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 التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات السعودية ودوره في تحسين األداء الوظيفي كما يتصوره القادة األكاديميون واإلداريون
  عبدو علي الزبيدي   علي عبد الكريم محمد الكساب

 وعلم النفس قسم التربية -الكلية الجامعية بالقنفذة –م القرىأجامعة 
 7/7/4132تاريخ القبول:                                 31/5/4132تاريخ التسلم: 

ن و لى التعرف على التخطيط االستراتيجي في الجامعات السعودية ودوره في تحسين األداء الوظيفي كما يتصوره القادة األكاديميإالدراسة  تهدف    
وذلك في العام الدراسي %( 33ما نسبته)ميد ومساعد عميد ورئيس قسم ( ع011)عينة ( قائدًا تربويًا وبلغت ال634مجتمع الدراسة من ) تكون ، نو واإلداري

الحكومية والخاصة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة مكونة من  (، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المتيسرة من الجامعات السعوديةم3103-3106)
دور مهارات التواصل والعالقات اإلنسانية، دور التدريب وتحسين الكفايات كرية في الجامعة، دور المنظومة الف :وهي ،( فقرة موزعة على ستة مجاالت46)

 المعالجات انوتوظيف التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واستخدم الباحثالمهنية، دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، دعم االبتكار واإلبداع، 
، واستخراج نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة، واستخراج نتائج تحليل التباين األحادي الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطاتاإلحصائية اآلتية: استخراج 

تعزى لمتغير في مجال دور مهارات التواصل والعالقات اإلنسانية فروق ذات داللة إحصائية وجود ظهرت نتائج الدراسة واختبار شيفيه للمقارنات البعدية. أ
فروق ذات داللة  لصالح حملة شهادة البكالوريوس، وعدم وجودو فروق ذات داللة إحصائية على المجال األول والثاني والرابع  ووجود لصالح اإلناث،و جنس ال

لتطوير اإلداري الشامل ان بالصالح وظيفة العميد. ويوصي الباحثو وظيفة لمتغير التعزى فروق ذات داللة إحصائية  تعزى لعدد سنوات الخبرة، ووجودإحصائية 
ستراتيجي، األداء الوظيفي، التخطيط اإلالكلمات المفتاحية:  )لمؤسسات التعليم العالي ودمجها بمتطلبات الجودة الشاملة والتطوير المستمر في هياكلها وآلياتها.

 .)ن، الجامعات السعوديةو ن واإلداريو القادة األكاديمي
 

Strategic Planning in the Saudi Universities and its Role in Improving Job Performance as Perceived 
by the Administrative and Academic Leaders 
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he purpose of the present study was to identify the strategic planning in the Saudi universities and its role in the 
improving job performance as perceived by both administrative and academic leaders. Population consisted of 
(436) educational leaders out of which a representative sample of 100 participants in the positions of Dean, 

Deputy Dean and Departmental Chair was selected using the arbitrary random method from private and public Saudi 
universities during the academic year (2013/2014). To achieve the study goals, a 68-item questionnaire was designed 
covering six areas: role of the university's intellectual system, role of social communication skills and human relations, 
role of training and improving professional competencies, role of university in local community service, supporting 
creativity and innovation, and employing information technology & communications. The researchers used the statistical 
treatments including means, standard deviations, T-test for independent samples, ANOVA, and Sheffe test for post hoc 
comparisons. Results showed statistically significant differences in the area "role of social communication skills and 
human relations" attributed to gender in favor of females. Similarly, there were statistically significant differences on the 
first, second and fourth areas in favor of bachelor's degree holders; whereas no statistically significant differences were 
found attributed to number of experience years; but statistically significant differences were reported attributed to 
position in favor of position of "Dean". The authors recommend comprehensive development of the Higher Education 
Institutions (HEI's) with focus on the total quality management (TQM) requirements and continual improvement of 
structures and mechanisms .(Keywords: Strategic Planning, Job Performance, Administrative and Academic Leaders, 
Saudi Universities)         

 
 مقدمة الدراسة:

فددي الفكددر ظهددر  قددديماً مفهومددًا سددتراتيجي يعددد مفهددوم التخطدديط اإل
 ) سددتراتيجية مددن الكلمددة اليونانيددة وهددىاإل تددهشددتقت كلماو  البشددري

Strategic  ) والتدددى تعندددي علدددم الجندددرال وهدددي مكوندددة مدددن أبعددداد
الشدددخل الدددذي يتصدددرف بصدددورة ب ويعندددى الجندددرال :وهدددي ؛ثالثدددة

اختيددار الطريددق األنسددب و الوصددف الددوظيفي لدددوره  سددبحازمددة ح

 فدي تصدور  الجندرال و الواعد لتحقيق ميدزة تنافسدية مدن ندوع خدال. 
أخدرى فدى الدذي يتصدرف وهدو يعلدم أن هنداك قدوى  آخدر الشدخل

فددي التصددرف واتخدداذ  تددهح األوسددع حولدده تددؤثر وتتددقثر بطريقالمسددر 
 الدذي يمتلدك حسداً  ثالدث ذاك الشدخل ويقتي فدي تصدور   القرارات.

؟ وهدددو يددددرس خططددده ومتدددى يجدددب أن يتصدددرف ،بدددالزمن عميقددداً 
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بحيدث  ،ستراتيجية بعمق وينفذها فدي أوقاتهدا المناسدبةوتحركاته اإل
 فددي ظهددرسددتراتيجي وم التخطدديط اإلمفهددف النتددائج المربوبددة. حقددقت

مدددال وعلمددداء ات القدددرن العشدددرين علدددى أيددددي رجدددال األعيخمسدددين
وفدددي فتدددرة مدددا بدددين  ،سدددتراتيجية اإلداريدددة اإلدارة تحدددت مسدددمى  اإل

سددتراتيجي اسددتخدم نظددام التخطدديط اإل م(1691 – 1691) يعددام
فدددددي نفدددددس و ، كبيدددددراً  وأحددددددث نجاحددددداً  ةفددددي وزارة الددددددفاع األمريكيددددد

أدخلدددت أبلدددب كليدددات إدارة األعمدددال مدددنهج التخطددديط  تياالسدددتين
اإلستراتيجي ضمن مقراراتها تحت اسدم  السياسدات اإلداريدة  وظدل 

وظهدر ، سدتراتيجياإل كذلك إلدى أن اسدتبدل ذلدك بمفهدوم التخطديط
في صيابة األهداف الشاملة وأهداف الوحدات المكونة مع  ليسهم

الجسدددر مدددا بدددين  د  اف الشددداملة تعددداألخدددذ فدددي االعتبدددار أن األهدددد
وأهدداف  ،(Comprehensive Strategy)سدتراتيجية الشداملةاإل

جددون  جدداءت نظريددة (م1661)وفددي عددام  الوحدددات المكونددة لهددا.
 Strategic ) سددددتراتيجيثومبسددددون حددددول تطددددوير الددددوعي اإل

Awareness)  ًشدددامل للمنظمدددة ر اليدددمدددن تشدددخيل التغي انطالقدددا
ا حدددول تحديدددد المسدددار سدددتراتيجية وتمحورهدددالمرتبطدددة بصددديابة اإل

أن المنافسددة وتميدددز األداء  مؤكدددداً  ،وطريقددة الوصددول إلدددى الهدددف
الثالثيددددة المترابطددددة. المقددددرون باإلبددددداع واالبتكددددار تشددددكل األبعدددداد 

تشددجيع  جدداكويلإ إلددىدعددا طدديط االسددتراتيجي خحددول مفهددوم التو 
، ة إلدى العمدال مدع تفدويص الصدالحياتالمبادرة الفردية ومدنح الثقد

عدددددن التقنيدددددة المتدنيدددددة والمكانيكيدددددة المتخلفدددددة والهيكليدددددة التخلدددددي و 
سدددددتراتيجي للخيدددددارات ب اإللتدددددزام بالجانددددداالو ، الوظيفيدددددة المضددددديعة

التددققلم مددع و ، ة والمعقدددةفهددم معددادالت السددوق الحديثددل، المطروحددة
شدركة بدال الاعتمدد مبددأ ، معطيات الحضارة والتطورو المستجدات 

لجميددع للمسدداهمة بقفكددارهم حددود حيددث يسددمح بفددتح المجددال أمددام ا
صننن  وت فدداعلين فددى مسددار العمليددة اإلنتاجيددة.ن يكشددركاء حقيقيدد

 أربع مراحل:بستراتيجي اإل مراحل تطور مفهوم التخطيط
سددتراتيجي الددذي يعتمددد علددى مرحلددة التخطدديط اإل األولنن المرحلننة 

زنددددة السددددنوية ويتكددددون مددددن اعددددداد وتنفيددددذ المو ا  و األسدددداس المددددالي 
 في اإليرادات والتكاليف.األهداف المالية 

مرحلدة التخطديط الدذي يسدتند علدى التنبدؤ لسدنوات  الثانية المرحلة
مددل اأهميددة دراسددة البيئددة الخارجيددة وعو  هنددا وتددزداد ،عديدددة قادمددة

الحكمددة اعتمدداد سددتخدام األمثددل للمددوارد و التقثيرهددا علددى المنظمددة ل
 في إدارة المراكز التنافسية للمنظمة.

أي محاولددة فهددم  حلددة التخطدديط الموجدده خارجدداً مر  الثالثننة المرحلننة
عتمدداد المحددوري علددى التنبددؤ قيقددة السددوق وواقعيتدده وظددواهره باالح

 باألساليب األكثر استجابة للمستهلكين والسوق وتحوالتها.
المرحلدددددة التكامليدددددة بدددددين اإلدارة االسدددددتراتيجية  الرابعنننننة المرحلنننننة

 صفات او معدة وتتسم تلك المرحلة ب يستراتيجطيط االوالتخ
التفكيددددر االسددددتراتيجي فددددي جميددددع المسددددتويات فددددي عموميددددة كال -

   .اإلدارية
 عميقة وهادفه وتتميز بالمرونه. عملية  وعدِّها -
تصددددال عدة أو المسدددداندة بددددروح الفريددددق واالالقدددديم المسددددا وجددددودو  -

المفتوح بغية تبدادل المعلومدات بدين المسدتويات اإلداريدة المختلفدة. 
 (م2009)الدجني، 

من خاللها  العملية التي يتم وهستراتيجي التخطيط اإلف  
واختيار الوسائل والعمليات الالزمة  لمستقبلاصيابة تصور 

. وهذه العملية تكون واعية ومدروسة داف المؤسسةهألتحقيق 
وتعتمد على الوضع القائم وتساهم بها المؤسسة بكل مقوماتها، 

مؤسسة في بهدف اختيار أفضل االحتماالت التي تساعد ال
إنجاح مهمتها، في ضوء البيئة الخارجية المتغيرة، كما أنها 

 .عملية تقملية وتقييمية
عملية ذهنية تحليلية الختيار المكانة بقنه  عر ف أيضاً يو  

المستقبلية للمؤسسة, تبعًا للتغيرات التي تحصل في البيئة 
الخارجية, وتبدأ هذه العملية من خالل تحديد رسالة المؤسسة 

واختيار األنسب  ووضع األهداف وتقييمها ،حليل البيئة فيهاوت
عملية مكونة من عدة مراحل  ذاً إستراتيجي فالتخطيط اإل .منها

وتحديد األهداف  رؤية الجامعة ورسالتها تبدأ بصيابة
بناء القرارات وتفعيلها بشكل  يتم ، وباالعتماد على ذلكالمستقبلية

 عدِّهاو  ،ببيئة الجامعة يتناسب مع الخطط التنموية المحيطة
عملية مستمرة تتعلق بالمستقبل تقوم على توقعات البيئة 
الخارجية والداخلية, ومستويات األداء في الماضي والحاضر 

مخاطر عن طريق تطوير األهداف والمستقبل, وتقييم الفرل وال
وتبرز أهمية التخطيط االستراتيجي  ،ستراتيجيات والسياساتواإل

 ن خالل ما يلي: في الجامعات م
 تشجيع القادة األكاديميين على وضع رؤية مشتركة -

 للمستقبل. وفاعلة
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وضع مجموعة من المقاييس المحددة التي تساعد على  -
 تحقيق النجاح باستمرار.

 التكيف مع العالم المتغير بشكل أكبر. -

فكير واسع النطاق على المستوى يعد أسلوبًا جديدًا لت -
 ستراتيجي.اإل

رفع درجة التنبؤ بالتغيرات في البيئة  يساعد علىو  -
 المحيطة بالجامعات وكيفية التققلم معها.

 ح صورة الجامعة أمام كافة أصحاب العالقةيوضوت -
 .(المحلي المجتمعوأفراد , العاملونو الطلبة, (

الجامعة بدليل إرشادي حول ما الذي تسعى وتزويد  -
 (.م1112الكبيسي، ؛ م1122)الحارثي،  لتحقيقه.

دول باهتمام متزايد فدي معظدم يحظى التعليم الجامعي  نفإ اذوله 
الرصدددديد االسددددتراتيجي الددددذي يغددددذي المجتمددددع بكددددل  عدددددِّهب العددددالم

ليهدددددا المجتمدددددع إمدددددن الكدددددوادر البشدددددرية التدددددي يحتددددداج  احتياجاتددددده
لمدا لده مدن للنهوص بقعباء التنمية فدي مجداالت الحيداة المختلفدة، 

نيددة المتخصصددة حددول مختلددف الرؤيددة العلميددة والف فددي تددوفير دور  
، فدالتعليم الجدامعي تعلقة بكافة مجاالت العمل الدوطنيالقضايا الم

مسددؤول عددن إعددداد الكفدداءات المتخصصددة فددي شددتى فددروع هددو ال
شددداعة والمنهجيدددة الصدددحيحة، المعرفدددة، ونشدددر الثقافدددة العلميدددة  وا 

المشدداركة فددي تنميددة المجتمدددع و ، السدددليم السددلوك والتفكيددر العلمددي
نتددداج المعرفدددة المتجدددددة بصدددفة واقتصددداديًا واجتماعيددداً سياسددديًا  ، وا 

)بدددددران والدهشددددان،  مسددددتمرة مددددن خددددالل وظيفددددة البحددددث العلمددددي
 (.م3111

فددددي ظددددل مددددا تطرحدددده سددددتراتيجي التخطدددديط اإل ةأهمي دددد بددددرزت   
 العولمددددة مدددددن مفددددداهيم وتطبيقدددددات تعززهدددددا التطدددددورات المتسدددددارعة

تحوالت محوريدة  والمعلوماتية، ونجم عن ذلك تألنظمة االتصاال
باتجدددداه التكيدددددف مددددع مدددددا يسددددمى بمجتمدددددع المعلومددددات والمعرفدددددة 
العددددالمي، وانتقددددل التنددددافس الددددذي تشددددهده األسددددواق العالميددددة بددددين 

اإلبددددددداع  ليحقددددددقالشدددددركات إلددددددى مؤسسددددددات التعلدددددديم الجددددددامعي، 
لحصددددول علددددى أعلددددى المددددردودات الماديددددة، لوالتطددددور واالبتكددددار 

فسدددة بدددين مؤسسدددات التعلددديم هدددذا التحدددول فدددي طبيعدددة المنا ليسدددهم
سدتراتيجيتها ا  فلسدفتها و إعدادة التفكيدر فدي مما يدنعكس علدى العالي 
ولهددذا  إلددى المنافسددة العالميددة.بددين الجامعددات الدددخول و  التعليميددة

 وذلددكتطددوير التعلدديم الجددامعي ضددرورة حتميددة ال بددديل لهددا،  جدداء

تحقيددق أقصددى قدددر و شدداعة أسدداليب التفكيددر العلمددي الصددحيح، إل
مددن االنطددالق واالبتكددار فددي مجدداالت العلددوم والتكنولوجيددا،  ممكدن

 متكاملدةال ته التعليميدةوبلورة األهداف الوطنية والقومية في منظوم
لدى تجميدع الطاقدات إبالشمول والتطور الدائم، وتهدف  تتسم والتي

افة المجداالت التعليميدة كفي ات العلمية، وتنمية القدرات يواإلمكان
مواجهددة للتحقيددق هددذه األهددداف، و و  علددى مددا تقددموبندداًء ، والبحثيدة

ي مندداهج تبن دد ال بددد مددنالتحددديات والدددخول فددي المنافسددة العالميددة 
التخطيط العلمي وأساليبه التي تعتمد على استقراء جزئيدات الواقدع 

المدددؤثرة فيددده وتنظيمهدددا وتقنينهدددا فدددي ظدددواهر و والعوامدددل المختلفدددة 
مددا يمكدن أن تسددير إليدده عامدة، ثددم تحليدل هددذه الظددواهر واسدتنباط 

من أساليب للمواجهة، ثم استكشاف المستقبل والقوى الفاعلة فيه) 
 (.م3111فهمي، 

أحددد أسدداليب التخطدديط العلمددي الددذي يعددد سددتراتيجي التخطيط اإلفدد
وجددد رواجددًا فددي تطبيقدده فددي مؤسسددات التعلدديم العددالي نظددرًا ألندده 

ثددددارة ، يم كدددن المؤسسدددة التعليميدددة مددددن االسدددتمرار فدددي المنافسدددة وا 
نحدددو تحقيدددق رؤيدددة تلدددك المؤسسدددة ورسدددالتها  اوحماسدددته ادافعيتهددد

أن  مدددنهج، ليقخدددذ فدددي العيدددانمالمبنيدددة علدددى االبتكدددار والعطددداء ال
تنفيددددذها  هددددداف يددددتم فقددددطأو العمليدددة ليسددددت مجددددرد وضددددع خطددددط 

أن هدددذه ، بدددل و مدددع متغيدددرات البيئدددة بشدددكل دائدددم وبالتدددالي يدددتالءم
، وزيددددادة المنافسددددة ةتصدددداديالمؤسسددددة تتددددقثر بحقددددائق السددددوق االق

تضدمن ت اوبالتالي يركز على المشاركة والتعاون انطالقًا من كونهد
يقددع ذن إ (.م3113) حسددن، االقتصددادية مجموعددة مددن العمليددات

ة سياسدددتبندددي كبدددر علدددى مؤسسدددات الدولدددة العليدددا فدددي األ ءالعدددب
سددددتراتيجي فددددي تطددددوير الهياكددددل التنظيميددددة للتعلددددديم التخطدددديط اإل

وهدددذا مدددا  ،وممارسدددة اً علمددد عددددِّهسدددات الجامعيدددة، بالي والمؤسالعددد
لتدرى  (Alexandra, 1999)كدته العديد من الدراسات كدراسة أ

سددددددتراتيجي يمكددددددن اسددددددتخدامه فددددددي المؤسسددددددات أن التخطدددددديط اإل
الجامعات ليسداعدها فدي تحديدد االتجداه الدذي يجدب أن كالتعليمية 

ي تحقيدق تسلكه لتحقق المستقبل المربوب فيه، ويساعدها أيضًا ف
ويؤكد ذلدك زاهدر  (.م3113مبعوث، ال االتساق بينها وبين البيئة)

سدددددددتراتيجي أن يغدددددددزو ( بقولددددددده اسدددددددتطاع التخطددددددديط اإلم0993)
المؤسسات التربوية والتعليميدة بكافدة أشدكالها ومراحلهدا فدي الكثيدر 
مدن بلددان العددالم، وأن يمدد تقثيراتدده عليهدا فكريددًا ومنهجيدًا وطرائقيددًا 

ويددد الخدددمات التربويددة وتحسددينها، وحسددن اسددتثمار سددعيًا نحددو تج
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المدددوارد البشدددرية والماديدددة المتاحدددة والممكندددة، وتحقيدددق ديمقراطيدددة 
التعلدديم، وتنميددة حركددة الددنظم التعليميددة علددى خددط رشدديد ممتددد فددي 

 ,John)وتخلدددل دراسدددة  (Alexandra,1999)المسدددتقبل  
لمركددز سددتراتيجي يددؤدي إلددى تحسددين اأن التخطديط اإل إال (1994

تحتدددددداج بينمددددددا التنافسددددددي للجامعددددددات وتحسددددددين قاعدددددددة اإلنتدددددداج، 
وبرامجهدددددددا  ةكلهددددددا التنظيميدددددداالجامعددددددات باسددددددتمرار لمراجعددددددة هي

نجازاتهدددددا لتحسدددددين األداء والجدددددودة، وأن سدددددب وسددددديلة التعليميدددددة وا 
سدتراتيجي ) زاهدر، أسدلوب التخطديط اإل لتحقيق ذلك هدو اسدتخدام

 ,Schmitlen, Etherton)وجدداءت دراسددة أخددرى  (.م0993

Munier, 1993) سددتراتيجي يقدددم حلددواًل لتددرى أن التخطدديط اإل
للمشدكالت التددي تواجده الجامعددة مثدل عدددم التكيدف مددع المتغيددرات 

علددى  البيئيددة، ومجددال سددوق العمددل، وقلددة المددوارد، وزيددادة الطلددب
سددددتراتيجي فددددي ترجمددددة األهددددداف التعلدددديم، ويسدددداعد التخطدددديط اإل

سدددددتراتيجي يسدددددهم فدددددي صدددددناعة القدددددرار اإلاقعيدددددة، و المسددددتقبلية الو 
سدددتراتيجي مدددن التعددداون والتنسددديق والتفكيدددر اإلواتخددداذه فدددي إطدددار 

جريددت أوقددد  .Schmitlen,et al, 1993)، م0991)زيدددان، 
أجدددددرى )الدهددددددار،  العديدددددد مدددددن الدراسدددددات حدددددول الموضدددددوع فقدددددد

عدص متغيددرات ( دراسدة هدددفت إلدى تحليددل العالقدة بددين ب م3114
معددددددالت  –سددددتراتيجي تيجي مثددددل) التخطدددديط اإلسددددتراالتوجدددده اإل

االبتكددار والتغيددر التكنولددوجي( كمتغيددرات مسددتقلة، وبددين اكتسدداب 
إلدددى التعدددرف علدددى حقيقدددة التوجددده  الميدددزة التنافسدددية، كمدددا هددددفت

ستراتيجي لدى اإلدارة العليا في المؤسسات الجامعية في قطداع اإل
تلكهدا د التدي تمبزة، ومحاولدة تحسدين قددراتهم فدي اسدتغالل المدوار 

سددتراتيجية، اسددتخدم الباحددث المددنهج لإلالمؤسسددة لتحقيددق أهدددافهم 
داة لجمددددع الوصددددفي التحليلددددي، واعتمدددددت الدراسددددة االسددددتبانة كددددق

( من العداملين فدي اإلدارات العليدا فدي 041البيانات طبقت على) 
الجامعدددات الفلسدددطينية بقطددداع بدددزة، وقدددد توصدددلت الدراسدددة لعددددة 

يتفقدون علدى أن مفهدوم  %( مدن حجدم العيندة11نتائج أهمها أن )
دارة العليددددددا للجامعددددددات سددددددتراتيجي واضددددددح لدددددددى اإلالتخطدددددديط اإل

ائية بدددددين جميدددددع الفلسدددددطينية، وهنددددداك عالقدددددة ذات داللدددددة إحصددددد
سددتراتيجي والميددزة التنافسددية لمؤسسددات التعلدديم متغيددرات التوجدده اإل

%( مددن مجتمددع الدراسدددة 40العددالي فددي قطدداع بددزة، وأن نسددبة )
بيئدة مناسدبة لتطبيدق الجدودة الشداملة للوصدول  يجادإؤكد ضرورة ي

العينددة  %(، مددن حجددم11.0للتميددز وأظهددرت الدراسددة أن نسددبة )

كمدا  ستراتيجي للجان استشدارية خارجيدة.توكل القيام بالتخطيط اإل
( دراسددة هدددفت إلددى التعددرف علددى واقددع م3114أجددرى )األشددقر، 

ر الحكوميددة فددي قطدداع سددتراتيجي فددي المنظمددات بيددإلالتخطدديط ا
وقدددات المحدددددة لممارسدددة بدددزة مدددن حيدددث وضدددوح المفهدددوم، والمع

سددددتراتيجي فددددي هددددذه المنظمددددات، كمددددا هدددددفت إلددددى التخطدددديط اإل
نظيميددة فددي التعددرف علددى أثددر السددمات والمتغيددرات الشخصددية والت

سدددددتراتيجي، اسددددتخدم الباحددددث المدددددنهج فهددددم المدددددير للتخطدددديط اإل
الدراسدة االسدتبانة لجمدع البياندات الوصفي التحليلي، وقد اعتمدت 

تدائج منهددا ( مدديرًا، وتوصددلت إلدى عددة ن033حيدث طبقدت علدى )
ستراتيجي لددى مدديري المنظمدات بيدر وضوح مفهوم التخطيط اإل

(، مددن مجتمددع الدراسددة وعدددم وجددود 44.6الحكوميددة بلددب نسددبة )
سدتراتيجي، طديط اإلعالقدة بدين درجدة وضدوح المفهدوم العلمدي للتخ

مارسددددته فددددي المنظمددددات بيددددر الحكوميددددة، وأن تددددوفر ومسددددتوى م
ات المادية الالزمدة يالمهارات والكفاءات ونظم المعلومات واإلمكان

وأجدددددرى  وتطبيقددددده، سدددددتراتيجيهدددددم عوامدددددل نجددددداح التخطددددديط اإلأ
رف علددددى ماهيددددة ( دراسددددة هدددددفت إلددددى التعددددم3113)العويسددددي، 

ل خدالستراتيجي المدرسي ومميزاته وذلك من التخطيط اإلداري اإل
لمددددير المدرسدددة، وفوائدددده سدددتراتيجي عرضددده ألهميدددة التخطددديط اإل

جدددراءات تطبيقددده لعمليدددات هدددذا التخطددديط وهدددي )تطدددوير الرؤيدددة  وا 
ودراسدة وتطويرها ستراتيجية للمدرسة وتحديد أهداف اإل المستقبلية

الوضع الحدالي للمدرسدة وتحليدل البيئدة الخارجيدة للمدرسدة والتقيديم 
تراتيجي وتطبيدددق الخطدددة وتقيددديم النتدددائج(، سدددالندددوعي والتحليدددل اإل

الدراسددددة إلدددددى أن  توصددددلتاسددددتخدم الباحددددث المددددنهج الوصدددددفي و 
 مدداتر المدرسدة يتطلدب منده القيدام بمهالمفهدوم الحدديث لددور مددي

ثددددة فدددددي اإلدارة، متعددددددة ومتنوعددددة تسددددتند إلددددى االتجاهددددات الحدي
سددتراتيجي لمددا لدده مددن منددافع كثيددرة ومتعددددة وخاصددة التخطدديط اإل

( دراسددددة م3113وأجددددرى حسددددين) وثيقددددة الصددددلة بواقددددع المدرسددددة.
ر مقتدددددرح لكيفيددددددة تطبيددددددق التخطدددددديط هددددددفت إلددددددى وضددددددع تصددددددو 

ستراتيجي كقسلوب في التعليم الجامعي المصدري، وقدد اسدتخدم اإل
الباحث األسلوب التحليلي، وقد أفضت الدراسة إلدى مجموعدة مدن 

جهددداز ومدددن أهمهدددا إنشددداء التوصددديات تضدددمنها التصدددور المقتدددرح 
نجدددداح التطبيددددق سددددتراتيجي للتعلدددديم العددددالي لضددددمان للتخطدددديط اإل

جدددراء التحليدددل البيئدددي لمؤسسدددات الفع دددال للتخطددديط اإل سدددتراتيجي وا 
التعلدديم الجددامعي، وتحدددي الفئددات المسددتهدفة مددن قبددل مؤسسددات 
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سدددتراتيجيات داخدددل الجدددامعي والتعريدددف بسدددبل تطبيدددق اإل التعلددديم
المسددتمرة والنوعيددة لكددل خطددوة المؤسسددة نفسددها وتحقيددق المتابعددة 

مدددن خطدددوات التخطددديط عندددد لحظدددة تحديدددد رسدددالة ونظريدددة هدددذه 
( م3111)الغزالددددي،  توأجددددر  المؤسسددددات وحتددددى مراحددددل التنفيددددذ.

