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سياسة التحكيم والنشر في المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي 

اأوًل: 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 والإجنليزية وفق ال�سروط الآتية:  .3

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

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

بنــوع  مزدوجــة  ال�سطــور  بــني  امل�سافــة  تكــون  العربيــة:  باللغــة  املكتوبــة  للبحــوث  بالن�سبــة  	 	•
خط)Traditional Arabic( وبحجم )14(.

بالن�سبــة للبحــوث املكتوبــة باللغة الجنليزيــة:  تكون امل�سافة بني ال�سطــور مزدوجة بنوع خط  	•
)Times New Roman( وبحجم )12( . 

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

ال�سرورية وبحجم خط )12( للكتابة باللغة العربية اأو الجنليزية.
اأن ل تزيــد عــدد �سفحــات البحــث عــن )25(  �سفحــة اأي ما يعــادل )7000( كلمــة مت�سمنة املنت  	•

.)A4( واملراجع واملالحق من نوع

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

�سفحــة العنــوان: بحيُث تخ�س�ص ال�سفحة الأوىل من البحث  للعنوان �سريطة اأن ل يتجاوز عدد  	•
كلمات العنوان )15( كلمة واأن ل يتم الإ�سارة اإىل ا�سم وعنوان �ساحب البحث .

امللخ�ــص باللغــة العربية: تخ�س�ص له ال�سفحة الثانيــة من البحث بحيث ل يتجاوز )250( كلمة  	•
واأن يتبعه الكلمات املفتاحية التي ل تقل عن ثالث كلمات.

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

Introduction: تت�سمــن الإطــار النظــري والدرا�ســات ال�سابقــة بحيــث يتم دمــج الإطار  املقدمــة   	•
النظــري والدرا�ســات ال�سابقــة معًا بطريقة علميــة ناقدة، وت�سمــل املقدمة علــى العناوين الفرعية 

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

الدرا�سة، واإجراءات الدرا�سة(.
Results: يتــم التطــرق للنتائج املتعلقــة بال�ســوؤال الأول/الفر�سية الأوىل ، تليــه النتائج  النتائــج  	•

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

ال�سابقة والإطار النظري الذي متت الإ�سارة اإليه يف املقدمة اأو غري ذلك من درا�سات اأخرى.
Conclusion & Recommendations:بحيث يقدم الباحث ملخ�سًا  ال�ستنتاجــات والتو�سيــات  	•

لأبرز 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 الأمريكية لعلم  املراجــع  	•
النف�ــص )الن�سخــة ال�ساد�ســة( )American Psychological Association, APA 6(. وح�سب ما 

ياأتي:
ӽ .ترتيب املراجع اأبجديًا والبدء بال�سم الأخري للباحث ثم با�سمه الأول  
ӽ .اإبراز عنوان املرجع اأو ا�سم املجلة بالت�سطري املحدد ، وعدم ترقيم املراجع  
ӽ  عنــد ا�ستخــدام الكتب بو�سفهــا مراجع للبحث: يتم كتابــة ا�سم املوؤلف كامــاًل / املوؤلفون ، ثم يو�سع  

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(، الإدارة ال�سرتاتيجية بقيا�ص الأداء املتوازن، 
املكتبة الع�سرية للن�سر والتوزيع، املن�سورة، م�سر.

مثال)3(:اإدري�ــص، ثابــت عبد الرحمــان واملر�سي، جمــال الديــن )2006(. الإدارة ال�سرتاتيجية: 
مفاهيم ومناذج تطبيقية، الدار اجلامعية، القاهرة.

ӽ  عنــد ا�ستخــدام الدوريات)املجــالت( بو�سفها مراجــع للبحث: ُيذكــر ا�سم �ساحب املقالــة كاماًل، ثم  
تاريــخ الن�ســر بني حا�سرتني، 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 العتماد الأكادميــي« جتربة التعليم 

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

.)Plagiarism( برنامج الك�سف عن ال�سرقات والنتحالت الأدبية 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 الآتي:  .3

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

ajqahe@ust.edu :الربيد الإلكرتوين
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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 يتــم عر�سه علــى ُمكمني مــن ذوي الخت�سا�ص يف جمــال البحث، ويتم   .2
اختيارهم ب�سرية تامة ، ول ُيعر�ص عليهم ا�سم الباحث اأو بياناته، وذلك لإبداء 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 مالحظــات من املحكمني، ُتر�سل تلــك املالحظات اإىل الباحث لإجــراء التعديالت الالزمة   .3
مبوجبهــا، علــى اأن  ُيعــاد اإر�سال البحث اإىل  املجلة بعــد التعديالت خالل مدة اأق�ساهــا �سهر، واإل ف�سيتم 

ا�ستبعاد البحث  من الن�سر.
ُيخطــر الباحــث بقــرار �سالحيــة بحثه للن�ســر من عدمها خــالل ثالثة اأ�سهــر - على الأكــر - 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 حقــوق طبع البحث ون�سره اإىل املجلــة العربية ل�سمان جودة التعليم اجلامعــي بعد موافقة هيئة   .6
التحرير على ن�سر البحث.

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

Curriculum Integration Based on the Story of Prophet 
Musa and the Righteous Man in Surat Alkahf

Prof. Dr. Dawood A. Al-Hidabi, Editor-In-Chief

To begin with, it has to be stated that integration in general 
is a characteristic feature of life. We do not deal with 
life issues on the basis of a specific discipline. However, 
categorizing knowledge to different disciplines has been 
made due to the nature of phenomena to be investigated. 

In our every day life when we discuss or make decisions, 
we tend to take into account all types of knowledge in an 
integrated way which would help us to understand the 
issue under consideration.  If we take a look at the Qur'an, 
we can easily notice that the topics and themes are stated 
based on real life issues. Quranic verses in principle are 
revealed to tackle issues or problems facing the Muslim 
society. The verses are referring to real life issues or 
problems and relate them to revealed knowledge. These 
issues could be natural or social issues and are always 
integrated with the revealed knowledge.

The main categories of the revealed knowledge are Iman 
(faith), Ibadat (acts of worship), Muaamalat (life affairs 
such as economic, political, social, etc.) and Akhlaq 
(morals and ethics). However, quranic verses relevant 
to social and human sciences are more than the verses 
relevant to natural verses which might represent just 
over 20%. Quranic verses are integrated in nature. They 
integrate the Islamic perspective to all types of issues 
related to all walks of life. The Quran is the complete 
guide and framework for a Muslim’s life.

Hence, the integration of real-life issues to the revealed 
knowledge takes the form of stating these issues in a way 
which would be consistent with the Islamic way of life.

Verses 1- 6 of Surat Almutaffifeen, for example, contain 
a warning to those who are not upright in their business 
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dealings. After stating the problem, Allah relates it to the hereafter so that people 
have to realize that they will be accountable before Allah for all their actions in 
life. Hence, it is an economic issue and it was related to a religious issue which 
is the hereafter. Also, in Surat Aldhuha natural phenomenon are integrated 
with social and psychological issues. In this Surah the religious principles are 
integrated with educational, psychological and social issues. Hence, it could 
be argued that there is no specific form/model of integration which should be 
adopted but we can understand that religious principles (revealed knowledge) 
have to be integrated with natural or social phenomenon in the real life which 
reflects the unity of knowledge in terms of their sole  source that is Allah. With 
regard to other disciplines, integration could take different forms which depend 
on the nature of the real-life issue/ problem. However, Islam in principle has 
been revealed to regulate and improve people’s life.

For the purpose of inferring the concept of curriculum integration based on 
the story of Prophet Musa and the Righteous Man, we would look at the verses 
6082-of Surat Alkahf.  In Surat Alkahf, the nature of the story is that it is told 
in a learning and teaching context. Prophet Musa requested the righteous Man 
to teach him the knowledge which he was taught by Allah in order to guide 
him in his life. From the beginning of the story, it was clear that the main aim 
is to be guided with the new knowledge relevant to Musa’s life but at the same 
time the source of this knowledge is Allah and has to be taught and learnt with 
commitment to Islamic morals and ethics by both the teacher and the learner. We 
can see here that the aim of learning, the strategies adopted by both the teacher 
and the learner, the ethics of educational process, the spiritual dimension and 
life issues are dealt with in an integrated approach. The ethical and moral part 
of the educational process, the source of knowledge (Allah) and the overall aim 
of learning (guidance in life i.e. the impact of knowledge in life) were at the core 
of the integration in this story.

Looking and reflecting on the verses from 60- 82, we can conclude that in addition 
to emphasising the religious, ethical and real life issues, which were presented 
as problems to motivate Prophet Musa to think and provide true expected 
interpretation and learn effectively to guide his life, the verses discussed different 
sub- stories related to real life issues through action learning and continuous 
dialogue and communication between both the teacher and the learner. Action 
learning activities have engaged Prophet Musa through connecting different 
acquired knowledge disciplines such as education, religion, biology and health 
sciences, oceanography, geography, physics, psychology, sociology, politics, 
engineering, and ethics. All these disciplines were taught based on real life and 
problem-solving approach. This could be looked at as just one model/method 
of curriculum integration based on one Quranic text. 

Integration from an Islamic perspective is not restricted to one specific method of 
integration. The aim of integration is to provide guidance for human beings and 
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the most important part of integration is the integration of revealed knowledge 
to any acquired knowledge regardless of the model of integration or the number 
of disciplines to be integrated. Integration requires, first of all, deciding which 
life issue to be taught. Then the curriculum developers have to decide which 
revealed knowledge is related to it, and which relevant acquired knowledge is 
based on different disciplines.

The basic assumption of knowledge from an Islamic perspective is to lead to 
success, prosperity, happiness and satisfaction in this life and the life to come 
based on the revealed knowledge.

It could be concluded therefore that the integrated curriculum based on the 
Islamic world view can be defined as the curriculum which first connects relevant 
revealed knowledge to real life issues. Then, this process of integration might 
also require connection to one or more acquired knowledge disciplines so as 
to engage students in activities which lead to a more meaningful learning and 
achieving benefits for the students and their community alike. 
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مدى ممارسة القيادة التحويلية بالجامعات الفلسطينية في المحافظات 
الجنوبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

الملخص:
هدفــت الدرا�سة التعــرف اإىل درجة تقدير عينة مــن اأع�ساء هيئة التدري�ــص يف اجلامعات الفل�سطينية 
باملحافظات اجلنوبية ملمار�سة القيادة التحويلية فيها، والك�سف عما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى دللة )α≤0.05( بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة لهذه املمار�سة تعزى اإىل املتغريات: 
)نــوع الكليــة، الرتبــة العلمية، �سنــوات اخلدمــة(. ولتحقيق ذلك اتبــع الباحثــان املنهج الو�سفــي التحليلي، 
بتطبيق ا�ستبانة مكونة من )60( فقرة، موزعة على اأربعة جمالت، مت توزيعها على )101( من اأع�ساء هيئة 
التدري�ــص يف اجلامعات )الأزهر – الإ�سالمية – الأق�سى(. اأظهــرت النتائج اأن درجة التقدير الكلية ملمار�سة 
%(، حيث  القيــادة التحويليــة من وجهة نظــر اأفراد العينة يف اجلامعات جاء متو�سطة بــوزن ن�سبي )55.93 
%(، وجــاء جمــال )تقدمي  جــاء جمــال )ال�ستقالليــة والتاأثــري( يف املرتبــة الأوىل بــوزن ن�سبــي )57.75 
%(، كما اأنه مل توجد فــروق ذات دللة  منــوذج �سلوكــي يحتــذى( يف املرتبــة الأخرية بوزن ن�سبــي )54.31 
اإح�سائيــة عنــد م�ستوى دللــة )α≤0.05( بني متو�سطات درجــات تقدير اأفراد العينة لهــذه املمار�سة تعزى 
اإىل املتغــريات: )نــوع الكلية، الرتبــة العلمية، �سنوات اخلدمــة(. واأو�ست الدرا�سة بتعزيــز مفاهيم اخلطاب 
التحويلــي يف اجلامعــات الــذي يقوم على قاعدة الحــرتام والتقدير للكفاءات بغ�ص النظــر عن اأي اعتبارات 

اأخرى.

الكلمات املفتاحية:القيادة التحويلية، اجلامعات الفل�سطينية، اأع�ساء هيئة التدري�ص.
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The Extent of Practicing Transformational Leadership in 
Palestinian Universities in the Southern Governorates from 

the Faculty Members' Perspective

Abstract:

The study aimed to determine the degree of faculty members' assessment 
of practicing transformational leadership in Palestinian universities in 
the southern governorates, and to explore whether there were statistically 
significant differences at a level (α≤0.05) attributed to these variables (type 
of college, academic rank, years of service). To achieve these objectives, the 
researchers followed the analytical descriptive method by administering a 
questionnaire consisting of (60) items divided into four areas on a sample 
of (101) faculty members from these universities (Al-Azhar – Islamic – Al-
Aqsa). The results showed that the total degree of assessment of practicing 
transformational leadership from the point of view of the participants in 
the universities was medium with a relative weight of 55.93%. The area of 
independence and influence occupied the first place with a relative weight 
of 57.75%. The area of presenting a model behavior was ranked last with a 
relative weight of 54.31%. In addition, there were no statistically significant 
differences (α≤0.05) between the participants' means of assessment 
due to these variables: (type of college, rank, years of service). The study 
recommended enhancing the concepts of transformational discourse in 
universities based on mutual respect and appreciation of competencies, 
regardless of any other considerations.

Keywords: transformational leadership, Palestinian universities, faculty 
members.
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المقدمة: 
مــن امل�سهور اأن جوهــر العمل الإداري للقائد الرتبــوي ين�سب على وظائف التخطيــط ومراقبة التنفيذ، 
واإدخــال التح�سينــات املتنوعة على طريق الأداء. وحيث اإنه ينظر اإىل القيــادة اجلامعية ممثلة يف القائمني 
عليها، على اأنها مهام حيوية وبالغة الأهمية، ل تقت�سر على اإدارة العمل ومراقبته، فاإن فعالية دورها اجلديد 

مرتبطة بتح�سني كفاءة العملية التعليمية، والتحول يف طريقة العمل معها.
وملــا كانت اجلامعة اليــوم املوؤ�س�سة الرتبوية الأكر ارتباطًا واأثرًا يف املجتمــع والبيئة املحيطة بها، واأ�سبحت 
مدخالتهــا وعملياتهــا وخمرجاتهــا تتاأثر اإىل حد كبــري بالنظريــات الإدارية، وممار�سات القــادة الرتبويني، 
وقدرتهــم علــى حفز العاملني ورفع درجة انتمائهم و�سلوكهم التنظيمــي، فاإنها مطالبة باملحافظة على موقعها 

التناف�سي، وخو�ص غمار الإبداع يف ظروف متغرية ومعقدة )العثماين، 2017(
"لــذا ولــدت القيــادة التحويلية من رحم القيادة التبادلية، حيث ركــزت الأوىل على املنفعة القت�سادية، 
و�سلطــت الثانيــة ال�سوء علــى اللتزام الأخالقي بــني القائد ومروؤو�سيــه، حيث يعد برينز هــو املوؤ�س�ص الأول 
لهــذا النــوع من القيادة، يف عام )1978م(، منطلقا من مبــادئ القيادة التبادلية، وم�سيفا لها البعد الأخالقي" 

)طه،2006 ، 290(.
حيــث تت�سمن القيادة التحويلية كما ي�سري ا�سمها عملية انتقــال نوعية باجتاهات العاملني و�سلوكهم لتتجاوز 
الهتمامــات ال�سخ�سيــة، يف الوقــت الــذي اأ�سبح من ال�سعب فيــه التنبوؤ باملتغــريات البيئيــة اأو القبول بثبات 
الو�ســع الراهــن، حيث يــرى Kirklandا)2011، 171( "اأن القيادة التحويلية تتجــاوز احلوافز مقابل الأداء 
املرغوب اإىل تطوير وت�سجيع املروؤو�سني فكريًا، وحتويل اهتماماتهم الذاتية لتكون جزًءا اأ�سا�سيًا من الر�سالة 

العليا للموؤ�س�سة".
اإن مــا ي�سهــده العــامل اليــوم من تغــريات وحتديــات �سيا�سيــة واقت�سادية وثقافيــة، عزز الدعــوة اإىل تطوير 
النظــم التعليمية والرتبويــة والإدارية يف اجلامعات، مبا ي�سمن – على الأقل – عــدم تاأثر قدرات املروؤو�سني 
البتكارية وتراجعها، لذا برزت احلاجة اإىل القيادة التحويلية التي قد متار�ص يف بع�ص املوؤ�س�سات دون وعي 
عملي بها، وهو ما اأثبتته العديد من الدرا�سات املحلية مثل درا�سة التلباين )2013(، العثماين )2017(، �سل�ص 
)2016(، ودرا�ســة الأغــا )2011(، وبع�ــص الدرا�سات العربية مثل درا�سة ال�سريــف )2016(، األهم )2014(، 

ودرا�سة التويجري )2017(.
ورغــم تعــدد الدرا�سات التــي تناولت القيــادة التحويليــة، اإل اأن اأغلبهــا يف الواقع الفل�سطينــي قد طبق على 
م�ستوى املدار�ص، وهو ما اأدى اإىل �سرورة التعرف اإىل مدى ممار�سة هذا النوع من القيادة يف اجلامعات املحلية 

يف الوقت الذي اأ�سبحت تعاين فيه من اأزمات متنوعة ب�سبب احل�سار، وتبعات النق�سام ال�سيا�سي.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

بــات التحويــل من اأجل التح�ســني والتجويد من اأهــم التوجهات الإداريــة احلديثــة، ا�ستجابة لنداءات 
البحــث عــن الإبداع والبتكار، الذي ي�ستق من طبيعة وما�سي املوؤ�س�سة وواقعها وتطلعاتها واإمكاناتها املتاحة، 
لأخــذ العظة والعــربة وت�سخي�ص جوانب القــوة وال�سعف، وعليه فــاإن التوجه نحو القيــادة التحويلية يبنى 

اللتزام، ويخلق احلما�ص والدافعية لدى العاملني يف اأي موؤ�س�سة للتغيري، ويزرع لديهم الأمل بامل�ستقبل.
وبا�ستطــالع معظــم الدرا�ســات التــي اهتمــت بالقيــادة التحويليــة يف البيئــة الفل�سطينيــة جند اأنهــا تناولت 
البيئــة املدر�سيــة، ومل تركز علــى موؤ�س�سات التعليم العايل، مما جعل من الأهمية مبــكان اإجراء هذه الدرا�سة 
يف اجلامعــات التــي تعاين من حالــة ا�ستثنائية، �سببت الكثري من الأزمات املاليــة والتنظيمية، واأ�سعفت الثقة 
يف التعليــم اجلامعــي ومردوده، نتيجــة للح�سار والنق�ســام ال�سيا�سي الذي اأثــر �سلبًا على الو�ســع عامة وعلى 

اجلامعات خا�سة.
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وعليه تتحدد م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ص التايل:
مــا مدى ممار�ســة القيادة التحويلية يف اجلامعــات الفل�سطينية باملحافظات اجلنوبية مــن وجهة نظر اأع�ساء 

هيئة التدري�ص فيها؟ 
ويتفرع من هذا ال�سوؤال، الأ�سئلة الفرعية التالية:

مــا درجــة تقدير عينــة من اأع�ســاء هيئــة التدري�ص يف اجلامعــات الفل�سطينيــة باملحافظــات اجلنوبية   .1
ملمار�سة القيادة التحويلية فيها؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α≤0.05( بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد   .2
العينة ملمار�سة القيادة التحويلية يف اجلامعات الفل�سطينية باملحافظات اجلنوبية تعزى اإىل املتغريات: 

)نوع الكلية، الرتبة العلمية، �سنوات اخلدمة(؟ 
أهداف الدراسة:

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل:
التعــرف اإىل درجــة تقديــر عينــة مــن اأع�ساء هيئــة التدري�ــص يف اجلامعــات الفل�سطينيــة باملحافظات   .1

اجلنوبية ملمار�سة القيادة التحويلية فيها. 
الك�ســف عمــا اإذا كان هناك فــروق ذات دللة اإح�سائية عنــد م�ستوى دللــة )α≤0.05( بني متو�سطات   .2
درجات تقدير اأفراد العينة ملمار�سة القيادة التحويلية يف اجلامعات الفل�سطينية باملحافظات اجلنوبية 

فيها تعزى اإىل املتغريات: )نوع الكلية، الرتبة العلمية، �سنوات اخلدمة(. 
أهمية الدراسة:

الأهميــة املو�سوعيــة: تنبثــق اأهميــة الدرا�ســة احلالية مــن مربر دخــول القيــادة التحويلية حركة  	•
املراجعــة ال�ساملــة يف املوؤ�س�ســات التعليميــة ب�سكل عــام وموؤ�س�سات التعليــم العايل ب�سكل خا�ــص، بعد اأن 
اأثبتــت قدرتها كنمــط اإداري حديث ظهر يف اأوائل الثمانينات من القرن املا�ســي يف الو�سول اإىل الدوافع 

الكامنة والظاهرة لدى املروؤو�سني، ويف تفعيل التاأثري الكاريزمي للقادة اجلامعيني.
الأهميــة التطبيقيــة: ميكــن اأن ي�ستفيــد مــن نتائــج هــذه الدرا�ســة القائمــون علــى اإدارة اجلامعــات  	•
الفل�سطينيــة مــن خــالل الرتكيــز على ر�سالــة املوؤ�س�سة والنظــر اإىل التغيــري يف �سلوك العاملــني على اأنه 
ثقافة اإيجابية نحو امل�ستقبل، والتعرف اإىل مدى قدرتها على املحافظة على مواردها. وكذلك الباحثني 
يف جمــال الإدارة التعليميــة، خا�ســة يف ظــل التوجه الر�سمــي نحو رفع م�ستــوى الكفــاءات يف املوؤ�س�سات 
التعليميــة نتيجــة ملــا تفر�ســه البيئــة املحليــة مــن حتديــات، باعتبار هــذه الدرا�ســة – يف حــدود علم 

الباحثني- الأوىل من نوعها يف البيئة الفل�سطينية.
حدود الدراسة:

حــد املو�ســوع: التعــرف اإىل درجة تقدير عينة من اأع�ساء هيئــة التدري�ص يف اجلامعات الفل�سطينية  	•
باملحافظــات اجلنوبية مــن فل�سطني ملمار�سة القيادة التحويلية يف املجــالت: )تطوير الروؤية امل�سرتكة، 

ال�ستقاللية والتاأثري، تقدمي منوذج �سلوكي يحتذى، ال�ستثارة الفكرية والتوقع(.
اجلامعات. يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  عينة  الب�سري:  احلد  	•

– الأق�سى(. – الإ�سالمية  )الأزهر  غزة  مبحافظات  الفل�سطينية  اجلامعات  املوؤ�س�سي:  احلد  	•
لفل�سطني(. )اجلنوبية  غزة  مافظات  املكاين:  احلد  	•

الثــاين الف�ســل الدرا�ســي  نهايــة  مــن هــذه الدرا�ســة يف  امليــداين  ال�ســق  الزمــاين: مت تطبيــق  احلــد  	•"
 2018 /2019م. 
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مصطلحات الدراسة:
التحويلية: •	القيادة 

يعرفهــا احلربي )2007، 128( باأنها: "مقدرة القائد الرتبوي على ا�ستثارة اأفراد جماعته يف داخل املوؤ�س�سة، 
وزيــادة مقــدرة هــذه املوؤ�س�سة على التح�ســني امل�ستمر عن طريــق الهتمام بتنميــة اأع�ساء املجتمــع املوؤ�س�سي، 

والرفع من م�ستواهم، من اأجل الإجناز والتنمية الذاتية".
ويعرفهــا العتيبــي )2006، 6( باأنهــا: "منــط مــن القيادة ي�سعــى القائد من خاللــه اإىل الو�ســول اإىل الدوافع 
الكامنة والظاهرة لدى الأفراد التابعني له، ثم يعمل على اإ�سباع حاجاتهم، وا�ستثمار اأق�سى طاقاتهم، بهدف 

حتقيق تغيري مق�سود".
ويعرفهــا الباحثــان اإجرائيــًا على اأنهــا: "القدرة على خماطبــِة العاملــني يف اجلامعة بلغٍة تنطلــُق من تقديِر 
ذواِتهــم، لتحريِكهم كفريِق عمٍل متعاوٍن نحــو روؤيٍة م�ستقبليٍة م�سرتكٍة يقودون بها اجلامعة، من خالل تعديل 
ال�سلــوك اخلاطئ وغر�ــص القناعات التحويلية لتعديــل �سلوك املخطئني لإحداث تغــريات جذرية ي�سود فيها 

مناخ مثايل".
الفل�سطينية:  •	اجلامعات 

يعرفهــا الثبيتــي )2000، 214( اجلامعات باأنها: "موؤ�س�سات علمية م�ستقلــة ذات هيكل تنظيمي معني واأنظمة 
واأعــراف وتقاليــد اأكادميية معينــة، تتمثل وظائفهــا يف التدري�ص والبحــث العلمي وخدمة املجتمــع، وتتاألف 
مــن جمموعة مــن الكليات والأق�سام ذات الطبيعــة العلمية التخ�س�سية، وتقدم برامــج درا�سية متنوعة متنح 

مبوجبها درجات علمية". 
ويعرفهــا الباحثــان اإجرائيــا باأنهــا: " املوؤ�س�ســات الأكادمييــة، التــي متنح درجتــي البكالوريو�ــص واملاج�ستري، 
وتعمــل باإ�ســراف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية، وع�ســو يف احتاد اجلامعات العربية، ويق�سد بها 
)اجلامعة الإ�سالمية – الأزهر- الأق�سى( مبحافظات غزة التي يطلق عليها املحافظات اجلنوبية لفل�سطني".

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اختيار هذه املحافظات كبيئة للتطبيق، ل�سعوبة التطبيق يف غريها ب�سبب احل�سار.
الخلفية النظرية:

يعــد التغيــري وكيفية قيادتــه بنجاح من اأهــم املوا�سيع التي ت�سغــل عقلية القيــادات الإدارية يف الع�سر 
احلــايل، حيــث اإن التغيري يف كل مــكان، واأن �سرعته يف ازديــاد وتعقد، واأن جناح م�ستقبــل املوؤ�س�سات املختلفة، 

وخا�سة التعليمية منها يعتمد على كيفية قدرة القادة على قيادة التغيري والتحول.
 " ويعــد مو�ســوع القيــادة التحويلية من اأكر ما عنيت بــه الأو�ساط الإدارية حديثًا، ملا لهــا من اأثر فّعال على 
اأداء العاملــني وحتقيــق الأهداف بكفــاءة وفعالية، وكما ي�سري ا�سمهــا فالقيادة التحويلية هــي: العملية التي 
تغري الأفراد وحتولهم، وهي تركز على الأخالق واملعايري والأهداف طويلة الأجل، وت�ستمل على تقومي دوافع 

الأفراد واإ�سباع حاجاتهم ومعاملتهم باإن�سانية" )عبد العال، 2015، 44(.
اأهمية القيادة التحويلية: 

اإن الفرق الأ�سا�ص بني القيادة والإدارة اأنك تدير من خالل منوذج، ولكنك تقود من خالل عدة مناذج، فالقادة 
التحويليــني رواد للنمــاذج يتمتعون بالإدراك احل�سي الذي ميكنهم من معرفــة متى يتحتم عليهم نبذ النموذج 
القــدمي، كمــا اأن لديهم �سجاعــة متكنهم من اأن يطلبوا مــن الآخرين التخلي عن ال�سبــل القدمية، واتباعها يف 

م�سارات حتويلية جديدة.
والقادة التحويليون رواد يعرفون متى وكيف يقودون النماذج، ويجيب اأن يكون للقادة التحويليني القدرة على 
ا�ستب�ســار م�ستقبــل اأف�ســل فيما وراء الواقع اجلاري. واإن كان القادة يرغبــون يف التغيري يتحتم عليهم اأول اأن 
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يدركــوا مفهوم الثقافــة، واأن التغري الناجح يتوقف على تبني اأع�ساء املنظمة للقيــم اجلديدة، واأن املوؤ�س�سات 
التعليمية الفعالة لها ثقافة تت�سم بتفاهم م�سرتك وا�سع املدى ملا يتمثل بالفعل، وما يجب اأن يتمثل يف �سلوك 

كل من اأطراف العملية التعليمية.
اإن مــا يف�ســل بني املوؤ�س�ســة ذات الأداء العايل من الإجناز وغريهــا ذات الأداء املنخف�ص، هو اأن معظم الأفراد 

يدعمون املبداأ يف الفعل والعمل ولي�ص جمرد وجود جمموعة معينة من املبادئ والقيم. 
"اإن هــدف القيــادة التحويليــة املدر�سيــة هــو الإر�ساد املنهجــي للموؤ�س�سة التعليمية من خــالل تبني منوذج 
جديــد يدفــع املنظمــة لأن ت�سبــح مدعومة من داخــل ذاتها، ويطبــق اأفرادها التغيــري وميار�سونــه باإدارتهم، 
فالتحويــل الناجــح يحدث عندما ي�سرب بجذوة يف املوؤ�س�سة التعليمية وعندما يحتوي كل فرد فيها التغيري يف 

تفكريه و�سلوكه" )اجلارودي، 2007، 72(. 
ومــن اجلديــر بالذكر اأن اأدوار القيادة التحويلية يف املوؤ�س�ســات التعليمية تكون مدفوعة باأربع قوى �ساغطة، 
هــي: )املناف�ســة حــول اجتــذاب الطــالب، من خــالل احلفاظ علــى ال�سمعــة الأكادمييــة، وارتفــاع التكاليف 

.)Beck, 1994, 44( )وامل�سروفات للموؤ�س�سة، واملحا�سبية، والتوجه نحو خدمة اجلمهور
ويجمع الأدب الرتبوي على اأن عنا�سر القيادة التحويلية تتحدد فيما يلي: 
:)Idealized Influence( 1. التاأثري الكرزماتيكي اأو اجلاذبية القيادية

وي�سلــك القادة وفقًا لهذه اخلا�سية طريقة جتعل منهم منوذجًا يحاكيهم الآخرون مع مرور الوقت، في�سبحوا 
اأهــاًل لالإعجــاب والحــرتام والثقــة. ومن الأ�سيــاء التــي يفعلها القادة حتــى يت�سفــوا باملثاليــة: اأن ياأخذوا 
يف اعتباراتهــم حاجــات الآخريــن واإيثارهــا علــى حاجاتهــم الفرديــة، واأن يكونوا علــى ا�ستعــداد للت�سحية 
باملكا�ســب ال�سخ�سيــة ل�سالح الآخريــن، واأن ي�سارك القــادة يف الأخطار التي يتعر�ص لها الأتبــاع، واأن يكونوا 
واقعيــني ولي�ســوا مت�سلطــني يف ت�سرفاتهــم، ويتم�سكــوا باملعايــري الأخالقيــة وال�سلــوك املعنوي العــايل ، واأن 
يتفــادوا ا�ستخــدام القوة مــن اأجل حتقيــق م�سالح �سخ�سية، بــل ي�ستخدمــون القوة التــي بحوزتهم لتحريك 
الأفــراد واجلماعــات لتحقيــق ر�سالتهــم وروؤيتهــم، ومتــى توافــرت هــذه ال�سفــات املثاليــة ومــع مــرور الوقت 
 يعمــل التابعــون على مكاتهــم، وت�سبح اأهــداف هوؤلء التابعــني ذات معنى اأكــرب فيعملون باأق�ســى طاقاتهم

)الغامدي، 2006، 28(. 
 :)Inspirational Motivation( 2. الدفع والإملام اأو التحفيز امللهم

يت�ســرف القــادة التحويليون وفق هــذه اخلا�سية بطرق تعمل علــى حتفيز واإملام اأولئــك املحيطني بهم، وذلك 
باإعطــاء املعنــى واملحتــوى ملا يقوم بــه مروؤو�سوهم وتغليــب روح اجلماعة، واإظهــار احلما�ص والتفــاوؤل، وجعل 
التابعني يركزون ويفكرون يف حالت م�ستقبلية جذابة ومتعددة، وحتفيزهم على درا�سة بدائل خمتلفة جدًا 
ومرغوبــة، كذلــك اإتاحة الفر�سة لهم يف امل�ساركة يف حتقيق الأهداف امل�سرتكة، ويف �سبيل ذلك فهو ي�ستخدم 

الرموز وال�سعارات لتوجيه اجلهود، ويو�سح توقعاته العالية من تابعيه )العازمي، 2006(. 
 :)Intellectual Simulation( 3. الت�سجيع الإبداعي

"يت�ســرف القــادة التحويليون بطريقــة جتعلهم يحركون جهود اأتباعهم، لكــي يكونوا جمددين ومبتكرين، 
وذلــك بزيــادة وعــي التابعني بحجــم التحديــات، وت�سجيعهم علــى تبني وخلــق مداخل وطــرق جديدة حلل 
امل�ساكالت ، وتناول املواقف القدمية بطرق ووجهات نظر جديدة. ووفقًا لهذه اخلا�سية فاإن القادة التحويليني 
يتجنبــون النقد العام لأي ع�سو يف املجموعة يف حال حدوث اخلطاأ، وي�ستحثون الأع�ساء على تقدمي الأفكار 
اجلديدة وجتريب مناهج جديدة، ول يعر�سون اأفكارهم للنقد اأبدًا. ويف املقابل ي�ستحث التابعون القائد على 
اإعادة التفكري حول اآرائه وافرتا�ساته ومبادراته، فال يوجد �سيء ثابت و�سحيح دائمًا ل ميكن حتديه وتغريه 

وال�ستغناء عنه اأو حتى اإزالته" )الرقب، 2010، 74(.



المجلة العربيـة لضمـان 10
جودة التعليم الجامعي

د. ممود عبد املجيد ع�ساف         د. عبد اهلل م�سطفى ح�سنني
املجلد الثاين ع�شر العدد )41( 2019م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.12.41.1

:)Individualized Consideration( 4. الهتمام الفردي اأو مراعاة م�ساعر الأفراد
وفقــًا لهذه ال�سمة يعطي القائد التحويلي اهتمامــًا خا�سًا بحاجات كل فرد لتطويره والرتقاء مب�ستوى اأدائه 
ومنــوه. فيعمــل كمدرب ونا�ســح و�سديق وموجــه ويهتم بالنواحــي ال�سخ�سية لكل منهم وخلــق فر�ص جديدة 
لتعليمهــم والأخــذ يف العتبــار الفــروق الفردية فيمــا بينهــم بالن�سبة حلاجاتهــم ورغباتهم، والنظــر اإليهم 
كاأ�سخا�ــص عاملــني بدًل مــن النظر اإليهــم كونهم مروؤو�ســني اأو عمال، كما يجب علــى القائد اأن يكــون م�ستمعًا 
جيدًا ويعطيهم الثقة والطمئنان اإذا ما اأرادوا قول �سيء. ويقوم القائد اأي�سًا بتفوي�ص املهام كو�سيلة لتنمية 
الأتبــاع، وهذا التفوي�ــص يتم مبوجب املراقبة للتعرف على ما اإذا كان التابعــون يحتاجون اإىل توجيه اإ�سايف 

اأو تقييم )عي�سى، 2008(.
ولكــي ي�ستطيــع القائد حتويــل موؤ�س�سته نحو الأف�سل فاإنــه ينبغي اأن يحوز على عدد مــن اخل�سائ�ص، حددها 

الغامدي )2006( يف: 
قادر على خلق روؤية ور�سالة املوؤ�س�سة واإي�سال الروؤية بطريقة ت�ستثري وتدفع املروؤو�سني لعتناقها.  .1

نقل النا�ص نقلة ح�سارية، فهو يتمتع بثقة ذاتية عالية، ويتمتع بوعي خال من ال�سراعات الداخلية.  .2
ح�سور وا�سح، ون�ساط بعدي متفاعل، حيث ي�سارك النا�ص م�ساكلهم، ويقدم لهم احللول املنا�سبة.  .3

ي�ستطيع التعامل مع الغمو�ص واملواقف املعقدة.  .4
الو�ســول مبروؤو�سيه اإىل حتقيق اإنتاجية عالية، تفوق الأهــداف وتفوق ما هو متوقع منهم ومن املوؤ�س�سة   .5

)الغامدي، 2006، 33(. 
كمــا حدد العتيبــي )2006( اخل�سائ�ص التي يتمتع بها القادة التحويليون يف املوؤ�س�سات التعليمية، على النحو 

التايل: 
يعتــربون اأنف�سهــم وكالء تغيري، همهم ال�سخ�سي واملهني هو اإحداث متييز وحتويل موؤ�س�ساتهم اإىل الو�سع   .1

املن�سود.
�سجعان يحبون املغامرة املح�سوبة ول يرتددون يف قول احلقائق.  .2

يثقون يف قدرات الآخرين مت�سلطون، كما اأنهم اأقوياء ح�سا�سون جتاه الآخرين.  .3
موجهون بالقيم ويعملون مبوجبها، ولديهم القدرة على اإظهار جمموعة من القيم اجلوهرية التي تتالءم   .4

مع قيمهم ووظائفهم.
اأ�سحاب روؤى يحملون تخيلهم ويرتجمونها اإىل حقائق )العتيبي، 2006، 46(.   .5

وظائف القائد التحويلي: 
1. اإدارة التناف�ص: 

اأي اإدارة العمليــات املتعلقة باأن�سطة املوؤ�س�ســة، وجتميع املعلومات وتنمية القدرة على ا�ستخدام تلك املعلومات 
لزيادة امليزة التناف�سية، ويكون ذلك من خالل:

و�سع معايري جناح مكمة ب�سكل �سمويل.  -
و�سع ن�سام معلومات �سخ�سية ونظام معلومات تنظيمية.  -

و�سع نظام لتو�سيل املعلومات يف الوقت املنا�سب لل�سخ�ص املنا�سب )الرقب، 2010، 78(.  -
2. اإدارة التعقيد: 

وتعنــي قيــام القائــد بالتعامــل مع كــرة املتغريات دفعــه واحدة، بغ�ــص النظر عــن درجة التغيــري والغمو�ص 
واختالف الأهداف وتو�سع املنطقة اجلغرافية، وميكن عمل ذلك من خالل:

اإدارة العالقات عن طريق متييز ما يجب اأن تكون عليه العالقات مع كل طرف.  -
ا�ستخدام الأحا�سي�ص يف حالة نق�ص املعلومات لتخاذ القرار املنا�سب.   -

ماولة حتقيق التوازن بني اأطراف امل�سالح مهما كان تباينها )اأبو هداف، 2006، 49(.  -
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3. تكييف املوؤ�س�سة مع التوجه العاملي: 

ولتحقيق ذلك على القائد اأن يقوم مبا يلي:
و�سع روؤية م�ستقبلية ذات توجه عاملي بكل م�ستوياته.  -
حتديد ر�سالة املوؤ�س�سة بحيث ينعك�ص التوجه العاملي.  -

تغيري ن�سق القيم والقناعات وال�سلوكيات لتتالءم مع التوجه العاملي )ر�سيد، 2003، 112(.  -
4. اإدارة الفرق العاملية: 

"يجب على القائد اأن ي�سكل فرقا قادرة على حتقيق التوا�سل العاملي املطلوب، بحيث متثل كافة التخ�س�سات 
وامل�ستويــات الإداريــة واخللفيــات احل�ساريــة، بالإ�سافــة اإىل �ســرورة توفر املهــارات الالزمة لإجنــاح تعامل 

املوؤ�س�سة مع املوؤ�س�سات العاملية" )الرقب، 2010، 80(.
5. اإدارة املفاجاآت وعدم التاأكد:

"علــى القيــادات التحويلية تطوير قناعاتها الفكرية وا�ستعداداتها العقليــة وال�سلوكية ملواجهة املفاجاآت 
والتغــريات امل�ستمــرة، واأن تنمي قدراتهــا للتعامل مع املفاجاآت املتكــررة لتخاذ القــرارات خا�سة يف الأو�ساع 

غري امل�ستقرة" )عي�سى، 2008، 87(. 
6. اإدارة التعليم والتدريب امل�ستمر:

حتتــاج القيادات التحويلية اإىل اإيجــاد نظام تعليمي وتدريبي ي�ستمر يف املوؤ�س�ســة لكرة املفاجاآت والتغريات 
التي تواجه املوؤ�س�سات، والتي تتطلب قدرة ومهارة عالية للتعامل معها.

وحينمــا نتحــدث عن منوذج القائد التحويلي مقارنة بغري التحويلــي جند اأن القائد التحويلي هو القائد امللهم 
الــذي ي�ستخــدم اإبداعاتــه واإلهامه يف التاأثري يف تابعيــه، فهو يتحدث للتابعني حول كيفيــة الأداء ويثق بهم، 
وي�ستخــدم الكثــري مــن الو�سائــل غــري العتبارية لتجــاوز الواقع الــذي يزخــر بالأخطاء مــاول تغيريه من 

خاللهم، ويت�سح ذلك من خالل اجلدول )1(.
جدول )1(: الفروقات بني القائد التحويلي وغري التحويلي

القائد التحويليالقائد غري التحويليالأبعاد ال�سلوكيةم

عالقته وتفاعله مع 1
يكافح لتغيري الو�شع الراهن يرغب باإبقاء الو�شع كما هو دون تغيري الو�شع الراهن

تنبثق من الو�شع القائم دون اإحداث تغريات الأهداف امل�شتقبلية2 
روؤية ثاقبة متطلعة اإىل التغيري اجلوهري الراهن جوهرية 

القابلية للمحاكاة 3 
واملماثلة لالآخرين

التوجه باجتاه الآخرين وحماولة تقليدهم دون 
تفكري 

توجه م�شرتك مع من هم يف اأف�شل و�شعية وروؤية 
مثالية لتحقيق التمييز على الأف�شل 

عدم رغبة يف الندماج مع الآخرين وعدم القتناع الثقة بالآخرين4
بهم 

تكري�ض اجلهود واإثارة احلما�ض ورغبة يف حتمل 
املخاطر 

خربة يف ا�شتخدام املتوفر له من و�شائل وما اخلربة5
حمدد من اأطر واأ�شاليب عمل ليحقق الأهداف 

خربة ا�شتخدام غري اعتيادية وجتاوز املاألوف 
والتقليدي يف اأ�شاليب العمل 

معايري �شلوكية غري تقليديةمعايري �شلوكية تقليدية ال�شلوك6

ل يركن اإىل التحليل البيئي للحفاظ على الو�شع التح�ش�ض البيئي7 
الراهن 

حاجة قوية للتح�ش�ض والتحليل البيئي لتغري 
الو�شع الراهن 
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جدول )1(: يتبع

القائد التحويليالقائد غري التحويليالأبعاد ال�سلوكيةم

�شعف يف و�شوح الأهداف وعدم و�شوح يف و�شوح الألفاظ8
ا�شتخدام الو�شائل القيادية 

و�شوح عال للم�شتقبل وحتديد دقيق للو�شائل 
القيادية التاأثريية 

قوة املوقع والقوة ال�شخ�شية املعتمدة على اخلربة اأ�شا�ض القوة وم�شدرها9 
واملركز الجتماعي 

القوة ال�شخ�شية املعتمدة على اخلربة واإعجاب 
التابعني بال�شمات امللهمة والبطولية 

العالقة بني القائد 10 
والتابعني

البحث عن الإجماع يف الآراء والعتماد على 
الأوامر والتوجهات املبا�شرة 

حتويل اجتاهات التابعني اإىل دعم وتنفيذ التغريات 
اجلذرية 

الدراسات السابقة:
تعــددت الدرا�سات التي تناولــت القيادة التحويلية يف جمالت عدة، وفيما يلــي عر�ص لبع�ص الدرا�سات 

ذات العالقة مرتبة ح�سب الت�سل�سل الزمني تنازليًا:
درا�سة العثماين )2017( هدفت التعرف اإىل واقع ممار�سة القيادة التحويلية باأبعادها )التاأثري املثايل،   -
املقــدرة الإلهاميــة، ال�ستثارة الفكرية، الهتمــام الفردي( يف املدار�ص اخلا�ســة مبحافظات غزة، وبيان 
العالقــة بينها وبني الفعاليــة التنظيمية للمدار�ص اخلا�سة مبحافظات قطاع غــزة. واعتمدت الدرا�سة 
املنهــج الو�سفي امل�سحــي، وطبقت ال�ستبانة علــى )274( فردًا. وقد اأظهرت النتائــج اأن ممار�سة مديري 
املدار�ص اخلا�سة مبحافظات غزة ل�سلوك القيادة التحويلية كانت بدرجة كبرية، ووجود ارتباط معنوي 
موجــب بني القيــادة التحويلية والفعاليــة التنظيمية، ويوجد اأثــر ذو دللة اإح�سائيــة لأبعاد القيادة 
التحويليــة علــى الفعالية التنظيمية بــني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حــول دور القيادة التحويلية 
تعــزى للمتغــريات )اجلن�ــص و�سنوات اخلدمــة(، ووجود فــروق تعزى للمتغــريات )العمــر( ل�سالح الفئة 

العمرية من )35 اإىل اأقل من 40 عاما( و)املوؤهل العلمي(.
درا�ســة التويجري )2017( هدفــت التعرف اإىل درجة ممار�سة القيادة التحويلية من قبل روؤ�ساء اأق�سام   -
الأ�سراف الرتبوي وعالقتها بفعالية اتخاذ القرار مبدينة بريدة يف منطقة الق�سيم. واعتمدت الدرا�سة 
املنهــج الو�سفــي، و�سملت عينة الدرا�سة )100( م�سرف تربــوي. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة توافر 
القيــادة التحويليــة كانــت بدرجــة عالية، وجاء بعــد )احلفز الإلهامــي( بالدرجــة الأوىل، واأن فعالية 
اتخــاذ القــرار كانــت عالية من وجهة نظــر اأفراد العينــة، وكذلك عدم وجــود فروق فيما يتعلــق باأبعاد 
القيــادة التحويليــة وفاعليــة اتخاذ القــرار وفقًا ملتغــريات )اجلن�ص، املوؤهــل العلمي، �سنــوات اخلدمة(، 

ووجود عالقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا بني اأبعاد القيادة التحويلية وفاعلية اتخاذ القرار.
درا�ســة �سل�ــص )2016( هدفــت الك�سف عــن درجة تطبيــق مديري املدار�ــص احلكوميــة يف مافظة رام   -
اهلل والبــرية ل�سمــات القيادة التحويلية مــن وجهة نظر معلميهــم. ولتحقيق اأهــداف الدرا�سة، ا�ستخدم 
الباحــث املنهج الو�سفي التحليلي، وتطبيق ا�ستبانه مكونــة من )56( فقرة مق�ّسمة اإىل )5( جمالت، مت 
توزيعهــا على عينة مكونة من )119( معلمــًا و)200( معلمة. واأظهرت النتائج اأن درجة ممار�سة مديري 
 املدار�ــص ل�سمات القيادة التحويلية يف مدار�ص مافظة رام اهلل والبرية كانت مرتفعة، حيث جاء جمال
)العالقــة مــع املجتمع املحلــي( يف املرتبــة الأوىل، وجمال )الن�سبــاط الوظيفي( يف املرتبــة الأخرية، 
وتبــنّي عدم وجود فروق يف ا�ستجابة املعلمني ملمار�سة املديرين ل�سمات القيادة التحويلية تعزى ملتغريات 

)اجلن�ص، املوؤهل العلمي، �سنوات اخلدمة، عدد الدورات(.
درا�سة ال�سريف )2016( هدفت التعرف اإىل واقع الأداء الإداري ملديري مدار�ص التعليم الثانوي باإدارة   -
تبــوك التعليميــة يف �ســوء مدخل القيــادة التحويلية، والتعــرف اإىل دللة الفــروق يف تقديرات معلمي 
واإداري التعليــم الثانــوي ملدخل القيــادة التحويلية تعزى ملتغري )�سنوات اخلدمــة، واجلن�سية، واجلن�ص، 
وطبيعــة العمل(، واأظهــرت النتائج اأن مديري مدار�ص التعليم الثانوي بــاإدارة تبوك التعليمية ميار�سون 
مدخــل القيــادة التحويليــة بدرجة كبــرية، ول توجد فروق ذات دللــة اإح�سائية تعــزى ملتغري)�سنوات 
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اخلدمــة، واجلن�سيــة، واجلن�ــص، وطبيعــة العمــل( يف ماور:)اجلاذبيــة، العتبــارات الفردية، متكني 
العاملــني، ال�ستثارة الفكرية(، بينما توجد فــروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري )اجلن�ص( يف مور 

)التحفيز الفكري(. 
درا�ســة Smith وBellا)2011( درا�ســة مقارنــة بني القيــادة التبادلية والقيــادة التحويلية والتحديات   -
التــي تواجههــا، وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�ــص احلكومية يف �سمال اجنلرتا، ا�ستخدم 
الباحــث املنهــج الو�سفــي بتطبيــق ال�ستبانــة واملقابلــة يف درا�ستــه، واأظهــرت النتائــج اأن اأثــر القيــادة 
التحويليــة يف اإحــداث التغيري املطلوب لتطوير املدار�ــص كان �سعيفًا، واأن اأكر العوامل تاأثريًا يف ذلك هي 

ال�سغوط اخلارجية التي متار�ص على مديري املدار�ص.
درا�ســة الديــب )2012( هدفــت التعــرف اإىل مدى ممار�ســة القيــادات الإدارية الأكادمييــة باجلامعات   -
الفل�سطينية للقيادة التحويلية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص. ولتحقيق ذلك اتبع الباحث املنهج 
الو�سفي/التحليلــي، وطبقت الأداة)ال�ستبانة( على عينة عددها)248( ع�سوًا. وتو�سلت الدرا�سة اإىل 
اأن الوزن الن�سبي ملمار�سة القيادات للقيادة التحويلية بلغ )52.8بدرجة متو�سطة، ومل توجد فروق ذات 
دللة بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة ملدى املمار�سة تعزى اإىل املتغريات )اجلن�ص – الكلية – 

الرتبة الأكادميية – �سنوات اخلدمة(.
درا�ســة Sadeghi وPihieا)2012( هدفــت التعــرف اإىل دور القيــادة التحويليــة وتاأثريها املتوقع على   -
جنــاح املوؤ�س�ســات الأكادميية يف ماليزيا. وتكون جمتمــع الدرا�سة من )298( ما�ســرًا جامعيًا من ثالث 
جامعــات ماليزيــة. ا�ستخــدم الباحــث ا�ستبانة متعــددة العوامــل)MLQ( لتحقيــق اأهــداف الدرا�سة. 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك تاأثريًا وا�سحًا لدور القيادة التحويلية بوزن ن�سبي )71.8( يف الت�سجيع 
والتحفيــز الأكادميــي لــدى املحا�سرين، كما اأظهرت النتائــج اأن املكافاآت غري املتوقعة لهــا تاأثري هام على 

الفعالية القيادية.
باأبعادهــا الأربعــة  ــة  التَّحويليَّ القيــادة  بــني  العالقــة  اإىل  ف  عــرُّ التَّ الرقــب )2010( هدفــت  درا�ســة   -
)التاأثــري املثــايل، احلفز الإلهامي، احلفز الفكــري، العتبارات الفردية(، ومتكــني العاملني يف اجلامعات 
ن جمتمع الدرا�سة من جميع العاملني  الفل�سطينية. وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي. وتكوًّ
يف اجلامعــات الفل�سطينية. وبلغت العينة )417( موظفًا. وقد اأظهرت الدرا�سة توفر عنا�سر التمكني يف 
اجلامعات الفل�سطينية بدرجات متفاوتة، وتوجد عالقة اإيجابية بني اأبعاد القيادة التَّحويليَّة الأربعة 
ومتكــني العاملــني يف اجلامعــات الفل�سطينية، على الرغم مــن اأن درجة ممار�سة القيــادة التحويلية جاء 

بدرجة متو�سطة.
درا�ســة خلــف )2010( هدفــت التعــرف اإىل عالقــة القيــادة التحويلية بالإبــداع لدى روؤ�ســاء الأق�سام   -
الأكادمييــني يف اجلامعــة الإ�سالمية بغــزة، حيث طبقت الدرا�ســة على )45( رئي�ص ق�ســم مت اختيارهم 
بطريقة امل�سح ال�سامل، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن روؤ�ساء الأق�سام ميار�سون القيادة التحويلية بن�سبة 
عالية بلغت )80.6%(، واأن جمال )اجلاذبية( حاز على اأعلى متو�سط ح�سابي، واأنه ل توجد فروق ذات 
دللة بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة تعزى اإىل )العمر – �سنوات اخلدمة – املوؤهل العلمي(.
ف اإىل مدى توفــر ودرجة ممار�ســة خ�سائ�ص القيــادة التَّحويليَّة  عــرُّ درا�ســة العمــر )2009( هدفــت التَّ  -
ف اإىل م�ستوى الروح  عــرُّ لــدى روؤ�ســاء الأق�سام العلمية يف جامعــة الإمام ممد بن �سعود الإ�سالمية، والتَّ
املعنويــة لــدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة الإمام ممد بن �سعود الإ�سالمية، والك�سف عن العالقة 
بــني ممار�ســة خ�سائ�ص القيــادة التَّحويليَّة وم�ستوى الــروح املعنوية باأبعادهما املختلفــة، ومت ا�ستخدام 
املنهــج الو�سفــي التحليلــي، وتاألف جمتمــع الدرا�سة مــن اأع�ساء هيئــة التدري�ص الذكــور بجامعة الإمام 
ممد بن �سعود الإ�سالمية، وبلغت العينة 653 ع�سوًا من اأع�ساء هيئة التدري�ص. واأظهرت النتائج توفر 
مــاور خ�سائ�ص القيادة التَّحويليَّة لــدى روؤ�ساء الأق�سام العلمية وح�سل على موافقة الأع�ساء بدرجة 
كبــرية، واأن ممار�ســة روؤ�ساء الأق�سام ملحــاور خ�سائ�ص القيادة التَّحويليَّة ح�سلــت على موافقة الأع�ساء 

بدرجة كبرية.
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درا�سة اجلارودي )2007( هدفت اإىل ت�سميم برنامج تدريبي لإعداد القيادات الأكادميية والإدارية يف   -
اجلامعــات ال�سعوديــة لتمكينهم من اكت�ساب املهارات الالزمة للقائــد اجلامعي لتطبيق القيادة التَّحويليَّة 
يف بيئة عمل مليئة بالتحديات . وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي امل�سحي، معتمدة على ال�ستبانة 
التــي مت تطبيقهــا على عينة الدرا�سة من جامعتي امللك �سعــود بالريا�ص، وامللك عبد العزيز بجدة، وبلغ 
عددهــا 364 قائــدا، وقد تو�سلت اإىل اأن درجة اجتــاه العينة نحو اأهمية التدريب علــى مهارات القيادة 
ــة كانــت كبــرية، ودرجة موافقة عينــة الدرا�سة على ا�ستخــدام عنا�سر القيــادة التَّحويليَّة يف  التَّحويليَّ

اأ�ساليبهم القيادية واإدارتهم للعاملني معهم بدرجة كبرية جدًا.
ف اإىل مدى ممار�سة القيادات الأكادميية يف اجلامعات ال�سعودية  درا�ســة الغامدي )2006( هدفت التَّعرُّ  -
للقيــادة التَّحويليَّة، حيث ا�ستخدم الباحــث املنهج الو�سفي التحليلي، وتكون جمتمع الدرا�سة من اأع�ساء 
هيئــة التدري�ــص الذكــور يف اجلامعات ال�سعوديــة الذين هم على راأ�ــص العمل خالل الف�ســل الثاين للعام 
اجلامعــي 1426 /1427هـ والبالغ عددهم )2912( ع�سوًا، وقــد �سمم الباحث ا�ستبانًة جلمع املعلومات، 
واأظهــرت النتائــج اأنَّ القيادات الأكادمييــة يف اجلامعات ال�سعودية ميار�سون القيــادة التَّحويليَّة بدرجة 
متو�سطة، واأنَّ القيادات الأكادميية يف اجلامعات ال�سعودية يتمتعون بخ�سائ�ص القائد التحويلي بدرجة 

متو�سطة.
التعقيب على الدراسات السابقة:

مــن خــالل ا�ستعرا�ص بع�ــص الدرا�ســات ال�سابقة ذات العالقــة مبو�ســوع الدرا�سة احلاليــة، والتي تعمد 
الباحثــان الطــالع علــى احلديــث منها، جنــد منها ما يتفق معهــا يف حتديــد امل�سكلة ويف بع�ــص جوانب الإطار 
النظــري، مثل درا�ســة الغامدي )2006(، العمــر )2009(، ودرا�سة الديب )2012(، كمــا يختلف معها جزئيًا 
مــن حيــث العالقة مبتغــريات اأخرى، مثل درا�ســة Smith وBellا)2011(، ودرا�سة خلــف )2010(، ومن حيث 
بيئــة التطبيق – البيئــة اجلامعية – فقد اتفقت مع درا�سة الغامــدي )2006(، اجلارودي )2007(، ودرا�سة 
الديــب )2012(، واختلفــت مع باقي الدرا�سات التي طبقت يف البيئة املدر�سية العامة اأو اخلا�سة، مثل درا�سة 
العثمــاين )2017(، اأو علــى روؤ�ســاء اأق�ســام الإ�سراف، مثــل درا�سة التويجــري )2017(. وقــد ارتبطت بع�ص 
الدرا�ســات ال�سابقــة بالدرا�سة احلالية جزئياأ من حيث اعتماد بع�سها علــى توظيف مدخل القيادة احلويلية 

يف تطوير الأداء، مثل درا�سة Sadeghi وPihieا)2012(، اجلارودي )2007(، ودرا�سة ال�سريف )2016(.
ولعــل مــا مييز هــذه الدرا�سة عن �سابقاتهــا اأنها ارتبطــت بالبيئة اجلامعيــة الفل�سطينية التي تعــاين ظروفًا 
ا�ستثنائية يف الوقت احلا�سر، وهو ما قد يفيد يف تاأ�سيل الفكرة، وبناء الأداة، وتف�سري النتائج يف اإطار الواقع 

الفعلي، وما تو�سل اإليه الآخرون.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�سة: 
اتبــع الباحثان يف هــذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي "الذي يعتمد علــى درا�سة واقع الظاهرة كما توجد 
يف الواقــع، ويهتــم بو�سفها و�سفًا دقيقًا من خالل التعبري النوعي الذي ي�ســف الظاهرة ويو�سح خ�سائ�سها، اأو 

التعبري الكمي الذي يعطي و�سفًا رقميًا يو�سح مقدار وحجم الظاهرة" )الأغا، 2002، 43(
جمتمع الدرا�سة وعينتها: 

تكــون املجتمــع الأ�سلــي للدرا�ســة مــن جميــع اأع�ســاء هيئــة التدري�ــص يف اجلامعــات الفل�سطينيــة )الأزهر- 
الإ�سالميــة- الأق�ســى( مبحافظــات غــزة والبالغ عددهــم )726( موزعني علــى )187 من الأزهــر – 283 من 

الإ�سالمية – 256 من الأق�سى( ح�سب دائرة �سوؤون املوظفني فيها )2019(.
%( من املجتمع، مت اختيارهــا بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة، وذلك ح�سب  و�سملــت العينــة ما ن�سبته )15 
ما اأ�سار اإليه دياب )2015، 119( للعدد املقبول من اأفراد العينية للدرا�سات الو�سفية التي يرتاوح عدد اأفراد 
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املجتمع فيها من )500 - 1000(، وعليه مت توزيع )109( ا�ستبانات، مت ا�سرتداد )101( منها �ساحلة للتحليل، 
يف حني �سملت العينة ال�ستطالعية )30( ع�سوًا من خارج العينة الفعلية. واجلدول )2( يو�سح توزيع عينة 

الدرا�سة ح�سب البيانات ال�سخ�سية.
جدول )2(: توزيع عينة الدرا�شة بح�شب اخل�شائ�ض 

الن�سبة املئويةالتكرارالكلية1

42.6%43علمية 

57.4%58اإن�شانية

100.0%101املجموع

الن�شبة املئويةالتكرارالرتبة الأكادميية2

59.4%60اأ�شتاذ م�شاعد فاأقل

26.7%27اأ�شتاذ م�شارك

13.9%14اأ�شتاذ دكتور

100.0%101املجموع

الن�شبة املئويةالتكرار�شنوات اخلدمة3

9.9%10اأقل من 7 �شنوات

- 15( �شنة  7(37%36.6

53.5%54اأكرث من 15 �شنة

100.0%101املجموع
اأداة الدرا�سة:

بعــد الطالع على الأدب الرتبــوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مب�سكلة الدرا�ســة مثل درا�سة �سل�ص )2016(، 
ودرا�ســة ال�سريــف )2016( وا�ستطــالع راأي عينة من املتخ�س�سني، قــام الباحثان بت�سميــم ا�ستبانة �سملت يف 
�سورتها الأولية )64( فقرة موزعة على اأربعة جمالت، عر�ست على )11( مكمًا من اأع�ساء هيئة التدري�ص، 
حيــث اقــرتح بع�سهــم تعديل بع�ص الفقــرات، وحذف بع�سهــا اإىل اأن مت اعتماد )60( فقــرة، واجلدول التايل 

يو�سح عدد الفقرات وعناوين املجالت.
جدول )3(: توزيع الفقرات على جمالت ال�شتبانة

عدد الفقراتاملجال م
13تطوير الروؤية امل�شرتكة1
23ال�شتقاللية والتاأثري2
13تقدمي منوذج �شلوكي يحتذى 3
11ال�شتثارة الفكرية والتوقع4

60جمموع الفقرات
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ا�ستخدمت ال�ستبانة مقيا�ص ليكرت اخلما�سي )Likert Scale( املكون من خم�ص رتب ترتاوح بني كبرية جدًا 
اإىل قليلة جدًا لتحديد درجة التقدير، بحيث اأعطيت درجة معينة لكل ا�ستجابة كما يظهر يف جدول )4(.

جدول )4(: الأوزان الرقمية لدرجات توافر متطلبات القيادة التحويلية يف مقيا�ض ليكرت اخلما�شي

منخف�سة جدًامنخف�سةمتو�سطةعاليةعالية جدًادرجة التوافر

54321الوزن

وبالتــايل تــرتاوح الدرجة على املقيا�ص بني )60 – 300 درجــة(، ويف هذه الدرا�سة �سنعتمد الو�سط احل�سابي 
للمقيا�ــص بالق�سمــة على عــدد فقرات ال�ستبانــة والبالغة 60 فقــرة ، وحتدد درجة التقديــر من خالل مدى 

.)5( اجلدول  يف  كما   ،)% - 1=4( وطول الفرتة )0.8( بوزن ن�سبي )16  تدريج ليكرت اخلما�سي هو)5 
جدول )5(: درجات التقدير لفقرات جمالت اأداة الدرا�شة

درجة الحتياجالوزن الن�سبيطول الفقرة
1.8 - �شعيفة جداًمن 20 اإىل 136 

2.6 - �شعيفةاأكرب من 36.0 اإىل 52اأكرب من 1.8 
3.4 - متو�شطةاأكرب 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 

�سدق الأداة:
املحكمني(: )�سدق  الظاهري  •	ال�سدق 

قــام الباحثــان بعر�ــص ال�ستبانــة ب�سكلها املبدئــي مرفقًا فيها عنــوان ومنهــج واأهداف ومــددات وت�ساوؤلت 
الدرا�ســة على )11( مكمــا للوقوف على مدى �سالحية ال�ستبانة لدرا�سة مــدى ممار�سة القيادة التحويلية 
باجلامعــات مــن ناحية �سحــة بنائها، و�سياغــة وتوزيع فقراتهــا، وان�سجــام اجتاهاتها بالإ�سافــة اإىل كفاية 
خياراتهــا. وا�ستجــاب الباحثان للتعديالت التــي اتفق عليها غالبية املحكمــني، وا�سرت�سدا مبا مل يتم التفاق 
عليه. وبعد اإجراء للتعديالت املطلوبة، مت تطبيقها على عينة ا�ستطالعية مكونة من )30( ع�سوًا من اأع�ساء 

هيئة التدري�ص يف اجلامعات الفل�سطينية لختبار �سدق ات�ساقها الداخلي والبنائي.
الداخلي: الت�ساق  •	�سدق 

يبني جدول )6( معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات ال�ستبانة مع درجة املجال الذي تنتمي اإليه: 
جدول)6(: معامالت ارتباط درجة كل فقرة يف ال�شتبانة مع درجة املجال املنتمية اإليه.)ن =30(

معاملاملجالالفقرة
الرتباط

 القيمة
معاملاملجالالفقرةالحتمالية

الرتباط
 القيمة

الحتمالية
 املجال الأول /1

 تطوير الروؤية
امل�شرتكة

املجال الثاين /0.0018**0.544 
 ال�شتقاللية

والتاأثري

0.723**0.00

20.780**0.00190.783**0.00

30.509**0.00200.772**0.00

40.544**0.03210.615**0.00

50.780**0.00220.665**0.00

60.624**0.02230.834**0.00
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جدول)6(:يتبع

معاملاملجالالفقرة
الرتباط

القيمة 
معاملاملجالالفقرةالحتمالية

الرتباط
القيمة

 الحتمالية
املجال الأول / 7

تطوير الروؤية 
امل�شرتكة

املجال الثالث/0.001**0.774
تقدمي منوذج 

�شلوكي يحتذى 

0.614**0.00

80.375*0.0420.654**0.00

90.727**0.0030.749**0.00

100.565**0.0040.803**0.00

110.764**0.0050.664**0.00

120.566**0.0060.610**0.00

130.648**0.0070.789**0.00

املجال الثاين /1
ال�شتقاللية 

والتاأثري

0.654**0.0080.767**0.00

20.579**0.0090.722**0.00

30.610** 0.00100.794**0.00

40.439*0.01110.760**0.00

50.581**0.00120.808**0.00

60.684**0.00130.773**0.00

املجال الرابع/0.001**70.590
ال�شتثارة 

الفكرية والتوقع

0.566**0.00

80.570**0.0020.684**0.00

90.485**0.0030.740**0.00

100.585**0.0040.789**0.00

110.483**0.0050.714**0.00

120.588**0.0060.766**0.00

130.614**0.0070.569**0.00

140.538**0.0080.740**0.00

150.471**0.0090.653**0.00

160.659**0.00100.779**0.00

170.709**0.00110.666**0.00

.)α=0.05( الرتباط دال اإح�شائياً عند م�شتوى دللة *
 .)α=0.01 ( الرتباط دال اإح�شائياً عند م�شتوى دللة  **

تدلــل النتائج يف جــدول )6( على �سدق الت�ساق الداخلي لفقرات ا�ستبانة واقع القيادة التحويلية، حيث اإن 
هنــاك ارتباطًا داًل اإح�سائيــًا عند م�ستوى دللة )α=0.05( بني كل فقــرة واملتو�سط احل�سابي للمجال الذي 

تنتمي اإليه.
البنائي: •	ال�سدق 

لقيا�ــص ال�ســدق البنائــي نح�سب معامل الرتبــاط بني الدرجة الكلية لــكل جمال والدرجــة الكلية ل�ستبانة 
املعوقات با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون. 
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جدول )7(: معامالت الرتباط بني املجالت والدرجة الكلية لال�شتبانة )ن =30(

القيمة الحتماليةمعامالت لرتباطعدد الفقراتاملجال

0.000**130.638تطوير الروؤية امل�شرتكة
0.000**230.933ال�شتقاللية والتاأثري

0.000**130.776تقدمي منوذج �شلوكي يحتذى 
0.000**110.890ال�شتثارة الفكرية والتوقع

.)α=0.01( الرتباط دال اإح�شائياً عند م�شتوى دللة **

تظهر النتائج يف جدول رقم )7( اأن هناك ارتباطًا داًل اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة )α=0.05( بني املجالت 
الثالثة والدرجة الكلية ل�ستبانة واقع القيادة التحويلية.

