الريا�سية.
نتيجــة الفر�ســية الفرعيــة الرابعــة والتــي تن�ــص "يوجــد اأثــر ذو داللــة اإح�ســائية عنــد م�ســتوى   .4"
)α ≤ 0.05( لقيــم الثقافــة التنظيمية على ال�ســلوك احل�ســاري لدى العاملني يف جامعة االأق�ســى بغزة، 

بوجود الدعم التنظيمي املدرك كمتغري و�سيط":
توقع الباحث وفقًا للفر�ســية الفرعية الرابعة من الفر�ســية الرئي�سية وفر�ســياتها الفرعية اأن هناك دورا 
و�سيطا للدعم التنظيمي املدرك يف قيم الثقة التنظيمية وال�سلوك احل�ساري. والختبار �سحة هذه الفر�سية 

قام الباحث باإجراء حتليل امل�سار، واجلدول )10( يو�سح نتيجة االختبار.
جدول )10(: نتائج حتليل امل�صار للتحقق من وجود اأثر لقيم الثقة التنظيمية على ال�صلوك احل�صاري بوجود الدعم 

التنظيمي املدرك كمتغري و�صيط

املتغريات

املتغري التابع

ال�سلوك احل�ساريالدعم التنظيمي املدركال�سلوك احل�ساري

Bقيمة 
)T(Sig.Bقيمة 

)T(Sig.Bقيمة 
)T(Sig.

0.755.780.000.797.020.000.392.810.00قيم الثقة التنظيمية

0.465.250.00------الدعم التنظيمي املدرك

R 0.4310.5010.561معامل الرتباط

R2 0.1860.2510.315معامل التحديد

F 33.4649.3233.55قيمة اختبار

Sig. 0.0000.0000.000الدللة الإح�صائية

قيا�ض حجم التاأثري
حجم 
التاأثري

الداللة االإح�سائية .Sigقيمة اختبار

0.746T5.7860.000التاأثري الإجمايل

)c’( 0.385التاأثري املبا�صرT2.8080.005

)ab( 0.361التاأثري غري املبا�صرSobel )z(4.1790.000

0.484التاأثري الغري مبا�سر/ التاأثري االإجمايل

0.937التاأثري الغري مبا�سر/ التاأثري املبا�سر
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ك�ســفت النتائــج املو�ســحة يف اجلدول )10( عــن وجود اأثر ذي داللة اإح�ســائية لقيم الثقــة التنظيمية على 
 ،)% ال�سلوك احل�ساري عند م�ستوى داللة )α ≤ 0.05(، كما بلغت قيمة معامل التحديد R Squareا )18.6 
باالإ�ســافة اإىل وجــود اأثــر ذي داللة اإح�ســائية لقيم الثقــة التنظيمية علــى الدعم التنظيمــي املدرك عند 
م�ســتوى داللــة )α ≤ 0.05(. كذلك فــاإن اإدخال الدعم التنظيمــي املدرك )كمتغري م�ســتقل( يف النموذج اأدى 
%( بزيادة  اإىل ارتفاع يف املقدرة التف�ســريية للنموذج، حيث بلغت قيمة معامل التحديد R Square ا)31.5 
%( مقارنة باالأثر املبا�ســر لقيم الثقة التنظيمية على ال�ســلوك احل�ســاري، كما بلغت قيمة  قدرها )12.9 
)F( للنمــوذج )33.55(، وهي قيمة دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة )α ≤ 0.05(، ممــا يدلل على معنوية 
النمــوذج ككل، كما بلغت قيمة )Beta( لقيم الثقة التنظيمية والدعم التنظيمي املدرك )0.39، 0.46( على 

.)α ≤ 0.05( الرتتيب، وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة
ولقــد ك�ســفت نتائــج حجــم التاأثري عن وجــود تاأثري اإجمــايل مقــداره )74.6 %(، حيث بلغــت قيمة اختبار 
)T( للتاأثري االإجمايل )5.78(، وهي دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة )α ≤ 0.05(، كما بلغت قيمة التاأثري 
%(، وبلغت قيمة اختبار)T( للتاأثري املبا�سر  املبا�ســر لقيم الثقة التنظيمية على ال�ســلوك احل�ســاري )38.5 
)2.80(، وهــي دالــة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة )α≤ 0.05(، وبذات ال�ســياق فقد بلغت قيمــة التاأثري غري 
 املبا�ســر لقيــم الثقــة التنظيميــة علــى ال�ســلوك احل�ســاري بوجود الدعــم التنظيمــي املدرك كمتغري و�ســيط
 )Sobel( مــن التاأثري االإجمايل، حيث مت ا�ســتخدام اختبار �ســوبل )% %( والــذي ميثــل )48.4   36.1( 
للك�ســف عن معنوية التاأثري غري املبا�ســر، حيث بلغت قيمة اختبار) Z( للتاأثري )4.17(، وهي دالة اإح�ســائيًا 

.)α ≤ 0.05( عند م�ستوى داللة
وممــا �ســبق وبالنظر اإىل معنوية التاأثري املبا�ســر وغري املبا�ســر يت�ســح للباحــث باأن الدعــم التنظيمي املدرك 

يتو�سط ب�سكل جزئي العالقة ما بني قيم الثقة التنظيمية وال�سلوك احل�ساري.
نتيجــة الفر�ســية الفرعيــة اخلام�ســة والتــي تن�ــص "يوجــد اأثــر ذو داللــة اإح�ســائية عنــد م�ســتوى  .5"
)α ≤ 0.05( لقيم الثقافة التنظيمية على وعي ال�ســمري لدى العاملني يف جامعة االأق�ســى بغزة، بوجود 

الدعم التنظيمي املدرك كمتغري و�سيط":
توقع الباحث وفقًا للفر�ســية الفرعية اخلام�ســة من الفر�سية الرئي�سة وفر�ســياتها الفرعية اأن هناك دورا 
و�سيطا للدعم التنظيمي املدرك يف قيم الثقة التنظيمية وال�سلوك احل�ساري. والختبار �سحة هذه الفر�سية 

قام الباحث باإجراء حتليل امل�سار، واجلدول )11( يو�سح نتيجة االختبار.
جدول )11(: نتائج حتليل امل�صار للتحقق من وجود اأثر لقيم الثقة التنظيمية على وعي ال�صمري بوجود الدعم التنظيمي 

املدرك كمتغري و�صيط

املتغريات

املتغري التابع

وعي ال�سمريالدعم التنظيمي املدركوعي ال�سمري

Bقيمة 
)T(Sig.Bقيمة 

)T(Sig.Bقيمة 
)T(Sig.

0.825.810.000.797.020.000.392.690.01قيم الثقة التنظيمية

0.535.690.00------الدعم التنظيمي املدرك

R 0.4320.5010.578معامل الرتباط

R2 0.1890.2510.335معامل التحديد

F 33.7949.3236.689قيمة اختبار

Sig. 0.0000.0000.000الدللة الإح�صائية
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جدول )11(: يتبع

املتغريات

املتغري التابع

وعي ال�سمريالدعم التنظيمي املدركوعي ال�سمري

Bقيمة 
)T(Sig.Bقيمة 

)T(Sig.Bقيمة 
)T(Sig.

قيا�ص حجم التاأثري
حجم 
التاأثري

الداللة االإح�سائية .Sigقيمة اختبار

0.819T5.8100.000التاأثري الإجمايل

)c’( 0.397التاأثري املبا�صرT2.6850.008

)ab( 0.422التاأثري غري املبا�صرSobel )z(4.3960.000

0.515التاأثري الغري مبا�سر/ التاأثري االإجمايل

1.063التاأثري الغري مبا�سر/ التاأثري املبا�سر

ك�ســفت النتائــج املو�ســحة يف اجلدول )11( عــن وجود اأثر ذي داللة اإح�ســائية لقيم الثقــة التنظيمية على 
 ،)% وعــي ال�ســمري عند م�ســتوى داللــة )α ≤ 0.05(، كما بلغــت قيمة معامــل التحديــد R Square ا)18.9 
باالإ�ســافة اإىل وجــود اأثــر ذي داللة اإح�ســائية لقيم الثقــة التنظيمية علــى الدعم التنظيمــي املدرك عند 
م�ســتوى داللــة )α ≤ 0.05(. كذلك فــاإن اإدخال الدعم التنظيمــي املدرك )كمتغري م�ســتقل( يف النموذج اأدى 
بزيادة   )% اإىل ارتفاع يف املقدرة التف�ســريية للنموذج، حيث بلغت قيمة معامل التحديد R Squareا)33.5 
 )F( بلغت قيمة ال�ســمري، كما  التنظيمية على وعي  الثقة  لقيم  املبا�ســر  باالأثر  مقارنة   )% قدرها )14.6 
للنموذج )36.68(، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )α ≤ 0.05(، مما يدلل على معنوية النموذج 
ككل، كما بلغت قيمة )Beta( لقيم الثقة التنظيمية والدعم التنظيمي املدرك )0.39، 0.53( على الرتتيب 

.)α ≤ 0.05( وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة
 )T(حيث بلغت قيمة اختبار ،)% ولقــد ك�ســفت نتائج حجم التاأثري عن وجود تاأثــري اإجمايل مقداره )81.9
للتاأثري االإجمايل )5.81( وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )α ≤ 0.05(، كما بلغت قيمة التاأثري املبا�سر 
لقيم الثقة التنظيمية على وعي ال�ســمري )39.7 %(، وبلغت قيمة اختبار)T( للتاأثري املبا�ســر )2.68(، وهي 
دالــة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللــة )α ≤ 0.05(، وبذات ال�ســياق فقد بلغــت قيمة التاأثري غري املبا�ســر لقيم 
%( والذي  الثقــة التنظيميــة علــى وعــي ال�ســمري بوجود الدعــم التنظيمي املــدرك كمتغــري و�ســيط )42.2 
ميثــل )51.5 %( مــن التاأثــري االإجمايل، حيث مت ا�ســتخدام اختبار �ســوبل )Sobel( للك�ســف عن معنوية 
 التاأثــري غري املبا�ســر، حيــث بلغت قيمة اختبار )Z( للتاأثري )4.39(، وهي دالة اإح�ســائيًا عند م�ســتوى داللة 

 .)α ≤ 0.05(
وممــا �ســبق وبالنظــر اإىل معنوية التاأثري املبا�ســر وغري املبا�ســر يت�ســح للباحــث اأن الدعــم التنظيمي املدرك 

يتو�سط ب�سكل جزئي العالقة ما بني قيم الثقة التنظيمية ووعي ال�سمري.
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االستنتاجات:
بالعودة اإىل نتائج البحث ميكن مناق�ستها على النحو التايل:

النتيجة املتعلقة بال�سوؤال االأول يت�سح اأن م�ستوى ت�سورات العاملني يف جامعة االأق�سى لقيم الثقة التنظيمية 
ال�ســائدة جــاءت بدرجة متو�ســطة، وهذا اأمــر طبيعي ومنطقي اإىل حد ما، ال �ســيما واأن جامعة االأق�ســى هي 
موؤ�س�ســة حكوميــة يخ�ســع العاملــون فيها اإىل لوائــح وقوانني واأنظمة موحدة ووا�ســحة، يتوجــب على جميع 
العاملني االلتزام بها من حيث امل�ســمون والوقت، وبناًء عليه يو�ســي الباحث ب�ســرورة اأن تقوم اإدارة اجلامعة 
مبزيــد مــن االهتمــام وااللتــزام باللوائــح والقوانني واالأنظمــة املوحدة باجلامعــة وهذا �ســيوؤدي اإىل حتفيز 

العاملني من اأجل زيادة ثقتهم بالقيم التي تتبناها اجلامعة. 
وفيما يتعلق بنتيجة ال�سوؤال الثاين فقد ات�سح اأن درجة ممار�سة العاملني يف جامعة االأق�سى ل�سلوك املواطنة 
التنظيمية جاء بدرجة متو�ســطة. وقد ف�سر الباحث �سبب ذلك مبحاولة عدد من العاملني يف اجلامعة جتنب 
امل�ســاكل التــي يتعر�ــص لهــا زمالوؤهم يف العمل عــن طريق احــرتام اآرائهم وتقدمي الن�ســح لهم، وعليه يو�ســي 
الباحث اإدارة اجلامعة بت�ســجيع العاملني للقيام مببادرات �سخ�ســية تتعلق بتطوير اجلامعة، وذلك من خالل 
منحهــم مكافاآت مادية ومعنوية. وفيما يتعلق ببعد وعي ال�ســمري، حيث جــاء يف املرتبة االأوىل مقارنة بباقي 
اأبعاد �سلوك املواطنة التنظيمية، فيعتقد الباحث اأن ذلك يرتبط ب�سخ�سية عدد من العاملني الذين يف�سلون 
اخل�سوع للقوانني واحرتام االإجراءات وال�سيا�سات املعمول بها يف اجلامعة دون ماولة املبادرة اأو اخلروج عن 

الن�ص. 
اأمــا بخ�ســو�ص نتيجــة ال�ســوؤال الثالث فقــد اأو�ســحت اأن م�ســتوى اإدراك العاملــني يف جامعة االأق�ســى للدعم 
التنظيمــي جــاء بدرجــة مرتفعة، وقد ف�ســر الباحث ذلك  اأن العاملني ي�ســعرون باعتناء اجلامعــة بهم، واأنها 
تلبي رغباتهم وت�ســعى اإىل حتقيق م�ســاحلهم، رغم ما ت�ســهده من حالة �سراع �سيا�سي كانعكا�ص حلالة املجتمع 
الفل�ســطيني، وعليه يو�سي الباحث بتجنيب اجلامعة من اخلالفات ال�سيا�سية وعزلها عن االأحداث ال�سيا�سية 

املوؤ�سفة يف املجتمع الغزاوي. 
اأما  ما يتعلق بال�ســوؤال الرابع فقد اأ�ســارت النتائج اإىل اأن الدعم التنظيمي املدرك يتو�سط ب�سكل كلي العالقة 
مــا بني قيــم الثقة التنظيمية و�ســلوك املواطنة التنظيمية يف بعــدي )االإيثار – اللطف والكيا�ســة(، يف حني 
يتو�ســط ب�ســكل جزئي العالقة ما بني قيم الثقة التنظيمية واأبعاد )الروح الريا�سية – ال�سلوك احل�ساري – 

وعي ال�سمري( ل�سلوك املواطنة التنظيمية. 
وب�ســكل عــام ميكن القــول: اإن نتائج الدرا�ســة قدمت اإ�ســافة جديدة اإىل املعرفــة، هذه املعرفــة التي اأكدتها 
الدرا�ســات ال�ســابقة اأن متغــري الدعــم التنظيمــي له عالقــة مبتغريات تنظيميــة اأخرى يف املنظمــة. ومبعنى 
اأخــر فــاإن الدعــم التنظيمــي كمتغري تنظيمي ميكــن اأن يرتبط بــاأي متغري تنظيمي اآخر، مثل درا�ســة ما�ســي 
)2014(، التــي اأ�ســارت اإىل وجــود عالقــة ذات داللة اإح�ســائية بــني الدعــم التنظيمي وتنمية اال�ســتغراق 
الوظيفــي لــدى العاملني يف مكتــب غزة االإقليم االأونــروا بدرجة متو�ســطة ومقبولة. ودرا�ســة Onuoha و
Tolulopeا)2013( التي اأ�ســارت اإىل اأن الدعم التنظيمي اأثر ب�ســكل كبري على االلتزام التنظيمي. ودرا�ســة 
Ghasemizad وMohammadkhaniا)2013( التي تو�سلت اإىل وجود عالقة اإيجابية بني جودة حياة 
العمــل واإنتاجيــة املعلمــني واالإداريني، وعالقــة اإيجابية ذات داللة اإح�ســائية بني الدعــم التنظيمي املدرك 
واإنتاجيــة املعلمــني واالإداريــني. ودرا�ســة .Safari et alا)2012( التــي تو�ســلت اإىل اأن العدالــة التنظيمية 
والدعم التنظيمي املدرك يوؤثران �سلبا على االحرتاق الوظيفي. ودرا�سة Latif وSherا)2012( التي تو�سلت 
 الدرا�ســة اإىل اأن الدعــم التنظيمي والر�ســا عــن االأجر املدفوع لهما اأثر كبري على الر�ســا الوظيفي. ودرا�ســة
.Darolia et alا)2010( التي تو�ســلت اإىل وجود عالقة ارتباطيه متوا�ســعة بني الدعم التنظيمي املدرك 
وااللتــزام التنظيمــي والدافعيــة نحو العمل وم�ســاهمتها يف حتديد االإجنــاز يف العمــل، واأن الدعم التنظيمي 
املدرك اأظهر ارتباطا مع االإجناز يف العمل متبوعا بالدافعية نحو العمل واالأثر على االلتزام. ودرا�سة درا�سة 

.Leveson et alا)2009( واأيدت الدرا�سة عالقة مبا�سرة بني متغريين من خالل اإدراك الدعم التنظيمي.
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التوصيات: 
بناًء على ما تو�سلت اإليه نتائج الدرا�سة فاإن الباحث يو�سي اجلامعة مبا يلي:

�ســرورة اأن تقــوم اإدارة اجلامعــة مبزيد من االهتمــام وااللتزام باللوائــح والقوانــني واالأنظمة املوحدة   .1
باجلامعة وهذا �سيوؤدي اإىل حتفيز العاملني من اأجل زيادة ثقتهم بالقيم التي تتبناها اجلامعة. 

جتنيب اجلامعة اخلالفات ال�سيا�سية وعزلها عن االأحداث ال�سيا�سية املوؤ�سفة يف املجتمع الغزاوي.   .2
توفــري مزيــد مــن الدعم التنظيمــي الذي من �ســاأنه اأن يزيد مــن قيم الثقــة التنظيميــة وبالتايل يحفز   .3

العاملني على ممار�سة �سلوك املواطنة التنظيمية وذلك من خالل: 
واأهدافهم. قيمهم  وتقدير  العاملني،  ورغبات  مبيول  االعتناء  	•

موؤثرة. قرارات  اتخاذ  عند  العاملني  مب�سلحة  االهتمام  	•
العمل. بتطوير  اخلا�سة  العاملني  ومقرتحات  مالحظات  ا�ستيعاب  	•

وتظلماتهم. �سكاواهم  وتقبل  العاملني  م�سكالت  مواجهة  على  امل�ساعدة  	•
باإجنازاتهم. واالعتزاز  العاملني  باإ�سهامات  االهتمام  	•

نحوه. االإيجابية  اجتاهاتهم  وتعزيز  التنظيمية  املواطنة  �سلوك  ممار�سة  على  العاملني  حتفيز  	•
وجه. اأكمل  على  اأهدافها  حتقيق  اإىل  ت�سعى  كمنظمة  باجلامعة  الثقة  قيم  تقوية  	•
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قياس جودة الخدمة التعليمية باستخدام مقياس SERVPERF وأثرها في 
رضا الطلبة – دراسة ميدانية في جامعة إب اليمنية

الملخص: 
هدف هذا البحث اإىل حتليل طبيعة العالقة بني جودة اخلدمة التعليمية وتعزيز ر�سا الطلبة يف جامعة 
اإب، ولتحقيق ذلك، فقد مت اختيار عينة ع�ســوائية قوامها 375 طالبا، يدر�ســون يف كليات جامعة اإب، واعتمد 
 .)SERVPER البحث على املنهج الو�سفي التحليلي، وذلك با�ستخدام قائمة ا�ستق�ساء موجهة للطلبة )مقيا�ص
وبينــت النتائــج وجــود �ســعف يف كافــة اأبعاد جــودة اخلدمة التعليميــة )اجلوانــب امللمو�ســة، واالعتمادية، 
واال�ســتجابة،  واالأمان، وال�ســمان، والتعاطف( املقدمة من اجلامعة مل الدرا�ســة، وعــدم مالءمتها لرغبات 
الطلبة وتوقعاتهم، اإ�ســافة اإىل وجود �سعف يف م�ســتوى ر�سا الطلبة، كما بينت النتائج وجود عالقة معنوية 

بني جودة اخلدمة التعليمية باجلامعة مل الدرا�سة وتعزيز ر�سا الطلبة عن تلك اخلدمات.

الكلمات املفتاحية:جودة اخلدمة التعليمية، ر�سا الطالب، جامعة اإب.
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Impact of Using SERVPERF Scale to Measure the Quality 
of Educational Services on Students’ Satisfaction at Ibb 

University – Yemen

Abstract:

This study examined the effect of the quality of educational services on 
improving students’ satisfaction in Ibb University. To achieve this objective, 
a survey checklist was used to collect the required initial data from a 
sample of 375 students studying at the colleges of Ibb University using the 
SERVPER scale. The results showed a considerable weakness in the quality 
of educational services (tangible aspects, reliability, responsiveness, safety, 
security, and empathy), which are provided by Ibb University, as well as their 
irrelevance to the interests and expectations of the students. The results also 
revealed that the quality of educational services has a significant relationship 
with the improvement of students’ satisfaction in Ibb University.