دراسددة هدددفت إلددى التعددرف علددى مدددى وعددي اإلدارات العليددا فددي 
سدتراتيجي ودرجددة عامدة األردنيدة بمفهدوم التخطديط اإلالمؤسسدات ال

مؤسسات، كما هدفت إلى التعرف علدى درجدة ممارسته في تلك ال
المشددداركة فدددي وضدددع الخطدددط االسدددتراتيجية والعوامدددل التدددي تؤخدددذ 

الدراسدددة  تبعددين االعتبدددار عندددد وضدددع هدددذه الخطدددط، وقدددد اعتمدددد
المنهج الوصفي وأسلوب الدراسة الميدانية حيث تم إعدداد اسدتبانة 

( %61وقددد تددم تطبيددق االسددتبانة علددى) لتحقيددق أهددداف الدراسددة، 
ج أهمهدا لدددى مدن مجتمدع الدراسدة، وقدد خلصددت الدراسدة إلدى نتدائ

دارات العليددددا فددددي المؤسسددددات العامددددة %( مددددن مددددديري اإل16.3)
سدتراتيجي، بينمدا فهدم صدحيح ووعدي بمفهدوم التخطديط اإلاألردنية 

أو عددم وضدوح %( بمدوص 63.6لدى نسبة كبيرة منهم بلغدت )
شدددداركة بوضددددع سددددتراتيجي والجهددددات المفددددي مفهددددوم التخطدددديط اإل

الخطط االستراتيجية هي بالدرجة األولى المدير العام يليده مجلدس 
إدارة المؤسسدددة ثدددم لجندددة التخطددديط فدددي المؤسسدددة، فدددي حدددين أن 
تكليف لجنة خاصة من داخل المؤسسدة وجميدع المؤسسدة وجميدع 

يري رؤساء الوحدات التنظيمية يشاركون بدرجة متوسطة ولدى مد
ات العامددة األردنيددة اتجاهددات إيجابيددة دارات العليددا فددي المؤسسدداإل

 ,Isaac)بينمددا أجددرى آزاك نحددو مزايددا التخطدديط االسددتراتيجي.
تقدددديم تحليدددل وصدددفي عدددن التخطددديط  دراسدددة هددددفت إلدددى (2002

سدددتراتيجي وعالقتددده بدددإدارة النتدددائج فدددي خمدددس كليدددات بمجمدددع اإل
عناصددر تقددوم علددى  ةخمسددفددي بواليددة نيددو جيرسددي وإلدارة النتددائج 

تخطدديط المتكامددل وتسدداعد علددى نسددج مدددخل اإلدارة فددي نظريددة ال
التددي  عمليددة التخطدديط وهددذه العناصددر هددي القضددايا الحيويددة وهددي

ستراتيجية مدن بدين األهدداف العامدة، تتضمن اختيار األولويات اإل
البديلدددة وهدددي خطدددط واألهدددداف اإلجرائيدددة للكليدددة واالسدددتراتيجيات 

الراجعة، ونظم الحدوافز  ستراتيجية، ونظم التغذيةموقفية للخطة اإل
العداملين وسديلة لتحفيدز بمثابة تقددير األداء، السدتخدامه  د  التي تع

سدتراتيجية للخطدة ونظدم إعدداد التقدارير، على تحقيق األولويات اإل
وأظهرت نتائج الدراسة أن الكليات التدي يوجدد بهدا وبشدكل واضدح 

ليدات التدي الك مدنأكثدر فاعليدة  إدارة النتائج تم تصنيفها على أنهدا

وأجدرى  سدتراتيجية.ج المفهوم بشكل واضدح فدي خططهدا اإلال تدم
(Bacig, 2002) ركة واالتصدددال فدددي دراسدددة عدددن أدوار المشدددا
سددددتراتيجي فدددي التعلددديم العددددالي فدددي مينسددددوتا، نجددداح التخطددديط اإل

كافيدددًا  اً وتوصدددلت الدراسدددة إلدددى أن المشددداركة ليسدددت دائمدددًا شدددرط
سددتراتيجي، جدداح التخطدديط اإلفددي ن ديددهتؤ للرضددا عددن الدددور الددذي 

ألن التخطدديط لدديس مجددرد ضددمان للمشدداركة الكاملددة للعدداملين أو 
االنتشددددار الواسددددع للمعلومددددات، وأوضددددحت الدراسددددة أن االتصددددال 
يتطلب التركيز الواعي ليس فقط على كيفية تقديم االتصدال دائمدًا 
علددى سددمعة المرسددل ودوره فددي توصدديل المعلومددة التددي يمكددن أن 

جدددداح التخطدددديط، وأمضددددت الدراسددددة إلددددى أن الثقافددددة تددددؤدي إلددددى ن
كة المؤسسدددداتية تشددددكل عنصددددرًا أساسدددديًا فددددي كيفيددددة دمددددج المشددددار 

وأجدددرى  سدددتراتيجي للمنظمدددة.واالتصدددال فدددي عمليدددة التخطددديط اإل
(Mohsen, 2000) سدتراتيجي والفاعليدة دراسة عن التخطديط اإل

أن إلددى أن الجامعددات حاولددت  االمريكيددة التنظيميدة فددي الجامعددات
ات بصدورة رسدمية لكدن ياستراتيجية منذ أوائل الثمانين اً ترسم خطط

الكثيددددر منهددددا وجددددد صددددعوبة فددددي الوصددددول إلددددى نمددددوذج مناسددددب 
لحاجدداتهم الخاصددة، ونظددرًا لتفددرد كددل جامعددة، فعلددى كددل مؤسسددة 

سددتراتيجي الخاصددة أن تقددوم بتصددميم طريقددة للتخطدديط اإلجامعيددة 
تدددي تدددؤثر علدددى الجامعدددات بهدددا ونظدددرًا لتندددوع العوامدددل الخارجيدددة ال

والتزايددد فددي أعددداد األعضدداء الددذين يريدددون دورًا نشددطًا فددي اإلدارة 
للتخطدددديط  كامددددل نمددددوذج سهندددداك شددددك فددددي القدددددرة علددددى تقسددددي

عدن  دراسدة ) Don,1999)وأجدرى  لكل الجامعدات. ستراتيجياإل
ط سددددتراتيجي فددددي الجامعددددات االسددددترالية أن التخطدددديالتخطدددديط اإل

به حتى منتصدف الثمانيندات، أمدا  يكن معموالً ستراتيجي بها لم اإل
سدتراتيجية بدل أن التخطديط آلن فكدل الجامعدات لدديها خططهدا اإلا

مثددددل أحددددد أهددددم عناصدددر المناقشددددات السددددنوية بددددين يسدددتراتيجي اإل
الجامعدددددة وبيرهدددددا مدددددن المنظمدددددات الفرديدددددة، وتدددددرى الدراسدددددة أن 

ائية وفقدًا ألهداف اإلجر الجامعات تتحدد رسالتها والقيم األساسية وا
سددتراتيجية، كمددا أن المدددى الزمنددي لهددذه الخطددط يكددون للخطددط اإل

طددوياًل إلددى حددد مدددا حيددث يغطددي مددن خمدددس إلددى عشددر سدددنوات 
وأثندددداء هددددذه الفتددددرة يددددتم مراجعددددة الخطددددط دوريددددًا بصددددورة منتظمددددة 

أو تغييرهددا إذا لددزم لمتابعددة مدددى تحقيددق األهددداف قصدديرة المدددى 
  األمر.
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علدى  هدا أكددمعظم الدراسات السابقة أنبين من خالل مراجعة ويت
سددددتراتيجي لدددددى اإلدارة العليددددا فددددي المؤسسددددات اإل التوجدددده أهميددددة

(، والتعددددددرف علددددددى واقددددددع م3114الجامعيددددددة كدراسددددددة الدهدددددددار) 
سددددتراتيجي فددددي المنظمددددات بيددددر الحكوميددددة كدراسددددة التخطدددديط اإل

لتخطددددديط أهميدددددة وفوائدددددد ا (، وأكددددددت بعضدددددهام3114األشدددددقر) 
 فدي ةيدإجدراءات تطبيقما يتبعده مدن ، و دارة الجامعةإلستراتيجي اإل

 هاوتطدددوير أهدددداف جامعدددةالتخطددديط كتطدددوير الرؤيدددة المسدددتقبلية لل
سدددددتراتيجي وتطبيدددددق جية والتقيددددديم الندددددوعي والتحليدددددل اإلسدددددتراتياإل

(، واهدتم بعضدها م3113وتقييم النتائج كدراسة العويسي)  طالخط
(، م3113حسدددين)سدددتراتيجي كدراسدددة ط اإلبكيفيدددة تطبيدددق التخطدددي

سددتراتيجي ها عدددم وضدوح فددي مفهدوم التخطدديط اإلبينمدا بددي ن بعضد
(، وأكددددددد بعضددددددها علددددددى أن الثقافددددددة م3111كدراسددددددة الغزالددددددي) 

كة المؤسسدددداتية تشددددكل عنصددددرًا أساسدددديًا فددددي كيفيددددة دمددددج المشددددار 
 سددتراتيجي للمنظمددة كدراسددةواالتصددال فددي عمليددة التخطدديط اإل

(Bacig, 2002)  علدددى كدددل مؤسسدددة  بينمدددا أكددددت بعضدددها
سددتراتيجي الخاصددة أن تقددوم بتصددميم طريقددة للتخطدديط اإلجامعيددة 

 .) Don,1999)ودراسة  (Mohsen, 2000)بها كدراسة 
 مشكلة الدراسة:

ندده أإال   مؤسسددات الدولددة فددي التعلدديم العدداليبددالربم مددن اهتمددام  
 ر والتطدددددويريدددددبدددددرز بدددددطء شدددددديد فدددددي اسدددددتجابة الجامعدددددات للتغي

نظددددرًا لتعقددددد التنظيمددددات و  دات العالميددددة،والتماشددددي مددددع المسددددتج
البيروقراطيددددة واسددددتطالة المسددددتويات ذات الصددددالحية فددددي اتخدددداذ 

، ومدددددى الميددددل الظدددداهر إلددددى نيياألكدددداديمالقددددرارات التددددي تخددددل 
وعلدددى  .التنمددديط والمنددداهج واألسددداليب بدددين المؤسسدددات التعليميدددة

ية من الربم مما حققه النظام التعليمي في المملكة العربية السعود
زال يعداني مددن بعدص المشددكالت يددتطدور كمددي وكيفدي إال أندده مدا 

ي فدد أثددرهممددا يددنعكس  ،التددي تعيددق مسدديرته نحددو تحقيقدده ل هددداف
ت التعلددددديم مدددددع مدددددة مخرجددددداءسدددددتراتيجي، وعددددددم مواالتخطددددديط اإل

سدددتراتيجي للمسدددتقبل، وبالتدددالي سددديؤثر فدددي متطلبددات التخطددديط اإل
 يين واإلداريين.كاديمتحسين األداء الوظيفي لدى القادة األ

 ءرات داخدل الواقدع التعليمدي علدى بدطلقد بينت الكثير من المؤشد 
حاليددًا والددذي يبنددى علددى  ةالقائمدد ةالتربويددفددي السياسدديات التخطديط 

دون أن يعتني بالطريقة التي سديبنى  ،وضع تنبؤات قصيرة األجل
بهدددا ويتغيدددر بهدددا المسدددتقبل بالتدددالي ال يعكدددس الحقيقدددة الديناميكيدددة 

للنظدددام التعليمدددي، ويعندددي ذلددددك فشدددل التخطددديط الكمدددي المحدددددود 
سددتراتيجي حاليددًا، وضددرورة أن يتجدده الفكددر التربددوي نحددو الفكددر اإل

 سددتراتيجياإلجددل تحقيددق أهددداف التخطدديط أبتقنياتدده المتقدمددة مددن 
ضددددوء ذلددددك حددددرل  فدددديإلزالددددة الفجددددوة بددددين الددددتعلم والمجتمددددع، و 

راتيجي الدذي يعمدل علدى سدتاسة أثدر التخطديط اإلالباحثان على در 
فدي  ينواإلداريد ينفتح اآلفاق والمناخ المالئم لددى القدادة األكداديمي

 أجابنتو ،الجامعات السعودية، ودوره فدي تحسدين األداء الدوظيفي
 الدراسة عن األسئلة االتية:

تحسدين األداء سدتراتيجي فدي دور التخطديط اإل مدا السناال االول:
 ن؟ين واإلدارييياديمالقادة األك الوظيفي كما يتصوره

مسدتوى عند  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل الساال الثاني:
(  1.11) لدددور ن ين واإلداريديياألكداديمالقددادة  بدين تقدديرات

سددتراتيجي فددي تحسددين األداء الددوظيفي تعددزى للجددنس التخطدديط اإل
 )ذكور، إناث(؟
وى مسدتعند  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل الساال الثالث:

(  1.11)  لددور ن ين واإلداريديياألكداديمالقدادة  بدين تقدديرات
سددتراتيجي فددي تحسددين األداء الددوظيفي تعددزى للمؤهددل التخطدديط اإل

 العلمي )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(؟
ى عندد مسدتو  إحصدائية داللة ذات فروق توجد هل الساال الرابع:

(  1.11 ) لددور ن ياإلداريدن و يياألكداديمالقدادة  تقدديرات بدين
سدددتراتيجي فدددي تحسدددين األداء الدددوظيفي تعدددزى لعددددد التخطددديط اإل

سددنوات، أكثددر مددن  01 -1سددنوات،  1سددنوات الخبددرة )أقددل مددن 
 سنوات(؟ 01

عندد  إحصدائية داللدة ذات فدروق توجدد هدل السناال الخنامس:
ن ين واإلداريديياألكاديمالقادة  تقديرات بين (   1.11)مستوى 

سدددتراتيجي فدددي تحسدددين األداء الدددوظيفي تعدددزى لددددور التخطددديط اإل
 للمسمى الوظيفي )عميد، مساعد عميد، رئيس قسم(؟

 :أهمية الدراسة

التدددي هميدددة العلميدددة و ذات األهدددذه الدراسدددة مدددن الدراسدددات  د  تعددد   
التخطديط استخدام نتائج هذه األبحاث نحدو بتهتم بتوجيه الباحثين 

التخطديط االسدتراتيجي  وعدد  ، االستراتيجي في الجامعات السعودية
أحد أساليب التخطيط العلمي الدذي وجدد رواجدًا وقبدواًل فدي تطبيقده 

منطلددددددق لقددددددرارات  د  ؤسسددددددات التعلدددددديم العددددددالي، والتددددددي تعددددددفددددددي م
لين فدددي مؤسسددددات الدولدددة نحدددو مقسسددددة تلدددك الجامعددددات المسدددؤو 
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يجابدًا علدى إكس دارية والتي تدنعفي اتخاذ القرارات اإل تهاواستقاللي
لمؤسسة التعليمية من االسدتمرار ا، ويم كن المؤسسةمناحي تطور 

هدددددافها المبنيددددة علددددى فددددي المنافسددددة وتحقيددددق رؤيتهددددا ورسددددالتها وا
وتكمدددن أهميدددة الدراسدددة مدددن أنهدددا تفيدددد القدددادة بدددداع، االبتكدددار واإل
سددتراتيجي فدددي الجامعدددات ن فددي التخطددديط اإلياإلداريدددن االكدداديميي

ط الضعف فدي الخطدة السعودية وأصحاب القرار للتعرف على نقا
علددى درجدددة أهميدددة اإلسددتراتيجية والعمدددل علددى تالفيهدددا، والتعدددرف 

سددتراتيجي فددي الجامعددات السددعودية مددن وجهددة تددوفير التخطدديط اإل
طددرح  فددي الدراسددة أسددهمت المسددؤولين اتجدداه ذلددك، كمددا أننظددر 

فدي  نيستراتيجي للقدادة التربدويين واألكداديمإستراتيجية التخطيط اإل
يم العددالي وفددي سددلوكهم اإلداري بدددءًا بددالتخطيط، مؤسسددات التعلدد

 ومرورًا بالتنفيذ وانتهاًء بالتقويم.
 أهدا  الدارسة: 

ليددددددة إلددددددى الكشددددددف عددددددن أثددددددر التخطدددددديط تسددددددعى الدراسددددددة الحا  
ن فدددددي ين واإلداريددددديسدددددتراتيجي السدددددائد لددددددى القدددددادة األكددددداديمياإل

ف التعددر ة ودوره فددي تحسددين األداء الددوظيفي، و الجامعددات السددعودي
سدددتراتيجي فدددي الجامعدددات علدددى درجدددة أهميدددة تدددوفير التخطددديط اإل

معرفددة مددا إذا ه ذلددك، و السددعودية مددن وجهددة نظددر المسددؤولين اتجددا
سددتراتيجي فددي فددروق فددي درجددات أهميددة التخطدديط اإل كددان هندداك

 نين واإلداريديالجامعات السعودية من وجهة نظدر القدادة األكداديمي
، وسددددنوات الخبدددددرة، مددددديالعلالمؤهددددل و ، جدددددنستعددددزى لمتغيددددرات ال

مقتدرح يعمدل علدى التوصدل إلدى بنداء تصدور ، و مسمى الوظيفيوال
ن، ين واإلداريديستراتيجي لددى القدادة األكداديميتحسين التخطيط اإل

 وبالتالي يؤدي إلى تحسن األداء الوظيفي.

: تضددمنت الدراسددة مجموعددة التعريفننات االصننطالحية واإلجرائيننة
  وهي:ية األساس فاهيم االصطالحيةمن الم

هدددددو مدددددنهج نظدددددامي يستشدددددرف آفددددداق التخطنننننيط االسنننننتراتيجي: 
المسددددتقبليات التربويددددة والمحتملددددة والممكنددددة، ويسددددتعد لمواجهتهددددا 

سددتراتيجيات ات المتاحددة والمتوقعددة وتصددميم اإليددبتشددخيل اإلمكان
 .البديلة

هددي مؤسسددات تعليميددة عليددا ترعددى التعلدديم  الجامعننات السننعودية:
هدددة الرسدددمية والمسدددؤولة عدددن تنفيدددذ خطدددط العددالي فدددي الدولدددة والج

 وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

 ن أعضدددداء هيئددددات التدددددريسمجموعددددة مدددد ن:وي  القننننادة األكنننناديم
المتدرجدة يشدغلون وظدائف  كاديميدةاألذوي الرتب من  نياألكاديمي

شددددددر  داريددددددة وفنيددددددةإ حكوميددددددة لسددددددعودية الافددددددي الجامعددددددات  فيةاوا 
 .والخاصة

مدددى القبدول أو الددرفص لمسددتوى القددادة لمهنددتهم  داء الننوظيفي:األ
والتدي تتعلدق بطبيعدة  وادائهم نتيجدة لإلجدراءات المتدوفرة والمتبعدة 

الجامعات السعودية بنداء علدى السياسدة التعليميدة التدي في  معمله
 تتبعها اإلدارة التعليمية للجامعات السعودية.

أو  الهيئددات التدريسدديةجموعددة مددن أعضدداء م: نوالقننادة اإلدارينن 
داري إللتنسيق العمدل ا وتوجيهيةدارية إ اتمهم يوجه لهمدارية اإل

صدددددالحيات لهدددددم الخاصدددددة ويفددددوص و الحكوميددددة  اتفددددي الجامعددددد
 .تناسب تلك الوظيفة

 :نتائج هذه الدراسة في ضوء ما يليتتحدد الدراسة:  حدود
القدددددادة اقتصددددرت الدراسدددددة علددددى  :والمكانيننننة بشنننننريةالحنننندود ال
كوميددددددة ن فددددددي الجامعددددددات السددددددعودية الحيداريددددددن واإليكدددددداديمياأل

 . (ائب عميد، رئيس قسمنعميد كلية،  )والخاصة 
 ثددانيالالدراسددة خددالل الفصددل الدراسددي  جريددتأ: زمانيننةالحنندود ال

 (.م3103/3106للعام الدراسي) 
  الموضوعية) االجرائية(: اتحددمال
تيدة: جامعدة آلالجامعات السعودية ااقتصرت هذه الدراسة على  -

، جامعددددة الملددددك فيصددددل، طيبددددةالباحددددة، جامعددددة نجددددران، جامعددددة 
 سالمية.الجامعة اإل

تكونددت مددن إعددداد فقددرات اسددتبانة اقتصددرت هددذه الدراسددة علددى  -
التخطديط االسدتراتيجي تبدين ( 46مجاالت وبلب عدد فقراتها ) ةست

تحسدددين األداء الددوظيفي كمدددا فددي الجامعددات السدددعودية ودوره فددي 
، والدددذي يتضدددمن صددددق نو ن واإلداريدددو القدددادة األكددداديمي يتصدددوره

 ن. يوثبات أداة الدراسة والتي هي من إعداد الباحث
 الطريقة واإلجراءات:

لمجتمدع الدراسدة وعينتهدا، وأداة الدراسدة، وطدرق  ما يلي وصدففي
التحقددددق مددددن صدددددقها وثباتهددددا، ومتغيددددرات الدراسددددة، والمعالجددددات 

 لتوصل إلى النتائج. اإلحصائية التي تم استخدامها ل

الدذي و الباحثان المنهج الوصفي التحليلدي  ماستخدمنهج الدراسة: 
توزيدع أداة الدراسدة طبيعة هذه الدراسدة وذلدك مدن خدالل و  يتناسب
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وتحليدددددل  هددددداجمع، والقيدددددام بالقدددددادة األكددددداديميين واإلداريدددددينعلدددددى 
 .هاياناتب

لقادة من جميع اتكون مجتمع الدراسة  مجتمع الدراسة وعينتها: 
( 491) وعددددهم األكدداديميين واإلداريددين فددي الجامعددات السددعودية

( نائب عميد كلية، 93( عميد كلية، و )93منهم ) ،قائدًا اكاديمياً 
جامعة الباحدة،  :اآلتية ، وشملت الجامعات( رئيس قسم336و ) 

جامعدددة نجدددران، جامعدددة طيبدددة، جامعدددة الملدددك فيصدددل، الجامعدددة 
 سالمية.إلا

مجتمدددع  مدددنعشدددوائية متيسدددرة عيندددة  اختيدددارتدددم  :الدراسنننة عيننننة
، الثددانيالفصددل الدراسددي خددالل  الجامعددات السددعودية مددنالدراسددة 

عميدد كليدة ونائدب عميدد ورئديس ( 100مدن )عيندة الحيدث تكوندت 
 .قسم

التخطددديط حدددول بتصدددميم اسدددتبانة  انقدددام الباحثددد أدوات الدراسنننة:
األداء  تحسددديناالسدددتراتيجي فدددي الجامعدددات السدددعودية ودوره فدددي 

وذلدددددك  ،ونن واإلداريدددددو القدددددادة األكددددداديمي الدددددوظيفي كمدددددا يتصدددددوره
الرجوع إلدددددى األدب النظدددددري والدراسدددددات السدددددابقة ذات الصدددددلة بددددد

 بموضدوع الدراسدة المتمثدل فدي العالقدة بدين التخطديط االسدتراتيجي
االطددددالع علددددى باإلضددددافة إلددددى  فددددي الجامعددددات واألداء الددددوظيفي

 تشدتملاإعداد استبانة وتم  شابهة.المقاييس واألدوات السابقة الم
، وهددي: دور سننتة مجنناالت علددى موزعددة فقننرة (86) علنن 

دور مهدارات التواصدل والعالقدات المنظومة الفكريدة فدي الجامعدة، 
اإلنسانية، دور التدريب وتحسدين الكفايدات المهنيدة، دور الجامعدة 

وتوظيدددف فددي خدمدددة المجتمدددع المحلدددي، دعددم االبتكدددار واإلبدددداع، 
موزعددددة علدددى سدددلم تدددددريج وجيدددا المعلومدددات واالتصددداالت، التكنول

درجات(، ومحايدد  6درجات(، وموافق ) 1خماسي: موافق بشدة )

درجددات( وبيددر موافددق )درجتددان(، وبيددر موافددق بشدددة )درجددة  3)
 واحدة(.

 صدق أداة الدراسة:

للتحقق من صدق أداة الدراسة، قدام الباحثدان بعرضدها علدى لجندة 
االختصددال والخبددرة مددن أعضدداء هيئددة مددن المحكمددين مددن ذوي 
مددن تخصددل اإلدارة دنيددة ر السددعودية واألالتدددريس فددي الجامعددات 

عددددهم عشددرون  س والتقددويمعلددم الددنفس التربددوي، والقيدداو  ،التربويدة
داة وتحكيمهدددا حسدددب المجدددال والفقدددرة لالطدددالع علدددى األ، محكمددداً 

 تددم تعددديل الصدديابة اللغويددةوبندداًء علددى مالحظدداتهم وتوجيهدداتهم 
سدددقاط بعضدددها وتعدددديل لدددبعص الفقدددرات  وذلدددك عنددددما  بعضدددهاوا 

 .على ذلك ينمحكم عشرةيجمع 

 ثبات أداة الدراسة:
، ابحسداب معامدل الثبدات لهد انللتحقق من ثبدات األداة قدام الباحثد

عدددادة التطبيدددق علدددى عيندددة  بطدددريقتين: األولدددى طريقدددة التطبيدددق وا 
وبفدارق زمندي  استطالعية من مجتمع الدراسة، خارج أفراد العينة،

مقدددداره ثالثدددة أسدددابيع بدددين التطبيقدددين األول والثددداني، وتدددم حسددداب 
طبيقدين لكدل مجدال فرعدي مدن معامل ارتباط بيرسون بين نتائج الت

تراوحددددت معددددامالت  حيددددث داة الدراسددددة ولدددد داة كاملددددةأمجدددداالت 
(، وبلغدددت قيمدددة معامدددل  0.82 -0.78الثبدددات للمجددداالت بدددين )
(، أمددددا الطريقددددة الثانيددددة، فقددددد 0.80يددددة )االرتبدددداط لالسددددتبانة الكل

للتعددرف إلددى االتسدداق  ألفددااسددتخدم فيهددا الباحثددان طريقددة كرونبدداخ 
الددداخلي للفقددرات لكددل مجددال فرعددي مددن مجدداالت األداء الددوظيفي 

قدديم معدددامالت ثبددات اإلعدددادة  ( يبددين0، والجددددول )ولدد داة كاملددة
 واالتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت االستبانة.