وا�ستنادًا اإىل نتائج اختبارات �سدق اأداة الدرا�سة، ن�ستنتج اأن ال�ستبانة �ساحلة لدرا�سة مدى ممار�سة القيادة 
التحويلية باجلامعات.

ثبات ال�ستبانة:
 )Cronbach Alpha( ا�ستخــدم الباحثان طريقتني لقيا�ص ثبــات اأداة الدرا�سة هما اختبار كرونبــاخ األفا

.)Split-Half( حل�ساب ثبات الت�ساق الداخلي للمقيا�ص، وكذلك طريقة التجزئة الن�سفية
1. معامل كرونباخ األفا:

يعر�ص جدول )8( قيم معامل كرونباخ األفا لكل جمال من جمالت ال�ستبانة، وكذلك ال�ستبانة ككل، ويت�سح 
اأن جميــع قيــم معامالت كرونباخ األفــا اأكرب من 0.7، الأمر الذي يوؤكد ثبات الت�ســاق الداخلي ل�ستبانة واقع 

القيادة التحويلية.
جدول )8(: معامل الثبات كرونباخ األفا ملجالت ا�شتبانة القيادة التحويلية )ن = 30(

معامل كرونباخ األفاعدد الفقراتاملجال

130.810تطوير الروؤية امل�شرتكة
230.921ال�شتقاللية والتاأثري

130.926تقدمي منوذج �شلوكي يحتذى 
110.891ال�شتثارة الفكرية والتوقع
600.735ا�شتبانة القيادة التحويلية

2. طريقة التجزئة الن�سفية:

قــام الباحثان بتجزئة فقرات ال�ستبانة اإىل جزاأين )الأ�سئلــة ذات الأرقام الفردية، والأ�سئلة ذات الأرقام 
الزوجيــة( ومن ثم ح�ساب معامل الرتبــاط بينهما، ومت ت�سحيح معامل الرتباط با�ستخدام معامل �سبريمان 

)Sperman's Coefficient( حيث اأن جميع املحاور ذات عدد فقرات زوجي.
يعر�ــص جــدول )9( قيم معامــل الثبات بطريقة التجزئــة الن�سفية لكل جمال من جمــالت ا�ستبانة القيادة 

التحويلية وكذلك ال�ستبانة ككل.
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جدول )9(: معامل الثبات )التجزئة الن�شفية( ملجالت ا�شتبانة القيادة التحويلية )ن = 30(

معامل الرتباط املعدلمعامل الرتباطعدد الفقراتاملتغري

*0.896*130.812تطوير الروؤية امل�شرتكة
*0.929*230.868ال�شتقاللية والتاأثري

*0.947*130.899تقدمي منوذج �شلوكي يحتذى 
*0.919*110.850ال�شتثارة الفكرية والتوقع

*0.819*600.693الدرجة الكلية

.)α=0.05( الرتباط دال اإح�شائياً عند م�شتوى دللة *
تظهــر النتائــج يف جــدول )9( اأن هناك ارتباطــًا دال اإح�سائيًا عنــد م�ستوى دللــة )α=0.05( بني املجالت 

الثالثة والدرجة الكلية ل�ستبانة القيادة التحويلية.
3. اختبار كوملجوروف – �سمرنوف للتوزيع الطبيعي:

متهيــدًا لختبار فر�سيات الدرا�ســة، وللتحقق من �سروط الختبارات الإح�سائيــة املطبقة لختبار فر�سيات 
Kolomogrove-Smirnov Test الدرا�ســة قــام الباحثــان با�ستخــدام اختبــار كوملجــوروف – �سمرنــوف 
)K-S( لختبــار مــا اإذا كانــت البيانات تتبع التوزيع الطبيعــي من عدمه، وكانت النتائــج كما تظهر يف جدول 

.)10(
جدول )10(: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لأبعاد وحماور ال�شتبانة )ن =101(

القيمة الحتماليةقيمة الختبارعدد الفقراتاملجالم
*130.0800.108تطوير الروؤية امل�شرتكة1
*230.0700.200ال�شتقاللية والتاأثري2
*130.0690.200 تقدمي منوذج �شلوكي يحتذى3
*110.0680.200ال�شتثارة الفكرية والتوقع4

*600.0660.200ال�ستبانة ككل

نتائج الدراسة ومناقشتها:
�سيتــم الإجابــة عن ال�ســوؤال الرئي�ص من خــالل الإجابة عن الأ�سئلــة الفرعية، حيــث اإن ال�سوؤال الأول 

�ستتم بح�ساب ال�ستجابات على املجالت، وال�سوؤال الثاين من خالل التحقق من الفر�سيات.
النتائــج املتعلقــة بال�ســوؤال الأول والذي ين�ص علــى: "ما درجة تقديــر اأع�ساء هيئة التدري�ــص ملدى ممار�سة 

القيادة التحويلية باجلامعات الفل�سطينية؟" 
ولالإجابــة عــن هــذا ال�سوؤال قام الباحثــان باإيجاد املتو�ســط احل�سابي، والنحــراف املعياري، والــوزن الن�سبي 
والرتتيــب ل�ستجابــات اأفــراد عينة الدرا�ســة على كل جمال من املجــالت الأربعة كما هــو مو�سح يف اجلدول 

.)11(
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جدول )11(: الإح�شاءات الو�شفية ملجالت اأداة الدرا�شة، )ن= 101(

درجة التوافر الرتبة الوزن
الن�سبي

النحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي عدد الفقرات املجال م

متو�شطة 3 54.32 0.67 2.72 13 تطوير الروؤية امل�شرتكة 1
متو�شطة 1 57.75 0.70 2.89 23 ال�شتقاللية والتاأثري 2
متو�شطة 4 54.31 0.68 2.72 13 3 تقدمي منوذج �شلوكي يحتذى
متو�شطة 2 55.93 0.69 2.80 11 ال�شتثارة الفكرية والتوقع 4
متو�شطة - 55.93 0.63 2.80 60 املجالت ككل

تبــني من اجلــدول )11( اأن درجــة التقدير الكليــة ملمار�سة القيــادة التحويلية من وجهة نظــر اأفراد العينة 
جــاءت متو�سطــة بــوزن ن�سبــي )55.93 %(، وهو ما يتفق مــع ما جاءت به درا�سة الديــب )2012(، الرقب 
)2010(، ودرا�ســة الغامــدي )2006( ويختلــف مع باقــي الدرا�سات التي جــاءت فيها درجــة التقدير كبرية، 
ودرا�ســة Smith وBellا)2011( التــي جــاء فيهــا التقدير �سعيفا. وقد يعــزى ال�سب يف ذلك اإىل مــا اآلت اإليه 
اأحــوال اجلامعــات يف ظــل اخلالفــات ال�سيا�سيــة احلاليــة، وانعكا�ساتهــا يف �ستى مناحــي احليــاة، اإ�سافة اإىل 
انخفا�ــص الروح املعنويــة والدافعية نحو الإجناز لدى اأع�ساء هيئة التدري�ــص نتيجة ل�سعف حركة التمويل 

والإنفاق، والرتاجع يف �سرف الرواتب خالل ال�سنتني ال�سابقتني. 
جــاء جمــال )ال�ستقالليــة والتاأثري( يف املرتبة الأوىل بوزن ن�سبــي )57.75 %(، وهو ما يتفق مع ما جاءت 
بــه درا�ســة خلــف )2010(، ويختلــف مــع مــا جــاءت بــه درا�ســة التويجــري )2017(، وال�سريــف )2016(. 
وقــد يعــزى ال�سبــب يف ذلك اإىل توجهــات اجلامعات احلديثــة نحو ا�ستثارة جهــود اأع�ساء هيئــة التدري�ص يف 
حتقيــق روؤيــة ور�سالة اجلامعة مــن خالل الن�ساط العلمــي واملجتمعي، ومن ثم التاأثــري يف اأن�سطتهم مبا يخدم 
انتماءهــم للموؤ�س�ســة، لكــن هــذه الدرجــة جاءت متو�سطــة نظرًا للظــروف الع�سيبــة التي متر بهــا اجلامعات 
الفل�سطينيــة و اأهمهــا ال�سائقــة املاليــة، وتراجع معــدلت التوظيف والقبــول. وجاء جمــال )تقدمي منوذج 
 �سلوكــي يحتــذى( يف املرتبــة الأخــرية بــوزن ن�سبــي )54.31 %(، وهــو مــا يتفــق مــع مــا جاءت بــه درا�سة
Sadeghi وPihieا)2012(، ودرا�ســة �سل�ــص )2016(، وقــد يعزى ال�سبب يف ذلــك اإىل مدودية املوارد التي 
اأ�سبحــت ت�ســكل عائقًا اأمام تقدمي منوذج يحتــذى من قبل اأفراد العينة، حيث اإنه ومــن الطبيعي اأن متطلبات 
واحتياجات اأفراد العينة ت�ستلزم من اجلامعة التفكري امل�ستقبلي يف النتائج، وهو ما يرفع من معدلت الإنفاق 

يف الوقت الذي متر به اجلامعات من الرتاجع. 
وفيما يلي ترتيب الفقرات بناء على الوزن الن�سبي للفقرات يف كل جمال.

اأول/ جمال تطوير الروؤية امل�سرتكة:
جدول )12(: الإح�شاءات الو�شفية لفقرات جمال تطوير الروؤية امل�شرتكة )ن= 101(

درجة 
التوافر الرتبة الوزن

الن�سبي
النحراف

املعياري
املتو�سط
احل�سابي الفقرة م

منخف�شة 12 43.56 0.82 2.18 حتث العاملني على ابتكار اأفكار جديدة حتدد ر�شالة اجلامعة 
وروؤيتها. 1

متو�شطة 10 52.87 0.84 2.64 ت�شتثمر الإدارة الفر�ض املتاحة لتو�شيح الروؤية امل�شرتكة. 2
متو�شطة 8 56.24 0.91 2.81 ت�شاعد العاملني على اإدراك الوظيفة الأ�شا�شية للجامعة 3
متو�شطة 7 56.83 1.12 2.84 ت�شرك العاملني يف بناء روؤية م�شرتكة للجامعة 4

متو�شطة 3 57.62 0.95 2.88 تراعي ظروف البيئة الداخلية واخلارجية عند �شياغة 
الربامج. 5
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جدول )12(: يتبع

درجة 
التوافر الرتبة الوزن

الن�سبي
النحراف

املعياري
املتو�سط
احل�سابي الفقرة م

متو�شطة 9 53.47 1.07 2.67 تاأخذ بعني العتبار خطط اجلامعة ال�شابقة عند و�شع 
اخلطط امل�شتقبلية. 6

متو�شطة 6 57.43 1.04 2.87 حتر�ض على التعرف اإىل وجهات النظر املختلفة للم�شاهمني 
يف العملية الرتبوية حول توجهاتها امل�شتقبلية. 7

متو�شطة 3 57.62 1.04 2.88 تو�شح للعاملني طبيعة التكامل والتن�شيق بني املبادرات 
التجديدية وم�شلحة اجلامعة. 8

متو�شطة 2 59.60 1.00 2.98 ت�شعى للتو�شل اإىل اتفاق جماعي فيما يتعلق بتجديد 
الأهداف والأولويات. 9

متو�شطة 1 60.20 1.01 3.01 تو�شح الغايات الرئي�شة والأهداف احليوية التي ينبغي اأن 
ت�شعى اجلامعة اإىل حتقيقها. 10

منخف�شة 13 43.17 0.67 2.16 ت�شع العاملني يف �شورة متابعة التقدم الذي مت اإحرازه يف 
حتقيق الأهداف. 11

منخف�شة 11 49.90 0.80 2.50 تظهر التزاما حقيقيا مل�شلحة املوؤ�ش�شة وموقها التناف�شي 12
متو�شطة 3 57.62 0.88 2.88 ت�شع اأهدافا لتوعية العاملني يف جمال خدمة البيئة 13

يبــني اجلــدول )12( اأن درجــة تقديــر جمال "تطويــر الروؤية امل�سرتكة" جــاءت بدرجــة متو�سطة مبتو�سط 
%(، جاءت فيه  ح�سابــي بلــغ )2.72(، وتراوحــت الأوزان الن�سبية يف هــذا املجال ما بــني )60.20 - 43.17 
الفقــرة )10( "تو�سح الغايــات الرئي�سة والأهداف احليوية التي ينبغــي اأن ت�سعى اجلامعة اإىل حتقيقها" يف 
املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي )60.20 %( وبدرجة متو�سطة، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اإدارة اجلامعة 
توؤمــن بــدور اأع�ساء هيئة التدري�ص يف حتقيق اأهداف اجلامعــة يف الوقت الذي تتزايد فيه حدة املناف�سة بني 

اجلامعات املحلية ل�ستقطاب اأكرب عدد من الطالب القادرين على ت�سديد ر�سومهم الدرا�سية.
وجاءت الفقرة )9( "ت�سعى للتو�سل اإىل اتفاق جماعي فيما يتعلق بتجديد الأهداف والأولويات" يف املرتبة 
%( وبدرجة توافر متو�سطــة، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل قناعة اأ�سحاب  الثانيــة بــوزن ن�سبي )59.60 
القــرارات يف اجلامعــة ب�سرورة احلد من ال�سراعــات التنظيمية حفاظًا على م�ســرية اجلامعة يف الوقت الذي 

تت�سارع فيه املتغريات وامل�ستحدثات العلمية �سرعة املتغريات وامل�ستحدثات، وحفاظا على امليزة التناف�سية.
وجــاءت الفقــرة )11( "ت�ســع العاملــني يف �ســورة متابعــة التقدم الــذي مت اإحــرازه يف حتقيــق الأهداف" يف 
الرتتيب الأخري بوزن ن�سبي )43.17 %( وبدرجة منخف�سة، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأنه رغم مناداة 
اجلامعــات باحلريــة الأكادمييــة ول مركزيــة العمــل اإل اأنها ت�سطــر ملمار�سته حاليــًا يف ظل تــردي الأو�ساع 
ال�سيا�سيــة والقت�ساديــة، واملرجعية احلزبية لإداراتها، الأمر الذي يدفــع العاملني اإىل القيام باحلد الأدنى 
من واجباتهم مبا ل ي�سبب لهم امل�ساءلة عن التق�سري فقط، وهو ما اأكدته درا�سة التويجري )2017(، ودرا�سة 

العثماين )2017(.
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ثانيا/ جمال ال�ستقاللية والتاأثري:
جدول )13(: الإح�شاءات الو�شفية لفقرات جمال ال�شتقاللية والتاأثري )ن= 101(

درجة 
التوافر الرتبة الوزن النحراف

املعياري
املتو�سط
احل�سابي الفقرة م

متو�شطة 17 57.23 1.11 2.86 متنح العاملني حرية التعبري عن اأفكارهم يف الأمور اخلا�شة 
باجلامعة 1

متو�شطة 19 54.46 0.87 2.72 تتيح الفر�شة للعاملني لإثبات قدراتهم على اإحداث التغيري 
املن�شود 2

متو�شطة 12 57.82 1.03 2.89 ترتك للعاملني حرية اختيار النمط الإداري  3

متو�شطة 1 62.77 1.12 3.14 ترتك احلرية للعاملني امل�شاركة يف برامج طوعية داخل 
اجلامعة وخارجها. 4

متو�شطة 14 57.43 1.11 2.87 تتجنب التدخل يف �شوؤون العاملني اخلا�شة 5

متو�شطة 16 56.24 1.07 2.81 متنح العاملني الفر�شة لإعطاء الأفكار واملقرتحات املتعلقة 
بعملهم. 6

متو�شطة 18 57.20 1.10 2.86 ت�شاعد العاملني على التعلم الذاتي 7
متو�شطة 14 57.43 1.11 2.87 متنح الفر�شة للعاملني للتاأثري الإيجابي يف العمل 8
متو�شطة 8 59.41 1.14 2.97 تعطي الفر�شة للتاأثري الإيجابي على زمالء العمل 9
متو�شطة 10 58.42 1.10 2.92 ت�شمح للعاملني بتجريب اأفكارهم اجلديدة 10

متو�شطة 2 62.38 1.05 3.12 حتافظ على اأ�شرار العمل الإداري املتعلق باإخفاق بع�ض 
العاملني. 11

متو�شطة 19 54.46 0.99 2.72 تعمل على تعزيز ثقة العاملني باأنف�شهم 12
متو�شطة 21 54.26 0.98 2.71 حترتم قدرات واإمكانات العاملني املهنية 13

منخف�شة 22 51.60 1.07 2.58 ت�شجع العاملني على توظيف التكنولوجيا قدر الإمكان يف 
عملهم 14

متو�شطة 6 59.60 1.02 2.98 ت�شرك العاملني يف برامج تدريبية اختيارية 15
متو�شطة 5 59.80 1.07 2.99 تعمل على ا�شتقطاب العاملني ذوي املواهب 16
متو�شطة 6م 59.60 1.01 2.98 توفر املناخ املنا�شب لعمل املوهوبني بعيدا عن باقي العاملني 17
متو�شطة 9 59.01 1.02 2.95 توزع املهام ب�شكل يتنا�شب مع املعطيات املتوفرة 18

متو�شطة 12 58.16 1.10 2.91 ت�شمح بتطوير و�شقل مهارات العاملني عن طريق برامج 
متخ�ش�شة 19

منخف�شة 23 50.50 0.97 2.52 توفر نظام التعوي�شات املبا�شرة ح�شب الكفايات واملواهب 20
متو�شطة 11 58.40 1.05 2.92 حتدد امل�شارات الوظيفية وخطط التعاقب لأي وظيفة 21
متو�شطة 4 60.99 0.98 3.05 ت�شع املوا�شفات الوظيفية وموؤ�شرات الوظيفة يف كل م�شتوى 22

متو�شطة 3 61.19 1.16 3.06 تركز على اخليارات احلقيقية لدى العاملني ولي�ض على 
�شنوات اخلدمة 23

يبني اجلدول )13( اأن درجة تقدير جمال "ال�ستقاللية والتاأثري" جاءت بدرجة متو�سطة مبتو�سط ح�سابي 
%(، حيث جاءت الفقرة  بلــغ )2.89(، وتراوحــت الأوزان الن�سبيــة يف هذا املجال ما بــني )62.77 – 50.50 
)4( "تــرتك احلريــة للعاملــني امل�ساركة يف برامج طوعيــة داخل اجلامعة وخارجهــا" يف املرتبة الأوىل بوزن 
اأن مثل هذه الأمور تعزز مكانة  اإىل  ال�سبب يف ذلك  %( بدرجة توافر متو�سطة، وقد يعزى  ن�سبي )62.77 
ودور اجلامعــة يف املجتمــع، كمــا اأن بع�ــص اجلامعــات تعدها مــن مكونــات امليــزة التناف�سية لها يف ظــل ارتفاع 
�سقف التوقعات من اجلمهور، وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة اجلارودي )2007(، ودرا�سة الرقب )2010(. 
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وجــاءت الفقــرة )11( "حتافظ على اأ�ســرار العمل الإداري املتعلــق باإخفاق بع�ص العاملــني" باملرتبة الثانية 
بوزن ن�سبي )62.38 %( بدرجة توافر متو�سطة، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل قناعة الإدارة اجلامعية باأن 
العاملني ل ميثلون اأنف�سهم بل ميثلون املوؤ�س�سة، واأي �سمعة غري لئقة تلحق باأحد العاملني حتما �ستنعك�ص على 
�سمعة اجلامعة الأكادميية. يف حني جاءت )20( "توفر نظام التعوي�سات املبا�سرة ح�سب الكفايات واملواهب" 
ن�سبة  ارتفاع  اإىل  التقدير  ال�سبب يف تراجع درجة  %(، وقد يعزى  يف املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي )50.50 
العجــز املــايل لهذه اجلامعــات، خا�سة واأن هذه من اجلامعــات الأهلية التي تعتمد علــى التمويل الذاتي وعلى 

ر�سوم الطلبة يف ت�سغيلها، وهذا اتفق مع ما جاءت به درا�سة ال�سريف )2016(، ودرا�سة الديب )2012(.
ثالثا/ جمال تقدمي منوذج �سلوكي يحتذى:

جدول )14(: الإح�شاءات الو�شفية لفقرات جمال تقدمي منوذج �شلوكي يحتذى به )ن =101(

درجة 
التوافر الرتبة الوزن النحراف

املعياري
املتو�سط
احل�سابي الفقرة م

منخف�شة 12 50.10 0.93 2.50 حتر�ض على راحة العاملني ور�شاهم الوظيفي 1

متو�شطة 1 58.61 1.09 2.93 توثق العالقة بني العاملني وامل�شتفيدين على اأ�شا�ض من 
اجلدية يف عمل يحفز الإبداع 2

منخف�شة 13 46.53 0.75 2.33 تعمل على تعديل املمار�شات القيادية بناء على التغذية 
الراجعة من العاملني 3

متو�شطة 11 52.28 0.81 2.61 تعد م�شدر الهام حقيقي يف اجلامعة مما يعزز روح الإنتماء. 4
متو�شطة 7 54.46 0.99 2.72 حتر�ض على الو�شوح يف ال�شلوك واملمار�شات 5
متو�شطة 6 55.20 1.02 2.76 تعمل بنظام القدوة والنموذج الذي يحتذى 6

متو�شطة 8 53.47 1.02 2.67 متار�ض املظاهر ال�شلوكية التي تدل على متيز الأ�شلوب 
والنمط القيادي. 7

متو�شطة 9 53.27 1.01 2.66 حتر�ض على العمل بروح الفريق الواحد 8
متو�شطة 9م 53.27 0.92 2.66 تتبع نظام ال�شورى فيما يخ�ض م�شتقبل املوؤ�ش�شة 9

متو�شطة 2 58.42 1.06 2.92 تدر�ض امل�شكالت من جميع اأبعادها وحتفز العاملني على 
انتهاج نف�ض الأ�شلوب. 10

متو�شطة 4 56.60 1.04 2.83 تظهر حما�شاً حقيقياً اأثناء قيامها مبهامها القيادية 11
متو�شطة 2 58.42 0.95 2.92 تظهر بقدرتها على التوا�شل مع جميع الأطراف 12
متو�شطة 5 55.45 1.00 2.77 تك�شب التقدير بانتهاجها ال�شلوك القيادي املنا�شب 13

يبــني اجلدول )14( اأن درجة تقدير جمال "تقدمي منوذج �سلوكي يحتذى" جاءت بدرجة متو�سطة مبتو�سط 
%(، حيث احتلت  ح�سابــي بلــغ )2.72(، وتراوحت الأوزان الن�سبية يف هذا املجال ما بــني )58.61 - 46.53 
الفقــرة )2( "توثــق العالقة بني العاملني وامل�ستفيدين على اأ�سا�ص من اجلدية يف عمل يحفز الإبداع" املرتبة 
%( وبدرجة توافر متو�سطة، والفقرة )12( "تظهر بقدرتها على التوا�سل مع  الأوىل بــوزن ن�سبــي )58.61 
%( وبدرجة توافر متو�سطة، وقد يعزى ال�سبب  جميــع الأطــراف" على املرتبة الثانية بوزن ن�سبي )58.42 
يف ذلــك اإىل قناعة اأفراد العينة باأهميــة حتديد امل�سكالت واإيجاد احللول املنا�سبة لها والعمل ب�سكل جماعي 
ملعاجلتهــا، وكذلك اإىل اأن اجلامعات مل الدرا�سة حتاول قدر الإمكان ا�ستقطاب الطلبة كوجه للمناف�سة عن 
طريــق توثيق العالقة بني العاملني وامل�ستفيدين. وهذا مــا اأو�ست به درا�سة Smith وBellا)2011(، ودرا�سة 

خلف )2010(.
وقــد جاءت الفقرة )3( "تعمــل على تعديل املمار�سات القيادية بناء علــى التغذية الراجعة من العاملني" يف 
املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي )46.53 %(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل ان�سغال القيادات اجلامعية يف ت�سيري 

الأمور يف ظل الظروف ال�ستثنائية واملعقدة التي تع�سف باملجتمع الفل�سطيني.
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رابعًا/ جمال ال�ستثارة الفكرية:
جدول )15(: الإح�شاءات الو�شفية لفقرات جمال ال�شتثارة الفكرية والتوقع )ن= 101(

درجة 
التوافر الرتبة الوزن النحراف

املعياري
املتو�سط
احل�سابي الفقرة م

متو�شطة 1 59.41 1.11 2.97 تطلب من العاملني تربير اآرائهم ومقرتحاتهم 1

متو�شطة 11 53.07 0.90 2.65 تتابع حتقيق الأهداف املرتبطة بالنمو املهني والرتبوي 
للعاملني. 2

متو�شطة 8 55.05 0.93 2.75 تدفع باجتاه التغذية الراجعة اخلا�شة باأ�شاليب وممار�شات 
العاملني لتقوميها دوريا. 3

متو�شطة 10 53.86 1.04 2.69 ت�شجع على امل�شاركة يف املوؤمترات والجتماعات وتبادل 
الزيارات مع اجلامعات. 4

متو�شطة 9 54.46 0.97 2.72 تعزز الفعاليات والأن�شطة البناءة لإثارة التناف�ض بني 
العاملني. 5

متو�شطة 6 56.24 0.91 2.81 تتعاون مع العاملني لو�شع املعايري امل�شتخدمة يف تقومي 
اإجنازاتهم. 6

متو�شطة 2 57.82 1.12 2.89 تعمم على العاملني اإجنازات املبدعني منهم لال�شتفادة. 7
متو�شطة 3 57.40 0.96 2.87 تطلع العاملني على الأداء املتوقع منهم حتقيقه. 8

متو�شطة 7 55.45 0.96 2.77 تعمل على تنمية الإبداع لدى العاملني بتزويدهم باملعرفة 
واملعلومات. 9

متو�شطة 5 56.63 1.02 2.83 ت�شجع ابتكار اأ�شاليب ملعاجلة امل�شكالت 10
متو�شطة 4 55.64 1.02 2.78 تتابع �شعي العاملني لتحقيق منوهم املهني 11

يبــني اجلدول )15( اأن درجــة تقدير جمال "ال�ستثارة الفكرية" جاءت بدرجــة متو�سطة مبتو�سط ح�سابي 
احتلــت  حيــث   ،)% بلــغ )2.80(، وتراوحــت الأوزان الن�سبيــة يف هــذا املجــال مــا بــني )59.41 – 53.07 
 ،)% الفقــرة )1( "تطلــب من العاملني تربير اآرائهــم ومقرتحاتهم" على املرتبة الأوىل بــوزن ن�سبي )59.41 
 وجــاءت الفقــرة )7( "تعمم على العاملــني اإجنازات املبدعني منهم لال�ستفــادة" يف املرتبة الثانية بوزن ن�سبي
%(، وقــد يعــزى ال�سبــب كنــوع من الدعــم للحث علــى ال�ستمرارية وموا�سلة الإبــداع من جهة،   57.82( 
ومتابعــة الأن�سطــة مــن جهة الأخــرى. وهو ما يتفق مع مــا جاءت به درا�ســة خلــف )2010(، ويختلف مع ما 

جاءت به درا�سة العثماين )2017(.
واحتلــت الفقــرة )2( "تتابــع حتقيق الأهــداف املرتبطة بالنمو املهنــي والرتبوي للعاملــني" املرتبة الأخرية 
بــوزن ن�سبــي )53.07 %(، وقــد يعــزى ال�سبــب يف ذلك اإىل حداثــة الفجوة بني الأهــداف املو�سوعة وبني 
املتابعة نتيجة للرتاجع يف م�ستوى متويل امل�ساريع وال�سائقة املالية، وكذلك اعتبار اأن النمو املهني واجب على 

ع�سو هيئة التدري�ص يف بيئة تناف�سية. 
اإجابة ال�سوؤال الثاين: 

ين�ــص علــى: "هــل توجد فروق ذات دللــة اإح�سائية عند م�ستــوى دللة )α≤0.05( بــني متو�سطات درجات 
تقديــر اأفراد العينة ملمار�سة القيــادة التحويلية يف اجلامعات الفل�سطينيــة باملحافظات اجلنوبية تعزى اإىل 

املتغريات: )نوع الكلية، الرتبة العلمية، �سنوات اخلدمة(؟" 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، مت التحقق من الفر�سيات التالية:

الأوىل: ل توجــد فــروق ذات دللــة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α≤0.05( بــني متو�سطات درجات تقدير 
اأفراد العينة ملمار�سة القيادة التحويلية يف اجلامعات الفل�سطينية باملحافظات اجلنوبية تعزى ملتغري الكلية.
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نظرًا لعتدالية توزيع درجات يف كل من جمموعتي املقارنة، ا�ستخدم الباحثان الختبار املعلمي "ت" لعينتني 
م�ستقلتــني ملعرفــة مــا اإذا كان هناك فروق دالة اإح�سائيًا بــني متو�سطات املجالت الأربعــة وكذلك لال�ستبانة 

ككل تعزى ملتغري نوع الكلية )اإن�سانية، علمية(. واجلدول )16( يو�سح ذلك: 
جدول )16(: نتائج اختبار)ت( للفرق بني متو�شطات درجات ا�شتجابة اأع�شاء هيئة التدري�ض بح�شب الكلية

 املتو�سطاملجال
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الفرق بني
 القيمةقيمة تاملتو�سطني

الحتمالية

تطوير الروؤية امل�شرتكة
2.750.640.060.460.65علمية

2.690.69اإن�شانية

ال�شتقاللية والتاأثري
2.940.630.090.620.54علمية

2.850.76اإن�شانية

تقدمي منوذج �شلوكي يحتذى
2.780.640.100.760.45علمية

2.670.71اإن�شانية

ال�شتثارة الفكرية والتوقع
2.850.650.090.640.53علمية

2.760.72اإن�شانية

ال�ستمارة ككل
2.850.580.090.680.50علمية

2.760.67اإن�شانية

يو�ســح اجلــدول )16( نتائج اختبار "ت" والتي تظهر عدم وجود فــروق دالة اإح�سائيُا عند م�ستوى دللة ) ( 
بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة تعزى لعامل الكلية، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اأع�ساء هيئة 
التدري�ــص يف جميــع التخ�س�سات يخ�سعون ل�سيا�سة اإدارية واحدة بغ�ــص النظر عن مرجعيتها، اإ�سافة اإىل اأن 
منظــور اأفــراد العينــة ل يتاأثر بنوع الكلية عــن احلديث عن ممار�ســة القيادة ب�سكل عام، وهو مــا يتفق مع ما 

جاءت به درا�سة الديب )2012(، والرقب )2010(، والعمر )2009(.
الثانيــة: ل توجد فــروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α≤0.05( بــني متو�سطات درجات تقدير 
اأفــراد العينة ملمار�سة القيادة التحويلية يف اجلامعات الفل�سطينية باملحافظات اجلنوبية تعزى ملتغري �سنوات 

اخلدمة.
قــام الباحثــان با�ستخدام حتليــل التباين الأحادي لختبار اأثــر �سنوات اخلدمة )اأقل مــن 7 �سنوات، 7 - 15 
�سنة، اأكر من 15 �سنة(، واجلدول )17( يظهر الإح�ساء الو�سفي لدرجات ا�ستجابة كل فئة م�سحوبًا بقيمة 

اختبار حتليل التبيان الأحادي "ف" لكل جمال وكذلك لال�ستبانة ككل.
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جدول )17(: اختبار التباين الأحادي ملجالت ال�شتبانة بالن�شبة ل�شنوات اخلدمة، )ن= 101(

املجال
�سنوات اخلدمة

قيمة
ف 

 القيمة
الحتمالية  اأقل من 7

�سنة
 من 7 - 15

�سنة
 اأكر من 15

�سنة
103754العدد

تطوير الروؤية امل�شرتكة
2.652.682.75الو�شط احل�شابي

0 .1510 .860
0.670.640.69النحراف املعياري

ال�شتقاللية والتاأثري
2.802.852.93الو�شط احل�شابي

0 .2150 .807
0.830.680.71النحراف املعياري

تقدمي منوذج �شلوكي يحتذى
2.732.702.72الو�شط احل�شابي

0 .0190 .982
0.630.770.64النحراف املعياري

ال�شتثارة الفكرية والتوقع
2.762.742.84الو�شط احل�شابي

0 .2100 .811
0.820.750.64النحراف املعياري

ال�ستبانة ككل
2.752.762.83الو�شط احل�شابي

0 .1530 .858
0.720.640.61النحراف املعياري

تظهــر النتائــج يف اجلدول )17( اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائيــة عند م�ستوى دللة )α=0.05( بني 
متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة تعزى ل�سنوات اخلدمة يف كل املجالت وكذلك يف ال�ستبانة ككل، وقد 
يعــزى ال�سبب يف ذلــك اإىل اأن درجة تقدير اأفراد العينة ملمار�سة القيــادة التحويلية غالبًا ما تتاأثر بال�سمات 
ال�سخ�سيــة واملهنيــة لأع�ســاء هيئــة التدري�ص ولي�ــص بعدد �سنــوات اخلدمة، اأ�ســف اإىل اأن كل فئــات �سنوات 
اخلدمة تكون حري�سة وذات روؤى واحدة حول الإجراءات الإدارية، لأنهم ميلكون حما�سًا عاليًا نحو الإجناز 
واإثبــات اجلــدارة. وهو ما يتفــق مع ما جاءت به اأغلــب الدرا�سات، مثل درا�سة العثمــاين )2017(، التويجري 

)2017(، �سل�ص )2016(، ال�سريف )2016(، الديب )2012(، ودرا�سة خلف )2010(.
الثالثــة: ل توجد فــروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α≤0.05( بــني متو�سطات درجات تقدير 
اأفراد العينة ملمار�سة القيادة التحويلية يف اجلامعات الفل�سطينية باملحافظات اجلنوبية تعزى ملتغري الرتبة 

العلمية.
قــام الباحثــان با�ستخــدام حتليل التبايــن الأحادي لختبار اأثــر الرتبــة الأكادميية )اأ�ستــاذ م�ساعد فاأقل، 
اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ دكتور( على درجة ا�ستجابة اأفراد العينة يف كل جمال وكذلك يف ال�ستمارة ككل، نظرُا 
لعتداليــة درجــات ا�ستجابــة اأفراد العينــة يف كل رتبة اأكادمييــة. اجلدول )18( يظهــر الإح�ساء الو�سفي 
لدرجــات ا�ستجابــة كل رتبــة اأكادمييــة م�سحوبــًا بقيمــة اختبار حتليــل التبيــان الأحــادي "ف" لكل جمال 

واملجالت ككل. 
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جدول )18(: اختبار التباين الأحادي ملجالت بالن�شبة للرتبة الأكادميية )ن= 101(

املجال
الرتبة الأكادميية

 القيمةقيمة ف
الحتمالية  اأ�ستاذ م�ساعد

فاأقل
اأ�ستاذ

م�سارك 
 اأ�ستاذ
دكتور

--602714العدد

تطوير الروؤية امل�شرتكة
2.742.712.63الو�شط احل�شابي

0 .1400 .870
0.680.650.66النحراف املعياري

ال�شتقاللية والتاأثري
2.992.792.64الو�شط احل�شابي

1.7920 .172
0.730.610.73النحراف املعياري

تقدمي منوذج �شلوكي يحتذى
2.802.662.45الو�شط احل�شابي

1.7140 .186
0.750.530.58النحراف املعياري

ال�شتثارة الفكرية والتوقع
2.902.712.55الو�شط احل�شابي

1.7850 .173
0.740.590.59النحراف املعياري

ال�ستمارة ككل
2.882.732.58الو�شط احل�شابي

1.4950 .229
0.670.550.58النحراف املعياري

تظهــر النتائــج عدم وجــود فروق ذات دللة اإح�سائيــة عند م�ستوى دللة )α=0.05( بــني درجات ا�ستجابة 
اأفــراد العينــة تعــزى للرتبــة الأكادمييــة يف اأي مــن املجــالت الأربعــة وكذلــك يف ال�ستبانــة ككل، حيث اإن 
القيمــة الحتماليــة اأكرب مــن 0.05، ويعزى ال�سبب يف ذلــك اإىل اأن كل اأع�ساء هيئة التدري�ــص يعي�سون نف�ص 
ظــروف العمــل، ويكون التعامل معهم يف اجلامعة على اأ�سا�ص املوؤهل والوظيفة ولي�ص الرتبة العلمية، كما اأنهم 
يتعر�ســون لنف�ــص الإجــراءات، ويتمتعــون بنف�ص الفر�ــص، ويعمم عليهم نف�ــص القرارات الإداريــة املرتبطة 

بالقيادة التحويلية. وهذا ما اتفق مع ما جاءت به درا�سة الرقب )2010(، ودرا�سة الديب )2012(.
االستنتاجات:

اأظهرت النتائج اأن درجة التقدير الكلية ملمار�سة القيادة التحويلية من وجهة نظر اأفراد العينة يف اجلامعات 
%(، حيــث جــاء جمــال )ال�ستقالليــة والتاأثري( يف املرتبــة الأوىل  جــاء متو�سطــة بــوزن ن�سبــي )55.93 
 بــوزن ن�سبــي )57.75 %(، وجــاء جمــال )تقدمي منــوذج �سلوكي يحتــذى( يف املرتبة الأخــرية بوزن ن�سبي
)54.31 %(، كمــا اأنــه ل توجــد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α≤0.05( بني متو�سطات 
درجــات تقديــر اأفــراد العينــة لهــذه املمار�سة تعــزى اإىل املتغــريات: )نــوع الكليــة ، الرتبة العلميــة، �سنوات 

اخلدمة(.
ون�ستنتــج مــن هذه النتائــج حاجة اجلامعــات الفل�سطينية لهذا النمط مــن القيادة يف ظل الظــروف احلالية، 
لدوره يف اتخاذ قرارات فاعلة يقوم من خاللها القائد التحويلي باإثارة اهتمام ودافعية الأفراد، ورفع م�ستوى 
اإدراكهم وفهمهم لأهمية اجلامعة وقيمها واأهدافها وروؤيتها، في�ساعفون جهودهم لرفع م�ستوى املوؤ�س�سة بعيدًا 
عــن اأي م�سلحــة �سخ�سيــة، وبالتايل تطويــر الأداء، الذي ينعك�ص على جنــاح اجلامعة وزيــادة مقدرتها على 

املناف�سة والبقاء.
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التوصيات:
يف �سوء نتائج الدرا�سة، يو�سي الباحثان مبا يلي:

تعزيــز مفاهيــم اخلطاب التحويلــي يف اجلامعات الذي يقوم علــى قاعدة الحــرتام والتقدير للكفاءات   .1
بغ�ص النظر عن الولءات.

ربــط اأي عملية حتــول يف الإدارة باحلوافز واملكافاآت مبا يحقق الروؤية امل�ستقبلية امل�سرتكة التي �ساغها   .2
اجلميع بالت�ساور.

و�ســع متطلبات وموؤهالت خا�سة تعني بالقيــادة التحويلية يتم من خاللها اختيار القيادات اجلامعية يف   .3
التدوير الإداري للمنا�سب العليا.

اإعــداد برامج تدريبيــة ت�ستهدف تنمية قدرات القادة يف اجلامعات يف التعامل مع مروؤو�سيهم لتحفيزهم   .4
واإ�سراكهم يف �سنع القرار وطرح الأفكار ومناق�ستها.

التاأكيــد على اأهمية دور اأع�ساء هيئــة التدري�ص يف ر�سم توجهات املوؤ�س�سة، وحتقيق املواءمة بينهم وبني   .5
روؤ�سائهم املبا�سرين.

المراجع: 
اأبــو هــداف، �سامي )2006(. دور القيــادة التَّحويليَّة يف تطويــر فعالية املعلمني التدري�سيــة مبدار�ص وكالة 

ة فل�سطني. ة )ر�سالة ماج�ستري(، جامعة الأزهر، غزَّ الغوث الدولية مبحافظات غزَّ
الأغا، اإح�سان )2002(. البحث الرتبوي وعنا�سره – منهجه واأدواته، دار الأرقم للطباعة، غزة، فل�سطني.
الأغــا، بالل )2011(. ت�سور مقــرتح لتنمية مهارات القيادة التحويلية لدى مديــري املدار�ص الإعدادية 

بوكالة الغوث الدولية )ر�سالة ماج�ستري(، اجلامعة الإ�سالمية، غزة، فل�سطني.
األهم، هبة اهلل )2014(. دور القيادة التحويلية يف حت�سني الأداء الإداري ملديري مدار�ص التعليم الأ�سا�سي 

بجهورية م�سر العربية )ر�سالة ماج�ستري(، جامعة الفيوم، القاهرة. 
التلبــاين، نهايــة )2013(. عالقة القيــادة التحويلية بتمكــني العاملني يف اجلامعــات الفل�سطينية يف قطاع 

.142 - غزة، جملة جامعة النجاح الوطنية لالأبحاث )العلوم الإن�سانية(، 27)1(، 111 
التويجري، هيلة )2017(. القيادة التحويلية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار لدى روؤ�ساء اأق�سام الإ�سراف 

.647  - الرتبوي مبدينة الربيدة يف منطقة الق�سيم، جملة العلوم الرتبوية والنف�سية، 18)2(، 611 
الثبيتــي، مليجان معي�ص )2000(. اجلامعــات: ن�ساأتها، مفهومها، وظائفها )درا�سة و�سفية حتليلية(، املجلة 

.260 - الرتبوية، جمل�ص الن�سر العلمي، 54)1(، 209 
ــة يف اجلامعــات ال�سعودية )اأطروحــة دكتوراه(،  اجلــارودي، ماجــدة )2007(. اإعــداد القيــادات التَّحويليَّ

جامعة امللك �سعود، الريا�ص.
احلربــي، قا�ســم )2007(. التنمية املهنية للقيادات الرتبويــة لإدارة مدر�سة امل�ستقبل بدول اخلليج العربي 

.91 - يف �سوء القيادة التَّحويليَّة. جملة درا�سات يف التعليم اجلامعي، 15)1(، 78 
خلــف، ممــد )2010(. عالقة القيــادة التحويلية بالإبــداع الإداري لدى روؤ�ساء الأق�ســام الأكادمييني يف 

اجلامعة الإ�سالمية بغزة )ر�سالة ماج�ستري(، اجلامعة الإ�سالمية، غزة، فل�سطني.
دياب، �سهيل )2015(. مناهج البحث الرتبوي، فل�سطني: مكتبة �سمري من�سور للطباعة والن�سر.

الديــب، �سامــر )2012(. مــدى ممار�ســة القيــادات الإداريــة الأكادميــي باجلامعــات الفل�سطينيــة للقيــادة 
التحويلية )ر�سالة ماج�ستري(، جامعة الأزهر، غزة، فل�سطني.

كاء العاطفــي والقيــادة التَّحويليَّة، جملــة البحوث التجاريــة ، 12)2(،  ر�سيــد، مــازن فار�ــص )2003(. الــذَّ
 .79 -  55 
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مستوى المعوقات التي تواجه تطبيق نظم الجودة الداخلية بأقسام كلية 
التربية بجامعة أم القرى

الملخص:
هدفت الدرا�سة التعرف اإىل م�ستوى املعوقات التي تواجه تطبيق نظم اجلودة الداخلية يف كلية الرتبية 
بجامعة اأم القرى، من وجهة نظر عينة من اأع�ساء هيئة التدري�ص، وحتديد املعوقات الأكر تاأثريًا يف فاعلية 
تلك النظم، ومعرفة ما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات تقدير عينة الدرا�سة 
لتلــك املعوقات تعزى ملتغــريات )اجلن�ص، امل�سمى الوظيفي، الرتبة العلمية(. وقــد مت ا�ستخدم املنهج الو�سفي 
التحليلي وال�ستبانة كاأداة للدرا�سة، وتكونت العينة من )103( اأفراٍد من م�سوؤويل اجلودة والهيئة التدري�سية 

بالكلية، وكانت نتائج الدرا�سة كما يلي:
درجة تقدير عينة الدرا�سة مل�ستوى املعوقات التي تواجه تطبيق نظم اجلودة الداخلية يف الكلية كانت   -

متو�سطة، حيث بلغت قيمة متو�سطها احل�سابي )3.04(.
جــاءت املعوقــات الب�سرية يف املرتبــة الأوىل، تليهــا معوقات الربنامــج التعليمي، ثم املعوقــات الإدارية   -

واملادية، ومعوقات تكوين النظام الداخلي واإجراءاته يف املرتبة الأخرية.
اأظهرت الدرا�سة اأن )22( معوقًا هي الأكر تاأثريًا يف نظم اجلودة الداخلية وفق خمطط )باريتو(.  -

توجــد فــروق ذات دللة اإح�سائية بــني متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينــة للمعوقات تعزى ملتغريي   -
)اجلن�ص، والرتبة العلمية(، ومل تظهر فروق دالة اإح�سائيًا تعزى ملتغري )امل�سمى الوظيفي(. 

واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اأن حتر�ص كلية الرتبية على رفع كفاءة وفاعلية نظم اجلودة الداخلية، من خالل 
اإعادة تنظيم وهيكلة تلك النظم، واللتزام بتقدمي الدعم الكايف جلهود اجلودة، ون�سر ثقافتها وتطبيقها يف 

اإجراءات العمل اليومي بالكلية.

الكلمات املفتاحية:معوقات اجلودة، نظام اجلودة الداخلي، كلية الرتبية. 
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 Obstacles Facing the Implementation of Internal Quality 
Systems in the Departments of the Faculty of Education, 

Umm Al-Qura University

Abstract:

The study aimed to identify the level of obstacles facing the implementation 
of the internal quality systems in the departments of the faculty of education 
at Umm Al-Qura university from the point of view of the faculty members; 
to identify the most significant obstacles affecting these systems; and to 
determine whether there were statistically significant differences between the 
means of the participants' responses attributed to these variables: (gender, 
job title and academic rank). To achieve these objectives, the descriptive 
analytical method was used and a questionnaire was administered to collect 
data from a sample of (103) quality officials and faculty members. Major 
results revealed that the participants' degree of assessment was medium with 
a mean of (3.04). Human obstacles came in the first rank, obstacles related to 
the educational program second, administrative and financial obstacles third, 
and obstacles of the formation of the internal system were in fourth rank. The 
study also showed that (22) obstacles had the highest effect on the internal 
quality systems according to Pareto chart. There were statistically significant 
differences between the mean responses of the participants regarding the 
variables (gender, academic rank), but no differences were shown regarding 
the variable of job title. It was recommended that the Faculty of Education 
should raise the efficiency and effectiveness of the internal quality systems by 
reorganizing and restructuring the systems, to provide adequate support for 
quality efforts and to spread quality culture and practice in daily activities.

Keywords: quality obstacles, internal quality system, Faculty of Education.
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المقدمة: 
للتعليم العايل دور موري يف بناء نه�سة وح�سارة املجتمعات، من خالل اإعداد الكوادر الب�سرية املوؤهلة، 
ملواجهة حتديات احلا�سر وقيادة امل�ستقبل. لذا حظي هذا القطاع باهتمام حكومة اململكة العربية ال�سعودية 
الر�سيــدة، فر�ســدت لــه امليزانيات ال�سخمــة للتو�سع فيه؛ ليبلــغ عدد موؤ�س�ساتــه بحلول عــام )2018( )29( 
جامعــة حكوميــة ذات طاقة ا�ستيعابية عالية، وموزعة جغرافيًا بــني مناطق اململكة. كما زاد عدد موؤ�س�ساته 
اخلا�ســة اإىل )43( مــا بــني جامعة وكليــة اأهلية، كما جــاء يف موقــع وزارة التعليم )2019(. وقــد رافق هذا 
التو�ســع الكمــي حراك نوعــي ل�سمان تطويــر موؤ�س�ساته، وجودة خمرجاتهــا وخدماتها، متثــل يف اإن�ساء هيئة 
لتقــومي التعليــم والتدريب ت�سم جمموعة مــن املراكز النوعية، مــن بينها املركز الوطنــي للتقومي والعتماد 
الأكادميــي )NCAAA(، الذي ي�سعى منــذ اإن�سائه عام )1424هـ( – كما جاء يف ر�سالة املركز – لدعم جودة 
موؤ�س�ســات التعليــم فوق الثانــوي – التعليم العايل بكافة اأ�سكاله – وبراجمهــا، وتقوميها، واعتمادها من خالل 
نظــام واإجراءات تت�ســم باملو�سوعية وال�سفافية، و�ســوًل اإىل ك�سب ثقة املجتمع املحلــي والعاملي يف خمرجات 

تلك املوؤ�س�سات والربامج )املركز الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي، 2019(.
ولتحقيــق اجلــودة ال�ساملــة والتهيئة لالعتماد حــث املركز الوطني للتقــومي والعتمــاد الأكادميي )2009( 
اجلامعــات علــى اإن�ســاء نظم ل�سمان اجلــودة تتوىل قيــادة ودعم وتن�سيــق عمليات اجلــودة يف جميع وحدات 
املوؤ�س�ســة التعليميــة. فبــادرت جميع اجلامعــات بتاأ�سي�ص مراكز ل�سمــان اجلودة على امل�ستــوى املوؤ�س�سي، تبعها 
اإن�ســاء وحدات فرعية مثلت النظم الداخلية ل�سمان اجلــودة داخل الإدارات والكليات والأق�سام الأكادميية، 
من مهامها وم�سوؤولياتها – ل�سيما على م�ستوى الربامج الأكادميية – العمل ال�سامل لتقومي الربامج التعليمية 
يف �ســوء املعايــري القيا�سيــة الوطنيــة والعاملية، ومن ثــم و�سع خطط لتح�ســني وتطوير جــودة العمل بالق�سم 
الأكادميي، من حيث تو�سيف الربامج واملقررات الدرا�سية يف �سوء مناذج اجلودة، ومبا يحقق خمرجات التعلم 

)ILOS( وموؤ�سرات الأداء امل�ستهدفة، واإجراء التح�سينات ب�سفة م�ستمرة.
غــري اأن بع�ــص الدرا�سات التي اأُْجِريت على نظم اجلودة املوؤ�س�سية باجلامعات ال�سعودية مثل درا�سة الع�سا�سي 
)2007(، احلربــي )2011(، الزهــراين )2012(، الع�سا�ســي )2012(، الهــادي )2013(، الورثــان والزكــي 
)2013(، ودرا�سة البلوي)2015( اأظهرت وجود جمموعة من املعوقات وال�سعوبات التي اأثرت يف كفاءة هذه 
النظــم لتحقيق م�ستويــات اجلودة املرغوبة يف خمرجاتهــا التعليمية وخدماتها. وحيــث اإن النظم الداخلية 
ل�سمــان اجلــودة وحتقيقها بالكليات جزء ل يتجــزاأ من منظومة اجلودة املوؤ�س�سية؛ لــذا فاإن درا�سة واقع هذه 
النظــم ملعرفــة التحديــات والإ�سكاليات التــي تواجهها وتوؤثر يف قدرتهــا على حتقيق اجلودة تعــد اأمرًا مهمًا؛ 
وبالــذات يف كليــات الرتبيــة التي تعد واحدة من اأهــم الكليات باجلامعــات؛ حيث تقع عليهــا م�سوؤولية اإعداد 
املعلمني وتاأهيلهم، ومما يزيد من اأهمية ذلك اأن هذه الكليات تتعر�ص يف الوقت الراهن – كما يذكر العمرجي 
 )2019، 575( "لنقــد مــن قبــل امل�سوؤولــني، فقد اأ�سدر وزيــر التعليم ال�سعــودي القرار رقــم )84155( بتاريخ
)12 /9 /1439هـــ( باإيقــاف القبــول بكليــات الرتبية بداية العــام اجلامعي )1439 /1440هـــ(، فقد ات�سح 
اأن هنــاك �سعفــًا يف امل�ستــوى التعليمــي واملهنــي لدى خريجيهــا، وهذا مــا اأ�سارت اإليــه نتائج اختبــار الكفايات 
الــذي اأجــراه مركز القيا�ص والتقومي الرتبــوي باململكة، مما يزيد من م�سوؤولية القائمــني عليها لبذل اجلهود 

لإ�سالحها وتطويرها".
 وحيــث اإن حتقيــق ذلــك يتطلــب وجود نظــم تعمل بكفــاءة وفاعلية من اأجــل جتذير اجلــودة يف برامج كلية 
الرتبيــة الأكادمييــة، واإجراءاتهــا الإدارية؛ لذا ت�سعى الدرا�ســة احلالية للتعّرف اإىل م�ستــوى املعوقات التي 

تواجه تطبيق نظم اجلودة داخل اأق�سام كلية الرتبية بجامعة اأم القرى.
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تتبواأ كليات الرتبية باجلامعات مكانة رفيعة، تاأتي من حيوية واأهمية اأدوارها يف اإعداد وتنمية املعلمني 
مــن كافــة التخ�س�سات، ملمار�سة وظيفة التدري�ص مبهنية يف مراحل التعليم املختلفة، اإ�سافة اإىل اأنها م�سوؤولة 
عــن تاأهيــل القيــادات الرتبويــة، وتزويد املجتمــع بالبحوث اجلديــدة واملبتكــرة ملعاجلة ق�سايــاه، ومواجهة 
حتدياته.حيــث اإن احلاجــة اإىل املزيد من اجلهود وال�سعي احلثيث لتجويــد برامج كلية الرتبية اأ�سحت الآن 
اأكر اأهمية واإحلاحًا من ذي قبل، اإذ يقع عليها – كما يذكر الدواد )2017( – م�سوؤولية عظيمة جتاه حتقيق 
الروؤيــة الوطنيــة )2030(، من خالل تاأهيل الكوادر الب�سرية القــادرة على مواكبة التحولت التي �ست�سهدها 
اململكــة يف جميع املجالت خالل ال�سنوات املقبلة، بتطبيق اأرقى معايري اجلودة يف العملية التعليمية. غري اأنه 
ومــن خالل معاي�سة الباحثة لواقع اأنظمة اجلودة الداخلية باأق�سام كلية الرتبية بجامعة اأم القرى لحظت 
اأن هنــاك بطئــًا وتاأخــرًا يف حتقيــق اجلــودة بفاعلية على اأر�ــص الواقع، داخــل الربامج الأكادمييــة والنظم 
الإداريــة. وعليه اأجرت الباحثة درا�ســة ا�ستطالعية لر�سد اآراء م�سوؤويل اجلودة يف ثمانية اأق�سام يف الكلية 
حــول فاعلية النظــم الداخلية يف تلك الأق�سام والإ�سكاليات التي حتد مــن قدرتها على حتقيق اجلودة فيها. 
وقــد اأظهــرت النتائج اتفاق هــوؤلء امل�سوؤولني على وجــود جمموعة من املعوقات يف نظام اجلــودة بالكلية ويف 
اأق�سامهــا، الأمــر الــذي يظهــر احلاجة لتحديدها، ملا لــه من اأثر يف و�ســع اخلطط التح�سينيــة والوقائية؛ بل 
العمــل على حتديد اأكرها تاأثريًا، للبــدء يف و�سع الإجراءات العالجية لها، با�ستخدام واحدة من اأهم اأدوات 
�سمــان اجلــودة، وهو خمطط )باريتــو( الذي يوؤكــد الطائي وقــدادة )2008، 283( "اأنــه ي�ستخدم يف جمال 
اجلــودة لتحديــد امل�سكالت التي يجــب اإعطاوؤها الأولوية والأهمية يف املعاجلة واحلــل قبل غريها لتاأثرياتها 
امل�سكالت  %( من  الكبرية. وي�سري البع�ص اإىل حتليل )باريتو( مببداأ اأو قاعدة )20 /80( التي تعني اأن )80 

التالية: الأ�سئلة  عن  الإجابة  يف  الدرا�سة  تتحدد  لذا  الأ�سباب".  من   )% تعود اإىل )20 
ما م�ستوى املعوقات التي تواجه تطبيق نظم اجلودة الداخلية يف اأق�سام كلية الرتبية بجامعة اأم القرى   .1

مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر عينة من م�سوؤويل اجلودة واأع�ساء هيئة التدري�ص؟
ما القلة املوؤثرة من املعوقات التي تواجه تطبيق نظم اجلودة الداخلية يف اأق�سام كلية الرتبية باجلامعة   .2

من وجهة نظر عينة الدرا�سة با�ستخدام خمطط )باريتو(؟
هــل توجد فــروق ذات دللة اإح�سائيــة عند م�ستوى )0.05( بــني متو�سطات ا�ستجابــات عينة الدرا�سة   .3
يف حتديــد املعوقــات بالأبعــاد املحــددة بالدرا�ســة تعزى ملتغــريات )اجلن�ــص، امل�سمى الوظيفــي، الرتبة 

العلمية(؟
أهداف الدراسة: 

التعــّرف اإىل املعوقــات التي تواجــه نظم اجلودة الداخلية يف اأق�سام كلية الرتبيــة بجامعة اأم القرى من   -
حيــث: تكوين نظام اجلودة الداخلي واإجراءاته، اجلوانــب الإدارية واملالية، املوارد الب�سرية، الربنامج 

التعليمي. 
حتديد القلة املوؤثرة من املعوقات )وفق خمطط باريتو( يف نظم اجلودة الداخلية يف اأق�سام كلية الرتبية   -

بجامعة اأم القرى.
الك�ســف عمــا اإذا كان هناك فروق ذات دللــة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05( بــني متو�سطات ا�ستجابات   -
عينــة الدرا�ســة يف حتديــد املعوقــات يف الأبعــاد املحــددة بالدرا�ســة تعــزى ملتغــريات )اجلن�ــص، امل�سمى 

الوظيفي، الرتبة العلمية(.
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أهمية الدراسة: 
ميكن اإبرازها يف التايل:

اأهمية نظم �سمان اجلودة، وحتمية تطبيق اإجراءاتها، مبا ت�سمله من معايري وموؤ�سرات لالأداء؛ للو�سول   -
اإىل العتمــاد الرباجمــي، وحيــث اإن كليــة الرتبيــة باجلامعــة تعمــل على تهيئــة براجمهــا الأكادميية 
للح�ســول علــى العتماد الوطني خالل العام الدرا�سي )1439 /1440هـ(؛ لذا فاإن حتديد املعوقات التي 

تواجه هذه النظم ومعاجلتها ي�سهم يف حتقيق متطلبات العتماد الرباجمي.
اإن هذه الدرا�سة هي الأوىل – يف حدود علم الباحثة واإمكانياتها – التي تدر�ص معوقات النظام الداخلي   -
للجــودة بكليــة الرتبيــة بجامعــة اأم القرى، لذا يوؤمــل اأن تكون نواة ملزيــد من البحــوث الإجرائية التي 

تخدم بيئة العمل، وتعالج م�سكالته.
-  اإن هــذه الدرا�ســة تبحــث يف املعوقات التــي تواجه كلية الرتبية التــي تعد امل�سوؤولة عــن اإعداد املعلمني 
يف جميــع مراحــل التعليم، وتاأهيل القيــادات الرتبوية، فوجود خلل يف عمليات حتقيــق اجلودة بالكلية 

�سينعك�ص �سلبًا على جميع برامج الإعداد والتاأهيل ب�سكل كبري. 
املاأمــول اأن ت�ساعــد نتائــج الدرا�ســة قيادات وم�ســوؤويل اجلــودة بالكلية على و�ســع الآليــات التح�سينية   -

والعالجية والوقائية املنا�سبة.
حتديــد القلــة املوؤثرة وفق خمطــط )باريتو( �سوف ي�سهــم يف حتديد الأولويات التي يجــب اأن توؤخذ يف   -

العتبار عند و�سع خطط حت�سني اجلودة وتطويرها بالكلية.
حدود الدراسة: 

احلــدود املو�سوعيــة: تقت�ســر علــى حتديد املعوقــات يف كل مــن )تكوين النظــام الداخلــي واإجراءاته،   -
اجلوانــب الإدارية واملادية، املوارد الب�سريــة، الربامج التعليمية( التي تواجه نظم اجلودة الداخلية يف 

اأق�سام كلية الرتبية.
احلدود الب�سرية: م�سوؤولو اجلودة، وعينة من اأع�ساء هيئة التدري�ص باأق�سام كلية الرتبية.  -

احلــدود املوؤ�س�سية واملكانيــة: اأجريت الدرا�سة يف كليــة الرتبية بجامعة اأم القــرى بفرعيها الرئي�سيني   -
)العابدية والزاهر( مبدينة مكة املكرمة.

َق ال�سق امليداين مــن الدرا�سة يف الف�سل الأول للعــام الدرا�سي )1438 /1439هـ(  احلــدود الزمنيــة: ُطبِّ  -
املوافق )2017 /2018(.
مصطلحات الدراسة:

:)Obstacles( املعوقات -
يعّرفهــا الورثــان والزكــي )2013، 89( باأنها: "جوانب الق�ســور وال�سعف، وكذلك امل�ســكالت والتحديات التي 

ميكن اأن متنع حتقيق اجلودة والعتماد الأكادميي يف اجلامعة".
وتعّرفها الدرا�سة اإجرائيًا باأنها: جميع العوامل )الإدارية والتنظيمية، واملادية، والب�سرية، والتعليمية....
اإلــخ( التــي توؤثــر يف كفــاءة وفاعلية نظام اجلــودة الداخلي يف حتقيق اجلــودة ال�ساملة ومتطلبــات العتماد 

الأكادميي بالكلية. 
:)Internal Quality System( نظام اجلودة الداخلي -

يعّرفــه الدليــل الأول للهيئــة الوطنية للتقومي والعتمــاد )2009 -اأ، 36( باأنه "النظام الــذي ت�سعه الكلية 
واأق�سامهــا ل�سمان متابعة وتعزيز جودة براجمها الأكادميية واأن�سطتها املختلفة، مبا يحقق ر�سالتها واأهدافها 

املن�سودة".
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:)Quality Coordinators( م�سوؤولو اجلودة بالكلية -
تعّرفهــم الدرا�ســة باأنهم: اأع�ساء هيئة التدري�ــص الذين اأُوكل اإليهم العمل كمن�سقني للجــودة داخل اأق�سامهم 
الأكادمييــة، حيــث ي�سرفــون على تنفيذ املهــام والأعمال املتعلقة بتح�ســني وتطوير اجلــودة داخلها، يف �سوء 
متطلبــات ومعايــري ومناذج اجلودة املحددة من قبل املركز الوطني للتقــومي والعتماد الأكادميي )2009(، اأو 

الهيئات العاملية.
:)Faculty of Education( كلية الرتبية -

هي الكلية املتخ�س�سة يف اإعداد اخلريجني للتدري�ص يف مراحل التعليم العام، بعد ح�سولهم على �سهاداتهم من 
تخ�س�ساتهم الدرا�سية، ومدة الدرا�سة فيها �سنتان.

اإلطار النظري:
اأ�سبــح حتقيــق منهجية اجلــودة ال�ساملة يف كليات الرتبيــة باململكة العربية ال�سعوديــة �سرورة حتمية 
تفر�سهــا الروؤيــة الطموحــة للمملكة )2030(، حيــث اإن لهذه الكليات حتديــدًا دورًا كبــريًا واإ�سهامًا فاعاًل يف 
برامــج اإعــداد املعلمــني ملوؤ�س�سات التعليــم الأ�سا�سي؛ فهم املعنيــون دون غريهم باأخذ زمــام التح�سني والتطوير 
امل�ستمر يف املنظومة التعليمية، ولن يتم ذلك دون اأن يكونوا هم اأنف�سهم – اأي املعلمني – على م�ستويات عالية 
من الكفاءة والفاعلية يف طرائق التدري�ص والتقومي، والتوا�سل الفاعل مع الطلبة، والنفتاح على امل�ستجدات 

احلديثة يف جمال املعرفة املهنية، وا�ستخدام التكنولوجيا التعليمية. 
لــذا �سعت هــذه الكليات اإىل تر�سيخ نظم اجلــودة ال�ساملة يف براجمهــا واإدارة اأق�سامهــا الأكادميية؛ لالرتقاء 
بجــودة خمرجاتهــا وخدماتها التعليمية؛ لتكــون على قدر من املعرفة واملهارة املتخ�س�ســة، لتلبية احتياجات 

�سوق العمل الرتبوي، وحاجات التنمية الوطنية، وحاجات جميع الأطراف امل�ستفيدة منها.
تاأ�سي�ص نظام اجلودة الداخلي: 

قامــت كليــات الرتبية باجلامعات ال�سعودية وفق ما جاء يف الدليــل الثاين للمركز الوطني للتقومي والعتماد 
الأكادميــي )2009 -ب( باإن�ســاء نظم داخلية للجــودة ال�ساملة فيها تتبع النظام املركــزي للجودة باجلامعة، 
مــن حيــث اللوائح، وال�سيا�ســات، والإجراءات، واملعايــري، واملوؤ�ســرات، والأدلة املتعلقة ب�سمــان اجلودة، ونظم 
العتمــاد الأكادميــي املتبعــة، وينبثــق عن هــذه النظم فــروع يف اأق�سامهــا الأكادمييــة، وعماداتهــا امل�ساندة، 

ووحداتها الإدارية.
وكانت مربرات اإن�ساء نظم اجلودة الداخلية وفقًا لرم�سان )2009(، Ismailا)2012(، ومو�سى، ال�سدر، وعلي 

)2014( فهي: 
التن�سيق والتكامل جلهود تطبيق اجلودة ال�ساملة بالكلية مع نظام اجلودة املوؤ�س�سي.  -

اللتــزام بتحقيــق املعايــري واملوؤ�ســرات ومتطلبات العتمــاد الأكادميي التــي يعتمدها النظــام املوؤ�س�سي،   -
ل�سمان اجلودة يف الربامج والنظم الإدارية.