Keywords: Quality of educational services, Students’ satisfaction, Ibb 
University.
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المقــدمــة:
ي�ســهد الع�ســر احلايل حتــوالت جذرية على كافة امل�ســتويات املحليــة واالإقليمية والعامليــة، وتبدو هذه 
التحــوالت بو�ســوح يف جمال العلــم والتكنولوجيا، مما يتطلب معه �ســرورة االهتمام بالتنمية الب�ســرية التي 
تهتم باالإن�ســان القادر على اإنتاج املعرفة وتطبيقاتها، وقد اأدى كل ذلك اإىل اأن تكون ال�ســمة الرئي�ســية لهذه 
املرحلة هي املناف�ســة امل�ســتمرة التي تعد اأهم عنا�ســرها يف اجلودة التي تهتم بها جميع املوؤ�س�ســات، ملا للجودة 
مــن تاأثــري حاكم يف تقرير حا�ســرها وم�ســتقبلها، ممــا اأدى اإىل تزايــد االهتمام برفع م�ســتوى جودة اخلدمة 
التعليمية على امل�ستوى املحلي والعاملي، فالعلم و�سيلة التقدم والرقي للمجتمعات، ومن ثم فاإن تطوير اخلدمات 

التعليمية �سرورة حتمية، لكي تتح�سن خمرجاته، وتغذى كافة �سرايني التنمية يف املجتمع.
واليمن كغريه من الدول وخ�سو�سًا الدول النامية يحتاج اإىل نظام للتعليم اجلامعي يت�سف بالكفاءة واجلودة 
العاليــة، فاليمن معــروف مبحدودية موارده الطبيعية مقارنــة بالبلدان العربية املجــاورة لها، ولذلك يحتاج 
اليمن اإىل تطوير موارده الب�سرية، لزيادة خمزونه من املعارف واملهارات واخلربات والقدرات التقنية، ليتمكن 
من حتقيق اأهدافه، والتحول اإىل اقت�ســاد قائم على املعرفة، ومبا ميكن من زيادة قدرته التناف�ســية لاللتحاق 
الفعــال باقت�ســاديات القــرن الواحد والع�ســرين. وللتعليم اجلامعــي دور موري يف هذا ال�ســاأن، وانطالًقا من 
ذلك فقد �ســهد التعليم اجلامعي اليمني تو�ســعًا كميًا وخ�سو�ســًا بعد حتقيق الوحدة يف 22 مايو 1990م، حيث 
اقت�ســر التعليــم اجلامعــي وعلــى مدى ع�ســرين عامًا مــن 1970م وحتى 1990م علــى جامعتي �ســنعاء وعدن، 
و�ســهدت ال�سنوات القليلة من عمر الوحدة 1990م تو�سعًا كبريًا يف اإن�ساء موؤ�س�سات التعليم اجلامعي احلكومي، 
ومل يقت�ســر هذا التو�ســع علــى التعليم اجلامعي احلكومي فقط، بل فتح املجال للقطــاع اخلا�ص، نتيجة لتزايد 
اأعداد الطالب، وزيادة الطلب على التعليم اجلامعي، واأ�ســبحت اجلامعات احلكومية غري قادرة على ا�ســتيعاب 
تلك االأعداد وتلبية ذلك الطلب، فبداأ القطاع اخلا�ص يف اإن�ساء اجلامعات االأهلية ل�سد العجز احلا�سل، كونه 

ميثل فر�سة ا�ستثمارية جديدة. 
وعلــى الرغــم من تزايد عدد اجلامعات احلكومية واالأهلية يف اليمــن، اإال اأن جودة اخلدمة التعليمية يف تلك 
اجلامعــات ال تــزال مثــار جدل ونقا�ص بــني الكثري من امل�ســتفيدين واملهتمني بق�ســايا اجلــودة والتعليم، فنجد 
الكثري من ال�سكاوى حول تدين م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية املقدمة يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي اليمني، 
وعلية فاإن البحث ي�سعى لتقييم م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب مل الدرا�سة، وحتديد اأثرها 

على م�ستوى ر�سا الطلبة.
مشكلة البحث وأسئلته:

�سهد التعليم العايل يف اجلامعات اليمنية تو�سعًا كميًا كبريًا يف ت�سعينيات القرن املا�سي، اإال اأن هذا التو�سع 
مل يواكبه حت�ســن يف نوعيته، وظل هذا التعليم الأ�ســباب متعددة تقليديًا، �ســواء يف فل�سفته واأهدافه وهياكله 
االإداريــة وبنائــه التنظيمــي، اأو يف متــوى براجمه واأ�ســاليب ونظم التقــومي املعتمدة فيه، كمــا ارتبط هذا 
التو�ســع بانخفا�ص يف م�ســتوى جودة التعليم، حيث توجد العديد من املوؤ�ســرات التي تعك�ص انخفا�ص م�ســتوى 
جودة التعليم يف اجلامعات اليمنية ب�ســفة عامة، ويف جامعة اإب ب�ســفة خا�ســة، منها �ســعف املرافق والبنية 
التحتيــة، فاغلب اجلامعات تفتقر اإىل املبنى اجلامعي واملكتبات والو�ســائل التعليمية واملختربات، وعدم ربط 
خطــط وبرامــج التعليم اجلامعي باحتياجات �ســوق العمل، واختالل التوازن بني عدد اأع�ســاء هيئة التدري�ص 
وعدد الطلبة، كما ال توجد اآليات واأدوات لتقييم اأداء اأع�ســاء هيئة التدري�ص وقيا�ص م�ســتوى جودة التعليم، 
اإ�سافة اإىل اأن املناهج واخلطط الدرا�سية ال تخ�سع للتقييم الدوري وامل�ستمر، ومدودية العالقة مع القطاع 
اخلا�ص والقطاعات االإنتاجية )اال�ســرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية وخطة العمل 
- 2010، 2006(. والأن الطلبة هم امل�ستهدفون االأ�سا�سيون باخلدمة التعليمية، فقد ارتاأينا  امل�ستقبلية 2006 
تقييم جودة اخلدمة التعليمية بجامعة اإب من خالل وجهة نظرهم، وعليه ميكن ترجمة م�ســكلة البحث اإىل 
جمموعة من الت�ســاوؤالت التي حتتاج من خالل التق�ســي والتحليل اإىل تقدمي اإجابات وا�ســحة، وتت�سمن هذه 

الت�ساوؤالت ما يلي:
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ما م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب؟  .1
2.  ما م�ستوى ر�سا الطلبة يف جامعة اإب عن اخلدمة التعليمية؟

هــل يوجــد اختــالف يف اجتاهــات الطلبــة نحو م�ســتوى جــودة اخلدمــة التعليميــة يف جامعــة اإب، وفقا   .3
الختالف )النوع االجتماعي، نوع الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي(؟

هل يوجد اختالف يف م�ســتوى ر�ســا الطلبة عــن اخلدمة التعليمية يف جامعــة اإب، وفقا الختالف )النوع   .4
االجتماعي، نوع الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي(؟

ما طبيعة العالقة بني م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب وم�ستوى ر�ساهم عنها؟   .5
ما اأهم اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية االأكر قدرة على تف�ســري التباين يف م�ســتوى ر�ســا الطلبة عن تلك   .6

اخلدمات؟ 
أهـداف البحث:

ي�سعى البحث اإىل حتقيق االأهداف التالية:
تو�سيف م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب.  .1

حتديد م�ستوى ر�سا الطلبة يف جامعة اإب عن اخلدمة التعليمية.  .2
التعرف اإىل مدى وجود اختالف يف اجتاهات الطلبة نحو م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب،   .3

وفقا الختالف )النوع االجتماعي، نوع الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي(.
حتديد مدى وجود اختالف يف م�ســتوى ر�ســا الطلبة عن اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب، وفقا الختالف   .4

)النوع االجتماعي، نوع الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي(.
التحقق من نوع وقوة العالقة بني م�ســتوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب وم�ســتوى ر�ســا الطلبة   .5

عن تلك اخلدمات.
حتديــد االأهميــة الن�ســبية الأبعاد جودة اخلدمــة التعليمية من حيث قدرتها على التنبوؤ مب�ســتوى ر�ســا   .6

الطلبة عنها.
 فروض البحث:

يف �سوء العر�ص ال�سابق مل�سكلة البحث، ميكن �سياغة الفرو�ص االآتية:
ال توجد فروق ذات داللة اإح�ســائية بني متو�ســطات اجتاهات الطلبة يف جامعة اإب نحو م�ســتوى جودة   .1

اخلدمة التعليمية املقدمة لهم، وفقا الختالف )النوع االجتماعي، نوع الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي(.
2.  ال توجــد فــروق ذات داللــة اإح�ســائية بني متو�ســطات اجتاهــات الطلبــة يف جامعة اإب مل الدرا�ســة 
نحو م�ســتوى ر�ســاهم عــن اخلدمة التعليميــة، وفقا الختالف )النــوع االجتماعي، نوع الكلية، وامل�ســتوى 

الدرا�سي(.
3.  ال توجد عالقة ذات داللة اإح�سائية بني اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية املقدمة من جامعة اإب وم�ستوى 

ر�سا الطلبة عن تلك اخلدمات.
أهمية البحث:

ي�ســتمد البحث اأهميته من اعتبارات عدة منها، يعد البحث امتدادا للجهود املبذولة يف مناق�ســة الق�سايا 
اخلا�ســة بجــودة التعليم اجلامعي، بهدف التو�ســل اإىل مزيــد من املعرفة املرتاكمة والتي ت�ســاعد على تنمية 
املفاهيم اخلا�ســة بهذا املجال، ومن ثم فاإن البحث قد ميثل اإ�ســافة للكتابات العلمية يف هذا املجال. واالإ�سهام 
يف �سياغة ال�سيا�سات واخلطط الفعالة لتح�سني جودة اخلدمة التعليمية املقدمة من اجلامعة مل الدرا�سة، 
مــن خــالل الك�ســف عــن طبيعة العالقــة بني متغــريات البحــث، وبالتــايل زيادة ر�ســا الطلبــة، ورفع م�ســتوى 
حت�سيلهم العلمي واملعريف، وتلبي احتياجات �سوق العمل املحلي واالإقليمي براأ�ص مال ب�سري يف جميع املجاالت 

والتخ�س�سات.

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.6


المجلة العربيـة لضمـان 130
جودة التعليم الجامعي

د. عبداهلل اأحمد العولقي 
املجلد احلادي ع�صر العدد )37( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.6

حدود البحث:
حدود مو�ســوعية: جودة اخلدمة التعليمية من حيث املفهوم، واالأبعاد، ومناذج قيا�ســها، ومفهوم ر�سا  	•

الطالب. 
اإب.  جامعة  بكليات  الدار�سون  الطلبة  ب�سرية:  حدود  	•

حدود زمنية: مت جمع البيانات االأولية يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2016 /2017م. 	•

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تزايــد االهتمام برفع م�ســتوى جــودة اخلدمة التعليميــة على امل�ســتوى املحلي والعاملي، نتيجة لل�ســكوى 
العامة من انخفا�ص م�ســتوى خريجي اجلامعات، وعدم تاأهيلهم مبا يتما�ســى مع متطلبات �ســوق العمل، ومن ثم 
تزايــد االهتمــام مبفهوم جودة اخلدمة التعليمية ومعايري قيا�ســها وتقييمها، وعلــى الرغم من هذا االهتمام، 
فمــازال مفهــوم جــودة اخلدمة التعليميــة ومعايري قيا�ســها وتقييمها تت�ســم بعدم الو�ســوح والتبايــن، ما اأدى 

.)Onditi & Wechuli, 2017( لالختالف حول طرائق قيا�ص اجلودة وموؤ�ســرات االأداء
مفهوم جودة اخلدمة التعليمية واأبعادها: 

ال�ســخ�ص  التــي تعنــي طبيعــة   )Qualitas( الالتينيــة الكلمــة  اإىل   )Quality(يرجــع مفهــوم اجلــودة
اأو طبيعــة ال�ســيء ودرجــة ال�ســالبة، وقدميــًا كانــت تعنــي الدقــة واالإتقــان، مــن خــالل قيامهــم بت�ســنيع 
االآثــار التاريخيــة والدينيــة يف متاثيــل وقــالع وق�ســور الأغرا�ــص التفاخــر بهــا، اأو ال�ســتخدامها الأغرا�ــص 
 احلمايــة )عبــوي، 2006(. وا�ســتخدم م�ســطلح اجلــودة الأول مرة يف الفكــر االإداري من قبل جــوران ودمينج 

 .)Annamdevula & Bellamkonda,2016(
العميــل"  احتياجــات  مقابلــة  علــى  اخلدمــة  اأو  املنتــج  "قــدرة  باأنهــا  اجلــودة   وتعــّرف 
)Heizer & Render, 2011, 222(. كمــا ي�ســفها عبداملح�ســن )2004، 160( باأنهــا "جمموعــة ال�ســفات 
واخل�سائ�ص واملعايري التي يجب توافرها يف املنتج اآو اخلدمة، ومبا يتطابق ويلبي رغبات وتف�سيالت العميل". 
وينظــر للجــودة من منظورين هما: وجهة نظر العميل، ووجهة نظر املوؤ�س�ســة، حيث ينظر العميل للجودة، من 
خــالل قيمــة املنتــج اأو اخلدمة، ومدى حتقيقها لرغباته، يف حني ترى املوؤ�س�ســة مدى مطابقــة جودة املنتج اأو 
اخلدمة للموا�سفات، فيتجه العميل ملنتج اأو خدمة عالية اجلودة، اعتمادًا على املفا�سلة بني ال�سعر واجلودة، 

.)Kotler & Keller, 2012( وت�سعى املوؤ�س�سة لتحقيق توقعات العميل يف كليهما
وتتفق العديد من الدرا�ســات منها اإدري�ص )1996، 2012(، اإدري�ص واملر�ســى )1993(، عبداملح�ســن )2004(، 
Shekarchizadeh وIqbalا )2012(،  ا  ،Rasliا ا)1985، 1988(،   Berryو Zeithamlا  ،Parasuraman
اKhalid و  ،Abdallaا  ،Elmadhoun اSalah،ا  ا)2017(،   Alabadlahا Đonlagić وFazlićا )2015(، 
 Fatahiasl ا،Gilavandا Saeed ا)2015(،Moosavi et al. ا)2017(، Manik وSidharta ا)2017(، 
وMajd ا)2017( يف اأن جــودة اخلدمــة مــن املفاهيــم املجــردة التي ي�ســعب تعريفها وتقييمها بدقة، ب�ســبب 
اخل�سائ�ص التي تنفرد بها اخلدمات مقارنة بال�سلع، مثل عدم امللمو�سية، واإنتاجها وا�ستهالكها يف نف�ص الوقت، 
ومن ثم عدم القدرة على تخزينها، اإال اأن هذه الدرا�سات تتفق اأي�سا على اأن مفهوم جودة اخلدمة ينعك�ص من 
خــالل تقييم العميل)امل�ســتفيد مــن اخلدمة( لدرجة االمتيــاز اأو التفوق الكلــى يف اأداء اخلدمة، اأو من خالل 
الوفاء مبتطلبات العمالء، اأو هي نتاج الفرق بني توقعات امل�ستفيد النهائي للخدمة املمتازة وبني اإدراكه الأداء 

اخلدمة التي يح�سل عليها بالفعل. 
ومبا اأن الربامج التعليمية التي تقدمها موؤ�س�ســات التعليم اجلامعي هي يف احلقيقة خدمة ولي�ســت �ســلعة، فاإن 

 .)Meštrović, 2017( التعريف ال�سابق ينطبق على مفهوم جودة اخلدمة التعليمية
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كما ميكن تعريف جودة اخلدمة التعليمية باأنها جممل ال�ســمات واخل�ســائ�ص التي تتعلق باخلدمة التعليمية، 
والتــي ت�ســتطيع اأن تفــي باحتياجــات الطــالب )Alabadlah, 2017, 4; Meštrović, 2017, 68(. كمــا 
يعــّرف العجمــي )2007، 136( جــودة اخلدمــة التعليميــة من خالل القيمة امل�ســافة التي تعنــي "مدى قدرة 
اخلدمــة التعليميــة على تطوير معارف الطالــب ومهاراته، وحتدد هذه القيمة من خــالل الفرق بني ما ميتلك 

الطالب من قيم عند التخرج، وما كان ميلكه عند االلتحاق باملنظمة التعليمية لتحقيق التميز يف االأداء".
وبالن�ســبة لتحديــد اأبعــاد جــودة اخلدمــة، فقــد تعــددت املحــاوالت من جانــب الباحثني للك�ســف عــن اأبعاد 
جــودة اخلدمــة. فعلــى �ســبيل املثال يــرى  Sasser  وزمــالوؤه عــام 1979 اأنه ميكــن التمييز بني ثالثــة اأبعاد 
 جلــودة اخلدمــة وهــى: اجلوانــب املاديــة، والت�ســهيالت، واالأفــراد. بينمــا تو�ســلت الدرا�ســة التــي قــام بهــا
 Lehtinen وLehtinen عــام 1982 اإىل اأن جــودة اخلدمــة تتج�ســد يف ثالثــة اأبعاد اأ�سا�ســية هي: اجلودة 
املاديــة التــي تتعلــق بالبيئة املحيطــة بتقدمي اخلدمة، وجودة املوؤ�س�ســة التــي تتعلق باالنطبــاع الذهني عن 
املوؤ�س�ســة التــي تقدم اخلدمة، واأخــريا اجلودة التفاعلية التي متثــل عمليات التفاعل بني العاملني باملوؤ�س�ســة 

اخلدمية والعمالء اأو امل�ستفيدين النهائيني )اإدري�ص، 2012؛ اخلياط واملر�سي، 2000(. 
وتو�سل .Parasuraman et alا )1985، 1988( اإىل حتديد اأبعاد جودة اخلدمة والتي يبني عليها العمالء 
توقعاتهــم  واإدراكاتهــم، وتتمثــل يف ع�ســرة اأبعاد ممثلة يف اجلوانــب املادية امللمو�ســة، واالعتمادية، ودرجة 
اال�ستجابة، واالت�سال، وامل�سداقية، واالأمان وال�سمان، والكفاءة، واملجاملة، ومعرفة العميل وفهمه، و�سهولة 
احل�سول على اخلدمة. ويف عام 1988 قام هوؤالء الباحثون بتخفي�ص االأبعاد ال�سابقة اإىل خم�سة اأبعاد فقط 

للحكم على جودة اخلدمة ممثلة يف:
اجلوانــب املادية امللمو�ســة: وت�ســمل املظهر اخلارجي للمبــاين واالأفراد، والتطــور التكنولوجي للمعدات   .1

واملواد وو�سائل االت�سال.  
2.  �سرعة اال�ستجابة: ت�سري اإىل �سرعة ا�ستجابة مقدمي اخلدمة ملطالب العمالء واحتياجاتهم.