 قيم معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت االستبانة : (1لجدول )ا
عدد  المجاالت الرقم

 الفقرات
 قيم معامالت الثبات

 ألفا كرونباخ بيرسون
 0.75 0.81 18 دور المنظومة الفكرية في الجامعة 1
 0.70 0.76 11 دور مهارات التواصل والعالقات اإلنسانية. 2
 0.77 0.81 11 دور التدريب وتحسين الكفايات المهنية 3
 0.78 0.80 7 دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي 4
 0.74 0.78 10 دعم االبتكار واإلبداع 1
 0.70 0.82 11 توظيف التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 9

 0.74 0.80 98 األداة ككل
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خماسددية التدددريج علددى  ةانتددم اسددتخدام اسددتبتصننحيا االسننتبانة: 
، كبيددرة جددداً  )لددى النحددو التددالي:شداكلة مقيدداس ليكددرت الخماسددي ع

(، وتم إعطاء التقديرات الرقميدة  قليلة جداً ، قليلة، متوسطة، كبيرة
التخطديط معرفة   ( على الترتيب لتقدير 0، 3، 3، 6، 1التالية )

ء تحسدددين األدااالسدددتراتيجي فدددي الجامعدددات السدددعودية ودوره فدددي 
 ". نو ن واإلداريو القادة األكاديمي الوظيفي كما يتصوره

مددن أجددل تحقيددق أهددداف الدراسددة، تددم تطبيددق إجننراءات الدراسننة: 
 مجموعة من اإلجراءات التي يمكن تلخيصها بما يلي: 

: حيدث هددفت هدذه الدراسدة إلدى تحديند الهند  منن الدراسنة -3
دية التخطدددديط االسدددتراتيجي فددددي الجامعددددات السددددعو التعدددرف علددددى 

ن و القدادة األكداديمي تحسين األداء الوظيفي كما يتصدورهودوره في 
 .نو واإلداري

األدب التربدددوي بددداالطالع علدددى  الباحثدددان قدددامبنننناء األداة:  -2 
تتعلدددددددق  تواسدددددددتبياناوأدوات  ،مقددددددداييسوالدراسدددددددات السدددددددابقة، وال

لمعرفددددة بإعددددداد قائمددددة أوليددددة الباحثددددان ، وقددددام بموضددددوع الدراسددددة
التخطيط االستراتيجي فدي الجامعدات السدعودية ودوره فدي تحسدين 

 .نو ن واإلداريو القادة األكاديمي الوظيفي كما يتصورهاألداء 

تنننم إعنننداد األداة فننني صنننورتها األولينننة منننن خنننالل تحديننند  -3
تكونددت مددن و  األداة حنناورمننن م حننورالفقننرات المناسننبة لكننل م

 حاور.م ةخمس( فقرة موزعة على 61)

ذوي االختصدددددال مددددن ص األداة علددددى المحكمددددين تددددم عددددر  -6
لقيداس صدددقها الظدداهري، وتعددديل المطلددوب مددن المحكمددين حددول 

 والفقرات. حاورالم
بعدص : تدم إسدقاط بعدص الفقدرات وحدذف األداة بعد التحكنيم -1

( فقدرة موزعدة علدى 46تكونت األداة من )منها وتعديل بعضها، و 
المنظومدة الفكريدة فدي دور : الننمحنننور األول وهدي:، حاورم ستة

دور : الننمننننننحور الثننناني ،ة( فقدددر 18( ويضدددم )18-1)  الجامعدددة
( 11( وتضدم )26 -16)  مهارات التواصل والعالقدات اإلنسدانية

 دور التدريب وتحسين الكفايدات المهنيدة: الننمننحور الثننالننث ،هفقر 
دور الجامعة في : الننمننحور الرابع، ( فقرة11( ويضم )30-40)

الننمنننحور ، ات( فقدر 7( ويضدم )47-41) مة المجتمع المحلديخد
 ،ات( فقر 01( ويضم )17-84) دعم االبتكار واإلبداع: الخامس

وتوظيددددددددف التكنولوجيدددددددددا المعلومدددددددددات  سنننننننننادس:الننمنننننننننننحور ال
 .ة( فقر 11( ويضم )98-18)واالتصاالت

تطبيق األداة تم توزيع االستبانة عل  عينة الدراسة بهد   -1
 ة االستطالعية للتأكد من صدق البناء والثبات.عل  العين

اسدترد منهدا )  دراسدةالعلدى عيندة ( اسدتبانة 031)  وزيدعتم ت -4
وذلدك مدن خددالل %( 63وهدي تشدكل مددا نسدبته ) ( اسدتبانة 011
تددم  وبعددد الجامعددات ، ونظددرًا للمواقددع الجغرافيددةالكليددة مباشددرةإدارة 

   التواصل الكترونيًا.
وتحليدل النتدائج  وتفريب بياناتهداوتصنيفها  تم جمع االستبانات -6

 وعدرص النتددائج، (SPSS)باسدتخدام برنددامج التحليدل اإلحصددائي 
   .والتوصيات ، واستخالل النتائج النهائيةومناقشتها

 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية: متغيرات الدراسة:
ناث ) :الجنس -  . ( ذكور وا 
  (.  اجستير، دكتوراهبكالوريوس، م ) الماهل العلمي: -
 01 -1) ، (سدددددنوات 1أقددددل مدددددن )  عنننندد سننننننوات الخبنننننرة: -

 .(سنوات 01أكثر من ) ، (سنوات
  (.عميد كلية، ونائب عميد، ورئيس قسم)  المسم  الوظيفي: -

التخطدددديط االسددددتراتيجي فددددي الجامعددددات  المتغيننننرات التابعننننة: -
عنددده السدددعودية ودوره فدددي تحسدددين األداء الدددوظيفي والدددذي يعبدددر 

بالمتوسددددددطات الحسددددددابية لتقددددددديرات أفددددددراد العينددددددة علددددددى فقددددددرات 
 .االستبانة المعدة لذلك هاومحاور 

اسددتخدم الباحثددان األسدداليب والمعالجددات  المعالجننات اإلحصننائية:
 اإلحصائية اآلتية:

 حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. .1

للكشف عن أثر   للعينات المستقلةاختبار )ت(   .2
 فراد العينة.أنس في استجابات الج

 (.  ANOVAاستخراج نتائج تحليل التباين األحادي )  .3

 .شيفيه( للمقارنات البعديةاختبار ) .4

 :عرض النتائج ومناقشتها
بعددددد أن قددددام  إليهدددداللنتددددائج التددددي تددددم التوصددددل  عددددرصفيمددددا يلددددي 

   ؛ وهدددي اسدددتبانهالدراسدددة ةالباحثدددان بجمدددع البياندددات بواسدددطة أدا
سننننتراتيجي فنننني الجامعننننات السننننعودية ودوره فنننني التخطننننيط اال
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ن والقننننادة األكنننناديمي تحسننننين األداء الننننوظيفي كمننننا يتصننننوره
 الدراسة. ألسئلةبعرضها وفقًا  ن االباحث ماوق نوواإلداري

دور التخطدددددديط  مدددددداأواًل: النتننننننائج المتعلقننننننة بالسنننننناال األول: 
القددددادة  تحسددددين األداء الددددوظيفي كمددددا يتصددددورهسددددتراتيجي فددددي اال

لإلجابدددة عدددن هدددذا السدددؤال تدددم اسدددتخراج  ن؟ين واإلداريددديكددداديمياأل
المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة للدددرجات علددى كددل 

(، 3(، )0مجددددال مددددن مجدددداالت أداة الدراسددددة، وتبددددين الجددددداول )
 ( هذه النتائج.4(، )1(، )6(، )3)

 دور المنظومة الفكرية في الجامعةمجال  فياد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفر (: 3جدول)
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1.40 3.74 تضع الجامعة أولويات عمل محددة عند اتخاذ قرارات لتحقيق أهدافها.  .1
 1.31 3.86 تعتمد إدارة الجامعة األسلوب العلمي في مواجهة المشكالت المهنية.  .2

يعتمد نظام الترقيات والحوواف  فوي الجامعوة علوت مسوتوا األداض  ألعضواض هيدوة التودري     .3
 1.17 3.98 اإلداريين.

 1.10 3.88 يحرص المسؤولون في الجامعة علت ترسيخ النهج الديمقراطي.  .4
 0.98 3.99 أوظف إمكانيات الجامعة المتاحة لخدمة العمل األكاديمي   اإلداري.  .5

عضوواض هيدووة التوودري   جاهووات السوولبية السوواىدة لوودا بعوو  ألون بتغييوور االتيهووتم المسووؤو  .6
 1.27 3.71 اإلداريين في الجامعة.

تهووتم الجامعووة بووعراض أعضوواض هيدووة التوودري   اإلداريووين ومقترحوواتهم قبوول اتخوواذ أي قوورار   .7
 1.25 3.83 يخصهم.

 1.20 3.65 تع ز الجامعة الشفافية في إجراضاتها وطريقة عملها.  .8
 1.18 3.69 لتبادل الخبرات مع الجامعات األخرا. ا  تضع الجامعة خطط  .9

 1.17 3.72 تع ز الجامعة االنتماض الوطني لدا أعضاض هيدة التدري   اإلداريين.  .11
 1.19 3.97 تع ز الجامعة االنتماض الديني لدا أعضاض هيدة التدري   اإلداريين.  .11
 1.03 4.08 ريين احترام الوقت والعمل علت إدارته.تشجع الجامعة أعضاض هيدة التدري   اإلدا  .12

توودعم سياسووات الجامعووة عمليووات التغييوور والتطوووير المسووتمرين موون أجوول الحصووول علووت   .13
 1.28 3.78 مخرجات تعليمية عالية الجودة.

 1.21 3.95 تتمتع المنظومة الفكرية في الجامعة بالمرونة في األنظمة والتعليمات.  .14
 1.26 3.72 خالص في العمل.تع ز الجامعة اإل  .15
 1.23 3.92 تراعي سياسات الجامعة  المحافظة علت تراث األمة وقيمها.  .16

يساهم الفكر الجامعي علت تمكين أعضاض هيدة التدري   اإلداريين من استشراف المشكالت   .17
 1.22 3.93 المهنية المستقبلية، ووضع الحلول المناسبة لها.

 1.18 3.99 مية   إدارية هادىة ومنظمة.توفر الجامعة مناخات أكادي  .18
 9.55 69.31 المجال الكلي  

 
دور مهدددارات التواصدددل والعالقدددات مجدددال  فددديالمتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة لددددرجات أفدددراد عيندددة الدراسدددة (:3جددددول)

 اإلنسانية
االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 المعياري
تع يو  العالقووات التنظيميووة بووين الو مالض فووي القسووم الواحوود،  تسواهم الجامعووة فووي  .19

 1.28 3.55 واألقسام األخرا.
 تع ز الجامعة كفايات االتصال والتفاعل مع اآلخرين وفق أس    .21

 1.23 3.62 ديمقراطية إنسانية عادلة.
تولي الجامعة اهتماموا  خاصوا  للمشوكالت االجتماعيوة ألعضواض هيدوة التودري     .21

 1.20 3.63 .اإلداريين
 1.08 3.78 توفر إدارة الجامعة أجواض عمل مريحة لرفع الروح المعنوية لدا العاملين فيها.  .22
يتفادا المسؤولون أي سلوك يؤذي مشواعر أعضواض هيدوة التودري   اإلداريوين   .23

 1.10 3.85 في الجامعة.
 1.18 3.35 نية.يتعامل أعضاض هيدة التدري    اإلداريون في الجامعة بروح ال مالة المه  .24
 1.28 3.64 يع ز المسؤولون العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع الجامعي.  .25
تشووارك إدارة الجامعووة فووي تع يوو  احتوورام أعضوواض هيدووة التوودري    اإلداريووين   .26

 0.88 4.05 وتقديرهم فيما بينهم.
 1.18 3.90 تسعت الجامعة إلت تحقيق التوافق واالنسجام بين قيم العاملين فيها.  .27
 1.44 3.61 تع ز الجامعة قنوات اتصال فعالة بين أعضاض هيدة التدري    اإلداريين.  .28
تحث الجامعة أعضاض هيدة التدري   اإلداريين علت المبادرة بتبادل الخبورات،   .29

 1.26 4.04 وتع ز مناحات التعاون بينهم.
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 5.89 40.98 المجال الكلي 

 
 دور التدريب وتحسين الكفايات المهنيةمجال  فيالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية وا(:6جدول)

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

توفر الجامعة ألعضاض هيدوة التودري    اإلداريوين فرصوا  لتنميوة مهواراتهم   .31
 1.20 3.87 القيادية.

ريبية ألعضاض هيدة التدري    اإلداريين كل في تعقد الجامعة الدورات التد  .31
 1.28 3.58 مجال تخصصه.

يدعم المسؤولون في الجامعة أعضاض هيدة التدري    اإلداريين الجدد علت   .32
 1.20 3.44 االستفادة من خبرات زمالىهم.

تحووث الجامعووة أعضوواض هيدووة التوودري    اإلداريووين علووت تطوووير كفايوواتهم   .33
بعوة المواقوع اإللكترونيوة المتخصصوة كول فوي مجوال المهنية مون خوالل متا

 0.99 3.82 تخصصه.
تحف  الجامعة أعضاض هيدة التدري    اإلداريوين علوت االلتحواا بالودورات   .34

 1.15 3.68 التدريبية لتطوير مهاراتهم المهنية.
تعقد الجامعة دورات تدريبية ألعضاض هيدة التدري    اإلداريين تسوهم فوي   .35

 1.43 3.56 م المهنية.تطوير كفاياته
ن علوت التودريب علوت مهوارات الوتعلم يحث المسؤولون في الجامعة العاملي  .36

 1.15 3.79 الذاتي.
تيسر الجامعة الفرص المناسبة ألعضاض هيدة التدري    اإلداريين لتطوير   .37

 1.21 3.71 كفاياتهم وفق تصوراتهم المستقبلية.
ع كفايات ومهارات أعضاض هيدة تصدر الجامعة نشرات مهنية تساهم في رف  .38

 1.26 3.40 التدري    اإلداريين مهنيا .
يشووجع المسووؤولون أعضوواض هيدووة التوودري    اإلداريووين فووي الجامعووة علووت   .39

 1.32 3.38 االهتمام بالتطوير األكاديمي   المهني المستمر.
تشجع الجامعة أعضاض هيدة التدري    اإلداريين علت االنتظام في الدورات   .41

 1.14 3.50 لتأهيلية.ا
 5.84 39.65 المجال الكلي 

 
   دور الجامعة في خدمة المجتمع المحليمجال في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة (:1جدول)

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

إلنسانية بين أعضواض هيدوة التودري    تسعت سياسات الجامعة لتنمية العالقات ا  .41
 1.32 3.45 اإلداريين والمجتمع المحلي.

خدمات التثقيفية والتوعوية للمجتمع التحرص الجامعة علت المساهمة في تقديم   .42
 1.30 3.52 المحلي.

تع ز الجامعة قدرة أعضاض هيدة التدري    اإلداريين علت الجمع بين النظرة   .43
 1.20 3.80 سانية مع أفراد المجتمع.العملية والعالقات اإلن

تحرص الجامعة علت المساهمة في تقديم خودمات االستشوارات الفنيوة والمهنيوة   .44
 1.21 3.66 للمجتمع المحلي.

تساهم سياسات الجامعة في تمكين أعضاض هيدة التدري    اإلداريين للتكيف مع   .45
 1.09 3.80 األحداث الجارية في المجتمع. 

 1.14 3.70 الجامعة ضرورة مساهمتها في تقّدم المجتمع المحلي وتطويره. تتبنت سياسات  .46
تبنووي مبووادق تحقيووق تكووافؤ الفوورص لوودا أفووراد المجتمووع. تسوواهم الجامعووة فووي  .47

  3.98 1.13 
 4.90 25.91 المجال الكلي 

 
 دعم االبتكار واإلبداعمجال  فيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة (:4جدول)

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 المعياري

 تطور الجامعة الفكر اإلبداعي لدا أعضاض هيدة التدري     .48
 1.17 3.83 اإلداريين.

 1.21 3.68 تشجع الجامعة أعضاض هيدة التدري    اإلداريين تطبيق أساليب  .49
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 العمل التعاوني.
الخاصووة ألعضوواض هيدووة التوودري    اإلداريووين المبوودعين توووفر الجامعووة الرعايووة   .51

 1.23 3.82 والموهوبين.
راىودة تسوهم فوي  التودري    اإلداريوين لطورح أفكوارتع ز الجامعة أعضاض هيدوة   .51

 1.25 3.67 تطوير العمل.
تووونظم الجامعوووة لقووواضات بوووين أعضووواض هيدوووة التووودري    اإلداريوووين والمختصوووين   .52

 1.03 3.92 دف تطوير العمل.األكاديميين  اإلداريين به
يشوويد المسووؤولون باإلعمووال المتميوو ة ألعضوواض هيدووة التوودري    اإلداريووين فووي   .53

 1.07 3.88 االجتماعات لتع ي  التناف  الشريف بينهم.
تح  الجامعة أعضاض هيدة التدري    اإلداريين علت ابتكار وساىل وتجهي ات   .54

 1.00 3.94 تساعد في عمليات تسهيل العمل وتيسيره.
 1.20 3.71 تسهم الجامعة في تطوير منظومة الفكر اإلبداعي لدا العاملين والطلبة.  .55
 1.14 3.72 الهيكل التنظيمي في الجامعة يدعم عمليات التجديد والتطوير واالبتكار.  .56
توفر الجامعة المناخات التنظيميوة المشوجعة علوت التطووير والتجديود فوي مختلوف   .57

 1.19 3.69 أرجاض عمل الجامعة.
 5.11 37.79 المجال الكلي 

توظيددددف التكنولوجيددددا المعلومددددات مجددددال  فدددديالمتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافددددات المعياريددددة لدددددرجات أفددددراد عينددددة الدراسددددة (:6جدددددول)
 واالتصاالت

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت استخدامتحث الجامعة أعضاض هيدة التدري    اإلداريين عل  .58
 1.14 3.72 تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

اإلداريووين إلووت اعتموواد التقنيووات الحديثووة المتوووفرة فووي يوجووه أعضوواض هيدووة التوودري    .59
 1.17 3.37 الجامعة وتفعيلها في مجاالت عملهم.

تشوجع الجامعوة أعضواض هيدوة التودري    اإلداريوين علوت توظيوف اإلنترنوت لتسووهيل   .61
 1.18 3.53 أعمالهم.

ت ود الجامعة أعضاض هيدة التدري    اإلداريين بعناوين مواقع إلكترونية متخصصة   .61
 1.18 3.48 في مجاالت عملهم.

تساهم الجامعة في تشجيع أعضاض هيدوة التودري    اإلداريوين بمتابعوة كول جديود فوي   .62
 0.98 3.80 مجال التقنيات األكاديمية.

 1.05 3.86 ني والتطبيق العملي.تدعم الجامعة عمليات دمج التعلم التق  .63
في الجامعة )مثل نظام البريد اإللكتروني( من تسهيل  لكترونيتمكن أنظمة الدعم اإل  .64

 1.03 3.91 بصورة أفضل. أداض المهمات
تصمم الجامعة نظم عمل الكترونية في بناض علت احتياجات أعضاض هيدة التودري      .65

 1.11 3.88 اإلداريين المهنية.
لجامعة أعضاض هيدة التدري    اإلداريين صالحيات واسعة للوصول للبيانات تمنح ا  .66

 1.16 3.93 التي يحتاجونها ألداض وظاىفهم بفاعلية.
تووفر الجامعووة ألعضوواض هيدوة التوودري    اإلداريووين أنظموة معلومووات محوسووبة ذات   .67

 1.11 3.91 كفاضة وفاعلية تسهيل عملهم.
ري    اإلداريين فرصة الحصوول علوت المعلوموات تتيح الجامعة ألعضاض هيدة التد  .68

 1.12 4.04 بسهولة ويسر من خالل شبكة المعلومات العالمية )االنترنت(.
 5.99 41.39 المجال الكلي 

 

 ذات فدروق توجدد هدلثانينًا: النتنائج المتعلقنة بالسناال الثناني: 
 بدين تقدديرات (  1.11) داللدة عندد مسدتوى إحصدائية داللدة

سددددتراتيجي فددددي ن لدددددور التخطددديط اإلين واإلداريدددبألكدددداديميالقدددادة ا
لإلجابدددة  تحسدددين األداء الدددوظيفي تعدددزى للجدددنس )ذكدددور، إنددداث(؟

عدددن هدددذا السدددؤال تدددم حسددداب المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات 
الجدنس ثدم اسدتخرجت نتدائج المعيارية لدرجات أفراد العيندة حسدب 

الفدددروق بدددين  اختبدددار )ت( للعيندددات المسدددتقلة للكشدددف عدددن داللدددة
 ( هذه النتائج:6المتوسطات. ويبين جدول )

علددى كددل مجددال وعلددى األداة الكليددة  نين واإلداريدديالقددادة األكدداديميالمتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة السددتجابات (:6جدددول)
 جنس ونتائج اختبار )ت(الحسب 

المتوسط  العدد جن ال المجاالت 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوا الداللة قيمة )ت( المعياري
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 0.06 1.94 9.90 70.80 60 ذكر دور المنظومة الفكرية في الجامعة.
   8.64 67.08 40 أنثت

دور مهوووارات التواصووول والعالقوووات 
 اإلنسانية.

 * 0.02 2.44 5.95 39.83 60 ذكر
   5.43 42.70 40 أنثت

دور التووووودريب وتحسوووووين الكفايووووووات 
 المهنية

 0.08 1.77 6.23 38.82 60 ذكر
   5.02 40.90 40 أنثت

دور الجامعووووة فووووي خدمووووة المجتمووووع 
 المحلي.

 0.35 0.94 5.20 25.53 60 ذكر
   4.40 26.48 40 أنثت

 0.15 1.46 4.88 37.18 60 ذكر دعم االبتكار واإلبداع
   5.37 38.70 40 أنثت

توظيووووووف التكنولوجيووووووا المعلومووووووات 
 واالتصاالت

 0.96 0.05 6.31 41.37 60 ذكر
   5.56 41.43 40 أنثت

 0.33 0.98 20.80 253.53 60 ذكر األداة الكلية
   15.16 257.28 40 أنثت

فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين ( وجددود 6يالحددظ مددن الجدددول )
دور مهدارات التواصدل جدال معلدى متوسطات درجات أفراد العينة 

 ح اإلندداث.الجددنس لصددالتعددزى لمتغيددر فقددط  والعالقددات اإلنسددانية
نددددداث بالجواندددددب اهتمدددددام اإل ىإلدددددن هدددددذه النتيجدددددة ثددددداالباح وويعدددددز 

داري فدددددي يدددددة للتخطددددديط االسدددددتراتيجي للعمدددددل اإلالتطبيقيدددددة والعمل
الجامعدددددات السددددددعودية كتوظيدددددف التكنولوجيددددددا وخدمدددددة المجتمددددددع 
المحلي وتحسين الكفايات المهنيدة وحضدور الددورات التدريبيدة فدي 

وتتفدق هدذه النتيجدة مدع نتدائج  ور،كان أكثدر مدن الدذك هذا المجال

 ,Mohsen) )(، وتختلف مع نتائج دراسدةم3113دراسة حسين)
2000  .  

 ذات فدروق توجدد هدلثالثنًا: النتنائج المتعلقنة بالسناال الثالنث: 
 بدين تقدديرات  (  1.11)داللدة عندد مسدتوى  إحصدائية داللدة

فددددي  ن لدددددور التخطددديط االسددددتراتيجيين واإلداريددديالقدددادة األكدددداديمي
تحسدددددين األداء الدددددوظيفي تعدددددزى للمؤهدددددل العلمدددددي )بكدددددالوريوس، 

لإلجابدددددة عدددددن هدددددذا السدددددؤال تدددددم حسددددداب  ماجسدددددتير، دكتدددددوراه(؟
المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة لددرجات أفدراد العينددة 

 المؤهل. حسب 
علدى كدل مجدال مدن مجداالت أداة الدراسدة  نياإلداريدن و يالقادة األكاديميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات (:9جدول)

 للمؤهل العلميوعلى األداة الكلية تبعًا 
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد مؤهل العلميال المجاالت

 المعياري

 دور المنظومة الفكرية في الجامعة.

 11.15 77.93 14 بكالوريوس
 9.79 68.20 35 ماجستير
 7.66 67.71 51 دكتوراه

 9.55 69.31 100 المجموع الكلي

 دور مهارات التواصل والعالقات اإلنسانية.

 6.03 46.29 14 بكالوريوس
 5.71 39.60 35 ماجستير
 5.25 40.47 51 دكتوراه

 5.89 40.98 100 المجموع الكلي

 دور التدريب وتحسين الكفايات المهنية

 5.59 41.50 14 بكالوريوس
 6.74 39.09 35 ماجستير
 5.24 39.53 51 دكتوراه

 5.84 39.65 100 المجموع الكلي

 دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

 4.70 28.57 14 بكالوريوس
 4.80 26.17 35 ماجستير
 4.81 25.00 51 دكتوراه

 4.90 25.91 100 المجموع الكلي

 دعم االبتكار واإلبداع

 5.13 37.79 14 بكالوريوس
 5.26 37.91 35 ماجستير
 5.10 37.71 51 دكتوراه

 5.11 37.79 100 المجموع الكلي

 توظيف التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 7.18 41.07 14 بكالوريوس
 5.96 41.97 35 ماجستير
 5.75 41.08 51 دكتوراه
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 5.99 41.39 100 المجموع الكلي

 األداة الكلية

 18.37 273.14 14 بكالوريوس
 19.30 252.94 35 ستيرماج

 15.74 251.49 51 دكتوراه
 18.76 255.03 100 المجموع الكلي

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسدطات الحسدابية ووللكشدف عدن داللدة هدذه الفدروق تدم اسدتخراج نتدائج تحليدل 9يالحظ من جدول رقم )
 . ( ANOVA) التباين األحادي 

 حادينتائج تحليل التباين األ(:01جدول)   
مجموع  مصادر التباين مجاالت األداة

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوا الداللة قيمة ف المربعات

دور المنظوموووة الفكريوووة 
 في الجامعة

 001.* 7.541 607.14 2.00 1214.273 بين المجموعات
     80.51 97.00 7809.117 داخل المجموعات

       99.00 9023.390 الكلي

ارات التواصووول دور مهووو
 والعالقات اإلنسانية.

 001.* 7.761 237.00 2.00 473.997 بين المجموعات
     30.54 97.00 2961.963 داخل المجموعات

     99.00 3435.960 الكلي

دور التوووودريب وتحسووووين 
 الكفايات المهنية

 873. 29.90 2.00 59.801 بين المجموعات
  
  

.421 
  
  

 34.24 97.00 3320.949 داخل المجموعات
   99.00 3380.750 الكلي

دور الجامعووة فووي خدمووة 
 المجتمع المحلي.