تقــومي الأداء الأكادميي، وحتديد نقاط القوة وال�سعــف يف الربامج الأكادميية، لو�سع خطط التح�سني   -
والتطوير يف �سوء الأولويات والإمكانيات املتاحة.

املتابعــة واملراجعــة امل�ستمــرة لعمليــات اجلــودة، لتحديــد ال�سرتاتيجيــات والأ�ساليــب املنا�سبة، لدعم   -
التح�سني والتطوير امل�ستمر للربامج الأكادميية والإجراءات املرتبطة بها.

تعزيــز موقع اجلامعــة التناف�ســي يف تخريج الكفــاءات الرتبوية املوؤهلــة باملعرفة واملهــارات والكفايات   -
املنا�سبة للمناف�سة يف �سوق العمل. 

ال�ستثمــار الأمثــل لطاقات وقدرات اأع�ســاء هيئة التدري�ص والــكادر الوظيفي، وتوجيههــا لرفع م�ستوى   -
العملية التعليمية واخلدمات املقدمة.
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احلد من امل�سكالت ومواجهة التحديات التي تواجه مفاهيم ونظم اجلودة يف موؤ�س�سات التعليم العايل.  -
العوامل ال�سرورية لنجاح نظم اجلودة الداخلية يف كليات اجلامعة حددها املركز الوطني للتقومي والعتماد 

الأكادميي )2009(كما يلي:
الدعــم املتوا�ســل واللتــزام بتطويــر نظم اجلودة وحتقيــق التميز والتفــوق من قبل قيــادات وم�سوؤويل   -

الإدارة العليا.
وجــود طاقــم للعمــل بهذه النظــم اأو املراكز التي لديهــا معرفة ودرايــة دقيقة بعمليات �سمــان اجلودة،   -

والقدرة على قيادة هذه العمليات بفاعلية.
توفــري البيئــة املالئمــة لتح�ســني اجلــودة، والتي مــن �ساأنهــا الرتقــاء بالإبــداع والت�سامــح، والتعلم من   -

الأخطاء، وتقدير الإجنازات، وتكرمي املتميزين يف اأعمال اجلودة.
دعم امل�ساركة واملبادرات التطويرية من الهيئة التدري�سية والإدارية ومن الطلبة.  -

التعاون والعمل اجلماعي لتح�سني اجلودة وتطويرها يف كل اأبعاد العمل الأكادميي والإداري يف املوؤ�س�سة   -
التعليمية.

العمــل علــى تر�سيخ اجلودة يف اإجــراءات العمل اليومية من خالل رفع وعي من�سوبــي املوؤ�س�سة التعليمية   -
بكيفيــة تطبيقها، والنفتاح على ما يقدمونــه من تغذية راجعة حول اأداء النظام الداخلي، وال�ستفادة 

من اآرائهم ومقرتحاتهم.
تخ�سي�ص امليزانية الكافية لدعم جهود وم�ساريع ومبادرات �سمان اجلودة.  -

 اأمــا الوظائف التي يقوم بهــا النظام الداخلي للجودة كما حددها املركز الوطني للتقومي والعتماد )2009( 
فهي:

اإعداد اللوائح والإجراءات التنظيمية اخلا�سة بتح�سني وتطوير اجلودة يف الأق�سام الأكادميية.  -
حتديد املهام اخلا�سة مب�سوؤويل اجلودة، وحتديد اللجان املنبثقة، واإجراءات العمل والتن�سيق بينها.  -

الإ�سراف واملتابعة لعملية اإعداد خطط حت�سني اجلودة وتطويرها يف الأق�سام الأكادميية.  -
اإ�سراك ذوي العالقة وامل�ستفيدين من اأن�سطة الكلية يف و�سع ا�سرتاتيجيات حت�سني وتطوير اجلودة.  -

ن�سر ثقافة اجلودة، ورفع الوعي مب�ستجداتها، وتقدمي برامج التعليم والتدريب الالزمة ملن�سوبي الكلية،   -
وال�ستعانة بال�ست�ساريني.

اللتــزام بعمليــات التقــومي القائمة على الأدلــة والرباهني وموؤ�ســرات الأداء املحددة م�سبقــًا، واملعايري   -
الوطنيــة واخلارجيــة املحددة، اإ�سافــة اإىل عملية التحقــق امل�ستقل من �سحة الرباهــني وال�ستنتاجات 

اخلا�سة بالتقارير.
-  اإعــداد التقاريــر الدورية عن تطــورات �سمان اجلودة داخل الأق�سام، وكذلــك مناذج التو�سيف اخلا�سة 

بالربامج واملقررات الدرا�سية.
حتديد موؤ�سرات الأداء الرئي�سية ل�ستخدامها يف جميع الأق�سام الأكادميية، ومن املمكن الإ�سافة عليها   -
من واقع الأن�سطة اخلا�سة بكل ق�سم، ومتابعة درجة حتققها، واإعداد التقارير التحليلية اخلا�سة بها.

اإعداد قاعدة للبيانات واملعلومات اخلا�سة باأعمال وتطورات حت�سني اجلودة.  -
مــن خــالل ال�ستعرا�ــص ال�سابق يت�ســح عظم املهــام وامل�سوؤوليات املوكلــة اإىل نظم اجلودة الداخليــة؛ لذا فاإن 

جناحها يف القيام بهذه الأدوار هو جناح لعمليات اجلودة داخل الأق�سام الأكادميية والوحدات الإدارية.
كلية الرتبية بجامعة اأم القرى ونظام اجلودة الداخلي:

تعد كلية الرتبية يف جامعة اأم القرى – كما جاء يف دليلها ال�سادر يف )1436هـ، 14( –" �سرح ومعقل الرتبية 
الأول باململكــة العربيــة ال�سعوديــة؛ حيث كانــت حتت م�سمى )كليــة املعلمني(، و�سهدت هــذه الكلية كثريًا من 
التطورات؛ حتى اأ�سبحت كلية للرتبية تتبع اجلامعة يف عام )1401هـ(". وت�سم الكلية عددًا من الأق�سام التي 
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تقدم برامج للماج�ستري والدكتوراه هي: الرتبية الإ�سالمية واملقارنة، علم النف�ص،املناهج وطرائق التدري�ص، 
الإدارة الرتبويــة والتخطيــط، الرتبيــة الفنية، الرتبيــة البدنية، واأق�ســام تقدم برامــج للبكالوريو�ص،هي: 
ريا�ــص الأطفال، والرتبيــة اخلا�سة، والرتبية الأ�سريــة ، اإ�سافة اإىل مركزي الو�سائــل التعليمية، والدورات 

التدريبية. 
وقــد حر�ست الكلية على تاأ�سي�ص نظامها الداخلي للجودة مع بداية التزام اجلامعة بتطبيق اجلودة ال�ساملة 
ومعايــري العتماد الوطني عام )2008(. وال�ســكل )1( يو�سح الهيكل التنظيمي لنظام اجلودة بالكلية )كلية 

الرتبية بجامعة اأم القرى، 2018(.

 

�شكل )1(: الهيكل التنظيمي لنظام اجلودة الداخلي بكلية الرتبية يف جامعة اأم القرى
يو�ســح ال�ســكل )1( الهيــكل التنظيمي لوكالة كلية الرتبيــة للتطوير والربامج الرتبويــة والذي ميثل النظام 
الداخلــي للجــودة فيهــا، ويتبع هــذه الوكالة جميــع م�سوؤويل اجلــودة باأق�سامهــا الأكادميية ب�سطــري البنني 
والبنــات وم�سماهــم )من�سقــو اجلــودة(، ومركــز الــدورات التدريبيــة املخت�ص بتقــدمي الــدورات التطويرية 
ملن�سوبــي الكلية،كما يتبعها جمموعة من اللجان هي:جلنة متابعة خطط التح�سني، وجلنة ت�سويق املخرجات 
العلميــة للكلية، وجلنــة متابعة اخلريج، وجلنة ال�سراكة املجتمعية، وجلنــة خمت�سة بالعتماد الرباجمي(، 
غري اأن اآليات عمل من�سقي اجلودة وو�سائل املتابعة والتدقيق فيما يتم اإجنازه على م�ستوى الربامج الأكادميية 
غــري معروفــة، ولي�ست مــددة يف موقع الوكالــة اأو عن طريــق املطبوعــات الورقية، وكذلك احلــال بالن�سبة 
جلميــع اللجــان املوجودة يف الهيــكل التنظيمي. كما يالحــظ اأن وحدة اجلودة املذكــورة يف املوقع الإلكرتوين 
لكلية الرتبية بجامعة اأم القرى )2019( لي�ص لها وجود يف الهيكل التنظيمي،كما ل يوجد حتديد لأهدافها، 
وطبيعــة عملهــا ومهامها،والإجراءات املنوطة بهــا، ودورها يف حت�سني منظومة اجلــودة وتطويرها بالكلية يف 
الدليــل الإجرائــي والتنظيمــي للكليــة؛ يف حني يت�سمن املوقــع الدليــل الإجرائي والتنظيمــي لنظام اجلودة 
املوؤ�س�سي باجلامعة، وحتديد ملفات اجلودة املطلوبة من الوكالة ومن الأق�سام الأكادميية فقط، دون اأن يكون 
يف املوقــع اأي توا�ســل يف �سورة تقارير ومن�سورات ووثائق، يتم حتديثهــا ب�سورة م�ستمرة لالأق�سام الأكادميية، 
لرتفــع م�ستــوى الوعي مبــا مت من اأعمال لتح�سني اجلــودة، ولن�سر ثقافتها بني من�سوبي الكليــة، ولتعزيز قدرة 

النظم الداخلية بالأق�سام للتهيئة لالعتماد الرباجمي.
وت�ستخل�ــص الباحثة مما �سبق اأن نظام اجلودة الداخلي بالكلية ب�سورته احلالية يتطلب من امل�سوؤولني اإعادة 

النظر يف هيكلته وتنظيماته؛ حتى يت�سنى له حتقيق الأهداف املن�سودة منه.
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الدراسات السابقة: 
مت م�ســح الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت معوقات اجلودة يف كليات اجلامعات ول �سيما كلية الرتبية حتديدًا، 

وهذا عرا�ص لتلك الدرا�سات من الأقدم اإىل الأحدث من حيث الن�سر.
درا�ســة غريــب وعبداملنعــم )2008(، والتــي هدفــت اإىل حتديد املعوقــات التي تواجــه تطبيق اجلودة   -
ال�ساملــة بالكليات الرتبوية بجامعة امللك في�سل وتاأثري املتغــريات )اجلن�ص، اجلن�سية، الدرجة العلمية 
والتخ�س�ــص( يف اآراء اأع�ســاء هيئــة التدري�ــص يف حتديد املعوقــات، ومت ا�ستخدم ال�ستبيــان على عينة 
بلغــت )100( ع�ســو مــن هيئة التدري�ــص، وقد اأظهــرت النتائج وجود معوقــات كثرية؛ منهــا: قلة املوارد 
املاليــة لتحقيــق برامج اجلودة ال�ساملة، وكرة الأعباء امللقاة على الهيئة التدري�سية، ووجود فجوة بني 

الإعداد اجلامعي ومتطلبات �سوق العمل، وغلبة الروتني والبريوقراطية على العمل الإداري.
درا�سة رم�سان )2009(، والتي هدفت اإىل حتديد مربرات تطبيق اجلودة يف كلية الرتبية النوعية بقنا،   -
واملبــادئ التــي ترتكز عليها عملية �سمان اجلودة بالكلية، واملالمــح الرئي�سية مل�سروع اإن�ساء نظام داخلي 
للجــودة، واملعوقات التي تواجه �سمان اجلــودة والعتماد يف هذه الكلية، وقد ا�ستخدم ال�ستبيان كاأداة 
للدرا�ســة امليدانيــة على عينــة بلغت )52( فردًا من اأع�ســاء هيئة التدري�ص ومعاونيهــم، وكان اأهم نتائج 
الدرا�سة: وجود معوقات مادية تتعلق بنق�ص امليزانية املخ�س�سة لالأق�سام الأكادميية، وقلة التجهيزات 
واملعامل والور�ص التعليمية، ومعوقات تتعلق ب�سعف ارتباط املقررات الدرا�سية ب�سوق العمل، اإ�سافة اإىل 

وجود معوقات خا�سة بالبحث العلمي، وباجلوانب الإدارية، وبالعالقة مع املجتمع.
درا�ســة .Magutu et alا)2010(، والتــي هدفــت اإىل التعــّرف اإىل ممار�ســات اإدارة اجلــودة ال�ساملة يف   -
املوؤ�س�سات التعليمية بكينيا درا�سة حالة على جامعة نريوبي احلكومية، وقد مت ا�ستخدام ا�ستبيان طبق 
علــى عينــة ع�سوائية ب�سيطة بلغت )75( من مديــري الإدارات، و)45( من روؤ�ســاء الأق�سام الأكادميية، 
واأظهرت النتائج اأن اأهم التحديات التي تواجه تطبيق نظم اجلودة ال�ساملة باجلامعة هو: �سعف قدرة 
املوؤ�س�ســة اجلامعية على حتمــل م�سوؤولية تطبيق اجلودة، وتوجيه ال�سلطــة والت�سالت ومراجعة نظم 
اجلــودة، ومقابلة التغيريات التي حتتاجها اجلودة، واإجراء التح�سينات يف �سوء احتياجات امل�ستفيدين، 

اإ�سافة اإىل توفري املوارد املطلوبة.
درا�ســة النا�ســر )2013(، والتــي هدفــت اإىل معرفــة املعوقــات وامل�ســاكالت التــي تعيق تطبيــق اجلودة   -
ال�ساملــة يف الكليــات واملعاهد العليــا بجامعة بغداد. وقد ا�ستخدم الباحــث ال�ستبيان على عينة قوامها 
)23( مديــرًا ومديــرة لوحدات و�سعب �سمــان اجلودة وتقومي الأداء بكليات اجلامعــة، واأظهرت النتائج 
وجــود معوقــات تعيق عمل وحدات �سمــان اجلودة كان اأبرزهــا: �سعف التدريب والتاأهيــل للعاملني على 
ثقافة اجلودة، وعدم و�سوح مفاهيم اجلودة ال�ساملة لدى العاملني. وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اإجراء 
املزيد من البحوث املتعلقة بعمل وحدات �سمان اجلودة، مبا يكفل تذليل املعوقات التي تواجهها ويتما�سى 

مع التطورات احلا�سلة يف العامل.
درا�ســة Ebisineا)2014(، والتــي هدفت اإىل تناول �سمان اجلودة الأكادمييــة والآراء العامة حولها يف   -
كليات الرتبية باجلامعة النيجريية، اإ�سافة اإىل حتديد التحديات التي تواجهها،و كان من اأبرزها: زيادة 
عدد الطالب، و�سعف التجهيزات اخلا�سة مبرافق وخدمات هذه الكليات، اإ�سافة اإىل املمار�سات اخلاطئة 
اأثنــاء عمليــات التقــومي يف الكلية، و�سوء اختيــار الأكادمييني عند التوظيف، ونق�ــص ميزانية اخلدمات 
التعليميــة. واأو�ســت الدرا�سة ب�سرورة اأن تكون هناك متابعة وتقــومي ل�سمان اجلودة الأكادميية يف كل 

اأق�سام الكلية، وتقدمي التدريب الالزم للهيئة الأكادميية والإدارية.
درا�ســة �سليمــان )2014(، والتي هدفت اإىل حتديد املعوقات التي تواجه تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملة   -
بربنامــج املاج�ستري املوازي بكلية العلــوم الجتماعية بجامعة الإمام ممد بن �سعود الإ�سالمية واإعداد 
ت�سور للتغلب عليها، وطبقت الدرا�سة ا�ستبيانًا على عينة بلغت )131( ع�سو هيئة تدري�ص، وقد اأظهرت 
النتائــج: عــدم وجــود معايري خا�سة بجــودة الربامــج الدرا�سية، والتغيري غــري املربر للقيــادات، وزيادة 

اأعداد الطلبة امللتحقني، و�سعف نظام احلوافز املادية، وق�سور يف املباين اجلامعية.
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درا�ســة عارف )2014(، والتــي هدفت اإىل حتديد املعوقات وامل�سكالت التي تواجه كليات ومعاهد جامعة   -
ال�سليمانية يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص، وقد �سممت ا�ستبانة 
ُوزعت على عينة ع�سوائية مكونة من )80( ع�سوًا، وبعد حتليل البيانات ات�سح اأن اأهم املعوقات متثلت يف 
�سعــف الدعــم املايل، و�سعف العالقات بني الأق�سام العلمية واإدارات اجلامعة، واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة 
الهتمــام باحلوافــز املعنويــة واملاديــة لأع�ساء هيئــة التدري�ــص، و�سرورة اإقامــة الــدورات التدريبية 

امل�ستمرة.
درا�ســة ال�سيــادي )2014(، والتــي �سعــت للتعــرف اإىل معوقات تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملــة يف كليات   -
جامعــة ذمــار باليمن، وتاأثري املتغريات التاليــة: )الكلية، اجلن�ص، امل�سمى الوظيفــي، �سنوات اخلربة( يف 
حتديد هذه املعوقات، وا�ستخدم ال�ستبيان على عينة من القيادات الإدارية والأكادميية يف تلك الكليات 
بلغــت )113( فــردًا، وتو�سلــت الدرا�ســة اإىل اأن املعوقــات املالية كانــت الأكرب باجلامعــة، تليها املعوقات 
الإداريــة، ثم الب�سرية والقانونيــة، واأخريًا املعوقات اخلا�سة بالتجهيزات واخلدمات الطالبية، وظهرت 

فروق ملتغري امل�سمى الوظيفي واجلن�ص ل�سالح الإناث.
وهدفــت درا�ســة Boatengا)2014(، والتي هدفت اإىل تو�سيح النظام الوطني ل�سمان اجلودة، وحتديد   -
املعوقات التي تواجه النظام الداخلي يف بع�ص موؤ�س�سات التعليم اخلا�سة بغانا، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة 
املنهــج الو�سفــي وال�ستبيــان على عينــة ع�سوائية قوامهــا )93( من اأع�ســاء هيئة التدري�ــص واملوظفني 
والطلبــة يف )9( كليــات وجامعــة واحدة خا�سة، وقد اأظهرت النتائج اأن اأهــم العوائق التي تواجه نظام 
اجلــودة هــو: القــرارات الإداريــة، وثقافة اجلــودة، وقلــة التدريب واخلــربة والتن�سيق، وقلــة م�ساركة 

الطلبة. 
درا�ســة اأبــو اخلري )2016(، والتي هدفــت اإىل التعّرف اإىل معوقات تطبيق اجلــودة ال�ساملة يف اجلوانب   -
الإدارية يف كليات الرتبية باجلامعات الفل�سطينية، وا�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي وال�ستبيان كاأداة 
جلمــع املعلومات من )3( جامعات، بلغ عدد عينــة الدرا�سة )258( اإداريًا واأكادمييًا، وقد اأظهرت النتائج 
اأن الــوزن الن�سبي للدرجة الكلية جلميع جمــالت الدرا�سة بلغ )77.14( م�سريًا لن�سبة معوقات كبرية يف 
تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة، وكان اأبرزها: غياب العمل بروح الفريق الواحد، وتكوين حلقات اجلودة، 
وقلــة اللقــاءات التوعويــة بنظام اجلــودة، ومل يكن ملتغري امل�سمــى الوظيفي دللــة اإح�سائية يف حتديد 

املعوقات. 
درا�ســة ممــود )2016(، والتــي هدفت اإىل حتديــد اأبرز املعوقات التــي تواجه تطبيــق معايري اجلودة   -
ال�ساملــة لت�سخي�ــص جوانب الق�سور يف العمليــة التعليمية بكليــة الرتبية بجامعــة الإ�سكندرية، و�سبل 
العــالج، وقيا�ــص اأثــر متغــريات )النوع، الدرجــة العلميــة، والتخ�س�ــص( يف حتديد املعوقــات، وا�ستخدم 
ال�ستبيــان كاأداة للدرا�ســة علــى عينة بلغــت )100( ع�سو من اأع�ســاء هيئة التدري�ص، وجــاءت النتائج 
كالتــايل: ح�سلت املعوقات الإدارية على اأعلى درجة من حيث وجودها، تليها معوقات التدري�ص والتعلم، 
ثم معوقات البحث العلمي، واأخريًا معوقات خدمة املجتمع، ثم املعوقات ال�سخ�سية لع�سو هيئة التدري�ص، 

ومل يظهر اأي ثاأثري للمتغريات املحددة على اآراء عينة الدرا�سة.
درا�ســة حبيب )2016( هدفــت اإىل التعّرف اإىل معوقات تطبيق اجلودة ال�ساملة بكلية الرتبية بجامعة   -
الب�سرة، من وجهة نظر عمادة الكلية وروؤ�ساء الأق�سام، وا�ستخدم ال�ستبيان كاأداة للدرا�سة التي طبقت 
علــى عينــة ق�سديــة بلغــت )14( فــردًا، واأظهــرت النتائج وجــود )16( معوقًا مــن اأبرزها: قلــة الدعم 
املادي، وقلة وعي املوظفني بثقافة اجلودة، وزيادة اأعداد الطلبة، وعدم ال�سعور باأهمية تطبيق اجلودة 

ال�ساملة، وغياب الوازع الديني والأخالقي لدى العاملني الذي يوجب اإتقان العمل.
درا�سة قمرب )2016(، والتي هدفت اإىل التعّرف اإىل جودة التعليم املحا�سبي ومعوقاتها باأق�سام املحا�سبة،   -
َق ا�ستبيان على  من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية القت�ساد بجامعة الزاوية الليبية، وقد ُطبِّ
عينــة مــن اأع�ســاء هيئة التدري�ــص بلغت )28( ع�ســوًا، وكان اأهم نتائجهــا: وجود معوقــات؛ منها:نق�ص 
خدمــات الدعــم الأكادميي؛ كالتجهيــزات الداعمــة للتخ�س�ص، وقلــة الإمكانيات املاديــة، واملركزية يف 
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اتخاذ القرار، وغلبة البريوقراطية، وعدم التزام القيادة بتطبيق اجلودة، وغياب النزاهة وال�سفافية. 
درا�ســة اأبــو نعــري ، خليــل ، اآل كــردم، والبــدوي )2016(، والتــي هدفت اإىل و�ســع ت�سور مقــرتح لربامج   -
الدرا�ســات العليــا بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللك خالد مــن خــالل التعــّرف اإىل املعوقات التــي تواجهها، 
وموؤ�ســرات اجلــودة النوعية للتميز بربامج الدرا�ســات العليا ببع�ص اجلامعــات الأجنبية. وقد اعتمدت 
الدرا�ســة علــى املنهج الو�سفي، وا�ستخــدم ال�ستبيان على عينة مــن طلبة الدرا�سات العليــا باأق�سام كلية 
الرتبيــة بلغ عددهــم )68( طالبًا، وقد تو�سلــت الدرا�سة اإىل وجود جمموعة مــن املعوقات الأكادميية، 
واملعوقــات الإدارية والقت�ساديــة والجتماعية. واأو�ست ب�سرورة دعم اأ�ساليب الت�سال والتن�سيق بني 

اجلهاز الإداري والأكادميي ملواجهة تلك املعوقات.
التعليق على الدراسات السابقة:

معظــم الدرا�ســات ال�سابقــة اأكدت علــى اأن تطبيق اجلــودة يواجه جملة مــن املعوقات اتفقــت بع�سها يف   -
املعوقــات الإداريــة والتنظيميــة والأكادميية اأو الب�سريــة، وبع�سها حدد املعوقــات يف وظائف اجلامعة، 

التدري�ص، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع، اأو معوقات �سخ�سية لع�سو هيئة التدري�ص.
اأظهــرت معظــم الدرا�ســات ال�سابقــة مثــل درا�سة غريــب وعبداملنعــم )2008(، رم�ســان )2009(، عارف   -
)2014(، ال�سيادي )2014(، ممود )2016(، حبيب )2016(، ودرا�سة قمرب )2016( تقاربًا وت�سابهًا 
يف املعوقــات التــي تواجــه تطبيق اجلودة مــن اأبرزها: املعوقــات الإداريــة املتمثلة يف املركزيــة، وغلبة 
البريوقراطية، ويف قلة الدعم، و�سعف املوارد املادية والتجهيزات، وقلة احلوافز لتطبيق اجلودة، وقلة 

الدورات التدريبية.
ت�سابهت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة غريب وعبداملنعم )2008(، رم�سان )2009(،   -
ال�سيــادي )2014(، �سليمــان )2014(، ممــود )2016(، ودرا�ســة اأبــو نعري واآخريــن )2016( يف بع�ص 
املحــاور اخلا�ســة باملعوقــات؛ ولكنها اختلفــت يف املحور الأول اخلا�ــص مبعوقات تكوين النظــام الداخلي 

للجودة واإجراءاته بالكلية. 
الدرا�ســات ال�سابقة كانت عينتها القيادات واأع�ســاء هيئة التدري�ص، يف حني اأن الدرا�سة احلالية عينتها   -
م�سوؤولــو اجلودة باأق�سام الكلية واأع�ساء هيئة التدري�ص الذين ي�ساركونهم يف تطبيق منهجية اجلودة يف 

كل ق�سم.
ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء اأداة الدرا�سة، ويف اإطارها النظري، ويف تف�سري   -

نتائجها.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�سة: 
ُا�ْسُتخدم املنهج الو�سفي التحليلي لتحقيق اأهداف الدرا�سة والإجابة عن ت�ساوؤلتها.

جمتمع الدرا�سة وعينتها:
جميع اأع�ساء هيئة التدري�ص ومن يف حكمهم من املحا�سرين واملعيدين باأق�سام كلية الرتبية بجامعة اأم القرى 

والبالغ عددهم )303( وفقًا للتقرير ال�سنوي للكلية )1438هـ(. 
اأنــه وبعد توزيع اأداة الدرا�سة  %(؛ غري  وقــد اأُِخــذت عينة ع�سوائية ب�سيطــة بلغت )152( اأي بن�سبة )50 
علــى العينــة املحــددة مت احل�سول علــى )110( ا�ستجابات منهــا )7( غري مكتملــة وا�ستبعــدت، وكانت هناك 
�سعوبــة وم�سقةكبــرية يف احل�سول علــى ال�ستجابة من اأع�ســاء هيئة التدري�ص بالكليــة، واجلدول )1( يبني 

خ�سائ�ص عينة الدرا�سة من خالل ح�ساب الن�سب املئوية لأفرادها وفق املتغريات التالية:



43 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. حياة ممد احلربي
املجلد الثاين ع�شر العدد )41( 2019م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.12.41.2 

جدول )1(: خ�شائ�ض اأفراد عينة الدرا�شة

املجموعالن�سبة املئوية %العددامل�ستوياتاملتغري
%63الذكوراجلن�ض  61.2103

%40الإناث  38.8
%11من�شق اجلودةامل�شمى الوظيفي  10.7103

%29.ع�شو يف وحدة اأو جلان اجلودة  28.2
%63ع�شو هيئة التدري�ض  61.1

%19اأ�شتاذالرتبة العلمية  18.4103
%35اأ�شتاذ م�شارك  34
%47اأ�شتاذ م�شاعد  45.6

%2من يف حكم هيئة التدري�ض  2
%536�شنوات – اإىل اأقل من 10 �شنوات.  35
%1024 �شنوات – اإىل اأقل من 15 �شنة .  23.3

%1524�شنة فاأكرث.  23.3

اأداة الدرا�سة: 
قامــت الباحثة بت�سميــم ا�ستبانة جلمع املعلومات عــن املعوقات من م�سوؤويل اجلودة واأع�ســاء هيئة التدري�ص 
بكليــة الرتبيــة م�ستفيــدة مــن اللقــاءات التي اأجرتهــا مع م�ســوؤويل اجلــودة باأق�ســام الكلية، ومــن الدرا�سات 

والبحوث ذات العالقة مبو�سوع البحث لتكون ال�ستبانة من جزءين هما:
اجلزء الأول: املعلومات اخلا�سة بعينة الدرا�سة، وت�سمنت: اجلن�ص، امل�سمى الوظيفي، الرتبة العلمية.

اجلــزء الثــاين: تنــاول ماور املعوقــات اخلا�سة بنظــام اجلودة الداخلــي وفقراتها )46( فقــرة مو�سحة يف 
جدول )2(.

جدول )2(: حماور ال�شتبانة وعدد فقراتها

عدد الفقرات املحاورم
12معوقات خا�شة بالنظام الداخلي للجودة. 1
11املعوقات الإدارية واملادية.2
12املعوقات الب�شرية.3
11معوقات الربنامج التعليمي.4

46املجموع

وللحكــم علــى درجة املعوقات التي تواجــه نظم اجلودة الداخليــة بكلية الرتبية بجامعــة اأم القرى مبدينة 
مكة املكرمة لكل مور يف ال�ستبانة مت ح�ساب املدى مل�ستويات ال�ستجابة وهو = 3، وبتق�سيم املدى على عدد 
امل�ستويات ي�ساوي 4، كان ناجت الق�سمة = 0.75، وهو ميثل طول الفئة، وبذلك اأ�سبح معيار احلكم كما هو مو�سح 

يف اجلدول التايل:
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جدول )3(: معيار احلكم على درجة املعوقات التي تواجه نظم اجلودة الداخلية بكلية الرتبية بجامعة اأم القرى 

درجة وجود املعوقاتاملتو�سط
ل توجدمن 1اإىل اأقل من 1.75

منخف�شةمن 1.75اإىل اأقل من 2.50
متو�شطةمن 2.50 اإىل اأقل من 3.25

عاليةمن 3.25 - 4

�سدق وثبات اأداة الدرا�سة: 
ا�ستخدمت الباحثة ثالث طرائق حل�ساب ال�سدق والثبات هي:

- ال�سدق الظاهري لأداة الدرا�سة:
ُعِر�ست ال�ستبانة يف �سورتها الأولية على عدٍد من اخلرباء واملتخ�س�سني يف جمال اجلودة والإدارة الرتبوية 
يف بع�ــص اجلامعــات ال�سعودية، لإبــداء اآرائهم وملحوظاتهم حــول فقرات ال�ستبانة، من حيــث مدى منا�سبة 
وو�ســوح الفقــرة، ومدى انتماء كل فقرة للمحور الذي تنتمي اإليه، واحلكم على مدى �سالمة �سياغتها اللغوية، 
%(، ومت حذف )4(  وقــد مت الإبقــاء على الفقرات التي نالت ن�سبة اتفاق اأعلى بني املحكمني اأو ت�ساوي )80 

عبارات وفقًا مللحوظاتهم، لي�سبح عدد فقرات ال�ستبانة )42( فقرة.
- �سدق الت�ساق الداخلي ملحاور ال�ستبانة: 

مت التاأكد من �سدق التكوين اأو �سدق الت�ساق الداخلي ملحاور ال�ستبانة؛ حيث مت ح�ساب معامل الرتباط بني 
درجات كل مور مع الدرجة الكلية يف ال�ستبانة كما يف جدول )4(.

جدول )4(: معامالت ارتباط بري�شون بني الدرجات الكلية لكل حمور مع الدرجة الكلية لال�شتبانة

 معوقات نظام
اجلودة الداخلي

 املعوقات
 الإدارية
واملادية

 املعوقات
الب�سرية

 املعوقات اخلا�سة
بالربنامج التعليمي

- معوقات تكوين نظام اجلودة الداخلي
-0.68**املعوقات الإدارية واملادية

-0.67**0.66**املعوقات الب�شرية
-0.60**0.65**0.63**املعوقات اخلا�شة بالربنامج التعليمي

0.86**0.91**0.88**0.89**الدرجة الكلية

   ** دال عند م�شتوى الدللة )0.01(
يتبــني مــن اجلــدول )4( اأن جميــع معامالت الرتبــاط بني الدرجــة الكليــة لال�ستبانة والدرجــة الكلية لكل 
مــور مــن املحاور التي تنتمي اإليها دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )0.01(؛ حيث تراوحت قيم معامالت 
 الرتبــاط بــني )0.89 - 0.91( وجميعهــا دالــة اإح�سائيــًا؛ ممــا يــدل على �ســدق الت�ساق الداخلــي للمحاور

)�سدق البناء(. 
- ثبات اأداة الدرا�سة:

مت تقديــر ثبات ال�ستبانة وذلك با�ستخدام معادلة األفــا كرونباخ )Cronbach Alpha(، وفيما يلي نتائج 
ذلك يف اجلدول )5(.
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جدول )5(: معامالت ثبات التجان�ض الداخلي لأداة الدرا�شة وفقاً ملحاورها بطريقة األفا كرونباخ

معامل الثباتعدد الفقرات املحاور
100.89معوقات خا�شة بنظام اجلودة الداخلي

110.90املعوقات الإدارية واملادية
100.88املعوقات الب�شرية

110.84املعوقات اخلا�شة بالربنامج التعليمي
420.94جميع فقرات ال�ستبانة

يتبــني مــن اجلــدول )5( اأن قيم معامــالت الثبــات مقبولة وعاليــة بلغت جلميع فقــرات ال�ستبانــة )0.94(، 
- 0.90(، وجميعها اأعلى من احلد الأدنى املقبول ملعامل الرتباط )0.70(؛ مما  وتراوحت للمحاور من )0.84 

يدل على توافر الثبات ملحاور ال�ستبانة بطريقة األفا كرونباخ.
نتائج الإجابة عن ال�سوؤال الأول:

ما م�ستوى املعوقات التي تواجه تطبيق نظم اجلودة الداخلية بكلية الرتبية بجامعة اأم القرى مبكة املكرمة 
من وجهة نظر عينة من م�سوؤويل تلك النظم واأع�ساء هيئة التدري�ص؟

لالإجابــة عــن هذا ال�سوؤال مت ح�ســاب املتو�سطات احل�سابيــة والنحراف املعياري للمعوقــات التي تواجه نظم 
اجلــودة الداخليــة بكلية الرتبية يف جامعة اأم القــرى مبحاورها؛ حيث مت ترتيبها تنازليــًا وفقًا للمتو�سطات 
احل�سابيــة، ويف حال الت�ساوي بــني املتو�سطات يتم ترتيبها ح�سب النحراف املعيــاري الأقل. وجاءت النتائج 

كما هو مو�سح يف اجلدول )6(. 
جدول )6(: درجة تقدير عينة الدرا�شة للمعوقات التي تواجه نظم اجلودة الداخلية بكلية الرتبية بجامعة اأم القرى مرتبة 

تنازلياً

 املتو�سط ماور ال�ستبانةم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الرتتيب ح�سب
املتو�سط

 م�ستوى وجود
املعوقات

متو�شط3.110.6791املعوقات الب�شرية1
متو�شط3.070.7032املعوقات اخلا�شة بالربنامج التعليمي2
متو�شطة3.020.7023املعوقات الإدارية واملادية3
متو�شط2.990.6784املعوقات اخلا�شة بنظام اجلودة الداخلي4

متو�شط---3.040.641 الدرجة الكلية

يظهــر اجلــدول )6( اأن املعوقــات التــي تواجــه تطبيــق نظم اجلــودة الداخلية بكليــة الرتبيــة يف جامعة اأم 
القــرى جــاءت مب�ستوى متو�سط من وجهة نظر عينة الدرا�سة، ومبتو�سط عام بلغ )3.04(، وبانحراف معياري 
)0.641(، ممايــدل علــى اتفاق اأفراد العينة، كما اأنها متثل موؤ�سرًا قويًا لوجود �سعف وخلل بالنظام الداخلي 
على م�ستوى الكلية والأق�سام الأكادميية، ويتطلب اإجراء حت�سينات داخل تلك الأنظمة. وقد ح�سلت املعوقات 
الب�سريــة علــى م�ستوى متو�سط من حيث وجودها، وعلى املرتبــة الأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.11( وبانحراف 
معيــاري )0.67(. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة النا�ســر )2013(، ودرا�سة اأبو اخلري )2016(، وتختلف مع 
درا�ســة ال�سيادي )2014(؛ حيث جاءت فيها باملرتبة الثانيــة، ومع درا�سة ممود )2016( وجاءت باملرتبة 
الرابعــة. وبالتاأكيــد متثل املــوارد الب�سرية – على اختــالف م�سمياتها ووظائفها – عن�ســرًا حا�سمًا يف حتقيق 
اجلــودة؛ حيــث اإنهــم هــم املنفــذون واملراجعــون واملطورون لهــا، ووجــود �سعوبات تخ�سهــم تقلل مــن اإمكانية 
تر�سيــخ اجلــودة بالكفاءة والفاعلية التي ين�سدهــا القائمون على الكلية واجلامعــة؛ ل�سيما اأن الكلية ب�سدد 
احل�ســول علــى العتماد الرباجمي. يف حني اأن املعوقات اخلا�سة بالربنامــج التعليمي جاءت مب�ستوى متو�سط 
وباملرتبــة الثانيــة، وبلغ متو�سطها احل�سابــي )3.07(، وانحراف معيــاري )0.703(، واتفقت هذه النتيجة مع 
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درا�ســة ممــود )2016(؛ حيــث جاءت معوقــات التدري�ص والتعلم يف املرتبــة الثانية من حيــث وجودها، اأما 
املعوقــات الإداريــة واملالية فقد جــاءت مب�ستوى متو�سط من حيــث وجودها مبتو�سط بلــغ )3.02(، وانحراف 
معيــاري )0.70(، وتتفــق هــذه النتيجة مــع درا�سة غريــب وعبداملنعــم )2008(، ودرا�سة رم�ســان )2009(، 
ودرا�ســة ال�سيــادي )2014(، وعارف )2014(، التي اأكدت على اأن قلة الدعم املادي املخ�س�ص لأعمال اجلودة 
واحلوافــز الت�سجيعيــة للقائمــني بها متثل عائقًا كبريًا يف وجــه دقة هذه الأعمال واإقبــال الهيئة التدري�سية 
والإداريــة علــى تنفيذها؛ ملــا تتطلبه من جهد ووقت م�ساعــف، اإ�سافة اإىل تعقيد الإجــراءات وبريوقراطية 

العمل ومركزيته.
اأمــا املعوقــات اخلا�ســة بتكويــن واإجــراءات نظــام اجلــودة الداخلي فقــد جــاءت بالرتبة الأخــرية مب�ستوى 
متو�ســط، ومبتو�ســط ح�سابي بلغ )2.99(، وبانحراف معياري بلــغ )0.67(، ورمبا يرجع ال�سبب يف ذلك اإىل اأن 
الهيئــة التدري�سية تركز على اإجراءات اجلودة املتمثلة يف تو�سيــف الربامج واملقررات الدرا�سية وتقاريرها، 
وموؤ�ســرات الأداء واملقارنات املرجعية، وا�ستطالع الآراء حول الربنامج التعليمي، وهي متماثلة التنفيذ يف كل 
الأق�ســام الأكادميية بالكلية، اأما الختالفات التنظيمية يف م�سمــى النظام واإجراءات تنفيذه فرمبا الرتكيز 
عليهــا يكــون بدرجة اأقل لديهم؛ كونهــا تخ�ص القيادات بالكلية، هذا برغم تاأثريهــا الكبري يف فعالية النظام 

الداخلي.
و�ست�ستعر�ص الدرا�سة بالتف�سيل املعوقات اخلا�سة بكل مور من املحاور املحددة يف الدرا�سة:

لــذا مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية للفقرات املكّونة لكل مور، وكذلك النحرافات املعيارية، ورتبت ترتيبًا 
تنازليًا ح�سب املتو�سطات احل�سابية، اأو ح�سب النحراف املعياري الأقل يف حالة ت�ساوي املتو�سطات، كما تبينه 

النتائج التالية:
1. مور تكوين نظام اجلودة الداخلي:

جدول )7(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية ل�شتجابات عينة الدرا�شة لتحديد م�شتوى معوقات تكوين نظام 
اجلودة الداخلي مرتبة تنازلياً

 رقم
 املتو�سطالفقراتالفقرة

احل�سابي
 النحراف

املعياري

 الرتتيب
 ح�سب

 املتو�سط

 م�ستوى
 وجود

املعوقات

تركيز نظام اجلودة الداخلي على كتابة التقارير والوثائق 8
متو�شط3.120.891اأكرث من الهتمام بتحقيق م�شمون اجلودة فعلياً.

قلة وجود اأدلة اإر�شادية موثقة لعمليات واإجراءات حتقيق 7
متو�شط3.060.892اجلودة بنظم اجلودة الداخلية لالأق�شام الأكادميية. 

الق�شور يف و�شع منهجية ا�شرتاتيجية وا�شحة املفاهيم 4
متو�شط3.040.833واخلطط لتحقيق اجلودة بالربامج الأكادميية بالكلية.

�شعف الرتابط والتن�شيق بني نظم اجلودة الداخلية يف 9
متو�شط3.030.834الأق�شام الأكادميية والكلية.

حمدودية الدور ال�شت�شاري لنظام اجلودة بالكلية مع النظم 10
متو�شط2.990.785الداخلية بالأق�شام الأكادميية.

�شعف التن�شيق والتعاون بنظام اجلودة الداخلي بني �شطر 3
متو�شط2.990.856الطالب و�شطر الطالبات بالق�شم الواحد.

التغيري يف الإجراءات والتعليمات اخلا�شة باأعمال اجلودة 5
متو�شط2.990.897وفاعليتها ب�شورة م�شتمرة.

�شعف عملية التدقيق الداخلي واملراجعة لكل ما مت من 6
متو�شط2.980.928اأعمال تخ�ض اجلودة للتاأكد من �شحتها ودقتها.
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جدول )7(: يتبع

 رقم
 املتو�سطالفقراتالفقرة

احل�سابي
 النحراف

املعياري

 الرتتيب
 ح�سب

 املتو�سط

 م�ستوى
 وجود

املعوقات

الختالف والتنوع يف هيكلية نظم اجلودة داخل اأق�شام 1
متو�شط2.950.749الكلية.

التغيري امل�شتمر مل�شوؤويل نظم اجلودة الداخلية وجلانها 2
متو�شط2.770.7510الفرعية.

متو�شط2.990.67الدرجة الكلية ملعوقات مور تكوين نظام اجلودة الداخلي

يت�ســح من اجلدول )7( اأن م�ستوى وجــود املعوقات التي تواجه تكوين واإجراءات نظم اجلودة الداخلية جاء 
بدرجــة متو�سطــة من وجهــة نظر عينــة الدرا�سة، مبتو�ســط ح�سابي بلــغ )2.99(، وبانحــراف معياري قدره 
)0.67(، ممــا يــدل على اتفاق درجات تقدير امل�ستجيبني. وقد جــاءت الفقرة )تركيز نظام اجلودة الداخلي 
علــى كتابــة التقاريــر والوثائق اأكــر من الهتمــام بتحقيق م�سمون اجلــودة فعليًا( باملرتبــة الأوىل بدرجة 
متو�سطــة مــن حيث وجودها ومبتو�سط بلغ )3.12(، وانحراف معياري بلــغ )0.89(، ويرجع ال�سبب يف ذلك – 
مــن خــالل املعاي�سة الفعلية للباحثــة بالكلية، ونتائج الدرا�سة ال�ستطالعيــة – اإىل اأن نظام اجلودة بالكلية 
يركز ب�سدة على اإعداد التقارير الورقية اخلا�سة بالربامج واملقررات الدرا�سية اأكر من الرتكيز على حتويل 
ماجــاء يف هــذه التقارير اإىل خطط للتح�سني والتطويــر على اأر�ص الواقع، ويوؤكد ذلــك اأن جميع الإجراءات 
التنظيميــة للنظــام الداخلــي للجودة والتــي تظهرها الفقــرات الأخرى جــاءت بدرجة متو�سطــة، ترواحت 
متو�سطاتهــا احل�سابيــة مــن )3.12 - 2.77(، وقيم انحرافاتها املعيارية مــن )0.74 - 0.92(. وجاءت الفقرة 
"التغيري امل�ستمر مل�سوؤويل نظم اجلودة الداخلية وجلانها الفرعية" باملرتبة الأخرية، وبدرجة متو�سطة بلغت 
قيمــة متو�سطها احل�سابي )2.77(، بانحراف معياري )0.75(، ورمبا يرجع ال�سبب اإىل اأن منهجية واإجراءات 
نظام اجلودة واحدة ل تتاأثر بتغيري القائمني عليها يف حالة اأن كانوا على وعي ومعرفة وتدريب جيد، ووجود 
ا�سرتاتيجية وا�سحة لكيفية التطبيق، لكن كونها جاءت متو�سطة من حيث وجودها فهذا يدل على اأن التغيري 

قد يكون بالجتاه ال�سلبي؛ حيث يتم و�سع من هم اأقل معرفة وخربة بدًل عن ذوي املعرفة واخلربة.
2.مور املعوقات الإدارية واملادية التي تواجه نظم اجلودة الداخلية:

جدول )8(: املتو�شطات والنحرافات املعيارية ل�شتجابات عينة الدرا�شة لتحديد م�شتوى املعوقات الإدارية واملادية مرتبة 
تنازلياً

 رقم
 املتو�سطالفقراتالفقرة

احل�سابي
 النحراف

املعياري

 الرتتيب
 ح�سب

 املتو�سط

 م�ستوى
 وجود

املعوقات

انعدام احلوافز املادية واملعنوية لدعم اأعمال اجلودة 18
متو�شط3.150.901واأن�شطتها.

حمدودية ال�شالحيات املمنوحة للقيادات الن�شائية لت�شيري 15
متو�شط3.090.822اأعمال اجلودة واأن�شطتها املختلفة.

متو�شط3.080.833قلة املخ�ش�شات املالية لدعم اإجراءات اجلودة وجهودها.14

الق�شور يف اإحداث التغيريات التنظيمية املطلوبة لتحقيق 12
متو�شط3.040.814اجلودة.

املركزية والبريوقراطية التي ل تخدم اأهداف اجلودة 13
متو�شط3.030.915وعملياتها. 

قلة وجود اخلطط الت�شغيلية املوجهة لعمليات حت�شني 20
متو�شط3.010،866اجلودة باأق�شام الكلية.
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جدول )8(: يتبع

 رقم
 املتو�سطالفقراتالفقرة

احل�سابي
 النحراف

املعياري

 الرتتيب
 ح�سب

 املتو�سط

 م�ستوى
 وجود

املعوقات
متو�شط3،000.787غلبة النواحي ال�شخ�شية على اإجراءات العمل القائمة.16

�شعف الرتباط بني عملية اتخاذ القرارات بالق�شم والبيانات 17
متو�شط2.990.818واملعلومات اخلا�شة باجلودة.

متو�شط2.950.829�شعف التزام القيادات مببادئ وممار�شات اجلودة.11
متو�شط2.950.8910الق�شور يف ن�شر ثقافة اجلودة بني من�شوبي الكلية.21

19
الق�شور يف حتديد امل�شوؤوليات والأدوار اخلا�شة باأن�شطة اجلودة 

املختلفة.
متو�شط2.940.9111

متو�شط3.020.70 الدرجة الكلية للمعوقات الإدارية واملادية

يت�ســح مــن اجلــدول )8( اأن م�ستــوى وجــود املعوقــات الإداريــة واملاديــة كان متو�سطــا من وجهة نظــر عينة 
مــا  مــع  يتفــق  وهــذا   ،)0.70( قــدره  معيــاري  وبانحــراف   ،)3.02( قــدره  ح�سابــي  ومبتو�ســط  الدرا�ســة، 
 تو�سلــت اإليــه معظــم الدرا�سات،كدرا�ســة غريــب وعبداملنعــم )2008(، ودرا�ســة رم�ســان )2009(، ودرا�ســة
.Magutu et alا)2010( التــي اأ�ســارت اإىل اأن اأهم معوقات اجلــودة هي �سعف قدرة املوؤ�س�سة التعليمية عند 
تطبيقها يف توفري املوارد املطلوبة.كما اتفقت مع درا�سة Ebisine )ا)2014( التي اأظهرت اأن �سعف التجهيزات 
املاديــة ونق�ــص امليزانية يعدان من معوقــات تطبيقها.كما جــاءت جميع الفقرات بدرجــة متو�سطة من حيث 
وجودها، وتراوحت املتو�سطات احل�سابية لها من )3.15 - 2.94(، وقيم انحرافاتها املعيارية )0.78 - 0.91(، 
وجــاءت الفقرة "انعدام احلوافــز املادية واملعنوية لدعم اأعمال اجلــودة واأن�سطتها" باملرتبة الأوىل بدرجة 
متو�سطــة مــن حيث وجودها. وقد اتفقــت هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�ســة �سليمان )2014(، ودرا�سة 
حبيــب )2016(، يف حــني اأن درا�سة عارف )2016( اأكــدت على �سرورة الهتمام باحلوافــز املعنوية واملادية 
لت�سجيع الهيئة التدري�سية على القيام باأعمال اجلودة لإظهار املتميزين منهم يف التطبيق، حيث اإن ذلك ميثل 
دافعًا مهمًا لهم لإتقان التنفيذ، فهم مثقلون باأعبائهم التدري�سية والبحثية، بل اإن بع�سهم لديه اأعباء اإدارية 

اإ�سافة اإىل ما �سبق.
وجاءت الفقرة "الق�سور يف حتديد امل�سوؤوليات والأدوار اخلا�سة باأن�سطة اجلودة املختلفة" باملرتبة الأخرية 
وبدرجــة متو�سطــة، حيث بلغت قيمــة متو�سطها احل�سابــي )2.94(، وبانحراف معيــاري )0.91(، ورمبا يوؤكد 
وجــود هذا املعوق ماجاء من قبل يف املحــور اخلا�ص بتكوين واإجراءات النظام الداخلي للجودة من قلة وجود 
الأدلــة الإر�ساديــة التي تو�سح وحتدد الإجراءات والأدوار املطلوبــة من م�سوؤويل اجلودة بالكلية، كما يدعم 

هذا املعوق وجود الختالف والتنوع يف هيكلية نظم اجلودة داخل اأق�سام الكلية.
3.مور املعوقات الب�سرية التي تواجه نظم اجلودة الداخلية بكلية الرتبية:

جدول )9(: املتو�شطات والنحرافات املعيارية ل�شتجابات عينة الدرا�شة لتحديد م�شتوى املعوقات الب�شرية مرتبة تنازلياً

 رقم
 املتو�سطالفقراتالفقرة

احل�سابي
 النحراف

املعياري

 الرتتيب
 ح�سب

 املتو�سط

 م�ستوى
 وجود

املعوقات

كثافة اأعباء اجلودة على م�شوؤويل اجلودة دون التخفيف من 24
عاٍل3.300.801اأن�شبتهم التدري�شية.

انخفا�ض احلما�ض والدافعية لدى الهيئة التدري�شية فيما 27
متو�شط3.180.832يخ�ض اأعمال اجلودة.
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جدول )9(: يتبع

 رقم
 املتو�سطالفقراتالفقرة

احل�سابي
 النحراف

املعياري

 الرتتيب
 ح�سب

 املتو�سط

 م�ستوى
 وجود

املعوقات

29
حمدودية تطبيق مبادئ ومنهجية اجلودة يف العملية 

التدري�شية من قبل اأع�شاء هيئة التدري�ض لعدم املعرفة 
الكافية بذلك.

متو�شط3.170.813

حمدودية م�شاركة الطلبة بجهود اجلودة بالأق�شام 26
متو�شط3.110.804الأكادميية.

قلة العاملني امل�شاعدين لدعم الأعمال الإدارية واملكتبية 23
متو�شط3.110.825لأن�شطة اجلودة املتعددة.

�شعف روح العمل اجلماعي و�شيطرة الفردية ببيئة العمل 28
متو�شط3.070.886بالكلية.

متو�شط3.050.797�شعف ال�شتماع ملتطلبات واحتياجات من�شوبي الكلية.30

�شعف تعاون اأع�شاء هيئة التدري�ض مع م�شوؤويل اجلودة 22
متو�شط3.040.838بالأق�شام الأكادميية.

قلة الدورات التدريبية اخلا�شة باجلودة املوجهة ملن�شوبي 25
متو�شط3.020.779الكلية.

قلة ال�شتفادة من اخلرباء يف جمال اجلودة بالكلية للتدريب 31
متو�شط3.010.8410وال�شت�شارات.

متو�شط3.110.67الدرجة الكلية للمعوقات الب�سرية

يت�ســح مــن اجلــدول )9( اأن وجود املعوقات الب�سرية جــاء متو�سطًا من وجهة نظر عينــة الدرا�سة، ومبتو�سط 
بلغ )3.11(، وبانحراف معياري قدره )0.67(، وقد جاءت جميع الفقرات بدرجة متو�سطة باإ�ستثناء الفقرة 
" كثافة اأعباء اجلودة على م�سوؤويل اجلودة دون التخفيف من اأن�سبتهم التدري�سية"، جاءت بدرجة عالية 
وباملرتبــة الأوىل؛ حيــث بلغت قيمة متو�سطهــا احل�سابــي )3.30(، وبانحراف معيــاري )0.80(، وبالفعل من 
خــالل معاي�ســة الواقــع بالكلية جنــد جميع من يعمــل باأعمال اجلــودة بالكلية مــن م�سوؤولــني – كمن�سقني اأو 
روؤ�ســاء جلــان اجلــودة اأو كيفما يكون م�سماهــم – ل يوجد تخفيف يف العــبء التدري�سي املــوكل اإليهم بح�سب 
درجاتهــم العلميــة، وعمل اجلودة من – تقاريــر ووثائق ومن بحث ومراجعة ومــن تطبيق لال�ستطالعات ومن 
ثــم التحليل والو�ســول للنتائج – ي�ستنفذ الكثري مــن جهد هوؤلء امل�سوؤولني. يف حني اأنــه تراوحت املتو�سطات 
احل�سابيــة للفقرات التــي ظهرت بدرجة متو�سطة مــن )3.18 - 3.01(، وتراوحت قيــم انحرافاتها املعيارية 
مــن )0.77 - 0.88(؛ حيــث جاءت الفقرة "انخفا�ص احلما�ص والدافعية لــدى الهيئة التدري�سية فيما يخ�ص 
اأعمــال اجلــودة" باملرتبــة الثانية، وبدرجة متو�سطة، ويرمبــا يعزى ذلك اإىل قلة احلوافــز املعنوية واملادية 
املخ�س�ســة للجودة، واأي�سًا زيادة الأعباء التدري�سيــة، ورمبا ترجع – كما ت�سري درا�سة حبيب )2016( – اإىل 
عدم ال�سعور باأهمية تطبيق اجلودة لدى من�سوبي الكلية؛ حيث ليرون نتائجها على اأر�ص الواقع، والتي منها 
وجــود التجهيــزات املالئمة التي �ستوؤثــر – كما توؤكد درا�سة اأبو نعري واآخريــن )2016( – على نف�سية الهيئة 
التدري�سيــة والطلبة. وجاءت الفقرات الأخرى مبتو�سطات متقاربة. اأما الفقرة "قلة ال�ستفادة من اخلرباء 
يف جمال اجلودة بالكلية للتدريب وال�ست�سارات" فجاءت متو�سطة وباملرتبة الأخرية، وبلغت قيمة متو�سطها 
احل�سابــي )3.01(، وبانحراف معياري )0.84(، حيث توؤكــد املعاي�سة الفعلية للباحثة اأن هناك جمموعة من 
خــرباء اجلــودة بال�سطر الرجايل وال�سطــر الن�سائي ميكن للكلية الإفادة منهم كمدربــني وم�ست�سارين للجودة 

بالأق�سام الأكادميية، ولكن ل يتم ذلك اإل يف نطاق مدود.
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4.مور الربنامج التعليمي:
جدول )10(: املتو�شطات والنحرافات املعيارية ل�شتجابات عينة الدرا�شة لتحديد م�شتوى معوقات الربنامج التعليمي 

مرتبة تنازلياً

 رقم
 املتو�سطالفقراتالفقرة

احل�سابي
 النحراف

املعياري

 الرتتيب
 ح�سب

 املتو�سط

 م�ستوى
 وجود

املعوقات

قلة وجود موؤ�شرات لالأداء حمددة لكل برنامج تعليمي يتم 38
متو�شط3.160.831متابعة اجلودة يف �شوئها.

قلة توفر القاعات الدرا�شية املجهزة بالو�شائل والتقنيات 36
متو�شط3.150.802التعليمية.

الق�شور يف ا�شتخدام مراجعة النظراء واملقارنة املرجعية 39
متو�شط3.150.873لتح�شني الربنامج التعليمي.

متو�شط3.110.884قلة ال�شراكات املهنية بني الربنامج التعليمي واأرباب العمل.34
متو�شط3.100.815الزيادة يف ن�شبة الأ�شتاذ / للطلبة ب�شورة م�شتمرة.32

الق�شور يف التغذية الراجعة لدقة و�شحة العمل املنجز جلودة 35
متو�شط3.100.846الربنامج التعليمي.

�شعف مالءمة الطرائق امل�شتخدمة للتدري�ض مع متطلبات 37
متو�شط3.080.827حتقيق اجلودة التعليمية.

قيام بع�ض الأ�شاتذة بتدري�ض مقررات يف غري تخ�ش�شاتهم 33
متو�شط3.050.918العلمية.

الق�شور يف الربط ما بني تو�شيف الربنامج التعليمي وحمتوى 42
متو�شط3.020.869مقرراته.

41
قلة الربامج التعليمية املخ�ش�شة ملعاجلة ذوي الحتياجات 

اخلا�شة من الطلبة )املتعرثين/ذوي الإعاقات اخلا�شة/ذوي 
ال�شلوكيات اخلاطئة... اإلخ(.

متو�شط3.000.9110

40
�شعف اللتزام من الهيئة التدري�شية بتو�شيف املقررات 
الدرا�شية ح�شب مناذج املركز الوطني للتقومي والعتماد 

الأكادميي.
متو�شط2.840.8611

متو�شط3.070.70الدرجة الكلية للمعوقات اخلا�سة بالربنامج التعليمي. 

يتبــني مــن اجلدول )10( اأن م�ستوى املعوقــات اخلا�سة بالربنامج التعليمي كان متو�سطــا من وجهة نظر عينة 
الدرا�ســة، ومبتو�سط عام )3.07(، وبانحــراف معياري بلغ )0.70(. وتتفق هذه النتيجة من حيث وجود هذه 
املعوقات مع درا�سة �سليمان )2014(، ودرا�سة ممود )2016(، وقد جاءت جميع الفقرات بدرجة متو�سطة، 
وتراوحــت متو�سطاتها بــني )2.84-3.16(، وقيم اإنحرافاتها املعياريــة )0.91-0.80(، وجاءت الفقرة "قلة 
وجــود موؤ�ســرات لالأداء مددة لــكل برنامج تعليمي يتم متابعــة اجلودة يف �سوئها" باملرتبــة الأوىل بدرجة 
متو�سطــة، وبالفعــل مــن خــالل معاي�ســة الباحثــة للواقــع بالكلية جنــد اأن هذا اجلانــب غري مفعــل بامل�ستوى 
املطلــوب الــذي يخــدم حتقيق اجلــودة بالربامج التعليميــة. وجاءت الفقــرات الأخرى مبتو�سطــات متقاربة، 
وجــاءت الفقــرة  "�سعف اللتــزام من الهيئــة التدري�سيــة بتو�سيف املقــررات الدرا�سية ح�سب منــاذج املركز 
الوطنــي للتقومي والعتمادالأكادميــي" باملرتبة الأخرية، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.84(، وبانحراف معياري 
)0.86(؛ حيــث اأظهــر م�سوؤولــو اجلودة بالأق�ســام الأكادميية من خــالل الدرا�سة ال�ستطالعيــة اأن القلة من 
الهيئــة التدري�سية تلتزم بتو�سيف املقررات الدرا�سية التــي مت اإقرارها وفق منوذج )NCAAA( يف القاعات 
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الدرا�سية، مما يوؤثر ب�سكل مبا�سر وكبري يف جودة خمرجات التعلم للمقررات وللربنامج التعليمي.
الإجابــة عن ال�سوؤال الثاين: ما القلة املوؤثرة من املعوقات التي تواجه تطبيق نظم اجلودة الداخلية باأق�سام 

كلية الرتبية باجلامعة من وجهة نظر عينة الدرا�سة با�ستخدام خمطط )باريتو(؟
للتعــّرف علــى القلــة املوؤثــرة مــن معوقــات اجلــودة التــي تواجه نظــم اجلــودة الداخليــة باأق�ســام الكلية مت 
 ا�ستخــدام خمطــط باريتــو )Pareto Diagram(؛ الذي يــرى عامل اجلودة جوران – كمــا جاء يف عي�سوين 

)2007، 80( – "اأهميته لإحداث التح�سينات يف اإجراءات العمل وعملياته".
ولر�سم خمطط باريتو وحتديد القلة املوؤثرة قامت الباحثة بتحديد املعوقات املحددة بالدرا�سة )42( فقرة 
وتكراراتهــا، ثــم حددت تكــرارات املوافقة على وجود هــذه املعوقات بقيمة موافقــة عاليةحددتها من )35( 
فاأكــر؛ لي�سبــح عدد املعوقــات التي تواجه نظم اجلــودة الداخلية بكليــة الرتبية )29( معوقــًا، ومت ح�ساب 

التكرار الن�سبي والرتاكمي لها كما يظهر يف اجلدول )11(.
جدول )11(: التكرارات الن�شبية والرتاكمية للمعوقات التي تواجه نظم اجلودة الداخلية مرتبة تنازليا

ترتيب الفقراتم
 رقم

 الفقرة يف
الأداة

التكرار التكرار
الن�سبي%

التكرار 
الرتاكمي%

كثافة اأعباء اجلودة على م�شوؤويل اجلودة دون التخفيف من 1
24534.574.57اأن�شبتهم التدري�شية.

18474.058.62اعدم احلوافز املادية واملعنوية لدعم اأعمال اجلودة واأن�شطتها.2

قلة توافر القاعات الدرا�شية املجهزة بالو�شائل والتقنيات 3
36463.9712.59التعليمية.

تركيز نظام اجلودة الداخلي على كتابة التقارير والوثائق اأكرث 4
8453.8816.47من الهتمام بتحقيق م�شمون اجلودة فعلياً.

انخفا�ض احلما�ض والدافعية لدى الهيئة التدري�شية فيما يخ�ض 5
27453.8820.35اأعمال اجلودة.

قلة وجود موؤ�شرات لالأداء حمددة لكل برنامج تعليمي يتم 6
38443.7924.14متابعة اجلودة يف �شوئها.

34433.7127.85قلة ال�شراكات املهنية بني الربنامج التعليمي واأرباب العمل.7

حمدودية تطبيق مبادئ ومنهجية اجلودة يف العملية التدري�شية 8
29423.6231.47من قبل اأع�شاء هيئة التدري�ض لعدم املعرفة الكافية بذلك.

قلة وجود اأدلة اإر�شادية موثقة لعمليات واإجراءات حتقيق اجلودة 9
7413.5335بنظم اجلودة الداخلية لالأق�شام الأكادميية.

الق�شور يف التغذية الراجعة لدقة و�شحة العمل املنجز جلودة 10
35413.5338.53الربنامج التعليمي.

الق�شور يف ا�شتخدام مراجعة النظراء واملقارنة املرجعية لتح�شني 11
39413.5342.06الربنامج التعليمي.

13403.4545.51.املركزية والبريوقراطية التي ل تخدم اأهداف اجلودة وعملياتها12
14393.3648.87.قلة املخ�ش�شات املالية لدعم اإجراءات اجلودة وجهودها13
26393.3652.23حمدودية م�شاركة الطلبة بجهود اجلودة بالأق�شام الأكادميية.14

�شعف روح العمل اجلماعي و�شيطرة الفردية ببيئة العمل 15
28393.3655.59بالكلية.
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جدول )11(:يتبع 

ترتيب الفقراتم
 رقم

 الفقرة يف
الأداة

التكرار التكرار
الن�سبي%

التكرار 
الرتاكمي%

قيام بع�ض الأ�شاتذة بتدري�ض مقررات يف غري تخ�ش�شاتهم 16
33393.3658.95العلمية.

�شعف مالءمة الطرائق امل�شتخدمة للتدري�ض مع متطلبات 17
37393.3662.31حتقيق اجلودة التعليمية.

32383.2865.59الزيادة يف ن�شبة الأ�شتاذ / للطلبة ب�شورة م�شتمرة.18

19
قلة الربامج التعليمية املخ�ش�شة ملعاجلة ذوي الحتياجات 

اخلا�شة من الطلبة )املتعرثين / ذوي الإعاقات اخلا�شة/ ذوي 
ال�شلوكيات اخلاطئة...( الخ

41383.2868.87

�شعف عملية التدقيق الداخلي واملراجعة لكل ما مت من اأعمال 20
6373.1972.06تخ�ض اجلودة للتاأكد من �شحتها ودقتها.

حمدودية الدور ال�شت�شاري لنظام اجلودة بالكلية مع النظم 21
10373.1975.25الداخلية بالأق�شام الأكادميية.

حمدودية ال�شالحيات املمنوحة للقيادات الن�شائية لت�شيري 22
15373.1978.44اأعمال اجلودة واأن�شطتها املختلفة.

قلة العاملني امل�شاعدين لدعم الأعمال الإدارية واملكتبية 23
23373.1981.63لأن�شطة اجلودة املتعددة.

الق�شور يف الربط بني تو�شيف الربنامج التعليمي وحمتوى 24
42373.1984.82مقرراته الدرا�شية.