االعتمادية، الثقة: وتعني درجة االت�ساق يف اأداء اخلدمة وتقدميها ب�سكل �سحيح من اأول مرة.  .3
االأمان وال�ســمان: تعني اإملام العاملني مبهام وظائفهم وب�ســكل ميكنهم من تقدمي خدمة خالية من اأي نوع   .4

من املخاطر.
التعاطف مع العميل: ت�سري اإىل ح�سن معاملة العميل وتقدير ظروفه اخلا�سة.  .5

وبالن�ســبة لتحديــد اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية، يوؤكــد Onditi وWechuli ا)2017( اأنُه ال يوجد اتفاق 
بــني الباحثــني حول حتديد االأبعاد التي يجب ا�ســتخدامها لتقييم جودة اخلدمــة التعليمية يف اجلامعات من 

خالل مراجعته لعدد من الدرا�سات التي تناولت قيا�ص وتقييم جودة اخلدمة التعليمية.
ومبا اأن الربامج التعليمية هي يف احلقيقة خدمة ولي�ست �سلعة تقوم بتقدميها هذه املوؤ�س�سات كاأحد خمرجاتها 

للمجتمع، كما اأن امل�ستفيد االأخري من هذه اخلدمات هو الطالب. 
ون�ســتعر�ص يف هــذا اجلــزء بع�ــص النمــاذج العلميــة امل�ســتخدمة يف قيا�ــص جــودة اخلدمــة، والتــي ميكــن 
 ا�ســتخدامها يف قيا�ــص جــودة اخلدمــة التعليميــة املقدمة يف اجلامعــات، ومن هــذه النماذج منــوذج الفجوات 
مقارنــة  علــى  النمــوذج  هــذا  ويعتمــد   )Parasuraman et al., 1985، 1988(اSERVQUAL
توقعــات العمــالء للخدمــة واالأداء الفعلــي لهــا، ومــن ثــم حتديــد الفجــوة بــني هــذه التوقعــات واالأداء، 
وميكــن التعبــري عنهــا باملعادلــة االآتيــة: جــودة اخلدمــة = التوقعــات – االأداء. وا�ســتخدمت هــذا املقيا�ــص 
 العديــد مــن الدرا�ســات لتقييــم جــودة اخلدمــة التعليميــة املقدمــة مــن اجلامعــات، منهــا درا�ســة كل مــن
اAlabadlahا)2017(،ا.Salah et alا)2015(، وFazlićا)2015(،   Đonlagićا)2012(،اRasli et al. 
اأ�ســارت  حيــث  وSidhartaا)2017(،ا.Gilavand et alا)2017(   Manik ا)2017(،ا   Moosavi et al.
النتائــج اإىل وجود فجوة �ســلبية بني جودة اخلدمــة التعليمية املقدمة للطالب وبــني توقعاتهم نحو اخلدمة 
التعليميــة املمتــازة. وعلــى الرغــم مــن القبول الو�ســع ملقيا�ــص SERVQUAL، فاإنــُه مل يخُل مــن االنتقادات 
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التــي تركــز يف جمموعهــا حــول تعقــد العمليات احل�ســابية التــي ينطوي عليهــا، و�ســعف قدراتهــا التنبوؤيه، 
وتاأ�سي�ســه علــى منــوذج الر�ســا ولي�ــص االجتاهــات، اإ�ســافة اإىل تفــاوت مقدرته علــى تف�ســري االختالفات يف 
مكونــات اجلــودة مــن �ســناعة اإىل اأخــرى )Cronin & Taylor, 1992؛ اإدري�ــص واملر�ســي، 1993(. وبنــاء 
 علــى االنتقــادات التي وجهت ملقيا�ــص SERVQUAL مت تقدمي منوذج االجتاهات نحــو اأداء اخلدمة املقدمة
 SERVPERFا )Cronin & Taylor, 1992, 1994(، ويعتمــد هــذا النمــوذج يف قيا�ــص جــودة اخلدمــة على 
االأداء الفعلــي للخدمــة املقدمة للعمــالء، وميكن التعبري عن ذلــك باملعادلة االآتية: جــودة اخلدمة = االأداء 
الفعلــي. ويتفــق هــذا النموذج مــع منــوذج ERVQUAL يف اأن كال منهما يعتمــد على االأبعاد اخلم�ســة جلودة 
اخلدمة )اجلوانب امللمو�ســة، واالعتمادية، و�سرعة اال�ستجابة، واالأمان وال�سمان، والتعاطف(. وا�ستخدمت 
هذا املقيا�ص العديد من الدرا�ســات لتقييم جودة اخلدمة التعليمية املقدمة من اجلامعات منها درا�ســة كل من 
و  Ahmadi وKhanا )2017(،ا   Imam Moosa،ا  ا   ،Saleem  ،)2016( ال�ســعيبي   ،)2017( ووزاين  زقــاي 
 SERVQUAL على مقيا�ص SERVPERF2009( تفوق مقيا�ص( اBrochado ويوؤكد .)ا )2011Bidarpoor
مقيا�ــص  اأن  Abdullahا )2005(  ويوؤكــد  مــن اجلامعــات.  املقدمــة  التعليميــة  يف قيا�ــص جــودة اخلدمــات 
SERVPERF اأثبت كفاءة يف قيا�ص جودة اخلدمات املقدمة من اجلامعات، وهو اأف�سل من تلك املقايي�ص املبنية 
على فجوة التوقعات، ويرجع ال�ســبب يف ذلك اأن اخلدمة التعليمية يف اجلامعات ي�ســتخدمها الفرد الأول مرة، 
وال تتكرر ب�سورة دورية يف حياته، وبالتايل فاإن التوقعات يف جمال اخلدمات التي ي�ستخدمها الفرد الأول مرة 
يف حياته تكون غري دقيقة )ال�ســعيبي، 2016(. وبالرغم من اأن درا�سة Abdullahا )2005( اأ�سادت مبقيا�ص 
SERVPERF، اإال اأنهــا تبنــت مقيا�ســا اآخر لتقييم جودة اخلدمــة التعليمية باجلامعــات املاليزية اأطلق عليه 
 )Ali, Zhou, Hussain, Nair, & Ragavan, 2016; Abdullah, 2006a,b,c( اHEDPERFمقيا�ــص
ويقي�ص اجلوانب االأكادميية واجلوانب غري االأكادميية وال�ســمعة وال�ســهرة للجامعة، وا�ســتخدم هذا املقيا�ص 
درا�ســة اأبــو وردة )2007( لتقييم جــودة اخلدمة التعليمية باجلامعات امل�ســرية، وكانت اأكــر االأبعاد قدرة 
علــى تف�ســري اجلودة، هي اجلوانب االأكادميية، يليها ال�ســهرة وال�ســيت، ثم اجلوانب غــري االأكادميية، واأخريًا 
ت�سهيالت الو�سول. كما ا�ستخدم  مقيا�صHEDPERF   درا�سة كل من ال�سعيبي وال�سهراين )2014(، والعجمي 

والتويجري )2016( لتقييم جودة اخلدمة التعليمية باجلامعات ال�سعودية.
ر�سا الطلبة:

نــاجت  اإىل  العميــل  ر�ســا  وي�ســري  اآخــر،  اإىل  �ســخ�ص  مــن  يختلــف  الر�ســا  الأن  معقــد،  مفهــوم  العميــل  ر�ســا 
Al-( املقارنــة بــني �ســعور العميــل قبــل ا�ســتخدام املنتــج اأو اخلدمــة  مــع االأداء الفعلــي للمنتــج اأو اخلدمــة
"Dulaimi, 2017(، فر�ســا العمــالء يعتمــد علــى كيفيــة مقابلــة املنتجــات اأو اخلدمــات لتوقعــات العمــالء 
اخلدمــة  اأداء  علــى  دالــة  عــن  عبــارة  العميــل  ر�ســا  اإن  حيــث   ،)Al-Dulaimi, 2017; Kotler,2000(
اأداء اخلدمــة عــن توقعــات العميــل، فــاإن العميــل يكــون يف حالــة  ، ففــي حالــة عجــز  املــدرك واملتوقــع 
كــون  حالــة  ويف  امل�ســتقبل،  يف  املنظمــة  مــع  التعامــل  ويــرتك  االأمــل،  وخيبــة  واال�ســتياء  ال�ســرور،  عــدم 
اأمــا يف حالــة جتــاوز  فــاإن العميــل �سي�ســعر بالراحــة والر�ســا،  اأداء اخلدمــة مطابقــا لتوقعــات العميــل، 
املنظمــة  بهــذه  وثيقــا  ارتباطــًا  مرتبطــا  العميــل  يبقــى  احلالــة  هــذه  يف  العميــل  توقعــات  اخلدمــة   اأداء 
 Al-Dulaimi, 2017; Kotler, 2000; Kotler & Keller, 2012; Meštrović، 2017; Parasuraman(

 .)et al., 1985

وي�ســري ر�ســا الطالــب  اإىل ال�ســعور الــذي ينتــاب الطالــب نتيجة حكمه مــن خــالل املقارنة بــني اأداء اخلدمة 
التعليميــة املقدمــة لــه مــن اجلامعــة وتوقعاتــه، فقيا�ــص ر�ســا الطالــب �ســبيه بح�ســاب االأربــاح واخل�ســائر 
لل�ســركات، فــاإذا كان م�ســتوى ر�ســا الطالــب مرتفعا فــاإن اجلامعــة يف حالة ربح وتفــوق، فقد حققــت اأهدافها 
باإك�ســاب الطالــب املعــارف واملهــارات والقــدرات امل�ســتهدفة، و�ســيكون الطالــب م�ســرورا ومبتهجــا بتح�ســيله 
العلمــي وحياتــه اجلامعيــة، ويتحــدث عــن اجلامعــة ب�ســكل اإيجابــي، وقــد يعــود بعــد التخــرج اللتحــاق 
بالربامــج التدريبيــة التــي تقدمهــا اجلامعــة، اأمــا اإذا كانــت م�ســتويات الر�ســا قريبة مــن توقعــات الطالب، 
فــاإن اجلامعــة تكــون يف حالــة ا�ســتقرار وت�ســعى للمحافظــة عليــه، وتطمــح اإىل الر�ســا املتفــوق، اأما الر�ســا 
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املتوا�ســع يف م�ســتويات اأقــل مــن املتوقــع، فاإنــه يــوؤدي اإىل اخل�ســارة، الأن اجلامعــة مل حتقــق اأهدافهــا وال 
 توقعــات طالبهــا الــذي قــد يــوؤدي النتقــال الطالــب اإىل جامعــة اأخــرى اأو قــد يتعامــل معهــا ب�ســكل �ســلبي 
)Sumaedi, Bakti, & Metasari, 2011; Al-Dulaimi, 2017؛ حل�ص، 2015؛ احلول، حنا�ص، وبا�سة، 

2015؛ �سيف، ال�سرطاوي، واالأقرع، 2014(. 
جودة اخلدمة التعليمية ور�سا الطلبة عنها:

بحثــت عــدد مــن الدرا�ســات طبيعــة العالقــة بــني م�ســتوى جــودة اخلدمــة التعليميــة يف موؤ�س�ســات التعليــم 
،)2017( ووزاين  زقــاوي  درا�ســة  تو�ســلت  حيــث  اخلدمــات،  تلــك  عــن  الطلبــة  ر�ســا  وم�ســتوى   اجلامعــي 
 Hasan، اIlias،ا Rahman وAbd Razaا)2009( اإىل وجــود عالقــة معنويــة اإيجابيــة بــني اأبعــاد جودة 
اخلدمــة التعليميــة ممثلــة يف )اجلوانــب امللمو�ســة، واالعتمادية، و�ســرعة اال�ســتجابة، واالأمان وال�ســمان، 
والتعاطف( وم�ستوى ر�سا الطلبة عنها يف اجلامعات. يف حني تو�سلت درا�سة �سيف واآخرون )2014( اإىل وجود 
عالقة اإيجابية بني جودة اخلدمات االأكادميية وغري االأكادميية  يف اجلامعات احلكومية االأردنية وم�ســتوى 
ر�سا الطلبة عنها. كما اأكدت درا�سة. Ali et alا)2016( اإن اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية ممثلة يف اجلوانب 
االأكادمييــة واجلوانــب غري االأكادميية وال�ســمعة وال�ســهرة للجامعــة يف اجلامعات املاليزيــة احلكومية توؤثر 
اإيجابيا يف تعزيز م�ستوى ر�سا الطلبة الوافدين اإليها، مما يوؤثر يف حت�سني ال�سورة الذهنية للجامعات املاليزية 
ويزيد من والء الطلبة لها. يف حني بينت درا�سة Annamdevula وBellamkondaا)2016( وجود تاأثري 
اإيجابي مبا�ســر جلودة اخلدمة التعليمية باجلامعات الهندية وم�ســتوى ر�سا الطلبة عنها، كما اأن ر�سا الطلبة 
عن اخلدمة التعليمية يتو�ســط العالقة بني جودة اخلدمة التعليمية وتعزيز والء الطلبة لها. بينما تو�ســلت 
درا�ســة Seng وLingا)2013( اإىل وجود عالقة معنوية اإيجابية بني اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية ممثلة 
يف )التفاعل بني ع�ســو هيئة التدري�ص والطالب، واأ�ســلوب التقييم، وطرائق التدري�ص، واملرافق والتجهيزات، 
واملكتبــة( يف موؤ�س�ســات التعليــم اجلامعــي املاليزية وتعزيز م�ســتوى ر�ســا الطلبة يف اجلامعــات املاليزية. ويف 
ال�ســياق نف�ســه اأكدت درا�ســة Kara،اTanui وKalaiا)2016( وجود عالقة معنوية اإيجابية بني اأبعاد جودة 
اخلدمــة التعليمية ممثلة يف )قاعات التدري�ص، وخدمات املكتبة، وتوفري خدمة االنرتنت، والكتاب اجلامعي، 
وجودة اخلدمة االإدارية، وجودة ع�ســو هيئة التدري�ص، وجودة اأ�ســلوب التقييم )االمتحانات(، وجودة نظام 
رعايــة الطلبــة، وجــودة العملية التعليميــة( يف اجلامعــات احلكومية يف كينيا وتعزيز م�ســتوى ر�ســا الطلبة 
عنهــا. كما اأكدت درا�ســة احلول واآخرون )2015( وجود عالقة اإيجابية بــني اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية 
ممثلــة يف )جودة النظــام االإداري، واأع�ســاء هيئة التدري�ص، والربنامــج التعليمي، والتكنولوجيــا التعليمية، 
Wechuliو Onditi و�ســوؤون الطلبــة، وخدمــات املكتبــة( وم�ســتوى ر�ســا الطلبــة. يف حــني اأكــدت درا�ســة
ا)2017( مــن خــالل مراجعتــه لعدد من الدرا�ســات التي تناولت قيا�ــص وتقييم جودة اخلدمــة التعليمية، اأن 

جــودة اخلدمــة التعليمية يف اجلامعات لها تاأثري كبري على ر�ســا الطلبة، ولذلك يجب على اجلامعات اأن ت�ســع 
اآليــات جلمــع ردود فعــل الطلبة لتمكينهم من حتديد اأبعــاد جودة اخلدمة التي تهم طالبها، من اأجل �ســياغة 
 ال�سيا�ســات واخلطــط الفعالــة لتح�ســني اأبعاد جودة اخلدمــة التعليمية التي تهــم الطلبة، كما اأكدت درا�ســة
Meštrović Saifا)2014(،ا Bhaya وJassmyا)2016(،ا  Al-Dulaimi،ا  ا Al-Alak وAlnaserا)2012(،    
 )2017(، .Saleem et alا)2017( اأنــُه كلمــا زاد م�ســتوى جــودة اخلدمــة التعليميــة يف موؤ�س�ســات التعليــم 

اجلامعي، كلما زاد م�ستوى ر�سا الطلبة عنها.
ومن ناحية اأخرى، �ســعت عدد من الدرا�ســات لقيا�ص م�ستوى ر�ســا الطلبة عن اخلدمة التعليمية يف اجلامعات، 
حيث تو�سلت درا�سة حل�ص )2015( اإىل اأن هناك ر�سا من قبل طلبة املاج�ستري باجلامعة االإ�سالمية بالن�سبة 
الأداء اأع�ســاء هيئــة التدري�ص، ومكتبة اجلامعة، والعملية التعليمية ب�ســكل عام، وكان م�ســتوى ر�ســا الطلبة 
Olel وOandaا)2011( اإىل وجود  منخف�ســا بالن�ســبة للقاعــات الدرا�ســة. كمــا تو�ســلت درا�ســة Gudo،ا
انخفا�ص يف م�ســتوى جودة اخلدمة التعليمية التي تقدمها اجلامعات احلكومية يف كينيا، اإ�ســافة اإىل �ســعف 
م�ســتوى ر�ســا الطلبة الذي جاء نتيجة لالزدحام والتزايد امل�ســتمر يف اأعداد الطلبة، وعــدم كفاية االأجهزة 
واملعــدات، و�ســعف اأنظمة االإر�ســاد والدعــم، وطريقة االمتحانات، ونق�ص املرافق الريا�ســية. بينما تو�ســلت 
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Cristian وCodrutaا)2011( اإىل اأن ر�ســا الطلبــة عــن جــودة اخلدمــة التعليميــة يف  Irimie،ا درا�ســة 
اجلامعــات الرومانيــة مرتفع عن املحتوى االأكادميي والربامج واالمتحانات واإعداد الطلبة ل�ســوق العمل. كما 
Danish وUsmanا)2010( اأن الطلبة را�سون عن اخلدمة التعليمية التي تقدمها  اأظهرت درا�ســة Malik، ا
معاهــد التعليــم العايل يف باك�ســتان، فيما يتعلق ببعد امللمو�ســية وامل�ســداقية والتعاطف، ومل يكونوا  را�ســني 

بدرجة كبرية عن مواقف ال�سيارات واملختربات وخدمات املطاعم ونظام ال�سكاوى. 
يف حني بحثت درا�سة Al-Dulaimiا)2017( مدى ر�سا الطلبة عن اخلدمات التعليمية التي تقدمها اجلامعات 
برومانيا والعراق، وبينت النتائج اأن م�ستوى ر�سا الطلبة يف اجلامعات الرومانية اأعلى من م�ستوى ر�سا الطلبة 

يف اجلامعات العرقية.
منهجية البحث وإجراءاته:

 منهج البحث: 
يتعلــق هــذا البحــث بدرا�ســة االجتاهــات التقوميية لطلبــة بجامعــة اإب، وذلك نحو م�ســتوى جــودة اخلدمة 
التعليمية، وم�ســتوى ر�ســا الطالب، وبالتايل فاإن ت�ســميم هذا البحث يعتمد على املدخل الو�ســفي التحليل يف 
البحوث االإن�ســانية، وذلك بغر�ص و�ســف اخل�سائ�ص واملتغريات اخلا�سة مب�سكلة البحث وكذلك العالقات بني 

هذه املتغريات، والتي تتمثل يف جودة اخلدمة التعليمية كمتغري م�ستقل، ور�سا الطلبة كمتغري تابع.
جمتمع وعينة البحث:

يتمثــل جمتمــع البحث يف جميع الطلبة بكليــات جامعة اإب، وعددهم )14735( طالبا، واجلدول )1( يو�ســح 
ذلك: 

جدول )1(: عدد الطلبة يف كليات جامعة اإب

العينةعدد الطالبا�سم الكلية
1334885.كلية الرتبية

2154039.كلية الهند�صة والعمارة 

357115.كلية الزراعة والطب البيطري 

4203952.كلية العلوم 

569418.كلية طب الأ�صنان 

6157840.كلية الآداب 

74965126.كلية العلوم الإدارية 

14735375االإجمايل

   * امل�صدر: اإح�صائيات الإدارة العامة لنظم املعلومات يف نيابة �صوؤون الطالب،2017م
ونظــرًا لكرب حجم جمتمع البحث و�ســعوبة الو�ســول جلميــع مفرداته، اإ�ســافة اإىل القيود اخلا�ســة بالوقت 
والتكلفة املرتبطة بهذا النوع من البحوث، فقد تقرر االعتماد على اأ�سلوب واإجراءات العينات جلمع البيانات 

االأولية الالزمة.  
ويعتمــد هــذا البحث على عينة واحدة م�ســتقلة، وهــي عينة الطلبة يف كليات جامعة اإب مل الدرا�ســة، ومت 
حتديد حجم العينة من اإجمايل الطلبة، با�ستخدام ال�سيغة الريا�سية التالية )ريت�سارد وجن�سون، 1998(:

 

 ف( -1ف)×ن×2ت
 

Δ2 ف( -1ف ) 2ن +ت 
 ع =
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حيث اإن:
ع = حجم العينة

1.96  = % وهي  ت = الدرجة املعيارية املقابلة لدرجة الثقة 95 
% ف = ن�سبة النجاح يف التوزيع ومن ثم فاإن ن�سبة النجاح = ن�سبة الف�سل = 50 

% Δ = ن�سبة اخلطاأ امل�سموح به = 5 
ن  = حجم املجتمع 14735 طالبا  

وبا�ستخدام املعادلة ال�سابقة يت�سح اأن حجم العينة :

ومت توزيــع العــدد االإجمــايل لعينة الطلبة وفقًا لقاعدة التخ�ســي�ص املتنا�ســب مع حجم عــدد الطالب يف كل 
كليــة، وقــد مت توزيــع 375 قائمة ا�ستق�ســاء على الطلبة يف كليــات جامعة اإب، وبلغ عدد قوائم اال�ستق�ســاء 
%، واجلدول )2( يو�ســح خ�ســائ�ص عينة الطلبة يف  ال�ســاحلة لتحليل 332 قائمة مبعدل ا�ســتجابة 88.53 

جامعة اإب مل الدرا�سة.
جدول )2(: خ�صائ�ض عينة البحث

الن�سبةالعدداخل�سائ�ص
%182ذكر- النوع  54.8

%150اأنثى   45.2
%332املجموع  100

%184اإن�صانية- نوع الكلية  55.2
%148علمية  44.8

%332املجموع  100

%120الثاين- امل�صتوى الدرا�صي  36.14

%110الثالث  33.13
%102الرابع  30.73

%332املجموع  100

اأداة البحث وطرائق جمع البيانات: 
اعتمــد هــذا البحث ب�ســفة رئي�ســية على ت�ســميم قائمة ا�ستق�ســاء موجهــه للطلبة، مبختلف كليــات جامعة 
اإب، والبالــغ عددهــا )7( كليــات، وقد روعي يف ت�ســميمها الب�ســاطة وال�ســهولة والو�ســوح، وترتيب االأ�ســئلة 
والعبــارات ح�ســب ت�سل�ســل عوامــل البحــث، ومت تخ�ســي�ص ال�ســفحة االأوىل لتقــدمي البحــث والهــدف منه، 
وطلــب التعــاون يف ا�ســتيفاء بيانــات اال�ستق�ســاء، اأمــا ال�ســفحات االأخــرى فقــد ا�ســتملت علــى اأربعة اأ�ســئلة 
SERVPERF رئي�ســية، خ�ســ�ص ال�ســوؤال االأول لقيا�ص م�ســتوى جودة اخلدمة التعليمية با�ســتخدام  مقيا�ص 
)Cronin & Taylor, 1992, 1994( وي�ســم خم�ســة متغــريات رئي�ســية، تتلخ�ــص يف )اجلوانــب امللمو�ســة، 
وال�ســوؤال  فرعيــا.  متغــريا  ع�ســرين  والتعاطف(وت�ســم  وال�ســمان،  واالأمــان  واال�ســتجابة،  واالعتماديــة، 
الثــاين خ�ســ�ص لقيا�ــص م�ســتوى ر�ســا الطلبــة مــن خــالل طريقــة االإقــرار ال�سخ�ســي املبا�ســر، وفقــا لنمط 

 

(1.96)2  ×14735×0.5 (1- 0.5) 
 

(0.05)2  ×14735 (+1.96)2  ×0.5 (1- 0.5) 
= 

 
 طالبا 375= 
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 مقيا�ــص التمايــز امل�ســاد للمعــاين )Semantic Differential Scale( والــذي يقي�ــص خا�ســية واحــدة 
)احلول واآخرون، 2015(. وال�ســوؤال الثالث خ�ســ�ص لقيا�ص نوع الكلية )علمية، اإن�ســانية(. وال�ســوؤال الرابع 