 3.130 71.90 2.00 143.790 بين المجموعات
  
  

*.048 
  
  

 22.97 97.00 2228.400 داخل المجموعات
   99.00 2372.190 الكلي

 دعم االبتكار واإلبداع
 017. 0.45 2.00 902. بين المجموعات

  
  

.983 
  
  

 26.64 97.00 2583.688 داخل المجموعات
   99.00 2584.590 الكلي

توظيوووووووف التكنولوجيوووووووا 
 المعلومات واالتصاالت

 250. 9.10 2.00 18.204 بين المجموعات
  
  

.780 
  
  

 36.45 97.00 3535.586 داخل المجموعات
   99.00 3553.790 الكلي

 ةاالستبانة كامل
 000.* 8.868 2692.28 2.00 5384.565 بين المجموعات

 303.59 97.00 29448.345 داخل المجموعات
   99.00 34832.910 الكلي

فدروق ذات داللددة إحصدائية بددين  ( وجدود01يالحدظ مدن الجدددول )
متوسطات درجات أفراد العينة علدى المجدال األول والثداني والرابدع 

 لددددك لصددددالح حملددددة شددددهادة البكددددالوريوس.وذداة الكليددددة ألى اوعلدددد
ولدددى لحملدددة الشدددهادة الجامعيدددة األ الباحثدددان هدددذه النتيجدددة وويعدددز 

وذلدددددددك لتدددددددوفر العديدددددددد مدددددددن الشدددددددهادات العلميدددددددة العليدددددددا وذات 
التددددددي لدددددديس لهددددددا اهتمددددددام بددددددالتخطيط التخصصددددددات المتنوعددددددة و 

حملددة البكددالوريوس ممددن  ووسددتراتيجي فددي الجامعددات، بينمددا ذاإل
دور المنظومدة دارية في تطبيق وتحمل المسؤولية اإل لديهم الرببة

الفكريدددددددة فدددددددي الجامعدددددددة، ودور مهدددددددارات التواصدددددددل والعالقدددددددات 
اإلنسانية، ودور الجامعة في خدمة المجتمع المحلدي. وتتفدق هدذه 

، وتختلددف مددع نتددائج (م3111الغزالددي) النتيجددة مددع نتددائج دراسددة 
 (.  م3114دراسة االشقر)

 ذات فدروق توجدد هدللقنة بالسناال الرابنع: رابعنًا: النتنائج المتع
 ( بدين تقدديراتα  =1.11) داللدة عندد مسدتوى إحصدائية داللدة

القدددادة األكدددداديميين واإلداريدددين لدددددور التخطددديط االسددددتراتيجي فددددي 
 1تحسدددين األداء الدددوظيفي تعدددزى لعددددد سدددنوات الخبدددرة )أقدددل مدددن 

لإلجابددة عددن  سددنوات(؟ 01سددنوات، أكثددر مددن  01 -1سددنوات، 
السدددددؤال تدددددم اسددددتخراج المتوسدددددطات الحسدددددابية واالنحرافدددددات هددددذا 

 المعيارية حسب الخبرة. 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لددرجات أفدراد العيندة علدى كدل مجدال مدن مجداالت أداة الدراسدة وعلدى األداة (: 00جدول) 
 الكلية تبعًا لعدد سنوات الخبرة

االنحراف  سابيالمتوسط الح العدد الخبرة المجاالت
 المعياري

 دور المنظومة الفكرية في الجامعة
 9.26 66.17 23 سنوات 1أقل من 

 9.90 69.31 39 سنوات 10 -1
 9.08 71.21 38 سنوات 10أكثر من 
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 9.55 69.31 100 المجموع الكلي

 دور مهارات التواصل والعالقات اإلنسانية.

 5.07 39.13 23 سنوات 1أقل من 
 6.01 42.13 39 نواتس 10 -1

 6.08 40.92 38 سنوات 10أكثر من 
 5.89 40.98 100 المجموع الكلي

 دور التدريب وتحسين الكفايات المهنية

 4.83 40.22 23 سنوات 1أقل من 
 6.67 38.18 39 سنوات 10 -1

 5.29 40.82 38 سنوات 10أكثر من 
 5.84 39.65 100 المجموع الكلي

 خدمة المجتمع المحلي دور الجامعة في

 3.37 26.83 23 سنوات 1أقل من 
 5.61 25.59 39 سنوات 10 -1

 4.93 25.68 38 سنوات 10أكثر من 
 4.90 25.91 100 المجموع الكلي

 دعم االبتكار واإلبداع

 5.00 39.30 23 سنوات 1أقل من 
 5.01 37.54 39 سنوات 10 -1

 5.22 37.13 38 سنوات 10أكثر من 
 5.11 37.79 100 المجموع الكلي

 توظيف التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 5.13 43.26 23 سنوات 1أقل من 
 6.54 40.74 39 سنوات 10 -1

 5.80 40.92 38 سنوات 10أكثر من 
 5.99 41.39 100 المجموع الكلي

 األداة الكلية

 16.12 254.91 23 سنوات 1أقل من 
 22.29 253.49 39 سنوات 10 -1

 16.47 256.68 38 سنوات 10أكثر من 
 18.76 255.03 100 المجموع الكلي

وللكشددف عدن داللددة هدذه الفددروق تدم اسددتخراج نتدائج تحليددل ات الحسدابية ( وجددود فدروق ظاهريددة بدين المتوسددط00) جددولاليالحدظ مددن 
 . (ANOVA )التباين األحادي

 نتائج تحليل التباين األحادي (:03جدول)
مجموع  مصادر التباين جاالت األداةم

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوا الداللة قيمة ف المربعات

دور المنظوموووة الفكريوووة 
 في الجامعة

 136. 2.036 181.73 2.00 363.462 بين المجموعات
    89.28 97.00 8659.928 داخل المجموعات

     99.00 9023.390 الكلي

 دور مهوووارات التواصووول
 والعالقات اإلنسانية.

 154. 1.911 65.11 2.00 130.229 بين المجموعات
    34.08 97.00 3305.731 داخل المجموعات

     99.00 3435.960 الكلي

دور التوووودريب وتحسووووين 
 الكفايات المهنية

 2.148 71.69 2.00 143.383 بين المجموعات
  
  

.122 
 
 

 33.37 97.00 3237.367 داخل المجموعات
  99.00 3380.750 الكلي

دور الجامعووة فووي خدمووة 
 المجتمع المحلي

 522. 12.62 2.00 25.239 بين المجموعات
  
  

.595 
 
 

 24.20 97.00 2346.951 داخل المجموعات
  99.00 2372.190 الكلي

 دعم االبتكار واإلبداع
 1.384 35.84 2.00 71.686 بين المجموعات

  
  

.256 
 
 

 25.91 97.00 2512.904 اخل المجموعاتد
  99.00 2584.590 الكلي

توظيوووووووف التكنولوجيوووووووا 
 المعلومات واالتصاالت

 1.479 52.58 2.00 105.156 بين المجموعات
  
  

.233 
 
 

 35.55 97.00 3448.634 داخل المجموعات
  99.00 3553.790 الكلي

 االستبانة كاملة
 759. 276. 98.56 2.00 197.130 بين المجموعات

 357.07 97.00 34635.780 داخل المجموعات
   99.00 34832.910 الكلي

فدروق ذات داللدة إحصدائية  ( عددم وجدود03يالحظ من الجددول )
نة علدى المجداالت الفرعيدة وعلدى بين متوسطات درجات أفراد العي

ن هدددذه الباحثدددا وويعدددز  تعدددزى لعددددد سدددنوات الخبدددرة. داة الكليدددةاأل
الخبدرات  من مختلفاألكاديميين واإلداريين النتيجة الهتمام القادة 
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ات يجي الجدددامعي، وذلدددك لتوجيددده السياسدددنحدددو التخطددديط االسدددترات
العليدا نحدو التخطديط وضدمان نجداح الجامعدات فدي تنفيدذ خططهدا 
المسددددتقبلية، واالهتمددددام بكافددددة المجدددداالت مددددن المنظومددددة الفكريددددة 

المجتمدددددع المحلدددددي ودعدددددم االبدددددداع ومهدددددارات التواصدددددل وخدمدددددة 
واالبتكددددار وتوظيدددددف تكنولوجيددددا المعلومدددددات. وتتفددددق نتدددددائج هدددددذا 

وتختلددف مددع نتددائج ، (Isaac, 2002)السدؤال مددع نتددائج دراسددة 
 (.م3113)العويسي، دراسة

 فدروق توجدد هدلخامسنًا: النتنائج المتعلقنة بالسناال الخنامس: 
بددين  (α  =1.11)داللددة عنددد مسددتوى  إحصددائية داللددة ذات

سدتراتيجي ميين واإلداريدين لددور التخطديط اإلالقادة األكادي تقديرات
)عميدد كليدة، في تحسين األداء الدوظيفي تعدزى للمسدمى الدوظيفي 

لإلجابددددة عددددن هددددذا السددددؤال تددددم  ؟ ونائددددب عميددددد، ورئدددديس قسددددم(
اسددددتخراج المتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافددددات المعياريددددة حسددددب 

 الوظيفة. 
ت الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة لددرجات أفدراد العيندة علدى كدل مجدال مدن مجداالت أداة الدراسدة وعلدى األداة المتوسدطا(: 03جدول)

 الكلية تبعًا للوظيفة
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد لوظيفةا المجاالت

 المعياري

 دور المنظومة الفكرية في الجامعة

 11.47 75.00 25 عميد
 7.04 69.88 24 ناىب عميد
 8.28 66.25 51 رىي  قسم
 9.55 69.31 100 المجموع الكلي

 دور مهارات التواصل والعالقات اإلنسانية.

 6.86 43.96 25 عميد
 5.27 40.54 24 ناىب عميد
 5.22 39.73 51 رىي  قسم
 5.89 40.98 100 المجموع الكلي

 دور التدريب وتحسين الكفايات المهنية

 5.66 39.60 25 عميد
 5.89 42.04 24 ناىب عميد
 5.68 38.55 51 رىي  قسم
 5.84 39.65 100 المجموع الكلي

 دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

 4.53 27.68 25 عميد
 4.90 26.67 24 ناىب عميد
 4.81 24.69 51 رىي  قسم
 4.90 25.91 100 المجموع الكلي

 دعم االبتكار واإلبداع

 6.22 38.00 25 عميد
 4.49 38.38 24 ناىب عميد
 4.85 37.41 51 رىي  قسم
 5.11 37.79 100 المجموع الكلي

 توظيف التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 6.49 43.40 25 عميد
 6.08 40.67 24 ناىب عميد
 5.58 40.75 51 رىي  قسم
 5.99 41.39 100 المجموع الكلي

 األداة الكلية

 18.11 267.64 25 عميد
 12.91 258.17 24 ناىب عميد
 17.85 247.37 51 رىي  قسم
 18.76 255.03 100 المجموع الكلي

( وجود فروق ظاهرية بين 03يالحظ من جدول رقم )
المتوسطات الحسابية ووللكشف عن داللة هذه الفروق تم 

 . (ANOVA )استخراج نتائج تحليل التباين األحادي

 ليل التباين األحادينتائج تح(: 06(جدول
درجات  مجموع المربعات مصادر التباين مجاالت األداة

 الحرية
متوسط 
 مستوا الداللة قيمة ف المربعات

دور المنظومووووة الفكريووووة فووووي 
 الجامعة

 001.* 8.113 646.54 2.00 1293.079 بين المجموعات
   79.69 97.00 7730.311 داخل المجموعات

    99.00 9023.390 الكلي

دور مهوووووووووووارات التواصووووووووووول 
 والعالقات اإلنسانية.

 011. 4.757 153.44 2.00 306.885 بين المجموعات
   32.26 97.00 3129.075 داخل المجموعات

    99.00 3435.960 الكلي
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دور التدريب وتحسين الكفايات 
 المهنية

 3.036 99.58 2.00 199.164 بين المجموعات
 
 

.053 
 
 

 32.80 97.00 3181.586 داخل المجموعات
  99.00 3380.750 الكلي

دور الجامعوووووووة فوووووووي خدموووووووة 
 المجتمع المحلي

 3.707 84.22 2.00 168.436 بين المجموعات
 
 

*.028 
 
 

 22.72 97.00 2203.754 داخل المجموعات
  99.00 2372.190 الكلي

 دعم االبتكار واإلبداع
 314. 8.31 2.00 16.612 بين المجموعات

 
 

.731 
 
 

 26.47 97.00 2567.978 داخل المجموعات
  99.00 2584.590 الكلي

توظيف التكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

 1.912 67.39 2.00 134.770 بين المجموعات
 
 

.153 
 
 

 35.25 97.00 3419.020 داخل المجموعات
  99.00 3553.790 الكلي

 داة ككلاأل
 000.* 12.641 3600.95 2.00 7201.895 تبين المجموعا

 284.86 97.00 27631.015 داخل المجموعات
  99.00 34832.910 الكلي

فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين ( وجود 06 يالحظ من الجدول )
دور المنظومددددة جدددداالت ممتوسددددطات درجددددات أفددددراد العينددددة علددددى 

والعالقدددات  دور مهدددارات التواصدددلمجدددال و  الفكريدددة فدددي الجامعدددة
وعلدى  دور الجامعة فدي خدمدة المجتمدع المحلديمجال و  اإلنسانية

 وويعدددددز . وظيفدددددة العميددددددلصدددددالح و تعدددددزى للوظيفدددددة  داة الكليدددددةاأل
ة تعددددد  مددددن إلددددى أن وظيفددددة عميددددد الكليددددن هددددذه النتيجددددة االباحثدددد

ممدددن لديددده مدددة ويدددتم اختيدددار الشدددخل الوظدددائف الحساسدددة والمه
توجيدددددة الالعمدددددل اإلداري و  يفددددداريدددددة ومعرفتدددده العميقدددددة خبددددرات إ

عديدددد مددن الددددورات لا وحضددورهداخددل الكليدددة،  والتنظددديمالتخطدديط و 
شدات العلميدة والمدؤتمرات العلميدة المحليدة والعالميددة ر التدريبيدة والو 

نجدداح توجدده الكليددة نحددو إسددتراتيجي، ودوره فددي التخطدديط اإلحددول 
ل. تحقيق التدرابط الحقيقيدي مدع الواقدع المدقمول نحدو مسدتقبل أفضد

، وتختلدف (Bacig, 2002)وتتفق هذه النتيجدة مدع نتدائج دراسدة 
 .) Don, 1999) مع نتائج دراسة 

توصلت بعد عرص نتائج الدراسة ومناقشتها،  التوصيات:

توصيات ويمكن عرص التوصيات التي تساهم  عدةالدراسة إلى 

ستراتيجي داء الوظيفي من خالل التخطيط اإلفي تحسين األ

 ن بالتوصيات اآلتية:ااحثيوصي البوبذلك 

ح عمليددددددات توضدددددديتددددددوفير دليددددددل توضدددددديحي لضددددددرورة  -
ستراتيجي فدي الجامعدات السدعودية يتضدمن التخطيط اإل

 .والتقييم التنفيذو  عمليات التخطيط

نفيدددذ خطدددط الجامعددددة تل ةالمناسدددب البيئدددةتدددوفير ضدددرورة  -
المسدددتفيدة والمدددؤثرة فدددي  الجهددداتشدددراك ا  سدددتراتيجية و اإل

الجهدات االستشدارية فدي تعليم العالي و التخطيط كوزارة ال
 التخطيط.

مدددن اعضددداء ومددددرب تدددوفير فريدددق متخصدددل ضدددرورة  -
 .ستراتيجيالتخطيط اإل الهيئات التدريسية يعنى

للقدددددددادة  تدريبيددددددةعقدددددددد الدددددددورات والورشدددددددات ال ضددددددرورة -
سدددتراتيجي فدددي التخطددديط اإل فدددين االداريدددين و يكددداديمياأل

 الجامعات السعودية.
سدددديه منهجيددددة التخطدددديط بتر  عنايددددةوال االهتمددددام ضددددرورة -

بلية وخاصددة فيمددا فددي مجددال الرؤيددة المسددتقاإلسددتراتيجي 
الجامعددة لتقهيددل الخددريجين لسددوق  يتعلدق بضددرورة سددعي

 العمل.
توظيددددف منهجيددددة التخطدددديط اإلسددددتراتيجي  فددددي مجددددال  -

رسالة الجامعة وخاصة فيمدا يتعلدق باالهتمدام باألنشدطة 
 .ء وقت فراغ الطلبةلمل الالمنهجية

وظيف منهجية التخطيط اإلستراتيجي  فدي مجدال القديم ت -
ل موسددددع لتنميددددة قدددديم والعمددددل علددددى هددددذا المجددددال بشددددك

 فدددي واالسدددتقاللية شددداعة جدددو مدددن الحريدددةالديمقراطيدددة بإ
 .الجامعة
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 نحو إستراتيجية مقترحة للوقاية من مهددات األمن الفكري في مساق الثقافة اإلسالمية في ضوء حاجات الطلبة األمنية
 شاهر ذيب أبو شريخ

 جامعة جرش، كلية العلوم التربوية
 3/1/2182تاريخ القبول:                               81/2/2182تاريخ التسلم: 

، وحاجة الجامعات األردنيةاإلجراءات الوقائية لمهددات األمن الفكري في مساق الثقافة اإلسالمية وواقع تدريسه في لى الوقوف على تهدف هذه الدراسة إ    
ة ة، ومن عينالطلبة المتالك إجراءاتها، وتكونت عينة الدراسة من جميع فقرات دروس مساق الثقافة اإلسالمية التي تدرس في عينة من الجامعات األردني

من استبانة عدد أداة الدراسة وتكونت  ( طالب وطالبة.946(عضو هيئة تدريس، ومن عينة عشوائية بلغت )84عشوائية من أعضاء الهيئة التدريسية، بلغت)
في مذكرات مساق الثقافة ( اإلجراءات الدينية) مجالجاء ل النسب المئويةأن أعلى وتوصلت نتائج الدراسة إلى  .، موزعة على أربعة مجاالت( فقرة25)فقراتها

(، وأن حاجة 90,6جاء لمجال)اإلجراءات الدينية(بمتوسط حسابي)واقع استخدام أعضاء الهيئة التدريسية وأن أعلى المجاالت ل (،%25)اإلسالمية وبنسبة
ور مقترح لبناء إستراتيجية للوقاية من مهددات (، وتوصلت الدراسة إلى تص80,5الطلبة لإلجراءات الوقائية جاءت لمجال)اإلجراءات الذاتية ( بمتوسط حسابي)

األمن الفكري، الثقافة  الكلمات المفتاحية:) .مواتجاهاتهم وقيمه مالطمأنينة والسكينة تؤثر في سلوكهلتوفير أمن فكري ذو بيئة يشعر فيها الطلبة ب األمن الفكري،
 .(اإلسالمية، حاجات الطلبة

 
About aproposed strategy for the prevention of threats to intellectual security in a course of Islamic culture in the light of 

the students security needs 
Shaher Deeb Abu Shrakh  

Educational Sciences Faculty - the University of Jerash  
he aim of this study was to stand on the preventive measures to threats to intellectual security in a course of 
Islamic culture and the reality of teaching in Jordanian universities, and the need for students to own their actions, 
and the study sample consisted of all the paragraphs of the lessons of course Islamic culture taught in a sample of 

Jordanian universities, and a random sample of members of the teaching, amounted to (48) faculty member, and 
amounted to (689) students. The study consisted of a questionnaire tool number of paragraphs (52) items, divided into 
four areas. Results of the study that the highest percentages came to the area (the actions of religious) in memoranda 
course of Islamic culture and by (52%), and the highest areas of the reality of the use of faculty members came to the area 
(the actions of religious) with a mean (3.09), and that the need for students preventive measures came to the field (self-
actions) with a mean (4.02), and the study found depicting a proposal to build a strategy for the prevention of threats to 
intellectual security, To provide security with an intellectual environment in which students feel reassured and tranquility 
affect their behavior, values and trends. (Keywords: intellectual security, Islamic culture, the needs of students). 

 
 الدراسة وأهميتها خلفية

 ؛بنعمة تعد من أعظم النعم عليهم عباده علىأنعم اهلل تعالى    
: تعالى قال، وقاية وعالجا   فاهتم بها القرآن الكريم ،نعمة األمن

﴿ الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف﴾) سورة قريش: 
 سببا   العمل الصالحو اإليمان اهلل تعالى  وقد جعل (.8 :ةاآلي

تعالى: ﴿َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا  كقولهاألمن  لحصول
اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم  الصَّ

دَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهْم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيبَ 
 (.  22َأْمنا  ﴾) سورة النور: اآلية :

محاجة في لخوف وقاية وعالجا  ل وقد جعل اهلل تعالى األمن   
تعالى: ﴿ َوَكْيَف َأَخاُف َما َأْشَرْكتُْم َوال  قال لرسل  ألقوامهما

ْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطانا  َفَأيُّ َتَخاُفوَن َأنَُّكْم َأْشَرْكتُْم ِباللَِّه َما َلْم ُيَنزِّ 
اْلَفِريَقْيِن َأَحقُّ ِباأَلْمِن ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن * الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا 
ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك َلُهْم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن﴾) سورة األنعام: 

َمْن : »-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-َقاَل َرُسوُل اهللو  (.45-,4اآليات 
َجَسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه  فيَأْصَبَح ِمْنُكْم آِمن ا ِفي ِسْرِبِه، ُمَعاف ى 

ْنَيا  دافعالف ،(278/ 8، 6,,5الترمذي، )« َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُه الدُّ
بعمارة الفرد لتحقيق الغاية من وجوده  حاجةإلى األمن هي 

، قال تعالى: ﴿ (4,,5 )زهران، البقاء على المحافظةو  األرض
 (. 96ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها ﴾) سورة هود: 

 ؛ م8,,5 األسمري،)الدراسات من العديد نتائج أكدت وقد
 (م,,,5 ، كسناوي ؛م ,,,5 األصيبعي، ؛م 6,,5 در،يالح

 االنحرافات من ايتهموحم بةالطل تحصين في الفكري أهمية األمن
 بكل األمنية لتهديداتل متاحة جامعية مرحلة في ، وهم الفكرية
نحو إستراتيجية مقترحة   سعي، لذا جاءت هذه الدراسة للصورها

للوقاية من مهددات األمن الفكري في مساق الثقافة اإلسالمية  
  .األمنية في ضوء حاجات الطلبة 

T 
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 : واالصطالح مفهوم األمن في اللغة
أصالن متقاربان: أحدهما األمانة ومعناها سكون  منلأل    

واألمن  ،(6/699،م,,,5)القزويني، واآلخر التصديق ،القلب
وفي القرآن الكريم:  ،(5/968، م6667)ابن منظور،ضد الخوف

 واألمن في(. 66﴿ِإْذ ُيَغشِّيُكْم النَُّعاَس َأَمَنة  ِمْنُه ﴾) األنفال: 
 وه في الزمان"عدم توقع مكر  االصطالح

" االستعداد واألمان هو   . واألمن(22،م6642الجرجاني،اآلتي")
ضروريات الخمس من أي عدوان بحفظ ال

 . (6ص،م,,,5الهويمل،")عليها
 :األمن الفكري

 إلى ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها بأنه" يعرف الفكر   
 من نشاط هو الفكرو  (.6646،5/876)الفيومي، "مطلوب
التفكر " إعمال و ، (55، ص م6,,5ل) الحيدر، العق أنشطة

النظر والتأمل في مجموعة من المعارف لغرض الوصول إلى 
 .(67ص ،م 6642)الجرجاني،"معرفة جديدة

"عيش الناس في بلدانهم وأوطانهم  هألمن الفكري بأنيعرف او  
وبين مجتمعاتهم آمنين على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية 

على أن تكون . (27،ص9,,5) التركي،  ية "ومنظومتهم الفكر 
 (.69،صم8,,5) السديس،" من الكتاب والسنة"  منبثقة
 ةيفكر  أو ةيعرق شوائب والجماعات األفراد بيتجن " بأنه ويعرف

 عن واألفكار واألخالق انحراف السلوك في سببا   تكون ةينفس أو
المهالك")  في قاعيلإل سببا   أو الصواب جادة
 " الشعور هو الفكري األمن أنو  ،(65ص،9,,5،نصير

 الفردي السلوك ووحدة والمصالح، والمعارف القيم، باستقرار
الفكري  األمنف (.7،صم6,,5الهماش،("تطبيقها في والجماعي

في البيئة  اإلنسانيتمثل في الطمأنينة والسكينة التي يشعر بها 
ي يعيش فيها، بعيدا  عن أي مهددات فكرية منحرفة تؤثر ف يالت

                                                                                    .واتجاهاته سلوكه وقيمه
في حدود علم الباحث توصل الباحث إلى مجموعة من و      

 الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة، منها:
الوقوف على مدى  إلىهدفت التي  (م2112دراسة البقمي) -

في مدارس همة المؤسسات التربوية في المنظومة األمنية مسا
مهددات  ت الدراسةواستعرض ،المملكة العربية السعودية

، وتوصلت نتائج الدراسة ومعوقات وآثار انعدام األمن الفكري

ن فاعلية المؤسسات التعليمية في تعزيز األمن الفكري أ الى
سهام المدارس في التربية بالحوار ضعي ن وأ ،فا  متوسطة وا 

إسهام المدارس في تعزيز األمن الفكري في األنشطة المدرسية 
عدم وجود آلية ومعايير يقاس بها تعزيز األمن ، و متوسطا  

 الفكري في المدارس وضعف متابعة وتقويم برنامج تعزيز األمن
 الفكري.