الق�شور يف اإحداث التغيريات التنظيمية املطلوبة لتحقيق 25
12363.1087.92اجلودة.

�شعف الرتابط والتن�شيق بني نظم اجلودة الداخلية بالأق�شام 26
9353.0290.94الأكادميية والكلية.

قلة وجود اخلطط الت�شغيلية املوجهة لعمليات حت�شني اجلودة 27
20353.0293.96باأق�شام الكلية.

�شعف تعاون اأع�شاء هيئة التدري�ض مع م�شوؤويل اجلودة 28
22353.0296.98بالأق�شام الأكادميية.

قلة ال�شتفادة من اخلرباء يف جمال اجلودة بالكلية للتدريب 29
 31353.02100وال�شت�شارات.

11600100املجموع

يبــني اجلــدول )11( الفقــرات )29(من املعوقات الأكر تاأثــريًا يف نظم اجلودة الداخليــة بالكلية مع ح�ساب 
تكراراتهــا الن�سبيــة والرتاكمية، ثم ر�سم خمطط )باريتو( املو�سح بال�ســكل )1( والذي مت من خالله حتديد 

القلة املوثرة وفقًا ملبداأ 80 / 20.
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يظهر ال�سكل )2( اأن هناك حوايل )22( معوقًا وفق مبداأ )باريتو 80/ 20( يوؤثر ب�سكل كبري يف نظم اجلودة 
الداخليــة باأق�سام كلية الرتبية، حيث جاء املعوق )كثافة اأعباء اجلودة على م�سوؤويل اجلودة دون التخفيف 
مــن اأن�سبتهــم التدري�سيــة( يف املرتبــة الأوىل، يليه )انعدام احلوافــز املادية واملعنوية لدعــم اأعمال اجلودة 
واأن�سطتهــا(، يليــه يف املرتبة الثالثة )قلة توافر القاعات الدرا�سية املجهزة بالو�سائل والتقنيات التعليمية(، 
يف حني جاء املعوق )قلة وجود اخلطط الت�سغيلية املوجهة لعمليات حت�سني اجلودة باأق�سام الكلية(، و)�سعف 
تعــاون اأع�ســاء هيئة التدري�ص مع م�سوؤويل اجلــودة بالأق�سام الأكادميية(، و)قلــة ال�ستفادة من اخلرباء يف 
جمال اجلودة بالكلية للتدريب وال�ست�سارات( يف املراتب الأخرية، وظهور هذه الأعداد من املعوقات با�ستخدام 
خمطــط باريتو يعطي دلياًل قويًا على �سرورة اإحداث التح�سينات بنظام اجلودة الداخلي وتنظيماته؛ فوفقًا 
للف�ســل والطائــي )2004، 108( "يعطــي )باريتو( ت�سورًا وا�سحــًا ملتخذ القرار عن حجــم وطبيعة امل�سكالت 

املتعلقة باجلودة واأكر هذه امل�سكالت اإحلاحًا ليتم حلها".
الإجابــة عــن ال�ســوؤال الثالــث: هل توجد فــروق ذات دللــة اإح�سائية عنــد م�ستوى )0.05( بــني متو�سطات 
ا�ستجابــات عينة الدرا�سة يف حتديــد املعوقات بالأبعاد املحددة بالدرا�سة تعــزى ملتغريات: )اجلن�ص، امل�سمى 

الوظيفي، الرتبة العلمية(؟
وللك�سف عن دللة الفروق الإح�سائية بني رتب ومتو�سطات حتديد م�ستوى املعوقات التي تواجه نظم اجلودة 
الداخليــة بكليــة الرتبية بجامعــة اأم القرى التي ُتعزى ملتغري )اجلن�ص( فقد ا�ستخــدم اختبار )ت(، وللك�سف 
عــن دللة الفروق بني رتب املتو�سطات التي ُتعزى لكٍل من: )امل�سمى الوظيفي(، و)الرتبة العلمية(، ا�ستخدم 

اختبــار كرو�ســكال والي�ــص )Kruskal-Wallis Test( الالمعلمــي وتظهرهــا اجلــداول التاليــة:
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1.الفروق وفقًا للجن�ص:
جدول )12(: نتائج اختبار )ت( )T-Test( للفروق بني متو�شطات ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة حول املعوقات التي تواجه 

نظم اجلودة الداخلية بكلية الرتبية بجامعة اأم القرى التي تعزى ملتغري اجلن�ض

 املتو�سطالعدداجلن�صاملحاور
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 درجات
احلرية

قيمة 
)ت(

 م�ستوى
الدللة

0.009 دالة- 632.850.701012.67 الذكوراملعوقات اخلا�شة بنظام اجلودة الداخلي
403.210.58الإناث

0.006 دالة- 632.870.681012.79 الذكوراملعوقات الإدارية واملادية
403.260.67الإناث

0.017 دالة- 632.980.711012.43 الذكوراملعوقات الب�شرية
403.310.57الإناث

0.002 دالة- 632.900.721013.19 الذكوراملعوقات اخلا�شة بالربنامج التعليمي
403.330.60الإناث

0.003دالة- 632.900.661013.02 الذكورالدرجة الكلية
403.270.54الإناث

ُيظهــر اجلدول )12( اأنــه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستــوى الدللة )α≤0.05( بني متو�سطات 
ا�ستجابــات اأفــراد عينة الدرا�ســة يف حتديد م�ستوى وجود املعوقــات بنظم اجلودة الداخليــة بكلية الرتبية 
بجامعــة اأم القــرى وفقــًا ملتغــري اجلن�ــص؛ حيث بلغــت قيمة اختبــار )ت( الكلــي )- 3.02(، وم�ستــوى الدللة 
الإح�سائيــة )0.003(، وهي قيمة تقل عن م�ستــوى الدللة املحدد بالدرا�سة )0.05(، وبالتايل توجد فروق 
ذات دللــة اإح�سائيــة بــني الذكــور والإناث يف تقديرهمــا للمعوقات وكانــت ل�سالح الإناث، ورمبــا يرجع ذلك 
اإىل اأن اجلامعــة هــي من اجلامعــات ثنائية ال�سطر؛ حيــث اإن �سلطة اتخاذ القــرارات وحتديد خطط اجلودة 
واإجراءاتهــا وميزانيــة متويلهــا غالبًا ما تكون مركزية لدى ال�سطر الرجايل، يف حــني اأن دور ال�سطر الن�سائي 
يقوم على التبعية والتنفيذ ملا يتم تخطيطه يف ال�سطر الرجايل؛ لذا فوجود معوقات اأكر لديهن وارد ؛ لعدم 

وجود �سالحيات تخولهن اتخاذ التدابري الالزمة حيالها. 
2.الفروقات وفق امل�سمى الوظيفي:

للك�ســف عــن دللــة الفــروق بــني رتــب متو�سطــات املعوقــات التــي تواجــه نظــم اجلــودة الداخليــة بكليــة 
 الرتبيــة بجامعــة اأم القــرى والتــي ُتعــزى للم�سمــى الوظيفــي فقــد مت ا�ستخــدام اختبــار كرو�ســكال والي�ــص
)Kruskal-Wallis Test( الالمعلمــي للتعــّرف اإىل دللة ما قد يوجد من فروق كما يظهر يف اجلدول )13(.
جدول )13(: نتائج اختبار كرو�شكال والي�ض )Kruskal-Wallis Test( للك�شف عن دللة الفروق بني رتب متو�شطات 

ا�شتجابات اأفراد العينة حول املعوقات مبحاورها وفقاً للم�شمى الوظيفي

 متو�سطالعددامل�سمى الوظيفياملحاور
الرتب

 قيمة كاي
تربيع

 درجات
احلرية

م�ستوى
الدللة 

معوقات تكوين نظام 
0.719 1154.730.6582من�شق اجلودةاجلودة الداخلي

غري دالة
2955.09ع�شو يف وحدة اأو جلان اجلودة

6350.10ع�شو هيئة التدري�ض 
0.347 غري دالة1155.272.1152من�شق اجلودةاملعوقات الإدارية واملادية

2958.03ع�شو يف وحدة اأو جلان اجلودة
6348.65ع�شو هيئة التدري�ض 
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جدول )13(: يتبع

 متو�سطالعددامل�سمى الوظيفياملحاور
الرتب

 قيمة كاي
تربيع

 درجات
احلرية

 م�ستوى
الدللة

0.827 غري دالة1150.360.3802من�شق اجلودةاملعوقات الب�شرية
2954.88ع�شو يف وحدة اأو جلان اجلودة

6350.96ع�شو هيئة التدري�ض 
معوقات الربنامج 

0.997 غري دالة1151.550.0062من�شق اجلودةالتعليمي

2951.79ع�شو يف وحدة اأو جلان اجلودة
6352.17ع�شو هيئة التدري�ض 

0.763 غري دالة1153.680.5412من�شق اجلودةالدرجة الكلية
2955.05ع�شو يف وحدة اأو جلان اجلودة

6350.30ع�شو هيئة التدري�ض 

يتبــني مــن اجلــدول )13( عدم وجود فروق ذات دللــة اإح�سائية عند م�ستوى الدللــة )α≤0.05( بني رتب 
متو�سطــات ا�ستجابــات اأفــراد عينــة الدرا�سة التي ُتعــزى لختالف امل�سمــى الوظيفي؛ حيث بلغــت قيمة كاي 
تربيــع للدرجــة الكليــة )0.541(، وكانــت دللتهــا الإح�سائيــة تزيد عن م�ستــوى الدللــة )0.05(، ويرجع 
ال�سبب اإىل اأن وجود هذه املعوقات يف النظام الداخلي يدركها ويراها م�سوؤولو اجلودة ومن ي�ساركهم يف تطبيق 

اجلودة من الهيئة التدري�سية. 
3. الفروق وفق الرتبة العلمية:

للك�ســف عــن دللــة الفروق بني رتب متو�سطــات املعوقات التي تواجــه نظم اجلودة الداخليــة بكلية الرتبية 
 )Kruskal-Wallis Test( بجامعــة اأم القرى التي ُتعزى للرتبة العلمية ا�ستخدم اختبــار كرو�سكال والي�ص

الالمعلمي، كما تتبني النتائج يف جدول )14(.
جدول )14(: نتائج اختبار كرو�شكال والي�ض )Kruskal-Wallis Test( للك�شف عن دللة الفروق بني رتب متو�شطات 

ا�شتجابات اأفراد العينة لتقدير املعوقات مبحاورها وفقاً للرتبة العلمية

 متو�سطالعددالرتبة العلميةاملحاور
الرتب

 قيمة
 كاي

تربيع

 درجات
احلرية

 م�ستوى
الدللة

 معوقات خا�شة بتكوين نظام اجلودة
 1942.395.41130.144اأ�شتاذالداخلي

غري دالة
3548.29اأ�شتاذ م�شارك
4759.09اأ�شتاذ م�شاعد

241.75من يف حكم هيئة التدري�ض

 1940.636.79930.079اأ�شتاذاملعوقات الإدارية واملادية
غري دالة

3547.47اأ�شتاذ م�شارك
4759.73اأ�شتاذ م�شاعد

257.50من يف حكم هيئة التدري�ض
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جدول )14(: يتبع

 متو�سطالعددالرتبة العلميةاملحاور
الرتب

 قيمة
 كاي

تربيع

 درجات
احلرية

 م�ستوى
الدللة

 1936.429.97930.019اأ�شتاذاملعوقات الب�شرية
دالة

3548.56اأ�شتاذ م�شارك
4761.01اأ�شتاذ م�شاعد

248.50من يف حكم هيئة التدري�ض

 1939.8910.57030.014اأ�شتاذمعوقات خا�شة بالربنامج التعليمي
دالة

3544.87اأ�شتاذ م�شارك
4762.10اأ�شتاذ م�شاعد

254.50من يف حكم هيئة التدري�ض

 1939.668.50930.037اأ�شتاذالدرجة الكلية
دالة

3546.80اأ�شتاذ م�شارك
4760.93اأ�شتاذ م�شاعد

250.50من يف حكم هيئة التدري�ض

يتبــني مــن اجلــدول )14( وجودفــروق ذات دللــة اإح�سائيــة عنــد م�ستــوى الدللــة )α≤0.05( بــني رتــب 
متو�سطــات ا�ستجابــات العينــة التــي ُتعزى لختــالف الرتبة العلمية؛ حيــث بلغت قيمــة كاي تربيع للدرجة 
الكليــة )8.509(، وكانــت دللتهــا الإح�سائيــة تقل عن م�ستــوى الدللة )0.05(، وبالتــايل توجد فروق بني 
رتب متو�سطات تقدير العينة للمعوقات تعزى للرتبة العلمية. ويظهر كذلك وجود فروق بني رتب متو�سطات 
تقديــر املعوقــات الب�سريــة، اخلا�سة بالربنامــج التعليمي؛ حيث بلغــت قيمة اختبار كاي تربيــع على التوايل 
)9.979 - 10.570(، وكانــت دللتهــا الإح�سائيــة تقــل عن م�ستــوى الدللة )0.05(، ممــا يعني وجود فروق 
يف تقديــر املعوقــات ُتعزى للرتبة العلمية، يف حني ل توجد فــروق يف املعوقات اخلا�سة بتكوين نظام اجلودة، 
واملعوقــات الإداريــة واملاليــة. ولتحديــد اجتــاه الفــروق يف تقديــر املعوقــات يف الدرجة الكليــة ويف جمايل 
املعوقات الب�سرية واملعوقات اخلا�سة بالربامج التعليمية وفقًا لختالف الرتبة العلمية، ا�ستخدم اختبار مان 
وتنــي )Mann-Whitney U( امل�ستخدم كبديــل للمقارنات الالمعلمية بني و�سطني، وذلك لإجراء املقارنات 

الثنائية بني املجموعات الأربع، حيث متت املقارنات الثنائية كما يلي:
جدول )15(: نتائج اختبار مان وتني )Mann – Whitney U( للك�شف عن دللة الفروق بني رتب متو�شطي املعوقات 

يف املقارنات الثنائية بني م�شتويات متغري الرتبة العلمية

 اأ�ستاذاأ�ستاذالعددالرتبة الأكادمييةاملحاور
م�سارك

 اأ�ستاذ
م�ساعد

 من يف حكم ع�سو هيئة
التدري�ص

------------19اأ�شتاذاملعوقات الب�شرية
------------35اأ�شتاذ م�شارك
------**47اأ�شتاذ م�شاعد

------------2من يف حكم هيئة تدري�ض
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جدول )15(: يتبع

 اأ�ستاذاأ�ستاذالعددالرتبة الأكادمييةاملحاور
م�سارك

 اأ�ستاذ
م�ساعد

 من يف حكم ع�سو هيئة
التدري�ص

املعوقات خا�شة 
------------19اأ�شتاذبالربنامج التعليمي

------------35اأ�شتاذ م�شارك
------**47اأ�شتاذ م�شاعد

------------2من يف حكم هيئة تدري�ض
------------19اأ�شتاذاملعوقات الكلية

------------35اأ�شتاذ م�شارك
---------*47اأ�شتاذ م�شاعد

------------2من يف حكم هيئة تدري�ض

*دالة عند م�شتوى )0.05(.
يت�سح من نتائج اجلدول )15( وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني رتب متو�سطي تقدير اأفراد العينة من الأ�ستاذ 
والأ�ستاذ امل�ساعد ل�سالح الأ�ستاذ امل�ساعد يف الدرجة الكلية، واملعوقات الب�سرية واملعوقات اخلا�سة بالربنامج 
التعليمــي. كمــا تبني وجود فــروق بني رتب متو�سطي تقديــر الأ�ستاذ امل�سارك والأ�ستاذ امل�ساعــد ل�سالح اأ�ستاذ 
م�ساعد باملعوقات الب�سرية واملعوقات اخلا�سة بالربنامج التعليمي. ومل تظهر فروق دالة اإح�سائيًا بني الفئات 
الأخــرى. ورمبا يرجع ال�سبب اإىل اأن معظم الأ�ساتــذة امل�ساعدين هم اأع�ساء هيئة التدري�ص حديثي التعيني، 
بع�سهم قد جاء من البتعاث بجامعات عاملية، فهم رمبا يكونون اأكر تلم�سًا وا�ست�سعارًا بالق�سور والنق�ص فيما 
يتعلق بالربامج التعليمية، ومبا يجب اأن يتوافر للهيئة التدري�سية من اأجل حتقيق اجلودة اأكر من الأ�ساتذة 

الأقدم الذين رمبا تعودوا هذا النق�ص، ومتا�سوا مع وجوده.
نتائج الدراسة:

جاء م�ستوى املعوقات التي تواجه تطبيق نظم اجلودة الداخلية يف كلية الرتبية ب�سكل عام متو�سطًا من   -
حيــث وجودهــا، وكانت املعوقات الب�سرية باملرتبــة الأوىل، تليها املعوقات اخلا�ســة بالربنامج التعليمي، 
ثــم املعوقات الإداريــة واملادية، يف حني اأن املعوقات اخلا�سة بتكوين النظام الداخلي واجراءاته جاءت 

باملرتبة الأخرية.
اأظهر خمطط باريتو )22( معوقًا هي الأكر تاأثريًا يف فعالية نظم اجلودة الداخلية يف كلية الرتبية.   -

كما بينت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات   -
عينــة الدرا�ســة تعزى ملتغري اجلن�ص والرتبة العلمية، ومل تظهر فروق ذات دالة اإح�سائية تعزى ملتغري 

امل�سمى الوظيفي. 
التوصيات:

من خالل النتائج ال�سابقة تو�سي الدرا�سة مبا يلي:
اأن تقــوم قيــادة الكلية والقائمون على النظام الداخلي للجــودة يف الكلية باإعادة هيكلة النظام، واإن�ساء   -
وحــدات جديــدة ت�ساهم يف حتقيــق منهجية اجلــودة ال�ساملة يف الكليــة، كوحدة: التقــومي والتطوير، 
واملتابعــة واملراجعــة الداخلية للتدقيق يف منــاذج اجلودة وتقاريرها وموؤ�سراتهــا واخلطط املبنية وفقًا 
لهــا؛ للتاأكــد مــن �سحتها ودقتهــا، ووحدة لال�ست�ســارات لتقــدمي الن�سح والإر�ســاد ملن�سوبــي الكلية؛ لرفع 
م�ستــوى الوعــي بتحقيق اجلــودة فعليًا يف العمل التعليمــي والإداري، وفيما ي�ستجد مــن اإ�سكاليات تخ�ص 

تنفيذ اإجراءات اجلودة املطلوبة منهم.
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و�سع لوائح باملهام وامل�سوؤوليات والإجراءات التي تنظم وتن�سق العمل ب�سورة تكاملية بني جميع الأق�سام   -
الأكادمييــة، واإعداد الأدلة الإر�سادية ملفاهيم وعمليات اجلــودة وطرائق تنفيذها، واإتاحتها اإلكرتونيًا 

من خالل موقع وكالة التطوير والربامج الرتبوية.
و�سع معايري مقننة لرت�سيح م�سوؤويل اجلودة يف الأق�سام الأكادميية ل�سمان اختيار الأكفاأ لزيادة فاعلية   -

نظم اجلودة الداخلية.
اإ�ســراك الكفــاءات املتخ�س�سة باجلودة يف الكليــة، والإفادة منهم يف ن�سر ثقافة اجلــودة بني من�سوبيها،   -
وتقــدمي الــدورات التدريبية املتخ�س�ســة يف كيفية و�سع خطــط التح�سني امل�ستمــر، و�سياغة خمرجات 

التعليم وموا�سفات اخلريجني وفق مناذج اجلودة ومعايريها واأدواتها وموؤ�سراتها.
تقــدمي الدعــم املادي واملعنوي الكايف مــن قبل قيادة الكليــة مل�سوؤويل اجلودة ولأع�ســاء هيئة التدري�ص   -

واملوظفني للم�ساركة بفاعلية يف حتقيقها يف املنظومة التعليمية.
اإن�ساء قاعدة للبيانات واملعلومات للربامج الأكادميية يف الكلية لإعداد خطط حت�سني اجلودة وتطويرها   -
يف �سوئها، والعمل على حتديد املوؤ�سرات لتقومي الأداء الأكادميي والإداري، وقيا�ص الإجناز بناء عليها. 
املراجعة الداخلية الدورية ل�سحة اأعمال اجلودة املنجزة يف الأق�سام الأكادميية وفق املعايري القيا�سية   -

الأكادميية.
-  حث الأق�سام الأكادميية على اإجراء املقارنات املرجعية للربامج التعليمية داخليًا وخارجيًا، اإ�سافة اإىل 
الهتمــام بعقــد الأق�سام الأكادميية لل�سراكات املهنية مع اأ�سحــاب امل�سلحة؛ �سواء كانوا اأرباب العمل، اأو 

اأولياء الأمور، اأو موؤ�س�سات املجتمع املختلفة.
الرتكيــز علــى حتقيــق التن�سيــق والتكامل بني نظــم اجلــودة الداخلية يف اأق�ســام الكلية ونظــام اجلودة   -

املوؤ�س�سي باجلامعة. 
اإعطــاء ال�سالحيــات الكافيــة للقيــادات الن�سائية، وتقــدمي الدعم املنا�ســب لهن؛ للم�ساركــة بفعالية يف   -

تنفيذ اأعمال اجلودة يف الأق�سام الأكادميية يف �سطر الطالبات.
و�ســع نظــام للحوافــز واملكافــاآت الت�سجيعية جلميــع من�سوبي الكليــة من الهيئــة التدري�سيــة والإدارية   -
والطلبة امل�ساركني يف حتقيق اجلودة، ودعم العمل اجلماعي، اإ�سافة اإىل ما�سبة املق�سرين يف تطبيقها 

على اأر�ص الواقع.
تر�سيخ ثقافة اجلودة ومنهجيتها يف واقع العمل اليومي من خالل ت�سهيل الإجراءات الإدارية، والق�ساء   -
علــى املركزيــة والنمطية، وتغيــري اآلية اتخــاذ القــرارات، والقيام بالبحــوث الإجرائية التــي ت�سهم يف 

تقدمي الآليات واحللول اجلادة لتحقيق التجديد والتغيري يف بيئة العمل يف الكلية.
زيــادة م�ســادر التمويل الداخلي للكلية؛ لدعم اأعمال حت�سني اجلودة وتطوير براجمها من خالل ت�سويق   -
بحوث الكلية، والإفادة من اخلرباء يف الكلية يف ال�ست�سارات وال�سراكات املجتمعية وغريها من الطرائق 

ال�ستثمارية.
دعــم برامــج التنميــة املهنيــة لأع�ســاء هيئــة التدري�ــص يف امل�ستجــدات احلديثــة يف اأ�ساليــب التدري�ص   -

والتقومي والبحث؛ لرفع جودة اأدائهم املهني. 
العمل على حت�سني وتطوير البنية التحتية يف الكلية والتجهيزات اخلا�سة بالقاعات واملرافق الدرا�سية؛   -

لرفع جودة العملية التعليمية يف كل الأق�سام الأكادميية.
عقد احللقات النقا�سية وور�ص العمل والندوات با�ستمرار بني م�سوؤويل اجلودة يف �سطري الكلية؛ ملناق�سة   -
امل�ســكالت التي تواجــه الأق�سام الأكادميية، وو�ســع الإجراءات الت�سحيحية ملعاجلتهــا؛ كحالت التعر 
للطلبــة، وتــدين م�ستــوى خمرجــات التعليم......اإلخ، اإ�سافــة اإىل تفعيــل الت�سارك املعــريف فيما بينهم 

للم�ستجدات يف جمال اجلودة والتطوير. 
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أثر عوامل النجاح الحرجة للجودة وفق نموذج جامعة شيفلد في دعم 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة: دراسة ميدانية على المستشفيات الجامعية 

التعليمية 

الملخص:
هدفت الدرا�سة اإىل درا�سة اأثر عوامل النجاح احلرجة للجودة وفق منوذج جامعة �سيفلد يف امل�ست�سفيات 
اجلامعيــة يف دعــم تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيــه، والتعرف اإىل م�ستــوى تطبيق اإدارة اجلــودة ال�ساملة 
يف امل�ست�سفيــات اجلامعيــة، كمــا هدفــت اإىل الك�ســف عن مدى وجــود فروق ذات دللــة اإح�سائيــة يف اإجابات 
عينــة الدرا�ســة حول م�ستوى اأثــر عوامل النجاح احلرجة للجــودة يف امل�ست�سفيات اجلامعيــة يف دعم تطبيق 
اإدارة اجلــودة ال�ساملــة، وم�ستــوى تطبيقهــا يف امل�ست�سفيات اجلامعيــة. وقد تكون جمتمــع الدرا�سة من جميع 
العاملــني يف امل�ست�سفيــات اجلامعيــة البالــغ عددهم )1340( عامال. اأمــا عينة الدرا�سة فقــد مت اختيارها من 
خــالل الطريقــة الطبقية الع�سوائية، بواقــع )302( مفردة، وقــد اعتمدت الدرا�سة علــى الأ�سلوب الو�سفي 
التحليلــي، وقــد مت جمع البيانــات امليدانية من خالل ا�ستبانة مت بناوؤها وتطويرهــا لقيا�ص اأهداف الدرا�سة. 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها وجود اأثر اإيجابي لعوامل النجاح احلرجة للجودة وفق 
منــوذج جامعة �سيفلد يف دعــم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف امل�ست�سفيــات اجلامعية، كما قدمت العديد من 

التو�سيات يف �سوء تلك النتائج.

الكلمــات املفتاحيــة: عوامــل النجــاح احلرجــة للجــودة، منــوذج جامعــة �سيفلــد، اإدارة اجلــودة ال�ساملة، 
امل�ست�سفيات اجلامعية التعليمية. 
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The Effect of Critical Success Factors of Quality in Light 
of Sheffield University Model on Applying Total Quality 

Management: A Field Study at University Educational 
Hospitals

Abstract:

The aim of the study was to identify the effect of quality critical success 
factors on Jordan university hospitals for supporting the application of total 
quality management (TQM) in light of Sheffield University Model, and the level 
of applying TQM in Jordan university hospitals. The study also aimed to find 
out whether there were statistically significant differences in the responses of 
the participants in the level of critical success factors of quality in supporting 
the application of TQM at Jordan university hospitals. The study population 
was composed of all employees of university hospitals employees (1340) 
employee of university hospitals, and a random stratified method was used 
to select 302 participants. Statistical analysis procedures were used to analyze 
the data. The study results revealed that there was a strong positive effect 
of quality critical success factors on supporting the application of TQM in 
university hospitals. In the light of these results, the study proposed a number 
of recommendations.

Keywords: critical success factors for quality, Sheffield University model, 
total quality management, Jordan universities educational hospitals.
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المقدمة:
اأ�سبحــت جــودة التعليــم مورا اأ�سا�سيا يف الكثري من الــدول �سواء املتقدمة اأو الناميــة، خا�سة مع توافر 
معايــري عامليــة مناف�سة يف جودة التعليم؛ ل�سيما تعدد وعدم ا�ستقالليــه اجلهات املهتمة بقيا�ص هذه اجلودة، 
حيث التزمت هذه املوؤ�س�سات بتقييم هذه املعيارية وفق موؤ�سرات حيادية ذات م�سداقية عاملية قابلة للقيا�ص 
واملقارنــة، والتــي تنعك�ص اأ�سا�سا على اأداء الطالب اخلريــج ويف امل�ستقبل الأداء املتوقع كعاملني، وتنعك�ص على 
تطويــر ال�سناعــات كعن�ســر رئي�ــص يف حل ومعاجلــة امل�ســكالت والزمات، اإ�سافــة اإىل املتغــريات وامل�ستجدات 
املت�سارعــة يف كافــة املجــالت التي اأ�سهمــت يف زيادة مناف�ســة اجلامعــات وترتيبها بعد اعتمــاده على اجلودة 
كمعيار رئي�ص لالختيار؛ وهذا فر�ص على الإدارة اجلامعية عددا من املتطلبات يف البحث عن مفاهيم واأ�ساليب 
اإداريــة حديثــة لتوفري عوامل النجــاح للجودة، تواكب تلــك امل�ستجدات واملتغريات، وحتقــق اأهدافها بكفاءة 
وفعاليــة، وتعــدت هــذه املتطلبات من خــالل فر�ص اأدوات ما�سبــة �سارمة وحتديد م�سوؤوليــة جودة العملية 

.)Sidek & Martins, 2017; Yeoh, Koronios, & Gao, 2007( التعليمية
ويف �سوء ما �سبق فاإن الأمر يتطلب من القيادات الأكادميية يف اجلامعات، ومنها امل�ست�سفيات اجلامعية تطوير 
و�سمان جودة خمرجاتها من خالل توفري عوامل النجاح ل�سمان تطبيق مبادئ اجلودة ال�ساملة، بهدف تطوير 
منظومــة متكاملــة يف تلــك اجلامعات لتح�سني اآليــات عملها مبا يواكــب التطورات التكنولوجيــة، ويف مقدمتها 
مفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة الذي يتطلب تطبيقه جهودا كبرية على كل امل�ستويات، فلي�ص هناك اأي م�ست�سفى 
تعليمــي اأحــرز تقدًما �سمن مفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة دون قيــادة اأكادميية ذات قدرة اإدارية عالية تتبنى 
عوامــل النجاح احلرجــة )Aljohani, Peng, & Nunes, 2015(، ولهذا حتــاول الدرا�سة احلالية معرفة 
اأثــر عوامــل النجــاح احلرجة وفق منــوذج جامعة �سيفلد للجــودة يف امل�ست�سفيــات اجلامعيــة يف تطبيق اإدارة 

اجلودة ال�ساملة فيه.
مشكلة الدراسة:

تواجــه اجلامعــات ب�ســورة عامــة وامل�ست�سفيــات التعليميــة خا�ســة �سغوًطــا خمتلفة، خا�ســة التغريات 
والتعقيــد ب�ســورة م�ستمــرة يف البيئــة الداخليــة واخلراجيــة، ومتطلبات التطويــر امل�ستمر والتغــري يف �سكل 
تكنولوجيــا التعليــم، و�سعفا يف نقل وتبنــي النماذج العاملية، مثــل منوذج م�سفوفة الأهــداف، ومنوذج تطوير 
اجلــودة جلامعة ا�ستون، ومنوذج جامعة �سيفيلد التي �سجلت جناحات يف موؤ�س�سات تعليمية م�سابه، ل�سيما مع 
تعقيــد و�سائــل تقييم اجلامعات، من خالل تقييم اخلدمــات اأو املخرجات اأو القيمــة امل�سافة، وكذلك التوجه 
نحــو فكرة التميــز يف املمار�سات التعليمية الطبية، اإ�سافة اإىل كرة ال�سغط علــى امل�ست�سفيات التعليمية، مما 
�سكل �سغوطا على البنية التحتية، وزيادة ن�سبة ال�سكاوى والأخطاء الطبية يف امل�ست�سفيات التعليمية، ب�سبب 
عدم دقة اإجراءات اجلودة يف املمار�سات املهنية والتعليمية، فجميع امل�ست�سفيات تقدم اإدارة اجلودة ذاتها، اإل 
اأنها تختلف يف توفري عوامل النجاح لها، ومدى اللتزام مبعايري اجلودة التي تعد من اأهم عوامل جناح اأو ف�سل 
تلــك امل�ست�سفيــات، وهناك فجوة معرفية وا�سحة يف تبني مناذج عاملية اثبتت فعاليتها من الناحية النظرية، 
مثــل منــوذج تطوير اجلودة يف ا�ستون، ومنــوذج �سيفلد يف الوليات املتحدة واململكة والتــي من املفيد نقلها اإىل 
البيئــة العربية كم�ساهمة معرفية عاملية طبقت وجنحــت. ومن املاأمول اأن ن�سر ثقافة هذه النماذج وتعميمها 
�ست�ساهــم يف م�ساعــدة متخــذي القرار يف اإدارة اجلودة ال�ساملة يف تبني النمــاذج واإعادة بنائها مبا يتوافق مع 

متطلبات بيئاتهم )وزارة ال�سحة الأردنية، 2018(.
اإن معظــم امل�ست�سفيــات اجلامعية مازالت تعاين مــن �سعف وق�سور يف تطبيق مفهوم اجلــودة ال�ساملة، وهذا ما 
لحظــه الباحثــون من خالل املقابــالت ال�ستطالعية التي اأو�سحــت اأن هناك �سعفا يف اجلــودة يف اجلامعات 
وموؤ�س�ساتهــا قــد ل تعــود اإىل عدم توافر مبادئ اجلودة، بل يف عدم توفري عوامــل النجاح لهذه املتطلبات وفق 
منــوذج عاملــي ر�سني، وكون تطبيق هــذا املفهوم يعد مهمال ومايدا فله اآثاره وتبعاتــه، فالبد اأن يكون لعوامل 
النجاح للجودة ال�ساملة اأثرا وا�سًحا وبارًزا يف تبني هذا املفهوم ودعم تطبيقه، على اأ�سا�ص اأن ذلك يعد مطلًبا 
رئي�ًســا يف جنــاح عملياتها، والــذي يتطلب دعًما قوًيا وم�ستمًرا من قبل عوامــل النجاح احلرجة للجودة، وهذا 
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مــا يتوافق وتقارير اجلودة يف اجلامعات )مكتب اجلــودة ومراقبة النوعية، 2018(، ولذا فاإنه ميكن تلخي�ص 
م�سكلــة الدرا�ســة يف ال�ســوؤال التــايل: ما اأثــر عوامل النجــاح احلرجة وفق منــوذج جامعة �سيفلــد للجودة يف 
امل�ست�سفيــات اجلامعية يف دعم تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملة، وما م�ستوى تطبيق هــذا املفهوم يف امل�ست�سفيات 

اجلامعية؟
فرضيات الدراسة:

تتمثل فر�سيات الدرا�سة يف الآتي:
يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية لعوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة يف امل�ست�سفيات   .1

اجلامعية يف دعم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيها.
يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف امل�ست�سفيات اجلامعية.   .2

يوجــد اأثــر لعوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجــودة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعم   .3
تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة، وم�ستوى تطبيقها يف امل�ست�سفيات اجلامعية.

يوجــد تاأثــري ذو دللة اإح�سائية مب�ستوى معنويــة )p ≤ 0.05( ملمار�سة اأبعــاد عوامل النجاح احلرجة   .4
وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيها.

أهداف الدراسة:
تتمثل اأهداف الدرا�سة يف الآتي:

معرفة م�ستوى توافر عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة يف امل�ست�سفيات اجلامعية   .1
يف دعم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيها باململكة الأردنيةالها�سمية.
معرفة م�ستوى تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف امل�ست�سفيات اجلامعية.  .2

التعــرف اإىل اأثــر عوامــل النجــاح احلرجة وفق منــوذج جامعــة �سيفلد للجــودة ودورهــا يف امل�ست�سفيات   .3
اجلامعيــة يف دعــم تطبيــق اإدارة اجلــودة ال�ساملــة فيها، ومــا م�ستوى تطبيــق اإدارة اجلــودة ال�ساملة يف 

امل�ست�سفيات التعليمية اجلامعية.
معرفة مدى تاأثري ممار�سة اأبعاد عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة يف امل�ست�سفيات   .4

اجلامعية يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيها.
أهمية الدراسة: 

تكمن اأهمية الدرا�سة يف املحاور التالية:
تكت�ســب الدرا�سة اأهميتها من املو�سوع الذي تناولتــه واملتمثل يف اأثر عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج   .1
جامعــة �سيفلــد للجــودة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيــه كنموذج يحظى 

.)Tambi, 2000( باملوافقة من العتمادية من العديد من الباحثني
تنال الدرا�سة اأهميتها من الأهداف التي ت�سعى اإىل حتقيقها، ل�سيما معرفة اأثر عوامل النجاح احلرجة   .2
وفق منوذج �سيفلد يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة، وبالتايل التعرف اإىل اجلانب النظري واآراء العلماء 

يف مناذج ومقرتحات عوامل النجاح احلرجة يف النموذج وغرية.
ت�سعــى الدرا�ســة اإىل تقدمي املقرتحات والتو�سيــات املالئمة التي قد ت�ساعد متخــذي القرار يف التعرف   .3

وتبني عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة.
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حدود الدراسة: 
تتمثل حدود الدرا�سة يف: 

احلــدود املكانيــة: امل�ست�سفيــات اجلامعية على م�ستوى كافــة الإدارات املخت�سة بتطبيق اإدارة اجلودة  	•
ال�ساملة. 

- 2019م.   2018 عامي  من  املمتدة  الزمنية  الفرتة  خالل  الدرا�سة  هذه  متت  الزمانية:  احلدود  	•
احلــدود الب�سريــة: فق �سملت هذه الدرا�سة جميع العاملــني يف امل�ست�سفيات اجلامعية واملعنيني باإدارة  	•

اجلودة ال�ساملة وتوفري فر�ص النجاح لها.
نموذج الدراسة:

ال�ســكل )1( يو�سح اأمنوذج الدرا�سة الذي يتكون من املتغريات امل�ستقلة، اإ�سافة اإىل املتغريات التابعة للدرا�سة 
وذلك على النحو الآتي:

 

�شكل )1(: اأمنوذج الدرا�شة
النمــوذج مــن اإعــداد الباحــث بالعتمــاد علــى درا�ســة كل مــن Baidoun،ا Salem وOmranا)2017(، 
Tambiا  ا  ا )2018(،   Salleh et al.  ،)2017( وSharmaا   Kumar ا  وSunderا)2018(،    Sreedharan

)2000(، ودرا�سة Pellow وWilson ا )1993(.
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اإلطار النظري:
اأوًل: عوامل النجاح احلرجة للجودة:

للجودة: احلرجة  النجاح  عوامل  •	اأهمية 
اإن عوامــل النجــاح احلرجة للجودة لي�ست جمرد جمموعة من العوامل العادية، اإنها متطلبات جناح، كما ميتد 
تاأثريها اإىل الأنظمة املختلفة يف املنظمة، بحيث ت�سكل دافعا ومركا للجودة، وهي اأداة تدعم العمليات والتي 
يجب اأن تعرف وفق النموذج املعتمد واملنا�سب للبيئة، بحيث يكون قادرا على حتليل البيئة وال�سناعة، وي�سمن 
 .)Oakland,1993( دعــم الإدارة العليــا وي�سمــل حتقيق اأهــداف الإدارة العليا، ويت�سمــن معايري للتقييــم
ومــن خــالل عوامل النجاح احلرجة للجودة ميكــن تطوير ا�سرتاتيجية عمل اجلامعــة، وميكن اأن تكون جزئا 
اأ�سا�سيا من حتليل موارد املنظمة وحتليل ا�سرتاتيجيتها. وقد اأكد Leidecker وBruno ا)1984( اأن تكنيك 
تعريــف عوامــل النجــاح احلرجــة للجودة يت�سمــن حتليل البيئــة، حتليل هيــكل ال�سناعة، حتليــل اخلرباء، 
حتليــل املناف�سني، حتليل متو�ســع املنظمة يف القطاع ال�سناعي، تقييم املنظمــة، واأخريا حتليل الربحية �سمن 

ا�سرتاتيجية ال�سوق ال�سائد.
وهكــذا فعوامــل النجــاح احلرجــة للجودة تلعــب اأثرًا بالــغ الأهميــة يف التاأثري علــى اجلامعات. وقــد �ساهم 
Dervitsiotisا)1995( مــن خــالل منــوذج م�سفوفــة الأهــداف يف تطوير منــوذج خا�ص بالتعليــم. يقوم على 
ترجمــة الأهــداف ال�سرتاتيجية للجامعة اإىل اأهــداف هي عوامل النجاح، وحتديــد مقايي�ص ومعايري تعطي 
اأولوية لالأهداف ال�سرتاتيجية، ويناء مقايي�ص تقيم مدى حتقيق الأهداف، ل�سيما نحو الإبداع الذي اأ�سبح 
�سرورة ملحة، وقد طبق يف اجلامعات اليونانية. بينما اقرتح Claytonا)1995( اقرتح منوذج تطوير اجلودة 
طبــق يف جامعــة ا�ستون، ويقوم على وجود جمل�ص للجودة ي�سبه جمل�ــص العمداء، يعتمد معايري مالية لالأداء، 
ويطــور خطــة للتنفيذ، ويعزز اأداء البحــث العلمي وتطويــر اأداء التعليم، وتطوير وحت�سني قــدرات العاملني، 

وا�ستثمار البنية التحتية لتكنلوجيا املعلومات.
بينمــا يعد منــوذج جامعة �سيفلد الأكر �سمــول والأف�سل تكيفا مــع البيئة التعليمية للجامعــات، وخا�سة مع 
تطــور تكنلوجيــا املعلومــات، حيث اعتمد تطويــر النموذج على منهــج نوعي ات�سم بالر�سانــة، حيث مت عر�ص 
معظــم عوامــل النجــاح احلرجــة للجــودة ومــن خــالل مقابلــة عمــداء الكليــات وروؤ�ســاء الأق�ســام والدوائر 
 الأكادمييــة التوافــق علــى اخت�سارها اإىل ثمانيــة اأبعاد، وهي الأكــر توافقا مع البيئــة التعليمية للجامعات
)Pellow & Wilson,1993( والــذي اأعيد تطبيقه يف اجلامعات الأمريكية وحقق جناحا معروفا واأ�سيفت 
عليــه التعليمــات احلكوميــة واحلوكمــة واجلوانــب التــي تدر�ــص البيئــة، اإل اأنه اختلفــت يف معايــري القيا�ص 
والتقييــم لنجــاح املعايري، وقد اأكدت الدرا�سات احلاجة اإىل تطوير ا�ستبانــة لتقييم املعايري لكل بيئة ب�سورة 

.)Rai, Borah, & Ramaprasad, 1996( م�ستقلة
للجودة: �سيفلد  جامعة  منوذج  وفق  احلرجة  النجاح  عوامل  •	اأبعاد 

لقــد كان الرائد يف اقــرتاح عوامل النجاح احلرجة التي يحتاجها املدير هو دانيــال 1960 التي ا�ستعر�سها يف 
جملــة هارفرد، يف حني مــن اأهم م�ساهمات Dearden وVancilا)1975( اللــذان اقرتحا نظام لإدارة عملية 
املتابعــة والرقابة على اجلــودة، يف حني اأ�ساف Burrello وZadnikا)1986( حيــث عرفا العوامل الب�سرية 
واملنظميــة التي تقــود لالأداء الناجــح والفعــال يف املنظمــة، اأمــا كال Rockartا)1982( وShakorا)1994( 
فقــد قدما م�ساهمة يف عوامل النجاح للجودة ت�سمنــت نظاما للمعلومات ونظام ت�سنيع واإنتاج متقدم، وتقدمي 

خدمات و�سلع جديدة تتنا�سب مع حاجات ومتطلبات الزبائن.
اإن مفهوم عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة ي�سمل عدة اأبعاد ت�سكل يف كل منها منظور 
خمتلــف تتمثــل كل منها يف جمموعة مــن الدرا�سات التي قدمت هذه الأبعاد ل�سناعــة التعليم ب�سكل خا�ص يف 
اأبعــاد الإدارة، حيــث اأبــرزت درا�ســة Caruana وPittا)1997( اأن املقيا�ــص احلقيقي يقوم علــى القدرة على 
بنــاء منهجيــة لقيا�ص اأداء الإدارة اجلامعية، واأن املعيار الرئي�ص لقيا�ص الأداء ق�سري الأجل ودوره يف حتقيق 
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اأهــداف اخلطــة ال�سرتاتيجية، وت�سمل حتقيــق وقيا�ص املعايري التالية: العمليــات التعليمية، وقيا�ص الأداء 
الفعــال، ومــدى قبوله مــن اأ�سحاب امل�سالــح، بحيث يكــون مقبول وب�سيطــا، ويف الوقت املحــدد. يف حني بينت 
درا�سة Tambiا)2000( اأن عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد تختلف من �سناعة اإىل اأخرى. 
يف حني اأن عوامل النجاح قد تتداخل يف متغرياتها، وخا�سة اجلوانب التعليمية والتكنولوجية والقت�سادية. 
وبالرغــم مــن هذا فقد طور الغرب من خــالل م�ساهمات Ho وWearnا)1996( طــور منوذجا خمت�سا بعوامل 
النجــاح خا�ســة بالتعليم العــايل واجلودة بهدف التميز. وقــد اأ�سارت درا�ســة Tofteا)1995( اأن اأبعاد عوامل 

النجاح ترتبط مب�ستوى اجلودة يف اخلدمة، والت�سويق للخدمة، والرقابة على اخلدمة. 
حتليــل وفهــم البيئــة: هي واحــدة من اأهــم املوؤثرات واملحــركات ل�سرتاتيجيــة النجاح يف اجلامعــة، وت�سمل 
ت�سخي�ــص ودرا�سة وحتليل وتعريــف مركات البيئة اخلارجية والداخلية، وحتديد مهمة املنظمة واأهدافها 
وا�سرتاتيجيتهــا، والتــي ت�ساهــم يف بنــاء الإدارة ال�سرتاتيجيــة ومــن خاللها يتــم حتويل الروؤيــة والر�سالة 
للجامعــة لأهداف ا�سرتاتيجية، ومنها اإىل عوامل جناح حرجة، يتم من خاللها �سياغة وبناء ال�سرتاتيجية 

.)Kumar & Sharma, 2017, 3(
متويــل البحــث العلمي: هو قــدرة اجلامعة على توفري التمويل املايل الكايف ل�ســد كلفة البحث العلمي النظري 
والتطبيقــي، وذلــك لدعــم الإنتــاج العلمــي لأع�ســاء هيئة التدري�ــص والطلبة، مــن خالل بناء قنــوات متويل 
مــع ال�سناعــة اأو املوؤ�س�ســات التمويلية، اأو اجلهــات الدولية، والذي يقا�ــص بعدد الأبحاث العلميــة اأو براءات 

.)Sahu, Shrivastava, & Shrivastava, 2013( الخرتاع وغريها
الربنامــج التعليمــي: هــي قدرة اجلامعــة على توفــري الو�سائــل والأدوات املنا�سبة والإمكانيــات التي متكن من 
ا�ستثمــار املحا�سريــن الأكادمييــني، واملنهــاج احلديــث واملالئم، وتوفــري الو�سائــل والأدوات املنا�سبــة، وتوفري 
الأكادمييــني ذوي الكفــاءة واملنهــاج احلديــث ذي النوعيــة واجلــودة العالية، والو�سائــل التعليميــة والبنية 

.)Salleh et al., 2018( التحية من مكتبة ونظم وتطبيقات تتمثل يف بيئة جامعية مالئمة
الإدارة اجلامعيــة الكفــاأة: هــي اإدارة قادرة تخطيط وتنفيــذ وتنظيم ومتابعة ا�سرتاتيجيــات اأداء اجلامعة 
بفاعليــة، مبا ير�ســي امل�ستفيدين من خالل الإدارة الكفــاأة للموارد، وامل�ساركة يف عمليــة اتخاذ القرار، وخلق 
بيئــة مفــزة لالإبــداع والبتــكار، بهدف �سمــان حتقيــق روؤيــة اجلامعــة وروؤيتهــا واأهدافهــا ال�سرتاتيجية 

.)Tambi, 2000(
متطلبــات الطلبــة: اإن متطلبــات الطلبــة ت�سمــل كافــة اخلدمــات اجلامعيــة للطالــب، وفــق املعايــري العامليــة 
املعتمــدة يف البيئــة اجلامعــة، مــن بنيــة حتتيــة، وبرامــج وبرجميــات وتقنيــات وهيئــة تدري�سيــة حتقــق 
 التوافــق بــني معايــري العتماد وحاجــات �سوق العمــل، وتلبي تعزيز قــدرات الطالب املنهجيــة وغري املنهجية

.)Kumar & Sharma,2017 ممود، 2018؛(
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة: ت�سمل البنية التحتية التكنولوجية من معدات واجهزة و�سبكات وبرجميات 
ومنــاذج الكرتونيــة للتعليم واملحــاكاة والتعليم الإلكرتوين التي تعــزز املعرفة العلمية ومتكــن من التفاعل يف 

بيئة اجلامعة والبيئة املحيطة )ال�سورى، اأبو نا�سر، والأقط�ص، 2018(.
ثانيًا: اإدارة اجلودة ال�ساملة:

ال�ساملة: اجلودة  اإدارة  واأهمية  •	مفهوم 
اإن تطبيــق مفهــوم اإدارة اجلــودة ال�ساملــة يف املوؤ�س�ســات التعليميــة �سي�ساعدهــا يف تقييــم وترتيــب وتقييــم 
مواردهــا، والتعــرف اإىل موقعهــا بــني املوؤ�س�ســات ال�سبيهــة وقيا�ــص القيمــة امل�سافــة، والقــدرة علــى احلكــم 
علــى م�ستــوى اجلــودة يف منتجاتهــا وخدماتهــا، والتعــرف اإىل جوانــب ال�سعــف يف مواردها املختلفــة ومن ثم 
التعــرف اإىل نقــاط القــوة وال�سعــف يف بيئتهــا، ل�سيمــا اأنه ثبت مــن التطبيق العملــي لهذا املدخــل اأنه ميكن 
 اأن يــوؤدي اإىل حتقيــق وفــر مايل يف العمليــات والأن�سطة مقارنة بحجــم املبيعات، م�سرتطا فهــم بيئة املنظمة
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 )Aquilani, Silvestri, Ruggieri, &Gatti, 2017(، يف حــني اأن تطبيــق اجلــودة ال�ساملــة �سيعــزز مــن 
فاعليــة املنظمــة التعليمية وخا�سة مــع تطبيق مبداأ تعميم ثقافــة اجلودة وتقليل الأخطــاء وت�سميم نظام 
اجلــودة مــع منظومة العمليات التعليمية )Aquilani et al., 2017; Sahu et al., 2013(، وتزداد اأهمية 
تطبيــق اجلــودة ال�ساملة يف قطــاع التعليم اجلامعي لأنه يقــوم على جمموعة من القيم املتغــرية، تغري النظم، 
والتحديــات، ومــن اأهمية وح�سا�سية ودور اخلدمات التي يقدمها القطــاع وتعتمد على قيم اجلامعة، وترتبط 
بقطاعــي التعليم اجلامعي وتقدمي اخلدمات الطبية ذات املعايــري العاملية ملنظمة ال�سحة العاملية التي تهدف 
اإىل حتقيــق ر�ســا اأ�سحــاب امل�سالــح، ورفــع م�ستوى كفــاءة طلبة الكليــات املتدربني �ســواء يف الكليــات العلمية 

اأوالإن�سانية، وحتقيق الربحية القت�سادية والجتماعية.
ال�ساملة: اجلودة  اإدارة  •	مبادئ 

ل يوجد اتفاق بني الكتاب والباحثني حول عدد مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة التي ت�سكل اإطاًرا لتطبيق اإدارة 
اجلودة ال�ساملة يف اأي منظمة، اإل اأن هناك �سبه اإجماع بينهم حول جمموعة من املبادئ متمثلة يف الآتي:

الرتكيــز على العمالء: تت�سمن كلمة العمــالء يف اأدبيات اإدارة اجلودة ال�ساملة الزبائن. وهناك العمالء   -
الداخليني واخلارجيني، وتعني هنا العناية الفائقة بالعمالء، وحتقيق ر�ساهم، �سواء املر�سى اأو العاملني 
اأو املراجعــني اأو من يرافقهم، والعمالء الداخليني �سواء الأطباء اأو الفريق الطبي اأوالفنيني وغريهم من 
البيئة املحيطة الذين ي�سكلون �سل�سلة املورد والعميل، من خالل م�ساركتهم يف عمليات التطوير والتح�سني 

.)Wiele,1995( يف املنتج اأو اخلدمة، وال�ستمرار يف تعريف املتغريات التي توؤثر يف احتياجاتهم
الرتكيــز علــى العمليات: تعــد العمليات يف اإدارة اجلــودة ال�ساملة املبــداأ الرئي�ص الذي علــى اأ�سا�سه يتم   -
احلكــم على م�ستــوى حتقيق مبادئ ومقايي�ــص اجلودة، والتــي ترتبط بجودة ت�سميــم اخلدمات وتقييم 
العمليات، �سواء عمليات الت�سجيل اأو التعليم، ومتتد عمليات متابعة اجلودة والتحكم فيها حتى العمليات 
الإداريــة والإنتاجيــة، بحيــث يتــم خاللهــا بنــاء موؤ�ســرات الأداء وت�سميمهــا لتعطي نتائج بــال اأخطاء 

.)Kemenade & Hardjono, 2018( مدعومة من الإدارة العليا
عمليــة اتخاذ القــرار: حتتاج عمليات اتخــاذ القرارات لبناء قنــوات ات�سال فعالــة مل�ساركة العاملني يف   -
جميــع امل�ستويــات املعلومــات، ثــم القرارات مبا يعــزز ا�ستثمــار التخ�س�ص وتعــدد الروؤى، حيــث اإن توفري 
معلومــات مقيمــة و�سادقة وحديثــة والعتماد على منهجية علميــة تعتمد حتليل البيانــات وا�ستخراج 
موؤ�سراتها يف اتخاذ القرار وفق احلقائق والفر�سيات املنطقية �سيعزز القدرة على حل امل�سكالت واإنتاجية 

.)Shafei, 2018( اأكرب، ومقاومة اأقل للتغيري والتطوير
التح�ســني امل�ستمــر: تعتمــد عملية التح�ســني امل�ستمر على التغذيــة الراجعة من الزبائــن، وهي منهجية   -
م�ستمــرة مدعومــة مــن الإدارة العليا لتطوير اجلــودة وحت�سني م�ستويات التناف�سيــة، وهي عن�سر رئي�ص 
لي�ص فقط ملنع النحرافات يف العملية الإنتاجية بل احلفاظ على اأعلى م�ستوى جودة يف عمليات تقدمي 
اخلدمات، من خالل بذل اجلهود وتوثيق الإجراءات، والتخطيط للعمليات وتنفيذها وفح�سها وتقييمها، 
وهــي م�سوؤوليــة اجلميــع يف املنظمــة، من خــالل القيام بالتحليــل امل�ستمــر لالإجراءات، واقــرتاح احللول 

.)Oakland, 1993( الإيجابية للتغلب على اأي انحرافات
معاجلــة الأخطــاء قبــل وقوعها: يقوم هــذا املبداأ على تطويــر اأدوات الرقابة على العمليــات للتاأكد من   -
جودة العمليات، واحلر�ص على معاجلة الأخطاء قبل وقوعها؛ اأي �سمان مطابقتها للموا�سفات، وذلك من 
خــالل تعريف مقايي�ــص مقبولة ومعايري مددة �سلفا، بحيث يتم قيا�ص جودة اخلدمة ال�سحية املقدمة 

.)Tofte, 1995( قبل وبعد تقدميها
اإدارة فعالــة للمــوارد الب�سرية: تعد الأهم بني العنا�سر، لأن الفرد هو من يخلق اجلودة، وهي تتطلب من   -
املــورد الب�ســري الإبداع والبتكار حتت �سعار اجلــودة م�سوؤولية اجلميع، كما ت�سمــل ا�ستثمار هذه املوارد، 
مــن خالل م�ساركتهم يف جميع اأعمــال املنظمة، من خالل فرق العمل، الذين ميتلكون القدرة على م�ساركة 
املعرفــة والتح�ســني امل�ستمــر، وتقدمي اخلدمــات مبعيارية وجــودة عالية ت�سمن جــودة اخلدمة والر�سا 
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.)Schneier, Shaw, & Beatty, 1991( الوظيفي
التغذية العك�سية: اإن هذا املبداأ ي�ساهم ب�سورة اأ�سا�سية يف تطبيق جميع مبادئ اجلودة ال�ساملة، وحتقق   -
النتائــج املطلوبــة منهــا من خالل حتقق �سبــكات الت�سالت التي تعــزز و�سول املعلومــات، فاحل�سول على 
التغذيــة العك�سيــة يف الوقــت املحــدد تعترب مــن العوامــل الأ�سا�سية التــي ت�سهم يف زيادة فر�ــص النجاح 
والإبــداع، وت�ساعــد يف عمليــات التحديث والتطوير، وتفيــد املنظمة باآراء العمــالء والبيئة املحيطة يف 

.)Kumar & Sharma, 2017( تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة
الدراسات السابقة:

اأجريــت عــدة درا�سات حول تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملــة، منها درا�ســة Ahmad وElhuniا )2014( 
وقــد هدفــت الدرا�سة اإىل بناء اإ�سافة علمية بتحديد العوامل التــي تدعم جناح تطبيق اجلودة يف املنظمات 
الليبية. وقد ا�ستخدمت الدرا�سة منهجا كميا ونوعيا يف درا�سة احلالة. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج 
اأبرزهــا اأن عوامل النجاح للمنظمات يف تطبيق اجلودة تتمحور حــول اإدارة كفاأة للمنظمة، بات�سالت فعالة، 
وتطويــر م�ستمــر للجــودة، والتدريــب والتطوير للعاملني علــى برنامج اجلــودة، وم�ساركة العاملــني يف برنامج 

اجلودة، و�سمان التاأثري الإيجابي للجودة على ثقافة املنظمة.
كذلك اأجرى Sreedharan وSunderا)2018( وقد هدفت الدرا�سة اإىل حتليل الأدبيات التي در�ست عوامل 
النجــاح احلرجــة. وقــد راجعــت الدرا�سة اأكر مــن )41( مقالة علمية مــن خالل ا�ستخدام حتليــل املحتوى. 
وتو�سلــت الدرا�ســة اإىل اأن هناك فروقا بني عوامل جناح اجلودة ال�ساملة والعوامل املرتبطة بتطبيق اجلودة 
ال�ساملــة، واأن التطويــر امل�ستمر ملعايري النجاح هو اأ�سا�ص ا�ستمرار فاعليتها، واأن اأ�سا�ص اجلودة وتطبيقها يدور 

حول تطوير املنتج واخلدمة ب�سورة م�ستمرة.
كمــا اأجــرى .Baidoun et al ا )2018( وقد هدفــت اإىل التعرف اإىل مدى وجود اأثر بني كل من طبيعة املناخ 
متويــل البحث العلمي الناجت عن منط عوامل النجــاح احلرجة للجودة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج، 
منهــا اأن عوامــل النجاح احلرجة للجــودة تركز على متويل البحــث العلمي، ونظام الربنامــج التعليمي، ونظام 
احلوافــز. كما اأو�ســت الدرا�سة بوجوب تغيري نظــرة عوامل النجاح احلرجة للجــودة يف املنظمة، من النظرة 

التقليدية اإىل النظرة احلديثة، ووجوب خلق مناخ تنظيمي حا�سن لعوامل النجاح.
يف حــني اأجــرى Kaur، Singh وSinghا )2018( وهدفــت الدرا�ســة اإىل حتليل الأدبيات التــي تدر�ص اإدارة 
اجلــودة ال�ساملة وعوامل جناحها، وحتليل العالقة بينهما، من خالل درا�سة مقارنة لالأدبيات التي تدر�ص كال 
منهما، وك�سف اأثرها على اإدارة �سل�سلة القيمة واأثرها يف حت�سن اأداء املنظمات يف الهند. وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإىل �ستــة اأبعــاد، متكن من حتقيق التكامل بني اإدارة اجلودة وعوامــل جناحها، والتي ميكن تطبيقها يف القطاع 

ال�سناعي، �سمنت حتقيق منتجات اأف�سل جودة، ومرونة يف العمليات الإنتاجية، وم�ستويات ربحية اأعلى.
كذلك اأجرى Kumar وSharma ا)2017( وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأنه من ال�سروري للمنظمات بناء منظومة 
تربط عوامل النجاح واجلودة ال�ساملة معا، واأن هناك اأثرا ذا دللة اإح�سائية لأبعاد عومل النجاح احلرجة 
يف اإدارة اجلودة ال�ساملة. وقد اأو�ست الدرا�سة باأن تكون دليال نظرًيا وعملًيا لل�سركات النا�سئة، ت�ساعدها يف 

حتقيق اجلودة ال�ساملة، وخا�سة مع تغري ا�سرتاتيجيات ال�سركات مع الوقت.
كمــا قــدم .Salleh et al ا)2018( درا�ســة هدفت اإىل اإلقاء ال�سوء على دور التح�ســني امل�ستمر والفوائد التي 
حققتهــا املنظمــات التعليمية بتطبيقه، والتعــرف اإىل العوامل التي حتد من جنــاح تطبيقه يف هذه املنظمات، 
والتــي مــن اأهمهــا م�ساركة العاملــني وحتقيق ر�ســا امل�ستفيدين، والتدريــب والت�سالت الفعالة بــني العاملني، 
وتقــدمي اآليــة لتطبيقه. وقد تو�سلــت الدرا�سة اإىل اأن قيا�ــص الأداء يرتبط بتطبيق اجلــودة يف اجلامعات. 
وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة الرتكيز على الدور للقيادات الأكادميية يف توجيه ودعم عملية تطبيق اجلودة 
وتوفري عوامل النجاح، وتوفري الدعم ومتويل البحث العلمي مل�ساريع التح�سني لال�ستثمار يف التدريب وحت�سني 

اأ�ساليب العمل.
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اأما درا�سة الف�سل وعبداحل�سني )2013( هدفت الدرا�سة اإىل البحث عن العالقة والتاأثري بني عوامل النجاح 
احلرجة لإدارة اجلودة ال�ساملة من خالل اأبعادها )التخطيط ال�سرتاتيجي، الرتكيز على الزبون، تكنولوجيا 
املعلومــات، ثقافــة التح�ســني امل�ستمــر( يف جــودة املنتــج ال�سياحي الدينــي من خــالل )املعوليــة، ال�ستجابة، 
التوكيــد، التقم�ــص، الأدلة املادية(، وا�ستعمل البحــث املنهج التحليلي. وتو�سلــت الدرا�سةاإىل وجود عالقات 
ارتباط وتاأثري لعوامل النجاح احلرجة لإدارة اجلودة ال�ساملة يف حتقيق جودة املنتج يف املنظمات ال�سياحية، 
واهتمام تلك املنظمات بـ )الرتكيز على الزبون، وا�ستعمال تكنولوجيا املعلومات، والتحليلي ال�سرتاتيجي، مما 

اأدى اإىل حت�سني اأدائهم، وتدعيم دافعيتهم يف حتقيق ال�ستجابة ال�سريعة لطلبات الزبون.
يف حــني بينــت درا�ســة كل مــن ال�سويــدي )2009( واعتمدت الدرا�ســة على ت�سميــم ا�ستبانــة لتحليل منظور 
املديريــن يف مــاور الدرا�سة، حيــث تو�سلت الدرا�ســة اإىل اأثر وا�سح علــى )ر�سا متلقي اخلدمــة، تطور ومنو 
امل�ست�سفــى، وكفــاءة العمليات(. كمــا تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اللتزام مبعايري تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملة، 
والتخطيــط ال�سرتاتيجــي للجــودة، وتدريب العاملــني، والإدارة اجليــدة للمعلومات من عوامــل النجاح التي 

اأثرت يف معايري تطبيق اجلودة ال�ساملة من خالل توفري عوامل النجاح.
يتبــني مما �سبق وجود ارتباط بني الدرا�سة احلاليــة والدرا�سات ال�سابقة، فجميع الدرا�سات ال�سابقة وكذلك 
الدرا�ســة احلالية تناولت مو�سوع اإدارة اجلودة ال�ساملــة با�ستثناء Sreedharan وSunder ا)2018( فقد 
تناولتــا مو�ســوع اإدارة اجلودة ال�ساملــة وعوامل النجاح احلرجة واأثرها يف ر�ســا امل�ستفيدين. وكذلك درا�سة 
.Salleh et alا)2018(، ودرا�ســة الف�ســل وعبداحل�سني )2013( وهي بذلك ت�سرتك مع الدرا�سة احلالية يف 
تناولهــا لعوامل النجاح احلرجة للجودة، كذلك فاإن جميع الدرا�سات اأجريت يف منظمات طبيعية، ال اأن هذه 
الدرا�سة ركزت على اجلامعات التي فيها م�ست�سفيات تعليمية كحا�سنة للتطوير والتح�سني امل�ستمر للمجتمع. 
اإل اأن الدرا�ســة احلاليــة تختلــف عن الدرا�ســات ال�سابقة باأنها تناولــت اأثر عوامل النجــاح احلرجة للجودة 
يف امل�ست�سفيــات �سمــن منــوذج جامعــة �سيفلد يف دعم تطبيــق اإدارة اجلــودة ال�ساملة، وهو مــا مل تتطرق اإليه 
الدرا�ســات ال�سابقــة. كما اأنها اأجريت يف امل�ست�سفيات اجلامعية، وهي موؤ�س�سات تعليمية وم�سدر لتطبيق مناذج 
علميــة جديــدة كبيئة حا�سنة للبحث العلمي. كما اأنها اعتمدت يف جمــع البيانات على اأداتني هما ال�ستبانة 

واملقابلة، بينما اعتمدت الدرا�سات ال�سابقة على اأداة واحدة وهي ال�ستبانة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

جمتمع الدرا�سة:
يتمثــل جمتمع الدرا�سة يف جميع العاملني يف امل�ست�سفيــات اجلامعية يف اململكة الأردنية الها�سمية وت�سمل كال 
من )م�ست�سفى اجلامعة الأردنيةيف عمان، م�ست�سفى امللك املوؤ�س�ص التابع جلامعة العلوم والتكنولوجيا يف اإربد( 
علــى م�ستوى اإداراتــه املتنوعة واملعنية بتطبيق اإدارة اجلــودة ال�ساملة املتمثلــة يف اإدارة امل�ست�سفى، والإدارة 
املاليــة والقــوى الب�سريــة، اإدارة اخلدمــات التمري�سيــة، واإدارة اخلدمات الطبيــة يف امل�ست�سفيــات اجلامعية 
التعليميــة، واملعنيــني بــاإدارة اجلودة ال�ساملــة البالغ عددهــم )1340(، وقد مت توزيعها علــى عينة الدرا�سة 

واجلدول )1( يو�سح جمتمع الدرا�سة.
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جدول )1(: جمتمع الدرا�شة موزع ح�شب الوحدات املختلفة يف امل�شت�شفيات اجلامعية

الوحدة
العاملون 

%العدد
%189اإدارة امل�شت�شفيات   14.1

%386الإدارات املالية والقوى الب�شرية  28.8
%495اإدارات اخلدمات التمري�شية  36.9

%270اإدارات اخلدمات الطبية  20.1
%1340املجموع  100

  امل�شدر: اإعداد الباحث، بالعتماد على بيانات مديريات املوارد الب�شرية يف امل�شت�شفيات اجلامعية، الأردن، 2018م.