خ�س�ص لقيا�ص بع�ص املتغريات الدميوغرافية )النوع االجتماعي، وامل�ستوى الدرا�سي(.
وجتدر االإ�ســارة هنا، اإىل اأنُه مت جمع البيانات اخلا�ســة باال�ستق�ســاء با�ســتخدام طريقة الزيارة الق�ســرية، 
لت�ســليم قائمة االأ�ســئلة باليد، و�ســرح طبيعة اال�ستق�ســاء واأهدافــه، ثم تركها ليتم االإجابــة عنها يف الوقت 
واملكان املنا�ســبني للم�ستق�ســى منهم، ثم جمعها عن طريق املقابلة ال�سخ�ســية الق�ســرية مرة اأخرى، وا�ســتعان 

الباحث بفريق من طالب م�ستوى رابع �سعبة اإدارة االأعمال لتوزيع قوائم اال�ستق�ساء وجمعها.
تقييم االعتمادية وال�سالحية للمقايي�ص امل�ستخدمة يف البحث:

متثلت اخلطوة االأوىل يف عملية حتليل البيانات االأولية اخلا�سة بهذه الدرا�سة يف ماولة تقييم االعتمادية 
)Reliability( وال�سالحية )Validity( للمقايي�ص التي اعتمدت عليها الدرا�سة احلالية، وذلك بهدف تقليل 
اأخطــاء القيا�ــص الع�ســوائية، وزيادة درجة الثبات يف املقايي�ص امل�ســتخدمة يف الدرا�ســة احلاليــة من ناحية، 
والتو�ســل اإىل مقايي�ــص ميكــن االعتماد عليها يف درا�ســات م�ســتقبلية مــن ناحية اأخرى، حيــث مت التحقق من 
�ســدق املقايي�ص امل�ســتخدمة يف الدرا�ســة احلالية من خالل اإخ�ســاع القائمة للتحكيم )ال�سدق الظاهري( من 
قبل املخت�ســني يف ق�ســم اإدارة االأعمال بالكلية اإىل جانب عر�ص القائمة على بع�ص م�ســوؤويل اجلودة بكليات 

اجلامعة مل الدرا�سة للتعليق عليها ومراجعتها، ومن ثم اإجراء بع�ص التعديالت يف بنود املقيا�ص.
كما مت ا�ســتخدام اأ�ســلوب معامل االرتباط األفا )Alpha Correlation Coefficient(، باعتباره من اأكر 
اأ�ســاليب حتليل االعتمادية داللة يف تقييم درجة االت�ســاق الداخلي بني متويات اأو بنود املقيا�ص اخلا�ســع 
لالختبار، ويف حتديد مدى متثيل متويات اأو بنود املقيا�ص للبنية االأ�سا�سية املطلوب قيا�سها ولي�ص �سيئًا اآخر، 
واأن احلد املقبول ملعامل االرتباط األفا 0.60 ، وذلك وفقًا مل�ســتويات حتليل االعتمادية يف العلوم االجتماعية 
)Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010؛ اإدري�ص، 2007(. ومت تطبيق اأ�ســلوب االرتباط األفا على 
مقيا�ــص جودة اخلدمة التعليمية، وذلك ب�ســورة اإجمالية للمقيا�ــص ككل ولكل متغري من املتغريات التي يتكون 
منهــا املقيا�ص على حــدة. واأظهرت نتائج حتليل االعتمادية اأن مقيا�ص جودة اخلدمة التعليمية ككل ي�ســاوي 
نحو 0.94 وهو موؤ�ســر لدرجة عالية من االعتمادية، واجلدول )3( يو�ســح درجة االت�ساق الداخلي ملحتويات 

املقيا�ص امل�ستخدمة يف البحث.
جدول )3(: تقييم درجة الت�صاق الداخلي بني حمتويات املقيا�ض امل�صتخدمة يف البحث )خمرجات حتليل العتمادية(

معامل الثبات )Alpha(عدد العباراتاملتغيــــــــــرات
40.74اجلوانب امللمو�صة1

40.79العتمادية2

40.68ال�صتجابة3

40.84الأمان وال�صمان4

40.86التعاطف5

200.94اإجمايل مقيا�ص جودة اخلدمة التعليمية

  * مت تطبيق هذا الأ�صلوب على كل بعد من اأبعاد املقيا�ض اخلا�صع لالختبار على حدة، بالإ�صافة اإىل املقيا�ض الإجمايل
وبنــاء علــى نتائــج التحليــل ال�ســابق، فــاإن املقيا�ص امل�ســتخدم  يف البحــث، يتمتع بدرجــة عالية من االت�ســاق 

الداخلي، وميكن االعتماد عليه.
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االأ�ساليب االإح�سائية:
اعتمد الباحث على عدد من اأ�ساليب التحليل االإح�سائية املنا�سبة لطبيعة متغريات وبيانات البحث با�ستخدام 

برنامجSPSS ، وهي:
االإح�ســاء الو�سفي، با�ستخدام املتو�ســط واالنحراف املعياري، لتحديد م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية   -
يف جامعة اإب، وم�ســتوى ر�ســا الطلبة عنها، ولتحديد معايري اال�ســتجابة علــى االأداة مت اتباع اخلطوات 

االإح�سائية االآتية:
Ԁ 4=1 - حتديد املدى = اأعلى اإجابة متوقعه على العبارة – اأقل درجة =5 
Ԁ  ،الفئــات تكــون  وبالتــايل   .0.8  =5/  4  = الفئــات  عــدد  املــدى/   = الفئــة  طــول   حتديــد 

كما يو�سح اجلدول )4(.
جدول )4(: حدود فئات املقيا�ض والتقدير الفظي لها

التقدير اللفظياالأوزان املئويةحدود الفئة
1.8 - 10.36 - �صعيف جدا0.2 

2.6 -  1.80.52 - �صعيف0.36 
3.4 -  2.60.68 - متو�صط0.52 
4.2 -  3.40.84 - عايل0.68 
5 -  4.2100 - عايل جدا0.84 

اختبار T.Test لتحديد مدى وجود اختالف يف اجتاهات الطالب نحو م�ســتوى جودة اخلدمة التعليمية   -
يف جامعة اإب، وم�ستوى ر�سا الطالب، وفقًا الختالف النوع االجتماعي، ونوع الكلية.

اأ�ســلوب حتليــل التبايــن اأحــادي االجتــاه )One-Way ANOVA( لتحديــد مدى وجــود اختالف يف   -
اجتاهات الطلبة يف جامعة اإب، نحو م�ستوى ر�سا الطلبة وفقا الختالف امل�ستوى الدرا�سي.

اأ�ســلوب حتليل االنحدار واالرتباط املتعــدد )Multiple Regression and Correlation(، لتحقق   -
من نوع وقوة العالقة بني جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب وم�ستوى ر�سا الطلبة.

نتائج البحث ومناقشته:
تنــاول الباحــث يف اجلــزء االأول مــن البحث النواحــي املنهجية، وما يرتبــط مبتغريات البحــث من اإطار 
مفاهيمي مقدمًا بذلك املربرات للقيام بها، ويف اجلزء الثاين من البحث، يناق�ص الباحث نتائج حتليل البيانات 
االأولية، التي مت جمعها ومراجعتها ومعاجلتها اإح�ســائيًا، على النحو الذي ي�ســاعد يف االإجابة عن ت�ســاوؤالت 

البحث والتحقق من �سحة فر�سياته وحتقيق اأهدافه.
االإح�ساء الو�سفي ملتغريات البحث: 

يناق�ــص هــذا اجلزء نتائج التحليل االإح�ســائي الو�ســفي اخلا�ص باالإجابــة عن ال�ســوؤالني االأول والثاين لهذا 
البحث، املتعلق بو�ســف بتحديد م�ســتوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب، وم�ســتوى ر�ســا الطلبة عنها، 
وفــق اجتاهــات الطلبــة، ولتحقيق ذلك، مت تطبيق املتو�ســط احل�ســابي، واالنحــراف املعيــاري، واجلدول )5( 

يو�سح ذلك. 
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جدول )5(: التو�صيف الإح�صائي ملتغريات البحث

 االنحرافاملتو�سطالعبارةماالأبعاد
املعياري

الن�سبة 
%

 التقدير
الفظي

 اجلوانب
امللمو�صة

توفر جامعة اإب اأحدث الأدوات 1
واملعدات التكنولوجية لتقدمي اخلدمة 

 �صعيف1.710.930.34
جدا

يتمتع جميع العاملني من الفئات 2
املختلفة باجلامعة باملظهر احل�صن 

متو�صط2.631.150.52

تتميز اجلامعة اأنها نظيفة وموؤثثة 3
وجذابة 

�صعيف2.191.120.43

توجد اأماكن مالئمة لتقدمي اخلدمة 4
التعليمية باجلامعة  

�صعيف2.361.110.47

�صعيف2.220.820.44املتو�سط االإجمايل للجوانب امللمو�سة

يتميز العاملون يف الكلية بالدقة وعدم 5العتمادية
اخلطاأ يف تقدمي اخلدمة  للطالب

�صعيف2.291.120.45

توؤدي الكلية اخلدمات للطالب يف 6
املواعيد املحددة 

�صعيف2.261.130.45

حتتفظ الكلية ب�صجالت وملفات 7
جلميع الطالب 

متو�صط3.071.080.61

العاملون يف الكلية ميتلكون املعارف 8
واخلربات الكافية املتعلقة بتقدمي 

اخلدمة للطالب والرد على 
ا�صتف�صاراتهم 

�صعيف2.611.160.52

�صعيف2.550.920.51املتو�سط االإجمايل لالعتمادية

يقدم العاملون يف الكلية اخلدمة 9ال�صتجابة
للطالب ب�صرعة 

�صعيف1.991.020.39

يقوم العاملون يف الكلية بالرد الفوري 10
على ا�صتف�صارات الطالب  مهما كانت 

درجة ان�صغالهم

�صعيف1.860.960.37

يتم اإخبار الطالب مبواعيد تقدمي 11
اخلدمات والإنتهاء منها بدقة 

�صعيف2.191.070.43

يتوفر لدى العاملني بالكلية ال�صتعداد 12
الدائم للتعاون مع الطالب 

�صعيف2.271.080.45

�صعيف2.070.850.41املتو�سط االإجمايل لال�ستجابة
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جدول )5(:يتبع

 االنحرافاملتو�سطالعبارةماالأبعاد
املعياري

الن�سبة 
%

 التقدير
الفظي

 الأمان
وال�صمان

�صلوك جميع العاملني بالكلية يجعلني 13
اأ�صعر بالأمان.

�صعيف2.411.220.48

حتافظ الكلية على �صرية املعلومات 14
اخلا�صة بالطالب 

 �صعيف2.781.210.55

�صهرة اجلامعة وخرباتها تعطيني 15
�صعور بالأمان والثقة 

متو�صط2.721.280.54

اخلدمات التعليمية التي تقدمها 16
اجلامعة تتفق مع اخلدمات املعلن 

عنها

�صعيف2.361.200.47

�صعيف2.561.010.51املتو�سط االإجمايل لالأمان وال�سمان

ت�صع اإدارة الكلية م�صلحة الطالب يف 17التعاطف
مقدمة اهتماماتها

�صعيف2.051.120.41

يتعامل العاملون يف الكلية مع الطالب 18
بود ولياقة وح�صن خلق 

�صعيف2.271.130.45

يقدر العاملون يف الكلية ظروف 19
الطالب ويتعاطفون معهم 

�صعيف 2.201.130.44

يتوفر لدى العاملني بالكلية الروح 20
املرحة وال�صادقة يف التعامل مع 

الطالب 

�صعيف2.251.140.45

�صعيف2.190.960.43املتو�سط االإجمايل للتعاطف

�صعيف2.320.780.46اإجمايل مقيا�ص جودة اخلدمة التعليمية

�صعيف2.540.910.50ر�سا الطالب عن اخلدمة التعليمية املقدمة لهم

تبني نتائج اجلدول )5( اأن بعد االأمان وال�ســمان يحتل املرتبة االأوىل، مبتو�ســط )2.56(، وبانحراف معياري 
)1.01(. وياأتي بعد االعتمادية يف املرتبة الثانية، مبتو�سط )2.55(، وبانحراف معياري )0.92(، يليها بعد 
جودة اجلوانب امللمو�ســة مبتو�ســط )2.22(، وبانحراف معيــاري )0.82(، كما ياأتي بعــد التعاطف يف املرتبة 
الرابعة مبتو�ســط )2.19( وبانحراف معياري )0.96(. واأخريًا فاإن بعد اال�ستجابة تاأتي يف املرتبة االأخرية، 
مبتو�ســط )2.07(، وبانحــراف معيــاري )0.85(، وفقــا لالجتاهــات التقوميية لطلبة مل�ســتوى جــودة اخلدمة 
التعليمية املقدمة لهم من جامعة اإب. وب�سفة عامة، فاإن املتو�سط االإجمايل مل�ستوى جودة اخلدمة التعليمية 
بجامعــة اإب مل الدرا�ســة بلــغ )2.32(، وبانحراف معياري )0.78(. وهذا ي�ســري اإىل �ســعف اإيجابية كافة 
اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية املقدمة من اجلامعة مل الدرا�سة وعدم مالءمتها لرغبات الطلبة وتوقعاتهم، 
وهذا يف�ســر وجود ق�ســور يتمثل يف �سعف اجلوانب امللمو�ســة، من حيث وجود ق�سور �سديد يف البنية التحتية 
لكليات اجلامعة، وعدم توفري اجلامعة الأحدث االأدوات واملعدات التكنولوجية لتقدمي اخلدمة، كما اأن اأماكن 
تقدمي اخلدمة التعليمية باجلامعة غري منا�ســبة، حيث يوجد �ســعف �سديد يف توفر م�سادر املعرفة )الدوائر 
التلفزيونية، والقنوات التعليمية، واالنرتنت(، وق�ســور �ســديد يف جتهيزات القاعات الدرا�سية، من حيث عدم 
توافر الو�ســائط التعليمية، �ســواء ال�ســمعية اأو الب�ســرية اأو االإي�ســاحية )ر�ســوم، وخرائط(، وعدم مالءمة 
القاعة الدرا�ســية لعدد الطالب وخ�سو�ســا الكليات االإن�ســانية، وعدم توافر اجلو املالئم يف القاعة الدرا�سية 
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من حيث االإ�ســاءة، والتهوية، واملقاعد الدرا�ســية، كما يوجد ق�سور �ســديد يف توافر املعامل احلديثة الالزمة 
للدرا�سة والتدريبات العملية داخل الكليات، اإ�سافة اإىل وجود ق�سور �سديد يف املكتبة املركزية، و�سعف توفر 
مكتبات خا�سة بكل كلية، اإ�سافة اإىل عدم توافر العديد من املرافق اخلا�سة باخلدمات الطالبية وم�ستلزماتها 
يف خمتلف كليات اجلامعة مثل املالعب الريا�ســية، املطاعم والكافيرتيات، العيادات الطبية، اأماكن الت�ســوير 

والطباعة، اأماكن اال�سرتاحة، املواقف، امل�ساجد....الخ. 
كمــا يوجــد �ســعف يف درجــة االعتماديــة وفــق اجتاهات الطلبــة، حيــث ال تــوؤدي الكليات اخلدمــات لطالب 
ح�ســب املواعيــد املحــددة، حيث يوجد �ســعف يف التزام ع�ســو هيئــة التدري�ص مبواعيد املحا�ســرة و�ســاعات 
العمــل املكتبيــة، قــد يرجع ذلك اإىل عــدم التفرغ التام لكثري من اأع�ســاء هيئــة التدري�ص للعمليــة التعليمية 
والبحثية، حيث ين�ســغل عدد كبري منهم يف اأعمال خارج اجلامعة، و�ســاعد يف ذلك انخفا�ص مرتبات اأع�ســاء 
هيئة التدري�ص، وعدم وجود �سوابط دقيقة تكفل متابعة قيام اأع�ساء هيئة التدري�ص بواجباتهم التعليمية 
والبحثيــة، اإ�ســافة اإىل �ســعف االلتزام باخلطة الدرا�ســية ومواعيد بداية الف�ســل الدرا�ســي واالنتهاء منه 
بدقة، كما اأن العاملني يف الكليات ال ميتلكون بع�ص املعارف واخلربات الكافية املتعلقة بتقدمي اخلدمة لطلبة 
والرد على ا�ستف�ســاراتهم، حيث يوجد ق�ســور يف تو�ســيل املادة العلمية بالطريقة املنا�ســبة التي تتفق وميول 

الطلبة ورغباتهم، و�سعف يف ا�ستخدام الو�سائل التعليمية التي ت�سهل تو�سيل املادة العلمية. 
كما يوجد �سعف يف درجة �سرعة اال�ستجابة الحتياجات الطلبة، وال يتوفر لدى العاملني بالكليات اال�ستعداد 
الدائم للتعاون مع الطالب، كما يوجد ق�ســور يف االهتمام باإ�ســراك الطلبة باملناق�ســات واإبداء الراأي، و�سعف 
يف ت�سجيعهم على العمل التعاوين، اإ�سافة اإىل �سعف اهتمام اإدارة الكليات ب�سكاوى الطلبة ومقرتحاتهم. كما 
يوجــد �ســعف يف االأمان وال�ســمان، حيــث اإن اخلدمات التعليمية التــي تقدمها اجلامعة ال تتفــق مع اخلدمات 
املعلن عنها ب�ســكل كبري، وال تتميز اجلامعة بال�ســهرة وال�ســيت على امل�ســتوى املحلي واالإقليمي، اإ�سافة اإىل اإن 
اإدارة الكليات ال ت�سع م�سلحة الطلبة يف مقدمة اهتماماتها، ولكن ت�سع امل�سالح ال�سخ�سية ال�سيقة اأواًل.  كما 
ال يقــدر العاملــون يف الكليات ظروف الطلبة ويتعاطفون معهم، وال يتوفر لدى العاملني بالكليات الروح املرحة 
وال�ســادقة يف التعامل مع الطلبة، واأخريا ات�ســح �ســعف ر�ســا الطلبة عن اخلدمات التعليمية املقدمة لهم من 

اجلامعة مل الدرا�سة. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مع نتائج بع�ص الدرا�ســات ال�ســابقة، منهــا درا�ســة. Gudo  etalا)2011( التي اأكدت 
وجــود انخفا�ص يف م�ســتوى جودة اخلدمــة التعليمية التي تقدمها اجلامعات احلكومية يف كينيا، اإ�ســافة اإىل 
�ســعف م�ســتوى ر�ســا الطلبة عن اخلدمة التعليمية. ودرا�ســة ال�ســعيبي )2016( التي تو�ســلت اإىل اأن تقييم 
الطلبــة جلــودة اخلدمــة التعليمية يف جامعة ذمار واحلكمة كانت دون املتو�ســط جلميــع اأبعاد جودة اخلدمة 
التعليمية )اجلوانب امللمو�ســة، واالعتمادية، واال�ستجابة، واالأمان وال�ســمان، والتعاطف(. وتتناق�ص نتائج 
هــذه الدرا�ســة مــع نتائــج درا�ســة. Malik  etal ا)2010( التــي تو�ســلت اإىل اأن الطلبة را�ســون عن اخلدمة 
التعليمية التي تقدمها معاهد التعليم العايل يف باك�ستان فيما يتعلق ببعد امللمو�سية، امل�سداقية، والتعاطف.