 الفكر ليتأص إلى هدفت التي ) م8,,5 ( األسمري دراسة - 
 وذلك والسنة الكتاب األصلي منبعه إلى ورده المعاصر التربوي

 صياغتها ومحاولة ةياألمن ةيالتربو  الدالالت تلمس طريق عن
 المنهج دراسته في الباحث ، واستخدمةيتربو  هاتيتوج في

 ةيللترب إسالمي تصور وضعتوصلت الدراسة إلى و  ،االستنباطي
 في التربية دور ضاحيا  ، و والسنة الكتاب من مستمد ةياألمن
 المنهج ظل في المسلم اةيح في الشامل األمن فهومم غرس

   .اإلسالمي
الوقوف على دور إلى التي هدفت  (،م6,,5در)يالح دراسة -

 في الباحث استخدمو ، ةيالفكر  المؤثرات مواجهة في الفكري األمن
وتوصلت نتائج . الوصفي والمنهج االستنباطي المنهج دراسته
 النابعة حةيالصح دةيبالعق الفكر نيتحص على العمل إلىالدراسة 

 واالجتماعي النفسي األمن مناط ألنها والسنة الكتاب من
 والضغط القسر وعدم الفكر ةيحر  على الناشئة ةيترب، و والفكري

عداد، و فكرهم جمود إلى ؤديي ال حتى هميعل  المطبوعات ا 
 والتمسك لةيالفض نشر على تعمل التي التيوالتسج والنشرات
  . دةيالحم باألخالق

التعرف على  إلىالتي هدفت (، م,,,5 ( كسناوي دراسة -
، مستقبليةال والرؤى الواقع في العربي واألمن التعليمالعالقة بين 

 الدارسةوتوصلت نتائج الوصفي،  واستخدمت الدراسة المنهج
 إبرازاألمن العربي  يتمثل في    تحقيقأن دور التعليم في  إلى

 مقومات وتوضيح الجريمة، منعل اإلسالمية الشريعة توجيهات
 ماهية على والتعرف والمجتمع، الفرد حياة في وأهميته األمن
 على للحفاظ العربية األمة تواجه التي والتحديات العربي األمن
 .األمن

 بالجانب ضرورة االهتمام إلى الدراسات السابقة وخلصت
 ةيإدراك أهم إلى ههميوتوج طلبةال اةيح في لألمن قييالتطب
 م 8,,5 ( األسمري كدراسة والخاصة العامة اتهميح في مناأل
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 نيتحص على العمل ( أهميةم6,,5در)يالح دراسةوأكدت ، )
توصلت ، و والسنة الكتاب من النابعة حةيالصح دةيبالعق الفكر
أهمية التعليم في تحقيق األمن  إلى( م,,,5 ( كسناوي دراسة

، الدراسية والمناهج ،النظمو  ،العربي بمنطلقاته الرئيسة: األسس
وفي ضوء خالصة الدراسات السابقة وحدود علم الباحث، ونظرا 
ألهمية المرحلة الجامعية في بناء الفكر وتربية النشء وحمايته 
من مهددات األمن،  لم يجد الباحث دراسة إجرائية تقترح بناء 
إستراتيجية للوقاية من مهددات األمن الفكري في إحدى 

، ة عامة ومساق الثقافة اإلسالمية خاصةالمساقات الجامعي
في ضوء حاجات الطلبة األمنية، لذا جاءت هذه  يمكن تطبيقها

 .                                                                                    الدراسة لتسد النقص في هذا الجانب
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

من الضروريات الخمس في اإلسالم،  العقل على األمن يعد   
واألعراض  األرواحالدين و  على األمن عن ةيأهم قلي الوالتي 

ونظرا  للدور الفاعل للنشء الجامعي في المجتمع، فإن  واألموال،
باإلجراءات  النشء ريلتبص ؛جامعيةال المؤسساتالحاجة تدعو 

دماج على االنين قادر  واليكون مهددات األمن الفكريلالوقائية 
 من واستشعارا   ،مأصالتهالثقافي الحضاري مع الحفاظ على 

 ، جاءت هذهبالبحث وجدارته الموضوع هذا ةيبأهم الباحث
 :سئلة اآلتيةاألإلجابة عن لالدراسة 

درجة توافر اإلجراءات الوقائية لمهددات األمن الفكري في ما  -
ات مساق الثقافة اإلسالمية المقرر تدريسه في الجامع مذكرات

 األردنية؟
ما واقع استخدام أعضاء الهيئة التدريسية لإلجراءات الوقائية  -

 من وجهة نظرهم؟ لمهددات األمن الفكري
ما درجة حاجة طلبة مساق الثقافة اإلسالمية لإلجراءات  -

 الوقائية لمهددات األمن الفكري ؟
 طلبة مساق الثقافة اإلسالمية ما اإلستراتيجية المقترحة  لوقاية -

 ؟من مهددات األمن الفكري
واقع الوقوف على  الدراسة إلىهذه تهدف  :أهداف الدراسة

مساق  مذكرات اإلجراءات الوقائية لمهددات األمن الفكري في
، وحاجة الطلبة الجامعات األردنيةالثقافة اإلسالمية وتدريسه في 

 تصور وضعكما تسعى هذه الدراسة إلى  ،المتالك إجراءاتها

قاية من مهددات األمن الفكري في مساق الثقافة للو  مقترح 
  اإلسالمية.

الثقافة مساق مذكرات  اقتصرت الدراسة علىحدود الدراسة: 
في جامعات) جرش، البلقاء ومدرسيه وطلبته اإلسالمية 

، جامعة البترا، جامعة الزرقاء، جامعة ، جامعة اليرموكالتطبيقية
وزارة التعليم ى ضوء وصف المساق المعتمد لد ( فياإلسراء
م 5,69/5,68للعام الدراسي في الفصل الدراسي الثاني  العالي

  في األردن.
 :مصطلحات الدراسة

المؤثرات الدخيلة المؤدية إلى انحراف  :الفكري األمنمهددات 
 الثانيفي الفصل الدراسي  طلبة مساق الثقافة اإلسالمية فكر

 المهالك فيبهم  قاعيلإل سببا   ، أوم5,69/5,68للعام الدراسي 
لألمور الدينية  معن الوسطية واالعتدال في فهمه مبهالخروج و 

 .والدنيوية
الذاتية والدينية  والنشاطات ريالتداب الوقائية: اإلجراءات

 اإلسالميةطلبة مساق الثقافة  لتجنيب واالجتماعية واألكاديمية
 . الصواب جادة عن واألخالق واألفكار السلوكالمعتقد و  انحراف

 األفكارالمتضمنة  عمليةال  اإلجراءات: المقترحة اإلستراتيجية
في  فهايتوظ مكني التيوالوسائل  واألساليب والممارسات والرموز

 األمن زيتعز  على تعمل ثيبحمساق الثقافة اإلسالمية وتدريسه 
 ، وحمايته من مهدداته.الناشئة لدى الفكري

 مسحيال صفيالو المنهج  دراسةال تاستخدم :منهج الدراسة
وحاجة  درجة استخدام أعضاء الهيئة التدريسية لوقوف علىل

المنهج و   ،مهددات األمن الفكريلإلجراءات الوقائية لالطلبة 
مساق الثقافة  مذكراتالوصفي التحليلي، لتحليل محتوى 

 عينة الدراسة.اإلسالمية 
تكون مجتمع الدراسة من جميع  مجتمع الدراسة وعينتها:

الثقافة اإلسالمية للمرحلة الجامعية المقرر  مساق مذكرات
وصف  خطة في ضوءم 2013/2014تدريسه للعام الدراسي 

، في الجامعات األردنيةالمساق المعتمد لدى وزارة التعليم العالي 
البالغ  وطلبته عضو هيئة تدريس( ,62البالغ عددهم) ومدرسيه

قرات ، وتكونت عينة الدراسة من جميع ف( طالبا  ,2,8)عددهم
التي   مساق الثقافة اإلسالمية، مذكراتالدروس المتضمنة في 

) جرش، البلقاء في جامعات عينة الدراسة اآلتية: تدرس
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جامعة البتراء، جامعة الزرقاء، جامعة اليرموك،  التطبيقية،
( فقرة، إضافة إلى 6259)فقراتها (، والبالغ عدداإلسراءجامعة 

تدريسية لمساق الثقافة الهيئة ال أعضاءعينة عشوائية من 
%( 89بنسبة) ( عضو هيئة تدريس96، بلغ عددها)اإلسالمية

، وعينة عشوائية من طلبة مساق الثقافة من مجتمع الدراسة
 ا  ( طالب946اإلسالمية في جامعات عينة الدراسة، بلغ عددها)

 .%( من مجتمع الدراسة68بنسبة) وطالبة
، نظريدب البعد اطالع الباحث على األ :أداة الدراسة

قام ببناء أداة ، دراسةوالدراسات السابقة المتعلقة بموضوع ال
، ( فقرة25بصورتها األولية، وقد شملت ) -االستبانة –الدراسة 

اإلجراءات الذاتية، واإلجراءات )، هي:مجاالت أربعةموزعة على 
 الدينية، واإلجراءات االجتماعية، واإلجراءات األكاديمية(.

 ةفي صورتها األولية على مجموعدراسة ال عرضت أداةالصدق:
 الهيئة التدريسية في أعضاءمن  (6) بلغ عددهممن المحكمين 

في اإلرشاد  ، والذين يحملون درجة الدكتوراةاألردنية الجامعات
، والقياس والتقويم، وعلم النفس وأصول التربيةالتربوي والنفسي، 

في  الرأيبداء إلريس، والمناهج والتد، ، والتربية اإلسالميةالتربوي
، الدراسةلغرض  امتهءومال فقراتها وانتمائها لمجاالتها،سالمة 
جراء  التي تحتاج إلى  فقراتتعديل بالحذف أو اإلضافة للالوا 

عطاء درجة سالمة المقياس ،ذلك ،  وبعد إجراء التعديالت وا 
التي أوصى بها المحكمون، تم حذف بعض الفقرات من 

عادة صي ، وبذلك أصبح عدد بعض فقراتها اغةاالستبانة، وا 
( فقرة، موزعة على  84) في صورتها النهائيةفقرات االستبانة 

اإلجراءات الذاتية، واإلجراءات الدينية، )، هي:مجاالت أربعة
 واإلجراءات االجتماعية، واإلجراءات األكاديمية(.

خارج عينة  استطالعية ةتطبيق المقياس على عينتم   الثبات:
من أعضاء الهيئة  ( عضو هيئة تدريس97تكونت من )الدراسة 

ممن تدرس مساق الثقافة  التدريسية في الجامعات األردنية
للعام الدراسي في الفصل الدراسي الثاني  اإلسالمية

يوم  (62)وبعد مرور  تم رصد درجاتهم، ، ثمم 5,69/5,68
 ،العينة االستطالعيةتطبيق المقياس على نفس  ةتم أعاد
 ادلة بيرسون تميز المقياس بدرجة عالية من الثباتمع وبحسب

استطالعية من  ةكما تم تطبيق المقياس على عين، .(460) بلغ
( 562تكونت من ) خارج عينة الدراسة طلبة الجامعات األردنية

(يوم تم  62وطالبة، ثم تم رصد درجاتهم، وبعد مرور ) طالبا  
لك جمعت تطبيق المقياس على نفس الطلبة، وبعد ذ ةأعاد

تأكد من ثبات المقياس الذي تم حسابه بواسطة معادلة لدرجاتهم ل
 0.(.47المقياس بدرجة عالية من الثبات بلغ ) جاءبيرسون حيث 

 ) أداة الدراسةتم تصميم االستمارة  :تحديد فئات التحليل -
بفقراتها المطبقة على أعضاء هيئة تدريس والطلبة عينة الدراسة( 

لتحليل لكفئات  رة ، موزعة على أربعة مجاالت( فق 84البالغة )
اإلجراءات ، و اإلجراءات الدينية، و اإلجراءات الذاتية) اآلتية:

 .األكاديمية(االجتماعية، واإلجراءات 
) الفقرة( وحدة للتحليل، بحيث ، اعتمد الباحث ثبات التحليل -

الفقرة الواردة إذا عبرت عن ) المجال(يتم تسجيل التكرار للفئة 
ة منتمية الى احدى مساق الثقافة اإلسالمية عن عبار  مذكراتي ف

الذاتية، واإلجراءات الدينية،  )اإلجراءاتاآلتية:  األربعالفئات 
، ثم قام الباحث (األكاديميةواإلجراءات االجتماعية، واإلجراءات 

آخر  للاالستعانة بمح بالتأكد من ثبات التحليل وذلك عن طريق
، حيث اإلسالميةالتربية ق تدريس وطر  مختص في المناهج

إجراء التحليل وفق المعايير التي اتبعها الباحث في  إليهطلب 
أداة الدراسة، وقد تم حساب معامل الثبات بين التحليلين 

 :اآلتية (Holsti,1969,140باستخدام معادلة هولستي)
 األول والثاني التحليلعدد مرات االتفاق بين                

 %100× تفاق= ________________________ نسبة اال
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف                       

(، وهي نسبة 0.84فقد بلغت نسبة االتفاق بين التحليلين)   
 لغايات الدراسة. هتمالئممقبولة تدل على ثبات التحليل و 

المتوسطات استخدمت الدراسة  المعالجة اإلحصائية:
للوقوف على واقع استخدام أعضاء الهيئة  ،نحرافات المعياريةواال

من وجهة  التدريسية لإلجراءات الوقائية لمهددات األمن الفكري
ودرجة حاجة طلبة مساق الثقافة اإلسالمية لهذه  نظرهم،

درجة توافر ، لمعرفة واستخراج النسب المئوية ،اإلجراءات
مساق  مذكراتي في اإلجراءات الوقائية لمهددات األمن الفكر 

وللتعامل مع قيم المتوسطات الحسابية  ،الثقافة اإلسالمية
في ضوء  تاليالمقياس التحديد تم لتفسيرها والحكم عليها 

   8=6-2المدى =   :المعادلة اآلتية
                      8/9=6099 
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 المعالجة وألتهديد فأقل تكون درجة ا (5.99)المتوسطات-
 منخفضة.

أو التهديد  تكون درجة( 9.97 -5.98)طات ما بينالمتوس-
 متوسطة. المعالجة

أو التهديد  تكون درجة فأكثر( 9.94 )المتوسطات من -   
                              .مرتفعة المعالجة

ما نتائج الدراسة ومناقشتها:النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 
األمن الفكري في درجة توافر اإلجراءات الوقائية لمهددات 

مساق الثقافة اإلسالمية المقرر تدريسه في الجامعات  مذكرات
 األردنية؟

النسب المئوية لتكرار فقرات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج 
 ( يبين ذلك:6، والجدول)كّل مجال ضمن مجاالت األداة ككلّ 

األداة ككّل لقياس درجة توافر اإلجراءات الوقائية لمهددات  النسب المئوية لتكرار فقرات كّل مجال ضمن مجاالت:  (6الجدول )
 األمن الفكري في مساق الثقافة اإلسالمية المقرر تدريسه في الجامعات األردنية

 النسبة المئوية الرتبة اسم المجال رقم المجال
 %09 0 اإلجراءات الذاتية 9
 %20 9 اإلجراءات الدينية 0
 %97 2 اإلجراءات االجتماعية 2
 %92 4 اإلجراءات األكاديمية 4

مذكرات مساق الثقافة اإلسالمية المقرر تدريسه بعد تحليل      
اإلجراءات الوقائية لمهددات للوقوف على  في الجامعات األردنية

أن أعلى  (6يتبين من الجدول)المتضمنة فيها،    األمن الفكري
يث (، حاإلجراءات الدينيةالنسب المئوية جاء لمجال )

طبيعة مساق الثقافة  وقد يعزى ذلك إلى (،%22بلغت)
على اإلجراءات الدينية من حيث  متوقع أن يقوماإلسالمية ال

باآليات القرآنية واألحاديث النبوية والحكم والمواعظ  االستشهاد
(، بنسبة اإلجراءات الذاتيةفي الترتيب مجال) اتالهالدينية، 

(، بنسبة مئوية جتماعيةاإلجراءات االثم مجال) (،%28مئوية)
(82%).  

( والمنتمية إلى مجال اإلجراءات الدينية والتي 7أن الفقرة رقم)و   
تثقيف األجيال الناشئة ثقافة دينية متزنة تستند إلى أهم نصها)

(، حصلت مصادر التربية اإلسالمية القرآن الكريم والسنة النبوية
النسب المئوية وفي جميع المجاالت،  أعلىعلى 

إذ أن مصادر التربية اإلسالمية القرآن الكريم  (،%59نسبة)وب
منظومة متكاملة من النسق القيمي  انعديوالسنة النبوية 

 وعقليا   وروحيا   وانفعاليا   واألخالقي، لتربية اإلنسان اجتماعيا  
َذا اْلُقْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم  ﴿، قال تعالى: وجسميا   ) ﴾ ِإنَّ هََٰ
َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا  ، وقال تعالى: ﴿  (6اإلسراء: اآلية: سورة 

ا 82َأْرَسْلَناَك َشاِهد ا َوُمَبشِّر ا َوَنِذير ا ) ( َوَداِعي ا ِإَلى اللَِّه ِبِإْذِنِه َوِسَراج 

وقد يعزى (، 89-82) سورة االحزاب: اآليات:   (46)ُمِنير ا 
اياته المنبثقة من وصف المساق وغوأسس منطلقات ذلك إلى 

إعداد جيل من الطلبة واع  إلىفلسفة التعليم العالي الهادفة 
، وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع دراسة بقضايا أمته

 إلىالتي أكدت على تأصيل الفكر برده  (8,,5، األسمري)
 الكتاب والسنة عند غرس مفهوم األمن الشامل في حياة المسلم.

 اإلجراءات األكاديمية نتمية إلى مجال( والم 6أن الفقرة رقم)و 
المنهجي لدى الطلبة  والتجريب البحث روح تعميقوالتي نصها)

النسب  أدنى(، حصلت على لتحقيق مبادئ األمن الفكري وتعزيزه
وقد  (،%7المئوية وفي جميع المجاالت، حيث جاءت بنسبة)

عدم اهتمام وصف مساق الثقافة اإلسالمية يعزى ذلك إلى 
البحث العلمي  الطلبة المعرفة من خالل مهاراتبإكساب 

، باعتبارها مهارات (والتحليل والتقويم االستقصاء واالستقراء)
 المراس والكفاءة العالية المتالكها. إلىعقلية عليا تحتاج 

ثانيا: نتائج السؤال الثاني ومناقشتها، والذي ينص على ما 
 لإلجراءات الهيئة التدريسية أعضاءما واقع استخدام  يلي:

عن  لإلجابةو  من وجهة نظرهم ؟ الوقائية لمهددات األمن الفكري
، ةمعياريجاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات الالسؤال هذا 

 :( اآلتي5كما في الجدول)، ودرجة االستخدام

استخدام أعضاء الهيئة التدريسية حسب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لفقرات أداة الدراسة مرتبة تنازليا: (5الجدول )
 لإلجراءات الوقائية لمهددات األمن الفكري من وجهة نظرهم
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 متوسطة 1,29 3,26فهمهم، واعتدال منهجهم في سلوكياتهم العليا في شمول  والمثل الصالحة الطلبة للقدوة تعزيز تمثّل 4
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 وتصرفاتهم
 متوسطة 52 ,1 3,54 والجنوح الخلقي. الفكر الحرص على السالمة العقلية من اضطرابات 8
 متوسطة 60 ,1 3,52 .المبادرة بعقد لقاءات فردية وجماعية حول مخاطر االنحراف الفكري 1

 متوسطة 04 ,1 3,49 .بالتفكير السليم واالعتقادات المضللة الهدامة، رة على مواجهة األفكاربناء الثقة بالنفس القاد 90
 متوسطة 99 ,1 3,47 العالم دونما التبعية للغير. في ومكانه بوجوده وعي المتعلم تعميق 2

 متوسطة 51 ,1 3,45 هدامة.ال ة من االندماج والذوبان باألفكاريالداخل المناعة ة  وامتالكيالذات الحصانة تقوية 92
 متوسطة  63 ,1 3,31 الذاتي بمخاطر اإلفراط والتفريط في الحرية الفكرية الوعي تكوين 2
 متوسطة 74 ,1 0,21 بناء اتجاهات سلبية لدى المتعلم نحو الُغلُو والتشّدد والتطّرف الفكري 0
 متوسطة 57 ,1 2,40 فكريةوحقوقه ال تكوين شعور حقيقي لدى المتعلم باحترام حرياته 9

 مه وأخالقهيق من واقتالعه تهيهو مسخ تحاول التي ارات الفكريةيالت اإلدراك الذاتي بخطورة 99
 ة.ياإلسالم

 متوسطة 92 ,0 2,24

 جمود المؤدي إلى المتسلط القهر وألوان اإلذعان ثقافة من تقوية اإلحساس الذاتي بضرورة التخلص 6
 .الفكر

 خفضةمن 23 ,1 2,22

 منخفضة 03 ,1 3,19 الذات في  النقد التحليل والتقويم. على واالعتماد التمسك باالعتقاد الجازم بضرورة االستقالل 7
 متوسطة 42 ,1 3,09 المجال ككل 
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لضالة الواردة في النصوص الشرعية ألخذ العبرة من عواقب انحراف أفكارها الترهيب بأخبار األمم ا 90 
 المؤدي إلى هالكها.

 مرتفعة 1,13 3,69

االهتمام بحفظ الضروريات الخمس) الدين،النفس،العقل، العرض، المال( التي أمرت الشريعة  92
 اإلسالمية بحفظها وسالمتها.

 متوسطة 1,05 3,60

 متوسطة 1,63 3,58 ت الدينية في تحقيق األمن الفكري لألمة.إبراز دور المؤسسا 9
 متوسطة 1,46 3,55 الدين على األمن الفكري. في والتطرف الغلو بخطورة التوعية 4
 متوسطة 0,96 3,53 اإلسالم واعتداله وتوازنه في التعقل والتفكر. إظهار وسطية 1
 متوسطة 1,29 3,53 ضالل بالحكمة والموعظة الحسنى التأكيد على سماحة اإلسالم في مجادلة أهل ال 6

 متوسطة 1,21 3,47 .القطعية باألدلة الشرعية والمنحرفة األفكار المضللة تفنيد 92
 متوسطة 1,51 3,41 تعظيم النصوص الشرعية متأمال دعواها للتدبر والتفكر للوصول إلى الحقيقة. 8
على مقاصِد الشريعة اإلسالمية من حيث)ضرورياتها، إعمال العقل والفكر في غايات الوقوف  2

 وحاجياتها، وكمالياتها( .
 متوسطة 12 ,1 3,24

تستند إلى أهم مصادر التربية اإلسالمية القرآن الكريم والسنة  تثقيف األجيال الناشئة ثقافة دينية متزنة 7
 النبوية.

 متوسطة 1,19 91 ,2

يرة للتفكير للتعرف إلى المفاهيم الشرعية المتداولة وضبطها التنوع في األساليب والوسائل المث 0
 بدالالتها االصطالحية.

 متوسطة 1,39 2,82

 متوسطة 1,23 2,53 الوقوف على مخاطر االبتداع في الدين على الفكر السوي. 2
 بين الجمع أو فقه بقواعد االستداللال دون النصوص بظواهر تكوين الوعي الفكري بمخاطر األخذ 99

 األدلة.
 متوسطة 0,71 2,46

 متوسطة 1,22 3,25 المجال ككل 

عية
تما

الج
ت ا

اءا
جر

اإل
ث: 

ثال
 ال

ال
مج

ال
 

 متوسطة 1,02 3,58 التوعية بمخاطر تفرق األمة وتشرذمها شيًعا وأحزابًا 90  
 متوسطة 1,16 3,54 وحضارة األمة تاريخ  بتراث الوثيق االرتباط 8
 متوسطة 1,07 3,45 والقيم االجتماعية. األخالق ة نحو منظومةإيجابي اتجاهات تنمية 2
 متوسطة 1,46 3,31 .للقضايا العربية واإلسالمية وااللتزام بها االنتماء تمكين 1
 متوسطة 2,83 3,20 أصحاب الفكر المنحرف وضاللته. الوقوف على مخاطر مجالسة 9
 متوسطة 1,47 3,07 ليده األصيلة والنبيلةاالنسجام مع قيم المجتمع المثلى وعاداته وتقا 6
 متوسطة 1,29 2,86 الوقاية من االنحراف الفكري تجاه االجتماعية المسؤولية روح بعث 7

 متوسطة 0,93 69 ,0 .المجتمع ألبناء الوطني االنتماء روح ترسيخ 99
 منخفضة 1,38 0,28 ية.تفنيد شيوع أراء  الفكر المنحرف بين فئات المجتمع بوقائع اجتماعية حس 4

 منخفضة 1,50 2,19 .العربية اإلسالمية الشعوب اإلخاء بين استراتيجيات اجتماعية لتنمية روح بناء 92
 منخفضة 1,26 2,15 رات الفكريةيللمتغ وفقاً  المطلوب االجتماعي ريالتغ إحداث 0
 منخفضة 1,52 2,08 في الحياة االجتماعية واالعتدال والتسامح الوسطية قيم تعزيز 2

 متوسطة 1,26 2,86 المجال ككل
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 متوسطة 0,18 3,45 تنشئة الطلبة على الحوار العقالني لتصحيح المفاهيم الخاطئة. 92 

 الهوية على واآلداب مع الحفاظ والثقافة العلوم ميادين في الحضارية التطورات مع الواعي التفاعل 7
 الذوبان. من ونتاجاتها الثقافية القومية

 متوسطة 1,64 3,43

 متوسطة 1,29 3,35 واألفكار السليمة المعتقدات لترسيخ الحقائق عرض في والبراهين الموضوعية األدلة االعتماد على 2
 ةمتوسط 0,79 3,17 .الفكري والتجديدات الثقافية اإلصالح بحركات الجامعي التعليم مسارات ربط 6

 متوسطة 1,67 89 ,2 الوقوف على ماهية األمن الفكري وانعكاساته على األمة. 92
 متوسطة 0,63 2,46 التحذير من التأثُُّر بفكر الُغالة المبثوثة في الكتِب والنشراتِ غير المنضبطة. 4
 متوسطة 1,85 2,44 ول والمعتقدات.العرض األكاديمي للتصورات واألفكار المنحرفة والتيارات الهادمة التي تستهدف العق 0

 منخفضة 0,84 2,32 اإلسالمية. العلمي لالجتهادات الفكرية في ضوء المرجعية النقد 90
 منخفضة 1,61 2,26 توعية الطالب وتوجيههم باألساليب العلمية لمواجهة األفكار والمعتقدات المنحرفة. 1



 30 - 19(، 1)34مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

02 
 

 منخفضة 1,06 2,19 بة لتحقيق مبادئ األمن الفكري وتعزيزه.المنهجي لدى الطل والتجريب البحث روح تعميق 9
 منخفضة 0,79 2,12 الحدوث. التكنولوجية سريعة التغيرات مع يتواءم تعليم مستنير الفكر تقديم 99

 منخفضة 1,54 1,52 والمفاضلة بينها. ص بين األفكاريوالتمح والفرز زييقه التميطر عن عونيستطي اً ينقد حساً  إكساب الطلبة 8
 منخفضة 0,85 1,47 تكثيف ندوات المناقشة والحوار مع أصحاب الفكر والرأي من العلماء والمفكرين. 2

 متوسطة 1,19 2,54 المجال ككل

( أن 5بين من الجدول)يت :اإلجراءات الذاتية المجال األول :
جاء لفقرات مجال )اإلجراءات الذاتية( أعلى متوسط حسابي 

العليا في شمول  والمثل الصالحة لقدوةلالطلبة  تمّثلتعزيز لفقرة )
(، حيث فهمهم، واعتدال منهجهم في سلوكياتهم وتصرفاتهم

وذلك  (،توسطةموبدرجة)(،6056( وبانحراف معياري)9029بلغ)
)  لقوله تعالى:﴿ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنة﴾ امتثاال  

قناعة أعضاء  وقد يعزى ذلك إلى (،56: سورة األحزاب: اآلية
الوقائي يعتمد على الطالب ذاته  اإلجراءأن  إلىهيئة التدريس 

بتمثله للقدوة الصالحة، وأن تقويم جهد عضو التدريس يتجسد 
 في نتاجه وهو الطالب وما يتمثله من سلوك.