عينة الدرا�سة:
مت اختيــار عينــة الدرا�ســة بطريقــة ع�سوائيــة طبقيــة متنا�سبــة؛ حيــث مت اختيــار عينــة مــن العاملني يف 
امل�ست�سفيــات اجلامعية من الوحدات املختلفة، بن�سب متنا�سبة متثل ن�سبة كل طبقة من جمتمع الدرا�سة، ومن 
موظفــي كل اإدارة مــن تلــك الإدارات يف حــني اأن الباحــث ا�ستخدم معادلــة روبرت ما�ســون يف احت�ساب حجم 

العينة وفق املعادلة التالية: 

M حجم املجتمع

S الدرجة املعيارية للدللة 0.95 اأي ق�شمة 1.96 على معدل اخلطاأ
0.05

P0.50 ن�شبة توافر اخلا�شية وهي

Q0.50 الن�شبة املتبقية للخا�شية وهي

حيــث بلــغ حجــم العينة وفــق املعادلــة )300( مفردة، موزعــة على تلــك الإدارات مبا ميثــل كل ن�سبة من كل 
طبقة، كما يو�سح ذلك اجلدول )2(:

جدول )2(: عينة الدرا�شة موزعة ح�شب الوحدات املختلفة يف امل�شت�شفيات اجلامعية

الوحدة
العاملون 

%العدد
%1340 جمتمع الدرا�شة  100
%42اإدارة امل�شت�شفى  14

%86الإدارة املالية والقوى الب�شرية  29
%110اإدارة اخلدمات التمري�شية  36
%62اإدارة اخلدمات الطبية  21

%300املجموع  100

* امل�شدر: اإعداد الباحث، بالعتماد على بيانات مديرية املوارد الب�شرية يف امل�شت�شفيات اجلامعية، الأردن، 2018م.
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م�سادر جمع البيانات:
اعتمدت هذه الدرا�سة على م�سدرين جلمع البيانات هما:

م�سادر ميدانية: مت احل�سول من خاللها على البيانات الأ�سا�سية للدرا�سة من خالل ال�ستبانة التي اأعدها   .1
الباحــث ومت توزيعها على اأفراد عينة الدرا�سة، وتعد ال�ستبانة اأداة جمع البيانات، كما اعتمد الباحث 

على املقابلة ال�سخ�سية املهيكلة بهدف تعزيز تف�سري البيانات التي مت جمعها من خالل ال�ستبانة.
م�سادر ثانوية: اعتمدت الدرا�سة على البيانات الثانوية من خالل الكتب والدوريات والدرا�سات ال�سابقة   .2

ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة، اإ�سافة اإىل الوثائق اخلا�سة بامل�ست�سفيات اجلامعية.
منهج الدرا�سة: 

اعتمــدت هــذه الدرا�ســة على املنهــج الو�سفي التحليلــي، املتمثل يف جمــع وحتليل البيانات من خــالل الدرا�سة 
امليدانيــة، وتعزيزهــا باملقابــالت با�ستخــدام الأ�ساليب الإح�سائيــة املنا�سبــة، اإ�سافة اإىل حتليــل ومراجعة 

امل�سادر الثانوية الذي �سمل مراجعة الكتب والدوريات والدرا�سات ال�سابقة.
الأ�ساليب الإح�سائية: 

مت حتليــل البيانــات من خالل العتماد على برنامج احلزمة الإح�سائيــة للعلوم الجتماعية )SPSS(، حيث 
مت العتمــاد علــى الأ�ساليــب الإح�سائيــة الو�سفية لو�سف بيانــات الدرا�سة، يف حني اعتمــدت الدرا�سة على 

الأ�سلوب الإح�سائي ال�ستدليل لختبار الفر�سيات.
تعريفات متغريات الدرا�سة وكيفية قيا�سها:

تتمثل متغريات هذه الدرا�سة يف الآتي:
عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة: هناك من يعّرف عوامل النجاح احلرجة للجودة   .1
باأنهــا: جمموعة من العوامل التي تدمج وتدفع اإدارة اجلودة ال�ساملة يف اأعمال املنظمة وا�سرتاتيجيتها، 
مبــا ي�سمن تركيز تطبيقها، ودفعها نحو تطبيقهــا بنجاح، بحيث ت�سمن فهم مهمة املنظمة، و�سمان جناح 
 اأدوات التغيــري فيهــا لــكل جــزء وعملية مــن العمليــات فيها، مبــا ي�سمن حتقيــق معايري اجلــودة املاأمولة
وGlobersonا  Zwikaelو  )18 ويعّرفهــا.Aquilani et alا)2017،   .)Oakland, 1993(   
)2006، 5( باأنها: اأداة ت�ستخدمها ل�سمان جناح اجلودة يف املنظمة التعليمية، تدخل يف جميع اأجزائها، 
وتبــداأ بتعريف هــذه العوامل ثم اإدراجها �سمــن العمليات التنفيذية يف املنظمــة، بحيث تتمكن املنظمة 
مــن تعريف التهديدات والفر�ــص يف بيئة اأعمالها، من خالل تطوير معايــري خا�سة، ت�سمن تطبيق اإدارة 
اجلــودة ال�ساملة بكفــاءة، وت�سمل حتليــل بيئة الأعمال وحتليــل ال�سناعة، وحتليــل املناف�سني، وحتليل 
 Titchenو Clegg، Rees موقــع اجلامعــة يف ال�سناعة، ودرا�سة ا�سرتاتيجية املنظمة وتطويرهــا. اأما
ا)2010( فقد عّرفها باأنها: توجهات ذات تاأثري يف �سمان حتقيق ال�سرتاتيجية، والتي ت�سمل نظام رقابة 

�ســارم، وقــدرة علــى تقييم وقيا�ــص الأهداف ذات القيمــة بدقة، من خــالل نظام معلومــات جيد، ي�سمن 
تطوير خدمات و�سلع جديدة.

ومــن التعريفات ال�سابقة يت�سح وجود تباين فيما بينها، فقد ركز التعريف الأول على ال�سرتاتيجية كن�ساط 
اأ�سا�سي ل�سمان اجلودة. بينما تناأولها التعريف الثاين كعملية تنفيذية ت�سمن تطوير معايري خا�سة. يف حني 
ركــز التعريــف الثالث على تكامل وتداخل ال�سرتاتيجيات معا. اأما التعريف الأخري فقد ركز على نظام �سارم 
يعمــل علــى حتقيق الأهداف. وخلدمة اأهداف هذه الدرا�سة ميكن تعريف عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج 
جامعــة �سيفلــد وفــق منــوذج Pellow وWilson ا)1993( الذين اأ�ســارا اإىل اأن عوامل النجــاح احلرجة وفق 
منوذج جامعة �سيفلد للجودة ت�سمل التحليل للبيئة اخلارجية، ودعم البحث العلمي، وتطوير قدرات الإدارة 

.)Tambi, 2000( الداخلية، واإدارة ناجحة للطلبة
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ويف هــذه الدرا�ســة يقا�ــص متغــري عوامــل النجــاح احلرجــة وفــق منــوذج جامعــة �سيفلــد للجــودة، الــذي 
مــن خــالل اأبعــاده املختلفــة التــي متثــل مكونــات النمــوذج، الــذي جــاء مــن اأكــر مــن ع�سريــن بعــدا، �سكلت 
مــن  كل  اإليهــا  اأ�ســار  التــي  �سيفلــد،  جامعــة  منــوذج  وفــق  احلرجــة،  النجــاح  لعوامــل  الأ�سا�سيــة   املكونــات 
 Nelsonو Wieleا)1995(،  ا.Schneier et alا)1991(،ا وBrunerا)1995(،   Lee ا  ،Horakا  ،Elzinga
ا)1991( والتــي طبقــت يف كل مــن جامعات الوليات املتحــدة، واململكة املتحدة، وماليزيا. حيــث ااأ�سار للبيئة 

التعليميــة اأن مــن اأهم عوامل النجاح الدور الريادي للقيادة الأكادمييــة والتطوير امل�ستمر، والقيا�ص الدقيق 
للمــوارد والقدرات والتطوير امل�ستمر، واملحافظة على ر�سا الزبائن داخل وخارج اجلامعة، والإدارة الناجحة 
للموارد الب�سرية بكفاءة وفاعلية. وقد اأكدت درا�سة Pellow وWilson ا)1993( اأن عوامل النجاح احلرجة 
وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة هي عوامل تخلق التميز يف تنفيذ اجلودة، وبوا�سطة جمموعة من الأ�سئلة 

التي ت�سمنتها ال�ستبانة كما يو�سح اجلدول )3(.
جدول )3(: كيفية قيا�ض املتغري امل�شتقل للدرا�شة )اأثر عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �شيفلد للجودة( باأبعاده 

املختلفة

عدد الفقراتالبعدم
- 4حتليل وفهم البيئة1  1
- 8متويل البحث العلمي2  5
- 12الإدارة اجلامعية الكفاأة3  9
- 16الربنامج التعليمي4  13
- 20متطلبات الطلبة5  17
- 24ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة6  21

24جمموع الأ�سئلة

اإدارة اجلــودة ال�ساملــة: تعّرف اإدارة اجلــودة ال�ساملة باأنهــا "ثقافة منظميه تقوم علــى اللتزام الكلي   .2
بر�ســا متطلبــات وحاجــات الزبــون، خــالل التطويــر والتح�ســني والبتــكار والإبــداع، ب�ســورة م�ستمرة 
,Kemenade & Hardjono(يف جميــع املجــالت املعرفيــة، تركز علــى النجاح علــى املــدى البعيــد 
 2018, 4(. يف حــني عّرفهــا Shafei ا)2018، 2( باأنها "اأداة لإدارة املنظمة تقوم على التح�سني امل�ستمر 
والأنظمــة التكاملية واملنهــج النظمي، جلودة كل عمليات الإنتاجية لل�سلعــة اأو اخلدمة، لتحقيق التميز 
املوؤ�س�ســي". يف حــني عّرفهــا Oaklandا )1993( باأنهــا منهج علمي منظم �سامل، حلفــظ وحت�سني املوقع 
التناف�ســي لل�سناعــة والقطــاع، وحت�ســني القــدرة علــى التكيــف، وتطويــر الأداء يف املنظمــة، من خالل 
التخطيــط والتطويــر للمهارات واجلانب املعــريف، فالفرد هو من يخلق اجلــودة يف اأي م�ستوى تنظيمي يف 

املنظمة.
ويف هــذه الدرا�ســة يقا�ــص هذا املتغري من خــالل اأبعاده املختلفة، التــي متثل املبادئ الأ�سا�سيــة لإدارة اجلودة 
ال�ساملــة، والتــي يقا�ص تطبيــق اإدارة اجلــودة ال�ساملة يف املنظمة مبــدى حتققها. واجلــدول )4( يو�سح تلك 

الأبعاد والأ�سئلة التي تقي�سها والتي ت�سمنتها ال�ستبانة.
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جدول )4(: كيفية قيا�ض املتغري التابع للدرا�شة )تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة( باأبعاده املختلفة

الأ�سئلة التي تقي�ص البعدالبعد م
29-25الرتكيز على العمالء 1
33-30 الرتكيز على العمليات 2
37-34عملية اتخاذ القرار 3
42-38التح�شني امل�شتمر 4
46-43معاجلة الأخطاء قبل وقوعها5
50-47 اإدارة فعالة للموارد الب�شرية6
55التغذية العك�شية 7  -  51

31جمموع الأ�سئلة 

الدرا�سة امليدانية:
اأدوات الدرا�سة:

1. ال�ستبانة:

اعتمــدت هذه الدرا�سة على ال�ستبانة كو�سيلة اأ�سا�سية جلمع البيانات الأولية للدرا�سة، بهدف حتليل غايات 
الدرا�ســة واختبــار فر�سياتهــا، فقد مت اإعــداد ال�ستبانة بالعتماد علــى املقايي�ص العامليــة ذات العتمادية، 
اإ�سافــة اإىل الدرا�ســات ال�سابقــة ذات العالقــة، وتتكــون ال�ستبانــة من ثالثة اأجــزاء متثل اجلــزء الأول يف 
البيانات الدميغرافية، بينما احتوى اجلزء الثاين فقرات املتغري امل�ستقل املتعلق باأثر عوامل النجاح احلرجة 
للجودة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيه البالغ عددها )24( فقرة، يف حني 
ت�سمن اجلزء الثالث فقرات املتغري التابع للدرا�سة املتعلق بتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة البالغ عددها )31( 

فقرة، وقد �سيغت جميع فقرات ال�ستبانة على مقيا�ص ليكرت اخلما�سي.
قــام الباحــث بتوزيــع ال�ستبانات على عينــة الدرا�سة، وقد لقى الباحــث تعاونا وا�سحا مــن العينة التي قد 
تعــزى اإىل اأن جمتمــع الدرا�ســة جمتمعا تعليميا وبحثيا، حيث كان هناك ا�ستجابــة علمية من جميع مفردات 

العينة. 
وللتاأكد من �سدق ال�ستبانة فقد مت عر�سها على )10( من املحكمني املتخ�س�سني يف جمال اإدارة اجلودة ومناهج 
البحث العلمي والإح�ساء التطبيقي بهدف تقييمها، وقد حظيت مبوافقتهم مع تقدمي بع�ص املقرتحات لتنا�سب 
املقايي�ــص العاملية البيئــة العربية والأردنية.كما مت اختبار ال�سدق التمييــزي لفقرات ال�ستبانة با�ستخدام 
الختبــار التائي للعينــات امل�ستقلة، وكذلك مت اختبار ال�سدق التكويني لفقــرات ال�ستبانة با�ستخدام معامل 
ارتبــاط بري�ســون، وقد وجد اأن جميع الفقرات لكل من اأثر عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد 
للجــودة يف امل�ست�سفيــات اجلامعية وتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة دالــة اإح�سائيا و�سادقة، مما يدل على قوة 

م�ساهمة كل فقرة من فقرات ال�ستبانة يف بناء الدرجة الكلية للمقيا�ص. 
وللتاأكد من ثبات اأداة الدرا�سة فقد مت ا�ستخدام اختبار كرونباخ الفا للثبات للعينة النهائية، حيث بلغ معامل 
%(، وجلميع   90.6( )% كرونبــاخ الفــا للثبــات جلميع فقــرات املتغري التابــع وامل�ستقل علــى التــوايل )92.4 
فقــرات ال�ستبانــة )94.4 %(، وكــون قيمــة املعامل التي تزيــد عن )80 %(، مما يوؤكــد اأن املقيا�ص �سالح 
لقيا�ــص مــا و�ســع من اأجلــه. وقــد مت توزيــع )325( ا�ستبانة على عينــة الدرا�ســة، وا�سرتجعت منهــا )315( 
ا�ستبانــة، وبلغ عــدد ال�ستبانات ال�ساحلة للتحليــل )302( ا�ستبانة، بحيث توافقت مــع حجم العينة املقرتح 

املعتمد من معادلة روبرت ما�سون.

≤
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2. املقابلة: 

مت ا�ستخــدام املقابلــة املهيكلــة هــي الأداة الثانيــة جلمع البيانــات الأولية، حيــث ا�ستخدمت جلمــع البيانات 
ال�سرورية التي ي�سعب احل�سول عليها بوا�سطة ال�ستبانة، وقد مت ا�ستخدام املقابلة املوجهة من خالل اإعداد 

اأ�سئلة مددة مغلقة ومفتوحة، مت ا�ستثمارها يف حتليل نتائج الدرا�سة.
املعاجلة الإح�سائية:

مت ا�ستخدام احلزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS(، كما ا�ستخدم الباحث م�ستوى الدللة النظري 
)0.05( يف اختبــار دللة فر�سياته، ولال�ستخدام البيانات التي مت جمعها لتحقيق اأغرا�ص الدرا�سة واختبار 

فر�سياتها، فقد مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية الو�سفية، وكذلك الأ�سلوب الإح�سائي ال�ستدليل.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

اأول: اخل�سائ�ص الدميغرافية لعينة الدرا�سة:
اجلدول )5( يبني خ�سائ�ص اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب بياناتهم ال�سخ�سية واملهنية.
جدول )5(: خ�شائ�ض اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب بياناتهم الدميغرافية

الن�سبةالعدداملتغري
%211ذكراجلن�ض  79.8

%91اأنثى  29.1
%85اأقل من 29 �شنةالفئات العمرية  28.1

%98من 30 اإىل اأقل من 40 �شنة  32.4
%119من 41 �شنة فاأكرث  39.4

%75دبلوم مهنياملوؤهل العلمي  51.6
%156بكالوريو�ض  61.0
%39ماج�شتري  12.9
%32دكتوراه  10.5

%53طبيب ممار�ض امل�شمى الوظيفي  17.5
%86متري�ض  28.4

%89اإدارة ومالية   29.4
%74خدمات طبية م�شاندة  24.5

%46اأقل من �شنتني�شنوات اخلربة  15.2
%104اأقل من 2 اإىل اأقل من 4 �شنوات  34.4

%152من 4 �شنوات فاأكرث  50.3

يت�سح من اجلدول )5( اأن عينة الدرا�سة توزعت على متغريات الدرا�سة على النحو الآتي:
%(، بينما بلغت ن�سبــة الإناث  فقــد بــني متغــري اجلن�ص ح�ســب اجلــدول )5( اأن ن�سبة الذكــور بلغــت )79.8 
)29.1(، وتعــد ن�سبــة الإناث مقبولة مقارنة مبعظم املوؤ�س�سات التي توجــد يف البيئة العربية، وقد يعود ذلك 
اإىل طبيعــة العمــل يف امل�ست�سفيــات التــي تتطلب وجود تــوازن بني الإنــاث والذكور خا�سة يف جمــال الطبابة 
%( من اإجمايل حجم العينة، بينما  والتمري�ــص، يف حــني اأن الفئة العمرية )29( �سنة فاأقل �سكلــت )28.1 
%(، يف حني بلغت ن�سبة الفئة العمرية  �سكلت الفئة العمرية من )30( �سنة حتى اأقل من )40( �سنة )32.4 
%(، وقد يعود ذلك اإىل الدوران الوظيفي العايل، وخروج الخت�سا�سيني ب�سبب  )40( �سنــة فاأكــر )39.4 
اخلــربة اجليــدة التــي يح�سل عليها العاملــون يف امل�ست�سفيــات اجلامعية، وقلــة الرواتب التــي يدفعها القطاع 
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ال�سحــي يف اجلامعــات مقارنــة بالقطاع اخلا�ــص. اأما املوؤهل العلمي فقــد تبني اأن حملة الدبلــوم املهني ميثلون 
%( مــن حجــم العينــة، بينما ميثل حملــة البكالوريو�ص )61.0%(، يف حني ميثــل حملة الدكتوراه   51.6(
واملاج�ستــري )23.4 %(. ولعــل ذلــك يعــود اإىل املدر�سني اجلامعيــني يف جمال الطــب والتمري�ص، اخلدمات 
الطبية امل�ساعدة والإدارة املالية والقوى الب�سرية، واخلدمات اللوج�ستية الأخرى. اأما امل�سمى الوظيفي فمن 
%(، يف  %(، بينما بلغت ن�سبة املمر�سني )28.4  خالل اجلدول يت�سح اأن ن�سبة الأطباء املمار�سني بلغ )17.5 
حــني بلغــت ن�سبــة الإداريني )29.4 %(، اأما ن�سبة العاملني يف جمال اخلدمــات الطبية امل�ساعدة فقد بلغت 
%( مــن اإجمــايل حجــم العينة. وهذه الن�سب تن�سجم مع ن�سب توزيــع عينة الدرا�سة كممثل جيد   24.5(
جلميع العاملني يف امل�ست�سفى واملعنيني بتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة. اأما �سنوات اخلربة فقد تبني من اجلدول 
%(، بينما بلغــت ن�سبة الذين مدة خدمتهم  )5( اأن ن�سبــة الذيــن مدة خدمتهــم اأقل من �سنتني بلغت )15.2 
%(، وهي الن�سبة تتوافق يف جمموعها بلغت مدة خدمتهم اأربع  مــن �سنتــني اإىل اأقل من اأربع �سنــوات )50.3 
�سنــوات فاأكــر، وقد يرجع ذلك اإىل توافر خربات يف امل�ست�سفيــات اجلامعية من جهة اأن هذه اخلربات جيدة، 

واأنها تتوافق مع الفئات العمرية ون�سبة الدوران الوظيفي فيها.
ثانيا: نتائج اختبار فقرات ال�ستبانة:

1. عوامل النجاح احلرجة للجودة ال�ساملة:

يت�سمــن هذا اجلزء عر�ســا لأهم املتو�سطات احل�سابيــة والنحرافات املعارية التي تتمحــور يف اإجابات عينة 
الدرا�سة وعر�ص اأهمية الفقرات من وجهة نظر عينة الدرا�سة وفق التايل: 

 اأ. حتليل البيئة اخلارجية:
يو�سح اجلدول )6( نتائج حتليل فقرات البيئة اخلارجية.

جدول )6(: نتائج حتليل فقرات البيئة اخلارجية

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

3.7850.8560.757 .�شاهم حتليل البيئة يف معرفة قدرات موؤ�ش�شتك بكفاءة1
4.1521.0020.8304 .مكن حتليل بيئة موؤ�ش�شتك من ر�شم ا�شرتاتيجية جودة فعالة2
3.9560.5260.7912.وفر حتليل البيئة املحيطة مبوؤ�ش�شتك معلومات عززت فعالية القرار3
4.1160.9630.8232.�شاعدت درا�شات البيئة يف تفهم حاجات الزبائن يف موؤ�ش�شتك4
4.3250.6350.865.ميكن من خالل حتليل البيئة من بناء خطة ا�شرتاتيجية للجودة5

3.3710.5520.6742جميع الفقرات

 يتبــني مــن خــالل حتليل فقــرات الــواردة يف جدول)6( بعــد حتليــل البيئة اخلارجيــة اأن الفقــرة اخلام�سة 
""ميكــن مــن خــالل حتليــل البيئــة من بنــاء خطــة ا�سرتاتيجية للجــودة" قد ح�سلــت على اأعلــى متو�سط، 
حيــث بلغ )4.325(، يف حــني جاءت الفقرة الأوىل "�ساهم حتليل البيئة يف معرفــة قدرات موؤ�س�ستك بكفاءة 
بلغ )3.785(، وهي فوق املتو�سط، يف حني بلغ املتو�سط جلميع الفقرات )3.371(، مما  " باقل متو�سط، حيث 

يعك�ص اأهمية حتليل البيئة كمتطلب رئي�ص من متطلبات عوامل جناح اجلودة.
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 ب.متطلبات الطلبة: 
يو�سح اجلدول )7( نتائج حتليل فقرات متطلبات الطلبة.

جدول )7(: متطلبات الطلبة

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

3.3250.9860.665�شاهمت حاجات الطلبة يف توفري برامج اأكادمية منا�شبة للمجتمع. 1
4.2521.1100.8504عززت حاجات الطلبة من توفري اأن�شطة اأكادميية �شمن معايري عاملية.2
3.3110.9620.6622وفرت حاجات الطلبة اأهدافا تعليمية تطبيقية يف امل�شت�شفى.3
4.4520.8540.8904اإدراك حاجات الطلبة عزز من احل�شول على العتماد الأكادميي. 4
4.6981.6350.9396مكن فهم حاجات الطلبة من التطوير والتح�شني امل�شتمر.5

3.1790.6580.6358جميع الفقرات
تبــني مــن خــالل حتليل فقــرات جدول رقــم )7( بعد حتليل حاجــات الطلبــة اأن الفقرة اخلام�ســة "مكن فهم 
حاجــات الطلبــة من التطوير والتح�سني امل�ستمر" قد ح�سلت على اأعلــى متو�سط، حيث بلغ )4.698(، يف حني 
جاءت الفقرة الثالثة "وفرت حاجات الطلبة اأهدافا تعليمية تطبيقية يف امل�ست�سفى" باأقل متو�سط، حيث بلغ 
)3.311(، وهي متو�سطة، يف حني بلغ متو�سط البعد ككل )3.179(، مما يعك�ص اأهمية فهم حاجات ومتطلبات 

الطلبة كمتطلب رئي�ص من متطلبات عوامل جناح اجلودة.
 ج. متويل البحث العلمي: 

يو�سح اجلدول )8( نتائج حتليل فقرات متويل البحث العلمي.
جدول )8(: متويل البحث العلمي

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

3.1210.8520.6242مكن متويل البحث العلمي من رفع جودة التعليم التطبيقي باملت�ش�شفى.1
4.2521.0010.8504عزز متويل البحث العلمي عدد الأبحاث العلمية املن�شورة.2
3.0120.6890.6024وفرت متويل البحث العلمي حلول للم�شكالت قبل وقوعها بامل�شت�شفيات.3
متويل البحث العلمي �شاعد يف حت�شني العمليات الإنتاجية واخلدمية 4

بامل�شت�شفى.
4.0080.7450.8016

4.2531.1950.8506مكن متويل البحث العلمي من التطوير والتح�شني امل�شتمر بامل�شت�شفى.5
3.0071.2210.6014توجد عدد من املوؤ�ش�شات الأهلية التي تدعم متويل البحث العلمي. 6

3.1290.6580.6258جميع الفقرات

تبــني مــن خالل حتليل فقــرات بعد متويــل البحث العلمــي يف جــدول )8( اأن الفقرة الرابعــة "متويل البحث 
العلمــي �ساعــد يف حت�ســني العمليــات الإنتاجية واخلدميــة بامل�ست�سفى" قــد ح�سلت على اأعلــى متو�سط، حيث 
بلــغ )4.253(، يف حــني جاءت الفقرة ال�ساد�سة "توجد عدد من املوؤ�س�ســات الأهلية التي تدعم متويل البحث 
العلمــي" باأقــل متو�ســط، حيث بلــغ )3.007(، وهي يف احلد الأدنى مــن املتو�سطة، يف حني بلــغ متو�سط جميع 
الفقــرات )3.129(، ممــا يعك�ص اأهمية متويل البحث العلمي كمتطلب رئي�ص من متطلبات عوامل جناح النجاح 

للجودة.
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 د. الربنامج التعليمي: 
يو�سح اجلدول )9( نتائج حتليل فقرات الربنامج التعليمي.

جدول )9(: الربنامج التعليمي

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

3.2510.8540.6502ت�شكل موؤ�ش�شتك جلنة متخ�ش�شة لدرا�شة مكونات الربنامج التعليمي. 1
4.1251.2520.825ت�شمم موؤ�ش�شتك اأدوات تقييم الربنامج التعليمي ب�شورة م�شتمرة. 2
3.0120.9860.6024وفرت موؤ�ش�شتك فريق مراجعة داخلية للربامج التعليمية بامل�شت�شفيات. 3
2.7420.7950.5484توفر موؤ�ش�شتك تغذية راجعة حول الربنامج التعليمي لتطويره با�شتمرار. 4
3.2321.0010.6464طابق الربنامج التعليمي حاجات الطلبة امل�شتمرة التغيري. 5

3.1080.7560.6216جميع الفقرات

تبني من خالل حتليل فقرات بعد الربنامج التعليمي يف جدول )9(  اأن الفقرة الثانية "ت�سمم موؤ�س�ستك اأدوات 
تقييــم الربنامج التعليمي ب�سورة م�ستمرة" قــد ح�سلت على اأعلى متو�سط، حيث بلغ)4.125(، يف حني جاءت 
الفقــرة الرابعــة "توفر موؤ�س�ستك تغذية راجعة حول الربنامج التعليمــي لتطويره با�ستمرار " باأقل متو�سط، 
حيــث بلــغ )2.742(، وهــي يف احلد الأدنى مــن املتو�سطة، يف حني يعك�ــص املتو�سط جلميع الفقــرات الذي بلغ 

)3.108( اأهمية الربنامج التعليمي كمتطلب رئي�ص من متطلبات عوامل جناح اجلودة.
 هـ. الإدارة اجلامعية الكفاأة:

يو�سح اجلدول )10( نتائج حتليل فقرات الدارة اجلامعية الكفاأة.
جدول )10(: الإدارة اجلامعية الكفاأة

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

3.0000.5670.6تطبق اإدارتك اجلامعية مناذج عاملية يف اجلودة تالئم بيئة موؤ�ش�شتك.1
4.3211.2520.8642متتلك القيادة اجلامعية �شمات قيادية قادرة على التطوير امل�شتمر. 2
2.6540.9860.5308متتلك القيادة اجلامعية مهارات اإدارية تعزز اإدارة املورد الب�شري. 3
2.8690.7950.5738تعمل القيادة الإدارية على حتقيق ر�شا اإ�شحاب امل�شالح بامل�شت�شفى. 4
2.9891.0010.5978تعمل القيادة الإدارية على ر�شد تغذية راجعة لتح�شني ر�شا الزبائن فيها.5

3.0040.7420.6008جميع الفقرات

يتبني من خالل حتليل فقرات يف جدول )10( بعد برنامج الإدارة اجلامعية الكفاأة اأن الفقرة الثانية "متتلك 
القيــادة اجلامعيــة �سمــات قياديــة قــادرة على التطويــر امل�ستمر" قــد ح�سلت علــى اأعلى متو�ســط، حيث بلغ 
)4.321(، يف حني جاءت الفقرة الثالثة "متتلك القيادة اجلامعية مهارات اإدارية تعزز اإدارة املورد الب�سري" 
باأقل متو�سط، حيث بلغ )2.654(، وهي يف احلد الأدنى من املتو�سطة، يف حني يعك�ص املتو�سط جلميع الفقرات 

الذي بلغ )3.004( اأهمية القيادة اجلامعية الكفاأة كمتطلب رئي�ص من متطلبات عوامل جناح اجلودة.
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 و. ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة:
يو�سح اجلدول )11( نتائج حتليل فقرات ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة.

جدول )11(: ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

2.8560.5540.5712�شاعدت التكنلوجيا احلديثة يف تعزيز التعليم اللكرتوين مبوؤ�ش�شتك. 1
3.8661.3330.7732�شاعدت التكنلوجيا احلديثة يف تبادل املعرفة للتح�شني امل�شتمر يف منظمتك. 2
3.9960.4580.7992ربطت التكنلوجيا احلديثة جميع الأعمال الإدارية �شمن نطاق واحد.3
3.8690.3690.7738�شاعدت التكنلوجيا احلديثة يف تقليل كلفة العملية التعليمية. 4

وفرت تكنلوجيا املعلومات قواعد بيانات عرب النرتنت ح�شنت م�شتويات 5
4.5211.1120.9042اتخاذ القرار.

3.0510.8760.6102جميع الفقرات

تبني من خالل حتليل فقرات بعد التكنولوجيا احلديثة يف جدول )11( اأن الفقرة اخلام�سة "وفرت تكنلوجيا 
املعلومــات قواعــد بيانات عرب النرتنت ح�سنت م�ستويات اتخاذ القــرار " قد ح�سلت على اأعلى متو�سط، حيث 
بلــغ )4.521(، يف حــني جــاءت الفقرة الأوىل "�ساعــدت التكنلوجيــا احلديثة يف تعزيز التعليــم الإلكرتوين 
مبوؤ�س�ستــك" باأقــل متو�سط، حيــث بلغ )2.856(، وهي يف احلــد الأدنى من املتو�سطة، يف حــني يعك�ص املتو�سط 
جلميــع الفقــرات الذي بلــغ )3.051( اأهميــة ا�ستخــدام التكنولوجيا احلديثــة كمتطلب رئي�ص مــن متطلبات 

عوامل جناح اجلودة.
2. تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة:

يت�سمــن هذا اجلزء عر�ســا لأهم املتو�سطات احل�سابيــة والنحرافات املعارية التي تتمحــور يف اإجابات عينة 
الدرا�سة وعر�ص اأهمية الفقرات من وجهة نظر عينة الدرا�سة للمتغري التابع وفق التايل: 

 اأ. اإدارة فعالة للموارد الب�سرية: 
يو�سح اجلدول )12( نتائج حتليل فقرات اإدارة فعالة للموارد الب�سرية .
جدول )12(: اإدارة فعالة للموارد الب�شرية

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

يتم حتديد الحتياجات من املوارد الب�شرية يف �شوء اخلطة ال�شرتاتيجية 1
2.7410.5670.5482لإدارة اجلودة.

3.8651.2520.773يتم ا�شتقطاب واختيار العاملني يف امل�شروع بناًء على اأ�ش�ض تناف�شية.2
3.2350.9860.647ت�شع اإدارة امل�شت�شفى اأ�ش�شا اأو معايري وا�شحة للتعيني بعدالة. 3
3.9650.7950.793ي�شهم تقييم الأداء يف حت�شني قدرات العاملني ومهاراتهم. 4
4.4411.0010.8882تتبنى اإدارة امل�شت�شفى نظام مكافاأت للحفاظ على العاملني من ذوي الكفاءة.5

3.2950.6980.659جميع الفقرات

 تبــني مــن خــالل حتليل فقرات بعــد الإدارة الفعالــة للموارد الب�سريــة يف جــدول )12(  اأن الفقرة اخلام�سة 
"تتبنى اإدارة امل�ست�سفى نظام مكافاأت للحفاظ على العاملني من ذوي الكفاءة" قد ح�سلت على اأعلى متو�سط، 
حيــث بلــغ )4.441(، يف حــني جاءت الفقــرة الأوىل "يتم حتديد الحتياجــات من املــوارد الب�سرية يف �سوء 
اخلطة ال�سرتاتيجية لإدارة اجلودة " باأقل متو�سط، حيث بلغ )2.741(، وهي يف احلد الأدنى من املتو�سطة، 
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يف حــني يعك�ــص املتو�سط جلميع الفقرات الذي بلــغ )3.295( اأهمية الإدارة الفعالة للمــوارد الب�سرية كاأحد 
املكونات الداعمة لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة.

 ب. عملية اتخاذ القرار: 
يو�سح اجلدول )13( نتائج حتليل فقرات عملية اتخاذ القرار.

جدول )13(: عملية اتخاذ القرار

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

3.8580.9890.7716يعتمد امل�شت�شفى اأ�شلوب امل�شاركة يف عملية اتخاذ القرار. 1
3.9891.0580.7978ميتلك امل�شت�شفى قاعدة بيانات الكرتونية تدعم عقالنية اتخاذ القرار.2
3.1580.1140.6316حتدد اإدارة امل�شت�شفى منهجية علمية وقواعد عمل عند اتخاذ القرار. 3

يعتمد اتخاذ القرار على حتليل البيئة املحيطة التي تطور خيارات 4
3.9580.8980.7916ا�شرتاتيجية. 

تر�شد اإدارة امل�شت�شفيات التغذية الراجعة لعملية اتخاذ القرار للتح�شني 5
4.1210.9860.8242امل�شتمر.

3.2450.7230.649جميع الفقرات

تبــني مــن خالل حتليــل فقرات بعد عملية اتخــاذ القرار يف جــدول )13(  اأن الفقرة اخلام�ســة "تر�سد اإدارة 
امل�ست�سفيــات التغذيــة الراجعة لعمليــة اتخاذ القرار للتح�سني امل�ستمر" قد ح�سلــت على اأعلى متو�سط، حيث 
بلغ )4.121(، يف حني جاءت الفقرة الثالثة "حتدد اإدارة امل�ست�سفى منهجية علمية وقواعد عمل عند اتخاذ 
القــرار" باأقــل متو�سط، حيث بلغ )3.158(، وهي يف احلد الأدنى من املتو�سطة، يف حني يعك�ص املتو�سط جلميع 
الفقــرات الــذي بلــغ )3.245( اأهميــة عملية اتخــاذ القرار كاأحــد املكونــات الداعمة لتطبيــق اإدارة اجلودة 

ال�ساملة.
 ج. الرتكيز على العمليات:

يو�سح اجلدول )14( نتائج حتليل فقرات الرتكيز على العمليات.
جدول )14(: الرتكيز على العمليات

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

3.1010.7410.6202يعتمد امل�شت�شفى اأ�شلوب التح�شني امل�شتمر يف ت�شميم العمليات. 1
3.6521.2410.7304حتر�ض اإدارة امل�شت�شفى على تقليل الإجراءات لإحداث التطوير. 2
3.1210.2650.6242حتدد اإدارة امل�شت�شفى منهجية لتقييم اإجراءات العمل ب�شورة م�شتمرة. 3
3.6520.8960.7304تعتمد اإدارة امل�شت�شفى على اإجراءات عمل حتد من الأخطاء املحتملة. 4
3.2150.8260.643تهتم اإدارة امل�شت�شفى بتوفري اأف�شل تكنلوجيا يف العمليات الإنتاجية. 5
4.0120.8590.8024توفر اإدارة امل�شت�شفى و�شائل ات�شال فعالة ل�شمان فاعلية العمليات. 6

3.2400.7130.648جميع الفقرات

تبــني مــن خالل حتليل فقرات بعــد الرتكيز على العمليات يف جــدول )14(  اأن الفقــرة ال�ساد�سة "توفر اإدارة 
امل�ست�سفــى و�سائل ات�سال فعالة ل�سمان فاعلية العمليــات" قد ح�سلت على اأعلى متو�سط، حيث بلغ )4.012(، 
يف حــني جــاءت الفقرة الأوىل "يعتمد امل�ست�سفى اأ�سلوب التح�سني امل�ستمر يف ت�سميم العمليات" باأقل متو�سط، 
حيــث بلــغ )3.101(، وهــي يف احلد الأدنى مــن املتو�سطة، يف حني يعك�ــص املتو�سط جلميع الفقــرات الذي بلغ 

)3.240( اأهمية الرتكيز على العمليات كاأحد املكونات الداعمة لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة.
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 د. التح�سني امل�ستمر: 
يو�سح اجلدول )15( نتائج حتليل فقرات التح�سني امل�ستمر.

جدول )15(: التح�شني امل�شتمر

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

ت�شمن اإدارة امل�شت�شفى تعليم العاملني مفهوم التح�شني امل�شتمر ولكل 1
4.1100.8560.8220امل�شتويات.

تعمل اإدارة امل�شت�شفى على حتديد اأهداف التح�شني امل�شتمر مب�شاركة 2
3.5641.1180.7128العاملني. 

2.5840.5690.5168توفر اإدارة امل�شت�شفى منهجية مناخ عمل منا�شب لتنمية ثقافة اجلودة. 3

تعتمد اإدارة امل�شت�شفى على جتزئة العمليات الكبرية اإىل اأجزاء ل�شمان 4
3.8520.9620.7704فهمها. 

4.3501.0080.8700تهتم اإدارة امل�شت�شفى بتوفري اأف�شل تكنلوجيا يف العمليات الإنتاجية. 5

جتدد اإدارة امل�شت�شفى خرائط العمليات ومناذج حل امل�شكالت للتح�شني 6
4.2311.1180.8462امل�شتمر. 

3.2310.721جميع الفقرات

تبني من خالل حتليل فقرات بعد التح�سني امل�ستمر يف جدول )15( اأن الفقرة اخلام�سة "تهتم اإدارة امل�ست�سفى 
بتوفــري اأف�ســل تكنلوجيــا يف العمليات النتاجية" قد ح�سلت على اأعلى متو�ســط، حيث بلغ )4.350(، يف حني 
جاءت الفقرة الثالثة "توفر اإدارة امل�ست�سفى منهجية مناخ عمل منا�سب لتنمية ثقافة اجلودة" باأقل متو�سط، 
حيــث بلــغ )2.852(، وهي يف احلد الأدنى، يف حني يعك�ص املتو�سط جلميع الفقرات الذي بلغ )3.231( اأهمية 

التح�سني امل�ستمر كاأحد املكونات الداعمة لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة.
 هـ. معاجلة الأخطاء قبل وقوعها: 

يو�سح اجلدول )16( نتائج حتليل فقرات معاجلة الأخطاء قبل وقوعها.
جدول )16(: معاجلة الأخطاء قبل وقوعها

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

3.5580.8980.7116ت�شمن اإدارة امل�شت�شفى ت�شميم عملياتها بحيث متنع حدوث اخلطاأ.1
3.4851.1100.697تعمل اإدارة امل�شت�شفى على ك�شف الأخطاء قبل النتقال للعملية التالية. 2
2.5290.7390.5058توفر اإدارة امل�شت�شفى برامج تدريبية تقلل الوقوع يف الأخطاء. 3
3.6470.8960.7294ت�شتخدم اإدارة امل�شت�شفى نظاما رمزيا جماعيا لتاأ�شري الأخطاء ومواقعها. 4

تعتمد اإدارة امل�شت�شفى اأنظمة فح�ض ل�شمان ك�شف اأي خطاأ يف الوقت 5
4.4421.1180.8884املنا�شب. 

تقوم اإدارة امل�شت�شفى بتغيري اأي اأنظمة عمل ل�شمان تقليل الوقوع يف 6
4.3341.0090.8668الأخطاء. 

3.2010.7570.6402جميع الفقرات

تبــني مــن خالل حتليل فقرات بعد معاجلة الأخطاء قبل وقوعها يف جدول )16( اأن الفقرة اخلام�سة "تعتمد 
اإدارة امل�ست�سفــى اأنظمة فح�ص ل�سمان ك�سف اأي خطــاأ يف الوقت املنا�سب" قد ح�سلت على اأعلى متو�سط، حيث 
بلغ )4.442(، يف حني جاءت الفقرة الثالثة "توفر اإدارة امل�ست�سفى برامج تدريبية تقلل الوقوع يف الأخطاء" 
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باأقــل متو�ســط، حيــث بلغ )2.529( وهــي يف احلد الأدنى، يف حــني يعك�ص املتو�سط جلميع الفقــرات الذي بلغ 
)3.201( اأهمية معاجلة الأخطاء قبل وقوعها كاأحد املكونات الداعمة لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة.

 و.التغذية العك�سية: 
يو�سح اجلدول )17( نتائج حتليل فقرات التغذية العك�سية .

جدول )17(: التغذية العك�شية

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

3.4411.0030.6882ت�شمن اإدارة امل�شت�شفى توفري معلومات عن اأداء عملياتها املختلفة. 1
3.3261.0000.6652تهدف اإدارة امل�شت�شفى من عملية التغذية العك�شية اإىل ت�شحيح الأخطاء. 2
2.4380.8950.4876توفر اإدارة امل�شت�شفى اأدوات تر�شد التغذية العك�شية بهدف التقييم املحايد. 3
4.6470.7210.9294تربط اإدارة امل�شت�شفى نظام التغذية العك�شية بقيا�ض الأداء. 4
2.5421.2270.5084تعتمد اإدارة امل�شت�شفى التغذية العك�شية كو�شيلة لتطوير الأداء. 5

3.1570.7980.6314جميع الفقرات

تبــني من خالل حتليــل فقرات بعد التغذية العك�سية يف جدول )17(  اأن الفقــرة الرابعة "تربط اإدارة اإدارة 
امل�ست�سفــى نظــام التغذية العك�سية بقيا�ص الأداء" قد ح�سلت على اأعلــى متو�سط، حيث بلغ)4.647( يف حني 
جــاءت الفقــرة الثالثة "توفر اإدارة امل�ست�سفــى اأدوات تر�سد التغذية العك�سية بهــدف التقييم املحايد" باأقل 
متو�سط، حيث بلغ )2.438(، وهي يف احلد الأدنى، يف حني يعك�ص املتو�سط جلميع الفقرات الذي بلغ )3.157( 

اأهمية التغذية العك�سية كاأحد املكونات الداعمة لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة.
 ز. الرتكيز على العمالء: 

يو�سح اجلدول )18( نتائج حتليل فقرات الرتكيز على العمالء.
جدول )18(: الرتكيز على العمالء

 الو�سطالفقرة الرقم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الن�سبة
املئوية

4.1190.6580.8238ت�شمن اإدارة امل�شت�شفى حتديد متطلبات وتوقعات العمالء. 1
2.6391.0210.5278ت�شتخدم اإدارة امل�شت�شفى اأ�شلوب م�شاركة العميل يف حتديد معايري اجلودة. 2
3.6460.9960.7292توفر اإدارة امل�شت�شفى اأدوات ملعاجلة �شكاوى العمالء. 3
3.9630.9630.7926ت�شمن اإدارة امل�شت�شفى توفري معايري لقيا�ض جودة خدماتها. 4
3.1001.3360.6200تعتمد اإدارة امل�شت�شفى التكنولوجيا للتوا�شل مع العمالء. 5

3.0990.7540.6198جميع الفقرات

تبــني مــن خــالل حتليل فقــرات بعد الرتكيز علــى العمــالء يف جــدول )18(  اأن الفقــرة الأوىل "ت�سمن اإدارة 
امل�ست�سفــى حتديــد متطلبات وتوقعــات العمالء" قد ح�سلت علــى اأعلى متو�سط، حيث بلــغ )4.119(، يف حني 
جــاءت الفقــرة الثانيــة "ت�ستخــدم اإدارة امل�ست�سفى اأ�سلوب م�ساركــة العميل يف حتديد معايــري اجلودة " باأقل 
متو�سط، حيث بلغ )2.639(، وهي يف احلد الأدنى، يف حني يعك�ص املتو�سط جلميع الفقرات الذي بلغ )3.099( 

اأهمية الرتكيز على العمالء كاأحد املكونات الداعمة لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة.
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ثالثا: اختبار الفر�سيات ومناق�سة النتائج:
يت�سمــن هــذا اجلزء عر�ــص نتائج الدرا�ســة ومناق�ستهــا التي تتمحور حــول ال�ســوؤال الرئي�ص لهــذه الدرا�سة 
واملتمثــل يف "مــا اأثر عوامل النجــاح احلرجة وفق منوذج جامعــة �سيفلد للجــودة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف 
دعــم تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيه، وما م�ستوى تطبيــق هذا املفهوم يف امل�ست�سفيات اجلامعية ؟"، وقد مت 

عر�ص نتائج ومناق�ستها يف �سوء فر�سيات الدرا�سة وهي:
1.الفر�سية الأوىل:

ن�ســت الفر�سيــة الأوىل علــى وجود اأثر كبــري لعوامل النجاح احلرجــة وفق منوذج جامعــة �سيفلد للجودة يف 
امل�ست�سفيــات اجلامعية يف دعم تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيه مقا�ًسا باملتو�سط احل�سابي والن�سبة املئوية، 
ولختبار هذه الفر�سية، فقد مت ا�ستخدام اختبار )ت( T- Test حول املتو�سط النظري )3( للتعرف اإىل اأثر 
عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة يف امل�ست�سفيات اجلامعية التعليمية يف دعم تطبيق 

اإدارة اجلودة ال�سامل فيه كما يو�سح ذلك اجلدول )19(.
جدول )19(: نتائج اختبار )ت( T- Test حول املتو�شط النظري مل�شتوى اأثر عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة 

�شيفلد للجودة

 املتو�سطاملتغريالرتبة
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 ن�سبة
الأثر

 قيمة
t

 م�ستوى
الدللة

عند 0.05 

م�ستوى
الأثر 

%3.3710.552حتليل البيئة اخلارجية1 فوق املتو�شط*68.17.3450.000 
%3.1790.658متطلبات الطلبة2 فوق املتو�شط*64.33.1940.002 
%3.1290.865متويل البحث العلمي3 فوق املتو�شط*63.22.1820.028 
%3.1080.756الربنامج التعليمي4 املتو�شط62.71.5120.142 
%3.0040.742الإدارة اجلامعية الكفاأة5 املتو�شط61.21.0590.299 
%3.0510.876ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة6 املتو�شط61.10.9930.378 

اأثر عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج 
%3.1510.586جامعة �شيفلد للجودة فوق املتو�شط*63.23.5520.001 

  * ذات دللة اإح�شائية.

يت�ســح من اجلــدول )19( اأن هناك اأثرا وا�سًحا لعوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة يف 
امل�ست�سفيــات اجلامعية يف دعم تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيه، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي )3.151( وهو 
اأعلــى مــن املتو�سط النظري ودال اإح�سائيــا، مما يدل على اأن م�ستوى اأثر عوامــل النجاح احلرجة وفق منوذج 
جامعــة �سيفلــد للجــودة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعــم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة فــوق املتو�سط، حيث 
%(، وبذلــك فقد ثبت �سحــة الفر�سية الأوىل. وبالنظــر اإىل التفا�سيل جند اأن بعد  بلــغ م�ستــواه )63.2 
%( وذات دللة اإح�سائية، وهو بذلك الن�ساط  حتليــل وفهم البيئة جــاء يف املرتبة الأوىل مب�ستوى )68.1 
الأكر و�سوًحا يف دعم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف امل�ست�سفيات اجلامعية ح�سب راأي العينة، يليه ن�ساط 
متطلبات الطلبة مب�ستوى )64.3 %(، وذات دللة اإح�سائية، ثم متويل البحث العلمي مب�ستوى )63.2 %(، 
وذات دللــة اإح�سائيــة. اأما بالن�سبــة للربامج التعليميــة والإدارة اجلامعية الكفاأة وا�ستخــدام التكنولوجيا 
 احلديثــة فلــم يظهــر لعوامــل النجــاح احلرجــة وفــق منــوذج جامعــة �سيفلد للجــودة مــن خاللها اأثــر وا�سح
)ذو دللــة اإح�سائيــة( يف دعــم تطبيــق اإدارة اجلــودة ال�ساملــة يف امل�ست�سفيــات اجلامعية، حيــث كان اأثرها 
متو�سًطا ح�سب راأي العينة. وملعرفة م�ستوى اأثر عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة يف 
دعــم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة على م�ستــوى كل بعد من اأبعاد عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة 

�سيفلد للجودة فقد مت ا�ستخدام اختبار )ت( T-Test حول املتو�سط النظري )3( وذلك على النحو الآتي:
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حتليل وفهم البيئة وباقي املتغريات:
اجلــدول )20( يبــني اأثــر عوامــل النجــاح لنموذج جامعــة �سيفلد يف دعــم تطبيــق اإدارة اجلــودة ال�ساملة يف 

امل�ست�سفيات اجلامعية.
جدول )20(: نتائج اختبار )ت( T-Test حول املتو�شط النظري مل�شتوى اأثر حتليل وفهم البيئة

 املتو�سطاملتغري
احل�سابي

 النحراف
املعياري

ن�سبة
الأثر 

قيمة
 t

 م�ستوى الدللة
عند 0.05

م�ستوى
الأثر 

فوق املتو�شط0.000*7.969%3.4052.36567.385اأثر حتليل البيئة اخلارجية

 فوق املتو�شط*2.2100.028%3.1250.80563.1اأثر متويل البحث العلمي

متو�شط1.0430.301%3.0490.78260.4اأثر الإدارة اجلامعية الكفاأة
فوق املتو�شط0.000*7.385%3.1810.85361.68اأثر الربنامج التعليمي
فوق املتو�شط0.000*3.165%3.2040.79064.1اأثر متطلبات الطلبة

متو�شط0.8740.382%3.0780.81860.9اأثر ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة

  * ذات دللة اإح�شائية.

يت�ســح مــن اجلدول )20( اأن هناك اأثرا وا�سًحا ملمار�سة حتليــل وفهم البيئة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعم 
تطبيــق اإدارة اجلــودة ال�ساملة فيه، حيــث بلغ املتو�سط احل�سابــي )3.405(، وهو اأعلى مــن املتو�سط النظري 
ودال اإح�سائيــا، ممــا يدل علــى اأن م�ستوى اأثــر حتليل وفهم البيئــة يف امل�ست�سفيات اجلامعيــة يف دعم تطبيق 
%(، وهذا يدعم �سحــة الفر�سية الأوىل.  اإدارة اجلــودة ال�ساملــة فــوق املتو�سط، حيث بلغ م�ستــواه )67.3 
وفيمــا يتعلق بوجود اأثر ملمار�سة وظيفة متويــل البحث العلمي يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعم تطبيق اإدارة 
اجلــودة ال�ساملــة فيه، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي )3.125(، وهــو اأعلى من املتو�سط النظري ودال اإح�سائيا، 
ممــا يــدل علــى اأن م�ستوى اأثر متويــل البحث العلمــي يف امل�ست�سفيات اجلامعيــة يف دعم تطبيــق اإدارة اجلودة 
ال�ساملــة فــوق املتو�سط، حيث بلغ م�ستــواه )63.1 %(، وهذا يدعم �سحة الفر�سية. كما نلحظ من اجلدول 
)20( اأن هنــاك اأثــرا لالإدارة اجلامعية الكفاأة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة 
اأعلى مــن املتو�سط النظري، ولكنه  %(، وهو  فيــه، اإل اأنــه لي�ص كبرًيا، حيث بلــغ املتو�سط احل�سابي )3.049 
لي�ــص دال اإح�سائيــا، مما يدل على اأن م�ستــوى اأثر الإدارة اجلامعية الكفــاأة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعم 
القوة  اأن فهم ماور  �سبق  ويت�سح مما   .)% تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة متو�سط، حيث بلغ م�ستواه )60.4 
وال�سعــف وحتليــل البيئة املحيطــة والتغريات يف املوؤ�ســرات البيئية �سيعزز القدرة على تطبيــق اإدارة اجلودة 
ال�ساملــة مــن خالل زيادة فعالة للم�ست�سفيات توفر دعما للحلول البتكارية يف مواجهة التغريات وتوفر دعما 
ماليا ب�سكل عام وم�سادر متويل للبحث العلمي تعزز الربامج البحثية من خالل ا�ستقطاب كفاءات بحثية متكن 
من تبني م�ساريع بحثية ت�ساهم يف التطوير امل�ستمر والتغيري يف العمليات والإجراءات مبا ي�سمن ر�سا الزبائن 

ويحقق املعايري العاملية.
يف حني يظهر اأن هناك اأثرا ملمار�سة وظيفة الربنامج التعليمي يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعم تطبيق اإدارة 
اجلودة ال�ساملة فيه ولكنه لي�ص كافيا، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي )3.181( وهو اأعلى من املتو�سط النظري، 
اإل اأنــه لي�ــص دال اإح�سائًيــا، مما يدل على اأن م�ستوى اأثر الربنامج التعليمــي يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعم 
%(. كما يتبني من اجلدول )20( وجود  تطبيــق اإدارة اجلــودة ال�ساملة متو�سط، حيث بلغ م�ستــواه )61.68 
اأثر وا�سح ملمار�سة متطلبات الطلبة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيه، حيث 
بلــغ املتو�ســط احل�سابــي )3.204(، وهو اأعلى مــن املتو�سط النظــري ودال اإح�سائيا، مما يدل علــى اأن م�ستوى 
اأثــر متطلبــات الطلبــة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعــم تطبيق اإدارة اجلــودة ال�ساملة فــوق املتو�سط، حيث 
بلــغ م�ستــواه )64.1 %(، وهــذا يدعــم �سحة الفر�سيــة الأوىل. يف حني نالحظ من اجلــدول )20( وجود 
اأثــر ملمار�سة ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف امل�ست�سفيــات اجلامعية يف دعم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة 
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فيــه اإل اأنــه لي�ــص كبرًيا، حيث بلــغ املتو�سط احل�سابــي )3.078( وهو اأعلــى من املتو�سط النظــري، وهذا يدل 
علــى اأن م�ستــوى اأثر ا�ستخدام التكنولوجيــا احلديثة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف دعــم تطبيق اإدارة اجلودة 
%(. ويوؤكد الباحثــون اأن العتماد على برامج تعليمية عاملية  ال�ساملــة متو�ســط، حيث بلغ م�ستواه )60.9 
مــن حيــث اخلطط الدرا�سية والتطبيق امليداين واملنهاج واأ�ساليب التعليــم واأ�س�ص اختيار املدر�سني واملختربات 
واأدواتها وبرجمياتها مما �سي�ساهم يف تعزيز اجلودة، ونقل التجربة التي متكن من حتقيق النجاح يف اجلودة، 
وعلى اجلامعات وم�ست�سفياتها جمع معلومات عن متطلبات وحاجات الطلبة العلمية وخا�سة التطويرية منها، 

وال�سماح لهم بتغيري ت�سميم الربامج التعليمية مثل تغيري ت�سميم املنتج واخلدمة يف بيت اجلودة. 
2. الفر�سية الثانية:

ن�ســت الفر�سيــة الثانية علــى يوجد اأثر ذو دللــة اإح�سائية لتطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملــة يف امل�ست�سفيات 
اجلامعيــة، ولختبــار هــذه الفر�سيــة فقد مت ا�ستخــدام اختبــار )ت( T- Test حــول املتو�ســط النظري )3( 

للتعرف اإىل م�ستوى تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف امل�ست�سفيات اجلامعية واجلدول )21( يو�سح ذلك.
جدول )21(: نتائج اختبار )ت( T-Test حول املتو�شط النظري مل�شتوى تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة يف امل�شت�شفيات 

اجلامعية

 املتو�سطاملتغريالرتبة
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 ن�سبة
الأثر

 قيمة
t

 م�ستوى
الدللة

عند 0.05 
م�ستوى الأثر

%3.2950.698اإدارة فعالة للموارد الب�شرية 1 فرق متو�شط0.000*65.75.712 
فرق متو�شط0.000*4.562%3.2450.72365.1عملية اتخاذ القرار2
فرق متو�شط0.000*4.548%3.2400.71364.7الرتكيز على العمليات 3
فرق متو�شط0.000*4.318%3.2310.72164.3التح�شني امل�شتمر4
%3.2010.757معاجلة الأخطاء قبل وقوعها5 فرق متو�شط0.000*64.03.573 
%3.1570.798التغذية العك�شية6 فرق متو�شط0.079*63.12.655 
%3.0990.754الرتكيز على العمالء7 متو�شط0.000*61.01.769 

%3.3150.548تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة فرق متو�شط63.85.164 

  * ذات دللة اإح�شائية.
يت�ســح مــن اجلدول )21( اأن هناك تطبيًقا وا�سًحا لإدارة اجلودة ال�ساملة يف امل�ست�سفيات اجلامعية، حيث بلغ 
املتو�ســط احل�سابــي )3.315( وهو اأعلى من املتو�سط النظــري ودال اإح�سائيا، مما يدل على اأن م�ستوى تطبيق 
%(، وهذا  اإدارة اجلــودة ال�ساملــة يف امل�ست�سفيــات اجلامعية فوق املتو�سط، حيث بلغ م�ستــوى تطبيقه )63.8 
يعنــي قبــول الفر�سية الثانيــة، وملعرفة م�ستوى تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملة على م�ستــوى كل بعد من اأبعاد 
عوامــل النجــاح احلرجــة وفــق منوذج جامعــة �سيفلد للجودة فقــد مت ا�ستخــدام اختبــار )ت( T- Test حول 
املتو�ســط النظــري )3(، اجلــدول )22( يبــني م�ستوى تطبيق اأبعــاد تطبيق اجلــودة ال�ساملــة يف امل�ست�سفيات 

اجلامعية.
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جدول )22(: نتائج اختبار )ت( T-Test حول املتو�شط النظري مل�شتوى تطبيق اأبعاد تطبيق اجلودة ال�شاملة يف امل�شت�شفيات 
اجلامعية

 املتو�سطاملتغري
احل�سابي

 النحراف
املعياري

ن�سبة
الأثر 

قيمة
 t

 م�ستوى الدللة
عند 0.05

م�ستوى
الأثر 

%3.1070.762تطبيق بعد الرتكيز على العمالء متو�شط61.81.771.081 

%3.2530.715تطبيق بعد الرتكيز على العمليات فوق املتو�شط0.000* 65.24.548 

%3.3310.723تطبيق بعد عملية اتخاذ القرار فوق املتو�شط*0.000 65.14.554 

%3.3810.732تطبيق بعد التح�شني امل�شتمر فوق املتو�شط*63.84.3120.000 
 تطبيق بعد معاجلة الأخطاء قبل

وقوعها
3.1890.757% فوق املتو�شط0.000*63.83.573 

 تطبيق بعد اإدارة فعالة للموارد
الب�شرية

3.3010.757% فوق املتو�شط0.000*65.93.582 

%3.1980.799تطبيق بعد التغذية العك�شية فوق املتو�شط* 62.92.6450.009 

  امل�شدر: اإعداد الباحث، بالعتماد على نتائج التحليل الإح�شائي، الأردن، 2018م. * ذات دللة اإح�شائية.
يت�ســح مــن اجلــدول )22( اأنه يوجد تطبيق لبعد الرتكيز علــى العمالء يف امل�ست�سفيــات اجلامعية، اإل اأن هذا 
التطبيــق غــري وا�سح، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي )3.107( وهو اأعلى مــن املتو�سط النظري، ولكنه لي�ص دال 
اإح�سائًيــا، وهــذا يــدل على اأن م�ستوى تطبيــق مبداأ الرتكيز على العمــالء يف امل�ست�سفيــات اجلامعية متو�سط، 
%(، كما يتبني من اجلدول )22( اأنه يوجــد تطبيق وا�سح لبعد الرتكيز  حيــث بلــغ م�ستوى تطبيقــه )61.8 
على العمليات يف امل�ست�سفيات اجلامعية، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي )3.253( وهو اأعلى من املتو�سط النظري 
ودال اإح�سائيــا، وهــذا يدل على اأن م�ستوى تطبيق مبداأ الرتكيز على العمليــات يف امل�ست�سفيات اجلامعية فوق 
على  الرتكيز  اإن  حيث  الثانية،  الفر�سية  قبول  يوؤكد  وهذا   ،)% املتو�سط، حيث بلغ م�ستوى تطبيقه )64.2 
العمــالء �سيمكــن من حتقيق غاياتهم مــن خالل بحث علمي منهجي ير�سد اأي تغــريات اأو تبديل يف متطلباتهم 
وحاجاتهــم، التــي تعترب مور برنامــج اجلودة التي �ست�سمح للطلبة يف تغيري العمليــات التعليمية يف اجلانبني 
النظري والتطبيقي �سواء يف امل�ست�سفى اأو املختربات اأو العيادات مبا ي�سمن التح�سني امل�ستمر يف معايري اجلودة 
لتتمكن امل�ست�سفيات من حتقيق املواكبة العاملية بتطبيق معايري عاملية لعل من اأهمها منظمة ال�سحة العاملية. 
يت�ســح مــن اجلدول )22( وجود تطبيق وا�ســح لبعد عملية اتخاذ القرار يف امل�ست�سفيــات اجلامعية، حيث بلغ 
املتو�سط احل�سابي )3.331( وهو اأعلى من املتو�سط النظري ودال اإح�سائيا، وهذا يدل على اأن م�ستوى تطبيق 
مبــداأ عمليــة اتخــاذ القــرار يف امل�ست�سفيات اجلامعية فــوق املتو�سط، حيــث بلغ م�ستوى تطبيقــه )65.1 %(، 
وهذا يوؤكد قبول الفر�سية الثانية. يف حني نلحظ من اجلدول )22( اأن هناك تطبيًقا وا�سًحا لبعد التح�سني 
امل�ستمر يف امل�ست�سفيات اجلامعية، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي )3.381( وهو اأعلى من املتو�سط النظري ودال 
اإح�سائيا، مما يدل على اأن م�ستوى تطبيق مبداأ التح�سني امل�ستمر يف امل�ست�سفيات اجلامعية فوق املتو�سط، حيث 

الثانية. الفر�سية  قبول  يوؤكد  وهذا   )% بلغ م�ستوى تطبيقه )63.8 
يت�ســح من اجلــدول )22( وجود تطبيق وا�سح لبعــد معاجلة الأخطاء قبل وقوعهــا يف امل�ست�سفيات اجلامعية 
حيــث بلــغ املتو�ســط احل�سابــي )3.189( وهو اأعلى مــن املتو�ســط النظــري ودال اإح�سائيا وهذا يــدل على اأن 
م�ستــوى تطبيق مبداأ معاجلة الأخطاء قبل وقوعهــا يف امل�ست�سفيات اجلامعية فوق املتو�سط، حيث بلغ م�ستوى 
تطبيقــه )63.8 %(، وهــذا يوؤكــد قبــول الفر�سية الثانية. كما يتبني من اجلــدول )22( اأن هناك تطبيًقا 
وا�سًحــا لبعد اإدارة فعالة للموارد الب�سرية يف امل�ست�سفيــات التعليمية، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي )3.301(، 
وهــو اأعلــى مــن املتو�سط النظري ودال اإح�سائيا، وهــذا يدل على اأن م�ستوى تطبيق مبــداأ اإدارة فعالة للموارد 
الب�سريــة يف امل�ست�سفيــات اجلامعيــة فــوق املتو�سط، حيث بلغ م�ستــوى تطبيقه )65.9 %(، وهــذا يوؤكد قبول 
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الفر�سية الثانية. اأخريا يت�سح من اجلدول )22( وجود تطبيق وا�سح لبعد التغذية العك�سية يف امل�ست�سفيات 
اجلامعيــة، حيــث بلغ املتو�سط احل�سابــي )3.198( وهو اأعلى من املتو�سط النظــري ودال اإح�سائيا، وهذا يدل 
علــى اأن م�ستــوى تطبيــق مبــداأ التغذية العك�سيــة يف امل�ست�سفيــات اجلامعية فــوق املتو�سط، حيــث بلغ م�ستوى 
%(، وهــذا يوؤكــد قبــول الفر�سية الثانية. اأن اجلــودة ال�ساملة تقوم علــى تقليل الفاقد  تطبيقــه )62.9 
وعدم ال�سماح بوقوع الأخطاء من خالل نظام الإنتاج يف الوقت املنا�سب وحت�سني الرقابة على العمليات، ومنع 
الأخطاء من خالل اكت�سافها قبل ح�سولها، ويتم هذا من خالل نظام انذار مبكر يعتمد على مورد ب�سري كفء 

ومدرب ير�سد اأي تذبذب اأو انحراف يف املقايي�ص واملعايري املعتمدة يف اجلودة.
3. الفر�سية الثالثة:

ن�ســت الفر�سيــة الثالثــة على وجــود اأثر بني عوامــل النجاح احلرجة وفق منــوذج جامعة �سيفلــد للجودة يف 
امل�ست�سفيــات اجلامعيــة يف دعم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة )بو�سفه متغــرًيا م�ستقال(، وم�ستوى تطبيقها يف 
امل�ست�سفيــات اجلامعية )بو�سفه متغرًيا تابًعا(، ولختبار هــذه الفر�سية مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون 

للك�سف عن الأثر، كما يو�سح ذلك اجلدول )23(.
جدول )23(: نتائج اختبار معامل ارتباط بري�شون بني اأثر عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �شيفلد للجودة يف 

امل�شت�شفيات اجلامعية وتطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة فيه

متغريات الرتباط
 الرتكيز

 على
العمالء

 الرتكيز
 على

العمليات

 عملية
 اتخاذ
القرار

 التح�سني
امل�ستمر

 معاجلة
 الأخطاء

قبل وقوعها

 اإدارة فعالة
 للموارد

الب�سرية

 التغذية
العك�سية

 تطبيق
 اإدارة

 اجلودة
ال�ساملة

*0.498*0.271*0.429*0.394*0.350*0.402*0.362*0.484حتليل وفهم البيئة
*0.506*0.335*0.506*0.384*0.349*0.391*0.404* 0.359متويل البحث العلمي

*0.514*0.511*0.302*0.451*0.427*0.367*0.442* 0.389الإدارة اجلامعية الكفاأة
*0.289*0.426*0.405*0.334*0.439*0.361* 0.271*0.297الربنامج التعليمي
*0.254*0.458*0.271*0.249*0.447*0.268* 0.425*0.455متطلبات الطلبة

*0.440*0.261*0.291*0.425*0.396*0.342*0.442*0.336 ا�شتخدام التكنولوجيا 
اأثر عوامل النجاح 

*0.719*0.361*0.584*0.552*0.468*0.661*0.552*0.562احلرجة للجودة

  * ذات دللة اإح�شائية.
يتبــني مــن اجلــدول )23( اأن معامل ارتباط بري�سون بلــغ )0.719( وهو دال اإح�سائًيــا وموجًبا، مما يدل على 
وجــود اأثــر اإيجابــي ودال اإح�سائيــا بني عوامــل النجاح احلرجــة وفق منوذج جامعــة �سيفلد للجــودة بكافة 
اأبعادهــا يف امل�ست�سفيــات اجلامعيــة يف دعــم تطبيــق اإدارة اجلــودة ال�ساملــة، وم�ستــوى تطبيــق اإدارة اجلودة 
ال�ساملة بكافة اأبعادها يف امل�ست�سفيات اجلامعية، واجلدول )23( يو�سح ذلك، مما يدل على وجود اأثر اإيجابي 
ودال اإح�سائيا، وهذا يعني قبول الفر�سية الثالثة، واأن هذه الفر�سية ت�سبه منهج تعزيز ون�سر ثقافة اجلودة 
والتــي اأكــدت اأن اأثر عوامل النجاح ومكوناتها ذات اأثر وا�سح يف تطبيــق اجلودة خا�سة الرتكيز على حاجات 
العمــالء �ســواء الداخليني اأو اخلارجيني، ول ميكــن حتقيق ذلك اإل بتوفري مورد ب�ســري ميتلك ثقافة اجلودة 
والدافعيــة لتنفيذها، مبا يعزز مفهوم اأن الفرد هــو من ي�سنع اجلودة يف منظمته، ويحتاج اإىل تدريب وتاأهيل 
وتطويــر م�ستمــر، يف حني �سيمكن هذا من بنــاء بروتوكولت عمل ومنهجيــات واأدوات لتخاذ القرار مبا يعزز 

اأثر عوامل النجاح يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة.
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4.الفر�سية الرابعة:

ن�ســت الفر�سيــة الرابعة على وجود تاأثري ذي دللة اإح�سائية مب�ستــوى معنوية )5%( ملمار�سة اأبعاد عوامل 
النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة يف امل�ست�سفيات اجلامعية يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة 
فيه، ولختبار هذه الفر�سية فقد مت ا�ستخدام اأ�سلوب النحدار اخلطي املتعدد ملعرفة ما اإذا كان هناك تاأثري 
ملمار�ســة اأبعاد عوامل النجاح احلرجة وفق منــوذج جامعة �سيفلد للجودة يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف 

امل�ست�سفيات اجلامعية،كما يو�سح ذلك اجلدول )24(.
جدول )24(: اأمنوذج النحدار اخلطي املتعدد بني اأثر عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �شيفلد للجودة يف 

امل�شت�شفيات اجلامعية وم�شتوى تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة فيه

متغريات النحدار
املعامل املعيارياملعامل غري املعياري

Beta
)درجة التاأثري( 

قيمة
 T

 م�ستوى
الدللة

عند0.05 
دللة الأثر B اخلطاأ

B  املعياري

تطبيق
اإدارة 
اجلودة
ال�شاملة

0.9840.1755.6130.000الثابت
يوجد تاأثري0.002* 0.1840.0570.2223.216حتليل وفهم البيئة

ل يوجد 0.0820.0520.1191.5650.006متويل البحث العلمي
تاأثري

الإدارة اجلامعية 
ل يوجد 0.0750.0530.1071.4270.120الكفاأة

تاأثري

ل يوجد 0.0850.0530.1191.6080.125الربنامج التعليمي
تاأثري

ل يوجد 0.0820.0520.1181.5780.185متطلبات الطلبة
تاأثري

ا�شتخدام التكنولوجيا 
يوجد تاأثري0.000* 0.1950.0450.2924.344احلديثة

يت�ســح مــن اجلدول )24( وجود تاأثري ذي دللة اإح�سائية، حيث جند اأن تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة تتاأثر 
بدرجــة رئي�ســة با�ستخدام التكنولوجيا احلديثــة ثم حتليل وفهم البيئة، وا�ستخــدام التكنولوجيا احلديثة 
وحتليــل وفهــم البيئة، وعــدم �سحتها فيما يخ�ص بقية الأبعاد، والذي يعــود اإىل عدم ا�ستخدام مناذج عوامل 
النجــاح احلرجــة وفق منوذج جامعة �سيفلد. حيث تبني نتائج الدرا�ســة اأن هناك اأثرا لتحليل وفهم متطلبات 
البيئة يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة التي تعد مورا اأ�سا�سيا من خالل بناء ا�سرتاتيجيات اأعمال امل�ست�سفى 
وخططــه ال�سرتاتيجيــة، وبناء الجتاه ال�سرتاتيجي من خالل التحليــل ال�سرتاتيجي؛ من حتليل القدرات 
واملوارد مبا ميكن من حت�سني عمليات اتخاذ القرار ال�سرتاتيجي والتكتيكي، وحت�سني م�ستويات الإدراك ملعايري 
اجلــودة، مــن خــالل اأدوات التخطيط ال�سرتاتيجــي مبا يح�سن من عمليــات التطوير والإبــداع والبتكار، اأما 
ا�ستخــدام التكنلوجيا فاأ�سبحت وحــدة واحدة ل تتجزاأ عن اجلودة، ومطلبا رئي�سا للتح�سني امل�ستمر وخا�سة 
مــع الثــورة التكنولوجية الرابعــة، واأ�سبحت تلعب دورا هامــا يف تعزيز التناف�سية، وخا�ســة يف عمليات جمع 
املعلومــات واتخاذ القــرارات واأثرها يف العمليات الإنتاجيــة يف امل�ست�سفيات، واأن امل�ست�سفــى الذي ميتلك بنية 
حتتية تكنلوجية قوبة اأقدر على تطبيق معايري اجلودة العاملية، وليزال الأردن يراوح مكانه يف دعم البحث 
العلمي ومتويل امل�ساريع البحثية، كما لزالت الإدارات اجلامعية تخ�سع ملعايري منحازة يف التعيني والختيار.
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االستنتاجات:
تتمثل اأهم ال�ستنتاجات يف الآتي:

اإن م�ستــوى اأثــر عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلــد للجودة يف دعم تطبيق اإدارة اجلودة   .1
ال�ساملة يف امل�ست�سفيات اجلامعية كان فوق املتو�سط، وهذا يعك�ص قدرتها على التقييم ، علما اأن الدرا�سة 
حتــاول اأن تقــدم النمــوذج الــذي لقى جناحــا يف كل من ماليزيــا والوليــات املتحدة واململكــة املتحدة، 
وبالتــايل تو�سلت الدرا�سة اإىل منا�سبة تطبيقه يف البيئــة العربية كنموذج قابل للتطوير ودافع لنجاح 

تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة. 
اإن اأكــرب اأثــر لعوامل النجاح احلرجــة وفق منوذج جامعــة �سيفلد للجودة يف دعم تطبيــق اإدارة اجلودة   .2
ال�ساملــة يف امل�ست�سفيات اجلامعية كان يف ممار�ستهــا لتحليل وفهم البيئة اخلارجية وهو م�ستوى جيد، اإذ 
اإن عمليــة حتليــل املوارد وحتليل ال�سناعة التــي تعمل بها امل�ست�سفيات عزز قدرتهــا على تطبيق اجلودة 
ال�ساملــة كمفهــوم نظــري وعملي، وهذا مــا يتوافق مــع درا�ســة Leidecker وBrunoا)1984(، ودرا�سة 

Oaklandا)1993(.
اإن اأقــل اأثــر لعوامــل النجاح احلرجة وفق منــوذج جامعة �سيفلــد للجودة يف دعم تطبيــق اإدارة اجلودة   .3
ال�ساملة يف امل�ست�سفيات اجلامعية كان يف ا�ستخدام التكنلوجيا احلديثة، حيث بلغ م�ستواه فوق املتو�سط، 
وهي نتيجة �سادمة بالرغم من توافر مظهري للقدرات التكنولوجية والبنية التحتية، اإل اأن ا�ستثمارها 
يف البيئــة العربية والأردنيةليزال قا�ســرا، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة Tambiا)2000(، ودرا�سة 

ال�سورى واآخرون )2018(.
اإن م�ستــوى تطبيــق اإدارة اجلــودة ال�ساملــة يف امل�ست�سفيــات اجلامعيــة كان فــوق املتو�ســط، كمــا تو�سلت   .4
الدرا�ســة اإىل اأن هــذا يعــود اأنــه ل يوجــد اأداة وو�سيلــة )عوامل النجــاح احلرجية( التي تعــزز تطبيق 
قيــم ومبــادئ اجلــودة ال�ساملة املتغــرية، واللتزام فقــط باملعايري التــي تطلبها منظمة ال�سحــة العاملية 
ووزارة ال�سحــة ووزارة التعليــم العــايل، والتــي تعــود وفق ما اأ�ســار العاملــون اأنها ب�سبب �سعــف التمويل 
اأعــداد املراجعــني علــى البنيــة التحتيــة للم�ست�سفيــات، وتتفــق هــذه  املــايل وارتفــاع ال�سغــوط مــن 
وHardjonoا)2018(  Kemenadeا )2006(،اGlobersonو  Zwikael درا�ســة  مــع   النتيجــة 
،. Sahu et alا)2013(، يف حــني مل تتفــق هذه النتيجــة ودرا�سة Pellow وWilsonا)1993(، يف حني 
تتفــق الدرا�ســة جزئيا التي توؤكــد ان التمويل املايل ا�سا�ــص وداعم موؤثر يف جنــاح تطبيق اجلودة حيث 
اكدت الدرا�سة انها تتفق جزئيا مع ان ح�سن ادارة املوارد املالية قد يكون اكر تاأثريا من توافر التمويل  

الكايف ومع �سعف تخ�سي�ص املوارد يف مكانها ال�سحيح ودرا�سة.Elzinga et alا)1995(.
اإن اأكــر مبــادئ اإدارة اجلــودة ال�ساملــة حتقًقــا يف امل�ست�سفيــات اجلامعية هو مبــداأ اإدارة فعالــة للموارد   .5
الب�سريــة، حيث بلغ م�ستواه فوق املتو�سط كواحد من اأهــم املحركات لتحقيق اجلودة. وتو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن الفــرد هــو مــن يخلق اجلودة، واأن املــورد الب�سري الفعال هو اأ�سا�ص البتــكار والإبداع وخا�سة من 
خــالل فرق العمــل كاأ�سا�ص لتطبيق اجلــودة، من خالل التــاآزر وامل�ساركة ال�سمنيــة والظاهرية، وتطوير 
 Baidoun ا )2014(،اElhuniو Ahmad عمليــة اتخــاذ القــرار، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع درا�ســة 
.et alا )2018(، ول تتفــق مــع درا�سة. Elzinga et alا )1995( قد تعود لختالف البيئة التي اأجريت 

فيهما الدرا�ستان.
اإن اأقــل مبــادئ اإدارة اجلــودة ال�ساملة حتقًقــا يف امل�ست�سفيات اجلامعيــة هو مبداأ الرتكيــز على العمالء،   .6
حيــث بلــغ م�ستواه اأقل فــوق املتو�سط، ولعــل هذه النتيجــة توؤكد منطلق ومــربرات هذه الدرا�ســة، اإذ اإن 
امل�ست�سفيــات تعــاين مــن العديد من امل�ســكالت يف الطاقــة ال�ستيعابية اأثــرت على م�ستــوى الرتكيز على 
العميــل، مــن حيــث احلاجات واملتطلبات، وعــدم توافر مناذج علميــة لتعزيز عوامل النجــاح، مثل منوذج 
 �سيفلد، واإهمالها والق�سور يف اإدراك اأهميتها يف البيئة العربية والأردنية، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة

 Aquilani etا )2017(، . اClegg et alاا )2010(، ودرا�سة ال�سويدي )2009(.
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وجــود اأثــر اإيجابي قوي بــني عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلــد للجودة يف دعم تطبيق   .7
اإدارة اجلودة ال�ساملة يف امل�ست�سفيات اجلامعية، وم�ستوى تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة فيه، والذي يوؤكد 
اأن توفــري متطلبــات النجــاح �سيمكن ويعــزز التميز يف تطبيق مبــادئ اإدارة اجلودة ال�ساملــة، وتتفق هذه 
 Pellow 1995(، ودرا�سة( اElzinga et al. ا،)ا)2006 Globersonو Zwikael النتيجــة مع درا�ســة 

وWilsonا )1993(.
وجــود تاأثــري ذي دللة اإح�سائية لكل من بعدي حتليل وفهم البيئة وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف   .8
تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملة، بينما ل يوجد تاأثري ذو دللة اإح�سائية لبقية الأبعاد املتمثلة يف متويل 
البحــث العلمــي والإدارة اجلامعيــة الكفاأة والربنامــج التعليمي ومتطلبــات الطلبة، والــذي يوؤكد �سعف 
ميزانيــة البحــث العلمي التي ل تتجاوز يف الأردن )10 دولر( للفرد، وعــدم توافر اإدارة جامعية متتلك 
مهــارات اإداريــة عالية، يف حني حتتاج اجلامعــات اإىل ف�سل اإدارة اجلامعة املاليــة والإدارية عن الإدارة 
الأكادميية، وتتوافق هذه النتيجة مع درا�سة Claytonا)1995( ومنوذجة العلمي الذي طبق يف جامعة 

ا�ستون من خالل جمال�ص اجلودة التي تتوافق مع جمال�ص احلاكمية يف اجلامعات العربية.
التوصيات:

يف �سوء النتائج التي مت التو�سل اإليها ميكن تقدمي التو�سيات الآتية:
�ســرورة اعتمــاد عوامــل النجــاح احلرجة وفق منــوذج جامعة �سيفلد للجــودة يف امل�ست�سفيــات اجلامعية   .1
خا�ســة، ويف باقي ال�سناعات عامــة، و�سرورة اإجراء اأبحاث تعزز مدى مواءمة النموذج للبيئة العربية، 
وماهيــة الأثر الذي تقوم بــه فيما يخ�ص دعم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملــة يف امل�ست�سفيات اجلامعية. 
وتو�ســي الدرا�ســة بزيادة املخ�س�سات مــن املوازنات للبحث العلمي خا�سة يف جمــال تطبيق مناذج علمية 

جديدة. 
�ســرورة الهتمــام مبمار�سة تطبيق ا�ستخــدام التكنولوجيا احلديثــة، وزيادة تفهم حاجــات ومتطلبات   .2
الطلبــة، وحاجــات �سوق العمل من خالل حتليل م�ستمر للبيئة من خــالل نظام اإداري مي�سح البيئة ويقراأ 
موؤ�سراتها؛ مبا يخدم تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف امل�ست�سفيات اجلامعية، واأن تعمل على خلق دافعية 
قويــة لدى موظفي امل�ست�سفيات اجلامعية، نحو تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة، والعمل على زيادة م�ستوى 
تطبيــق اإدارة اجلودة ال�ساملة بكافة مبادئها، ل�سيما مبداأ الرتكيز على العمالء وفق روؤية ا�سرتاتيجية 

للجودة.
ن�ســر ثقافــة اجلــودة بني جميــع امل�ستويــات الإداريــة يف امل�ست�سفيــات اجلامعيــة ب�سرورة تطبيــق اإدارة   .3
اجلودة ال�ساملة، ل�سيما على م�ستوى الإدارة العليا والو�سطى، والطواقم الفنية التي يتوقف على دعمها 

والتزامها مبفاهيم اجلودة م�ستوى تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف امل�ست�سفيات اجلامعية.
ا�ستثمار الأثر بني م�ستوى اأثر عوامل النجاح احلرجة وفق منوذج جامعة �سيفلد للجودة يف دعم تطبيق   .4
اإدارة اجلــودة ال�ساملــة يف امل�ست�سفيات اجلامعية، وم�ستوى تطبيق اإدارة اجلــودة ال�ساملة فيه، من توفري 
الدعــم املــايل الكايف لتطبيق اإدارة اجلــودة ال�ساملة، والذي �سيقود حتًما اإىل زيــادة م�ستوى تطبيق هذا 
املفهــوم يف امل�ست�سفيــات اجلامعية. خا�سة اأن النتائج اأكدت اأنــه ل توجد فروق يف التطبيق تبعا للجن�ص، 

اأو التعليم، اأو املوؤهل العلمي، وا�ستثمار اخلربات والأعمار الأكرب كم�سدر معريف.
العمــل علــى زيادة ممار�ســة حتليل وفهم البيئة وا�ستخــدام التكنولوجيا احلديثة بدرجــة اأكرب، ل�سيما   .5
واأن اأكــر اأبعــاد عوامــل النجاح احلرجــة للجودة لها تاأثــري يف م�ستوى تطبيق اإدارة اجلــودة ال�ساملة يف 

امل�ست�سفيات اجلامعية.
اإن�ســاء اإدارة متخ�س�ســة بالبحــث عن النمــاذج العاملية يف جمال عوامــل النجاح احلرجــة لتطبيق اإدارة   .6
اجلــودة ال�ساملــة، وتطوير منوذج ينا�سب البيئة العربية من بينها، من خالل بحث علمي مدعوم واإجراء 
 Pyramid model، Business Excellence( مزيــد من الدرا�ســات على مناذج خمتلفة لعل من اأهمها
Model & CSF measures of quality management( يف بيئات خمتلفة وقطاعات اقت�سادية 

خمتلفة.
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مستوى رضا طلبة برنامج التعليم األساسي في كلية التربية بجامعة 
القدس المفتوحة )فرع غزة( عن دراسة مقرر )تغذية اإلنسان( 

الملخص:
هدفــت الدرا�ســة التعــّرف اإىل م�ستــوى ر�ســا طلبة برنامــج التعليــم الأ�سا�ســي يف كلية الرتبيــة بجامعة 
القد�ــص املفتوحــة )فــرع غزة( عــن درا�سة مقرر )تغذيــة الإن�سان(، والك�ســف عما اإذا كان هنــاك فروق ذات 
دللــة اإح�سائيــة بــني درجات التقديــر تعــزى اإىل املتغريات: )اجلن�ــص، وامل�ستــوى الدرا�سي، وفــرع الثانوية 
العامــة(. ولتحقيــق ذلــك اتبــع الباحــث املنهج الو�سفــي التحليلــي بتطبيق ا�ستبانــة مكونة مــن )38( فقرة، 
موزعــة علــى )3( جمــالت على عينة مكونة مــن )64( طالبًا وطالبة مــن الطلبة املعلمني للتعليــم الأ�سا�سي. 
واأظهــرت النتائــج اأن درجة التقديــر الكلية مل�ستوى الر�سا عن درا�سة مقرر )تغذيــة الإن�سان( كانت متو�سطة 
اأ�سلوب التدري�ص( يف الرتبة الأوىل، بوزن ن�سبي %(، جاء فيها جمال )الر�سا عن   عند وزن ن�سبي )53.44 
 )66.97 %(، وبدرجة ر�سا متو�سطة، تاله جمال )الرغبة يف درا�سة املقرر( يف الرتبة الثانية بوزن ن�سبي
)51.53 %(، وبدرجــة ر�ســا متو�سطــة، يليهما جمال )الر�سا عــن املحتوى( يف الرتبة الثالثة، بوزن ن�سبي 
)44.71 %(، وبدرجة ر�سا �سعيفة، ومل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات التقدير 
تعــزى اإىل متغــري )اجلن�ــص، فــرع الثانوية العامــة(، يف حني وجدت فروق تعــزى ملتغري امل�ستــوى وذلك ل�سالح 
امل�ستــوى الثالث يف جمال )الر�سا عــن املحتوى( والدرجة الكلية لالأداة. ويف �سوء ذلك اأو�سى الباحث باإعادة 
النظــر يف حجــم املادة املقررة، والعتماد يف برامج اإعداد معلمي العلــوم على اجلانب التطبيقي لطبيعة العلم 

اأكر من اجلانب النظري.

الكلمــات املفتاحيــة: م�ستوى الر�سا، م�ســاق )تغذية الإن�ســان(، جامعة القد�ص املفتوحــة، الطلبة املعلمون 
للتعليم الأ�سا�سي.
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Satisfaction of Students enrolled in Basic Education 
Program at Al Quds Open University (Gaza) with the Course 

Human Nutrition

Abstract:

The study aimed to determine the level of satisfaction of students enrolled 
in the basic education program at the Faculty of Education at Al-Quds Open 
University (Gaza Branch) with the course (human nutrition). It also aimed 
to identify any statistically significant differences between the degree of 
assessment due to these variables: (gender- level of study - secondary school 
type).  To achieve these objectives, the researcher followed the descriptive 
analytical method by administering a questionnaire consisting of (38) items 
distributed over (3) dimensions to a sample of (64) students. The results 
showed that the total degree of satisfaction with the Human Nutrition course 
was medium at a relative weight (53.44%). The dimension (Satisfaction 
with Teaching Method) came in the first rank, with a medium degree of 
satisfaction and a relative weight (66.97%). The second dimension (interest in 
the course) received a medium degree and a relative weight (51.53%). The 
third dimension (course content) came in the third rank with a low degree and 
a relative weight (44.71%).  There were no statistically significant differences 
between the mean scores due to the variable (gender, secondary school), 
while differences were found due to the study level in favor of the third level 
in course content and the total score of the tool. In light of research results, 
it was recommended reconsidering the size of the prescribed material, and 
relying on practice more than theory when offering programs of preparing 
science teachers.

Keywords: level of satisfaction, human nutrition, Al-Quds Open University, 
prospective teachers in the basic education.
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المقدمة:
مــن امل�سهــور اأن جنــاح الإن�سان يف احليــاة يتوقف على قدرته علــى التوافق والر�سا عــن متطلبات احلياة 
التــي يعي�سهــا، وطريقة تعامله مع البيئة من حوله، كما يرتبط جنــاح الطالب اأو التعر والإخفاق يف درا�سته 
اجلامعيــة علــى قدرتــه على التوافــق الإيجابي مــع احلياة اجلامعيــة وقناعتــه بتخ�س�ســه وبامل�ساقات التي 

يدر�سها.
وملــا كانــت احليــاة اجلامعية بالن�سبة للطلبة جتربة جديــدة خمتلفة عن التجارب ال�سابقــة وفيها الكثري من 
امل�ســكالت واخلربات اجلديدة التــي تتطلب منهم اجتيازها ومواجهتها، فاإن الر�سا عن املقررات التي يدر�سونها 

متثل موؤ�سرًا على تكيفهم العام واإ�سباعهم حلاجاتهم مبا ي�سمن ا�ستمرار اأثر التعليم )حجو، 2015، 285(.
لــذا، يعــد النجــاح الأكادميي للطالــب اجلامعي هدفًا مــن اأهداف اجلامعــة، وارتفاع ن�سبة املدخــالت بالن�سبة 
للمخرجــات اأحــد مقايي�ــص الكفــاءة الداخليــة للجامعــة، وموؤ�ســرًا علــى الإعــداد الأكادميــي والفني اجليد 
للدار�ســني، كمــا تعد قلة مرات الإخفاق يف امل�ساقات التي يدر�سها الطالب اأحد معايري اجلودة لرتباطها مبدى 

متكن الدار�سني من املهام املوكلة اإليهم م�ستقباًل )الفرا، 2010، 232(.
واإذا كانــت عمليــة تطوير املناهــج الدرا�سية لتحديد م�ستــوى جودتها �سرورية، فاإن مناهــج العلوم وامل�ساقات 
املرتبطــة بهــا حتتــل الن�سيــب الأكرب من هــذه العملية، حيــث اإن لهــا اأهميــة ودورا رئي�سا يف تعزيــز الثقافة 
العلميــة، وقيــم املعرفة، كما اأنها ت�سهــم ب�سكل غري مبا�سر يف تقدم وازدهار �ستى املجــالت التي تهتم بالأفراد 
واملجتمعــات، لــذا جند اأغلب البلــدان تقوم من حني لآخر باإجراء حتديثات واإ�سالحــات يف املناهج، �سواء كان 
علــى م�ستــوى الأهــداف اأو املحتوى اأو اأ�ساليــب التدري�ص والو�سائــل العلمية املرتبطة بهــا اأو تقييمها )ال�سايع 

و�سنيان، 2006، 321(.
ورغــم اأهميــة م�ساقــات العلوم يف حيــاة الطلبة/املعلمني يف اجلامعــات خا�سة طلبة التعليــم الأ�سا�سي،  اإل اأن 
الواقــع ي�ســري اإىل اأن الطلبة ذوي اخللفيــة الأدبية يعانون من �سعوبات و�سعف يف م�ستــوى التح�سيل ملقررات 
العلوم وال�سحة وتغذية الإن�سان، وذلك وفق ما اأثبتته درا�سة الفرا )2010(، ودرا�سة حجازي )2018(، مما 
انعك�ــص علــى اأداء الدار�سني اأثناء فــرتة الرتبية العملية نظرًا ل�سعف قناعاتهم بالكــم املعريف الذي يت�سمنه 
املقــرر، الأمــر الــذي ي�ستدعي اإعادة النظــر يف طبيعة هذه امل�ساقــات اأو يف اآلية طرحها علــى الطلبة من ذوي 

اخللفيات الأدبية للتعليم الثانوي.
يعــد مقــرر )تغذية الإن�ســان(، واملرقــم بالت�سل�سل )3104(، مــن مقررات جامعــة القد�ص املفتوحــة املوحدة 
مــن امل�ساقات الزاخــرة باملعلومات واملعارف العلمية البحثيــة، واملكونة من )8( وحــدات درا�سية، اأولها وحدة 
)ج�سم الإن�سان(، وت�سمل التطور التاريخي لعلم التغذية، وم�سطلحات علم التغذية والغذاء، ووحدات البناء 
الكيميائــي، ويليهــا وحدة )الن�سويــات(، وت�سمل اأنواع الن�سويــات وال�سكريات ودور كل منهــا يف اإنتاج الطاقة، 
ثــم وحــدة )الدهــون(، وت�سمل اأنواعهــا وم�سريها بعــد اله�ســم، والأحما�ص الدهنيــة واأنواعها، ثــم الوحدة 
الرابعــة )الربوتينــات(، وت�سمل اأنواعها وتركيبهــا الكيميائي، ووظائفها، وم�سريها عنــد اله�سم، ثم الوحدة 
اخلام�ســة )الطاقــة(، وت�سمل وحــدات الطاقة، والطاقة الناجتــة عن عملية الأي�ص، ثــم الوحدة ال�ساد�سة 
)الفيتامينات(، وت�سمل الفيتامينات الذائبة يف الدهون واملاء واأ�سباه الفيتامينات، ثم الوحدة ال�سابعة )املاء 
والعنا�ســر املعدنيــة(، واأخريًا الوحــدة الثامنة )التغذية خالل دورة حياة الإن�ســان(، وت�سمل اأنواع الأطعمة 

الالزمة لالأطفال الر�سع، والأمهات املر�سعات، واأطفال يف اأعمار خمتلفة.
وهــذا الكــم مــن املعلومات واملهــارات، املطالب فيها الطالــب/ املعلم، لي�ســت بالكم الي�سري الذي ميكــن اأن يتقبله 
الطالــب خــالل ف�سل درا�سي واحــد، وذلك لعتبارات، اأ�ســارت اإليها الدرا�سات احلديثة، مــن اأن املفهوم العلمي 
غالبــًا مــا ي�ستقر يف الذاكرة البعيدة، فعندما يتمكن الطالب من التعــّرف اإىل املفاهيم الأ�سا�سية، تزداد ن�سبة 
ر�ساه عن املقرر، وتزداد فر�ص النجاح اأمامه يف الدرا�سات الأعلى )تي�ص، 2006، 67(. وعليه تهدف الدرا�سة 
احلاليــة التعّرف اإىل م�ستوى ر�ســا طلبة برنامج التعليم الأ�سا�سي يف كلية الرتبيــة بجامعة القد�ص املفتوحة 

)فرع غزة( عن درا�سة مقرر)تغذية الإن�سان(.
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
يتفــق خــرباء املناهــج وطرائــق التدري�ــص علــى اأن اآراء الدار�ســني وت�سوراتهــم، وم�ستــوى ر�ساهم حول 
مناهجهــم الدرا�سيــة، واجتاهاتهم نحوها، يجب اأن تعطى الهتمام الــكايف، باعتبارهم امل�ستفيدين من حدوث 

اأي تطوير فيها، ومن ثم يجب األ نغفل م�ستوى الر�سا لديهم عند اإجراء اأي عملية لتقومي املناهج.
وملــا كان الباحــث من املدر�سني ملقرر)تغذية الإن�سان( يف جامعــة القد�ص املفتوحة، وقد لحظ تذمرًا من قبل 
الطلبة امل�سجلني له خا�سة طلبة العلوم الإن�سانية )الأدبي(، الذين يرون اأن هذا املقرر مبا �سمل من م�سطلحات 
ورمــوز ومعــادلت وعمليات ح�سابية، ميثــل مهمة �سعبة، فقد وجد اأنه من ال�ســروري البحث يف م�ستوى الر�سا 
عن درا�سة امل�ساق، وتاأ�سيل ذلك علميًا خا�سة بعد ا�ستطالع اآراء جمموعة من الزمالء يف اجلامعة حول عزوف 
الطلبة عن الت�سجيل له، وتقدمي جملة من التو�سيات لذوي الخت�سا�ص كمحاولة لتجويد املخرج التعليمي.

وعليه تتحدد م�سكلة الدرا�سة احلالية يف الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�سي الآتي:
ما م�ستوى ر�سا عينة من طلبة برنامج التعليم الأ�سا�سي يف كلية الرتبية بجامعة القد�ص املفتوحة )فرع غزة( 

عن درا�سة مقرر)تغذية الإن�سان(؟
 وتفرع من هذا ال�سوؤال الرئي�سي الأ�سئلة الفرعية الآتية:

1 - مــا درجــة تقدير عينة من طلبــة برنامج التعليم الأ�سا�سي بجامعة القد�ــص املفتوحة مل�ستوى الر�سا عن 
درا�سة مقرر )تغذية الإن�سان(؟

2 - هــل توجــد فــروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستــوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�سطــات درجات تقدير 
اأفــراد العينة مل�ستوى الر�سا عــن درا�سة املقرر املذكور تعزى اإىل املتغــريات: )اجلن�ص، امل�ستوى الدرا�سي، 

وفرع الثانوية العامة(؟
فرضيات الدراسة:

ينبثق عن ال�سوؤال الثاين الفر�سيات الآتية:
ل توجــد فــروق ذات دللــة اإح�سائية عند م�ستــوى دللــة )α  ≤ 0.05( بني متو�سطــات درجات تقدير   -

اأفراد العينة مل�ستوى الر�سا عن درا�سة املقرر املذكور تعزى اإىل متغري اجلن�ص )ذكر – اأنثى(.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد   -

العينة مل�ستوى الر�سا عن درا�سة املقرر املذكور تعزى اإىل متغري امل�ستوى )الثالث – الرابع(.
ل توجــد فــروق ذات دللــة اإح�سائية عند م�ستــوى دللــة )α  ≤ 0.05( بني متو�سطــات درجات تقدير   -
اأفراد العينة مل�ستوى الر�سا عن درا�سة املقرر املذكور تعزى اإىل متغري فرع الثانوية العامة )علمي، اأدبي، 

اأخرى(.
أهداف الدراسة:

هدفت الدرا�سة اإىل:
- التعّرف اإىل درجة تقدير عينة من طلبة برنامج التعليم الأ�سا�سي بجامعة القد�ص املفتوحة للر�سا عن   1

درا�سة مقرر )تغذية الإن�سان(.
2 - الك�ســف عمــا اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�سائيــة عند م�ستوى دللة )α  ≤ 0.05( بني متو�سطات 
درجــات تقديــر اأفــراد العينة مل�ستــوى الر�سا عن درا�ســة املقرر املذكور تعــزى اإىل املتغــريات: )اجلن�ص، 

امل�ستوى الدرا�سي، وفرع الثانوية العامة(.
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أهمية الدراسة:
Ԁ :الأهمية املو�سوعية

تاأتــي هــذه الدرا�سة ا�ستجابة للتوجهــات احلديثة التي دعت اإىل ربط التعليم باخلــربات ال�سابقة، وتدري�ص 
العلــوم بت�سل�ســل املفاهيم وتطورهــا، كما اأنها تاأتــي من اأهمية الر�سا عــن التعلم يف مراحــل التعليم املختلفة، 
علــى اعتبــار اأن اإك�ساب املفاهيم بالر�سا يعد هدفًا من اأهــداف تدري�ص العلوم، ويف نف�ص الوقت من اأ�سعب املهام 

الرتبوية املنوطة بتدري�ص العلوم.
Ԁ :الأهمية التطبيقية

ميكــن اأن تفيد نتائــج الدرا�سة يف توجيه اأنظار امل�سوؤولني عن برنامج الرتبيــة بجامعة القد�ص املفتوحة   -
نحو ميول واجتاهات الدار�سني وقيا�ص م�ستوى الر�سا الذي يعد موؤ�سرًا على جودة املخرجات التعليمية، 
وتزويدهــم بالتو�سيــات الالزمة لإ�سباع الحتياجــات الهادفة اإىل حت�سني اجتاهاتهــم نحو تعلم العلوم 

وتعليمها.
رفد املكتبة الفل�سطينية بدرا�سة متخ�س�سة – قد تعترب الأوىل من نوعها يف حدود علم الباحث- تتجه   -

نحو اأهمية رغبات الطلبة يف حت�سني التعلم الذي يقودهم اإىل التطور املعريف وممار�سة اللغة العلمية.
مــن املتوقــع اأن ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة الباحثون يف توفري اأداة لقيا�ــص م�ستوى الر�سا عن تعلم م�ساق   -

معني، وكذلك اأع�ساء هيئة التدري�ص يف حتديد اجتاهات وميول الطلبة نحو تعلم العلوم وتعليمها.
حدود الدراسة:

تتحدد الدرا�سة احلالية باحلدود التالية:
حــد املو�ســوع: حتديــد م�ستــوى الر�سا عن درا�ســة م�ساق )تغذيــة الإن�سان( الذي وزنــه الن�سبي )3(  	•
�ساعات معتمدة، ويتكون من )8( وحدات درا�سية لدى طلبة التعليم الأ�سا�سي بجامعة القد�ص املفتوحة.

التعليمية. غزة  – منطقة  املفتوحة  القد�ص  جامعة  املوؤ�س�سي:  احلد  	•
غزة. مافظة  املكاين:  احلد  	•

للم�ساق. امل�سجلني  الطلبة  من  عينة  الب�سري:  احلد  	•
الثــاين الدرا�ســي  الف�ســل  خــالل  الدرا�ســة  هــذه  مــن  امليــداين  ال�ســق  تطبيــق  مت  الزمــاين:  احلــد  	•"

 2017 /2018م.
مصطلحات الدراسة:

Ԁ :م�ستوى الر�سا
يعّرفــه الفــرا )2010، 240( باأنــه: "ن�ســق مــن ال�سلــوك الإيجابــي اأو ال�سلبــي، وامل�ساعــر التف�سيليــة اأو غري 

التف�سيلية، بالقرتاب اأو البتعاد نحو تعلم م�ساق معني".
ويعّرفــه الباحــث اإجرائيًا باأنه: )جمموعة امل�ساعر جتاه تعلم مقرر تغذيــة الإن�سان، والتي تتحدد بالإقبال 
عليــه اأو اإ�سبــاع احلاجــات منه، والتي تقا�ــص بالدرجة التي يقدرهــا اأفراد العينة علــى ال�ستبانة املعدة لهذا 

الغر�ص(.
Ԁ  :)مقرر )تغذية الإن�سان

يعّرفــه الباحــث اإجرائيًا باأنه: )اأحد املقررات املطلوبة يف برنامــج التعليم الأ�سا�سي يف كلية الرتبية بجامعة 
القد�ــص املفتوحــة والــذي رقمه )3104( بــوزن ن�سبــي )3( �ساعات معتمــدة، واملكون من )8( وحــدات ت�سمل 

معلومات ومفاهيم دقيقة ومو�سعة حول الغذاء ومكوناته الكيميائية(.
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Ԁ :الطلبة املعلمون يف برنامج التعليم الأ�سا�سي
يعّرفهــم الباحــث اإجرائيًا باأنهم: )هــم الطلبة امللتحقون بربنامج التعليم الأ�سا�ســي يف كلية الرتبية بجامعة 
القد�ــص املفتوحــة، الذيــن يتوقع اأن يكونوا معلمــني يف املدار�ص الأ�سا�سية بعد النتهاء مــن متطلبات الربنامج 

الدرا�سي املطروح يف الكلية(.
الخلفية النظرية للدراسة:

ملــا كان تعلــم العلوم ميثل جزءًا من الثقافة العلميــة والتكنولوجية يف كل جمتمع؛ فقد مت تطوير مناهج 
العلــوم ونفــذت م�ساريــع يف اأنحاء خمتلفة مــن العامل، ومــن الأمثلة على ذلــك م�سروع تطويــر تدري�ص مناهج 
علــوم احليــاة )Biological Science Curriculum Study-BSCS( يف الوليــات املتحــدة الأمريكيــة 
عــام 1958م، وم�سروع نافيلد لتطوير مناهج علوم احلياة )Nuffied( يف اإجنلرتا، وم�سروع اليون�سكو لتطوير 
تدري�ــص علوم احليــاة يف اأفريقيا، وم�سروع كا�ص لتطويــر تدري�ص علوم احليــاة )Caas(، وم�سروع اأكادميية 
العلــوم الأ�سرتالية لتطوير علوم احلياة، وم�سروع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لتطوير تدري�ص 
علــوم احلياة بالــدول العربية عام 1972م، وقد متيزت جميع هذه امل�ساريــع بخ�سائ�ص م�سرتكة يف الأهداف، 
منها الرتكيز على تكامل درا�سة علوم احلياة مع املوا�سيع الأخرى، واتفقت هذه امل�ساريع يف كثري من الأهداف 

التعليمية، ومن اأهمها: تف�سري وفهم مظاهر احلياة )ال�سنباين، 2006، 111(.
لكن رغم كل اجلهود ال�سابقة واحلالية، ويف ظل الواقع الفعلي، اأثبتت العديد من الدرا�سات مثل درا�سة عو�ص 
)2005( التي اأ�سارت اإىل اأن عزوف الطلبة عن الهتمام بدرا�سة املقررات العلمية، �سواء تخوفًا منه اأو خوفًا 
مــن عــدم م�سايرة لالأقــران، ودرا�سة اأبو �ســرخ )2015( التــي اأثبتت عــزوف الطلبة عن اللتحــاق بالأق�سام 
العلميــة ب�سبــب املقررات العلمية فيها، ودرا�سة عمر )2009( التي اعتربت اأن الهدف الرئي�ص لتنمية املهارات 
العلميــة لــدى الطلبة معلمي العلــوم هو م�ستوى الر�ســا عما يدر�سونــه، وتعزيز الجتاه نحو املقــررات، ولي�ص 

التح�سيل العلمي فيها، اأو اجتيازها فقط.
�سعوبات تعلم مقررات العلوم:

اإن معظم املناهج العلمية تتطلب التعامل مع العمليات العقلية العليا؛ لأن غالبيتها تتعامل مع مفاهيم جمردة، 
لذلــك حتتــاج اإىل التطبيق ب�سكل اأ�سا�سي، فجوهر العلم يكمــن يف العالقات الع�سوية بني النظرية والتطبيق، 
وهــذا مــا يعتربه طلبــة العلوم الإن�سانيــة )الأدبي( اأمرا �سعبا، لذلــك يحبذون درا�سة العلــوم الإن�سانية على 

ح�ساب املقررات العلمية.
لذلــك كانــت ومل تزل امل�سكلــة الأ�سا�سية لدى م�سممــي مناهج العلــوم ومدر�سيها تتمثل يف جعــل العلوم قابلة 
للفهم ويف متناول اجلميع، حتى ت�سبح ممتعة اأي�سًا جلميع الطلبة، خا�سة واأن العلوم ينظر لها على اأنها املجال 
الــذي يرتــاده املحظوظون الذيــن يعرفون كيف يتعلمون، لكــن فر�ص تعلم العلوم على بع�ــص الطلبة كمتطلب 
لإعدادهم كمعلمني، دون رغبة منهم يف ذلك، وعليه كان لتعلم العلوم جمموعة من ال�سعوبات متنوعة امل�سادر، 

حددتها )�سرور، 2016، 16( يف اجلوانب الآتية:
�سيــوع الطريقــة التقليديــة يف التدري�ــص املتمثلــة يف املناق�سة والت�سميــع، و�سيطرة املعلــم وموريته يف   -

التعليم.
اعتماد املحتوى على كتاب مرجعي واحد كمحور اأ�سا�سي من حيث املعلومات والتقومي.  -

تهمي�ــص بع�ص الأهداف، حيث كانت اأهداف التدري�ــص مقت�سرة على املعلومات وبع�ص العمليات الب�سيطة   -
لي�ص اإل، و�سعف وعي الطلبة لها. 

املمار�سات ال�سفية املرتبطة باأن معظم الأ�سئلة املطروحة تكون من قبل املعلم، واأن فر�ص التعلم �سعيفة   -
ل تتعدى احلفظ وال�ستظهار.
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ويف نف�ص ال�سياق اأكد McCormack ا )1992( اأن اأهم امل�سكالت التي تعرت�ص تعلم العلوم، تتمثل فيما ياأتي:
�سعف املواءمة بني اأعداد الطالب يف �سفوف العلوم مع الوقت وكثافة املحتوى، واملواد والأدوات الالزمة.  -

الرتكيز الوا�سح على النظرية والعلوم البحتة مع التغا�سي عن التطبيقات العملية يف العامل الواقعي.  -
�سعف ارتباط الكتب واملقررات بالنواحي الجتماعية والتاريخية والأبعاد الإن�سانية يف العلوم.  -

�سعــف البنيــة الرتاكميــة للطلبة خا�ســة يف املرحلة اجلامعية، والكــره )عدم الر�سا( املــوروث لدرا�سة   -
املقرر.

وقــد اأ�ســارت العديد من الدرا�ســات، مثل درا�سة اأبو عمــرة )2013( ودلول )2013( ودرا�ســة Tsai ا)2006(، 
اإىل واقــع غــري م�سجع، ومتدن ن�سبيًا لواقــع تدري�ص مقررات العلوم يف اجلامعات ب�ســكل عام، خا�سة املرتبطة 
مبتطلبات الكليات، ولي�ست متطلبات التخ�س�ص، حيث وجدوا اأن اأهم مظاهر ال�سعوبات يف واقع تعليم مقررات 

العلوم تتمثل مبا ياأتي:
الطلبة ل يفهمون املفاهيم العلمية الأ�سا�سية فهمًا عميقًا.  -

ل يربطون املفاهيم العلمية بالظواهر الكونية اأو الوجود اأو حياتهم اليومية وبيئتهم املعا�سة.  -
يحفظون امل�سطلحات واملفاهيم دون ا�ستيعاب، مع عدم الر�سا عن املحتوى.  -

يحمل الطلبة، خا�سة ذوي اخللفيات الأدبية )الثانوية الإن�سانية( اجتاهات علمية �سلبية نحو العلوم.  -
دافعية الطلبة �سعيفة لتعلم العلوم م�ستقباًل.  -

لــذا يــرى Hurd ا )2005، 285(، كبــري الرتبويــني العلميــني يف الوليــات املتحدة، اأنه مــن الواجب البحث يف 
دواعــي اإ�ســالح تعليم العلوم ومناهجهــا وتدري�سها، وذلك وفــق جمموعة من امل�سوغات واملــربرات حتدد يف اأن 
دافعيــة معلمــي العلوم منخف�سة لتعليم العلوم، لأنهم ل يدركون الإثارة التي ت�سكلها درا�سة العلوم وتدري�سها، 

وكذلك الفتقار اإىل مناهج اأو مقرر يلبي رغباتهم واحتياجاتهم، مما يوجب تعديله وتطويره واإ�سالحه.
واقرتح زيتون )2010، 299( جمموعة من املقرتحات العامة للحد من ال�سعوبات التي تواجه الطلبة املعلمني 

يف كليات الرتبية، وهي كما ياأتي: 
- مواءمة املنهاج مع التعليم والتقييم والرتكيز باجتاه التفكري التحليلي.  1

2 - حفز وا�ستثمار دافعية الطلبة على التعلم، مع التاأكيد على م�سوؤوليتهم عن التعلم.
- تعزيز ربط خربات خارج الدر�ص بخربات التعلم والتح�سيل الأكادميي.  3

- تاأكيد الإطار العام الأ�سا�سي يف جمالت احلياة املختلفة.  4
ويف هــذا اجلانــب تو�سي NSTA ا )2003، 17( ب�سرورة ت�سمن برامج اإعداد معلمي العلوم يف اجلامعات )كليات 
العلــوم الرتبويــة( مو�سوع طبيعــة العلم يف ثنايا مناهج العلــوم جميعها، واأن يعطى املعلمــون فر�سًا مت�ساعفة 
لدرا�ســة وحتليل الأدبيات املتعلقة بطبيعة العلم، ومناق�سة املو�سوعات والتقارير ذات العالقة بطبيعة العلم 
يف امل�ساقــات والندوات واحللقات الدرا�سية، وقراءة الدوريات واملجالت العلمية، وح�سور املوؤمترات املهنية يف 

العلوم وتوظيفها لفهم طبيعة امل�ساقات بطريقة حتقق الر�سا عنها.
وعلــى هــذا الأ�سا�ص ظهرت درا�ســات واأبحاث كثــرية لقيا�ص ر�سا امل�ستفيديــن من عملية التعلــم كرافد مهم يف 
عمليــات تطويــر املنتــج، وتطوير املناهــج واخلدمات، حيث ت�ستنــد فل�سفة هــذه الدرا�سات على مقــدار الر�سا 

املدرك، وما يولده من �سعادة داخلية للفرد يف اأثناء وبعد تلقي اخلدمة )�سرور، 2016، 13(.
فال�سعــور بالر�ســا نحــو درا�ســة مقــرر مــدد ي�سهــم يف حتقيــق ال�سعــادة الداخليــة للفــرد، والتــي تزيــد من 
احتمــالت ا�ستقــراره، ونظرتــه الإيجابيــة لنف�ســه ومــن حولــه، اإ�سافــة اإىل اأهميــة ال�سعــور بالر�ســا، فــاإن 
الر�ســا عــن متــوى املقرر وطريقــة تدري�سه يعــد موؤ�ســرًا بدياًل لتقييم جــودة التعليــم، مبعنى اأنــه لي�ص له 
 عالقــة بالقيا�ســات املقننة لالأداء، فقد ات�ســح اأن الر�سا نادرًا مــا يرتبط بالقيا�ســات املو�سوعية للمخرجات

.)Charbonneau, 2012, 56(
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وجتدر الإ�سارة اإىل جامعة القد�ص املفتوحة تعتمد نظام املزاوجة بني التعليم التقليدي والتعليم الإلكرتوين 
)املدمــج( الذي يتجاوز حدود الزمان واملكان، ويوفــر فر�ص التعليم والتعلم بتكلفة مالئمة، ويقوم على املقرر 
الدرا�سي املطبوع واملحا�سرات ال�سفية، واللقاءات والمتحانات الوجاهية، ومرتكزات التعلم الذاتي، ويوظف 
التكنولوجيــا احلديثة يف العملية التعليمية، وبخا�سة التعلم الإلكرتوين باأدواته وو�سائله كافة، باأ�سلوب من 
التعليم املربمج والأن�سطة العملية والتدريبية خلدمة املتعلم وا�ستقالليته، ولتكون مكملة للقاءات الوجاهية 

�سمن معايري و�سروط اللتحاق باأنظمة التعليم التقليدي واحلديث.
واأن املقرر مل الدرا�سة – تغذية الإن�سان – يف هذا البحث من املقررات املفرو�سة للدرا�سة على طلبة امل�ستوى 
الثالــث اأو الرابــع يف تخ�س�ــص ) التعليــم الأ�سا�سي( يف كلية الرتبيــة يف جامعة القد�ص املفتوحــة، وهو الذي 
يخرج الطلبة املعلمني املوؤهلني لتدري�ص ال�سفوف )1 - 4( يف �سلم التعليم الأ�سا�سي، حيث يهدف تدري�سه اإىل:
تنميــة خــربات مدر�سي ال�سفــوف الأ�سا�سيــة الأوىل وكفاياتهم وتاأهيلهــم علميًا وتربويــًا وعمليًا، حتى   .1

تكون لديهم القدرة على �سغل دورهم الوظيفي واأداء ر�سالتهم الرتبوية.
تزويد الطالب بالأ�سا�سيات والكفايات املعرفية والأدائية الالزمة لتنمية �سخ�سيات الأطفال وثقافتهم   .2

العلمية يف ال�سفوف الأ�سا�سية الأوىل وتطوير قدراتهم وم�ساعدتهم على النماء والتكيف.
م�ساعــدة الطالب على تهيئــة املناخ املنا�سب لعمليــة تربية الأطفال يف ال�سفــوف الأ�سا�سية الأوىل على   .3

اأ�سا�ص من الوعي العلمي )جامعة القد�ص املفتوحة، 2018(.
الدراسات السابقة:

تعددت الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت ر�سا الطلبة عن درا�سة مقرر معني، اأو اجتاهاتهم نحو التعليم يف 
م�ساقــات اأخــرى، اأو ال�سعوبات التي تواجههم، ولكن مل يجــد الباحث – يف حدود علمه - درا�سة تتعلق مب�ساق 

)تغذية الإن�سان(، وفيما يلي عر�ص لبع�ص هذه الدرا�سات، والتي ا�ستفاد منها الباحث يف تاأ�سيل درا�سته.
اأجــرى حجــازي )2018( درا�سة هدفــت التعّرف اإىل درجــة تقدير عينة من طلبة جامعــة القد�ص املفتوحة 
لل�سعوبــات التــي تواجههم يف تعلــم مقرر )العلــوم وال�سحة(، حيث اتبــع الباحث املنهج الو�سفــي/ التحليلي، 
وطبــق ا�ستبانــة مكونــة من )27( فقــرة موزعة على )3( جمالت، وقــد �سملت العينــة)166( طالبًا وطالبة، 
واأظهــرت النتائــج اأن م�ستــوى ال�سعوبة التي يواجههــا الطلبة كانــت متو�سطة بوزن ن�سبــي )54.25%(، واأنه 
ل توجــد فــروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطــات درجات تقدير اأفراد العينة لهــذه ال�سعوبات تعزى اإىل 

املتغريات:)اجلن�ص، وامل�ستوى الدرا�سي(.
اأمــا درا�ســة �سل�ــص )2017( فهدفــت التعــّرف اإىل اجتاهــات وم�ستوى ر�ســا طلبة املرحلــة الأ�سا�سيــة يف كلية 
العلــوم الرتبويــة يف جامعــة القد�ص املفتوحة عن مقــرر )الريا�سيــات العامة(، ولتحقيق ذلــك اتبع الباحث 
املنهــج الو�سفي/التحليلي بتطبيق ا�ستبانة مكونة مــن )32( فقرة على عينة مكونة من )184( طالبًا طالبة، 
واأظهرت النتائج اأن اجتاهات الطلبة نحو مقرر الريا�سيات جاءت مايدة، وم�ستوى الر�سا عن املقرر �سعيفًا، 
كما اأنه يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة مل�ستوى الر�سا عن املقرر 
تعــزى ملتغــري اجلن�ــص، ل�سالح الإنــاث، بينما مل توجد فــروق دالة اإح�سائيــًا تعزى ملتغري )املعــدل يف الثانوية 

العامة(.
واأجــرى Sanders وMorrison-Shetlar ا )2001( درا�سة هدفــت التعّرف اإىل اجتاهات الطلبة نحو تعلم 
مــادة )البيولوجيــا(، ولتحقيــق ذلك اتبع الباحثان املنهــج الو�سفي/ التحليلي بتطبيــق ا�ستبانة على )200( 
طالب وطالبة بجامعة جورج �ساوترن، واأظهرت النتائج اأن اجتاهات الطلبة نحو التعليم لهذه املادة من خالل 
الإنرتنــت--- اأكــر اإيجابيًا مــن الطريقة التقليدية، وي�سعــر الطلبة بارتياح من خــالل التفاعل والتعاون مع 
الزمــالء خــارج غرفة الدر�ــص، واأن م�ستوى ر�سا الطلبة عن اآثار املادة يف مهاراتهــم كان مقبوًل بدرجة كبرية، 
واأن م�ستــوى الر�ســا عن اآليات التقومي اأي�سًا جاء كبريًا، واأثبتت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني 

متو�سطات درجات التقدير لالجتاهات تعزى  ملتغري اجلن�ص، وذلك ل�سالح الإناث.
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واأجــرى الزعبي وبني خلف )2016( درا�سة هدفــت ا�ستق�ساء اأ�ساليب معلمي العلوم يف معاجلة �سعوبات تعلم 
املفاهيــم العلميــة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية، ون�سبة توافقها مع مبادئ التدري�ص ال�سرتاتيجي التي حتقق 
ر�ســا الدار�ســني حــول درا�ســة املفاهيم، وقد ُجمعــت البيانــات باملقابالت ال�سخ�سيــة من )24( معلمــا ومعلمة 
ممــن يدر�ســون العلوم يف منطقة الرمثا الأردنية. واأظهرت النتائــج اأن امل�ساركني مييلون اإىل ا�ستخدام اأ�ساليب 
التدري�ص التي تتمحور حول دور املعلم، والتي تتوافق بدرجة كبرية مع امل�ستوى ال�سطحي من مبادئ التدري�ص 
ال�سرتاتيجــي، وبدرجة متو�سطــة ومنخف�سة مع امل�ستوى العميق منها، واأن اأكــر ال�سعوبات تاأثريا كانت تلك 
املتعلقــة باملعلــم، كما اأنه توجد فروق دالة اإح�سائيا يف معاجلــة ال�سعوبات تعزى لعامل اجلن�ص، وذلك ل�سالح 

الإناث. 
واأجــرى Vasconcelos، Torres، Moutinho، Martins وCostaا)2015( درا�ســة هدفــت التعــّرف اإىل 
حتديــد ال�سعوبــات التي تواجه املعلمني عند تعليــم العلوم يف الربتغال، ولتحقيق ذلــك اتبع الباحثون املنهج 
الو�سفــي التحليلــي، بتحديد هيكلية ال�سعوبات يف املجالت: )طول املنهــاج، وقلة الوقت، ومرافق املختربات، 
والو�سائــل الالزمــة للتجريــب، وقلة اهتمــام الطلبة، وغياب التطويــر املهني(، وقد اأظهــرت النتائج اأن هناك 
�سعوبــات بدرجة كبــرية يواجهها املعلمون نظرًا لكثافة املحتوى، و�سعف اآليــة الربط بني النظرية والتطبيق 

يف املختربات العلمية.
ويف درا�ســة من�ســور )2013( التي هدفــت التعّرف اإىل ال�سعوبات التي تواجه طلبــة كلية الرتبية يف اكت�ساب 
مهــارات ومفاهيم الهند�سة امل�ستويــة، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث املنهج الو�سفــي بتطبيق ا�ستبانة مكونة من 
)91( فقــرة علــى )83( طالبــًا مــن طلبة كلية الرتبيــة، واأظهرت النتائــج اأن م�ستوى الر�سا العــام عن درا�سة 
امل�ساق كانت �سعيفة، واأن اأهم ال�سعوبات التي تواجههم كانت يف الأبعاد التطبيقية للمج�سمات، كما اأنه توجد 
فــروق ذات دللــة اإح�سائية بني متو�سطات درجــات تقدير اأفراد العينة لهذه ال�سعوبــات تعزى للتخ�س�ص يف 

الثانوية العامة، وذلك ل�سالح العلوم الإن�سانية.
اأمــا درا�ســة الفــرا )2010( فقــد هدفــت اإىل حتديد معوقــات التح�سيــل الأكادميي ملقــرري العلــوم وال�سحة 
وطرائــق تدري�سها بجامعــة القد�ص املفتوحة، واإىل اجتاهات الدار�سني نحو تعلــم العلوم، ولتحقيق ذلك اتبع 
الباحــث املنهج الو�سفــي بتطبيق ا�ستبانة لتحديــد املعوقات ومقيا�ص لتحديد الجتاه علــى عينة من )119( 
طالبًا وطالبة، وقد اأظهرت النتائج اأن درجة اأفراد العينة للمعوقات جاءت كبرية، لكن هناك اجتاها اإيجابيا 

نحو تعلم العلوم، واجتاها �سلبيا نحو البيئة الدرا�سية.
وقــام عبد اهلل )2009( باإجــراء درا�سة هدفت التعّرف اإىل معوقات تدري�ص الفيزياء الطبية يف كلية العلوم 
للبنــات- جامعــة بغداد من وجهــة نظر املدر�سني والطالبــات، ومعرفة تو�سياتهم لتجاوز تلــك املعوقات، حيث 
اقت�سرت الدرا�سة على طالبات امل�ستويني الثالث والرابع يف ق�سم )الفيزياء/ الفيزياء الطبية( للعام الدرا�سي 
2006 /2007، ولتحقيــق الأهداف ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي/ التحليلي، واأعدت ا�ستبانتني: الأوىل 
ملدر�ســي املــادة وتكونــت من )88( فقــرة، والثانية للطالبــات، وتكونت مــن )88( فقرة، وقد تو�سلــت الدرا�سة 
اإىل اأن عــدم مواءمــة البيئــة ال�سفيــة، واأن قلة التعاطي مع الأجهــزة املخربية والو�سائــل التعليمية من اأهم 

ال�سعوبات، واأن م�ستوى الر�سا عن املحتوى كان �سعيفًا.
بينمــا درا�ســة Tsaiا)2006( فقد هدفــت اإىل فح�ص �سعوبــات  تعليم مادة العلوم علــى جمموعة من املدر�سني 
التايوانيــني قبــل واأثنــاء اخلدمة،  و�سملــت هذه الدرا�سة مقــررات مادتني للعلوم، اإحداهمــا مت تطبيقها على 
جمموعــة )36( مدر�ســًا يعملون يف التدري�ــص، وثانيهما مت تطبيقها على جمموعــة )32( مدر�سا مل يعملوا يف 
التدري�ــص، وا�ستخدمــت الدرا�ســة الأدوات: ا�ستبانــة للمدر�سني وال�ستجابــات املكتوبة لالأ�سئلــة واملقابالت، 
واأثبتــت اأن جمموعتــي املدر�سني اإىل حد ما اعتــربوا اأن نظرية املواد اأهم ال�سعوبــات؛ وف�سروا وجهة نظرهم 
عــن العلوم باأنهــا ل تلبي احتياجاتهم، كما بينــت الدرا�سة اأن التعليمات والت�ســورات والنظريات الختيارية 
اأكــر فائــدة من التعليمات املبا�سرة يف تغيري وجهة نظر املعلمني عــن العلوم، واأنه ل توجد فروق بني ت�سورات 

الذكور والإناث حول ال�سعوبات.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
مــن خالل الطالع على الدرا�ســات ال�سابقة، ات�سح اأن هناك بع�ص الدرا�ســات قد اتفقت جزيئًا من حيث 
الهــدف مــع الدرا�سة احلالية، وذلك بالتعــّرف اإىل م�ستوى الر�سا اأو الجتاه نحو درا�ســة م�ساقات معينة، مثل 
درا�ســة �سل�ــص )2017(، ودرا�ســة Sander وMorrison )2016(، لكنهــا اختلفــت معهــا يف نــوع امل�ساق، كما 
وجدت بع�ص الدرا�سات املتعلقة بال�سعوبات التي تقلل من ن�سبة الر�سا عن درا�سة بع�ص امل�ساقات مثل حجازي 
)2018(، من�ســور )2013(، والفــرا )2010(، اأو الدرا�ســات املتعلقــة بال�سعوبات التــي تواجه عملية تدري�ص 

 .)Vasconcelos et al. )2015 ودرا�ســة ،)Tasi )2006 العلــوم مثــل درا�ســة
اأمــا من حيــث العينة )طلبة اجلامعــات( فقد اتفقت الدرا�سة مــع درا�سة حجــازي )2018(، والفرا )2010( 
وعبد اهلل )2009( يف حني اختلفت مع درا�سة Tsai )2006( ودرا�سة Vasconcelos et al. )2015( التي 
اعتمــدت املعلمــني كعينــة. ومن حيــث الأداة )ال�ستبانــة( فقد اتفقــت الدرا�سة احلالية مــع درا�سة حجازي 
)2018(، ودرا�ســة Sander وMorrison )2016(، و�سل�ــص )2017(، ومن�ســور )2013( ودرا�ســة عبد اهلل 
)2009(، لكنهــا اختلفــت مــع درا�ســة الزعبــي وبني خلــف )2016( التي اعتمــدت على املقابــالت ال�سخ�سية 
كاأداة. كما اتفقت الدرا�سة احلالية مع جميع الدرا�سات ال�سابقة يف اإتباع املنهج الو�سفي/ التحليلي واختلفت 
مع درا�سة �سل�ص )2017(، ومن�سور )2013( يف طبيعة امل�ساق، حيث اإنها كانت مل�ساقات ريا�سية ولي�ست علمية.
ولعل ما مييز الدرا�سة احلالية عن �سابقاتها اأنها تبحث يف م�ستوى ر�سا الدار�سني عن م�ساق)تغذية الإن�سان(، 

حيث ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف تاأ�سيل امل�سكلة وتطوير الأداة وتف�سري النتائج وتربيريها.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

يتنــاول هذا اجلــزء و�سفًا مف�ساًل لالإجراءات التي اتبعها الباحث يف تنفيــذ الدرا�سة، ومن ذلك تعريف منهج 
الدرا�ســة، وو�سف ملجتمعها، وحتديد عينتها، واإعــداد الأداة )ال�ستبانة(، والتاأكد من �سدقها وثباتها، وبيان 

الإجراءات، والأ�ساليب الإح�سائية التي ا�ستخدمت يف معاجلة النتائج.
منهج الدرا�سة:

اتبــع الباحــث املنهج الو�سفي التحليلــي، ملالءمته ملو�سوع واأهداف الدرا�سة، حيث يدر�ــص هذا النوع ظاهرة اأو 
حدثًا اأو ق�سية موجودة حاليًا، ميكن احل�سول منها على معلومات جتيب عن اأ�سئلة البحث دون تدخل فيها.