تو�سيف اجتاهات الطلبة نحو م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب وم�ستوى ر�سا الطلبة عنها، وفقا 
الختالف النوع االجتماعي، ونوع الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي:

يناق�ــص هذا اجلــزء نتائج التحليل االإح�ســائي اخلا�ص باالإجابة عن ال�ســوؤالني الثالث والرابــع لهذا البحث، 
املتعلــق بتحديد مــدى وجود اختالف يف اجتاهات الطلبة نحو م�ســتوى جودة اخلدمــة التعليمية املقدمة لهم 
من جامعة اإب، وم�ســتوى ر�سا الطلبة عنها، وفقا الختالف )النوع االجتماعي، نوع الكلية، امل�ستوى الدرا�سي(. 
ولتحقيق ذلك، مت تطبيق اختبار T.Test لعينتني م�ســتقلتني، بالن�سبة ملتغري النوع االجتماعي )ذكر،  واأنثى( 
ونوع الكلية )علمية، واإن�ســانية(، واأ�ســلوب حتليل التباين اأحادي االجتاه )One-Way ANOVA(، وذلك 

بالن�سبة للمتغري امل�ستوى الدرا�سي )الثاين، الثالث، والرابع(، واجلدول )6( يو�سح ذلك.
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جدول )6(: اجتاهات الطلبة نحو م�صتوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب وم�صتوى ر�صاهم عنها، وفقا لختالف 
)النوع الجتماعي، ونوع الكلية، وامل�صتوى الدرا�صي(

املتغـــــــــريات
اأنثىذكر

T.Testم�ستوى 
الداللة االنحراف املعيارياملتو�سطاالنحراف املعيارياملتو�سط

12.340.802.290.75670.500 -جودة اخلدمة التعليمية
-ر�صا الطلبة  22.620.942.470.881.480.140

املتغـــــــــريات
اإن�سانيةعلمية

T.Testم�ستوى 
الداللة االنحراف املعيارياملتو�سطاالنحراف املعيارياملتو�سط

- جودة اخلدمة التعليمية  12.250.772.400.791.80.073
- ر�صا الطلبة   22.480.922.650.911.630.103

املتغـــــــــريات
امل�ستوى الدرا�سي الرابعامل�ستوى الدرا�سي الثالثامل�ستوى الدرا�سي الثاين

 قيمة
F

 م�ستوى
الداللة االنحراف املتو�سط

 االنحرافاملتو�سطاملعياري
 االنحرافاملتو�سطاملعياري

املعياري
1 -جودة اخلدمة 

2.370.602.350.732.210.801.140.333التعليمية

-ر�صا الطلبة  22.570.782.680.922.390.912.190.088

ال توجــد فــروق معنوية يف اجتاهات الطلبة نحو وم�ســتوى جودة اخلدمــة التعليمية يف جامعة اإب مل   -
الدرا�سة، وم�ستوى ر�سا الطالب عنها، وفقا الختالف النوع االجتماعي ) ذكر، اأنثى(، حيث اإن قيمة )ت( 
غري معنوية عند م�ســتوى معنوية 0.05.، وهذا يعني اأن اإدراك الطلبة مل�ســتوى جودة اخلدمة التعليمية، 

وم�ستوى ر�ساهم عنها، ال يختلف باختالف النوع االجتماعي )ذكر، اأنثى(.
ال توجد فروق معنوية يف اجتاهات الطلبة نحو م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب، وم�ستوى   -
ر�ســا الطلبــة عنها، وفقا الختالف نوع الكلية) علمية، اإن�ســانية(، حيث اإن قيمــة )ت( غري معنوية عند 
م�ســتوى معنوية 0.05، وهذا يعني اأن اإدراك الطالب مل�ســتوى جودة اخلدمة التعليمية، وم�ســتوى ر�ساهم 

عنها ال تختلف باختالف نوع الكلية )علمية، واإن�سانية(.
ال توجد فروق معنوية يف اجتاهات الطلبة نحو م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب، وم�ستوى   -
ر�سا الطلبة عنها، وفقا الختالف امل�ستوى الدرا�سي، حيث اإن قيمة )ف( غري معنوية عند م�ستوى معنوية 
0.05، وهذا يعني اأن اإدراك الطلبة مل�ســتوى جودة اخلدمة التعليمية، وم�ســتوى ر�ســاهم عنها، ال يختلف 

باختالف امل�ستوى الدرا�سي.
ويعتقــد الباحــث، اأن اتفاق الطلبــة رغم اختالف خ�سائ�ســهم الدميوجرافيــة )النوع، نوع الكلية، وامل�ســتوى 
الدرا�ســي( نحــو م�ســتوى جــودة اخلدمــة التعليميــة يف جامعــة اإب، وم�ســتوى ر�ســاهم عنهــا، اإمنــا يرجع اإىل 
االنخفا�ــص الوا�ســح يف جــودة التعليم اجلامعي يف جامعة اإب، وانخفا�ص قدرتها على حت�ســني م�ســتوى جودة 

اخلدمة التعليمية، ومن ثم انخفا�ص م�ستوى ر�ساهم، بال�سكل الذي ال يختلف عليه اأحد. 
العالقة بني اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية ور�سا الطلبة:

يناق�ص هذا اجلزء نتائج التحليل االإح�سائي اخلا�ص باالإجابة عن ال�سوؤالني اخلام�ص وال�ساد�ص لهذا البحث، 
املتعلق بتحديد نوع ودرجة العالقة بني اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب وم�ســتوى ر�ســا الطلبة، 
 )Multiple Regression Analysis( ولتحقيق ذلك مت تطبيق اأ�سلوب حتليل االنحدار واالرتباط املتعدد
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للتحقق من نوع ودرجة هذه العالقة، وذلك من خالل برنامج اخلطوات املتتالية STEPWISE، واجلدول )7( 
يو�سح ذلك.

جدول)7(: نوع ودرجة العالقة بني اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية ور�صا الطلبة عنها )خمرجات حتليل النحدار والرتباط املتعدد(

اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية االأكر تاأثريًا يف تعزيز 
T.Testمعامل التحديدمعامل االنحدار بيتار�سا الطلبة

0.710.5118.54**- �صرعة ال�صتجابة
0.420.619.31**- اجلوانب امللمو�صة
0.290.656.34**- الأمان وال�صمان 

R 0.81معامل الرتباط يف النموذج
R2 0.65معامل التحديد يف النموذج

155.84قيمة ف F  املح�صوبة
325.5درجات احلرية

0.000م�ستوى الداللة

.T.Test  م�صتوى الدللة عند 0.05 طبقاً لختبار **   
توجــد عالقة خطية موجبة ذات داللة اإح�ســائية بني م�ســتوى جودة اخلدمــة التعليمية يف جامعة اإب   -
وم�ستوى ر�سا الطلبة عنها، واأن هذه العالقة متثل 81 % )وفقًا ملعامل االرتباط املتعدد(، وهذه العالقة 
طرديــة، بحيــث كلما زاد حت�ســني جودة اخلدمة التعليمية يف جامعــة اإب زاد ذلك يف قدرة اجلامعة على 

تعزيز م�ستوى ر�سا الطلبة عنها.
% )وفقًا ملعامل التحديد(  اإن م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية يف جامعة اإب، ميكن اأن تف�سر حوايل 65   -

من التباين الكلي يف م�ستوى ر�سا الطلبة عنها.
هناك ثالثة اأبعاد تتمثل يف )�ســرعة اال�ســتجابة، اجلوانب امللمو�ســة، واالأمان وال�سمان( مرتبة ح�سب   -
درجــة اأهميتهــا من بــني اأبعاد جودة اخلدمة التعليميــة تتمتع دون غريها من االأبعــاد بتاأثري ذات داللة 

اإح�سائية فيما بينها وبني تعزيز م�ستوى ر�سا الطلبة.
ويف �ســوء مــا تقــدم، فقــد تقــرر رف�ــص فر�ــص العــدم، وقبــول الفر�ــص البديل، وذلــك بعــد اأن اأظهــر منوذج 
حتليــل االنحــدار املتعــدد اأن هنــاك عالقــة جوهرية عنــد م�ســتوى معنويــة 0.05 وفقا الختبــار F Test بني 
م�ســتوى جــودة اخلدمة التعليميــة يف جامعة اإب وتعزيز م�ســتوى ر�ســا الطلبة. كما تقرر رف�ــص فر�ص العدم 
وقبــول الفر�ــص البديــل لثالثــة متغــريات فقــط من خم�ســة متغــريات م�ســتقلة يف منــوذج حتليــل االنحدار، 
وذلــك لوجــود تاأثــري ذات داللــة اإح�ســائية بــني كل منهــم وبــني ر�ســا الطلبــة عنــد م�ســتوى معنويــة 0.05 
 وفقــا الختبــار T.Test. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج بع�ــص الدرا�ســات ال�ســابقة، منهــا درا�ســة كل مــن 
اAnnamdevula وBellamkondaا)2016(، .اHasan et alا)2009(،  .Al-Dulaimi et alا)2016(، 
 Onditiا)2017(،اSidhartaو Manik .اSaleem et alا)2017(،ا  اSaifا)2014(،  Meštrovićا )2017(، 
وWechuliا)2017(، زقــاوي ووزاين )2017(، ودرا�ســة �ســيف واآخــرون )2014( التــي اأكــدت وجــود تاأثري 

اإيجابي جلودة اخلدمة التعليمية يف زيادة م�ستوى ر�سا الطلبة عنها. 
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االستنتاجات:
تو�ســل البحــث اإىل جمموعة من النتائج، التي ت�ســتحق الدرا�ســة واالهتمام من جانــب االإدارة يف جامعة اإب، 

وتتلخ�ص اأهم هذه النتائج يف االآتي:
اأبعاد جودة اخلدمة التعليمية )اجلوانب امللمو�ســة، االعتمادية، �سرعة اال�ستجابة،  �ســعف اإيجابية   –
االأمــان وال�ســمان، والتعاطــف( املقدمــة من اجلامعــة مل الدرا�ســة وعــدم مالءمتها لرغبــات الطالب 

وتوقعاتهم.
الدرا�سة. مل  اجلامعة  من  لهم  املقدمة  التعليمية  اخلدمة  عن  الطلبة  ر�سا  م�ستوى  –  �سعف 

من  لهم  املقدمة  التعليمية  م�ســتوى جودة اخلدمة  نحو  الطلبة  ال يوجد اختالف حقيقي يف اجتاهات   –
جامعة اإب مل الدرا�سة، وفق اختالف )النوع، نوع الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي(. 

ال يوجــد اختــالف حقيقــي يف اجتاهــات الطلبة نحو م�ســتوى ر�ســاهم عــن جودة اخلدمــة التعليمية   –
املقدمة لهم من جامعة اإب مل الدرا�سة، وفق اختالف )النوع، نوع الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي(. 

توجد عالقة معنوية بني م�ســتوى جودة اخلدمة التعليمية يف اجلامعة مل الدرا�ســة وم�ســتوى ر�سا   –
الطلبة عنها

ر�ســا  م�ســتوى  التباين يف تعزيز  تف�ســري  االأكر قدرة على  التعليمية  اأبعاد جودة اخلدمة  اأهم  تتمثل   –
الطلبة، مرتبة ح�سب درجة اأهميتها يف �سرعة اال�ستجابة، واجلوانب امللمو�سة، واالأمان وال�سمان.

التوصيات:
يف �سوء نتائج البحث يو�سي الباحث مبا يلي:

بينــت اال�ســتنتاجات �ســعف م�ســتوى جــودة اخلدمة التعليميــة، واإجماع الطلبة على �ســعف م�ســتوى   –
جــودة اخلدمــة التعليميــة يف اجلامعــة مــل الدرا�ســة، رغــم اختــالف )النــوع، نــوع الكلية، وامل�ســتوى 
الدرا�ســي(، وبالتــايل يو�ســي الباحــث اإدارة اجلامعــة مــل الدرا�ســة اأن تعمــل على رفع م�ســتوى جودة 
اخلدمــة التعليمية من خالل االهتمام بتح�ســني اجلوانب امللمو�ســة )توفري مبان كافية ومنا�ســبة للعمل 
االأكادميــي جلميــع الكليــات واالأق�ســام يف اجلامعة، وتوفري املعامــل احلديثة بكل كلية الالزمة للدرا�ســة 
والتدريبــات العمليــة، وتطوير املكتبة املركزية باجلامعة، واإيجاد وتطوير املكتبات اخلا�ســة بكل كلية، 
مبا يتوافق مع الثورة املعلوماتية التي نعي�سها االآن، وتوفري قاعات درا�سية منا�سبة لعدد الطالب، وتكون 
جمهزة من حيث توفري اجلو املالئم، واالإ�ســاءة، والتهوية، واملقاعد الدرا�سية املريحة، وتوفري الو�سائط 
التعليمية، �ســواء ال�ســمعية اأو الب�ســرية، والو�ســائط االإي�ســاحية، وتوفــري املرافق اخلا�ســة باخلدمات 
الطالبية وم�ســتلزماتها(، وحت�ســني االعتمادية )تدريب العاملني الإك�ســابهم املعارف واخلربات واملهارات 
املتعلقــة بتقــدمي اخلدمة لطالب والــرد على ا�ستف�ســاراتهم، واأن توفر الكليات عــددًا كافيًا من املوظفني 
الأداء اخلدمات الطالبية، واإحداث توازن بني عدد اأع�ســاء هيئة التدري�ص واالأعباء العلمية والبحثية 
التي يقومون بها، بحيث يكون لكل ق�ســم علمي هيكل تنظيمي، يحدد فيه عدد اأع�ســاء هيئة التدري�ص يف 
كل تخ�ســ�ص، يف �ســوء االحتياجات الفعلية، ويف �ســوء ن�ســبة معينة لعدد الطالب واالأعباء التدري�سية 
والبحثيــة املطلــوب يف كل تخ�ســ�ص، وااللتــزام باخلطــة الدرا�ســية ومواعيــد بداية الف�ســل الدرا�ســي 
واالنتهاء منه بدقة(، وحت�سني �سرعة اال�ستجابة الحتياجات الطالب وا�ستف�ساراتهم )تدريب العاملني 
على �ســرعة اال�ستجابة ال�ستف�سارات الطالب وت�ســاوؤالتهم مهما كانت درجة ان�سغاله، واأن ي�سمح اأع�ساء 
هيئــة التدري�ــص للطالب بتبــادل احلوار واملناق�ســة خالل املحا�ســرة، واالهتمام بالتغذية العك�ســية من 
الطالب، كما يجب اإبالغ الطالب مبواعيد انتهاء معامالتهم بدقة، واأن تهتم اإدارة الكليات بتلقي �سكاوى 
الطالب ومقرتحاتهم وحلها واال�ستفادة منها يف حت�سني جودة اخلدمة التعليمية، وتوفري نظام معلومات 
حديث ل�ســوؤون الطالب والقيد والت�سجيل والتحويل واالمتحانات واملعادالت(، وحت�سني االأمان وال�سمان 
لطــالب )تدريب العاملني على مهارات التعامل مع الطالب بلباقة واحرتام، وتنمية �ســمعة اجلامعة على 
امل�ســتوى املحلي والدويل من خالل ح�ســولها على �سهادات �ســمان اجلودة واالعتماد االأكادميي، وح�سول 
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اجلامعــة علــى ترتيــب متقدم يف الت�ســنيف الــدويل الأف�ســل اجلامعات....الــخ، وامل�ســداقية يف الوعود 
املقدمة لطالب، واأن حتتفظ الكليات ب�سجالت دقيقة ل�سوؤون الطالب، واأن توفر الكليات اأحدث االأجهزة 
واملعــدات وامل�ســتندات التي تخــدم الطالب(، وحت�ســني التعاطف مع م�ســاكل الطالب )اأن ت�ســع اجلامعة 
م�سلحة الطالب يف مقدمة اهتماماتها، واأن تعقد اإدارة الكليات موؤمترًا يف نهاية كل ف�سل درا�سي ملناق�سة 
االإجنازات وال�ســعوبات واملعوقات مع الطالب، واالهتمام بروح ال�ســداقة يف تعامل العاملني مع الطالب، 

مراعاة ظروف الطالب وم�ساكلهم، وجعلهم ي�سعرون اأن م�ساكلهم ال�سخ�سية تهم العاملني باجلامعة(.
بينــت اال�ســتنتاجات �ســعف م�ســتوى ر�ســا الطلبة عــن اخلدمة التعليمــة يف اجلامعة مل الدرا�ســة،   –
واإجمــاع الطلبــة علــى �ســعف م�ســتوى ر�ســاهم عــن تلــك اخلدمــات، رغم اختــالف )النــوع، نــوع الكلية، 
امل�ســتوى الدرا�ســي(، وبالتايل يو�سي الباحث اإدارة اجلامعة مل الدرا�ســة اأن تهتم بزيادة م�ستوى ر�سا 
الطلبة عن اخلدمة التعليمية التي تقدمها لهم ب�ســكل يجعل الطالب م�ســرورا ومبتهجا بتح�سيله العلمي 
وحياته اجلامعية، ويتحدث عن اجلامعة ب�سكل اإيجابي من خالل االهتمام بتح�سني اأبعاد جودة اخلدمة 
التعليمية )اجلوانب امللمو�سة، االعتمادية، �سرعة اال�ستجابة، االأمان وال�سمان، والتعاطف(، واالهتمام 
بتوفــري مقايي�ــص وموؤ�ســرات دورية لقيا�ص ر�ســا الطالب عن العمليــة التعليمية واخلدمــات التي تقدمها 

اجلامعة لهم.
بينــت اال�ســتنتاجات اأن جــودة اخلدمة التعليمية ت�ســاهم يف زيادة م�ســتوى ر�ســا الطــالب، واأن اأكر   –
اأبعــاد جــودة اخلدمــة التعليميــة اأهميــه يف زيــادة م�ســتوى ر�ســا الطلبة تتمثل يف �ســرعة اال�ســتجابة، 
واجلوانب امللمو�ســة، واالأمان وال�ســمان، وبالتايل يو�ســي الباحث اإدارة اجلامعة مل الدرا�ســة اأن تهتم 
بتح�سني جودة اخلدمات التعليمية ومن ثم تعزيز م�ستوى ر�سا طالبها، من خالل بناء وتنمية كل عن�سر 
من عنا�ســر جودة اخلدمة التعليمية ذات العالقة بتعزيز م�ســتوى ر�ســا طالبها، ومن ثم حتقق اجلامعة 
اأهدافهــا باإك�ســاب الطالب املعارف واملهــارات والقدرات امل�ســتهدفة، وتلبي احتياجات �ســوق العمل املحلي 
واالإقليمــي براأ�ــص مــال ب�ســري يف جميع املجاالت و التخ�س�ســات، كما �ســيكون الطالب م�ســرورا ومبتهجا 

بتح�سيله العلمي وحياته اجلامعية، ويتحدث عن اجلامعة ب�سكل اإيجابي.
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مستوى التعلم المنظم ذاتًيا لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وعالقته بالتحصيل والتخصص 

والمستوى األكاديمي 

الملخص:
هدفت الدرا�ســة اإىل الك�ســف عن م�ستوى التعلم املنظم ذاتيًا لدى طالبات الدرا�سات العليا يف كلية العلوم 
االجتماعية يف جامعة االإمام ممد بن �ســعود وعالقته بالتح�ســيل والتخ�ســ�ص وامل�ستوى االأكادميي، وتكون 
جمتمع الدرا�ســة من )390( طالبة من طالبات الدرا�ســات العليا، وتكونت عينة الدرا�سة من )206( طالبات. 
 Purdie وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي امل�سحي، وتبنت الباحثة مقيا�ص التعلم املنظم ذاتًيا الذي اأعده
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى التعلم املنظم ذاتًيا لدى الطالبات للمقيا�ص ككل 
بلغ )3.7( من )4.0( اأي بدرجة )كبرية(. كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق دالة اإح�سائًيا يف م�ستوى 
التعلم املنظم ذاتيًا لدى الطالبات تعزى ملتغري م�ســتوى التح�ســيل ومتغري التخ�ســ�ص اأو الق�ســم العلمي، وعدم 
وجود فروق دالة اإح�ســائًيا يف م�ســتوى التعلم املنظم ذاتًيا لدى الطالبات تعزى الختالف امل�ســتوى االأكادميي 
)ماج�ســتري، دكتــوراه(. ويف �ســوء نتائج البحث مت تقدمي بع�ص التو�ســيات، منها ت�ســمني املقــررات اجلامعية 
اأن�ســطة وتدريبات هدفها اإك�ســاب املتعلم ممار�ســات ومهارات التعلم املنظم ذاتًيا، وتوجيه اجلهود البحثية يف 

اجلامعات الإجراء املزيد من الدرا�سات يف مو�سوع التعلم املنظم ذاتيًا لدى كليات واأق�سام علمية اأخرى.

الكلمات املفتاحية: التعلم املنظم ذاتًيا، طالبات الدرا�سات العليا، التح�سيل الدرا�سي.  
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Self-Regulated Learning Level among Female Graduate 
Students at Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

and its Relation to Student's Achievement, Major and 
Academic Level  

Abstract:

This study aimed to identify the level of self- regulated learning 
among graduate female students at the College of Social Sciences at Al-
Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University and its relation to student's 
achievement, major and academic level. The study sample consisted of 
(206) female students. To achieve the objectives of the study, the researcher 
followed the descriptive survey method and adopted the scale prepared by 
Purdie for self- regulated learning skills. The results of the study showed that 
the level of self- regulated learning among the students reached 3.7 out of 
4.0. Moreover, there were statistically significant differences attributed to 
achievement level and major or department. On the other hand, there were 
no statistically significant differences attributed to the academic level (Master 
and PhD). In the light of these results, the study recommended introducing 
training activities to the courses in order to equip students with the skills 
and practices of self-regulated learning. It is also recommended that more 
research should be done on self- regulated learning in other colleges of the 
university.