( أن 5يتبين من الجدول)  :: اإلجراءات الدينيةالمجال الثاني 
جاء لفقرة لفقرات مجال )اإلجراءات الدينية( ط حسابي أعلى متوس

الترهيب بأخبار األمم الضالة الواردة في النصوص الشرعية )
(، ألخذ العبرة من عواقب انحراف أفكارها المؤدي إلى هالكها

(، مرتفعةوبدرجة)(،6069( وبانحراف معياري)9096حيث بلغ)
َوَسَكنتُْم ِفي َمَساِكِن الَِّذيَن َظَلُموا  وذلك امتثاال لقوله تعالى:﴿

َوَقْد  (45) َأنُفَسُهْم َوتََبيََّن َلُكْم َكْيَف َفَعْلَنا ِبِهْم َوَضَرْبَنا َلُكُم اأْلَْمثَالَ 
ن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل  َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعنَد اللَِّه َمْكُرُهْم َواِ 

 وقد يعزى ذلك إلى(، 89-82) سورة إبراهيم: اآليات:  ﴾ (89)
ادراك عضو هيئة التدريس أهمية تحريك الوازع الديني لدى 

لية لديهم وحوافزه الخارجية الطلبة باثارة دوافع الخوف الداخ
 .أقوام كان هالكهم بسبب انحرافهم بأخبار

( 5من الجدول) ضحيت  :اإلجراءات االجتماعية  المجال الثالث:
لفقرات مجال )اإلجراءات االجتماعية( أن أعلى متوسط حسابي 

(، ا  وأحزاب ا  التوعية بمخاطر تفرق األمة وتشرذمها شيعجاء لفقرة )
 (،توسطةموبدرجة) (،6052بانحراف معياري)( و 9024حيث بلغ)

( ِمَن 96َواَل َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ) وذلك امتثاال لقوله تعالى:﴿
ُقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشَيع ا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن ) ( 95الَِّذيَن َفرَّ

رة النظ وقد يعزى ذلك إلى (،95-96﴾) سورة الروم: اآليات: 
الهيئة  أعضاءالتي يحرص عليها  لمخاطر تفرق األمة الشمولية

، الطالبية ومن مختلف االنتماءاتبتوعية الطلبة بها التدريسية 

البيئات االجتماعية  خاصة أن البيئة الجامعية تنصهر بها جميع
 للطلبة.المختلفة 
( أن 5يتبين من الجدول)  :األكاديميةاإلجراءات  :رابعالمجال ال

جاء  لفقرات مجال )اإلجراءات األكاديمية(  ى متوسط حسابيأعل
تنشئة الطلبة على الحوار العقالني لتصحيح المفاهيم لفقرة )
(،وبدرجة) 064,وبانحراف معياري)(9082)(، حيث بلغالخاطئة
َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم لقوله تعالى:﴿  امتثاال  (، متوسطة

 آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميتُ  ِفي َربِِّه َأنْ 
َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ اللََّه َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمْن 
 اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمْن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَّهُ 

قد يعزى و (، 524: اآلية:بقرة) سورة ال ﴾ِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن ال َيهْ 
الدور األكاديمي الذي يقوم به عضو هيئة التدريس  ذلك إلى

بجعل األجواء الجامعية مناقشات فكرية لتصويب موروثهم 
 .الخاطئ من المعرفة

 لألداة( تبين أن المتوسط الحسابي 5الجدول) إلىوبالعودة    
(، وبدرجة) متوسطة(، 6057معياري) وبانحراف(، 5068ككل بلغ)

الدينية(،  اإلجراءاتوأن أعلى المتوسطات الحسابية جاء لمجال) 
(، متوسطة)وبدرجة  (،1,22( وبانحراف معياري) 9052بمتوسط)

الدينية  اإلجراءاتوقد يعزى ذلك إلى العالقة االرتباطية بين 
العالقة االرتباطية بين  ومساق الثقافة اإلسالمية، وبالرغم من أن

الدينية ومضمون مساق الثقافة اإلسالمية هي عالقة  اإلجراءات
ككل وعلى  األداةجاءت بدرجة)متوسطة( على  أنها إالطردية، 

عدم أشارة وصف مساق الثقافة  إلىأعلى المجاالت، وقد يعزى 
األمن الفكري بشكل مباشر، مما قلل االهتمام بها  إلىاإلسالمية 

، وتتفق هذه النتيجة مع من أعضاء هيئة التدريسرئيسي بشكل 
في أن فاعلية المؤسسات التعليمية في م( 7,,5)دراسة البقمي

 تعزيز األمن الفكري جاءت بدرجة متوسطة.
ما درجة حاجة طلبة مساق النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث : 

 ي ؟لإلجراءات الوقائية لمهددات األمن الفكر  اإلسالميةالثقافة 
ولإلجابة عن هذا السؤال جاءت المتوسطات الحسابية 
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 اآلتي:( 9واالنحرافات المعيارية، ودرجة الحاجة، كما في الجدول)
حاجة طلبة مساق الثقافة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لفقرات أداة الدراسة مرتبة تنازليا حسب : (9الجدول )

 لمهددات األمن الفكري اإلسالمية لإلجراءات الوقائية

ل :
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 ال
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ا  ل ت س ل س ا ل ل ف ق ر ا ة ل م ت و س ط ا  ل ح س ا ب  ي

ا ال ن ح ر ا ف ا  ل م ع ي ا ر  ي

ا ل د ر ج  مرتفعة 9,28 4,78 ة للغير.يالعالم دونما التبع في هتومكان بوجوده وعي المتعلم تعميق 2 ة
 مرتفعة 9,47 4,72 ريةوحقوقه الفك تكوين شعور حقيقي لدى المتعلم باحترام حرياته 9
 مرتفعة 2,16 4,20 الذات في  النقد التحليل والتقويم. على واالعتماد التمسك باالعتقاد الجازم بضرورة االستقالل 7

 مرتفعة 2882 4,26 .بالتفكير السليم واالعتقادات المضللة الهدامة، بناء الثقة بالنفس القادرة على مواجهة األفكار 90
 مرتفعة 9802 4,92 والجنوح الخلقي. الفكر ى السالمة العقلية من اضطراباتالحرص عل 8
العليا في شمول فهمهم، واعتدال منهجهم في سلوكياتهم  والمثل الصالحة قدوةللالطلبة  تعزيز تمثّل 4

 مرتفعة 9872 2,81 .وتصرفاتهم

 مرتفعة 9828 2,74 .المبادرة بعقد لقاءات فردية وجماعية حول مخاطر االنحراف الفكري 1
 مرتفعة 9822 2,72 بناء اتجاهات سلبية لدى المتعلم نحو الُغلُو والتشّدد والتطّرف الفكري 0

 مرتفعة 2871 2,68 الهدامة. ة من االندماج والذوبان باألفكاريالداخل المناعة ة  وامتالكيالذات الحصانة تقوية 92
 مه وأخالقهيق من واقتالعه تهيهو مسخ تحاول التي كريةارات الفيالت اإلدراك الذاتي بخطورة 99

 متوسطة 9890 2,60 ة.ياإلسالم

 جمود المؤدي إلى المتسلط القهر وألوان اإلذعان ثقافة من تقوية اإلحساس الذاتي بضرورة التخلص 6
 متوسطة 2867 2,21 .الفكر

 متوسطة 2886 2,27 كرية الذاتي بمخاطر اإلفراط والتفريط في الحرية الف الوعي تكوين 2
 متوسطة 1818 2,02 المجال ككل
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 مرتفعة 9870 4892 .القطعية باألدلة الشرعية والمنحرفة األفكار المضللة تفنيد 92 
لكريم والسنة تستند إلى أهم مصادر التربية اإلسالمية القرآن ا تثقيف األجيال الناشئة ثقافة دينية متزنة 7

 النبوية.
 مرتفعة 2846 4828

 متوسطة 9828 2867 اإلسالم واعتداله وتوازنه في التعقل والتفكر. إظهار وسطية 1
 متوسطة 2812 2869 الدين على األمن الفكري. في والتطرف الغلو بخطورة التوعية 4
 متوسطة 9822 2828 إبراز دور المؤسسات الدينية في تحقيق األمن الفكري لألمة. 9

 بين الجمع أو فقه بقواعد االستداللال دون النصوص بظواهر تكوين الوعي الفكري بمخاطر األخذ 99
 األدلة.

 متوسطة 9849 2822

الترهيب بأخبار األمم الضالة الواردة في النصوص الشرعية ألخذ العبرة من عواقب انحراف أفكارها  90
 المؤدي إلى هالكها.

 وسطةمت 9860 2849

 متوسطة 9849 2826 التأكيد على سماحة اإلسالم في مجادلة أهل الضالل بالحكمة والموعظة الحسنى 6
، ضرورياتهاإعمال العقل والفكر في غايات الوقوف على مقاصِد الشريعة اإلسالمية من حيث) 2

 وحاجياتها، وكمالياتها( .
 متوسطة 2882 2802

المثيرة للتفكير للتعرف إلى المفاهيم الشرعية المتداولة وضبطها  التنوع في األساليب والوسائل 0
 بدالالتها االصطالحية.

 متوسطة 9802 2897

االهتمام بحفظ الضروريات الخمس) الدين،النفس،العقل، العرض، المال( التي أمرت الشريعة  92
 اإلسالمية بحفظها وسالمتها.

 متوسطة 9894 0872

 متوسطة 9846 0868 متأمال دعواها للتدبر والتفكر للوصول إلى الحقيقة. تعظيم النصوص الشرعية 8
 متوسطة 9828 0860 الوقوف على مخاطر االبتداع في الدين على الفكر السوي. 2

 متوسطة 1828 2,37 المجال ككل 
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 مرتفعة 9826 4828 الفكرية راتيللمتغ وفقاً  المطلوب االجتماعي التغير إحداث 0 
 مرتفعة 9884 4826 تفنيد شيوع أراء  الفكر المنحرف بين فئات المجتمع بوقائع اجتماعية حسية. 4

 مرتفعة 2812 4829 التوعية بمخاطر تفرق األمة وتشرذمها شيًعا وأحزابًا 90
 مرتفعة 9822 4808 .للقضايا العربية واإلسالمية وااللتزام بها االنتماء تمكين 1
 مرتفعة 2878 4800 والقيم االجتماعية. األخالق إيجابية نحو منظومة اتجاهات تنمية 2

 مرتفعة 2860 4897 .المجتمع ألبناء الوطني االنتماء روح ترسيخ 99
 مرتفعة 2874 4828 الوقاية من االنحراف الفكري تجاه االجتماعية المسؤولية روح بعث 7
 مرتفعة 2880 2871 أصحاب الفكر المنحرف وضاللته. طر مجالسةالوقوف على مخا 9
 مرتفعة 2864 2872 وحضارة األمة تاريخ  بتراث الوثيق االرتباط 8

 متوسطة 9828 2864 .العربية اإلسالمية الشعوب اإلخاء بين استراتيجيات اجتماعية لتنمية روح بناء 92
 متوسطة 9892 2842 في الحياة االجتماعية واالعتدال والتسامح الوسطية قيم تعزيز 2
 متوسطة 9807 2842 االنسجام مع قيم المجتمع المثلى وعاداته وتقاليده األصيلة والنبيلة 6

 مرتفعة 9824 2810 المجال ككل
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ا ل د ر ج  مرتفعة 9820 4821 .الفكري والتجديدات الثقافية اإلصالح بحركات الجامعي التعليم مسارات طرب 6 ة
 مرتفعة 2887 4822 والمفاضلة بينها. ص بين األفكاريوالتمح والفرز زييقه التميطر عن عونيستطي اً ينقد حساً  إكساب الطلبة 8
 مرتفعة 2872 2887 واألفكار السليمة. المعتقدات لترسيخ قائقالح عرض في والبراهين الموضوعية األدلة االعتماد على 2
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 مرتفعة 9821 2874 تنشئة الطلبة على الحوار العقالني لتصحيح المفاهيم الخاطئة. 92
 مرتفعة 9842 2879 المنهجي لدى الطلبة لتحقيق مبادئ األمن الفكري وتعزيزه. والتجريب البحث روح تعميق 9
 متوسطة 9842 2862 ناقشة والحوار مع أصحاب الفكر والرأي من العلماء والمفكرين.تكثيف ندوات الم 2
 الهوية على واآلداب مع الحفاظ والثقافة العلوم ميادين في الحضارية التطورات مع الواعي التفاعل 7

 الذوبان. من ونتاجاتها الثقافية القومية
 متوسطة 9822 2827

 متوسطة 9898 2822 الحدوث. التكنولوجية سريعة التغيرات مع يتواءم تعليم مستنير الفكر تقديم 99
 متوسطة 9804 2827 توعية الطالب وتوجيههم باألساليب العلمية لمواجهة األفكار والمعتقدات المنحرفة. 1

 متوسطة 2877 2890 الوقوف على ماهية األمن الفكري وانعكاساته على األمة. 92
 متوسطة 9829 0882 اإلسالمية. تهادات الفكرية في ضوء المرجعيةالعلمي لالج النقد 90

 متوسطة 2871 0869 العرض األكاديمي للتصورات واألفكار المنحرفة والتيارات الهادمة التي تستهدف العقول والمعتقدات. 0
 متوسطة 9829 0862 التحذير من التأثُُّر بفكر الُغالة المبثوثة في الكتِب والنشراتِ غير المنضبطة. 4

 متوسطة 9894 2844 المجال ككل

( أن 9يتبين من الجدول) :اإلجراءات الذاتية المجال األول :
 بوجوده وعي المتعلم أعلى متوسط حسابي جاء لفقرة )تعميق

( 8074ة للغير(، حيث بلغ)يالعالم دونما التبع في هتومكان
لقوله  امتثاال  (،وبدرجة)مرتفعة(، 6024وبانحراف معياري)

( َقاَل َأَفَرَأْيتُْم َما 78:﴿ َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا َآَباَءَنا َكَذِلَك َيْفَعُلوَن )تعالى
( َفِإنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي 79( َأْنتُْم َوَآَباُؤُكُم اأْلَْقَدُموَن )72ُكْنتُْم َتْعُبُدوَن )

وقد  (،77-78سورة الشعراء: اآليات: ﴾ٌ )(77)ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن 
فهم ذواتهم وتأكيد  فيمساعدتهم  إلىيعزى ذلك إلى حاجة الطلبة 

 .عن التيارات الفكرية المهددة ألمنهم الفكري وجودهم بعيدا  
( أن 9يتبين من الجدول)  :اإلجراءات الدينية  المجال الثاني :

 والمنحرفة األفكار المضللة أعلى متوسط حسابي جاء لفقرة )تفنيد
( وبانحراف 8062حيث بلغ)،  القطعية( باألدلة الشرعية

﴿ َواْتُل  لقوله تعالى: امتثاال   (،وبدرجة)مرتفعة(،6075معياري)
( َقاُلوا ,7( ِإْذ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن )96َعَلْيِهْم َنَبَأ ِإْبَراِهيَم )

ْسَمُعوَنُكْم ِإْذ ( َقاَل َهْل يَ 76َنْعُبُد َأْصَناما  َفَنَظلُّ َلَها َعاِكِفيَن )
وَن )75َتْدُعوَن ) ) سورة الشعراء:  ( ﴾79( َأْو َيْنَفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّ
إثراء  إلىوقد يعزى ذلك إلى حاجة الطلبة  (، 79-96اآليات:

مخزونهم الديني بشواهد نقلية تعزز قدرتهم على المحاجة 
 .بالحجة والبرهان المضللة األفكاربرد الشرعية 
( أن 9يتبين من الجدول)  :اإلجراءات االجتماعية ثالث:المجال ال

 االجتماعي ريالتغ أعلى متوسط حسابي جاء لفقرة )إحداث
( وبانحراف 8094رات الفكرية(، حيث بلغ)يللمتغ وفقا   المطلوب
َيا َأيَُّها  ﴿ امتثاال لقوله تعالى: (،وبدرجة)مرتفعة(،6099معياري)

ْوٌم مِّن َقْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخْيرا  مِّْنهُْم واََل الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر قَ 
ِنَساٌء مِّن نَِّساٍء َعَسى َأن َيُكنَّ َخْيرا  مِّْنُهنَّ َواَل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم واََل 
تََناَبُزوا ِباأَلْلَقاِب ِبْئَس االْسُم الُفُسوُق َبْعَد اإِليَماِن َوَمن لَّْم َيُتْب 

وقد يعزى  (، 66) سورة الحجرات: اآلية:  ﴾ُهُم الظَّاِلُمونَ  َفُأْوَلِئكَ 

بيئة اجتماعية متطورة بتطور الفكر   إلىذلك إلى حاجة الطلبة 
 ليتوافر االنسجام بينهما.

( أن 9تبين من الجدول) :اإلجراءات األكاديمية المجال الرابع:
 الجامعي التعليم مسارات ربطأعلى متوسط حسابي جاء لفقرة )

( 80,6(، حيث بلغ)الفكري والتجديدات الثقافية اإلصالح بحركات
لقوله  امتثاال   (، مرتفعةوبدرجة)  (،6095وبانحراف معياري)

بِّي َوَرَزَقِني   ﴿ تعالى: َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيتُْم ِإن ُكنُت َعَلىَٰ َبيَِّنٍة مِّن رَّ
َفُكْم ِإَلىَٰ َما َأْنَهاُكْم َعْنُه  ِإْن ُأِريُد ِمْنُه ِرْزق ا َحَسن ا  َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخالِ 

َلْيِه  ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت  َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َواِ  ِإالَّ اإْلِ
 وقد يعزى ذلك إلى (، 44) سورة هود: اآلية:  ﴾  (44ُأِنيُب )

في جامعي تفهم واضح من صانعي القرار ال إلىحاجة الطلبة 
 إتاحةمن خالل  األمنية ألوضاعهممؤسسات التعليم العالي 

 اإلصالح الثقافي بافكار شبابية واعدة.فرص 
المقترحة   اإلستراتيجيةما النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع : 

 في مساق الثقافة اإلسالمية ؟ مهددات األمن الفكريللوقاية من 
درجة توافر  إلى معطيات  تم االستناد لإلجابة عن هذا السؤالو 

لمهددات األمن الفكري في مذكرات مساق الثقافة  اإلجراءات
واقع المقرر تدريسه لطلبة الجامعات األردنية، و  اإلسالمية

درجة ، و لهذه اإلجراءات مساق الثقافة اإلسالميةاحتياجات طلبة 
مهددات ل لإلجراءات الوقائيةالهيئة التدريسية  أعضاءاستخدام 
، باألمن الفكرياألدب النظري المتعلق الفكري وفي ضوء األمن 
 التصور المقترح( يبين 6، والنموذج )المقترحة اإلستراتيجيةلبناء 

إجراءات تنفيذ ( يبين 6) لإلستراتيجية المقترحة، والشكل
 ، كاآلتي:اإلستراتيجية المقترحة

 (6النموذج )
 المقترحة اإلستراتيجية

   ة المقترحةأوال: منطلقات اإلستراتيجي
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                                                                                                                                 .أمنه وسالمة فكرهبمهددات  واع جيلبناء  الرؤية: -6
للوقاية  السعي نحو تصور استراتيجي مقترح  الرسالة: -2

كري في تدريس ودراسة مساق الثقافة من مهددات األمن الف
واستشرافا  للواقع اإلسالمية في الجامعات األردنية استنادا

 تميزها على أصالة وتحافظ بقيمها، تعتز للمستقبل لتخريج ناشئة
  . الفكرية الحضاري أمام التحديات واستقاللها

 ثانيا: فعاليات البرنامج:
سالمية مساق الثقافة اإل مدرسييتوقع من  األهداف: -6

 اطالعهم على اإلستراتيجيةبعد في الجامعات األردنية  وطلبتها 
 أن يكونوا قادرين على: ةالمقترح
 .ماهية األمن الفكريالتعرف إلى  -6      
 .الوقوف على مهددات األمن الفكري ومخاطره -5      
باإلجراءات الذاتية والدينية واالجتماعية منظومة بناء  -9      
     مية للوقاية من واألكادي
 الفكري.مهددات األمن       
ري في ضوء التثاقف الحضاالمشاركة الفاعلة في  -8      

 والندوات المؤتمرات واللقاءات من خالل الضوابط القومية لألمة
 واإلسالمية.  ذات الموضوعات األخالقية

قدرة األمة على االرتقاء تكوين اتجاهات ايجابية نحو  -2      
   قافتها وحضارتها بث

 دونما الذوبان في غيرها.    
ذو طابع  أكاديميمعرفي محتوى بناء    المحتوى:- 2   

العربية  لألمةالحضاري  يظهر جوانب االرتقاء إسالمي

وتأثرها االيجابي  مجاالتها المختلفة، وسبل تأثيرهااإلسالمية في 
جراءاتمع الحضارات المعاصرة،  قضات وتنا مخاطراحتواء  وا 

 ثقافاتهم ومهددات أمن فكر األمة.
في ضوء أعلى المتوسطات  األساليب واألنشطة: -3   

التدريسية للوقاية من  الهيئة أعضاءلواقع استخدام الحسابية 
ودرجة مهددات األمن الفكري في تدريس مساق الثقافة اإلسالمية 

من مهددات األمن الفكري الوقاية  لإلجراءات احتياجات الطلبة
 الوسائل تم اختيار اإلسالمية،مساق الثقافة  في تدريس

 اآلتية: والتعلمية عليميةاألساليب واألنشطة التو 
 .العمل، والرزم التعليمية أوراق -6        
 التقنيات التعليمية، ووسائل تكنولوجيا التعليم -5        
 المحاضرات، والمناقشات الحوارية - 9        
 .ت والمؤتمرات واللقاءات العلميةالندوا -8        

 .فصل دراسي واحد الزمن: -2
من خالل: ) التقويم الذاتي استخدام إستراتيجية  التقويم: -2

، قوائم الرصد،ساللم التقدير العددي، ساللم التقدير اللفظي
 (.وسجل سير التعلم، والسجل القصصي

 المساندة المراجعثالثا: 
 رابعا: قراءات إضافية:

 تنفيذ اإلستراتيجية المقترحة إجراءات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6الشكل )

منطلقات أوالً: الرسالة
 اإلستراتيجية

 الرؤية

ثانياً: فعاليات 
 البرنامج

 هدافاأل -9
 المحتوى -0
 األساليب واألنشطة -2
 الزمن -4
ثالثاً: المراجع  التقويم -2

 المساندة

 رابعاً: قراءات إضافية
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 :التوصيات
 توصي الدراسة في ضوء النتائج التي توصلت إليها بما يلي:

مساقات موضوعات األمن الفكري ومهدداته في الإدراج  -
 خاصة. اإلسالمية عامة ومساق الثقافة جامعيةال
 اق الثقافة اإلسالميةتضمين اإلستراتيجية المقترحة في مس -

 .لطلبة المرحلة الجامعية

أن يكون مساق الثقافة اإلسالمية مساقا إجباريا في جميع  -
 موضوعات األمن الفكري. جامعات األردنية بعد تضمينهال
األمن  مبادئممارسة إجراء المزيد من الدراسات حول درجة  -

 الفكري في البيئة الجامعية.

 :المراجع
 . دار صادر0 بيروت. لسان العرب(. م6667حمد)ابن منظور، م
 التربوية الدالالت ) م8,,5 ( عايش أل حلفان اهلل األسمري، عبد
 ماجستير رسالة . النبوية والسنة الكريم القرآن في األمن لمفهوم

 كلية ، والمقارنة اإلسالمية التربية لقسم مقدمة منشورة، غير
 مةالمكر  مكة ، القرى أم بجامعة التربية

ـ( . نحو بناء مشروع تعزيز األمن م 7,,5البقمي، سعود بن سعد )
الفكري بوزارة التربية والتعليم ، دراسة مقدمة للمؤتمر الوطني 

( بجامعة المفاهيم والتحدياتلألمن الفكري تحت شعار )  األول
العزيز  الملك سعود ممثلة في كرسي األمير نايف بن عبد

جماد األول لعام  52ـ55فترة الفكري في ال لدراسات األمن
 هـ,689

 ،دار العلم، جدة األمن الفكري(. 9,,5التركي، عبد اهلل، )
 مراجعة . الترمذي جامع ) 6,,5 ) عيسى بن الترمذي ، محمد

 الرياض. ، دار السالم ، ٣ ط الشيخ، آل العزيز عبد بن صالح
ان، . مكتبة لبنمختار الصحاحم( . 6646الرازي ،زين الدين محمد. )

 بيروت.
 المناهج دور (.م6,,5 ( صالح العزيز عبد بن الربعي، محمد
 طالب الجامعات لدى الفكري األمن مفاهيم تعزيز في الدراسية

 األول الوطني للمؤتمر مقدم بحث، السعودية العربية المملكة في
    »الفكري لألمن

 من الفترة في - ه ٠٣٣١ األول جماد ٥٢« اتيم والتحديھالمفا
 الفكري لدراسات األمن زيالعز  عبد بن فينا رياألم كرسي.٥٥

 سعود. الملك بجامعة
، القاهرة: الصحة النفسية والعالج النفسي(. 4,,5زهران، حامد )

                                عالم الكتب.
. تحقيق: إبراهيم التعريفات(م6642الجرجاني، علي بن محمد )

 بيروت. األبياري. دار الكتاب العربي0
 مواجهة في الفكري األمن (م6667) الرحمن عبد حيدر الحيدر،

 علوم في مقدمة ، منشورة دكتوراه رسالة . الفكرية المؤثرات

 جمهورية ، الشرطة بأكاديمية اإلسالمية الدراسات كلية ، الشرطة
 . العربية مصر

الشريعة اإلسالمية وأثرها في تعزيز (م8,,5السديس، عبد الرحمن)
جامعة نايف العربية  . ملتقى األمن الفكري فين الفكرياألم

 ه.6859للعلوم األمنية. الرياض. 
( االتجاه نحو التطرف وعالقته بالحاجة 6669عبد اهلل ،هشام إبراهيم )

مجلة  لألمن النفسي لدى عينة من العاملين وغير العاملين.
.47-56، 2، جامعة عين شمس، عدد اإلرشاد النفسي  

. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(. 6646حمد)الفيومي، أ
 دار الفكر ، بيروت

. تحقيق: عبد مقاييس اللغة( م,,,5القزويني، أحمد بن فارس )
  السالم هارون. اتحاد الكتاب العرب، بيروت.