جمتمع الدرا�سة: 
يتكــون املجتمــع مــن جميع الطلبــة امل�سجلني ملقــرر )تغذيــة الإن�ســان( يف برنامج التعليــم الأ�سا�ســي بجامعة 
العــام  مــن  الثــاين  الدرا�ســي  الف�ســل  التعليميــة خــالل  املفتوحــة يف جميــع مناطــق قطــاع غــزة   القد�ــص 

- 2018، البالغ عددهم )300( طالب وطالبة. اجلامعي2017 
عينة الدرا�سة:

قــام الباحث باختيار عينة ع�سوائيــة ا�ستطالعية قوامها )30( من الطلبة امل�سجلني مل�ساق )تغذية الإن�سان( 
بهدف التحقق من �سدق وثبات اأداة الدرا�سة املتمثلة يف ال�ستبانة، يف حني مت اختيار جميع الطلبة امل�سجلني 
للم�ســاق يف منطقة غزة التعليمية كعينة، مت اختيارهم بطريقة امل�سح ال�سامل وعددهم )70( طالبًا وطالبة، 
وبعــد تطبيــق الأداة مت ا�ســرتداد )64( ا�ستبانــة قابلة للتحليــل بح�سب البيانات ال�سخ�سيــة كما هو مبني يف 

جدول )1(. 
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جدول )1(: توزيع عينة الدرا�شة بح�شب البيانات ال�شخ�شية )ن =64(

الن�سبة املئويةالعددالفئةاملتغريم
17.2%11ذكراجلن�ض1

82.8%53اأنثى
51.6%33الثالثامل�شتوى2

48.4%31الرابع
15.6%10علميفرع الثانوية العامة3

81.3%52اأدبي
3.1%2غري ذلك

100.0%64املجموع

%(، فيما بلغت ن�سبة  يت�ســح مــن اجلدول )1( اأن الإناث مثلت الغالبية العظمــى من العينة مبا ن�سبته )82.8 
الذكــور )17.2 %(، حــوايل ن�ســف العينة )51.6 %( من طلبة امل�ستوى الثالث، وما ن�سبته )48.4 %( من 
طلبــة امل�ستــوى الرابــع. اأكر من 80 % من عينة الدرا�سة من طلبــة الفرع الأدبي يف الثانوية العامة، فيما 

.%  3.1 الأخرى  الفروع  طلبة  ن�سبة  وبلغت   ،% بلغت ن�سبة طلبة الفرع العلمي 15.6 
اأداة الدرا�سة:

بعــد الطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقــة مب�سكلة الدرا�سة، مثل درا�سة الفرا )2010(، 
و�سل�ص )2017(، وا�ستطالع راأي عينة من املتخ�س�سني عن طريق املقابالت ال�سخ�سية ذات الطابع غري الر�سمي 
قــام الباحــث بت�سميم ا�ستبانة �سملت يف �سورتها الأولية )40(، و)38( فقرة يف �سورتها النهائية موزعة على 
ثالثــة جمالت: )الرغبة يف درا�ســة امل�ساق، الر�سا عن املحتوى، الر�سا عن اأ�سلــوب تدري�ص امل�ساق(، و�سنفت 
املتغريات الدميوغرافية لت�سمل اجلن�ص )ذكر، اأنثى(، وامل�ستوى )الثالث، الرابع(، فرع الثانوية العامة )علمي، 

اأدبي، غري ذلك(. واجلدول )2( يو�سح توزيع املجالت يف ال�ستبانة.
جدول )2(: توزيع الفقرات على جمالت ال�شتبانة

عدد الفقراتاملجال م
16الرغبة يف درا�شة املقرر1
12الر�شا عن املحتوى 2
10الر�شا عن اأ�شلوب تدري�ض املقرر3

38املجموع

ولزيــادة كفاءة ال�ستبانة مت �سياغة الفقــرات ذات الأرقام )5، 10، 12، 14، 15( من املجال الأول والفقرات 
ذات الأرقــام )1، 2، 3، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 12( مــن املجــال الثاين، والفقــرات ذات الأرقام )4، 10( من املجال 

الثالث لتكون �سلبية، و�سيتم عك�ص اأوزانها عند احت�ساب اأوزان املجالت.
 )Likert Scale( ولقيا�ــص درجة ا�ستجابــة الطلبة على فقرات ال�ستبانة، ا�ستخدم الباحــث مقيا�ص ليكرت

اخلما�سي، املكون من خم�ص رتب تتدرج تنازليًا يف تقييم درجة الر�سا، كما هو مو�سح يف اجلدول )3(.
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جدول )3(: الأوزان الرقمية لدرجات الر�شا يف مقيا�ض ليكرت اخلما�شي

�سعيفة جدًا�سعيفةاإىل حد ماكبريةكبرية جدًادرجة الر�سا
54321الوزن

وبالتــايل تــرتاوح الدرجة على املقيا�ص بــني )38–190 درجة(، ويف هــذه الدرا�سة اعتمــد الو�سط احل�سابي 
 للمقيا�ــص بالق�سمــة علــى عــدد فقــرات ال�ستبانــة البالغــة )38( فقــرة لت�سبــح الدرجــة علــى املقيا�ص بني
)5-1 درجــة(، بحيــث ت�سري الدرجة املنخف�سة اإىل تــدين درجة تقدير التوجه الــوارد يف البند، بينما تدل 
الدرجــات املرتفعــة على ارتفــاع درجة التقدير لهــذا التوجه، وحتــدد درجة التقدير من خــالل مدى تدريج 

.)4( اجلدول  يف  كما   ،)% - 1=4(، وطول الفرتة )0.8( بوزن ن�سبي )16  ليكرت اخلما�سي هو )5 
جدول )4(: درجات التقدير لفقرات جمالت اأداة الدرا�شة

درجة التوافرالوزن الن�سبي املقابل لهطول اخللية
1.80 من  %1–  اأقل   36 من  % -اأقل  قليلة جدا20ً 

من2.60 قليلة36 % - اأقل من %1.8052– اأقل 
68 %2.60 - اأقل من3.40 من  اأقل    - % متو�شطة52 
كبرية68 % - اأقل من 84 %3.40  - اأقل من 4.20

كبرية جدا84ً % - 100 4.20% - 5.0

�سدق ال�ستبانة:
ال�ســدق الظاهــري )�سدق املحكمني(: قام الباحث بعر�ص ال�ستبانة ب�سكلهــا املبدئي، مرفقًا فيها عنوان   اأ. 
ومنهج واأهداف ومددات وت�ساوؤلت الدرا�سة، على )7( مكمني، للوقوف على مدى �سالحية ال�ستبانة، 
للتعــّرف اإىل م�ستــوى الر�سا عن درا�سة مقرر )تغذية الإن�سان( من ناحية �سحة بنائها، و�سياغة وتوزيع 
فقراتهــا، وان�سجــام اجتاهاتهــا، بالإ�سافة اإىل كفايــة خياراتها. وقد ا�ستجاب الباحــث للتعديالت التي 
اتفــق عليهــا اأغلــب املحكمني، ومتثلت اأهــم التعديالت التي اأجراهــا الباحث يف )حــذف فقرتني، واإعادة 
ترتيب بع�ص الفقرات، ونقلها اإىل جمالت اأخرى(، اإىل اأن ا�ستقرت يف �سورتها النهائية يف )38( فقرة.

�ســدق الت�ســاق الداخلــي: مت ح�ساب �ســدق الت�ساق الداخلي مــن خالل اإيجاد معامــل ارتباط بري�سون   ب. 
)Pearson’s Correlation Coefficient ( لــكل فقــرة مــن فقــرات املجــالت الثالثة مــع املتو�سط 
احل�سابــي للمجال الذي تنتمي اإليه الفقرة، وذلك بعد تطبيقها على العينة ال�ستطالعية، وجدول )5( 

يو�سح ذلك.
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جدول)5(: معامالت ارتباط درجة كل فقرة يف ال�شتبانة )ن =30(

معاملاملجالم
الرتباط

 القيمة
معاملاملجالمالحتمالية

الرتباط
 القيمة

الحتمالية
1

الرغبة يف درا�شة 
املقرر

0.711**0.004

الر�شا عن 
املحتوى

0.721**0.00
20.772**0.0050.647**0.00
30.756**0.0060.751**0.00
40.648**0.0370.648**0.00
50.536**0.0080.536**0.00
60.432*0.0290.420*0.02
70.725**0.00100.644**0.00
80.458*0.01110.668**0.00
90.562**0.00120.508**0.00
100.588**0.001

الر�شا عن 
اأ�شلوب تدري�ض 

املقرر

0.502**0.01
110.657**0.0020.467**0.01
120.587**0.0030.534**0.00
130.776**0.0040.718**0.00
140.786**0.0050.419*0.02
150.797**0.0060.577**0.00
160.534**0.0070.432*0.02
1

الر�شا عن 
املحتوى

0.718**0.0080.725**0.00
20.644**0.0090.756**0.00
30.668**0.00100.648**0.03

 * الرتباط دال اإح�شائياً عند م�شتوى دللة )0.05(.
 ** الرتباط دال اإح�شائياً عند م�شتوى دللة )0.01 (.

ال�ســدق البنائي: مت ح�ســاب معامل الرتباط بني الدرجة الكلية لكل جمــال والدرجة الكلية ل�ستبانة   ج. 
الر�ســا با�ستخــدام معامــل ارتباط بري�ســون، وجــدول )6( يو�سح اأن هنــاك ارتباطــًا دال اإح�سائيًا عند 

م�ستوى دللة )α = 0.05( بني املجالت الثالثة والدرجة الكلية ل�ستبانة الر�سا.
جدول )6(: معامالت الرتباط بني املجالت والدرجة الكلية لال�شتبانة )ن =30(

القيمة الحتماليةمعامالت لرتباطعدد الفقراتاملجال
0.000**160.919الرغبة يف درا�شة املقرر

0.000**120.870الر�شا عن املحتوى
0.000**100.544الر�شا عن اأ�شلوب تدري�ض املقرر

 ** الرتباط دال اإح�شائياً عند م�شتوى دللة )0.01(.
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ثبات ال�ستبانة:
 ،)Cronbach Alpha( ا�ستخــدم الباحث طريقتني لقيا�ص ثبات اأداة الدرا�ســة، وهما اختبار كرونباخ األفا

.)Split-Half( وطريقة التجزئة الن�سفية
معامل كرونباخ األفا: 

يعر�ــص اجلــدول )7( قيم معامل كرونباخ األفا لكل جمال من جمــالت ا�ستبانة الر�سا وكذلك ال�ستبانة ككل، 
ويت�ســح منــه اأن جميــع قيــم معامالت كرونبــاخ األفا اأكرب مــن 0.7، الأمر الــذي يوؤكد ثبات الت�ســاق الداخلي 

ل�ستبانة الر�سا.
جدول )7(: معامل الثبات كرونباخ األفا ملجالت ا�شتبانة الر�شا )ن = 30(

معامل كرونباخ األفاعدد الفقراتاملجال
160.796الرغبة يف درا�شة املقرر
120.845الر�شا عن املحتوى 

100.732الر�شا عن اأ�شلوب تدري�ض املقرر
380.847ال�ستبانة ككل

طريقــة التجزئــة الن�سفية: تعتمد طريقــة التجزئة الن�سفية علــى جتزئة فقرات ال�ستبانــة اإىل جزاأين 
)الفقــرات ذات الأرقام الفردية، والفقرات ذات الأرقــام الزوجية(، ومن ثم ح�ساب معامل الرتباط بينهما، 
ومت ت�سحيــح معامل الرتباط با�ستخدام معامل �سبريمــان )Spearman's Coefficient(، حيث اإن جميع  

املجالت ذات عدد فقرات زوجي. واجلدول )8( يو�سح ذلك.
جدول )8(: معامل الثبات )التجزئة الن�شفية( ملجالت ا�شتبانة الر�شا )ن = 30(

معامل الرتباط املعدلمعامل الرتباط قبل التعديلعدد الفقراتاملتغري
*0.847*160.734الرغبة يف درا�شة املقرر

*0.924*120.859الر�شا عن املحتوى
*0.767*100.622الر�شا عن اأ�شلوب تدري�ض املقرر

*0.884*380.792ا�شتبانة الر�شا

 * الرتباط دال اإح�شائياً عند م�شتوى دللة )0.05(.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
ال�سوؤال الأول، وين�ص على: ما درجة تقدير عينة من طلبة برنامج التعليم الأ�سا�سي بجامعة القد�ص املفتوحة 

مل�ستوى الر�سا عن درا�سة مقرر )تغذية الإن�سان(؟
ولالإجابــة عــن هذا الت�ســاوؤل قام الباحــث باإيجاد املتو�ســط احل�سابي، والنحــراف املعياري، والــوزن الن�سبي 
والرتتيــب ل�ستجابــات اأفراد عينــة الدرا�سة على كل جمال مــن املجالت الثالثة، كما هــو مو�سح يف اجلدول 

.)9(
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جدول )9(: الإح�شاءات الو�شفية ملجالت ال�شتبانة )ن =64(

املتو�سطاملتغريم
احل�سابي

النحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

 درجة التوافر
الرتبةللر�سا

2متو�شطة2.580.4751.53الرغبة يف درا�شة املقرر1
3�شعيفة2.240.5744.71الر�شا عن املحتوى 2

الر�شا عن اأ�شلوب 3
1متو�شطة3.350.4766.97تدري�ض املقرر

-متو�شطة2.670.3953.44ا�ستبانة الر�سا ككل

ويت�ســح مــن اجلــدول )9( اأن درجة التقدير الكليــة لأفراد العينة مل�ستــوى الر�سا عن درا�ســة م�ساق )تغذية 
%(، وهــذا يدل على تدين م�ستوى ال�سعور بالر�سا جتاه  الإن�ســان( كانــت متو�سطة، عند وزن ن�سبي )53.44 
هــذا املقــرر. وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة حجازي )2018(، والفرا )2010(، ويختلف مع درا�سة كل من 

من�سور )2013(، ودرا�سة �سل�ص )2017( فقد جاء فيهما م�ستوى الر�سا العام �سعيفًا.
%(، وبدرجة ر�سا  وقــد جــاء جمال )الر�سا عن اأ�سلــوب التدري�ص( يف الرتبــة الأوىل، بوزن ن�سبــي )66.97 
%( وبدرجة ر�سا  متو�سطــة، تــاله جمــال الرغبة يف درا�ســة املقرر يف الرتبــة الثانية بــوزن ن�سبــي )51.53 
%( وبدرجــة ر�سا  متو�سطــة، يليهمــا جمــال الر�ســا عــن املحتــوى يف الرتبــة الثالثــة بــوزن ن�سبــي )44.71 

�سعيفة. 
وقــد يعــزى ال�سبب يف اأن جاء جمال )الر�سا عن اأ�سلوب التدري�ص( يف املرتبة الأوىل اإىل قناعة اأفراد العينة 
بكفــاءة اأع�ســاء هيئة التدري�ص، وقدرتهم علــى التنويع يف اأ�ساليب التدري�ــص، وجهودهم يف تب�سيط املحتوى، 
وكذلــك توافــر الإمكانات التقنيــة والو�سائل التعليميــة امل�ساعدة التي ت�سهل التعليــم يف اجلامعة التي ت�سعى 

للجودة يف جميع املجالت، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة الزعبي وبني خلف )2016(.
وقــد يعــزى ال�سبــب يف اأن جــاء جمال )الر�ســا عن املحتــوى( يف الرتبة الثالثــة اإىل كرب حجم هــذا املحتوى، 
حيــث ي�سمــل على )8( وحدات تتداخل فيها املعارف العلمية واملعادلت الكيميائية يف الوقت الذي فيه معظم 
الدار�سني من خريجي الثانوية العامة ) الفرع الأدبي(، والذين مل يعهدوا مثل هذه املعرفة الرتاكمية، وتتفق 

هذه النتيجة مع ما جاءت به درا�سة �سل�ص )2017(، ودرا�سة عبد اهلل )2009(.
املجال الأول: الرغبة يف درا�سة املقرر:

للتعــّرف اإىل م�ستــوى الر�سا عن الرغبة يف درا�سة املقرر، قام الباحــث بح�ساب املتو�سط احل�سابي، والنحراف 
املعياري، والوزن الن�سبي والرتتيب ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على كل فقرة يف املجال.

جدول )10(: الإح�شاءات الو�شفية لفقرات جمال الرغبة يف درا�شة املقرر )ن =64(

املتو�سطالفقراتم
احل�سابي

النحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

درجة 
الرتبةالتوافر

13�شعيفة2.481.1849.69تن�شجم قدراتي مع ما يقدم يل من معلومات يف املقرر.1

اأ�شجع زمالئي على ت�شجيل املقرر ل�شعوري باملتعة يف 2
16�شعيفة2.031.0540.63درا�شته.

مينحني املقرر فر�شة التزود باملعارف واملهارات املهنية 3
8متو�شطة2.841.1456.88الالزمة يل كمعلم.

اأرى اأن حمتوى املقرر يحقق الأهداف املو�شوعة 4
9متو�شطة2.690.9953.75للم�شاق. 
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جدول )10(: يتبع

املتو�سطالفقراتم
احل�سابي

النحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

درجة 
الرتبةالتوافر

اأ�شعر بال�شيق عندما اأكلف بالواجبات والأن�شطة 5
5متو�شطة3.201.0364.06املرتبطة باملقرر.

تركز مو�شوعات املقرر على املمار�شات العملية يف جمال 6
14�شعيفة2.231.0744.69التخ�ش�ض.

اأ�شعر ب�شرورة البحث عن معلومات اإ�شافية لأ�شتوعب 7
10متو�شطة2.671.3653.44ما هو موجود يف الكتاب.

يدفعني حمتوى املقرر اإىل الرجوع اإىل مراجع اأخرى 8
11متو�شطة2.641.1052.81لال�شتفادة منها.

اأرغب بدرا�شة املقرر ملعرفتي ال�شابقة بطبيعة 9
15�شعيفة2.131.0942.50مو�شوعاته.

اأرى اأن هناك �شعفا يف قناعة امل�شرف الأكادميي بجدوى 10
6متو�شطة3.031.4760.63تدري�ض املقرر.

ل اأجد �شرورة لدرا�شة هذا املقرر يف تخ�ش�ض )تعليم 11
2كبرية جدا4.440.9988.75ًاأ�شا�شي(.

اأواجه �شعوبة يف فهم امل�شطلحات العلمية والرتاكيب 12
1كبرية جدا4.480.7889.69ًالكيميائية ب�شكل عام.

تنمي لدي مو�شوعات الكتاب القدرة على التعلم 13
12�شعيفة2.611.1152.19الذاتي.

4كبرية3.841.2476.88اأ�شعر اأن امل�شاق ل يتفق مع ا�شتعداداتي وميويل.14

اأ�شعر بالفجوة الكبرية بني املقرر وخلفيتي املعرفية 15
3كبرية3.891.1177.81ال�شابقة.

اأرى اأن وحدات املقرر �شرورية على م�شتوى الثقافة 16
7متو�شطة2.941.1058.75العامة.

ويت�سح من اجلدول )10( اأن درجات تقدير اأفراد العينة حول جمال )الرغبة يف درا�سة امل�ساق( تراوحت بني 
اأعلى الفقرات الفقرة  %(، حيث كانت  كبرية جدا و�سعيفة، وباأوزان ن�سبية تراوحت بني )89.69 -  40.63 
)12( "اأواجــه �سعوبــة يف فهم امل�سطلحات العلمية والرتاكيب الكيميائيــة ب�سكل عام" التي جاءت يف الرتبة 
الفقرة )11( "ل اأجد �سرورة لدرا�سة هذا املقرر يف تخ�س�ص )تعليم  %(، تالها  الأوىل بوزن ن�سبي )89.69 

 .)% اأ�سا�سي(" يف الرتبة الثانية بوزن ن�سبي )88.75 
وقــد يعــزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اأفــراد العينة يفتقرون للعديد من املعلومــات ال�سابقة ذات العالقة باملقرر، 
والتــي تعــد خــربات �سابقة تف�سر فهــم امل�سطلحات العلمية، اإ�سافــة اإىل قناعة اأفراد العينــة باأنه لو كان من 
الــالزم درا�ســة مثــل هذه امل�ساقات فال تكــون بهذه ال�سورة، وهو مــا يدل على �سعف الجتاه نحــو تعلم العلوم، 

وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة. Vasconcels et al ا)2015(، ودرا�سة الفرا )2010(.
وكانــت اأدنــى الفقرات الفقــرة )9( "اأرغب بدرا�سة امل�ســاق ملعرفتي ال�سابقة بطبيعــة مو�سوعاته" يف الرتبة 
قبــل الأخرية وبــوزن ن�سبي )42.5%(، والفقــرة )2( "اأ�سجع زمالئي على ت�سجيل امل�ســاق ل�سعوري باملتعة يف 

الأخرية. الرتبة  يف   )% درا�سته" يف الرتبة الأخرية بوزن ن�سبي )40.63 
وهــي نتائج توؤكــد ال�ستجابات ودرجات التقدير على اأعلى الفقرات، وهي تــدل على �سعف الرغبة يف درا�سة 
املقــرر، وقــد يعــزى ال�سبب يف ذلــك اإىل �سعف �سلــة املعرفة بالتطبيــق العملــي يف املدار�ص اأو بعدهــا عنها، اأو 
للنظرة ال�سلبية املتوارثة حول �سعوبة املقرر، ويتفق هذا مع ما جاءت به درا�سة من�سور )2013(، وعبد اهلل 
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)2009(، والزعبــي وبنــي خلف )2016(، وتختلف مع درا�ســة  Sanders وMorrison-Shetlar ا )2001( 
التي كان فيها م�ستوى ر�سا الطلبة عن اآثار املقرر يف مهاراتهم  بدرجة كبرية.

املجال الثاين: الر�سا عن املحتوى:
للتعــّرف اإىل م�ستــوى الر�سا عن متوى املقرر، قــام الباحث بح�ساب املتو�سط احل�سابــي، والنحراف املعياري، 

والوزن الن�سبي والرتتيب ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على كل فقرة يف املجال.
جدول )11(: الإح�شاءات الو�شفية لفقرات جمال الر�شا عن املحتوى )ن =64(

املتو�سطالفقراتم
احل�سابي

النحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

درجة 
الرتبةالتوافر

1كبرية جدا4.720.6894.38حجم املادة الدرا�شية املقررة كبري.1

لغة التوا�شل يف املادة العلمية �شعبة )امل�شطلحات، 2
3كبرية جدا4.480.9389.69الرموز، ..(.

املفاهيم العلمية التي يت�شمنها املقرر فوق م�شتوى 3
4كبرية4.140.9282.81اإدراكي.

12�شعيفة2.481.1449.69اأ�شارك بفاعلية يف اأن�شطة املقرر التعليمية.4

اأقوم غالباً مبناق�شة امل�شرف اأكرث من مرة حول ما 5
8كبرية3.471.1469.38يقدم من معلومات خا�شة باملقرر.

الر�شوم التو�شيحية الواردة يف الكتاب املقرر غري 6
6كبرية3.861.1177.19وا�شحة.

9متو�شطة3.031.3160.63تتميز وحدات املقرر بالتنوع يف حمتواها ومقايي�شها. 7

2كبرية جدا4.610.7792.19اأ�شعر بتداخل املعلومات مع بع�شها البع�ض.8

5كبرية4.061.0881.25وحدات املقرر ل تنا�شب عدد ال�شاعات املعتمدة لها. 9
11متو�شطة2.691.2853.75حمتوى املقرر غري منظم منطقياً و�شيكولوجياً.10
10متو�شطة2.881.3257.50التطبيقات العملية يف الكتاب غري كافية.11

اأهداف املقرر من حيث حجم ال�شتفادة وبقاء اأثرها 12
7كبرية3.781.1975.63غام�شة.

ويت�ســح مــن اجلــدول )11( اأن درجات تقدير اأفــراد العينة حول جمــال )الر�سا عن املحتــوى( تراوحت بني 
الفقرة  الفقرات  اأعلى  %(، حيث كانت  كبرية جدا و�سعيفة، وباأوزان ن�سبية تراوحت بني )94.38 - 49.69 
%(، وتلتها الفقرة )8(  )1( "حجــم املــادة الدرا�سية املقررة كبري" يف الرتبة الأوىل، وبــوزن ن�سبي )94.38 

.)%  92.16( ن�سبي  وبوزن  الثانية،  الرتبة  البع�ص" يف  بع�سها  مع  املعلومات  بتداخل  "اأ�سعر 
ولعــل التقديــر للفقرة )8( يتوافق مع التقدير للفقرة )1(، فحجم املــادة الكبري �سيولد تداخاًل يف املعلومات، 
وقــد يعــزى ال�سبب يف ذلك اإىل �سعف احل�سيلــة املعرفية املرتبطة بامل�ساق لدى اأفــراد العينة خالل ال�سنوات 
الدرا�سية ال�سابقة، وكذلك �سياق بع�ص الت�سوهات املعرفية لديهم حول اأن نتيجة الختبار هي معيار التقييم.
بينمــا جــاءت اأدنى الفقرات، الفقــرة )10( "متوى املقرر غــري منظم منطقيًا و�سيكولوجيــًا" يف الرتبة قبل 
الأخــرية، وبــوزن ن�سبــي )53.75 %(، اأمــا الفقــرة )4( "اأ�سارك بفاعليــة يف اأن�سطة امل�ســاق التعليمية" فقد 
%(. ولعل التقدير للفقــرة )10( يدل على قناعة اأفراد  جــاءت يف الرتبــة الأخرية، وبوزن ن�سبــي )49.69 
العينــة مبنطــق وت�سلــل املحتــوى �سيكولوجيــًا، وقد يعزى ال�سبــب يف ذلــك اإىل اأن كل مقــررات جامعة القد�ص 

املفتوحة هي مقررات موحدة.
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ويت�ســح اأن هنــاك عزوفا من قبل الطلبة على امل�ساركة يف اأن�سطة امل�ســاق، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل ق�سر 
املدة الزمنية للف�سل الدرا�سي، واإىل نظام التعليم املفتوح، حيث اإن كل هذا الكم من املعلومات يحتاج اإىل تعليم 
نظامــي، وهــذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة الزعبــي وبني خلف )2016(، ويختلف مع درا�سة Sanders و

Morrison-Shetlar ا )2001(، ودرا�سة Tsai ا)2006(.

املجال الثالث: اأ�سلوب تدري�ص املقرر:
للتعــّرف اإىل م�ستــوى الر�سا عن متوى املقرر، قــام الباحث بح�ساب املتو�سط احل�سابــي، والنحراف املعياري، 

والوزن الن�سبي والرتتيب ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على كل فقرة يف املجال.
جدول )12(: الإح�شاءات الو�شفية لفقرات جمال الر�شا عن اأ�شلوب تدري�ض املقرر )ن =64(

املتو�سطالفقراتم
احل�سابي

النحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

درجة 
الرتبةالتوافر

2كبرية جدا4.470.7189.38لدى امل�شرف اإمكانيات عالية يف تدري�ض املقرر.1

طريقة التدري�ض املعتمدة تعمل على تطوير اأدائي 2
6كبرية3.481.1569.69وتزيد من خربتي العملية.

يتقبل امل�شرف املراجعة يف ورقة المتحان بعد 3
1كبرية جدا4.500.6790.00ت�شحيحها.

8متو�شطة2.911.0558.13طريقة التدري�ض املعتمدة ت�شعف دوافعي نحو الدرا�شة. 4

ينوع امل�شرفون يف م�شتويات اأ�شئلة الختيارات لت�شمل 5
5كبرية3.530.9670.63معظم الوحدات املقررة.

ت�شاعدين طريقة التدري�ض على ا�شتعمال الو�شائط 6
10�شعيفة2.411.0648.13اللكرتونية والنرتنت.

ت�شجعني طريقة التدري�ض على حب ال�شتك�شاف 7
9�شعيفة2.551.0850.94للمعلومات والبحث.

يتم ا�شتخدام الو�شائل التكنولوجية احلديثة يف 8
7متو�شطة3.141.1762.81التدريب.

ي�شجعني امل�شرف على النقد والتعبري عن الراأي فيما 9
3كبرية4.190.9983.75يخ�ض حمتويات كل وحدة على حدة.

طريقة التدري�ض جتعلني اأعتمد فقط على ما اأتلقاه 10
4كبرية3.881.2077.50من امل�شرف فقط.

ويت�ســح مــن اجلدول )12( اأن درجات تقدير اأفراد العينة حول جمــال )اأ�سلوب تدري�ص امل�ساق( تراوحت بني 
%(، حيث جاءت الفقرة )3( "يتقبل  كبــرية جدا و�سعيفــة، وباأوزان ن�سبية تراوحت بني )90.00 - 48.13 
%(، تلتها  امل�ســرف املراجعــة يف ورقــة المتحــان بعد ت�سحيحهــا" يف الرتبة الأوىل، وبــوزن ن�سبــي )90.00 
 ،)% الفقــرة )1( "لــدى امل�ســرف اإمكانيات عالية يف تدري�ــص امل�ساق" يف الرتبة الثانية، بــوزن ن�سبي )89.38 
وقــد يعــزى ال�سبب يف ذلك اإىل كفاءة اأع�ساء هيئة التدري�ص ومتتعهم باحل�ص الإن�ساين يف التعامل مع الطلبة 
واإىل توجيهــات اإدارة اجلامعــة ب�ســرورة التعامل الإيجابي مــع الطلبة مبا يحقق امليــزة التناف�سية للجامعة، 

ويحقق �سمعة �سوقية بني نظائرها يف ظل تعدد موؤ�س�سات التعليم العايل، وتراجع الو�سع القت�سادي العام.
وجــاءت اأدنــى الفقرات، الفقــرة )7( "ت�سجعني طريقة التدري�ص على حب ال�ستك�ســاف للمعلومات والبحث" 
)6( "ت�ساعدين طريقة التدري�ص على ا�ستعمال  والفقرة   ،)% يف الرتبة قبل الأخرية وبوزن ن�سبي )50.94 

 .)% الو�سائط اللكرتونية والنرتنت" يف الرتبة الأخرية، وبوزن ن�سبي )48.13 
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وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل قناعة اأفراد العينة ب�سمولية املحتوى وكرة املعلومات ذات العالقة، واكتفائهم 
مبــا جاء فيه دون احلاجــة اإىل البحث اأو ال�ستك�ساف، وكذلك �سعف م�ستــوى الر�سا عن هذا املحتوى، اإ�سافة 
اإىل غلبــة ال�ســق النظــري علــى التطبيقات العمليــة للمحتوى، وهــو ما يتفق مع مــا جاءت به درا�ســة من�سور 

)2013( ودرا�سة Tsai ا)2006(.
اإجابة ال�سوؤال الثاين:

ين�ــص ال�ســوؤال الثــاين علــى: هــل توجد فــروق ذات دللــة اإح�سائية عنــد م�ستــوى دللــة )α ≤ 0.05( بني 
متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة مل�ستوى الر�سا عن درا�سة املقرر املذكور تعزى اإىل املتغريات: )اجلن�ص، 

امل�ستوى الدرا�سي، فرع الثانوية العامة(؟
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال، مت التحقق من الفر�سيات التالية:

الفر�سية الأوىل: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�سطات درجات 
تقدير اأفراد العينة مل�ستوى الر�سا عن درا�سة املقرر املذكور تعزى اإىل متغري اجلن�ص )ذكر – اأنثى(.

ونظــرًا لعتداليــة توزيــع قيم متو�سطات جمــالت ال�ستبانــة، وال�ستبانة ككل، ويو�سح جــدول )13( نتائج 
اختبارات للفرق بني املتو�سطات بح�سب اجلن�ص.

جدول )13(: نتائج اختبار ) ت ( للفرق بني املتو�شطات بح�شب اجلن�ض )ن = 64(

 املتو�سطاملجالت
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الفرق بني
املتو�سطني

 قيمة
ت

 القيمة
الحتمالية

2.650.430.09315.8600.530ذكرالرغبة يف درا�شة املقرر
2.560.48اأنثى

0.29413.1890.180-1.990.64ذكرالر�شا عن املحتوى
2.290.55اأنثى

3.370.510.02913.6060.864ذكرالر�شا عن اأ�شلوب التدري�ض
3.340.46اأنثى

0.04614.5860.728-2.630.39ذكرا�ستبانة الر�سا ككل
2.680.40اأنثى

ويو�ســح جــدول )13( نتائج اختبــار "ت" والتي تظهر اأن قيمــة )ت( اجلدولية يف جميع املجــالت املح�سوبة 
اأقــل مــن قيمــة )ت( اجلدوليــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات دللــة اإح�سائيــة تعــزى ملتغــري 
اجلن�ــص، اأي اأن متو�ســط تقديــرات درجــة الر�ســا للذكــور ل تختلــف عــن متو�ســط تقديــرات درجــة الر�سا 
لالإنــاث، وقــد يعــزى ال�سبــب يف ذلــك اإىل وحــدة طريقة التدري�ــص واملحتــوى الذي يقــدم للجن�ســني، اإ�سافة 
اإىل �سعــف املعرفــة الرتاكميــة لــدى اجلن�سني حــول املفاهيم العلميــة، وهو ما يتفــق مع ما جاءت بــه درا�سة 
 حجــازي )2018(، ويختلــف مــع درا�ســة كل مــن �سل�ــص )2017(، ودرا�ســة الزعبــي وبنــي خلــف )2016(،

 ودرا�سة Sanders وMorrison-Shetlarا)2001( التي كانت الفروق فيها ل�سالح الإناث.
الفر�سية الثانية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�سطات درجات 

تقدير اأفراد العينة مل�ستوى الر�سا عن درا�سة امل�ساق املذكور تعزى اإىل متغري امل�ستوى )الثالث- الرابع(.
نظــرًا لعتدالية توزيع قيم متو�سطات جمالت ال�ستبانة، وكذلك ال�ستبانة ككل، يو�سح جدول )14( نتائج 

اختبار) ت( للفرق بني املتو�سطات بح�سب امل�ستوى:



117 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. نا�سر خليل حجازي
املجلد الثاين ع�شر العدد )41( 2019م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.12.41.4

جدول )14(: نتائج اختبار) ت ( للفرق بني متو�شطني بح�شب امل�شتوى،)ن = 64(

 املتو�سطاملجالت
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الفرق بني
املتو�سطني

قيمة
ت 

 القيمة
الحتمالية

2.670.530.1881.6110.112الثالثالرغبة يف درا�شة املقرر
2.480.38الرابع

0.002*2.440.560.4263.203الثالثالر�شا عن املحتوى
2.020.50الرابع

 الر�شا عن اأ�شلوب التدري�ض
0.2640.793-0.031-3.330.48الثالثوالتقومي

3.360.47الرابع
0.036*2.770.430.2052.149الثالثالدرجة الكلية

2.570.32الرابع

 *الرتباط دال اإح�شائياً عند م�شتوى دللة )0.05(.
يو�ســح جــدول )14( نتائــج اختبــار) ت( للفرق بــني متو�سطني بح�ســب امل�ستــوى، وتظهر النتائــج اأن متو�سط 
تقديــرات درجــة الر�سا لدى طلبة امل�ستــوى الثالث ل تختلف عن متو�سط تقديــرات درجة الر�سا لدى طلبة 
امل�ستــوى الرابــع ب�ســكل دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( يف جمــال )الرغبة يف درا�سة امل�ساق( 
و)الر�ســا عــن اأ�سلوب التدري�ص والتقــومي(، اإل اأن متو�سط تقديرات درجة الر�سا لــدى طلبة امل�ستوى الثالث 
تزيد عن متو�سط تقديرات درجة الر�سا لدى طلبة امل�ستوى الرابع ب�سكل دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة 

)α ≤ 0.05( على الدرجة الكلية، ول�سالح طلبة امل�ستوى الثالث.
وقد يعزى ال�سبب يف وجود الفروق ل�سالح امل�ستوى )الثالث( يف الدرجة الكلية ويف جمال )الر�سا عن املحتوى(، 
اإىل اأن طلبة امل�ستوى الثالث لديهم رغبة يف حت�سني معدلهم الرتاكمي، وبالتايل يبذلون  جهودًا اأكرب من طلبة 
امل�ستوى الرابع، ويف الوقت الذي يجدون فيه فر�سة اأكرب للتعاطي مع املعلومات، وهو ما يختلف مع ما جاءت به 

درا�سة حجازي )2018( التي مل جتد فروقًا تعزى ملتغري امل�ستوى ويتفق مع درا�سة من�سور )2013(.
الفر�سيــة الثالثــة: ل توجــد فــروق ذات دللــة اإح�سائية عنــد م�ستوى دللــة )α ≤ 0.05) بــني متو�سطات 
درجــات تقديــر اأفــراد العينة مل�ستوى الر�ســا عن درا�سة امل�ساق املذكــور تعزى اإىل متغري فــرع الثانوية العامة 

)علمي، اأدبي، اأخرى(.
وملعرفــة مــا اإذا كان هنــاك فــروق دالــة اإح�سائيًا بــني متو�سطات جمــالت ا�ستبانــة الر�سا عــن درا�سة م�ساق 
)تغذيــة الإن�ســان( بح�سب فرع الثانويــة العامة )علمي، اأدبي، غري ذلك(، ا�ستخــدم الباحث الختبار املعلمي 

.One Way ANOVAحتليل التباين الأحادي
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جدول )15(: نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي للفرق بني متو�شط درجات ا�شتجابة اأفراد العينة بح�شب فرع الثانوية 
العامة )ن =64(

املتو�سطاملجالت
احل�سابي 

 النحراف
املعياري

 قيمة
ف

 القيمة
الحتمالية

2.750.510.3170.730علميالرغبة يف درا�شة املقرر
2.540.47اأدبي

2.660.22اأخرى
2.440.610.8230.444علميالر�شا عن املحتوى

2.20.57اأدبي
2.250.12اأخرى

الر�شا عن اأ�شلوب التدري�ض 
3.410.520.7790.463علميوالتقومي

3.340.47اأدبي
3.350.07اأخرى

2.820.40.1000.905علميال�ستبانة ككل
2.640.4اأدبي

2.710.07اأخرى

ويو�ســح جــدول )15( يعر�ــص نتائــج الختبار، والتي تظهــر اأن متو�ســط ا�ستجابات طلبة الفــرع الأدبي تقل 
عــن متو�ســط ا�ستجابات كل من طلبة الفرع العلمي والفروع الأخرى، اإل اأنهــا ل تختلف عن بع�سها ب�سكل دال 
اإح�سائيــًا عنــد م�ستــوى دللة ) α =0.05( يف اأي مــن املجالت اأو حتى ال�ستبانــة ككل بح�سب فرع الثانوية 
العامة، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل �سعف الر�سا العام عن املقرر بغ�ص النظر عن فرع الثانوية العامة، حيث 
اإن كــرب حجــم املحتوى وتداخل املعلومات وتعدد الهيــاكل املفاهيمية فيها ي�سعر الطالب مهما كان تخ�س�سه يف 
الثانويــة بال�سعوبــة، وهو ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة �سل�ص )2017( ويختلف مع درا�سة من�سور )2013( 

التي كانت الفروق فيها ل�سالح )العلوم الإن�سانية(. 
االستنتاجات:

من خالل عر�ص نتائج الدرا�سة ومناق�ستها، ميكن ا�ستنتاج جمموعة من الأمور املهمة، منها:
مناهــج العلــوم وامل�ساقات املرتبطة يف برنامج التعليم الأ�سا�ســي اأكرب من توقعات الطلبة، ول مت�ص ب�سكل   -

مبا�سر احتياجاتهم وم�ستواهم الثقايف، حيث اإن اأغلهم من خريجي التعليم الثانوي ) الأدبي(.
اعتمــاد جامعة القد�ص املفتوحة نظام املزاوجة بــني التعليم التقليدي والتعليم الإلكرتوين )املدمج( يف   -

تدري�ص املقررات، يجعل من ال�سعب على الطلبة التعامل مع الكم الكبري من املحتوى.
ال�سعور بالر�سا نحو درا�سة مقرر )تغذية الإن�سان( ي�سهم يف حتقيق ال�سعادة الداخلية للطالب، وي�سعره   -
مب�ستــوى الإجنــاز، كما اأنه نادرًا ما يرتبط بالقيا�سات املو�سوعيــة للمخرجات، وهو ما يفتقده الطلبة – 

اإىل حد ما - ح�سب نتائج الدرا�سة.
التوصيات:

يف �سوء نتائج الدرا�سة، يو�سي الباحث مبا يلي:
1 - اإعــادة النظــر يف حجم املادة املقــررة، وو�سع اآليات خا�سة للطلبة ذوي اخللفيــات الأدبية يف )الثانوية 

العامة( للحد من ال�سعوبات التي تواجههم.
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2 - �ســرورة ال�ستفــادة مــن املعايــري النوعية والكمية التــي مت تقدميها مــن قبل اجلمعيــة الوطنية ملعلمي 
العلوم)NSTA( يف اإعداد مقرر جديد يغطي الدرو�ص التي �سيعلمها الطلبة املعلمني فقط.

- العتماد يف برامج اإعداد معلمي العلوم على اجلانب التطبيقي لطبيعة العلم اأكر من اجلانب النظري.  3
4 - التاأكيــد علــى دور الإ�ســراف الرتبــوي يف متابعــة ر�سا الطلبة، وم�ستــوى الإقبال علــى الفهم والبحث يف 

امل�ساقات العلمية.
المراجع:

اأبــو �ســرخ، ممــد )2015(. دور معلمي ال�سف العا�سر مبحافظات غزة يف تعزيــز التوجهات الإيجابية لدى 
طلبتهم نحو الق�سم العلمي و�سبل تفعيله )ر�سالة ماج�ستري(، اجلامعة الإ�سالمية، غزة.

اأبو عمرة، هالة )2013(. فاعلية برنامج مقرتح لتنمية الوعي ببع�ص الق�سايا البيو اأخالقية لدى طالبات 
العلوم بكليات الرتبية باجلامعة الإ�سالمية )ر�سالة ماج�ستري(، اجلامعة الإ�سالمية، غزة.

تي�ص، �سيد )2006(. تدري�ص علوم الفيزياء والتكنولوجيا، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية.
مــن  ا�سرتجعــه  الأوىل  الأ�سا�سيــة  املرحلــة  ق�ســم   .)2018( املفتوحــة  القد�ــص   جامعــة 

http://www.qou.edu/ar/faculties/edu/essFrstStage/index.jsp
حجــازي، نا�ســر )2018(. ال�سعوبــات التــي تواجــه طلبة جامعــة القد�ــص املفتوحة يف تعلــم مقرر)العلوم 

.30 - وال�سحة وطرائق تدري�سها(، جملة جامعة فل�سطني للدرا�سات، 7)4(، 1 
حجــو، م�سعــود )2015(. التوافق مع احلياة اجلامعية وعالقته ببع�ــص املتغريات لدى طلبة جامعة القد�ص 

.310 - املفتوحة، جملة جامعة فل�سطني لالأبحاث والدرا�سات، 5)1(، 283 
 )NSTA( م�ستوى فهم معلمي العلــوم لطبيعة العلم وال�ستق�ساء العلمــي وفق معايري .)دلــول، اإيــاد )2013

بغزة )ر�سالة ماج�ستري(، اجلامعة الإ�سالمية، غزة.
الزعبــي، طــارق، وبنــي خلــف، ممــود )2016(. اأ�ساليــب معلم العلــوم يف معاجلــة �سعوبات تعلــم املفاهيم 
العلمية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف �سوء مبادئ التدري�ص ال�سرتاتيجي، جملة اجلامعة الإ�سالمية 

.83 - للدرا�سات الرتبوية والنف�سية، 24)2(، 65 
زيتون، عاي�ص )2010(. الجتاهات العاملية املعا�سرة يف مناهج العلوم وتدري�سها، عمان، الأردن: دار ال�سروق 

للن�سر والتوزيع.
�ســرور، اإينا�ــص )2016(. م�ستويــات الر�ســا عــن املناهج املدر�سيــة وعن مدى مــا تك�سبه للمتعلم مــن مهارات 

.287 - حياتية يف مراحل التعليم العام، درا�سات يف املناهج وطرق التدري�ص، )214(، 251 
ال�سنبــاين، �سالــح عبدالقــوي اإ�سماعيــل )2006(. اأثــر تدري�ــص وحدة مطورة مــن مادة الأحيــاء مت�سمنة 
الإعجــاز العلمي للقراآن وال�سنــة يف حت�سيل طلبة ال�سف الأول الثانــوي واجتاهاتهم نحو املادة )ر�سالة 

ماج�ستري(، جامعة �سنعاء، اليمن.
ال�سايــع، فهــد، و�سنيــان، علي )2006(. مدى حتقيــق معاير املحتــوى – املعايري القومية للرتبيــة الأمريكية  
)NSES(يف متــوى كتب العلوم باململكة ال�سعودية، جملة درا�ســات يف مناهج وطرق التدري�ص، )117(، 

.187 -  162
�سل�ــص، با�ســم )2017(. اجتاهــات طلبــة املرحلــة الأ�سا�سيــة يف كليــة العلــوم الرتبويــة نحــو تعلــم مقــرر 
الريا�سيــات العامــة يف جامعة القد�ص املفتوحة يف �سوء بع�ص املتغريات، جملة جامعة فل�سطني لالأبحاث 

.26 - والدرا�سات،7)3(، 1 
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أس����باب تدني التحصيل األكاديم����ي لدى الطلبة 
المعلمي����ن في التخصص����ات العلمي����ة في كلية 

التربية صبر – جامعة عدن – من وجهة نظرهم
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أسباب تدني التحصيل األكاديمي لدى الطلبة المعلمين في التخصصات 
العلمية في كلية التربية صبر – جامعة عدن – من وجهة نظرهم

الملخص:
هدفــت هذه الدرا�ســة التعّرف اإىل اأ�سباب تدين التح�سيل الأكادميي لدى الطلبة املعلمني يف التخ�س�سات 
العلميــة يف كليــة الرتبية �سرب – جامعة عدن – مــن وجهة نظرهم. ولتحقيق اأهــداف الدرا�سة مت ا�ستخدام 
املنهــج الو�سفي/ التحليلي، وتكونت اأداتها مــن ا�ستبانة مكونة من )50( فقرة موزعة على خم�سة ماور هي: 
)املحتــوى العلمي، واأع�ساء هيئة التدري�ص، والتقومي والختبارات، والطلبة، والإمكانات املادية والب�سرية(. 
ومت توزيــع ال�ستبانــة علــى )150( طالًبــا وطالبــة، عينــة الدرا�سة مــن اأ�ســل )436( طالًبــا وطالبة، وذلك 
يف الف�ســل الثــاين للعــام اجلامعــي 2017 /2018م. واأظهرت النتائــج اأن درجة التاأثري الكليــة لأ�سباب تدين 
التح�سيــل الأكادميــي للطلبــة مــن وجهة نظرهــم كانت "كبــرية" ب�سكل عــام، وكذلك يف كل مــور من ماور 
الأداة والتــي كان ترتيبها كالآتي )الإمكانات املادية والب�سريــة باملرتبة الأوىل، ثم اأع�ساء هيئة التدري�ص، 
ثــم املحتــوى العلمــي، ويف املرتبة الرابعــة التقومي والختبــارات، ويف املرتبــة الأخرية الطلبــة(. كما اأنه ل 
توجــد فــروق ذات دللــة اإح�سائيــة عند م�ستــوى دللــة )α ≤ 0.05( بني متو�سطــات درجات تقديــر اأفراد 
العينــة لأ�سبــاب تدين التح�سيل الأكادميي ُتعزى ملتغري )اجلن�ص، والتخ�س�ــص العلمي، والتقدير( ب�سكل عام، 
ووجــود فروق ذات دللة اإح�سائية بالن�سبة ملتغري امل�ستــوى الدرا�سي ول�سالح طلبة امل�ستوى الثاين. ويف �سوء 
النتائج اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تقدمي الدعم للكلية بالإمكانات املادية الالزمة لتجهيز املختربات والقاعات 

الدرا�سية، واإقامة دورات تدريبية لأع�ساء هيئة التدري�ص يف املهارات التدري�سية وال�سخ�سية والتقنية.

الكلمات املفتاحية: التح�سيل الأكادميي، التخ�س�سات العلمية، كلية الرتبية �سرب، الطلبة املعلمني.
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Reasons behind Student Teachers' Low Achievement Levels 
in Science Majors in the Faculty of Education, Saber – Aden 

University, from their Perspective

Abstract:

The study aimed at exploring the reasons behind student teachers' low 
achievement levels in science majors in the Faculty of Education, Saber, 
Aden University from the students’ perspective. To achieve this, the researcher 
adopted the analytical descriptive method and used a questionnaire consisting 
of 50 items, distributed over five areas (scientific content, teaching staff, 
assessment and tests, financial and human resources). The questionnaire 
was administered to 150 (male & female) students during the second 
Semester (2017- 2018). The findings showed that the total effect degree 
of reasons behind students' low achievement levels  was generally "high". 
The questionnaire areas were ranked in this order: human and financial 
resources,  the teaching staff, the scientific content, assessment and tests and 
students).The study also showed that there were  no statistically significant 
differences at the level of (0.05 ≥ α) between the mean scores of the sample, 
generally attributed to the variables of gender, science major and grade. 
However, there were statistically significant differences attributed to the study 
level in favor of second level students. In the light of the findings of the study, 
it is recommended that the Faculty should be supported with equipment, 
laboratories, classrooms and training courses for teachers with a focus on 
personal, technical and teaching skills.

Keywords: academic achievement, science majors, the Faculty of Education 
– Saber, student teachers.
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المقدمة:
يعد التعليم اأهم ا�ستثمارات املجتمعات وال�سعوب املتقدمة، التي ت�سعى دوًما للنهو�ص بطاقاتها واإمكاناتها 
الب�سريــة، مبــا يحقق لها ا�ستقالليتها و�سيادتها وتطورها، حيث ي�ستثمــر التعليم مورًدا من اأهم موارد املجتمع، 
األ وهــو قــدرات اأفراده وطاقاتهم الذهنيــة لتحقيق اأكرب عائد من التنمية يف كافــة املجالت )عبد احلميد، 

.)1998

وتعــد اجلامعة بيئة مالئمــة للتح�سيل الأكادميي، اإذ تعلق على الطلبة اآمــاًل كبرية يف ا�ستقرارها وتطويرها 
ــا لكت�ساب خربات متنوعة تــوؤدي اإىل تغيري يف �سلوكهم فكــًرا وعماًل، والتح�سيل  وتقدمهــا، وتهــيء  لهم فر�سً
الأكادميــي بطبيعتــه عملية م�ستمرة ميكن اأن يتعر اإذا مل يتوفر له عن�سر ال�ستمرار، ومعنى ذلك اأن الطالب 
الــذي ل يتابــع درا�سته بانتظــام، ويتغيب عــن املحا�سرات والأعمــال املوجهة، فاإنه يكــون عر�سة لعرات قد 

تعيقه عن التح�سيل الأكادميي )بن علي، وفالحي، 2013(.
ويرجــع تدين التح�سيل الأكادميي للطالــب اإىل ما دون امل�ستوى العادي املتو�سط ملادة درا�سية اأو اأكر لأ�سباب 
متعــددة، يتعلق بع�سها بالطالــب وبع�سها بالبيئات املختلفة، مثل: البيئــة الدرا�سية والأ�سرية والجتماعية 
وال�سيا�سيــة والقت�ساديــة، وبالرغم من القدرات التــي ميتلكها الطالب وتوؤهله للو�ســول اإىل م�ستوى حت�سيل 

درا�سي منا�سب لعمره الزمني، ال اأنه قد ير�سب ملرة اأو اأكر )عواد، 2006(.
ولعــل عــدم اللتــزام ب�سيا�ســة القبــول يف اجلامعات وفــق اأ�س�ص مــددة، وال�سمــاح بقبول الطلبــة من خالل 
ا�ستثنــاءات متعــددة، ي�ساعــد يف قبــول الطلبــة الذيــن ل ميتلكون الكفايــات الأ�سا�سيــة التي توؤهلهــم مل�سرية 
اأكادمييــة �سحيحة، وهكذا فاإن عدد امل�ساقــات التي يدر�سونها يف اجلامعة وتنوعها واختالف م�ستوياتها يعمل 

على ك�سف ال�سعف لدى هوؤلء، فيتعرون يف درا�ستهم )الر�سدان، 2002(.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تعد م�سكلة تدين التح�سيل الأكادميي من اأ�سعب امل�سكالت الرتبوية فهمًا وت�سخي�سًا وعالجًا، لأن اأ�سبابها 
متعــددة ومت�سابكــة، وله اأبعــاد تربوية واقت�سادية واجتماعيــة وثقافية ونف�سية. ويعتــرب تدين التح�سيل 
الأكادميــي للطلبــة من اأهم عوامل الهدر الرتبوي يف اجلامعات، لبقاء الطلبة يف اجلامعة ملدة اأطول من الو�سع 
الطبيعــي ل�سنــوات التخرج من مرحلــة البكالوريو�ص، وهذا يقلــل من خمرجات التعليــم اجلامعي، وي�ساهم يف 
بطء حركة اجلامعات يف تلبية احتياجات التنمية من الكوادر املوؤهلة )ما�سنة، الزعبي، ما�سنة، بطاينة، 

والزعبي، 2013، 490(.
ول�ستق�ساء اآراء طلبة التخ�س�سات العلمية يف كلية الرتبية �سرب، حول الأ�سباب التي توؤدي اإىل تدين م�ستوى 
حت�سيلهــم الأكادميي، حيث لوحظ من خالل نتائج الــدور الأول للف�سل الأول للعام اجلامعي 2017 /2018م، 
% من العدد  اأن عــدد الطلبــة الذين يوؤدون اختبــار الدور الثاين ت�سل ن�سبتهم يف بع�ص املواد اإىل اأكر من 50 

الكلي للطلبة، واجلدول )1( يو�سح ذلك:
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جدول )1(: عدد الطلبة يف التخ�ش�شات العلمية والن�شبة املئوية لنجاحهم يف �شوء نتائج امتحانات الدور الأول يف الف�شل 
الأول من العام اجلامعي 2017/ 2018م

امل�ستوىالتخ�س�ص
املجتمع الأ�سلي

الن�سبة املئوية للنجاح جمموعاإناثذكور
الفيزياء

%42428الثاين 13  32

%92231الثالث  35
%102232الرابع  66

%236891املجموع  44
الكيمياء

%84654الثاين 35  24

%124557الثالث  51
%124355الرابع  70

%32134166املجموع  48
الأحياء

%95059الثاين  18  22

%115364الثالث  49
%124456الرابع  66

%32147179املجموع  46
%87349436املجموع العام  46

2018م.  •امل�شدر نيابة �شوؤون الطلبة يف كلية الرتبية �شرب، نتيجة امتحانات الف�شل الأول من العام اجلامعي 2017/ 
ويت�ســح مــن اجلــدول )1( اأن ن�سبــة جنــاح الطلبــة يف التخ�س�سات العلميــة الثالثــة )الفيزيــاء، والكيمياء، 
%. والطلبــة هم املحور الرئي�ص يف العمليــة التعليمية، ومن  والأحيــاء( كانــت ن�سبــة �سعيفة، واأقل من 50 
اأجلهــم مت اإن�ســاء الكلية، وتوفري الإمكانيات، وتوظيــف اأع�ساء هيئة التدري�ص، فاإن هــذه تعد م�سكلة تتطلب 

البحث والدرا�سة، وتنح�سر م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة على الت�ساوؤلني التاليني:
مــا اأ�سباب تــدين التح�سيل الأكادميي لــدى طلبة التخ�س�ســات العلمية يف كلية الرتبيــة �سرب من وجهة   -

نظرهم؟
هــل يوجد فرق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دللــة )α≤0.05(، بني درجة تقدير عينة الدرا�سة لأ�سباب   -

تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة تبعا ملتغري )اجلن�ص، التخ�س�ص العلمي، امل�ستوى، التقدير(؟

فرضيات الدراسة:
ل يوجــد فــرق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دللة )α≤0.05 (، بني درجة تقديــر عينة الدرا�سة لأ�سباب   .1

تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة تبعا ملتغري اجلن�ص )ذكور، اإناث(.
ل يوجــد فــرق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دللة )α≤0.05 (، بني درجة تقديــر عينة الدرا�سة لأ�سباب   .2

تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة تبعا ملتغري التخ�س�ص العلمي) فيزياء- كيمياء- اأحياء(.
ل يوجــد فــرق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دللة )α≤0.05 (، بني درجة تقديــر عينة الدرا�سة لأ�سباب   .3

تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة تبعا ملتغري م�ستوى الطالب الدرا�سي) الثاين، الثالث، الرابع(.
ل يوجــد فــرق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دللة )α≤0.05 (، بني درجة تقديــر عينة الدرا�سة لأ�سباب   .4

تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة تبعا ملتغري التقدير) ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول(.
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أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة اإىل:

التعّرف اإىل اأ�سباب تدين التح�سيل الأكادميي لدى طلبة التخ�س�سات العلمية يف كلية الرتبية �سرب كما   -
يراها الطلبة.

التعــّرف اإىل تقديــرات الطلبــة لأ�سبــاب تــدين التح�سيــل الأكادميــي يف كليــة الرتبيــة �ســرب بح�ســب   -
متغريات)اجلن�ص، التخ�س�ص العلمي، وامل�ستويات الدرا�سية، والتقدير الدرا�سي(.

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف الآتي:

�ستــزود امل�سوؤولني باجلامعة والكلية بالأ�سباب التي اأدت اإىل تدين التح�سيل الأكادميي فـي التخ�س�سات   -
العلمية يف كلية الرتبية �سرب للعمل على معاجلة هذه امل�سكلة واإيجاد ما يلزم يف التعامل معها.

تفيــد نتائــج هذه الدرا�ســة اأع�ساء هيئة التدري�ــص يف تعـاملهم املهني مع الطلبــة وتوجيههم نحو حتقيق   -
الأهداف الرتبوية املن�سودة.

تزويد املكتبة والباحثني بدرا�سة متثل مرجعيـة و�سـفية لواقـع فئة من الطلبة.  -
حدود الدراسة:

احلــدود املو�سوعيــة: اقت�ســرت الدرا�ســة علــى حتديــد اأ�سباب تــدين التح�سيــل الأكادميي لــدى طلبة   -
التخ�س�سات العلمية يف كلية الرتبية �سرب كما يراها الطلبة.

احلدود املكانية: كلية الرتبية �سرب، جامعة عدن.  -
احلــدود الب�سريــة: طلبــة امل�ستــوى )الثــاين، والثالــث، والرابــع( يف التخ�س�ســات العلميــة )الفيزياء،   -

والكيمياء، والأحياء(.
احلدود الزمانية: مت تطبيق الدرا�سة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2017 /2018م.  -

مصطلحات الدراسة:
يعــّرف التح�سيــل الأكادميــي باأنه: مــدى ا�ستيعاب الطلبة ملا ح�سلــوا عليه من خــربات معينة، من خالل   -
مقــررات درا�سيــة، ويقا�ــص بالعالمة التي يح�ســل عليها الطالــب يف الختبارات التح�سيليــة املعدة لهذا 

)Allagany,2013(. الغر�ص
التح�سيــل الأكادميــي اإجرائَيا: هو م�سلة اإجمايل نتائــج املقررات الدرا�سية التــي در�سها الطالب يف ف�سل 

درا�سي واحد اأو عدة ف�سول درا�سية، وميثل باملعدل الأكادميي.
% من معدل النجاح العام يف  تــدين التح�سيــل الأكادميي اإجرائًيا: هو ن�سبة جناح الطلبة باأقل من 50   -

نتيجة الف�سل الأول الدور الأول من العام الدرا�سي 2017 /2018. 
الطالــب املعلم اإجرائًيا: هــو الطالب امللتحق بكلية الرتبية �سرب جامعة عــدن والذي يتم تدريبه بهدف   -
اكت�ســاب املهارات التدري�سية الالزمة للعملية التعليميــة متهيًدا للتحاقه يف �سلك التدري�ص بعد التخرج 

من الكلية.
التخ�س�ســات العلمية اإجرائًيا: هي تخ�س�سات الأق�سام العلمية) فيزياء- كيمياء- اأحياء( التي يدر�سها   -

الطلبة يف كلية الرتبية �سرب ملدة اأربع �سنوات.
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اإلطار النظري:
التح�سيــل: لغــة: "مــادة: )ح �ص ل( ح�ســل ال�سيء، والأمــر خل�سه وميــزه عن غريه، وحت�سيــل ال�سيء 
ــَل َما يِف  ــل{: ُجمــع واأُح�سي قــال اهلل تعاىل: "َوُح�سِّ جتميــع وتثبيــت" )الزكــي وفليــة، 2004، 72(. و}ُح�سِّ

ُدوِر" )العاديات، 10(. ال�سُّ
والتح�سيــل ا�سطالًحــا: تعّرفــه "مو�سوعة علم النف�ــص والتحليل النف�ســي باأنه: بلوغ م�ستوى مــن الكفاءة يف 
الدرا�ســة �ســواء يف املدر�سة اأو اجلامعــة، وحتديد ذلك باختبارات التح�سيل املقننــة اأو تقديرات املدر�سني، اأو 

الثنني معًا" )ممد، 2004، 293(.
ويعّرفه جابر وكفايف )1988، 28( باأنه "م�ستوى من الكفاءة يف ميدان العمل الأكادميي اأو املدر�سي �سواًء كان 

ب�سفة عامة اأم يف مهارات معينة كالقراءة اأو احل�ساب".
والتح�سيــل الأكادميــي هــو "مقدار ما ي�ستوعبه الطالب من املــادة الدرا�سية، وم�ستــواه التعليمي يف هذه املادة 
الذي قد ي�سمح له اإما بالنتقال اإىل التخ�س�ص الأعلى اأو الر�سوب، وهذا بعد اإجراء "الختبارات التح�سيلية" 
التــي جتــرى يف التخ�س�سات يف اآخر ال�سنــة، وهو ما يعرب عنه باملجموع العام لدرجــات الطالب يف جميع املواد 
الدرا�سـيــة، يف جميــع املراحــل التعليمية مــن املدر�ســة اإىل اجلامعة، فهــو اإذن مقيا�ص ميكن مــن خالله قيا�ص 

م�ستوى الطالب" )خرياهلل، 1981، 76(.
ويرتبط التح�سيل الأكادميي بعدد من املتغريات املتداخلة، بع�سها عقلية وبع�سها انفعالية، وبع�سها معرفية، 
ويتاأثــر كذلك باملتغــريات الجتماعية والثقافية املتعلقــة بالبيئة التي يعي�ص فيهــا الطالب، وكذلك بالبيئة 

التعليمة، وكل تلك املوؤثرات لها دور كبري يف حتديد م�ستوى اإجنازه الأكادميي )عبداحلفيظ، 1990(.
وقد اأ�سار Ali، Jusoff، Ali، Mokhtar وSalamatا)2009( اإىل اأن الأداء الأكادميي للطلبة حظي باهتمام 
كثــري مــن الباحثني، فهو ميثل حتدًيا يف كثري مــن اجلوانب، اإ�سافة اإىل تاأثره مبجموعة مــن العوامل النف�سية 
والجتماعيــة والقت�ساديــة والبيئــة وال�سخ�سيــة، ولكن هــذه العوامل التــي توؤثر يف التح�سيــل الأكادميي 

تختلف من �سخ�ص اإىل اآخر، ومن بيئة لأخرى.
ويرتبــط تدين التح�سيل الأكادميــي بعدد من العوامل اأهمها املتعلقة بالطلبة، وهــي متثل املحور الرئي�سي يف 
العملية التعليمية التعلمية، فنظرة الطلبة ال�سلبية لأع�ساء هيئة التدري�ص، و�سوء العالقة بينهم، لها تاأثري 
على التح�سيل الأكادميي، وكذلك �سعف رغبة الطلبة لتعلم امل�ساقات الدرا�سية، وهناك عوامل متعلقة بع�سو 
هيئــة التدري�ــص، فبع�سهم يعتمد اعتمادًا كبرًيا على عملية الإلقاء يف التدري�ص، ولديهم اجتاهات �سلبية نحو 
املــادة الدرا�سية ونحو مهنة التدري�ص، بالإ�سافة اإىل البيئة املحيطة والو�سع القت�سادي والأمني واإمكانيات 

اجلامعات، والتي لها دور التاأثري يف التح�سيل الأكادميي )ال�سهراين، 2010(.
ومما �سبق ميكن تلخي�ص عدد من العوامل املوؤثرة يف التح�سيل الأكادميي بالآتي:

عوامــل متعلقة باملحتوى الدرا�سي: مثل و�سوح الأهــداف، وطريقة عر�ص املادة، وتلبية حاجات الطلبة   .1
واهتماماتهم، وارتباطه بحياة الطالب وبالبيئة املحلية، ومراعات الفروق الفردية بني الطلبة.

عوامــل متعلقــة بالطالــب: كالعوامـل ال�سخ�سـيــة، واجل�سميــة، والنف�سية، والنفعاليــة، والجتماعية،   .2
والقت�سـادية، والثقافيـة، وال�سـحية.