Keywords: Self-regulated learning, Female graduate students, Academic 
achievement.
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المقدمة:
مــن املبــادئ االأ�سا�ســية الهامــة للتعلــم اأن يكــون التعلم اأكــر فاعلية، ويتحقــق ذلك عندما يكــون هناك 
تاأثــري للجهــد املبــذول من قبل املتعلمني اأنف�ســهم، ومن االأف�ســل اأن يكون املتعلم م�ســوؤواًل عن تعلمــه، فكثري من 
الرتبويــني يعتــرب اأن مــن اأهــداف التعليم تن�ســئة اأفــراد لديهم القــدرة على التعلــم الذاتي، ويــرون اأن احلل 
ــا، اإذ يتيح هــذا النوع من التعلــم الفر�ســة للمتعلمني للتعلم امل�ســتمر  يتمثــل فيمــا ي�ســمى بالتعلم املنظــم ذاتيًّ
 طــوال احلياة )اجلراح، 2010(. ويو�ســف املتعلــم املنظم ذاتيًا باأنه ذو اندماج ن�ســط وفعال يف عمليات التعلم 

.)Zimmerman, 2000(
وُيعــد جمــال التعلــم املُنظــم ذاتيــًا )Self-Regulated Learning( اأحد املجاالت الرتبوية املهمة ب�ســفة 
عامــة، فمــن املالحــظ اأن التعلــم املنظــم ذاتيــًا �ســهد يف العقــود الثالثــة االأخــرية اهتمامــًا ملحوظــًا بهــدف 
حتديــد ماهيتــه، ودرجــة تاأثــريه يف نــواجت التعلــم املختلفــة، والتعــرف على درجــة تاأثــره بكل مــن العوامل 
 Harder  البيئيــة، والعوامــل ال�سخ�ســية، ومــن ذلــك درا�ســة كل مــن اإبراهيــم )1996(، ح�ســن)2016(، 

وAbuhamdiehا)2015(، ودرا�سة Lee، Moon وChoا)2015(.
وقد اأجريت جمموعة من الدرا�سات حول تاأثري ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا على تنمية مهارات التدري�ص، 
مثل درا�سة Sadi وUyar ا)2013(، ودرا�سة Kaya وKablanا)2013(، وذلك انطالقًا من اأهميته، ودوره يف 
خمرجات التعلم. وتعود اأهمية ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا اإىل اإ�سهام املتعلم يف حتقيق اأهدافه ب�سورة 

 .)Schunk& Mecca, 2008( ذاتية، وهذا يزيد يف دافعيته للتعلم وهو ما يجعل التعلم اأكر فاعلية
مشكلة البحث: 

ال يختلف املهتمون ب�ســوؤون الرتبية يف عدم جدوى التعليم التلقيني كو�ســيلة الكت�ساب املعارف واملهارات، 
ويت�ســح اأكــر يف املرحلــة مــا بعــد اجلامعية، اإذ ي�ســل املتعلم فيها اإىل م�ســتوى مــن النمو العقلي الــذي يجعله 
قــادرا على القيام بالعمليات العقلية واملعرفية املختلفة وخا�ســة العليا منها، كالتحليل، والرتكيب، والتقومي، 
واالإبــداع، واالبتــكار. وعلى الرغم من ذلك يعــاين الكثري من املتعلمني يف املرحلة اجلامعية من تدين م�ســتوى 
التح�سيل لديهم، ولقد در�ص كثري من الباحثني العوامل التي ت�ساعد على ذلك، وبالتحديد العوامل التي توؤثر 
يف التح�سيل االأكادميي والتي منها التعلم املنظم واأثره يف التح�سيل. وتتناول الدرا�سة احلالية التعلم املنظم 
ذاتيــًا، انطالقــًا من اأهميته، ودوره يف خمرجات التعلم، وبحثًا عــن الكيفية التي من املمكن اأن توؤثر فيها بع�ص 
املتغــريات علــى م�ســتوى التعلم املنظــم ذاتيًا لدى طالبات الدرا�ســات العليــا يف جامعة االمام ممد بن �ســعود 
االإ�سالمية، وتلتم�ص الباحثة ثمة عالقة فيما بني التعلم املنظم ذاتيًا، وبني التح�سيل الدرا�سي، وبني الق�سم 
العلمــي واملرحلة التعليمية اأو امل�ســتوى االأكادميي. وتاأتي الدرا�ســة احلالية للك�ســف عن هذا امل�ســتوى للتعلم 

املنظم واالإجابة عن الت�ساوؤالت التالية:
أسئلة البحث:        

ما م�ســتوى التعلم املنظم ذاتًيا لدى طالبات الدرا�ســات العليا بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة االإمام   .1
ممد بن �سعود اال�سالمية؟

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 5.0( يف م�ستوى التعلم املنظم ذاتيًا، لدى   .2
طالبات الدرا�ســات العليا بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة االإمام ممد بن �ســعود االإ�ســالمية تعزى 

مل�ستوى التح�سيل االأكادميي؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 5.0( يف م�ستوى التعلم املنظم ذاتيًا، لدى   .3
طالبات الدرا�ســات العليا بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة االإمام ممد بن �ســعود االإ�ســالمية تعزى 

للتخ�س�ص اأو للق�سم العلمي؟
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هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 5.0( يف م�ستوى التعلم املنظم ذاتيًا، لدى   .4
طالبات الدرا�ســات العليا بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة االإمام ممد بن �ســعود االإ�ســالمية تعزى 

للمرحلة التعليمية اأو امل�ستوى االأكادميي )ماج�ستري، دكتوراه(؟
أهداف البحث: 

يهدف البحث احلايل اإىل:
التعــرف اإىل م�ســتوى التعلــم املنظم ذاتيــًا، لدى طالبات الدرا�ســات العليــا بكلية العلــوم االجتماعية يف   .1

جامعة االإمام ممد بن �سعود االإ�سالمية.
التعــرف اإىل درجــة تاأثــري الق�ســم العلمــي م�ســتوى التح�ســيل واملرحلــة التعليميــة يف امتــالك طالبات   .2

الدرا�سات العليا بكلية العلوم االجتماعية للتعلم املنظم ذاتًيا.
أهمية البحث:

ميكننا بيان اأهمية البحث من الناحية العلمية والعملية على النحو التايل:
ا، الــذي ُيعد من االأهداف  ت�ســتمد الدرا�ســة احلاليــة اأهميتها النظرية مــن تناولها للتعلم املنظم ذاتيًّ 	•
التــي ت�ســعى العمليــة التعليميــة لتحقيقها، يف ظل التزايد امل�ســتمر لو�ســائل املعرفة واالت�ســال، وزيادة 

الطلب على التعليم اجلامعي، مما يتطلب من املتعلم حتمل اجلزء االأكرب من عمليات التعلم.
نتائج. من  اإليه  تتو�سل  وفيما  الدرا�سة  اأداة  احلالية  للدرا�سة  التطبيقية  االأهمية  تتمثل  	•

ممار�سته. ومطالب  ذاتيًا  املنظم  التعلم  حول  علمي  مرجعي  باإطار  املهتمني  تزويد  	•

حدود البحث:
)1438–1439هـ(.  الدرا�سي  للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  الدرا�سة  اأجريت  الزمانية:  احلدود  	•

احلــدود املكانيــة: اأجريــت الدرا�ســة يف كليــة العلوم االجتماعيــة يف جامعة االإمام ممد بن �ســعود  	•
االإ�سالمية.

بن  االإمام ممد  العلوم االجتماعية يف جامعة  كلية  العليا يف  الدرا�ســات  الب�ســرية: طالبات  احلدود  	•
�ســعود االإ�ســالمية، وبالتــايل ال تعمــم نتائجهــا على طلبة الدرا�ســات العليــا يف جامعة االإمــام ممد بن 

�سعود االإ�سالمية وال طالبات وطالب البكالوريو�ص يف اجلامعة.
بها  الهدف اخلا�ص  و�ســع  الطالبة على  امل�ســتمل على قدرة  ذاتيًا،  املنظم  التعلم  املو�ســوعية:  احلدود  	•
والتخطيــط لــه، واالحتفــاظ بال�ســجالت، واملراقبــة، والت�ســميع، ومــا يحتــاج حلفظ، وطلب امل�ســاعدة 

االجتماعية التي قد حتتاجها من االآخرين.
مصطلحات البحث: 

التعلــم املنظم ذاتيــًا )Self- Regulated learning(: ويعرف باأنه عملية ن�ســطة بنائية يحدد فيها 
املتعلمــون اأهدافهــم من التعلم، ومن ثم ماولة تنظيم و�ســبط معارفهم ودافعيتهم و�ســلوكهم، ويف ذات الوقت 

.)Pintrich, 1999( توجه هذه العملية وتقيد باأهداف الطالب وخ�سائ�ص ال�سياق يف البيئة
ويتحــدد اإجرائيــًا بدرجات الطالبات على مكونات مقيا�ص مهارات التعلم املنظم ذاتيًا امل�ســتخدم يف الدرا�ســة، 
امل�ســتمل علــى قــدرة الطالبة على و�ســع الهدف والتخطيــط، واالحتفاظ بال�ســجالت، واملراقبة، والت�ســميع، 

واحلفظ، وطلب امل�ساعدة االجتماعية من االآخرين.
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اإلطار النظري:
مــن املعــروف اأن بدايــة ظهــور التعلم املنظم ذاتيــًا كانت يف ميدان علــم النف�ص، ومن بعد ذلــك انتقل اإىل 
املياديــن االأخــرى، وقــام الرتبويــون بتوظيفــه يف مياديــن تربوية، منهــا ميدان املناهــج وطرائــق التدري�ص. 
وذكــر ال�ســواح )2007( عــن املراقبــة الذاتيــة اأنها اأ�ســا�ص التعلــم املنظم ذاتيًا، حيــث تــوؤدي مراقبة الذات 
بالتفكــري بجوانــب عدة لالأداء، مما يولد تغذية راجعة، بقدر ما يتقدمــون يف عملية التعلم. وتعرفه البدوي 
 باأنــه "العمليات التي ي�ســتخدمها الطــالب من اأجل تنظيم تعلمهــم والتحكم فيه يف بيئــات تعليمية خمتلفة" 
)2007، 282(. ويعرفه Pintrich باأنه عملية بنائية فيها فاعلية، ويقوم املتعلمون من خاللها بو�سع اأهداف 
لتعلمهــم، وكذلــك ماولتهم يف مراقبة هذه االأهــداف وحتققها، والتحكم يف دافعيتهم، والتحكم يف �ســلوكهم، 

م�سرت�سدين يف ذلك باأهدافهم وما يوجد يف بيئتهم )2000، 453(.
ويــرى جــاد )2012( اأن التنظيــم الذاتي للتعلم يعد عمليــة يحتمل اأن تزيد من امل�ســاركة الفعالة للطالب يف 
تعلمهم با�ســتخدام جمموعة من االأ�ســاليب املتنوعة من التفاعل، وت�سهم يف ا�ستنباط االأفكار، واأن من يتحلون 
بهــذه املهــارات يبــدوؤون يف توجيه جهودهم باأنف�ســهم الكت�ســاب معرفتهــم ومهارتهم اأكر مــن اعتمادهم على 
االآخريــن، ويبذلــون جهدهــم لتعديل �ســلوكهم وتكييف اأن�ســطتهم، ماولني الو�ســول الأهدافهــم، واأن لديهم 
القــدرة لتنظيــم البيئة التــي يتعلمون فيها، ومن ثم ماولة تكييف االأن�ســطة اخلا�ســة بهــم، ولديهم الوعي 

والثقة يف قدراتهم لتحقيق اأهدافهم.
وميكن تق�سيم التعلم املنظم ذاتيًا اإىل ثالث مراحل هي:

مرحلة التدبر: وفيها يحدد الفرد اأهدافه، ويخطط لال�سرتاتيجيات الالزمة لتحقيق تلك االأهداف.  –
مرحلة االأداء: وتت�ســمن تنفيذ اال�ســرتاتيجيات التي مت تخطيطها يف املرحلة ال�ســابقة، باالإ�ســافة   –
اإىل التحكــم يف اأداء املهــام، وعمليــات التعلم املرتبطة بالدافعيــة الذاتية، وفاعلية الــذات، والتوقعات 

الذاتية.
مرحلة رد الفعل الذاتي: ويوظف فيها الفرد كل اخلربات واملعارف ال�سابقة، لكي يتم ا�ستئناف دائرة   –

.)Usher & Pajares, 2008( التعلم املنظم ذاتيًا
ويق�ســم Cleary ا)2006( مكونــات التعلــم املنظــم ذاتًيا اإىل: اإدارة بيئــة التعلم وال�ســلوك، ويتمثل برتتيب 
املتعلمــني والبيئة املادية، باالإ�ســافة اإىل املقررات الدرا�ســية لتعزيز التعلم، وكذلك تدريبهم على ا�ســتخدام 
االإدارة اجليدة يف تق�ســيم وتوزيع الوقت للتخطيط اجليد لال�ســرتاتيجيات. وثانيها البحث واملعارف للتعلم، 
ويتمثل ذلك بطريقة تعامل املتعلم ب�سكل مبا�سر واأكر واقعية مع املعارف العلمية، ويعمل على تقييم الطرائق 
واالإجراءات التي ميكن اأن ي�ســتخدمها املتعلمون يف حتديد موقع ما. اأما ثالثها فهو ال�ســلوك غري التكيفي وما 
ميكن اأن ن�ســميه التنظيمي، وينتج عنه قيا�ص ا�ســتخدام �سلوكيات تنظيمية فعالة، يف حني اأن البنود االأخرى 

كانت تعبرًيا حول تلك املهارات االإدارية الذاتية للمتعلم.
ا، وهي: التخطيط، وو�ســع االأهداف، حيث اإن  ولقد اأ�ســار اجلراح )2010( اإىل اأربع مهارات للتعلم املنظم ذاتيًّ
قــدرة املتعلم على التنظيم الذاتي تعتمد على حتديده الأهداف معينة يقارن يف �ســوئها التقدم الذي يحققه، 
ويتمثل يف قدرة الطالب على و�سع اأهداف عامة وخا�سة والتخطيط لها. ثم االحتفاظ بال�سجالت واملراقبة، 
وتتمثــل بقــدرة الطالب علــى مراقبة الن�ســاطات التي يقوم بهــا لتحقيق االأهداف، وت�ســجيلها. ثم الت�ســميع 
واحلفــظ، ويتمثــل بقــدرة الطالب على حفظ املادة عن طريق ت�ســميعها ب�ســورة جهرية اأو �ســامتة. واآخرها 
طلب امل�ساعدة االجتماعية، ويتمثل يف جلوء الطالب اإىل اأحد اأفراد االأ�سرة، اأو املعلمني، اأو الزمالء للح�سول 

على امل�ساعدة يف فهم املادة التعليمية واأداء الواجبات.
 ويذكر Pintrichا)2004( اأن التعلم املنظم ذاتيًا ي�ستند على عدد من املبادئ واالفرتا�سات هي:

ال�سلوك. و�سبط  املعرفة،  �سبط  يف  وتتمثل  ال�سبط،  اإمكانية   –
اإيجابيته. على  الرتكيز  ويتم  وبناء  بدوره  ن�سط  املتعلم  اإن   –
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املحــك اأو املعيــار واالأهــداف، وهنــا ي�ســع الفرد له عــددًا من االأهداف التي ي�ســعى لتحقيقهــا، ويتابع   –
تقدمه نحو الهدف يف �سوء بع�ص املحكات اأو املعايري املقننة.

والتح�سيل.  وال�سياق  ال�سخ�سية  بني  و�سيطًا  ذاتيًا  املنظم  للتعلم  االأن�سطة  تكون  حيث  التو�سط،   –
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا:

وت�ســمل اأبــرز النمــاذج املف�ســرة للتعلم املنظــم ذاتيــًا: اال�ســرتاتيجيات املعرفيــة، واال�ســرتاتيجيات ما وراء 
 .)Pintrich, 2000,2004( املعرفية، وا�سرتاتيجيات اإدارة املوارد

1. ا�سرتاتيجيات التعلم املعرفية وهي:
ا�ســرتاتيجية الت�ســميع: وهــي يف تكــرار املادة التي ينــوي تعلمها، وحتديد اأجزاء مــن الن�ص وتركيز  	•

االنتباه بهدف حفظها.
ا�ســرتاتيجية التنظيــم: وهــي عمــل خمطط للمو�ســوع اأو املــادة املراد تعلمهــا، ويتم حتديــد االأفكار  	•

الرئي�سية، وا�ستخدام اأ�ساليب خمتلفة لتنظيم االأفكار، كخريطة لالأفكار املهمة، اأو ر�سوم �سجرية.
و�سرح  املالحظات،  املقارنات، وتدوين  تعلمها، وعمل  املراد  املادة  تلخي�ص  التف�سيل: وهي  ا�سرتاتيجية  	•

االأفكار.
2. ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة وهي:

التخطيــط: وذلــك بو�ســع اأهداف للدرا�ســة، وحتديد �ســبل حتقيقهــا، ومن ثم حتليــل املهمة لتحديد  	•
امل�سكالت التي ميكن اأن يواجهها املتعلم، والتخطيط لكيفية مواجهتها.

املراقبة الذاتية: وذلك مبتابعة الفهم واالنتباه اأثناء اال�ســتذكار، اأو االإ�ســغاء للمحا�ســرة، واختبار  	•
الــذات، عــن طريق توجيه االأ�ســئلة للتاأكــد من حدوث عملية الفهــم، وتفيد يف تعديل ال�ســلوك ليتحقق 

الهدف.
3. ا�سرتاتيجيات اإدارة املوارد وهي:

اإدارة وقــت وبيئــة الدرا�ســة: وتعك�ص قدرة الطالب على اأن ينظم بيئة اال�ســتذكار بتجنب م�ســتتات  	•
االنتباه، وذلك بتنظيم الوقت، وو�سع اجلداول الزمنية التي تتنا�سب ومتطلبات املهمة.

طلب امل�ساعدة: ويت�سمن طلب العون من االآخرين )املعلمني واالأقران(، فالطالب اجليد هو القادر على  	•
حتديد ال�سخ�ص الذي ميكن اأن ميده بامل�ساعدة.

وميكن القول اإن منوذج Pintrich يف التعلم املنظم ذاتيًا من اأكر النماذج انت�سارًا وا�ستخدامًا يف درا�سات التعلم 
املنظم ذاتيًا. ويت�ســم هذا النموذج بال�ســمولية، حيث يت�ســمن اال�ســرتاتيجيات املعرفية، ومــا وراء املعرفية، 

واجلوانب الدافعية، وال�سلوكية، والبيئية. 
اأما اخل�سائ�ص التي ت�سف املتعلمني املنظمني ذاتيًا، فرتى جنوى علي )2012، 158( اأنهم قد:

يكون بينهم ا�ســرتاك يف بع�ص ال�ســمات ال�سخ�ســية، مثل االإح�ســا�ص بامل�ســوؤولية وما لديهم من كفاءة   –
ذاتية وقدرات اأكادميية، باالإ�سافة اإىل تقديرهم لذواتهم.

منظمون. متعلمون  وهم  الفريق،  بروح  يعملون   –
املعرفية بدرجة عالية، ومنها )الت�ســميع  با�ســتخدام اال�ســرتاتيجيات والطرائق  لديهم معرفة  يكون   –

والتكرار، واالإتقان والتنظيم( مما ي�ساعدهم يف القدرة على الفهم، وكذلك تنظيم املعلومات.
يكــون لديهــم معرفــة با�ســرتاتيجيات مــا وراء املعرفة، ومنهــا )املراقبــة والتخطيط وال�ســبط( مما   –

ي�ساعدهم يف حتديد اأهدافهم احلالية وكذلك امل�ستقبلية.
التعليمية.  لعمليتهم  اأف�سل  بيئة  توفري  يف  وي�ساركون  بفاعلية،  اأوقاتهم  يديرون   –
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الدراسات السابقة:
توجــد يف امليــدان الرتبوي جمموعة من الدرا�ســات ال�ســابقة التي تناولــت التعلم املنظــم ذاتيًا من عدة 
جوانــب، منهــا درا�ســة اإ�ســماعيل )2012( التــي هدفــت اإىل الك�ســف عــن العالقة بــني ا�ســرتاتيجيات التعلم 
ا وكل من االجتاه نحو الدرا�ســة والتح�ســيل الدرا�ســي لدى طالب اجلامعة يف �ســوء متغريي النوع  املنظم ذاتيًّ
والتخ�ســ�ص علــى عينــة من )405( طــالب وطالبات ، وطبــق مقيا�ص ا�ســرتاتيجيات التعلم الذاتــي، ومقيا�ص 
االجتاه نحو الدرا�سة، ومعدل الطالب الرتاكمي كموؤ�سر للتح�سيل الدرا�سي، واأ�سارت النتائج اإىل تفوق االإناث 
على الذكور يف ا�ســرتاتيجيات ال�ســبط االنفعــايل والتوجه نحو الهدف، بينما ال يوجــد فروق بني النوعني يف 

بقية اال�سرتاتيجيات. وكذلك يوجد فروق بني متو�سطات الطالب يف بعد ما وراء املعريف تعزى للتخ�س�ص.
يف  اأكــر  ب�ســكل  الطــالب  تقــدم  لفهــم  املحاولــة  اإىل  وPoonا)2013(   Broadbent درا�ســة  هدفــت  كمــا 
ا�ســرتاتيجيات التعلــم املنظم ذاتيًا، لتحقيــق النجاح يف التقدم االأكادميي يف بيئة ال�ســبكة العنكبوتية، وقام 
بح�سر قواعد البيانات للبحوث التي قدمت فيما بني )2004-2014(م والتي كانت تعنى با�سرتاتيجيات التعلم 
املنظم ذاتيا، وعالقتها باالإجناز االأكادميي يف املوؤ�س�سات التعليمية يف التعليم العايل على ال�سبكة العنكبوتية، 
وكانت جمموعة الدرا�سات 12 درا�سة وبحثا، ومن اال�سرتاتيجيات التي �سملتها التفكري الناقد، واإدارة الوقت، 
وما وراء املعرفة، وتنظيم اجلهد، وكانت اأبرز النتائج التي تو�ســلت اإليها ارتباط اال�ســرتاتيجيات باملخرجات 
االأكادميية، وذلك ب�سكل موجب، اأما بالن�سبة للت�سميع واالإعداد والتنظيم فكان اأقل ارتباطا، فيما كان التعلم 

من االأقران ب�سكل اإيجابي متو�سطا.
وهدفت درا�سة العمري )2013( اإىل الك�سف عن درجة امتالك طلبة املرحلة االأ�سا�سية العليا ملكونات التعلم 
املنظم ذاتًيا يف مناهج العلوم، وما اإذا كانت هذه املكونات تختلف باختالف اجلن�ص للمتعلم وامل�ستوى الدرا�سي، 
والتح�ســيل االأكادميــي. وبلغــت عينة الدرا�ســة )350( طالًبا وطالبة مــن طالب املرحلة االأ�سا�ســية. وتبنت 
الباحثة مقيا�ســا ملكونات التعلم املنظم ذاتًيا. واأظهرت نتائج الدرا�ســة ارتفاعــا ايف بعدي )اإدارة بيئة التعلم 
وال�ســلوك، والبحث ومعلومات التعلم(، ومعدل متو�ســط يف )ال�ســلوك التنظيمي غــري التكيفي(، ووجود فروق 
دالة اإح�ســائًيا يف درجة امتالك الطلبة ملكونات التعلم املنظم ذاتًيا تعزى ملتغري امل�ســتوى التح�ســيلي، ل�ســالح 