 .الواقع :العربي واألمن التعليم (.م,,,5) محمد محمود كسناوي، -
 مسؤولية األمن" واألمن لتعليمل العربي المؤتمر رؤية مستقبلية،

 السعودية .األمنية للعلوم العربية نايف الرياض،جامعة ،"الجميع
 ، العبيكان . والتنمية األمن . (9,,5 ( محمد نصير ، محمد

 . الرياض
 تعزيز إستراتيجية (.م 6,,5 (محمد بن شديد بن الهماش، متعب

 ألمنل األول   الوطني للمؤتمر مقدم الفكري. بحث األمن
 في - ه ٠٣٣١ األول جماد ٥٢« اتيوالتحد ميهالمفا »الفكري
لدراسات  العزيز عبد ف بنينا رياألم كرسي،  ٥٥ من الفترة
 سعود. الملك بجامعة الفكري األمن

مقومات األمن في القرآن، (.  م,,,5الهويمل، إبراهيم سليمان. )
العربية جامعة نايف والتدريب. المجلة العربية للدراسات األمنية

للعلوم األمنية. المجلد الخامس عشر0 العدد التاسع والعشرون. 
 هـ.6856 محرم

(. األمن الفكري اإلسالمي. بحث مقدم م6664الوادعي، سعيد)
األول جماد  52-55للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري بتاريخ

ه. كرسي األمير نايف لدراسات األمن الفكري بجامعة ,689
 ه.6864(0 647العدد ) ،لة األمن والحياةمجالملك سعود. 
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 بيروت. ،دار المعرفة ،إحياء علوم الدين(. 4,,5الغزالي، أبو حامد.)
Holsti, R .(1969): Content Analysis for the 
Social Sciences and 

Humanities. New York: Addison Wesley.     
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 العال فرع طيبة جامعة طلبة نظر وجهة من المواطنة قيم التدريس هيئة عضو ممارسة درجة
 حمد حسن القواسمةأ

 العال فرع ،طيبة جامعة
 21/1/1122القبول: تاريخ                               21/6/1122تاريخ التسلم: 

ى هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة فرع العال لقيم المواطنة من وجهة نظر الطلبة، والوقوف عل 
الوصفي التحليلي وتم توزيع  الفروق اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف متغيراتهم ) الجنس، التخصص (، وقد استخدم الباحث المنهج

(، وأظهرت نتائج الدراسة : أن درجة ممارسة عضو هيئة  103( فقرة موزعة على أربعة مجاالت رئيسة على عينة تألفت من ) 04استبانة مكونة من ) 
جاءت قيم الوالء واالنتماء بالرتبة األولى،  (، كما 4100( وانحراف معياري )  1131التدريس لقيم المواطنة جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي مقداره ) 

د فروق ذات داللة إحصائية ثم قيم الشورى والمشاركة، فقيم العمل المهني واإلنتاج وأخيرا وبالرتبة الرابعة قيم المساواة والعدل، وأظهرت النتائج أيضًا عدم وجو 
 ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص ولصالح الكليات اإلنسانية1 لدرجة ممارسة عضو هيئة التدريس لقيم المواطنة  تعزى لمتغير الجنس،

 1 (العال فرع طيبة جامعة المواطنة، قيم التدريس، هيئة عضو :المفتاحية الكلمات)
  

The Degree of a Faculty Member for the Values of Citizenship from the Perspective of Students AL - Oula Branch of 
Taibah University 

Ahmed Hassan AL- qawasmeh  
he study aimed to identify the degree of exercise a faculty member at the University of AL - Oula branch to the 
values of citizenship from the perspective of students, And stand on the statistical differences between the 
responses of the study sample according to variables (sex, specialization), The researcher used the descriptive 

analytical method and  distributed a questionnaire consisting of 40 items distributed on four key areas to sample 
consisted of (641), and the results showed: That the degree of exercise a faculty member for the values of citizenship 
were moderately and with a mean of  (3.13) and standard deviation (0.47), It also came the values of loyalty and 
belonging level first, then the values of consultation and participation, values of professional work and production, and 
finally values of equality, justice, and the results also showed a lack of statistically significant differences to the extent 
the exercise of a faculty member for the values of citizenship due to the variable sex, and the presence of statistically 
significant differences attributable variable specialization and in favor of human faculties. (Key words : Faculty 
Member, The Values of Citizenship ,Al- Oula Branch of Taibah University). 

 

 المقدمة :
لقد شهدت العقود األخيرة من القرن الماضي أحداثًا متالحقة  

وتطورات سريعة جعلت عملية التغيير أمرًا حتميًا في معظم دول 
وقد انتاب القلق بعض المجتمعات من هذا التغير  ،العالم

ومنها العربية واإلسالمية التي تخشى أن تؤدي هذه  ،السريع
التحوالت االجتماعية المتسارعة والمرتبطة بالتطور العلمي 
السريع إلى التأثير على قيمها ومبادئها وعاداتها وتقاليدها بفعل 

بفترة حرجة من  يمر العربي فمجتمعنا ،الهالة اإلعالمية الغربية
حياته تتسم باهتزاز القيم واضطراب المعايير االجتماعية والدينية 

واالجتماعية  والتربوية  النفسية الحياةفالمتفحص في  ،والوطنية
 وجوديؤكد  واإلسالميةالطلبة في الجامعات العربية  يحياهاالتي 

ففي عصر التطور  ،حالة من االغتراب النفسي والخلل القيمي
 إبعادتسير في طريق  األمور أني واالنفجار المعرفي نجد التقن

وضوحا  أكثرالطلبة عن مجتمعهم وقيمهم ووطنهم ويبدو ذلك 

التقني والتجاوب معه دون وجود  االنبهار بالتطورمن خالل 
 1رصيد قيمي وسلوكي يضبط الحياة 

في دراسته التحليلية بعنوان التربية  ( 4440)  فرحويشير 
إلى أن تعلم قيم المواطنة وتعليمها من أهم  والمواطنة 

فالتربية الوطنية من أهم المواد التي تعمل  ،موضوعات التربية
على تحقيق التفاهم العالمي وتعزيز التقارب بين الشعوب 

لدى الطلبة  اإليجابيةوتساعد على تنمية القيم واالتجاهات 
من أهم  تعدفحاجة الطلبة إلى الوالء واالنتماء  ،وتوجه سلوكهم

وهذه  اً فطري اً لها أساس  ألنالحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة 
في إطار الجماعة مما  اإليجابيالحاجات تدفع الطلبة للتفاعل 

 تعدلذلك  ،منأليؤدي إلى النمو السليم والثقة بالنفس والشعور با
الجامعات بيئة مهمة ومؤثرة تساعد الطلبة على تقوية االنتماء 

 ء باإلضافة إلى توفير مناخ مناسب للمشاركة واتخاذ القرار1والوال

T 
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تعد الجامعات قمة المؤسسات التربوية في المجتمع وهي و كما 
 ،مطالبة بأن تكون على وعي بمسؤولياتها وبرسالتها في المجتمع

وهذه الرسالة ال تقف عند مجرد تلقين كم من المعلومات 
إلعدادهم للمهن والوظائف التي يحتاج  الطلبةلمجموعة من 

نما ،المجتمع في تقدمه ونموه إليها تتعدى هذا المعنى الضيق  وا 
والمحدود إلى وظائف أكثر تنوعا وشموال منها االجتماعي 

 والسياسي واالقتصادي 1
التنمية البشرية وهي ركن  وأبعادفالمواطنة من أهم عناصر 

المواطنة تعني الصلة ف ،والتطوير اإلصالحفي عملية  أساس
بين الفرد والدولة التي يقيم فيها ويرتبط بها جغرافيا وتاريخيا 

الوظائف التي يجب  أهمفعملية تنمية قيم المواطنة من  وثقافيا 1
فهذه  ،تقوم بها المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية أن

المؤسسات تقوم ببناء الفرد ليصبح شخصية قادرة على التفاعل 
وانطالقا من طبيعة  1 إليهالمحيط االجتماعي الذي ينتمي  في

 إعدادفي  إليهادائما تتجه  األنظار فإنالجامعة بكل مكوناتها 
إلى غرس  باإلضافةالكوادر والطاقات والقوى البشرية المؤهلة 

وتكوين اتجاهات  وتنميتها في نفوس الطلبة وعاداته قيم المجتمع
في  أساس ركناً عضو هيئة التدريس  ويعد ،اتجاههايجابية إ

تنمية قيم المواطنة من خالل خلق مناخ وبيئة تعليمية مناسبة 
تشجع الطلبة على اكتساب هذه القيم من خالل ديمقراطية 

بينه وبين الطلبة والقائمة على التعاون  اإليجابيةالتعامل والعالقة 
لديهم وبحيث  اإليجابي األثرمما يترك  اآلخروالتسامح واحترام 

غرس قيم المواطنة لدى الطلبة تحتل ف يكون النموذج والقدوة لهم 
 الباحثانتباه  أثارالذي  األمرمكانة مهمة لدى المجتمعات 

 الدراسة 1تناول هذه  بأهمية
 مشكلة الدراسة وأسئلتها : 

طلبة هذه  إن إذ ،للجامعات دور كبير في صياغة قيم المواطنة
شرائح المجتمع وعلى عواتقهم تقوم مهمة  أهمالجامعات من 

ن دور الجامعة يتمثل في أكما  ،المحافظة على وطنهم وهويتهم
عادة بناء الثقافة الوطنية بحيث تكون قادرة على تحقيق إ

الوطنية المنشودة في ظل ما تواجه الجامعات  من  األهداف
مما انعكس  ،التحديات وخصوصًا في المجال الثقافي والقيمي

حيث  ،ك على منظومة القيم لدى الطلبة وبخاصة قيم المواطنةذل
ظهرت ممارسات وسلوكيات ال تتناسب والمبادئ القيمية والدينية 

وتغليب  األعمىوالوطنية ألنها قائمة على أساس التقليد 
المصلحة الشخصية باإلضافة إلى العنف والتعصب وتدمير 

واالبتعاد عن  الممتلكات العامة والخاصة وغياب لغة الحوار
فقد أظهرت العديد من الدراسات  ،العمل الجماعي التعاوني
(  4433)   ( ودراسة داود 4431ومنها دراسة الخوالدة ) 
( تدني دور عضو هيئة التدريس  4434ودراسة أبو حشيش ) 

لذا جاءت هذه الدراسة لتالمس  ،بتنمية قيم المواطنة لدى الطلبة
على حقيقة الدور الذي يؤديه  هذه المشكلة من خالل الوقوف

عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة في تنمية قيم المواطنة 
مشكلة الدراسة ستتحدد في السؤال الرئيس  فإنلدى الطلبة وعليه 

 التالي :
ما درجة ممارسة عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع  -* 

 العال بتنمية قيم المواطنة لدى الطلبة ؟ 
 : التالية األسئلةل الرئيس ويتفرع من السؤا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة عضو  -3
هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال بتنمية قيم المواطنة 

 تعزى لمتغير ) الجنس ( ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة عضو  -4

المواطنة هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال بتنمية قيم 
 تعزى لمتغير ) التخصص ( ؟

 أهداف الدراسة :
 التالية : األهدافتسعى الدراسة إلى تحقيق 

التعرف على درجة ممارسة عضو هيئة التدريس بجامعة  -3
 طيبة فرع العال بتنمية قيم المواطنة لدى الطلبة 1

حصائية في استجابات إلالوقوف على معرفة الفروق ا - 4
 غيرات الدراسة 1الطلبة باختالف مت

 أهمية الدراسة :
هميتها من كونها تبحث في درجة ممارسة أستكتسب الدراسة 

واستكشاف  ،عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة لقيم المواطنة
وعي الطلبة بأهمية قيم المواطنة التي من خاللها يتم بناء الوطن 

همية هذه الدراسة من خالل التأكيد أكما وتظهر  ،ونموه وتماسكه
ركان أحد أ هابعد  على المؤسسات التربوية بجميع مكوناتها 

وتظهر أهمية الدراسة من خالل  ،التنمية السياسية والوطنية
االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها لدى أعضاء هيئة 
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كما أن  ،التدريس في جامعة طيبة والمهتمين بموضوع الدراسة
ائج الدراسة ستعكس مدى نجاح الجامعات السعودية ومنها نت

وستقيم هذه  ،جامعة طيبة في تنمية قيم المواطنة لدى طلبتها
الدراسة درجة ممارسة عضو هيئة التدريس لقيم المواطنة لذلك 
يمكن االستفادة من هذه الدراسة في تطوير أساليب أعضاء هيئة 

 لدى الطلبة 1 وتنميتها لتفعيل قيم المواطنة وقدراتهم التدريس
 حدود الدراسة :

 - 4431 الَدراسي العامالحد الزمني : طبقت الدراسة في   -
 م1 4430

 الحد المكاني : طبقت الدراسة في جامعة طيبة فرع العال  1 -
الحد البشري : طبقت هذه الدراسة على طلبة جامعة طيبة  -

 فرع العال ) الكليات العلمية واألدبية ( 1
حدود المنهجية : تتحدد نتائج الدراسة بدرجة صدق األداة ال -

التي استخدمت لغايات جمع بيانات الدراسة وصدق وموضوعية 
 استجابة أفراد العينة على فقراتها 1

 ،) السعوديالحدود الموضوعية : دور عضو هيئة التدريس -
بجامعة طيبة فرع  السوداني ( ،التونسي  ،المصري ،األردني

 العال بتنمية قيم المواطنة 1
 مصطلحات الدراسة :

ستاذ أعضو هيئة التدريس : من يقوم بالتدريس ويحمل رتبة  -
 ستاذ1أمساعد أو مشارك أو 

حدى الجامعات الحكومية بالمملكة العربية إجامعة طيبة :  -
 السعودية 1

نسان إلوأخالق االمواطنة : انتماء ووالء لعقيدة وقيم ومبادئ  -
من  اً بحيث تصبح سلوكا في حياته وضميره الذي يشكل جزء

 شخصيته وتكوينه 1
 المعالجة االحصائية : 

دخلت إلى الحاسوب وحللت باستخدام حزمة أبعد جمع البيانات 
 حصائي وقد أجريت المعالجات اإلحصائية التالية : إلالتحليل ا

 المتوسطات الحسابية 1 -
 المعيارية  1االنحرافات  -
 حصائية لمتغيرات الدراسةإلاختبار ) ت ( لمعرفة الفروق ا -
 طار النظري والدراسات السابقة : إلا

فالمواطنة مشتقة  ،تعد المواطنة أوسع مدى من منطوق الكلمة
من الوطن وما دام الوطن هو القضية وهو األصل ؛ فإن كلمة 

فالمواطنة  ، المواطنة يحتويها إطار أوسع وهو الدولة الوطنية
وتتميز  ،هي صفة المواطن التي ُتحدد حقوقه وواجباته الوطنية

بنوع خاص من والء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم 
ع المواطنين اآلخرين عن طريق العمل والحرب والتعاون م

المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق األهداف التي 
جلها الجهود وترسم الخطط أيصبو إليها الجميع وتوحد من 

اقترن مفهوم المواطنة بحركة النضال و  ،وتوضع الموازنات
وكان ذلك قبل  ،جل العدل والمساواة واإلنصافأاإلنساني من 

ر مصطلح المواطنة وما يقاربه من مصطلحات في أن يستق
 1األدبيات السياسية والفكرية والتربوية 

وتشكل العملية التربوية أفضل السبل لتحقيق بقاء األمة ونظمها 
واستمرار نتاجها الفكري والثقافي بجبل  ،وقيمها ومبادئها وقوانينها

فإن  أفراد األمة على هذه المبادئ والقيم و المعتقدات وبذلك
العملية التربوية تهدف إلى نقل الخبرات والمعارف اإلنسانية 
لألمة وتطويرها وتحسينها عبر الزمن مما يفرض حتمية تربية 

 ،الطلبة وأهميتها وفق المنظور الثقافي والوطني لألمة ) ناصر
4442 1 ) 

تنص  العربية السعودية لذا نجد أن سياسة التعليم في المملكة
على إعداد المواطن الصالح وفقًا لقيم هذا المجتمع التي تنبع من 
تعاليم الدين اإلسالمي وقيمه الحميدة  باإلضافة إلى إعداد 
مواطن مؤمن برسالة اإلسالم داعيًا إليها وقادرًا على إتقان العمل 

ونظرًا ألهمية المواطنة قررت وزارة  ،وتنمية المعرفة اإلنسانية
 م  3221رة التربية والتعليم حاليا( منذ العام الدراسي المعارف)وزا

تدريس مادة مستقلة للتربية الوطنية في التعليم العام تشمل 
  أهمها أنهاأسباب  عدةوبررت ذلك بوجود  ،المراحل الثالث

ضرورة و  ،وبالهوية باالنتماءضرورة وطنية لتنمية اإلحساس 
والمشاركة  ،واالتجاهات اجتماعية لتنمية المعارف والقدرات والقيم

وضرورة دولية  ،في خدمة المجتمع  ومعرفة الحقوق والواجبات
 ،الكواريإلعداد المواطن وفقًا للظروف والمتغيرات الدولية1 )

4440 ) 
فالسنوات األولى من حياة الطالب الجامعي هي الفترة الذهبية 

واستثمارها من  وتنميتها إلكسابهم المفاهيم والقيم , وبناء قدراتهم
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شبع حاجاتهم ت التي خالل إتاحة الفرص التربوية الجيدة للتعلم
من قدرتهم على االبتكار واالكتشاف والتفكير بجميع  وتزيد

تقديم قيم المواطنة للطلبة من أهم العوامل فنواعه ومستوياته 1 أ
التي تتيح لنا الفرصة لبناء أجيال تشعر بالمسئولية تجاه الوطن 

لرغبة في تطوير وتقديم كل ما هو في مصلحة هذا وتشعر با
الوطن فعدم وجود المواطنة الفاعلة في أي مجتمع سبب حقيقي 

وانعدام  1الالمباالة وانتشارفي انتشار انتهاكات حقوق اإلنسان 
 المسؤولية 

( إلى أن دور التربية في المجتمع  4434وتشير الشويحات ) 
حققت التربية  فإذا ،ومجتمعهامة ألساس الحقيقي لقوة األيشكل ا

ذلك  فإنالتوازن بين مصلحة الطالب ومصلحة المجتمع 
في المجتمع ضمن منظور على دور الطالب  اً يجابيإسينعكس 

 مة ال ضمن منظور المصلحة الشخصية الضيقة 1ألا
( على أن مؤسسات المجتمع المدني  4442ويؤكد ناصر ) 

هوية المجتمع وبناء الرسمية وغير الرسمية تسهم في تشكيل 
وتعد الجامعات من أهم المؤسسات الرسمية  ،توجهات أفراده

القادرة على غرس القيم وتنميتها في نفوس الطلبة مما يسهم في 
 بناء المواطن الصالح ضمن الرؤية الوطنية للدولة 1

فتربية المواطنة من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة الحديثة 
 وراعفإما بناء مواطن فاعل ومسئول  ،فيها والمواطنون

ما الغرق في أشكال مختلفة من التشتت  لمسؤولياته وحقوقه وا 
والفساد والوالءات الضيقة التي باتت تحتل األولوية أحيانًا على 

 (  4434 ،حساب المواطنة واالنتماء والهوية ) مراد ومالكي
ت كما وتؤكد الدراسات الحديثة إلى أن درجة إسهام الجامعا

بتنمية قيم المواطنة يعتمد بالدرجة األولى على مالءمة البيئة 
فالبيئة التنظيمية  ،التنظيمية الداخلية للجامعة بكافة عناصرها

تؤثر في سلوك الطلبة وهي ذات عالقة طردية مع مستوى 
 (  4434 ،) الجعنيني        تحصيل الطلبة
مؤسسة اجتماعية ضمن منظومة المؤسسات  ةلذا تعد الجامع

طراف الثالثة التي تقوم ألحد مكونات اأاالجتماعية التي تشكل 
عليها المواطنة إضافة للمواطن والدولة لذا يقع على عاتقها 
مسؤولية اجتماعية اتجاه المساهمة في تحقيق وممارسة المواطنة 

وقد أسهمت الجامعات  ،ونشر الوعي االجتماعي عن ذلك
السعودية ومنها جامعة طيبة بشكل فعال وواضح في تنمية 

المجتمع السعودي وتطويره من خالل توعية الطلبة بأهمية 
الوطن وضرورة الممارسة الفعلية والحقيقة لقيم المواطنة حيث 

وتجدر  ،بين الطلبة اآلراءوفرت البيئة المناسبة للتفاعل وتبادل 
في المملكة العربية السعودية شارة إلى أن وثيقة سياسة التعليم إلا

هـ أكدت على أهمية االعتناء بالتربية  3124والصادرة عام 
الوطنية للطلبة على اختالف مراحلهم ويتضح ذلك من خالل 

 هداف العامة التي تتضمنها الوثيقة ومنها :ألا
تعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم مع تعزيز قيم   -

يجابية وتدريبهم على مهارات إلاالجتماعية االمواطنة والعادات 
 الحوار والمناقشة 1

 تعريف الطلبة بالخصائص المميزة للمجتمع السعودي 1 -
شعاع للعالم إمركز  بعَده ومكانته تعريف الطلبة بدور الوطن -
 سالمي 1إلا

سالمية إلتنمية االعتزاز باالنتماء والوالء لألمة العربية ا -
ية المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وتوعية الطلبة بأهم

1 
نظمة ألالعمل على تعويد الطلبة على حب النظام واحترام ا -

 والقوانين وااللتزام بالقواعد 1
من هنا نجد أن الجامعات السعودية وخاصة جامعة طيبة تشكل 

المبنية بيئة صالحة لنشر الوعي بين الطلبة بأهمية قيم المواطنة 
لمشاركة والنظام واالبتكار واالنتماء والوالء وغيرها على العدل وا
رض ونشر ألصيلة التي تدفع الطلبة إلى عمارة األمن القيم ا

 من واالستقرار والتنمية الشاملة 1األ
 مفهوم المواطنة لغةً  : 

أن معاجم اللغة العربية تخلو من لفظ مواطنة فيما  بعضهم يرى
نسان ومن فعل واطن إلورد لفظ الوطن بمعنى محل إقامة ا

اشتقت كلمة المواطنة بمعنى المعايشة أو المشاركة والمفاعلة 
 ( 3222 ،بو الفتوحأبين اثنين أو أكثر في وطن واحد ) 

من  جاء في لسان العرب أن المواطنة والمواطن مأخوذة كما 
 ،نسان ومحلهإلوهو موطن ا ،الوطن أو المنزل الذي نقيم فيه

وجمع  ،تخذه وطنا ً اوتوطن البلد :  ،وطناً  اتخذهووطن البلد : 
 ،م لم يولدأولد فيه  اإلنسانقامة إوطان وهو منزل أالوطن 

  3224 ،مر : حملت عليه ) ابن منظورألوتوطنت نفسه على ا
 ) 
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الذي  اإلنسانالمواطن حسب هذا التعريف هو  فإنومن هنا 
و أقامة إلأي مكان ا ،ليهاإ وانتسبرض أاستقر في بقعة 

 1و التربية أو الوالدة أقامة إلو اأاالستقرار 
 مفهوم المواطنة اصطالحاً : 

هي صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية حيث 
كما عرفت  ،(  3222 ،تتميز بنوع خاص من الوالء ) بدوي

 ،عالقة بين فرد ودولة بأنهادائرة المعارف البريطانية المواطنة 
كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من 

وعرفت موسوعة الكتاب  ،( 4443 ،حقوق وواجبات ) الكواري
و في بعض أعضوية كاملة في دولة  بأنهاالدولي المواطنة 
ن المواطنين لديهم حقوق وعليهم واجبات ) أوحدات الحكم و 

 ( 3220 ،مناع
لمواطنة في المفهوم الحديث اإلى أن (  4442وبشير الحبيب ) 

ترتكز على أساس التوافق الجماعي الذي يسهم في ضمان 
بالشعور  اً وجداني اً المواطنة أساس بَعد  الحقوق الفردية والجماعية 

بالوطن وبأفراد المجتمع وبذلك فإن المواطنة هي رابط بين 
 وضمن زمن معين 1 اً معين اً فراد يسكنون مكانألمجموعة من ا

 المواطنة بأنها "(  3221) تعرف الموسوعة العربية العالمية و 
"  وفي قاموس  اصطالح يشير إلى االنتماء إلى أمة أو وطن

علم االجتماع تم تعريفها على أنها مكانة أو عالقة اجتماعية 
ومن خالل هذه  ،تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي )دولة(

ولى الطرف الثاني ويت ،العالقة يقدم الطرف األول الوالء
وتتحدد هذه العالقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون  ،الحماية
 (32211 ،)غيث

من منظور نفسي بأنها الشعور  ( 4444) وينظر إليها هالل 
باالنتماء والوالء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر 

ألساسية وحماية الذات من األخطار اإلشباع للحاجات ا
أما التعريف اإلسالمي للمواطنة فينطلق من خالل  ،ةالمصيري

القواعد واألسس التي تنبني عليها الرؤية اإلسالمية لعنصري 
المواطنة وهما الوطن والمواطن وبالتالي فإن الشريعة اإلسالمية 
ترى أن المواطنة هي تعبير عن الصلة التي تربط بين المسلم 

 ،والحاكم واإلمام ،المسلمونوهي األفراد  ،كفرد وعناصر األمة
وتُتوج هذه الصالت جميعًا الصلة التي تجمع بين المسلمين 

عليها من جهة  يقيمونوبين األرض التي  ،وحكامهم من جهة

وبمعنى آخر فإن المواطنة هي تعبير عن طبيعة  ،أخرى
وبين من يقيمون  سالمإلوطن ابين وجوهرها الصالت القائمة 

 ،)هويدي               لمين وغيرهمعلى هذا الوطن من المس
32211) 

بالمواطنة تتمثل  الشعور( مستويات  3222وأورد أبو الفتوح ) 
 بالنقاط التاليـة :

شعور الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين بقية أفراد   -  3
الجماعة كالدم والجوار والموطن وطريقة الحياة بما فيها من 

 ائد ومهن وقوانين وغيرها1عادات وتقاليد ونظم وقيم وعق
 ،شعور الفرد باستمرار هذه الجماعة على مر العصور  -  4

 وأنه مع جيله نتيجة للماضي وأنه وجيله بذرة المستقبل1
أي  ،شعور الفرد باالرتباط بالوطن وباالنتماء للجماعة  -  1

 ،بارتباط مستقبله بمستقبلها وانعكاس كل ما يصيبها على نفسه
 وكل ما يصيبه عليها1

اندماج هذا الشعور في فكر واحد واتجاه واحد حركة   -  0
 واحدة1 
 األول:  جانبين للمواطنة أن لىإ(  4442)  الحقيلويشير 

والثاني سلوكي ويشار له  ،عاطفي ويشار له بمصطلح الوطنية
هذين الجانبين العاطفي  بعضهملذا أبرز  ،بمصطلح المواطنة

والعملي في تعريف المواطنة على أنها حب الفرد لوطنه وانتماؤه 
له والتزامه بمبادئه وقيمه وقوانينه والتفاني في خدمته والشعور 

ومن هنا 1  المشكالتيجابي في حل هذه إلبمشكالته واإلسهام ا
فليس  ،فإن المواطنة ال تأخذ صورة واحدة لدى كل المواطنين

لضرورة أن توجد تلك المشاعر واألحاسيس الوطنية لدى كل با
أفراد المجتمع أو أن تكون بدرجة واحدة بل قد تزيد تلك المشاعر 

مر الذي يؤكد ألا ،أو قد تنقص أو تغيب وفقًا للعديد من العوامل
(  4434صور للمواطنة كما حددها السويدي )  أربععلى وجود 

 وهي : 
وهي التي يشعر فيها الفرد بقوة انتمائه يجابية : إلالمواطنة ا -

 الوطني 1
المواطنة السلبية : وهي التي يشعر الفرد بانتمائه للوطن  -

 بحدود النقد السلبي وال يقوم بأي عمل إلعالء شأن وطنه 1 



القواسمة حسن أحمد  

36 
 

المواطنة الزائفة : والتي يظهر فيها الفرد حاماًل لشعارات  -
 ظاهرية فقط 1

يجابية والسلبية وفقًا إلفيها ما بين االمواطنة المطلقة : ويجمع  -
 للظروف التي يعيش فيها 1 

ن مفهوم المواطنة في القرن أ( إلى  4441وقد أشار العامر ) 
هم أن أالحادي والعشرين شهد تطورا مال به نحو العالمية و 

 مواصفات المواطنة العالمية هي : 
 1االعتراف بوجود ديانات مختلفة  -
 1االعتراف بالثقافات المختلفة  -
 1خر وحريته وحقوقهآلاحترام ا -
 1االهتمام بالشؤون الدولية والمحلية  -
 1المشاركة باتخاذ القرارات  -
 1المشاركة بتنمية قيم السالم والمحبة  -
االبتعاد عن العنف وحل المشكالت والصراعات بالطرق  -