عوامــل متعلقــة باملعلم: كامل�ستــوى الأكادميي والإملــام باملنهج، والتنويـــع يف اأ�ساليب التدري�ــص، ومراعاة   .3
الفروق الفردية، والتخطيط امل�سبق للمادة التي يدر�سها، والقدرة علـى �سـبط قاعة املحا�سرات، وزيادة 
فاعليـــة الطلبـة ورفـع حت�سـيلهــم الأكادميي، والجتاهات الإيجابية نحو مهنــة التدري�ص، والتعامل مع 

تقنيات التعلم احلديثة.
عوامــل متعلقــة باأ�ساليب التقــومي والختبارات: قـــد ي�سنف الطلبة بع�ــص الأ�سئلة اأن فيهــا تعقيًدا اأو   .4
�سعبة اأو خادعة اأو حتتاج اإىل تفكري اأو تخمـني، كمـا ي�سفونها اأحيانًا باأنها ل تنا�سب الزمن املحدد، اأو ل 

تراعي الفروق الفردية بني الطلبة.
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عوامــل متعلقــة بالإمكانــات املادية والب�سريــة: كالتجهيزات يف املختــربات العلمية، وقاعــات الدرا�سة،   .5
وتوافــر املواد والو�سائل التعليمية وتنوعها، وتفاعل العمادة وروؤ�ساء التخ�س�سات العلمية بحل م�سكالت 
الطلبــة، ومنا�سبــة اأعــداد اأع�ساء هيئــة التدري�ــص يف التخ�س�سات العلميــة، والبنَيــة الَتحتَية واملرافق 

اخلدمية املختلفة.
وتعد ظاهرة تدين التح�سيل الأكادميي من الظواهر التي يعاين منها كثري من الطلبة يف اجلامعات، وهي موؤ�سر 
لتــدين م�ستــوى نواجت عملية التعليم اجلامعي، وتعد ظاهرة �سحية حني تقــع يف حدود الن�سبة الطبيعية لها، 
ولكــن ارتفاعهــا عن حدودها الطبيعيــة ب�سورة ملفتة للنظر ت�ســكل م�سكلة ت�ستنزف طاقــات املجتمع املادية 
والب�سريــة، وانطالًقــا مــن ذلك بات الرتقاء مب�ستوى وكفــاءة التعليم اجلامعي اإىل اأق�ســى درجة ممكنة هًما 

وطنًيا، وحاجة لها اأولويتها )ال�سامي وغنامي، 1992(.
وكلية الرتبية �سرب تاأ�س�ست يف العام الدرا�سي )1980 - 1981م(، كاأول كلية للرتبية يف مافظـة حلج، وتتبع 
جامعة عدن، بهدف تاأهيل معلمني ملدار�ص التعليم الأ�سا�سي، ل�سد حاجة املحافظة مـن املعلمني املوؤهلني تاأهياًل 
اأكادمييــًا وتربويــًا، وقــد اعتمدت الكلية منذ تاأ�سي�سها علــى النظام التكـاملي يف اإعــداد املعلمني لنيل الدرجة 
العلميــة دبلــوم )عامني بعد الثانويــة العامة( يف العلـوم والرتبيـــة، والآداب والرتبية. وبــداأت الكلية عامها 
الدرا�ســي الأول باأربعة اأق�سام علمية هي: ق�سم اللغة العربية، وق�سم اللغـة الإجنليزية، وق�سم الريا�سيات- 
فيزيــاء، وانتقلت الكلية يف العام اجلامعي )1993-1994م(، ب�سورة تدريجية لإعداد املعلمـني لنيـل الدرجة 
العلميــة بكالوريو�ــص يف العلــوم والرتبيــة، والآداب والرتبيــة. وبــداأت بتخ�س�ســات: اللغة العربيــة، واللغة 
الإجنليزيــة، والريا�سيــات، والفيزياء. وت�ســم حاليا بالإ�سافــة للتخ�س�سات ال�سابقــة التخ�س�سات الآتية: 
اأحيــاء – كيميــاء، وكيميــاء – اأحيــاء، وجغرافيا – تاريــخ، وتاريــخ – جغرافيا، مبجموع ثمانيــة تخ�س�سات 

)جامعة عدن، 2019(.
الدراسات السابقة: 

هنــاك العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي مت الطــالع عليها، تناولت اأ�سباب تدين التح�سيل الأكادميي، 
اأو تــدين املعدل الرتاكمي لــدى الطلبة يف اجلامعات العربية والأجنبيــة، مت عر�سها من الأحدث اإىل الأقدم 

على النحو الآتي:
اأجــرى ال�سايــع )2018( درا�ســة هدفــت التعــّرف اإىل العوامل التي تــوؤدي اإىل تدين حت�سيــل الطلبة يف مادة 
الفيزيــاء الأوليــة يف جامعة امللــك �سعود مبختلف التخ�س�ســات العلمية املقررة عليهــم، وا�ستخدمت الدرا�سة 
املنهــج الو�سفــي التحليلي، وال�ستبانة كاأداة للدرا�ســة، حيث تكونت من اأربعة ماور، هــي: )املحتوى العلمي، 
وع�ســو هيئــة التدري�ــص، والتقــومي، والطالــب(. و�سمــت عينــة الدرا�ســة )160( طالًبــا، و)21( ع�سو هيئة 
تدري�ــص، واأظهرت النتائج اأن العوامل املرتبطة مبحــور "الطالب" هي اأكر العوامل تاأثرًيا على تدين حت�سيل 
الطلبــة، وكانت اأقــل العوامل تاأثرًيا يف تقدير الطلبــة هي العوامل املرتبطة مبحور" ع�ســو هيئة التدري�ص"، 
واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائًيا يف مور" التقومي" ل�سالح اأع�ساء هيئة التدري�ص، ووجود فروق 
يف مــور" املحتــوى التعليمي" ل�سالــح الطلبة على اأع�ساء هيئــة التدري�ص، واأن طلبــة التخ�س�سات الهند�سية 

كانوا اأقل تاأثرًيا بتلك العوامل بفروق دالة اإح�سائًيا مقارنة بنظرائهم يف التخ�س�سات الأخرى.
كما اأجرى بخاري )2016( درا�سة هدفت التعّرف اإىل الأ�سباب والدوافع املوؤثرة يف تدين التح�سيل الأكادميي 
لبع�ــص طلبــة ق�سم علــم املعلومات بكلية العلــوم الجتماعيــة بجامعة اأم القــرى مبكة املكرمــة، وا�ستخدمت 
الدرا�ســة املنهــج الو�سفــي التحليلــي، وال�ستبانــة كاأداة للدرا�ســة مكونــة مــن �ستة جمــالت هــي: ) معلومات 
اأ�سا�سيــة، و�سخ�سيــة، ودرا�سية، واأكادميية خا�سة بالتخ�س�ص والر�ســاد الأكادميي، واأع�ساء هيئة التدري�ص، 
ووجهــة نظر الطلبة(، واأظهرت النتائج اأن من اأ�سباب تدين التح�سيل الأكادميي لدى الطلبة العمل، والزواج، 
وعدم املذاكرة وال�ستذكار، وعدم متابعة الوالدين املتابعة احلقة، والغياب عن ح�سور املحا�سرات، ول يوجد 
تاأثــري يف تــدين التح�سيل يعود ملعدل الثانوية العامة واختبار القبول، اأو لالإر�ساد الأكادميي للق�سم اأو اأع�ساء 

هيئة التدري�ص.
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وهدفــت درا�سة بطاينــة )2014( التعّرف اإىل العوامل املوؤثرة يف تدين التح�سيل الأكادميي لطلبة مقرر علم 
النف�ص الرتبوي يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود، من وجهة نظر الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص، وتكونت 
عينــة الدرا�ســة من جميع الطلبــة يف الف�سل الثاين من عــام 2012 - 2013م، وعددهــم )140( طالًبا، وعدد 
)6( من اأع�ساء هيئة التدري�ص، وا�ستخدمت ال�ستبانة كاأداة للدرا�سة، واأظهرت النتائج اأن هناك متغريين من 
اأ�ســل خم�سة متغريات تنباأت بتدين التح�سيــل الأكادميي للطلبة يف مقرر علم النف�ص الرتبوي من وجهة نظر 
الطلبة، وهي: متغري اأ�سلوب الدرا�سة ال�سطحي، ويليه متغري عدد اأيام الدرا�سة. ومن وجهة نظر اأع�ساء هيئة 
التدري�ص كان هناك )17( فقرة من اأ�سل )20( فقرة تنباأت بتدين التح�سيل الأكادميي، وكانت اأعالها فقرة 
�سعــف الدافعيــة للدرا�سة، كما اأظهرت وجــود فروق دالة اإح�سائًيا يف التح�سيــل الأكادميي بني التخ�س�سات، 

ول�سالح طلبة علم النف�ص.
اأمــا درا�ســة ما�سنة واآخريــن )2013( فهدفت التعّرف اإىل الأ�سبــاب املوؤدية اإىل تدين املعــدلت الرتاكمية 
لطلبــة اجلامعــة الها�سميــة يف الأردن، وجلمــع املعلومــات ا�ستخدمــت ا�ستبانــة مكونة من )48( فقــرة موزعة 
علــى ثالثة جمالت، هــي: ) الأ�سباب الذاتية، والأ�سباب الجتماعيــة والقت�سادية، والأ�سباب الرتبوية(. 
وتكونــت عينــة الدرا�سة مــن )854( طالبا وطالبة، يف الف�ســل ال�سيفي من العام اجلامعــي )2010 - 2011(، 
وبينــت نتائــج الدرا�ســة اأن الأ�سبــاب الرتبوية تعــد اأكر تاأثــريًا يف تدين معــدلت الطلبة الرتاكميــة، تليها 
الأ�سبــاب الجتماعيــة والقت�ساديــة، ويف املرتبــة الأخــرية الأ�سبــاب الذاتيــة. كمــا بينت نتائــج الدرا�سة 
وجــود فــروق ذات دللة اإح�سائيــة تبًعا ملتغري )اجلن�ــص، والتخ�س�ص الأكادميي، وامل�ستــوى الدرا�سي، واملعدل 
الرتاكمي( جتاه الأ�سباب املوؤدية اإىل تدين معدلت الطلبة الرتاكمية من وجهه نظر الطلبة اأنف�سهم، ول�سالح 

التخ�س�سات الإن�سانية والطلبة الذكور.
واأجــرى ممد )2013( درا�سة هدفت التعّرف اإىل العوامــل املوؤدية اإىل تدين التح�سيل الدرا�سي، لدى عينة 
من الطلبة اجلامعيني، مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي ال�ستك�سايف ملنا�سبته لهدف الدرا�سة، وا�ستخدمت الدرا�سة 
مقيا�ســا تكــون من )5( ماور هي: )النف�سية، والأ�سرية، والجتماعيــة، والدرا�سية، والقت�سادية(، ويف كل 
مور �سبع فقرات، واإجمايل فقرات ال�ستبانة )35( فقرة، وتكونت عينة الدرا�سة من )440( طالًبا وطالبة، 
من طلبة جامعة قا�سدي مرباح بورقلة اجلزائر، واأظهرت النتائج اأن اأكر العوامل تاأثرًيا يف تدين التح�سيل 
كانــت العوامــل النف�سيــة، تلتها العوامــل الدرا�سية، ثــم العوامل الأ�سرية، تلتهــا يف املرتبــة الرابعة العوامل 

الجتماعية، ويف املرتبة الأخرية العوامل القت�سادية.
كمــا اأجــرى اآل عمرو )2009( درا�ســة هدفت التعــّرف اإىل العوامل املوؤثرة يف تدين املعــدلت الرتاكمية، كما 
يراهــا الطــالب ذوو املعــدلت املنخف�ســة يف كليــة املعلمني يف مافظــة بي�ســة يف ال�سعوديــة، ولتحقيق هدف 
الدرا�ســة مت ا�ستخــدام املنهج الو�سفي التحليلــي، وال�ستبيــان كاأداة لقيا�ص اأ�سباب التــدين، واأظهرت النتائج 
اأن اأهــم العوامــل التي توؤثر يف تدين املعدلت الرتاكمية للطلبة كانت يف الفقرات، الأوىل ) اللتحاق بالكلية 
بدون رغبة(، وتلتها )انف�سال الوالدين(، ثم )البتعاد عن الأهل(، ومن ثم )�سعور الطالب باجتاه �سلبي نحو 

بع�ص املقررات(، واآخر فقرة من الفقرات العالية )�سعف تاأ�سي�ص الطالب يف مراحل الدرا�سة الأوىل(.
وهدفــت درا�سة Odeh ا)2007( التعّرف اإىل العوامل املوؤثرة يف التح�سيل الأكادميي لطالب م�ساق اأ�سا�سيات 
البحــث العلمــي واملعلوماتيــة، حيث تكونت عينــة الدرا�سة من )202( طــالب من جامعة الزرقــاء الأهلية يف 
الأردن والذيــن در�ســوا م�ساق اأ�سا�سيات البحث العلمي واملعلوماتية يف الف�سل الثاين لعام 2004 - 2005، وكان 
مــن نتائــج الدرا�ســة عدم تاأثــر التح�سيل الأكادميــي للطالب مبجموعة مــن العوامل، ومنها عــدد مرات زيارة 

املكتبة.
Warren وCarterا)2004( التعــّرف اإىل العوامــل املوؤثــرة يف تــدين  Thompson،ا كمــا هدفــت درا�ســة 
التح�سيــل الأكادميــي لدى الطلبة، من وجهة نظــر املعلمني يف املدار�ص العليا يف الوليــات املتحدة الأمريكية، 
وا�ستخدمــت الدرا�ســة املنهج الو�سفي لتحقيق هــدف الدرا�سة، وتكونت العينة مــن )121( معلمًا، وا�ستخدمت 
ال�ستبانــة كاأداة للدرا�ســة، واأظهرت النتائج اأن املعلمــني عينة الدرا�سة يلومون الطلبــة واآباءهم على الأداء 
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اأولياء الأمور يالمون ب�سكل كبري بتدين  اأن  اأ�ساروا  املعلمني  %( من هوؤلء  املنخف�ص، ووجدوا اأن ن�سبة )64 
م�ستوى التح�سيل الأكادميي للطلبة. 

كما قام العاجز )2002( بدرا�سة هدفت التعّرف اإىل العوامل الكامنة وراء ظاهرة تدين املعدلت الرتاكمية 
لبع�ص الطلبة بكليات اجلامعة الإ�سالمية بغزة، ومت ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي لتحيق هدف الدرا�سة، 
وبلغــت عينــة الدرا�سة )283( طالًبا وطالبة، ممن ح�سلوا على معــدلت تراكمية اأقل من )70%(، وتو�سلت 
الدرا�ســة اإىل اأن العوامــل الجتماعيــة والقت�ساديــة اأكــر تاأثــريًا يف تــدين املعــدلت الرتاكميــة للطلبــة، 
يليهــا العوامــل ال�سخ�سية، واأخريًا العوامل الرتبويــة. كما بينت نتائج الدرا�سة عــدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائيــة بني الطالب والطالبات تعزى ملتغــري )اجلن�ص، واملعدل الرتاكمي املنخف�ص( يف العوامل املوؤدية اإىل 

تدين املعدلت الرتاكمية للطلبة.
التعليق على الدراسات السابقة: 

مــن خــالل ا�ستعرا�ص الدرا�ســات ال�سابقة، جنــد اأن الدرا�سة احلاليــة اتفقت مع الدرا�ســات ال�سابقة من 
حيــث الهــدف فجميعها قد تناولت الأ�سباب والعوامل املوؤثرة يف تــدين التح�سيل الأكادميي واملعدل الرتاكمي 
للطلبــة، وكــذا من حيث املنهجية، مت ا�ستخدام املنهج الو�سفــي يف جميع الدرا�سات ال�سابقة، واتفقت الدرا�سة 
مع معظمها يف اختيار الطلبة كعينة للدرا�سة، واختلفت مع درا�ستي ال�سايع )2018(، وبطاينة )2014(، حيث 
متثلــت العينــة فيهما بالطلبــة واملعلمني، وكذا درا�ســة .Thompson et alا)2004( التــي تكونت عينتها من 
املعلمــني فقط، وا�ستفادت هذه الدرا�سة من الدرا�ســات ال�سابقة بالطالع على امل�سادر والأدبيات ذات العالقة 

بها، واختيار عينتها، والو�سائل الإح�سائية املنا�سبة لإجراءاتها، وكيفية عر�ص نتائجها وتف�سريها.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�سة: 
لالإجابــة عــن اأ�سئلــة الدرا�ســة، مت ا�ستخــدام املنهــج الو�سفــي التحليلــي، باعتباره املنهــج املنا�ســب للدرا�سات 
التــي تهــدف اإىل و�سف الظاهرة كما هــي يف الواقع، ثم حتليلهــا وتف�سريها، وحتديد اأ�سبــاب تدين التح�سيل 

الأكادميي لدى طلبة التخ�س�سات العلمية يف كلية الرتبية – �سرب.
جمتمع الدرا�سة: 

تكــون جمتمع الدرا�سة من جميــع طلبة التخ�س�سات العلمية )الفيزياء، والكيميــاء، والأحياء( يف امل�ستويات 
)الثــاين، والثالــث، والرابــع( يف كلية الرتبية �ســرب، والبالغ عددهــم )436( طالًبا وطالبــة، ح�سب ك�سوفات 

�سوؤون الطلبة يف الكلية للف�سل الثاين من العام  2016 /2017م.
عينة الدرا�سة: 

مت اختيــار عينــة الدرا�سة بطريقة ع�سوائية ب�سيطة من جمتمع الدرا�سة، حيث مت توزيع اأداة الدرا�سة على 
اأ�سار عليان )2002( اإىل اأن حجم  %( تقريًبا من املجتمع الأ�سلي، كما  عدد )150( من الطلبة بن�سبة )34 
العينــة املقبــول يف الدرا�ســات الو�سفيــة يكــون 20 % مــن حجــم املجتمــع اإذا كان املجتمع ب�ســع مئات، ومت 
%( من املجتمــع الأ�سلي، وهذه الن�سبة  ا�سرتجــاع عــدد )131( ا�ستبانــة من اأداة الدرا�ســة اأي: بن�سبة )30 
مقبولــة تربوًيــا لإجــراء التحليــل الإح�سائي يف البحــوث الو�سفية، واجلــدول )2( يو�سح جمتمــع الدرا�سة 

وعينتها وفًقا ملجتمع الدرا�سة ومتغرياتها:
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جدول )2(: جمتمع وعينة الدرا�شة موزعون ح�شب اجلن�ض والتخ�ش�ض وامل�شتويات التابعة لها

 الن�سبةعينة الدرا�سةاملجتمع الأ�سليامل�ستويالتخ�س�ص
املئوية جمموعاإناثذكورجمموعاإناثذكور

%424283912الثاين الفيزياء  43
%922316915الثالث  48
%10223231215الرابع  47

%236891123042املجموع  46
%846546915الثاين الكيمياء  28

%1245576915الثالث  26
%1243559514الرابع  25

%32134166212344املجموع  27
%9505951015الثاين الأحياء  25

%11536441115الثالث  23
%12445621315الرابع  27

%32147179113445املجموع  25
%873494364487131املجموع العام  30

اأداة الدرا�سة:
لتحقيــق هــدف الدرا�ســة، مت ا�ستخــدام ال�ستبانــة لقيا�ــص اأ�سبــاب تــدين التح�سيــل الأكادميــي لــدى طلبة 
التخ�س�ســات العلميــة يف كليــة الرتبية �ســرب كاأداة  لإجرائها، وقــد مت بناوؤها وفقًا ملقيا�ــص ليكرت اخلما�سي، 
وذلك بعد الطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ذات العالقة، كدرا�سة ال�سايع )2018(، وبخاري )2016(، 
وما�سنــة واآخرين )2013(، ودرا�سة ممد )2013(، وتكونــت ال�ستبانة ب�سورتها الأولية من )56( فقرة، 
موزعة على خم�سة ماور، هي: )املحتوى العلمي )11( فقرة، واأع�ساء هيئة التدري�ص )12( فقرة، والتقومي 
والختبارات )10( فقرات، والطلبة )12( فقرة، والإمكانات املادية والب�سرية )11( فقرة( حيث يتم احلكم 
علــى ا�ستجابــة الطلبة عينة الدرا�سة عليها وفــق تدرج خما�سي )كبرية جدا، كبــرية، متو�سطة، قليلة، قليلة 

جدا( مقابل الدرجات )5، 4، 3، 2، 1(. 
�سدق الأداة:

�ســدق املحكمــني: للتاأكــد مــن �ســدق ال�ستبانــة ُعر�ســت ب�سورتهــا الأوليــة علــى عــدد )5( اأ�ساتذة من   -
املتخ�س�ســني يف الرتبيــة، ومت الأخــذ مبالحظاتهــم ومقرتحاتهــم �سواًء من حيــث ال�سياغــة اللغوية اأو 
حــذف بع�ص الفقــرات اأو تعديلها، ومت العتماد على راأي املحكمني واإجماعهم كموؤ�سر على �سدق متوى 

ال�ستبانة، ومت حذف �ست فقرات واأ�سبحت ال�ستبانة مكونة من )50( فقرة. 
ال�سدق البنائي: ويق�سد به مدى ارتباط كل مور من ماور ال�ستبانة بالدرجة الكلية لها، وقد طبقت   -
ال�ستبانــة علــى عينه مكونة مــن )32( طالًبا وطالبة من طلبة كلية الرتبيــة �سرب، مت توزيع ال�ستبانة 

بطريقة ع�سوائية كعينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة. واجلدول )3( يبني ذلك.
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جدول )3(: معامالت ارتباط كل جمال مع الدرجة الكلية لال�شتبانة

م�ستوى الدللةمعامل الرتباطعدد الفقراتماور ال�ستبانةم
100.740.00املحتوى1
100.670.00اأع�شاء هيئة التدري�ض2
80.700.00التقومي والختبارات3
120.640.00الطلبة4
100.770.00الإمكانات املادية والب�شرية5

501ال�ستبانة ككل

مــن خــالل النظر اإىل اجلــدول )3( جند اأن جميع مــاور ال�ستبانة ح�سلت على ن�سب متثــل �سدق ال�ستبانة 
ومقبولة تربوًيا لأغرا�ص هذه الدرا�سة.

ثبات الأداة:
مت ح�ســاب معامــل ثبــات ال�ستبانــة با�ستخــدام معادلــة )كرونبــاخ األفــا( لالت�ســاق الداخلي، لنف�ــص العينة 
ال�ستطالعية التي مت ح�ساب �سدق الختبار من خاللها، وكانت قيم معامالت الثبات كما هي مبينة يف جدول 

.)4(
جدول )4(: معامالت األفا كرونباخ لختبار ثبات كل حمور من حماور ال�شتبانة وكذلك ال�شتبانة ككل

معامالت كرونباخ األفاعدد الفقراتماور ال�ستبانةم
100.80املحتوى1
100.81اأع�شاء هيئة التدري�ض2
80.82التقومي والختبارات3
120.83الطلبة4
100.79الإمكانات املادية والب�شرية5

500.83ال�ستبانة ككل

 ويت�ســح مــن اجلدول )4( متتــع ال�ستبانة ب�سكلهــا الكلي ومبحاورهــا مبعامل ثبات منا�ســب ومقبول يف حدود 
اأغرا�ص الدرا�سة وطبيعتها، وبذلك تكون ال�ستبانة �سادقة وثابتة وب�سورتها النهائية مكون من )50( فقرة 

موزعة على ماورها اخلم�سة، وجاهزة لتطبيقها على عينة الدرا�سة.
املعاجلة الإح�سائية:

ُعوجلت البيانات اإح�سائيا با�ستخدام الربنامج الإح�سائي )SPSS(، حيث مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافــات املعيارية والوزن الن�سبي، ل�ستجابات اأفــراد عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقراتها، واختبار 
"ت"  لعينتني م�ستقلتني لإيجاد دللة  الفروق بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة وفًقا ملتغريي اجلن�ص، وحتليل 
التبايــن الأحــادي )One-Way ANOVA( وفًقــا ملتغــري التخ�س�ص العلمــي وامل�ستوى والتقديــر الدرا�سي، 

واختبار )LSD( للمقارنات البعدية. 
ومت احلكم على املتو�سطات احل�سابية وتف�سري النتائج وفقا للمعيار املبني يف اجلدول )5(.
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جدول )5(: معيار احلكم على املتو�شطات احل�شابية وتف�شري النتائج

الوزن الن�سبياملتو�سطال�ستبانة
%من 4.2 اإىل 5كبرية جداً  100 % اإىل  من 84 

%من 3.4 ــــ اأقل من 4.2كبرية  84 من  اأقل  % ــ  من 68 
%من 2.6 ــــ اأقل من 3.4متو�شطة  68 من  اأقل  % ــ  من 52 

%من 1.8 ــــ اأقل من 2.6قليلة  52 من  اأقل  % ــ  من 36 
%من 1  ــــ اأقل من 1.8قليلة جداً اأقل من 36  % ــ  من 20 

يالحــظ من اجلدول )5( اأنه مت اإعطــاء وزن للبدائل )كبرية جًدا، وكبرية، ومتو�سطة، وقليلة، وقليلة جًدا(، 
مت ت�سنيــف تلــك الإجابات اإىل اأربعة م�ستويات مت�ساوية املدى مــن خالل املعادلة التالية طول الفئة = املدى 

مق�سوًما على عدد الفئات  
املدى = )اأكرب قيمة- اأقل قيمة( / عدد بدائل الأداة )عدد الفئات(.

0.8 = 5 / )1 - املدى = )5 
عرض النتائج ومناقشتها:

عر�ــص ومناق�ســة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول الذي ين�ص على: مــا اأ�سباب تدين التح�سيل الأكادميي لدى 
طلبة التخ�س�سات العلمية يف كلية الرتبية �سرب كما يراها الطلبة؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي لإجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة لكل مور مبفردة وللمحاور ككل.

املحــور الأول: املحتــوى العلمي للم�ساقات العلميــة: يو�سح اجلدول )6( املتو�سطــات احل�سابية، والنحرافات 
املعيارية، والوزن الن�سبي والرتتيب ل�ستجابات عينة الدرا�سة حول املحتوى العلمي.
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جدول )6(: املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، والوزن الن�شبي والرتتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول املحتوى 
العلمي

 املتو�سطاملحتوى العلميم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الوزن
 درجةالرتتيبالن�سبي

التاأثري
كبرية4.080.8781.63عدم و�شوح اأهداف درا�شة بع�ض امل�شاقات.1
مو�شوعات امل�شاقات ل تواكب التطورات 2

احلديثة.
كبرية3.941.0878.84

حمتوى امل�شاقات معرو�ض بطريقة مملة 3
وغري م�شوقة.

كبرية3.930.9578.65

كبرية4.180.8683.61�شعوبة بع�ض امل�شاقات الدرا�شية.4
كبرية4.121.0982.42كرثة عدد امل�شاقات الدرا�شية.5
افتقار مو�شوعات امل�شاقات للرتابط، 6

والتكامل فيما بينها.
كبرية3.581.0671.610

عدم احتواء معظم امل�شاقات على اأ�شئلة 7
للتقومي الذاتي.

كبرية3.841.0776.87

حمتوى امل�شاقات ل ي�شجع على التفكري 8
لدى الطلبة.

كبرية3.611.0772.29

حمتوى بع�ض امل�شاقات غري مرتبط 9
بالبيئة املحيطة

كبرية3.661.1373.28

حمتوى بع�ض امل�شاقات ل يالئم امل�شتوى 10
العلمي ال�شابق للطلبة.

كبرية3.921.0778.46

كبرية3.890.5077.8املجموع

وت�ســري نتائــج اجلــدول )6( اأن الأوزان الن�سبية اخلا�سة كمــا يراها اأفراد عينة الدرا�ســة حول اأ�سباب تدين 
التح�سيــل الأكادميي لدى طلبــة التخ�س�سات العلمية يف مور املحتوى العلمي قد تراوحت ما بني )%83.6( 
اإىل )71.6%(، اأي اأنهــا ح�سلــت على درجة تاأثــري )كبرية( وفقًا للتدريج املعتمد للحكــم على ال�ستجابات يف 

هذه الدرا�سة.
وب�ســكل عــام فاإن فقرات هذا املحور جميعها حققت ا�ستجابات عينة الدرا�سة عليها بدرجة تاأثري )كبرية(، اإذ 
%(، وهذا ي�سري اإىل  كان املتو�ســط احل�سابــي العــام لفقرات املحور ككل ي�ساوي )3.89(، وبوزن ن�سبــي )77.8 
اأن كل فقــرات مــور املحتــوى العلمــي لهــا تاأثري كبري علــى التح�سيــل الأكادميــي للطلبة من وجهــة نظرهم، 
وهــذا يوؤ�ســر اإىل اأن م�ستويات الربط بني التعليم العام واجلامعي غــري متناغمة، اأو اأن الطالب مل يتلق تعليمًا 
ذا جودة يف التعليم العام، مما جعله ي�سعر ب�سعوبة املحتوى العلمي يف درا�سته اجلامعية، وهذه النتيجة تتفق 
مع درا�سة كل من ال�سايع )2018(، وما�سنة واآخرين )2013(، ودرا�سة ممد )2013(، حيث اأكدت على اأن 

للمحتوى العلمي دورا مهما يف التح�سيل الأكادميي لدى الطلبة. 
املحــور الثــاين: ع�ســو هيئة التدري�ــص: يو�سح اجلــدول )7( املتو�سطــات احل�سابية، والنحرافــات املعيارية، 

والوزن الن�سبي والرتتيب ل�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة تاأثري ع�سو هيئة التدري�ص.
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جدول )7(: املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، والوزن الن�شبي والرتتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول ع�شو 
هيئة التدري�ض

 املتو�سط ع�سو هيئة التدري�صم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الوزن
 درجةالرتتيبالن�سبي

التاأثري
�شعف ا�شتخدام طرائق تدري�ض متنوعة 1

اأثناء التدري�ض.
كبرية جًدا4.350.86871

عدم متكن بع�ض اأع�شاء هيئة التدري�ض 2
من املادة العلمية.

كبرية3.931.0478.67

ل يتفاعل مدر�شو امل�شاقات مع الطلبة من 3
خالل و�شائل التعليم.

كبرية3.841.0976.89

�شعف كفاءة بع�ض املدر�شني يف اإدارة قاعة 4
املحا�شرات.

كبرية3.641.1672.810

اأ�شاليب التدري�ض اجلامعي تركز على 5
احلفظ.

كبرية4.051.07815

�شعف تنمية التفكري البتكاري واملناف�شة 6
بني الطلبة.

كبرية3.981.2279.66

عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة 7
اأثناء التدري�ض.

كبرية4.181.0383.63

�شعف اجلانب العملي لتو�شيح اجلانب 8
النظري.

كبرية4.081.0681.64

ل يخ�ش�ض اأع�شاء هيئة التدري�ض �شاعات 9
مكتبية ملناق�شة الطلبة.

كبرية4.191.1183.82

�شعف ت�شجيع الطلبة على القراءة، 10
والرجوع اإىل م�شادر التعلم.

كبرية3.851.07778

كبرية4.010.5380.2املجموع

وت�ســري نتائــج اجلــدول )7( اإىل اأن الأوزان الن�سبيــة اخلا�سة كما يراهــا اأفراد عينة الدرا�ســة، حول اأ�سباب 
تــدين التح�سيــل الأكادميي لدى طلبة التخ�س�سات العلمية يف مور ع�سو هيئة التدري�ص قد تراوحت ما بني 
)87%( و)72.8%(، اأي اأنهــا تــرتاوح بني درجة تاأثري )كبرية جًدا( و)كبــرية(، وفًقا للمعيار املعتمد يف هذه 

الدرا�سة.
ويالحــظ اأن هنــاك اختالفــًا يف ا�ستجابــة اأفراد عينــة الدرا�سة عن فقرات هــذا املحور، حيــث ح�سلت فقرة 
واحــدة على درجــة تاأثري )كبرية جًدا(، وهــي )�سعف ا�ستخدام طرائــق تدري�ص متنوعة اأثنــاء التدري�ص(، 
بــوزن ن�سبــي ي�ساوي )87%(، وح�سلت بقية الفقرات علــى درجة تاأثري )كبرية(، وب�سكل عام فاإن فقرات هذا 
املحور جميعها حققت ا�ستجابات عينة الدرا�سة عليها بدرجة تاأثري )كبرية(، اإذ كان املتو�سط احل�سابي العام 
اأع�ساء هيئة التدري�ص  اأن  اإىل  %(، ويف هذا دللة  لفقرات املحور ككل ي�ساوي )4.01(، وبوزن ن�سبي )80.2 

لهم تاأثري يف تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة، من وجهة نظر الطلبة.
ونعــزو ذلــك اإىل اأن بع�ص اأع�ساء هيئة التدري�ــص يف التخ�س�سات العلمية يف الكلية موؤهلــون تاأهيال اأكادمييا، 
ولي�ــص تربويــا ونف�سًيا، بحيث يتمكنون من معرفة خ�سائ�ص طلبتهــم املعرفية والنمائية والفكرية، حتى يتم 
التعامــل معهــم بــكل �سهولة وي�سر ومرونــة، ويتم مراعاة الفــروق الفردية مل�ساعدة الطلبــة يف التعلم الفاعل 

للمعرفة العلمية ومهاراتها والجتاهات الإيجابية ونحوها.
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املحــور الثالــث: التقــومي والختبارات: يو�سح اجلــدول )8( املتو�سطــات احل�سابية، والنحرافــات املعيارية، 
والوزن الن�سبي والرتتيب ل�ستجابات عينة الدرا�سة حول التقومي والختبارات:

جدول )8(: املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، والوزن الن�شبي والرتتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول التقومي 
والختبارات

 املتو�سط التقومي والختباراتم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الوزن
 درجةالرتتيبالن�سبي

التاأثري
اأ�شئلة الختبارات ل تراعي الفروق 1

الفردية بني الطلبة.
كبرية4.041.0580.82

عدم تنا�شب بع�ض اأ�شئلة المتحان مع 2
الزمن املحدد.

كبرية3.921.1578.44

كبرية جًدا4.310.9486.21بع�ض الأ�شئلة فيها تعقيد.3
بع�ض الأ�شئلة مكتوبة بطريقة غري 4

مفهومة.
كبرية3.941.2078.83

اأ�شعر بالظلم يف ت�شحيح الختبارات 5
وو�شع الدرجات.

كبرية3.981.1279.66

بع�ض اأ�شئلة المتحانات تاأتي من خارج 6
املقرر.

كبرية3.411.2568.27

متو�شطة3.341.4266.88اختبارات العملي غري منا�شبة.7
قلة ا�شتخدام اأع�شاء هيئة التدري�ض 8

لأ�شاليب تقومي خمتلفة.
كبرية3.921.0378.45

كبرية3.860.6377.2املجموع

وت�ســري نتائــج اجلــدول )8( اإىل اأن الأوزان الن�سبية اخلا�سة، كمــا يراها اأفراد عينة الدرا�ســة، حول اأ�سباب 
تدين التح�سيل الأكادميي لدى طلبة التخ�س�سات العلمية يف مور التقومي والختبارات، قد تراوحت ما بني 
)86.2%( و)66.8%(، اأي اأنها تراوحت بني درجة تاأثري )كبرية جًدا( و)متو�سطة( وفقا للمعيار املعتمد يف 

هذه الدرا�سة.
ويالحــظ اأن هنــاك اختالفًا يف ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة لفقرات هذا املحور، حيث ح�سلت فقرة واحدة 
علــى درجــة تاأثري )كبرية جــًدا(، وهي رقــم )3(، بوزن ن�سبي ي�ســاوي )86.2%(، وفقرة واحــدة على درجة 
تاأثــري )متو�ســط( وهي رقم )7(، بوزن ن�سبي ي�ساوي )66.8%(، كمــا ح�سلت بقية الفقرات على درجة تاأثري 
)كبــرية(، وب�ســكل عام فــاإن فقرات هذا املحور جميعهــا حققت ا�ستجابات عينة الدرا�ســة عليها بدرجة تاأثري 
%(، وهذا  )كبرية(، اإذ كان املتو�سط احل�سابي العام لفقرات املحور ككل ي�ساوي )3.86(، وبوزن ن�سبي )77.2 
يعنــي اأن التقــومي والختبــارات لهما دور يف تدين التح�سيــل الأكادميي للطلبة، وذلك لعــدم تنوعها وقيا�سها 
للجانــب املعــريف فقط بــدون الهتمام باجلوانــب ال�سخ�سية املختلفة، كمــا يف�سر ذلك اأن اإعــداد الختبار مل 
يكــن وفقــًا لأهداف تدري�ــص امل�ساق الذي مت تعريف الطالب بهــا، مما جعلهم ي�سعرون بتعقيــد بع�ص الأ�سئلة، 
وهــذه النتيجــة تتفق مع درا�ستي كل من ال�سايع )2018(، وما�سنة واآخرين )2013(، فقد اأظهرتا اأن اأدوات 

التقومي املختلفة لها تاأثري يف م�ستوى التح�سيل الأكادميي للطلبة.
املحــور الرابــع: الطلبة: يو�ســح اجلدول )9( املتو�سطــات احل�سابية، والنحرافات املعياريــة، والوزن الن�سبي 

والرتتيب ل�ستجابات عينة الدرا�سة حول الطلبة:
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جدول )9(: املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، والوزن الن�شبي والرتتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول الطلبة

 املتو�سطمور الطلبةم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الوزن
 درجةالرتتيبالن�سبي

التاأثري
كبرية3.881.1877.62�شعف التح�شيل يف الثانوية العامة.1

امل�شاقات الدرا�شية اأعلى من قدراتي 2
كبرية3.681.1473.65العقلية.

التفكري بعدم وجود فر�ض عمل بعد 3
كبرية3.861.2577.23التخرج.

متو�شطة2.731.2954.612الغياب املتكرر عن املحا�شرات.4
كبرية3.541.2870.87الرغبة يف العمل اأكرث من الدرا�شة.5

ال�شعور باخلجل من ال�شتف�شار عن بع�ض 6
كبرية3.441.2968.88مفاهيم امل�شاقات.

متو�شطة2.891.4957.810عدم بذل اجلهد الالزم للمراجعة.7
كبرية3.761.2875.24الظروف القت�شادية واملعي�شية.8
متو�شطة2.871.3757.411عدم الرغبة يف التخ�ش�ض.9

�شعف الإملام بالأ�شا�شيات الأولية لدرا�شة 10
كبرية3.661.1873.26امل�شاقات.

كبرية3.411.3268.29الن�شغال مبتطلبات الأ�شرة والزواج.11

بعد ال�شكن عن اجلامعة و�شعوبة 12
كبرية4.021.1480.41املوا�شالت.

كبرية3.480.6269.6املجموع

وت�ســري نتائج اجلــدول )9( اأن الأوزان الن�سبية اخلا�سة، كما يراها اأفراد عينــة الدرا�سة، حول اأ�سباب تدين 
التح�سيــل الأكادميــي لــدى طلبة التخ�س�ســات العلمية يف مور الطلبــة قد تراوحت ما بــني )80.4%( اإىل 

)54.6%(، اأي اأنها  تراوح بني درجة تاأثري )كبرية(، و)متو�سطة(، وفًقا للمعيار املعتمد يف هذه الدرا�سة.
ويالحــظ اأن هنــاك اختالفًا يف ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة لفقرات هــذا املحور، حيث ح�سلت ت�سع فقرات 
علــى درجــة تاأثري )كبرية(، وثالث فقرات على درجة تاأثري )متو�سطــة(، وهي التي حتمل الأرقام )7، 9، 4(، 
وب�ســكل عــام، فاإن فقرات هذا املحور جميعها حققت ا�ستجابات عينة الدرا�سة عليها بدرجة تاأثري )كبرية( اإذ 
%(، وهذا ي�سري اإىل اأن  كان املتو�سط احل�سابي العام لفقرات املحور ككل ي�ساوي )3.48(، وبوزن ن�سبي )69.6 
الطلبــة اأنف�سهــم لهــم دور يف تدين حت�سيلهــم الأكادميي، ويرجعون اأهــم الأ�سباب التــي اأدت اإىل ذلك اجلانب 
القت�ســادي و�سعــف التح�سيــل يف الثانوية العامة و�سعورهم بعــدم وجود فر�ص عمل بعــد تخرجهم، وتتفق 
هــذه النتيجــة مع درا�ســة كل من ال�سايــع )2018(، وبطاينة )2014(، وما�سنة واآخريــن )2013(، وممد 

)2013(، ودرا�سة اآل عمرو )2009(، يف اأن الطلبة لهم دور يف تدين م�ستوى التح�سيل العلمي والأكادميي.
املحــور اخلام�ــص: الإمكانات املاديــة والب�سريــة: يو�سح اجلــدول )10( املتو�سطات احل�سابيــة، والنحرافات 

املعيارية، والوزن الن�سبي والرتتيب ل�ستجابات عينة الدرا�سة حول الإمكانات املادية والب�سرية.
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جدول )10(: املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، والوزن الن�شبي والرتتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول 
الإمكانات املادية والب�شرية

 املتو�سطالإمكانات املادية والب�سريةم
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 الوزن
 درجةالرتتيبالن�سبي

التاأثري

�شعف تفاعل العمادة والأق�شام العلمية 1
كبرية جًدا4.530.7490.61بحل م�شكالت الطلبة.

ل تفي اإمكانات املختربات يف الكلية بتنفيذ 2
كبرية جًدا4.270.9785.43التجارب العملية.

عدم ا�شتخدام اختبارات املفا�شلة لقبول 3
كبرية3.701.25749طلبة امل�شتوى الأول.

قلة م�شادر التعلم امل�شاعدة للتح�شيل 4
كبرية3.841.1276.87الأكادميي يف املكتبة.

كبرية3.661.2973.210كرثة اأعداد الطلبة يف التخ�ش�ض الواحد.5
كبرية4.091.0781.85�شعف البنَية الَتحتَية واملرافق املختلفة.6

قلة اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�ض ذوي 7
كبرية3.841.2076.88التخ�ش�شات العلمية.

كبرية جًدا4.201.03844�شعف جتهيزات قاعات املحا�شرات.8
كبرية4.081.0081.66�شعف الإر�شاد والتوجيه يف الكلية.9

قلة توافر املواد والو�شائل التعليمية 10
كبرية جًدا4.311.0786.22وتنوعها.

كبرية4.050.6281املجموع

وتبــني نتائج اجلــدول )10( اأن الأوزان الن�سبية اخلا�سة، كما يراها اأفراد عينة الدرا�سة، حول اأ�سباب تدين 
التح�سيــل الأكادميــي لدى طلبة التخ�س�سات العلميــة يف مور الإمكانات املاديــة والب�سرية، قد تراوحت ما 
بــني )90.6%( و)73.2%(، اأي اإنهــا تــرتاوح بني درجة تاأثري )كبرية جدا(، و)كبــرية(، وفقا للمعيار املعتمد 

يف هذه الدرا�سة.
ويالحظ اأن هناك فروًقا يف ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة لفقرات هذا املحور، حيث ح�سلت اأربع فقرات على 
درجــة تاأثــري )كبرية جدا(، وهي التي حتمل الأرقــام )1، 10، 2، 8(، ح�سب الرتتيب، وبقية الفقرات ال )6( 
ح�سلت على درجة تاأثري )كبرية(، وب�سكل عام فاإن جميع فقرات هذا املحور حققت ا�ستجابات عينة الدرا�سة 
عليهــا بدرجــة تاأثــري ) كبــرية (، اإذ كان املتو�سط احل�سابي العــام لفقرات املحور ككل ي�ســاوي )4.05(، وبوزن 
اإىل تدين التح�سيل الأكادميي يف هذا املحور  اأكر الأ�سباب التي توؤدي  اأن  اإىل  %(، وهذا ي�سري  ن�سبي )81 
وخا�ســة يف العالقــة بــني العمادة وروؤ�ســاء الأق�سام العلميــة مع الطلبة، وكذلــك قلة الإمكانــات امل�ساعدة يف 
تعزيــز عملية التعليــم والتعلم، كالو�سائل واملختربات والكتب واملرافق اخلدمية، وُيرجع ذلك اإىل عدم وجود 
قنــوات توا�سل فاعلــة بني الطلبة وعمادة الكليــة والأق�سام العلمية، كاملجل�ص الطالبــي الذي ينقل م�سكالت 

الطلبة اإىل عمادة الكلية ويناق�سها يف جمل�ص الكلية اأو على م�ستوى التخ�س�سات العلمية.
مــاور ال�ستبانــة ككل: للتعــّرف اإىل نتائــج املحــاور ككل فــاإن اجلــدول )11( يو�ســح املتو�سطــات احل�سابية، 

والنحرافات املعيارية، والوزن الن�سبي والرتتيب ل�ستجابات عينة الدرا�سة حول املحاور ككل:
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جدول )11(: املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، والوزن الن�شبي والرتتيب ل�شتجابات عينة الدرا�شة حول املحاور 
ككل

 املتو�سطاملحاورم
احل�سابي

 النحراف
درجة التاأثريالرتتيبالوزن الن�سبياملعياري

كبرية3.890.5077.83املحتوى العلمي1
كبرية4.010.5380.22اأع�شاء هيئة التدري�ض2
كبرية3.860.6377.24التقومي والختبارات3
كبرية3.480.6269.65الطلبة4
كبرية4.050.62811الإمكانات املادية والب�شرية5

كبرية3.860.4177.2الكل

ت�ســري النتائــج يف اجلــدول )11( اإىل اأن املتو�سطــات احل�سابيــة، والنحرافــات املعياريــة، والــوزن الن�سبــي 
ل�ستجابــات عينة الدرا�سة حول اأ�سباب تــدين التح�سيل الأكادميي لدى طلبة التخ�س�سات العلمية يف جميع 
مــاور ال�ستبانــة،  تراوحــت بــني )81 %( و)69.6 %(، اأي اأن جميع املحاور قد ح�سلت على درجة تاأثري 
)كبــرية(، وفقًا للتدريــج املعتمد للحكم على ال�ستجابات يف هذه الدرا�سة، وب�ســكل عام فاإن فقرات ال�ستبانة 
ككل حققــت ا�ستجابــات عينــة الدرا�ســة لها بدرجة تاأثــري )كبــرية(، اإذ كان املتو�سط احل�سابــي العام ي�ساوي 
)3.86(، وبــوزن ن�سبــي )77.2 %(، وهــذا ي�ســري اإىل اأن روؤية عينة الدرا�ســة لالأ�سباب التي اأدت اإىل تدين 
حت�سيلهــم الأكادميي ح�سب مــاور ال�ستبانة مرتبة كالآتي: الإمكانات املاديــة والب�سرية باملرتبة الأوىل، 
ويليهــا اأع�ســاء هيئــة التدري�ص، ثم املحتــوى العلمي، ثم التقــومي والختبارات، ويف املرتبــة الأخرية الطلبة 
اأنف�سهــم، ويت�ســح هنا اأن الأ�سباب املتعلقــة  بالإمكانات املادية والب�سرية لها الــدور الأكرب يف تدين التح�سيل 
الأكادميــي لــدى الطلبة، ثم تلتها الأ�سبــاب املتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�ص، الأمــر الذي يرتتب عليه تاأهيل 
واإعــداد اأع�ســاء الهيئــة التدري�سيــة يف اجلامعــة اإعداًدا يوؤهلهــم للقيام بدورهــم بكفاءة واقتــدار، من حيث 
مراعاة الفروق الفردية، والإملام بخ�سائ�ص املتعلمني النف�سية ومتطلباتهم النمائية، وي�ستوجب من القائمني 
علــى اجلامعــة العمل على توفري م�سادر تعلــم خمتلفة تعني الطالب على اكت�ســاب املعرفة والهتمام باجلانب 

العملي.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كل من ال�سايع )2018(، وبطاينة )2014(، وما�سنة واآخرين 
)2013(، وممــد )2013(، واآل عمــرو )2009(، وOdehا)2007(، والعاجز )2002(، والتي اأظهرت وجود 
اأ�سبــاب خمتلفــة تــوؤدي اإىل تــدين م�ستوى التح�سيــل الأكادميي لــدى الطلبة، ومنهــا الأ�سباب التــي تناولتها 

الدرا�سة يف ماورها اخلم�سة.
عر�ــص ومناق�ســة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين الذي ين�ص على: هل يوجد فرق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى 
دللــة )α ≤0.05(، بــني درجة موافقة عينــة الدرا�سة جتاه اأ�سباب تدين التح�سيــل الأكادميي للطلبة تبعا 
ملتغــري )اجلن�ص، التخ�س�ص العلمــي، امل�ستوى، التقدير(؟ ولالإجابة عن هذا ال�ســوؤال مت �سياغة اأربع فر�سيات 

�سفرية على النحو الآتي:
الفر�سيــة الأوىل: ل يوجــد فــرق دال اإح�سائًيــا عنــد م�ستوى دللــة )α≤0.05 (، بني درجــة موافقة عينة 

الدرا�سة جتاه اأ�سباب تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة تبعا ملتغري اجلن�ص )ذكور، اإناث(.
وللتحقق من �سحة الفر�سية مت ا�ستخدام اختبار )ت( واجلدول )12( يو�سح ذلك:
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جدول )12(: قيمة "ت" لعينتني م�شتقلتني بني متو�شطات اأفراد العينة على حماور ال�شتبانة اخلم�شة وفقا ملتغري اجلن�ض 
)ذكور، اإناث(

 املتو�سطاتالعدداجلن�صجمالت ال�ستبانةم
احل�سابية

 النحرافات
املعيارية

 درجة
احلرية

" قيمة "
ت

 م�ستوى
الدللةالدللة

443.780.46ذكراملحتوى العلمي1
غري دالة1291.800.07

873.940.52اأنثى
443.920.56ذكراأع�شاء هيئة التدري�ض2

غري دالة1291.370.17
874.050.51اأنثى

443.600.63ذكرالتقومي والختبارات3
دالة1293.550.00

874.000.60اأنثى
443.510.66ذكرالطلبة4

غري دالة1290.430.67
873.460.60اأنثى

 الإمكانات املادية5
444.020.57ذكروالب�شرية

غري دالة1290.480.64
874.070.64اأنثى

ال�ستبانة ككل
443.760.43ذكر

غري دالة1291.880.06
873.910.39اأنثى

"  بني متو�سطي الذكور والإناث غري دالة اإح�سائيًا يف معظم املحاور، حيث  ويت�سح من اجلدول )12( اأن قيم "ت
كانــت م�ستــوى دللتها اأكرب من  م�ستوى الدللــة )0.05(، املعتمدة يف هذه الدرا�سة، عــدا مور التقومي، فقد 
اأظهرت قيمة اختبار )ت( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية، حيث كانت م�ستوى الدللة )0.00(، وهي اأ�سغر 
ا على التح�سيــل العلمي من الطلبة،  مــن ال )0.05(، ول�سالــح الإنــاث،  ويف�سر ذلــك باأن الطالبات اأكــر حر�سً
ولذلــك كانــت الفروق وا�سحــة ل�ساحلهن يف مور التقــومي والختبارات، كمــا اأظهرت النتائــج اأنها غري دالة 
اإح�سائيــا يف ال�ستبانــة ككل، حيث كانت م�ستوى دللته )0.06(، وهي قيمة اأكرب من م�ستوى الدللة )0.05( 
املعتمــدة يف هــذه الدرا�سة، وهذا يدل على اأن متغري اجلن�ص مل يكن له اأثر وا�سح ب�سكل عام على اأ�سباب تدين 
التح�سيــل الأكادميــي لطلبة التخ�س�ســات العلمية. ولذل       ك نقبل الفر�سية ال�سفرية الأوىل. ويعزى ذلك 
اإىل اأن كال اجلن�سني من الطلبة يف كلية الرتبية- �سرب ميرون بنف�ص الظروف. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة 

العاجز )2002(، يف عدم وجود فروق ذات دللة ترجع ملتغري اجلن�ص.
الفر�سيــة الثانيــة: ل يوجــد فــرق دال اإح�سائًيا عنــد م�ستوى دللــة )α≤0.05(، بني درجــة موافقة عينة 
الدرا�ســة جتــاه اأ�سباب تــدين التح�سيل الأكادميي للطلبة تبعا ملتغري التخ�س�ــص العلمي )فيزياء – كيمياء – 
اأحياء(. وللتحقق من �سحة الفر�سية مت ا�ستخدام اختبار )ف(، )One-Way ANOVA( واجلدول )13( 

يو�سح ذلك.
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جدول )13(: نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي )One-Way ANOVA( يف اأ�شباب تدين التح�شيل الأكادميي 
للطلبة تبعا ملتغري التخ�ش�ض العلمي

 جمموعم�سدر التباينجمالت ال�ستبانةم
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�سط
املربعات

قيمة 
)ف(

 م�ستوى
الدللةالدللة

غري دالة0.1620.080.330.72بني املجموعاتاملحتوى العلمي1
32.421280.25داخل املجموعات

32.59130املجموع
غري دالة0.9320.461.680.19بني املجموعاتاأع�شاء هيئة التدري�ض2

35.321280.28داخل املجموعات
36.25130املجموع

غري دالة0.6220.310.770.47بني املجموعاتالتقومي والختبارات3
51.681280.40داخل املجموعات

52.30130املجموع
غري دالة0.2420.120.310.74بني املجموعاتالطلبة4

49.971280.39داخل املجموعات
50.21130املجموع

دالة3.5621.784.990.01بني املجموعاتالإمكانات املادية والب�شرية5
45.671280.36داخل املجموعات

49.23130املجموع

ال�ستبانة ككل
غري دالة0.5020.251.510.23بني املجموعات

21.221280.17داخل املجموعات
21.72130املجموع

اأظهــرت نتائــج اجلــدول )13( عدم وجود فــروق ذات دللة اإح�سائيــة يف اأ�سباب تــدين التح�سيل الأكادميي 
للطلبة من وجهة نظرهم تبعا ملتغري التخ�س�ص العلمي، عند م�ستوى دللة )0.05(، ب�سكل عام، وهذا يدل على 
قبول الفر�سية ال�سفرية الثانية، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة بخاري )2016(، لكنها اأظهرت وجود فروق 
ذات دللــة اإح�سائيــة يف مور الإمكانات املادية والب�سرية، حيث كان م�ستــوى الدللة فيها ي�ساوي )0.01(، 
وهــي قيمــة اأقل من م�ستوى الدللــة )0.05(، املعتمدة يف هــذه الدرا�سة، وللك�سف عن مواقــع الفروق الدالة 
اإح�سائيًا بني املتو�سطات احل�سابية لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة جتاه الأ�سباب املوؤدية اإىل تدين التح�سيل 
الأكادميــي للطلبة وفقــا ملتغري التخ�س�ص العلمي يف مور الإمكانات املاديــة والب�سرية، ومت ا�ستخدام اختبار 

)LSD( للمقارنات البعدية، واجلدول )14( يبني ذلك.
جدول )14(: نتائج اختبار )LSD( للمقارنات البعدية، بني متو�شطات فئات التخ�ش�شات العلمية  ملحور الإمكانات املادية 

والب�شرية 

اجتاه الفرقم�ستوى الدللةالفرق بني املتو�سطاتالتخ�س�ص )J( التخ�س�ص )I(جمالت ال�ستبانة
للكيمياء0.350.01كيمياءالفيزياءالإمكانات املادية والب�شرية

لالأحياء0.350.01اأحياءالفيزياء
غري دالة0.000.99اأحياءكيمياء

ويت�ســح مــن اجلدول )14( وجــود فروق ذات دللــة اإح�سائية يف اأ�سبــاب تدين التح�سيــل الأكادميي للطلبة 
مــن وجهة نظرهــم تبعا ملتغري التخ�س�ص العلمي عنــد م�ستوى دللة )0.05( يف الإمكانــات املادية والب�سرية، 
للتفاعــل بني التخ�س�سات العليمــة ول�سالح ق�سمي الأحياء والكيمياء، وميكن تف�سري نتيجة هذه الدرا�سة اإىل 
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اأن ق�سمــي الأحيــاء والكيميــاء الأكر تاأثًرا باأ�سبــاب تدين التح�سيــل الأكادميي يف مــور الإمكانات املادية 
والب�سريــة، وهذا يف�سر غيــاب اجلانب العملي ل�سحة املواد امل�ساعدة لأداء التجــارب املطلوبة. وهذا يتفق مع 
درا�ســة  كل مــن ال�سايع )2018(، وبطاينة )2014(، وما�سنــة واآخرين )2013(، يف وجود فروق ذات دللة 

اإح�سائية ملتغري التخ�س�ص.
الفر�سيــة الثالثــة: ل يوجــد فــرق دال اإح�سائًيا عنــد م�ستوى دللــة )α≤0.05(، بني درجــة موافقة عينة 
الدرا�سة جتاه اأ�سباب تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة تبعا ملتغري م�ستوى الطالب الدرا�سي )الثاين، الثالث، 
الرابع(. وللتحقق من �سحة الفر�سية مت ا�ستخدام اختبار )ف(،  )One-Way ANOVA( كما يف اجلدول 

.)15(
جدول )15(: نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي )One-Way ANOVA( يف اأ�شباب تدين التح�شيل الأكادميي 

للطلبة تبعا ملتغري امل�شتوى الدرا�شي

 جمموعم�سدر التباينجمالت ال�ستبانةم
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�سط
املربعات

قيمة 
)ف(

 م�ستوى
الدللةالدللة

دالة2.7321.375.860.00بني املجموعاتاملحتوى العلمي1
29.861280.23داخل املجموعات

 32.59130املجموع
دالة3.8821.947.670.00بني املجموعاتاأع�شاء هيئة التدري�ض2

32.371280.25داخل املجموعات
 36.25130املجموع

غري دالة1.5120.751.900.15بني املجموعاتالتقومي والختبارات3
50.791280.40داخل املجموعات

 52.30130املجموع
دالة5.1222.567.270.00بني املجموعاتالطلبة4

45.081280.35داخل املجموعات
 50.21130املجموع

دالة3.4821.744.860.01بني املجموعاتالإمكانات املادية والب�شرية5
45.751280.36داخل املجموعات

49.23130املجموع

ال�ستبانة ككل
دالة2.6721.348.970.00بني املجموعات

19.051280.15داخل املجموعات
21.72130املجموع

اأظهــرت نتائج اجلــدول )15( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف اأ�سباب تــدين التح�سيل الأكادميي للطلبة 
مــن وجهة نظرهم تبعا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، عنــد م�ستوى دللة )0.05(، ب�سكل عام، وهذا يدل على رف�ص 
الفر�سيــة ال�سفريــة الثالثة والقبول بالفر�سية البديلة، ويتفق هذا مــع درا�سة ما�سنة واآخرين )2013(، 
مــع عدم وجود فــروق ذات دللة اإح�سائية يف مــور التقومي والختبارات، حيث كانــت م�ستوى الدللة فيها 
ت�ساوي )0.15(، وهي قيم اأكرب من م�ستوى الدللة )0.05(، املعتمدة يف الدرا�سة، وللك�سف عن مواقع الفروق 
الدالــة اإح�سائيًا بــني املتو�سطات احل�سابية لإجابــات اأفراد عينة الدرا�سة جتاه الأ�سبــاب املوؤدية اإىل تدين 
التح�سيــل الأكادميــي للطلبــة وفًقــا ملتغــري امل�ستــوى الدرا�سي، فقــد مت ا�ستخــدام اختبــار )LSD( للمقارنات 

البعدية، واجلدول )16( يبني ذلك.
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جدول )16(: نتائج اختبار )LSD( للمقارنات البعدية، بني متو�شطات فئات امل�شتويات الدرا�شية  للمحاور )املحتوى 
العلمي، ع�شو هيئة التدري�ض، الطلبة، الإمكانات املادية والب�شرية، وال�شتبانة ككل(

اجتاه الفرقم�ستوى الدللةالفرق بني املتو�سطاتامل�ستوى )J(  امل�ستوى )I(جمالت ال�ستبانة
للثاين0.200.05الثالثالثايناملحتوى العلمي

للثاين0.360.00الرابعالثاين
ل يوجد0.150.14الرابعالثالث

ل يوجد0.150.15الثالثالثايناأع�شاء هيئة التدري�ض
للثاين0.260.02الرابعالثاين
للثالث0.410.00الرابعالثالث

للثاين0.320.02الثالثالثاينالطلبة
للثاين0.480.00الرابعالثاين
ل يوجد0.170.19الرابعالثالث

الإمكانات املادية 
والب�شرية

ل يوجد0.140.29الثالثالثاين
للثاين0.390.00الرابعالثاين
للثالث0.260.04الرابعالثالث

ل يوجد0.140.09الثالثالثاينال�ستبانة ككل
للثاين0.350.00الرابعالثاين
للثالث0.210.01الرابعالثالث

يت�ســح مــن اجلدول )16( وجود فــروق ذات دللة اإح�سائية يف اأ�سباب تدين التح�سيــل الأكادميي للطلبة من 
وجهــة نظرهــم تبعا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي عند م�ستوى دللــة )0.05( يف مور املحتوى العلمي للتفاعل بني 
امل�ستويــات ول�سالــح امل�ستوى الثاين، ويف مــور اأع�ساء هيئة التدري�ص، للتفاعل بــني امل�ستويني الثاين والرابع 
ول�سالــح امل�ستــوى الثاين، وكذلك للتفاعل بــني امل�ستوى الثالث والرابع ول�سالح امل�ستــوى الثالث، وتوجد فروق 
ذات دللــة اإح�سائية يف مور الطلبة، للتفاعل بني امل�ستويني الثاين والثالث ول�سالح امل�ستوى الثاين، وكذلك 
للتفاعل بني امل�ستوى الثاين والرابع ول�سالح امل�ستوى الثالث، وميكن تف�سري نتيجة هذه الدرا�سة اإىل اأن امل�ستوى 
الثــاين الأكر تاأثريا باأ�سباب تدين التح�سيــل الأكادميي يف ال�ستبانة ككل اأو يف بقية املحاور، وهذا يتفق مع 

درا�سة ما�سنة واآخرين )2013(، التي اأظهرت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
الفر�سيــة الرابعــة: ل يوجــد فــرق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى دللــة )α≤0.05(، بني درجــة موافقة عينة 
الدرا�سة جتاه اأ�سباب تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة تبعا ملتغري التقدير) ممتاز، جيد جًدا، جيد، مقبول(. 
وللتحقــق مــن �سحة الفر�سية مت ا�ستخدام اختبــار )ف(،  )One-Way ANOVA( واجلدول )17( يو�سح 

ذلك.
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جدول )17(: نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي )One-Way ANOVA( يف اأ�شباب تدين التح�شيل الأكادميي 
للطلبة تبعا ملتغري التقدير الدرا�شي

 جمموعم�سدر التباينجمالت ال�ستبانةم
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�سط
املربعات

قيمة
 )ف(

 م�ستوى
التعليقالدللة

دالة2.6230.873.700.01بني املجموعاتاملحتوى العلمي1
29.971270.24داخل املجموعات

 32.59130املجموع
غري دالة0.3430.110.400.76بني املجموعاتاأع�شاء هيئة التدري�ض2

35.911270.28داخل املجموعات
 36.25130املجموع

غري دالة1.5330.511.280.28بني املجموعاتالتقومي والختبارات3
50.761270.40داخل املجموعات

 52.30130املجموع
غري دالة1.7530.591.530.21بني املجموعاتالطلبة4

48.451270.38داخل املجموعات
 50.21130املجموع

غري دالة1.8730.621.670.18بني املجموعاتالإمكانات املادية والب�شرية5
47.361270.37داخل املجموعات

 49.23130املجموع

ال�ستبانة ككل
غري دالة0.9330.311.9010.133بني املجموعات

20.781270.16داخل املجموعات
21.72130املجموع

اأظهــرت نتائــج اجلــدول )17( عدم وجود فــروق ذات دللة اإح�سائيــة يف اأ�سباب تــدين التح�سيل الأكادميي 
للطلبــة مــن وجهة نظرهم تبعا ملتغــري التقدير الدرا�سي، عنــد م�ستوى دللة )0.05(، ب�ســكل عام، وهذا يدل 
علــى قبــول الفر�سية ال�سفرية الرابعــة، وهذا يتفق مع درا�سة العاجز )2002(، مــع وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية يف مور املحتوى العلمي، حيث كانت م�ستوى الدللة فيها ت�ساوي )0.01(، وهي قيمة اأقل من م�ستوى 
الدللــة )0.05(، املعتمــدة يف هــذه الدرا�ســة، وللك�سف عــن مواقع الفروق الدالــة اإح�سائيًا بــني املتو�سطات 
احل�سابيــة لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة جتاه الأ�سباب املوؤديــة اإىل تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة وفقا 
ملتغــري امل�ستوى الدرا�سي يف مور املحتوى العلمي، ومت ا�ستخدام اختبار )LSD( للمقارنات البعدية، واجلدول 

)18( يبني ذلك.
جدول )18(: نتائج اختبار )LSD( للمقارنات البعدية، بني متو�شطات فئات التقدير ملحور املحتوى العلمي

اجتاه الفرقم�ستوى الدللةالفرق بني املتو�سطاتالتقدير )J( التقدير )I(جمالت ال�ستبانة
غري دال0.010.94جيدمقبولاملحتوى العلمي

غري دال0.190.20جيد جدامقبول
للمقبول0.370.02ممتازمقبول
غري دال0.200.06جيد جداجيد
للجيد0.380.00ممتازجيد
جيد 
غري دال0.190.16ممتازجدا
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ويت�ســح من اجلدول )18( وجود فروق ذات دللة اإح�سائيــة يف اأ�سباب تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة من 
وجهــة نظرهــم تبعا ملتغــري التقدير الدرا�سي عنــد م�ستوى دللــة )0.05( يف مور املحتــوى العلمي، للتفاعل 
بــني التقديرات املختلفة ول�سالــح تقديري املقبول واجليد، وميكن تف�سري نتيجة هذه الدرا�سة اإىل اأن الطلبة 
احلا�سلــني علــى تقديــر مقبول وجيد هم الأكــر تاأثًرا باأ�سباب تــدين التح�سيل الأكادميــي يف مور املحتوى 
العلمــي، وهــذا يتفق مع درا�سة ما�سنة واآخرين )2013(، يف وجود فــروق ذات دللة اإح�سائية ترجع ملتغري 

التقدير الدرا�سي.
االستنتاجات:

يف  �سوء نتائج الدرا�سة، ن�ستنتج الآتي:
يــرى معظــم الطلبة اأن �سعــف تفاعل العمــادة والأق�سام العلمية بحــل م�ساكلهم هو ال�سبــب الرئي�سي يف   -

تدين حت�سيلهم الأكادميي، حيث ح�سل على درجة تاأثري )كبرية جًدا( بوزن ن�سبي )%90.6(.
كذلــك يرون اأن �سعف ا�ستخدام طرائق تدري�ص متنوعة اأثناء التدري�ص من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص   -

.)% له درجة تاأثري )كبرية جًدا( يف تدين حت�سيلهم الأكادميي، وبوزن ن�سبي )87 
%(، يف تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة  ومــن الأ�سبــاب التي لها تاأثري كبري جًدا وبوزن ن�سبــي )86.2   -

قلة توافر املواد والو�سائل التعليمية وتنوعها، و�سعوبة الأ�سئلة وتعقيدها.   
درجة التاأثري لالإمكانيات املادية والب�سرية لأ�سباب تدين التح�سيل الأكادميي للطلبة من وجهة نظرهم   -
كانــت "كبــرية" ب�ســكل عــام وح�سلت علــى املرتبــة الأوىل، وكذلك يف بقيــة املحاور كانت كبــرية وح�سب 

الرتتيب الآتي )اأع�ساء هيئة التدري�ص، واملحتوى العلمي، والتقومي والختبارات، الطلبة(.
-  كمــا اأنــه ل توجــد فروق ذات دللــة اإح�سائية عند م�ستــوى دللة )α ≤ 0.05( بــني متو�سطات درجات 
تقديــر اأفــراد العينــة لأ�سبــاب تدين التح�سيــل الأكادميي ُتعــزى ملتغري )اجلن�ــص، والتخ�س�ــص العلمي، 

والتقدير(.
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بالن�سبة ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ول�سالح طلبة امل�ستوى الثاين.   -

التوصيات:
�ســرورة التفاعــل الإيجابــي بني عمــادة الكليــة وروؤ�ساء الأق�ســام العلمية مــع الطلبة وحــل م�سكالتهم   .1

املتعلقة بالعملية التعليمية.
دعم الكلية بالإمكانيات املادية الالزمة لتجهيز املختربات والقاعات الدرا�سية بامل�ستلزمات ال�سـرورية،   .2

والأجهـزة العلميـة والو�سـائل التعليمية والكتب.
اإقامة دورات تدريبية لأع�ساء هيئة التدري�ص يف املهارات التدري�سية وال�سخ�سية والتقنية.  .3

ت�سجيــع الطلبة علــى امل�سركة الإيجابية يف املحا�ســرة مـن خـالل الأ�سـئلة والنقـا�ــص والتمارين وكتابة   .4
التقارير وغري ذلك.

توجيــه اأع�ســاء هيئة التدري�ص اإىل اتباع اأ�ساليب وطرائق تعليميــة حديثة، واتباع مواقف اإيجابية يف   .5
التدري�ص، وعقد دورات تدريبية مهنية وتخ�س�سية.

اإعادة النظر يف اأ�س�ص القبول املعمول بها يف كليات الرتبية يف جامعة عدن.  .6
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