اأ�سحاب التح�سيل العايل، اأما بالن�سبة ملتغري اجلن�ص وم�ستواه ال�سفي فلم توجد فروق.
وقام الفريجات )2014( بدرا�سة هدفت اإىل ا�ستق�ساء اأثر الربنامج التدريبي للتعلم املنظم ذاتيا على ال�سبط 
املعــريف الذاتــي لدى طلبة جامعة عجمان يف دولة االإمارات، وقد كانت عينة الدرا�ســة )140( طالبا وطالبة 
من طلبة ال�ســنة االأوىل تخ�ســ�ص اللغة العربية والدرا�ســات االإ�ســالمية يف جامعة عجمان، وقد ا�ســتخدمت 
الدرا�ســة مقيا�ص ال�ســبط املعريف الذاتي والذي مت تطويره من قبل الباحث، وتكون من )30( عبارة يف ثالثة 
اأبعاد )مراقبة الذات، والتقييم الذاتي، والتعزيز الذاتي(، وا�ستخدم املنهج التجريبي،  وقام الباحث باإجراء 
اختبــار قبلي وبعدي ملقيا�ص ال�ســبط املعــريف. وقد اأظهرت نتائج اأن هناك تاأثريا ذي داللة اإح�ســائية، واأثرا 

وا�سحا للربنامج التدريبي للتعلم املنظم ذاتيا وذلك يف حت�سني ال�سبط املعريف الذاتي وجميع جماالته. 
اأما ال�ســرمي والالال )2015( فقد هدفت درا�ســتهما اإىل الك�ســف عن مدى امتالك طلبة ق�سم الرتبية اخلا�سة 
ــا والدافعية العقليــة، والعالقة بينهمــا، والقدرة  يف جامعــة الق�ســيم ملكونــات اال�ســتعداد للتعلم املنظــم ذاتيًّ
التنبوؤيــة لــكل منهما بالتح�ســيل االأكادميي، وما اإذا كانت هــذه املكونات تختلف باختالف النوع والتخ�ســ�ص، 
ا،  وتكونــت العينــة من )381( طالًبا وطالبة، ُطبق عليهم مقيا�ســان: مقيا�ص بوردي املعــّرب للتعلم املنظم ذاتيًّ
ومقيا�ــص كاليفورنيــا املعّرب للدافعية العقلية، ومت االعتماد على معدل الطالب الرتاكمي كموؤ�ســر للتح�ســيل 
االأكادميي، واأظهرت النتائج تفوق الطالب يف مكونات ُبعد و�سع الهدف والتخطيط، بينما تفوقت الطالبات يف 
ا، ومل يوجد اأثر للتخ�س�ص، كما اأظهرت النتائج  بعد طلب امل�ساعدة االجتماعية يف مقيا�ص التعلم املنظم ذاتيًّ
عــدم وجود فروق ذات داللة اإح�ســائية بني متو�ســط اأداء الطلبة على مقيا�ــص الدافعية العقلية تعزى ملتغري 

النوع، بينما توجد فروق ذات داللة تعزى للتخ�س�ص.
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وهدفــت درا�ســة العنــزي )2015( اإىل الك�ســف عــن عالقة التعلــم املنظم ذاتًيا بالتح�ســيل الدرا�ســي، ومدى 
اختالفــه باختالف اجلن�ص والتخ�ســ�ص لدى طلبة كلية العلــوم واالآداب بالقريات، ولتحقيق هدف البحث مت 
ا�ســتخدام مقيا�ــص Schwartz وGregler  ال�ســرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيــا. وتكونت العينة من )412( 
طالبــا وطالبــة من طلبة كليــة العلوم واالآداب بالقريات. وخل�ســت الدرا�ســة اإىل اأن وجود فــروق ذات داللة 
اإح�ســائية يف حت�ســيل الطلبــة تعزى الختالف م�ســتوى التعلــم املنظم ذاتًيا ول�ســالح م�ســتوى التعلم املرتفع. 
وهناك فروق ذات داللة اإح�سائية يف اأداء الطلبة على مقيا�ص التعلم املنظم ذاتًيا تعزى للجن�ص والتخ�س�ص 

وذلك ل�سالح الطالبات يف متغري اجلن�ص، ول�سالح التخ�س�ص العلمي يف متغري التخ�س�ص.
اأما درا�سة الكلثم )2015( فلقد هدفت اإىل حتديد درجة ا�ستخدام الطالب ال�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا 
وحتديد معوقات ا�ستخدامها يف درا�ستهم ملقررات الرتبية االإ�سالمية يف املرحلة الثانوية، وذلك من وجهة نظر 
م�ســريف ومعلمي الرتبية االإ�ســالمية مبدينة مكة املكرمة. وكانت اأداة الدرا�ســة مقيا�ص ا�ســرتاتيجيات التعلم 
املنظم ذاتيًا، باالإ�ســافة اإىل اال�ستبانة. وبلغت عينة الطالب )120( طالبًا باملرحلة الثانوية. وبلغت العينة 
الثانية )33( من م�ســريف مقررات الرتبية االإ�ســالمية، و)50( من معلمي مقررات الرتبية االإ�سالمية. وتو�سل 
البحث اإىل النتائج التالية: اأن ا�ســرتاتيجية التذكر اأكر ا�ســرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا ا�ســتخدامًا عند 
طالب املرحلة الثانوية، وا�ســرتاتيجية بيئة ووقت اال�ســتذكار، وا�ســرتاتيجية تعلم القرين، وا�ســرتاتيجية 
التخطيــط. وكانت اأبرز املعوقات تاأثريًا على ا�ســتخدامهم ال�ســرتاتيجيات التعلم املنظــم ذاتيًا كانت املعوقات 

املتعلقة باجلانب املعريف. 
وقام كل من اأحمد، اأبو دنيا، وعبد املعطي )2016( بدرا�ســة هدفت اإىل الك�ســف عن العالقة االرتباطية بني 
ا�ســرتاتيجيات التعلــم املنظم ذاتيــا، والكفــاءة الذاتية املدركة لدى طالب ال�ســنة التح�ســريية جامعة امللك 
�سعود، والتعرف اإىل الفروق بينهم يف ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا، والكفاءة الذاتية املدركة تبعًا لتغري 
تخ�س�ســهم. و�ســملت العينة )148( طالبًا، ومت ا�ســتخدام املنهج الو�سفي االرتباطي، و�ســملت اأدوات الدرا�سة 
مقيا�ص ا�ســرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا من اإعداد احل�ســينان )2010(، ومقيا�ص للكفاءة الذاتية املدركة. 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة ارتباطيه دالة اإح�سائيا بني ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا والكفاءة، 
وعدم وجود فروق دالة اإح�ســائيا بينهم يف ا�ســرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا تبعًا ملتغري التخ�س�ص )علمي اأو 

اإن�ساين( والكفاءة الذاتية املدركة.
اأما درا�ســة اإميان ال�ســحيباين )1436هـ( فقد هدفت اإىل بناء برنامج لتدري�ص مادة احلديث قائم على التعلم 
املنظــم ذاتيــًا، وفاعليتــه يف تنمية مهــارات فهم الن�ــص املقروء، لدى طالبات ال�ســف الثالث املتو�ســط مبدينة 
الريا�ص. ومت ا�ستخدام كل من املنهج الو�سفي واملنهج �سبه التجريبي، و�سملت اأدوات الدرا�سة اختبارا ملهارات 
فهــم الن�ــص املقــروء. وقامــت الباحثة باإعداد دليــل للمعلمة ودليــل للطالبة، و�ســملت العينــة )60( طالبة، 
توزعن يف جمموعتني جتريبية و�ســابطة. و�ســملت نتائج البحث: فاعلية الربنامــج املقرتح لتدري�ص احلديث 

القائم على التعلم املنظم ذاتيًا، يف تنمية مهارات فهم الن�ص املقروء لدى طالبات ال�سف الثالث املتو�سط.
ودرا�ســة ح�ســن )2017( هدفــت اإىل بيــان درجــة اإ�ســهام كل مــن الفخر االأكادميــي واخلجــل االأكادميي عرب 
اجلوانب االأكادميية املختلفة )املرتبط منها باملحا�سرات، واال�ستذكار والتعلم، واالمتحانات( واأبعاد اليقظة 
العقلية )املالحظة، والو�سف، والت�سرف بوعي، وعدم احلكم، وعدم التفاعل( يف ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم 
ذاتيًا. و�ســملت عينة البحث )266( طالبًا وطالبة بالفرقة الثانية بكلية الرتبية ببنها )تخ�س�سات درا�سية 
خمتلفة(، ُطبقت عليهم اأدوات الدرا�ســة، وبا�ســتخدام حتليل االنحدار املتعدد بطريقة Stepwise، اأ�ســارت 
النتائج اإىل اإ�ســهام بع�ص االأبعاد )للمتغريات قيد البحث( يف ا�ســرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا على نحو دال 

اإح�سائيًا، واإن تباينت هذه االأبعاد بتباين ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا.
ودرا�ســة كل مــن الق�ســريين وعماوي )2017( والتي هدفت للك�ســف عن م�ســتوى امتالك طلبــة جامعة حائل 
ملكونــات التعلــم املنظــم ذاتيًا، ومــا اإذا كانت هذه املكونات تختلف باختالف التخ�ســ�ص اأو امل�ســتوى الدرا�ســي. 
وتكونت العينة من 300 طالب وطالبة من طالب البكالوريو�ص يف جامعة حائل، ومت ا�ســتخدام مقيا�ص التعلم 
الذاتــي. واأظهــرت النتائج امتالك الطالب مل�ســتوى عــال بلغ )4.1( يف التخ�س�ســات االإن�ســانية، تعزى للتعلم 
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املنظــم ذاتيــًا، كمــا جاءت الفروق ل�ســالح كل من ال�ســنتني الثانية والثالثة يف بعد طلب امل�ســاعدة، ويف �ســوء 
النتائج قدمت الباحثتان جمموعة من التو�سيات.

التعليق على الدراسات  السابقة:
وبعــد عر�ص الدرا�ســات ال�ســابقة ميكن مالحظــة اأنها تتفق مع درا�ســة الفريحات )2014(، ودرا�ســة العمري 
)2013(، ودرا�ســة ال�ســرمي والــالال )2015(، ودرا�ســة الكلثــم )2015(، ودرا�ســة اأحمد واآخــرون )2016(، 
ودرا�ســة الق�ســريين وعماوي )2017(، يف الك�ســف عن درجة امتالك التعلم املنظم لــدى املتعلمني. وتتفق مع 
درا�ســة اإ�ســماعيل )2012( يف متغري التح�ســيل والتخ�ســ�ص، ومع درا�ســة العمري )2013( يف متغري امل�ســتوى 
والتح�سيل، ودرا�سة ال�سرمي والالال )2015( مبتغري التح�سيل. كما تتفق معها يف منهج البحث املنهج الو�سفي.
وتختلــف مــع درا�ســة كل مــن الفريجات )2014( ودرا�ســة ال�ســحيباين )1436هـ( يف ا�ستق�ســاء اأثــر برنامج 
تدري�ســي، ودرا�ســة ح�سن )2017( يف بيان درجة اإ�ســهام بع�ص املتغريات يف ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا، 
ويف منهــج البحــث املنهــج التجريبــي، وتختلــف مع الدرا�ســات ال�ســابقة يف جمتمــع البحث والذي هــو طالبات 

الدرا�سات العليا. 

منهجية البحث وإجراءاته:  
منهج الدرا�سة:

لتحقيــق اأهــداف الدرا�ســة مت ا�ســتخدام املنهج الو�ســفي امل�ســحي، وذلــك ملنا�ســبته لطبيعة الدرا�ســة وهدفها 
يف الك�ســف عــن م�ســتوى التعلم املنظم ذاتيًا، لــدى طالبات الدرا�ســات العليا يف جامعة االإمام ممد بن �ســعود 
للتعلــم املنظــم ذاتًيا، وكذلك التعرف اإىل تاأثري بع�ص املتغريات عليه، وذلك بجمع املعلومات التي ميكن حتليلها 

وتف�سريها ومن ثم اخلروج با�ستنتاجات منها.
جمتمع الدرا�سة:

 يتكون جمتمع الدرا�ســة من طالبات الدرا�ســات العليا يف كلية العلوم االجتماعية يف جامعة االإمام ممد بن 
�ســعود االإ�سالمية خالل الف�ســل الدرا�ســي الثاين من العام اجلامعي 1438هـ - 1439هـ، وفقا للتقرير ال�سنوي 
جلامعة االإمام ممد بن �ســعود االإ�ســالمية، وعددهن 390 طالبة وفق تقارير االأق�ســام يف الكلية موزعة على 

االأق�سام كما يف اجلدول )1(. 
جدول )1(: توزيع جمتمع الدرا�صة يف اأق�صام كلية العلوم الجتماعية

الن�سبةاملجموع الكليطالبات الدكتوراهطالبات املاج�ستريالق�سم
25.4% 673299اأ�صول تربية وتربية اإ�صالمية

20.5% 512980اإدارة تربوية

14.1% 49655علم النف�ض

25.4% 643599مناهج وطرق تدري�ض

14.6% 401757علم اجتماع

100%271119390املجموع

عينة الدرا�سة:
ت�ســمنت عينــة الدرا�ســة احلاليــة )206( طالبات من طالبــات الدرا�ســات العليا يف كلية العلــوم االجتماعية 
بجامعة االإمام ممد بن �سعود االإ�سالمية، مت اختيارهن بطريقة ع�سوائية. وفيما يلي و�سف لعينة الدرا�سة، 
وتوزيعهن من حيث التخ�س�ص كما يف اجلدول )2(، ومن حيث املرحلة الدرا�سية كما يف جدول )3(، ومن حيث 

م�ستوى التح�سيل الدرا�سي كما يف اجلدول )4(. 
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جدول )2(: توزيع اأفراد العينة تبعاً ملتغري التخ�ص�ض

الن�سبةالعددالتخ�س�ص
%81    املناهج وطرائق التدري�ض  39.3

%61اأ�صول تربية والرتبية الإ�صالمية  29.6
%5    علم النف�ض  2.4
%19   اإدارة تربوية  9.2
%40علم اجتماع  19.4

%206املجموع  100

جدول )3(: توزيع اأفراد العينة تبعاً ملتغري املرحلة الدرا�صية

الن�سبةالعدد املرحلة الدرا�سية 
%54دكتوراه  26.2

%152ماج�صتري  73.8

%206املجموع  100

جدول )4(: توزيع اأفراد العينة تبعاً ملتغري م�صتوى التح�صيل الدرا�صي

الن�سبةالعددالدرجة
%137ممتاز مرتفع  66.5

%54ممتاز  26.2
%15جيد جداً  7.3

%206املجموع  100

اأداة الدرا�سة:
بــة اأحمــد )2007(، وا�ســتخدمه اجلــراح  مت يف هــذه الدرا�ســة اعتمــاد املقيا�ــص الــذي اأعــده Purdie وعرَّ
)2010(، مــع بع�ص التعديالت مبا يتوافق مع خ�ســائ�ص الدرا�ســة، وتكون املقيا�ص مــن )26( عبارة، يف اأربعة 
مو�ســوعات: )و�ســع الهــدف والتخطيــط لــه، االحتفــاظ بال�ســجالت واملراقبــة، الت�ســميع واحلفــظ، وطلب 

امل�ساعدة االجتماعية(.
ح�ساب ثبات املقيا�ص: 

وحل�ساب ثبات املقيا�ص مت ا�ستخدام معادلة األفا كرونباخ حل�ساب الثبات، وكانت النتائج كما يف اجلدول )5(.
جدول )5(: معامالت الثبات للمقيا�ض با�صتخدام معامل األفا كرونباخ

معامل الثباتاملقيا�ص
0.92املقيا�ض ككل

يت�سح من اجلدول )5( اأن املقيا�ص على درجة عالية من الثبات، حيث بلغ الثبات العام للمقيا�ص ككل )0.92( 
وهو معامل ثبات مرتفع.
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ح�ساب �سدق املقيا�ص:
بالرغــم مــن حتقــق Purdie من املقيا�ص، وحتقق اأحمد )2007( من ال�ســدق الظاهري للمقيا�ص، مت اأي�ســًا يف 
هذه الدرا�ســة التحقق من ال�ســدق الظاهري بعر�ســه على جمموعــة من املحكمني، ومت تغيــري بع�ص العبارات 

ح�سب نتيجة التحكيم.
ال�سدق الذاتي: مت ح�ساب ال�سدق الذاتي لعبارات املقيا�ص من خالل ح�ساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات األفا 

كرونباخ كما يف اجلدول )6(.
جدول )6(: معامالت ال�صدق الذاتي للمقيا�ض 

معامل ال�سدقمعامل الثباتاملقيا�ص
0.920.96املقيا�ض ككل

يت�سح من اجلدول )6( اأن املقيا�ص على درجة عالية من ال�سدق الذاتي، حيث بلغ ال�سدق العام للمقيا�ص ككل 
)0.96( وهو معامل �سدق مرتفع.

�سدق االت�ساق الداخلي للمقيا�ص:
مت ح�ســاب معامل �ســدق االت�ســاق الداخلي لفقرات املقيا�ص من خالل ح�ســاب معامل االرتباط بني درجة كل 

عبارة والدرجة الكلية للمقيا�ص با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون كما يف اجلدول )7(.
جدول )7(: معامالت ارتباط بري�صون لعبارات املقيا�ض بالدرجة الكلية للمقيا�ض

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة
.1**0.55.14**0.37
.2**0.56.15**0.69
.3**0.70.16**0.52
.4**0.63.17**0.60
.5*0.36.18**0.77
.6**0.53.19**0.65
.7**0.69.20**0.51
.8*0.32.21**0.53
.9**0.59.22**0.66
.10**0.58.23**0.57
.11**0.71.24**0.72
.12**0.70.25**0.80
.13*0.34.26**0.64

يت�ســح من اجلــدول )7( اأن جميع قيم معامالت ارتباط عبارات املقيا�ص بالدرجــة الكلية للمقيا�ص دالة عند 
م�ســتوى )0.01 – 0.05(، وم�ســورة بني )0.32 - 0.80(، مما يوؤكد متتع املقيا�ص بدرجة عالية من االت�ساق 

الداخلي.
االأ�ساليب االإح�سائية:

لتحقيق اأهداف الدرا�ســة وحتليل البيانات التي مت جتميعها، مت ا�ســتخدام العديد من االأ�ســاليب االإح�سائية 
.)SPSS( التي تنا�سب طبيعة الدرا�سة وذلك من خالل احلزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية
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ولتحديد طول خاليا املقيا�ص اخلما�سي )احلدود الدنيا والعليا( امل�ستخدم، مت ح�ساب املدى من خالل حتديد 
طول خاليا املقيا�ص اخلما�ســي احلدود الدنيا والعليا امل�ستخدم يف الدرا�سة، من خالل املعادلة التالية: )احلد 
االأق�ســى للفئــة – احلــد االأدنى للفئة( / عدد الفئات، ومت ح�ســاب املدى كما يلي: )5 - 1=4(، ومت تق�ســيمه 
علــى عــدد خاليا املقيا�ص للح�ســول على طــول اخللية ال�ســحيح اأي )4 /5=0.80(، بعد ذلك مت اإ�ســافة هذه 
القيمــة اإىل اأقــل قيمة يف املقيا�ص وهي الواحد ال�ســحيح، وذلــك لتحديد احلد االأعلى للخلية، واأ�ســبح طول 

اخلاليا كما يلي: 
- 1.80 ميثل ا�ستجابة �سعيفة جدًا. من 1   -

- 2.60 ميثل ا�ستجابة �سعيفة.  1.81  -
- 3.40 ميثل ا�ستجابة متو�سطة.  2.61  -

- 4.20 ميثل ا�ستجابة كبرية.  3.41  -
4.21 – 5 ميثل ا�ستجابة كبرية جدًا.  -

معامل ارتباط بري�سون، للتحقق من �سدق االت�ساق الداخلي الأداة الدرا�سة.  o
معامل األفا كرونباخ للتحقق من ثبات اأداة الدرا�سة.  o

التكرارات والن�سب املئوية لتحديد ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة جتاه عبارات اأداة الدرا�سة.  o
املتو�سط احل�سابي، وذلك ملعرفة مدى ارتفاع اأو انخفا�ص ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة.  o

االنحراف املعياري للتعرف على مدى انحراف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لكل عبارة من عبارات اأداة   o
الدرا�سة عن متو�سطها احل�سابي.

اختبار كرو�ســكال والي�ص )Kruskal-Wallis H Test( الالبارا مرتي، حل�ســاب الفروق بني املجموعات   o
تبعًا ملتغري )الق�سم العلمي – م�ستوى التح�سيل الدرا�سي(.

اختبــار مــان ويتنــي Mann-Whitney الالبــارا مــرتي للعينــات امل�ســتقلة ملعرفــة داللة الفــروق تبعًا   o
ملتغريات الدرا�سة الثالث.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
االإجابــة عــن ال�ســوؤال االأول: مــا م�ســتوى التعلــم املنظــم ذاتًيا لــدى طالبــات الدرا�ســات العليا بكليــة العلوم 

االجتماعية؟
ولالإجابة عن هذا ال�ســوؤال مت ح�ســاب قيم املتو�ســطات احل�ســابية واالنحراف املعياري لكل عبارة من عبارات 

املقيا�ص، ثم مقارنة هذه املتو�سطات باملتو�سط املعياري االفرتا�سي كما هو مو�سح يف اجلدول )8(.
جدول )8(: التكرارات والن�صب املئوية واملتو�صطات احل�صابية ملقيا�ض م�صتوى التعلم املنظم ذاتًيا لدى طالبات الدرا�صات 

العليا بكلية العلوم الجتماعية

م
درجة املوافقةالتكرار

 املتو�سط
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
املوافقة  كبريةالن�سبة

 �سعيفة�سعيفةمتو�سطةكبريةجدًا
جدًا

كبرية جدا4.330.67  919223ك1.
%44.244.711.2   

كبرية5579571233.830.94ك2.
%26.738.327.75.81.5
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جدول )8(:يتبع

م
درجة املوافقةالتكرار

 املتو�سط
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
املوافقة  كبريةالن�سبة

 �سعيفة�سعيفةمتو�سطةكبريةجدًا
جدًا

كبرية0.83 4 62895032ك3.
%30.143.224.31.51

كبرية35586531173.311.16ك4.
%1728.231.6158.3  

كبرية0.97 866447454.08ك5.
%41.731.122.81.92.4

كبرية0.94 6174551513.87ك6.
%29.635.926.77.30.5

كبرية659835624.060.83ك7.
%31.647.6172.91  

كبرية777447534.050.91ك8.
%37.435.922.82.41.5

كبرية3.821.16 7556471810ك9.
%36.427.222.88.74.9

كبرية0.98 7680321534.02ك10.
%36.938.815.57.31.5 

كبرية7165471583.851.09ك11.
%34.531.622.87.33.9 

كبرية3.721.08 577050236ك12.
%27.73424.311.22.9

كبرية 7957481573.91.1ك13.
%38.327.723.37.33.4 

كبرية847243254.110.93ك14.
%40.83520.912.4 

كبرية3.721.11 596752199ك15.
%28.632.525.29.24.4

كبرية1.02 3.72 517265108ك16.
%24.83531.64.93.9

متو�صطة43476024323.221.33ك17.
%20.922.829.111.715.5  

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.7


163 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. غالية بنت حمد بن �سليمان ال�سليم
املجلد احلادي ع�صر العدد )37( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.7

جدول )8(:يتبع

م
درجة املوافقةالتكرار

 املتو�سط
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
املوافقة  كبريةالن�سبة

 �سعيفة�سعيفةمتو�سطةكبريةجدًا
جدًا

متو�صطة305047483131.29ك18.
%14.624.322.823.315

كبرية1.18 3.74 6861432410ك19.
%3329.620.911.74.9

كبرية5768542163.721.07ك20.
%27.73326.210.22.9  

�صعيفة20274247702.421.33ك21.
%9.713.120.422.834

متو�صطة1.21 3.32 3957603119ك22.
%18.927.729.1159.2

كبرية55635216203.571.23ك23.
%26.730.625.27.89.7  

كبرية39566932103.41.11ك24.
%18.927.233.515.54.9

كبرية3.730.98 507462164ك25.
%24.335.930.17.81.9

كبرية808137714.130.86ك26.
%38.839.3183.40.5  

كبرية1.13املتو�سط العام للمقيا�ص ككل

يت�ســح مــن اجلدول )8( اأن املتو�ســط العام للمقيا�ص ككل بلــغ )3.72( بدرجة موافقة )كبرية(، حيث �ســملت 
جميــع العبــارات موافقــة كبرية، ما عــدا يف عبارة واحدة كانــت موافقة كبرية جدًا ومبتو�ســط )4.33(، وهي 
)اأحــدد الهــدف الذي اأريد الو�ســول اإليه قبــل البدء بالعمل(، وجــاءت ثالث عبارات بدرجة متو�ســطة وهي 
)اأبداأ مبذاكرة املقرر قبل االمتحان بعدة اأ�سابيع، اأحدد امل�سطلحات غري املعروفة واأدونها على بطاقات، اكتب 
مالحظاتي مبا اأقوم به داخل املحا�سرة.(، واأتت عبارة واحدة بدرجة �سعيفة وهي )اأطلب م�ساعدة من لديه 

خربة لعمل التكليفات املطلوبة مني عند احلاجة(. ومبتو�سط )3.32(.
ال�سوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 5.0( يف م�ستوى التعلم املنظم 
ذاتيــًا لــدى طالبات الدرا�ســات العليا بكلية العلــوم االجتماعية للتعلم املنظم ذاتًيا تعزى مل�ســتوى التح�ســيل 

االأكادميي؟
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اختبــار  مت  االأكادميــي  التح�ســيل  مل�ســتوى  وفقــًا  الدرا�ســة  عينــة  ا�ســتجابات  بــني  الفــروق  علــى  للتعــرف 
 داللــة الفــروق بــني اأفــراد عينــة الدرا�ســة وذلــك للمقيا�ــص ككل با�ســتخدام اختبــار كرو�ســكال والي�ــص 
)Kruskal-Wallis H Test( الالبارا مرتي، وعن طريق برنامج التحليل االإح�سائي SPSS مت احل�سول على 

النتائج املو�سحة باجلدول )9(.
جدول )9(: نتائج اختبار كرو�صكال والي�ض Kruskal-Wallis H Test ملحاور املقيا�ض واملقيا�ض ككل تبعاً ملتغري م�صتوى 

التح�صيل الأكادميي

م�ستوى الداللةقيمة االحتمالمتو�سط الرتبالعددم�سدر التباين
1371109.330.009ممتاز مرتفع

5497.6ممتاز
1562.7جيد جدا

يت�ســح من اجلدول )9( وجود فرق دال اإح�ســائيًا يعزى ملتغري م�ســتوى التح�ســيل االأكادميي يف درجة موافقة 
اأفــراد العينــة على عبــارات املقيا�ص حيــث بلغت القيمــة االحتماليــة )9.33( وهي قيمة دالة عند م�ســتوى 

.)0.05(
وملعرفة اجتاه الفروق ول�سالح اأي ق�سم ا�ستخدمت الباحثة اختبار مان ويتني )Mann-Whitney( للعينات 

امل�ستقلة ملعرفة داللة الفروق، وكانت النتائج كما يف اجلدول )10(.
جدول )10(: دللة الفرق بني متو�صطي رتب درجات اأفراد عينة الدرا�صة وفقاً ملتغري م�صتوى التح�صيل الأكادميي 

 (Mann-Whitney( با�صتخدام اختبار مان ويتني

 متو�سطناملجموعات
الرتب

 جمموع
 م�ستوىUZالرتب

اال�ستنتاجالداللة

دالة عند م�صتوى 13779.910949559.52.890.0040.05ممتاز مرتفع
1545.3680جيد جدا

  152املجموع
دالة عند م�صتوى 5437.720342612.10.0360.05ممتاز

1525.4381جيد جدا

  69املجموع

يت�ســح مــن اجلــدول )10( وجــود فــرق دال اإح�ســائيًا يف مقيا�ــص امتــالك التعلم املنظــم ذاتًيا لــدى طالبات 
الدرا�ســات العليا يف جامعة االإمام ممد بن �ســعود االإ�سالمية بني م�ستوى التح�سيل االأكادميي: ممتاز مرتفع، 
وجيد جدًا، حيث بلغت قيمة Z على )2.89(، وهي دالة عند م�ســتوى )0.05( ل�ســالح م�ستوى التح�سيل ممتاز 
 Z مرتفع، ويوجد فرق دال اإح�سائيًا بني بني م�ستوى التح�سيل االأكادميي ممتاز وجيد جدًا، حيث بلغت قيمة

على )2.1( وهي دالة عند م�ستوى )0.05( ل�سالح م�ستوى التح�سيل ممتاز.
ال�سوؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 5.0( يف م�ستوى التعلم املنظم 

ذاتيًا لدى طالبات الدرا�سات العليا بكلية العلوم االجتماعية للتعلم املنظم ذاتًيا تعزى ملتغري الق�سم العلمي؟
للتعــرف علــى الفروق بــني ا�ســتجابات عينة الدرا�ســة يف مقيا�ص امتــالك التعلم املنظــم ذاتًيا، لــدى طالبات 
الدرا�ســات العليــا يف كلية العلــوم االجتماعية وفقًا ملتغري الق�ســم العلمي، مت اختبار داللــة الفروق بني اأفراد 
 )Kruskal-Wallis H Test( عينــة الدرا�ســة، وذلــك للمقيا�ص ككل با�ســتخدام اختبــار كرو�ســكال والي�ــص
الالبارامرتي، وعن طريق برنامج التحليل االإح�ســائي SPSS مت احل�ســول على النتائج املو�ســحة يف اجلدول 

.)11(
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جدول )11(: نتائج اختبار كرو�صكال والي�ض )Kruskal-Wallis H Test( ملحاور املقيا�ض واملقيا�ض ككل تبعاً ملتغري 
الق�صم العلمي

م�ستوى الداللةقيمة االحتمالمتو�سط الرتبالعددم�سدر التباين
81103.4214.590.006    املناهج وطرائق التدري�ض

6199.46    اأ�صول تربية وتربية اإ�صالمية

5104.90    علم النف�ض

1965.53   اإدارة تربوية

40127.69علم اجتماع

يت�ســح مــن اجلــدول )11( وجــود فــرق دال اإح�ســائيًا يف مقيا�ــص امتــالك التعلم املنظــم ذاتًيا، لــدى طالبات 
الدرا�ســات العليــا يف كليــة العلوم االجتماعية يعزى ملتغري الق�ســم العلمي يف درجة موافقــة اأفراد العينة على 

عبارات املقيا�ص، حيث بلغت القيمة االحتمالية )14.59(، وهي قيمة دالة عند م�ستوى )0.05(.
وملعرفة اجتاه الفروق ول�سالح اأي ق�سم ا�ستخدمت الباحثة اختبار مان ويتني )Mann-Whitney( للعينات 

امل�ستقلة ملعرفة داللة الفروق وكانت النتائج كما يف اجلدول )12(.
جدول )12(: دللة الفرق بني متو�صطي رتب درجات اأفراد عينة الدرا�صة وفقاً ملتغري الق�صم العلمي با�صتخدام اختبار مان 

)Mann-Whitney( ويتني

 جمموعمتو�سط الرتبناملجموعات
 م�ستوىUZالرتب

اال�ستنتاجالداللة

دالة عند م�صتوى 8156.2545571235.52.120.0340.05مناهج

4070.612825علم اجتماع

  121املجموع

دالة عند م�صتوى 8153.9343684922.440.0150.05مناهج
1935.89682اإدارة تعليمية

  100املجموع

دالة عند م�صتوى 61442683367.52.400.0160.05اأ�صول 
1929.3558اإدارة

  80املجموع

دالة عند م�صتوى 6145.32762870.52.430.0150.05اأ�صول 
4059.72390علم اجتماع

  101املجموع

دالة عند م�صتوى 1918.43491593.590.0000.05اإدارة
4035.51421علم اجتماع

  59املجموع

يت�ســح مــن اجلــدول )12( وجــود فــرق دال اإح�ســائيًا يف مقيا�ــص امتــالك التعلم املنظــم ذاتًيا، لــدى طالبات 
الدرا�ســات العليا يف كلية العلوم االجتماعية، يف جامعة االإمام ممد بن �ســعود االإ�ســالمية، بني ق�ســم املناهج 
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وعلــم االجتمــاع، حيث بلغت قيمة  Zا)2.12(، وهي دالة عند م�ســتوى )0.05(، ل�ســالح ق�ســم علم االجتماع، 
ويوجد فرق دال اإح�ســائيًا بني ق�ســم املناهج واالإدارة التعليمية، حيث بلغت قيمة  Zا)2.44( وهي دالة عند 
م�ستوى )0.05( ل�سالح ق�سم املناهج، ويوجد فرق دال اإح�سائيًا بني ق�سم اأ�سول الرتبية، والرتبية االإ�سالمية، 
واالإدارة التعليمية، حيث بلغت قيمة Zا )2.40(، وهي دالة عند م�ستوى )0.05( ل�سالح ق�سم اأ�سول الرتبية، 
 ويوجد فرق دال اإح�ســائيًا بني ق�ســم اأ�سول الرتبية، والرتبية االإ�ســالمية، وعلم االجتماع، حيث بلغت قيمة
 Zا )2.43(، وهــي دالــة عنــد م�ســتوى )0.05(، ل�ســالح علم االجتمــاع، ويوجد فرق دال اإح�ســائيًا بني ق�ســم 
االإدارة التعليمية، وعلم االجتماع، حيث بلغت قيمة  Z  )3.59(، وهي دالة عند م�ســتوى )0.05( ل�ســالح علم 

االجتماع.
ال�ســوؤال الثالــث: هل توجــد فروق ذات داللة اإح�ســائية عند م�ســتوى الداللــة )α= 5.0( يف م�ســتوى التعلم 
املنظم ذاتيًا لدى طالبات الدرا�ســات العليا بكلية العلــوم االجتماعية للتعلم املنظم ذاتًيا تعزى ملتغري املرحلة 

الدرا�سية )ماج�ستري، دكتوراه(؟
للتعــرف علــى الفروق بــني ا�ســتجابات عينة الدرا�ســة يف مقيا�ص امتــالك التعلم املنظــم ذاتًيا، لــدى طالبات 
الدرا�سات العليا يف كلية العلوم االجتماعية وفقًا ملتغري املرحلة الدرا�سية، مت اختبار داللة الفروق بني اأفراد 
عينة الدرا�ســة، وذلك للمقيا�ص ككل با�ســتخدام اختبار مان ويتني )Mann-Whitney( للعينات امل�ســتقلة 
الالبارامرتي، وعن طريق برنامج التحليل االإح�سائي SPSS مت احل�سول على النتائج املو�سحة جدول )13(.
جدول )13(: دللة الفرق بني متو�صطي رتب درجات اأفراد عينة الدرا�صة وفقاً ملتغري املرحلة الدرا�صية با�صتخدام اختبار مان 

)Mann-Whitney( ويتني

 متو�سطناملجموعات
الرتب

 جمموع
 م�ستوىUZالرتب

اال�ستنتاجالداللة

غري دالة عند م�صتوى 5411160093684.51.110.260.05دكتوراه

15210115313ماج�صتري

  206املجموع

يت�ســح من اجلدول )13( اأنه ال يوجد فرق دال اإح�ســائيًا يف مقيا�ص امتالك التعلم املنظم ذاتًيا، لدى طالبات 
الدرا�ســات العليا يف كلية العلوم االجتماعية يف جامعة االإمام ممد بن �سعود االإ�سالمية يعزى ملتغري املرحلة 

الدرا�سية، حيث بلغت قيمة Zا)1.11( وهي غري دالة عند م�ستوى )0.05(.
مناقشة النتائج: 

يت�سح من نتائج الدرا�سة يف ال�سوؤال االأول حول م�ستوى التعلم املنظم ذاتًيا لدى طالبات الدرا�سات العليا بكلية 
العلــوم االجتماعيــة اأن املتو�ســط العام للمقيا�ص ككل بلــغ )3.72( بدرجة موافقة )كبــرية(. وهذه النتيجة 
تتفق مع نتائج درا�سة الكلثم )2015(، ودرا�سة كل من الق�سريين وعماوي )2017(، وميكن عزو هذه النتيجة 
للمرحلة الدرا�سية للطالبات، حيث متر الطالبات مبراحل عالية يف التدرب على مهارات التعلم املنظم ذاتيًا.
اأما بالن�ســبة لل�ســوؤال الثاين حــول تاأثري متغري امل�ســتوى التح�ســيلي االأكادميي يف امتالك طالبات الدرا�ســات 
العليــا بكليــة العلوم االجتماعية ملهــارات التعلم املنظم ذاتًيا، فقــد اأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�ســائيًا 
يعــزى ملتغري م�ســتوى التح�ســيل االأكادميي يف درجــة موافقة اأفراد العينــة على عبارات املقيا�ــص، حيث بلغت 
القيمــة االحتماليــة )9.33( وهــي قيمــة دالــة، وهو ما يتفق مع نتائج درا�ســة اإ�ســماعيل )2012(، ودرا�ســة 
Broadbent وPoonا)2013(، ودرا�ســة العمــري )2013(، ودرا�ســة العنزي )2015(، ودرا�ســة الق�ســريين 
وعماوي )2017(. وميكن تف�ســري نتائج الدرا�ســة بتدريب الطالبات الأنف�سهن على هذه املهارات والتي عادة ما 

توؤدي اإىل نتائج عالية يف التح�سيل. 
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اأمــا بالن�ســبة لتاأثــري متغــري للتخ�ســ�ص اأو للق�ســم العلمــي يف امتالك طالبــات الدرا�ســات العليا بكليــة العلوم 
االجتماعية للتعلم املنظم ذاتًيا، فكانت النتائج ت�سري اإىل وجود فرق دال اإح�سائيًا، يعزى ملتغري الق�سم العلمي 
يف درجــة موافقة اأفــراد العينة على عبارات املقيا�ــص، حيث بلغت القيمة االحتماليــة )14.59(، وهي قيمة 
دالة عند م�ستوى )0.05(، وكان ل�سالح ق�سم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية، وهذا يتفق ونتائج درا�سة 
اإ�سماعيل )2012(، ودرا�سة العنزي )2015(. اإال اأن نتائج بع�ص الدرا�سات قد اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق يف 
متغري التخ�س�ص اأو الق�سم العلمي، كما يف نتائج درا�سة ال�سرمي والالال )2015(، ودرا�سة اأبو الدنيا )2016(، 

وهي ال تتفق مع نتائج الدرا�سة احلالية.
اأمــا بالن�ســبة لتاأثــري متغري املرحلة التعليمية )ماج�ســتري، دكتــوراه( فاأظهرت النتائج اأنــه ال يوجد فرق دال 
اإح�ســائيًا يف مقيا�ــص امتــالك التعلم املنظم ذاتًيــا، لدى طالبات الدرا�ســات العليا يف جامعــة االإمام ممد بن 
�ســعود االإ�ســالمية يعزى ملتغــري املرحلة الدرا�ســية، حيث بلغت قيمــة Z )1.11(، وهي غري دالة عند م�ســتوى 
)0.05(، وهــو مــا يتفق مع نتائج درا�ســة العمري )2013(، وال تتفق مع نتائج درا�ســة العنــزي )2015(، التي 
اأظهرت وجود فروق يف امل�ســتوى الدرا�ســي، وقد يعزى ذلك لتقارب امل�ســتويات العلمية بني مرحلة املاج�ســتري 
والدكتــوراه، وهــي جميعهــا يف م�ســتوى الدرا�ســات العليــا، وعادة ما تكت�ســب مهــارات التعلم املنظــم يف مرحلة 

املاج�ستري، وت�ستمر مع الطالبة يف مرحلة الدكتوراه.
االستنتاجات:

ميكن تلخي�ص اال�ستنتاجات فيما يلي:
م�ســتوى التعلم املنظم ذاتًيا لدى طالبات الدرا�ســات العليا بكلية العلوم االجتماعية و�ســل اإىل درجة  	•

موافقة )كبرية( بلغت )3.72(.
تاأثري متغري امل�ستوى التح�سيلي االأكادميي يف امتالك طالبات الدرا�سات العليا بكلية العلوم االجتماعية  	•

ملهارات التعلم املنظم ذاتًيا بلغت قيمته االحتمالية )9.33(، وهي قيمة دالة.
اأو للق�سم العلمي يف امتالك طالبات الدرا�سات العليا بكلية العلوم االجتماعية  تاأثري متغري التخ�س�ص  	•
للتعلــم املنظــم ذاتًيــا بلغت القيمــة االحتمالية )14.59(، وهي قيمــة دالة عند م�ســتوى )0.05(، وكان 

ل�سالح ق�سم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية.
تاأثري متغري املرحلة التعليمية )ماج�ســتري، دكتوراه( اأظهرت النتائج اأنه ال يوجد فرق دال اإح�ســائيًا  	•
يف مقيا�ــص امتــالك التعلم املنظــم ذاتًيا لدى طالبات الدرا�ســات العليا يف جامعة االإمام ممد بن �ســعود 
االإ�ســالمية يعــزى ملتغــري املرحلــة الدرا�ســية، حيث بلغــت قيمــة Zا)1.11(، وهي غري دالة عند م�ســتوى 

.)0.05(
التوصيات:

يف �سوء نتائج الدرا�سة ميكن التو�سية مبا يلي:
ت�ســمني املقــررات اجلامعيــة مقــررات اأو مو�ســوعات فيما يخ�ــص التدريب علــى اإك�ســاب املتعلم الأبرز  	•

ممار�سات ومهارات التعلم املنظم ذاتًيا.
توجيه اجلهود البحثية يف اجلامعات الإجراء املزيد من الدرا�ســات نحو درا�ســة مو�ســوع التعلم املنظم  	•

ذاتًيا لدى كليات واأق�سام علمية اأخرى.
اخلدمة.  واأثناء  قبل  املعلمني  بتدريب  القيام  عند  ذاتيا  املنظم  التعلم  ا�سرتاتيجيات  دمج  	•
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