 1السلمية 
هم قيم المواطنة التي أإلى (  4434بو حشيش ) أكما ويشير 

تسعى الجامعات بجميع مكوناتها إلى تدعيمها لدى الطلبة ومنها 
: 
 1 قيم المساواة -
 1تعزيز قيم المحبة والتسامح  -
 1تنمية قيم حرية التعبير عن الرأي  -
 1تنمية قيم التعاون  -
 1تنمية قيم الوالء واالنتماء  -
 1 واألصالةتنمية قيم الحداثة  -
 1تنمية قيم العدالة والكرامة  -
 1نجاز إلتنمية قيم الريادة وا -
 1الوسطية واالعتدال تنمية قيم  -
 1تنمية قيم السالم  -
 1يجابي إلتنمية قيم الحوار والنقد البناء ا -
 1محاربة العنف المجتمعي   -
 1والتوازن قيم االلتزام -
 مكونات المواطنة : 

أساسية ينبغي أن تكتمل حتى تتحقق للمواطنة عناصر ومكونات 
 المواطنة وهذه المكونات هي :

 : والوالء االنتماء  - 2
إن من لوازم المواطنة االنتماء للوطن فاالنتماء في االصطالح        

  ،هو االنتساب الحقيقي للدين والوطن فكرًا تجسده الجوارح عمالً 
واالنتماء هو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس  

خالص لالرتقاء بوطنه   (44341 ،)الشويحاتعنه  والدفاعوا 
 الحقــوق :  - 1

إن مفهوم المواطنة يتضمن حقوقًا يتمتع بها جميع المواطنين 
أن   ات على الدولة والمجتمع منها :وهي في نفس الوقت واجب

   ،توفير التعليم و ،خاصةحفظ حقوقه الو  ،يحفظ له الدين
توفير و  ،تقديم الخدمات األساسية و ،تقديم الرعاية الصحيةو 

الحرية الشخصية وتشمل و   ،العدل والمساواة و ،الحياة الكريمة
 وحرية الرأي1 ،وحرية االعتقاد ،وحرية العمل ،حرية التملك

 الواجبـات :  - 3
في الواجبات المترتبة على  بعضاتختلف الدول عن بعضها 

ويمكن إيراد  ،المواطن باختالف الفلسفة التي تقوم عليها الدولة
بعض واجبات المواطن في المملكة العربية السعودية التي منها 

عدم خيانة و  ،التصدي للشائعات المغرضةو  ،: احترام النظام
الحفاظ على  و ،األمر بالمعروف والنهي عن المنكرو   ،الوطن

 والدفاع عن الوطن ،السمع والطاعة لولي األمرو  ،الممتلكات
  ،المحافظة على المرافق العامةو   ،المساهمة في تنمية الوطنو 
 ( 1 4444 ،التكاتف مع أفراد المجتمع ) الحقيلو 
 المشاركة المجتمعية :  - 2
إن من أبرز سمات المواطنة أن يكون المواطن مشاركًا في  

والتي من أبرزها األعمال التطوعية فكل  ،األعمال المجتمعية
إسهام يخدم الوطن ويترتب عليه مصالح دينية أو دنيوية 

وتقديم النصيحة  ،كالتصدي للشبهات وتقوية أواصر المجتمع
 للمواطنين يجسد المعنى الحقيقي للمواطنة1

 القيم العامـة :  - 5
  وتعني أن يتخلق المواطن باألخالق اإلسالمية التي منها : 

 التعاضد والتناصح   ،رالصب ،الصدق    ،اإلخالص  ،األمانة
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 :  الشورى -1
يقوم عليها نظام ويعد مبدأ الشورى أحد الدعائم األساسية التي 

وهو اإلطار الفلسفي الذي ينبغي  ،اإلسالميةالحكم في الدولة 
ألنه المنهج اإللهي  ؛ لها اتباعه كأساس لبناء نظامها السياسي

اإلسالم سواء  وأمةوالمحكوم  الحاكمالذي أمر به القرآن الكريم 
وال تعد الشورى فرعًا من فروع الدين  ؛ أكانوا جماعة أم دولة

طريق  والخطوة األولى في ،ولكنها أصل من أصوله ،اإلسالمي
) أولوية السلطة الربانية للعباد بصفتهم مواطنين كاملي الحقوق 

 ( 1 4442 ،بني صعب
استطالع رأي ذوي  الشورى بأنها " ( 4444الحقيل )ويعرف  

 1"  الخبرة للتوصل إلى أقرب األمور للحق
ن تربية المواطنة هي حصيلة مجموعة من الجهود إومن هنا ف

المجتمع الرسمي وغير الرسمي التعليمية التي تقوم بها مؤسسات 
كما ال يمكن تعلمها بشكل كلي من الكتب  ،وغير التعليمية

على الممارسات  األولىبل تعتمد بالدرجة  ،والمقررات الدراسية
وهنا  ،والتطبيقات التي تتم داخل المؤسسات التربوية أو خارجها
الطلبة  يكمن دور عضو هيئة التدريس بتنمية قيم المواطنة لدى

يجابية بحيث إمن خالل ما يقدمه من سلوك واتجاهات وقيم 
فالجامعة بكل مكوناتها تسهم  ،يكون النموذج والقدوة لدى الطلبة

ارفه ومهاراته المعرفية في تكوين شخصية الطالب وبناء مع
يعتمد الطالب في هذه المرحلة على نفسه واتخاذ  إذ ،والسلوكية
على المستوى  أوسواء على المستوى الشخصي  قراراته

 1الجامعي
 الدراسات السابقة : 

 الدراسات العربية  -اواًل  
( التي هدفت إلى التأصيل النظري  4441)  ،دراسة العامر

لمفهوم المواطنة والتعرف على وعي الشباب السعودي بأبعاد 
السعودي  الطالبالمواطنة والوقوف على الفروق بين وعي 

قامة إلبأبعاد المواطنة باختالف الجنس ونوع التعليم ومحل ا
والمستوى االقتصادي لألسرة ومستوى التعليم وقام الباحث 

 طالب وطالبة(  034داة الدراسة على عينة قوامها ) أبتطبيق 
وقد أظهرت  ،من خالل استخدام المنهج الوصفي التحليلي

السعودي  الطالبي وعي النتائج أن هناك ارتفاعا ملحوظا ف
 بالهوية واالنتماء للوطن والحرص على المصلحة العامة 1 

( التي هدفت إلى التعرف على أهم  4442)  ،دراسة المرهبي
العوامل المؤثرة في قيم المواطنة لدى الطلبة في المرحلة الثانوية 

 ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،بمحافظة عمران
(  214داة الدراسة على عينة قوامها ) أوقام الباحث بتطبيق 

وقد أظهرت الدراسة أن هناك تأثيرًا لعامل الدين على قيم  ،طالباً 
المواطنة وأظهرت أيضا تأثير العوامل االجتماعية واالقتصادية 

 والسياسية واإلعالمية بالترتيب 1
ر دو التي هدفت إلى  معرفة (  4442)  ،دراسة بني صعب

دراسة تحليلية مقارنة  " المناهج في تنمية قيم المواطنة الصالحة
بين منهجي التربية الدينية والتربية الوطنية " حيث استخدم 
الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل محتوى منهج 
التربية الدينية والتربية الوطنية وأظهرت النتائج أن منهج التربية 

لمواطنة لدى الطلبة في المملكة العربية البدنية يدعم قيم ا
 السعودية 1

دور   التي هدفت إلى معرفة ( 4434)  ،بو حشيشأدراسة 
كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين 
 ،بمحافظة غزة  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

( من  144)  وتم توزيع االستبانات على عينة الدراسة والبالغة
ظهرت النتائج أن دور كليات التربية في تنمية أوقد  ،المعلمين

قيم المواطنة جاء متوسطا كما وأظهرت النتائج وجود فروق ذات 
داللة إحصائية لدور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة تعزى 

 لمتغير نوع الجامعة ولمصلحة جامعة األقصى1
( التي هدفت إلى التعرف على  4433)  ،القحطانيدراسة 

سهامها في تعزيز  مستوى قيم المواطنة لدى الطلبة السعوديين وا 
من خالل استجابة الطلبة عينة الدراسة والبالغة )  ،األمن الوقائي

إذ استخدم الباحث  ،( طالبًا وطالبة على أداة الدراسة 120
م المشاركة وأظهرت النتائج : أن قي ،المنهج الوصفي التحليلي

وجاءت  ،من قيم المواطنة التي تسهم في تعزيز األمن الوقائي
كما أن قيم النظام كانت بنسبة  ،بنسبة متوسطة بين الطلبة

كما  ،متوسطة ولها دور في تعزيز األمن الوقائي لدى المجتمع
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لقيم المواطنة 

 الح التخصصات اإلنسانية 1تعزى لمتغير التخصص ولص
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( التي هدفت إلى معرفة دور الجامعة  4433)  ،دراسة داوود
في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة حيث تم استخدام المنهج 
الوصفي التحليلي من خالل استخدام أداة الدراسة على عينة 

( طالب وطالبة بجامعة كفر الشيخ  4444عشوائية قوامها ) 
ستاذ الجامعي في تنمية قيم أل: أن دور اوأظهرت النتائج 

كما وأظهرت النتائج  ،المواطنة جاءت بدرجة متوسطة وضعيفة
وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور الجامعة في تنمية قيم 
المواطنة لدى الطلبة تعزى لمتغير الكلية ولصالح الكليات 

 اإلنسانية 1
ف على ( التي هدفت إلى التعر  4431)  ،دراسة الخوالدة

ردنية في ألمستوى دور عضو هيئة التدريس في الجامعات ا
حيث تم استخدام  ،تنمية قيم المواطنة من وجهة نظر الطلبة

( فقرة طبقت على عينة قوامها )  202استبانة اشتملت على )
( طالبًا وطالبة وأظهرت النتائج : أن مستوى دور عضو  242

ن متوسطا بصورة عامة هيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة كا
كما وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  ،في المجاالت كافة

إحصائية لدور عضو هيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة يعزى 
لمتغير الجنس ولصالح الذكور ووجود فروق ذات داللة 

 إحصائية تعزى لمتغير نوع الكلية ولصالح الكليات اإلنسانية 1
( التي هدفت إلى التعرف  4430)  ،والزبوندراسة العوامرة 

ردنية الرسمية في تعزيز تربية المواطنة ألعلى دور الجامعات ا
وعالقتها بتنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة كليات العلوم 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع  ،التربوية من وجهة نظرهم
معات طلبة البكالوريوس في كليات العلوم التربوية في الجا

( طالبا وطالبة للعام الدراسي  1242الرسمية والبالغ عددهم ) 
(  11) وتم استخدام أداة الدراسة المكونة  ،م 4434/  4433

وطالبة تم  اً ( طالب 124فقرة على عينة الدراسة والمقدرة ) 
 اً اختيارهم بالطريقة العشوائية وأظهرت النتائج : أن هناك دور 

 ،في تعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة للجامعات الرسمية مرتفعا
ولى ثم قيم ألكما أظهرت النتائج أن قيم العدالة جاءت بالمرتبة ا

 الواجبات فاحترام القانون وأخيرًا قيم الحقوق 1
 الدراسات األجنبية  :ثانيًا 

التي هدفت إلى التعرف  (LOSITO , 2005 )دراسة لوسيتو، 
 إيطاليا وكفاءة مشاركة على كفاءة مناهج التربية الوطنية في

الطالب في النشاطات والفعاليات الوطنية، وقد استخدم الباحث 
( 410المنهج الوصفي من خالل تطبيق أداة الدراسة على ) 

وأظهرت النتائج أن طلبة المرحلة الثانوية  ،طالبا وطالبة
يمارسون نشاطات تنمي قيم المواطنة والديمقراطية ومنها احترام 

 الوطن وتحمل المسئولية والمحافظة على البيئة 1 القانون وحب
 إذ( ROBERT WOYACH.2005) ،دراسة روبرت ووايش

القيادة والروابط  إلى البحث في مفهوم المواطنة ومفهومهدفت 
وأظهرت  ،من خالل استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،بينهما

النتائج ضرورة قيام مدارس التعليم العام بالدور الرئيس والمهم 
كما أظهرت النتائج ضرورة  ،في تنمية قيم المواطنة والقيادة

 تفعيل دور القيادة في حل المشكالت وخلق الدافع لدى الطلبة 1
 (Ho,Martin and Yap ,2011)راسة هو ومارتن وياب د

  كيفية فهم الطلبة في سنغافورةالتي هدفت إلى التعرف على 
 14جراء مقابالت فردية مع ) إحيث تم  ،مواطنين ِبعد هم دوارهمأ

وتكونت أسئلة المقابلة ( مدرسة ثانوية  30( طالبا وطالبة من ) 
 للمناخوالمواطنة وتصوراتهم  ،الديمقراطيةمن معرفة مفهوم 

المدرسي ومناهج الدراسات االجتماعية ودور الحكومة 
وأظهرت النتائج أن هناك  ،سنغافورية في تنمية قيم المواطنةال

وأن غالبية  ،والمواطنة الديمقراطيةفي فهم الطلبة لمفهوم  اتباين
 والمبادئالطلبة لديهم نقص في معرفة حقوقهم السياسية 

كاديمي لديهم فهم أفضل ألوأن طلبة المسار ا ،الديمقراطية
 1للعملية السياسية ومفهوم المواطنة 

التي هدفت إلى  (Humphreys ,2011)دراسة همبريس  
معرفة القيم واالتجاهات لدى الجيل الجديد من أجل مواطنة 

( فقرة تمثل مقياس  12داة مكونة من ) أحيث استخدم  فاعلة
(  043التغير االجتماعي للتنمية وتكونت عينة الدراسة من ) 

 اً وأظهرت النتائج أن للتعليم دور  ،وطالبة من جامعة ليتوانيا اً طالب
في تنمية قيم المواطنة وأن قيم االنتماء والتكافل هي  اً حاسم

 1الطلبةاألعلى بين 
 يتضح من الدراسات السابقة : 

ركزت على العوامل المؤثرة في قيم المواطنة كما في دراسة  -
 ( 1 4442الرهبي ) 
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المواطنة الصالحة أكدت على أهمية المناهج في تنمية قيم  -
 4441( ودراسة لوستيو )  4442كما في دراسة بني صعب ) 

1 ) 
أشارت إلى أهمية الجامعة بجميع كلياتها في تنمية قيم  -

( ودراسة أبو حشيش )  4433المواطنة كما في دراسة داوود ) 
4434 1 ) 

أظهرت مستوى قيم المواطنة لدى الطلبة السعوديين كما في  -
 ( 1 4433)  نيالقحطادراسة 

وفي ظل هذه المراجعة للدراسات البحثية السابقة وما انبثقت 
وندرة وجود دراسات مشابهة لموضوعها في  ،عنها من نتائج

 يرى الباحث تفرد دراسته عن هذه الدراساتالمجتمع السعودي 
   ويعتقد بأهميتها وأن هناك مبررًا لضرورة إجرائها 1

 جراءات الدراسة : إ
 واًل : منهج الدراسة : أ

عداد إذ تم إ ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي
 لجمع البيانات والمعلومات 1 رئيسةاستبانة وتطويرها أداة 

 :مجتمع الدراسة وعينتها ثانيًا : 
في طيبة فرع العال جامعة  طلبةمجتمع الدراسة من  تكون

( طالب  1441) والبالغ عددهم التخصصات العلمية واإلنسانية 
حسب إحصائية ـ م  4430 - 4431للعام الدراسي  وطالبة

 1 دائرة القبول والتسجيل في جامعة طيبة فرع العال
 عينة الدراسة : 

أي ما نسبته  ( طالبا وطالبة 103) تكونت عينة الدراسة من 
 الطبقية العشوائية بالطريقة اختيروا % من المجتمع األصلي 44

حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات روعي فيها أن تمثل 
( يوضح توزيع عينة  3والجدول )  ،مختلف متغيرات الدراسة

 الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة 1

يوضح توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة :( 3جدول )     
 التخصص الجنس العدد النسبة المئوية

 ذكر أنثى
65 %  علمي ذكر 053 
44 %  أنثى 821 
44 %  إنساني علمي  033 
60 %  إنساني 041 

011 % الكلي المجموع 460   

 األدبالدراسة ) االستبانة ( بعد االطالع على  تم تصميم أداة
(  4431ومنها دراسة الخوالدة )  النظري والدراسات السابقة

أبو حشيش )  ( ودراسة 4430ودراسة العوامرة والزبون ) 
 ،نسانإلخبراء التربية في مجال حقوق ا وآراء ( 4434

 تكونتحيث  ،باإلضافة إلى المختصين بالتربية الوطنية
 المساواةقيم  ،واالنتماءوالوالء قيم أربعة محاور )  مناالستبانة 

 الشورى والمشاركة ( قيم  ،التطوعيالعمل التعاوني قيم  ،والعدل
بجامعة  تتضمن دور عضو هيئة التدريس( فقرة  04تقيسها ) 

شارة إلوتجدر اواطنة لدى الطلبة بتنمية قيم الم طيبة فرع العال
 ،تي ) مرتفعآلإلى أوزان استجابات الطلبة كانت على النحو ا

غراض الدراسة الحالية تم احتساب دور ألمنخفض ( و  ،متوسط
عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال في تنمية قيم 

 تي : آلالمواطنة لدى الطلبة على النحو ا

( وبطرح  3دنى للبدائل ) ألوالحد ا ( 1على للبدائل ) ألالحد ا
( ومن ثم قسمة الفرق  0يساوي )  األدنىمن الحد  األعلىالحد 

كما هو موضح في المعادلة بين الحدين على ثالثة مستويات 
 التالية : 

 3111) مستويات ( =  1÷  0
( = مستوى  4111 - 3وعليه يكون الحد األدنى من ) 

 اً منخفض
 1 اً ( = مستوى متوسط 1110 - 4110الحد المتوسط من ) 
 1 اً ( = مستوى مرتفع 1 - 1112الحد األعلى من ) 

 داة :ألصدق ا
داة بعرضها على عدد من المحكمين ألجرى التحقق من صدق ا

عضاء هيئة التدريس في أ( محكمين من  34بلغ عددهم ) 
 جامعة طيبة وجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية

صول التربية أمن المختصين في مجاالت  ردنيةألوالجامعة ا
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 ،واإلدارة التربوية وعلم االجتماع والقياس والتقويم واللغة العربية
بدى أ إذ ،داةألوقد اعتمد موافقة جميع المحكمين على فقرات ا

المحكمون جملة من المالحظات تتعلق بانتماء الفقرات 
عادة صياغة بعض الفقرات ووصل عدد ف قرات للمجاالت وا 

ربعة أ( فقرة موزعة على  04االستبانة بعد التعديل إلى ) 
 محاور1

  داة :ألثبات ا
 04بعد تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية المكونة من ) 

تم حساب الثبات  ،( طالبًا وطالبة من خارج عينة الدراسة
بلغت )  إذ ،لفاأبطريقة االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ 

غراض الدراسة والجدول ) أل% ( وهي قيمة عالية ومقبولة  22
 1( يبين معامالت ثبات مجاالت الدراسة  4

يوضح معامالت ثبات مجاالت الدراسة :( 4جدول )   
 المجال معامل الثبات ) كرونباخ الفا (

22 %  قيم الوالء واالنتماء 
11 %  قيم المساواة والعدل  
24  % المهني واإلنتاجقيم العمل    
13  %  قيم الشورى والمشاركة  
98 %  الكلي  

 نتائج الدراسة ومناقشتها  :
في مشكلة  إليهاالمشار  األسئلةجابة عن إلهدفت الدراسة ا

الدراسة وذلك من خالل تنظيم النتائج وعرضها في جداول مثبتة 
 في متن الدراسة والتعليق عليها 1

درجة ممارسة عضو هيئة التدريس في ول : ما أل السؤال ا
 جامعة طيبة فرع العال لقيم المواطنة من وجهة نظر الطلبة ؟

سابية ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج المتوسطات الح
(  1والجدول رقم ) والرتبة ومستوى الدوراالنحرافات المعيارية و 

 يوضح ذلك 1
 يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت قيم المواطنة :( 1جدول ) 

المتوسطات  قيم المواطنة
 مستوى الدرجة الرتبة االنحرافات المعيارية الحسابية

 مرتفع 1 3044 4032 قيم الوالء واالنتماء
 متوسط 4 3041 8004 قيم المساواة والعدل

 متوسط 0 3040 8002 قيم العمل المهني واإلنتاج
 مرتفع 8 3064 0048 قيم الشورى والمشاركة

 متوسط  3044 0010 الدرجة الكلية

( أن درجة ممارسة عضو هيئة التدريس  1الجدول ) يتضح من 
إذ بلغ  ،كان متوسطاً  في جامعة طيبة فرع العال لقيم المواطنة

وبانحراف معياري مقداره )  ،( 1131المتوسط الحسابي الكلي ) 
 كما وجاءت مجاالت قيم المواطنة على النحو اآلتي : ،( 4100

بمتوسط حسابي قدره ) ولى ألا الرتبةقيم الوالء واالنتماء في 
في حين جاءت قيم  ،( 4100( وانحراف معياري )  0142

الشورى والمشاركة في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره ) 
وجاءت قيم العمل  ،( 4110( وانحراف معياري )  1104

(  4112بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) المهني واإلنتاج 
ا جاءت قيم المساواة والعدل بينم ،( 4101وانحراف معياري ) 

( وانحراف  4110بالرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي ) 
 ( 1 4103معياري ) 

ويعزو الباحث الدرجة المتوسطة لممارسة عضو هيئة التدريس 
 سباب االتية : أللى اإلقيم المواطنة 

 ،الكثير من أعضاء هيئة التدريس من جنسيات غير سعودية -
 ال يدفع عضو هيئة التدريس بممارسة هذه القيم  مر الذي قدألا

 ،معظم  المناهج الدراسية الجامعية تخلو من المفاهيم القيمية -
ومن النماذج والمثل العليا التي تبرز قيم المواطنة في مجاالت 

 الحياة اليومية 1
باإلضافة  ،عدم وجود مقررات دراسية تختص بتربية المواطنة -
بوي مفعل داخل الجامعة مما يجعل لى عدم وجود قسم تر إ

كل البعد عن المواد التربوية  المتضمنة لقيم  بعيدينالطلبة 
 المواطنة 1

تتطلب  درجة ممارسة عضو هيئة التدريس لقيم المواطنة  -
التدريس المختلفة والمتنوعة والقائمة  طرائقمن  مجموعةامتالكه 
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ومراعاة الفروق خر والعدل والمساواة آلعلى التشارك واحترام ا
يجابية التي ستنعكس في حياة الطلبة إلالفردية وغيرها من القيم ا

وقد ال تكون هذه الطرائق متوفرة لدى عضو  ،وسلوكهماليومية 
شيوعًا  األكثرأسلوب المحاضرة والتلقين  إن إذ ،هيئة التدريس

 لديهم 1 
تقوم تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة على التأكيد بأهمية  -
مارسة قيم الوالء واالنتماء والعدل والمساواة والشورى والحرية م

وجميع هذه القيم يقل  ،خر والتعاون وتحمل المسئوليةآلواحترام ا
 التركيز عليها في التعليم الجامعي 1  

 باألنشطةالمتكرر وعدم المشاركة  والغيابعدم اهتمام الطلبة  -
المواطنة سببًا في هذه التي تتضمن الكثير من قيم الالمنهجية 

 النتيجة 1

العوامرة  أن هذه النتيجة تتفق مع دراسة إلى اإلشارة كما وتجدر 
      ( ودراسة داود  4431)  ةالخوالدودراسة  (  4430والزبون ) 

( التي أظهرت أن درجة ممارسة عضو هيئة التدريس  4433) 
 لقيم المواطنة جاءت بدرجة متوسطة  وضعيفة1

وجاء ترتيب الفقرات في كل مجال من مجاالت قيم المواطنة   
 على النحو اآلتي : 

قيم الوالء واالنتماء : حيث تم حساب المتوسطات مجال  -اواًل 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال وبيان 

 ( يوضح ذلك 1 0مستوى الدرجة والجدول رقم ) 

قيم الوالء واالنتماء لفقراتيوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :( 0جدول )   
 الرقم فقرات مجال قيم الوالء واالنتماء المتوسطات الحسابية االنحراف المعياري الترتيب مستوى الدرجة

يساهم في تنقية ثقافة الجامعة من مظاهر  4016 3048 0 مرتفع
0 التعصب  

1 

يوعي الطلبة بأهمية تطهير المجتمع من البدع  4014 3042 8 مرتفع
0 والخرافات  

8 

يحمي عقول الطلبة من أفكار التطرف  4018 3051 4 مرتفع
0 واالنغالق العقلي  

0 

يشجع الطلبة على التمسك بالمبادئ والثوابت  4011 3066 6 مرتفع
0الدينية   

4 

يوعي الطلبة بأهمية المحافظة على الممتلكات  4031 3023 5 مرتفع
0العامة والخاصة   

6 

0يظهر اعتزازه باللغة العربية  4043 3043 1 مرتفع  5 
يجابية نحو الصناعات المحلية إاتجاهات  ينًمي 4038 3052 4 مرتفع

0والمنتجات الوطنية   
4 

 2  0سرهمأللطلبة نحو  اإليجابيةيعزز النظرة  0016 3016 2 مرتفع
يبرز أهمية الوطن والتراث الثقافي في  0026 3026 13 مرتفع

0المحافل الجامعية والندوات   
1 

يبرز دور الوطن في نشر ثقافة الوالء  0014 1031 1 مرتفع
0 واالنتماء  

13 

  المجال ككل  4032 3044  مرتفع

يتضح من الجدول السابق أن درجة ممارسة عضو هيئة 
التدريس لقيم الوالء واالنتماء جاءت بدرجة مرتفعة ويعزو 

المكان األفضل لتنمية قيم  التي تعدالجامعات الباحث ذلك إلى 
الوالء واالنتماء وذلك لقدرتها على العمل بمنهجية علمية ثابتة 
واالنطالق من رؤية متكاملة عما يجب تعليمه وتنميته وغرسه 

 ركما أن جوه ،لدى الطلبة في إطار مشروع تربوي متكامل
العمل الجامعي يكمن في إحداث تغيرات سلوكيه لدى الطلبة 1 

قيم الوالء واالنتماء ذات طابع تطبيقي  شارة إلى أنوتجدر اإل
يسهل ممارسته وتنميته لدى الطلبة من خالل المشاركة 

كما أن بعض المقررات تتضمن قيم الوالء  ،باالحتفاالت الوطنية
أن غالبية أعضاء هيئة التدريس هم  فضاًل عن ،واالنتماء

لقيم لدى خريجو الجامعات العربية التي غالبًا ما تعزز هذه ا
(  4431)  الخوالدةوتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ،الخريجين

 إيجابيدور  اوالتي تظهر أن الجامعة وعضو هيئة التدريس لهم
 في تنمية وممارسة قيم الوالء واالنتماء 1

فالفقرة السادسة )  ،وجاءت جميع فقرات المجال بمستوى مرتفع
يظهر اعتزازه باللغة العربية ( حصلت على المرتبة االولى 

( وانحراف معياري مقداره )  0104بمتوسط حسابي مقداره ) 
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بينما جاءت الفقرة التاسعة ) يظهر أهمية الوطن  ،(4104
 والتراث الثقافي في المحافل الجامعية والندوات ( بالمرتبة العاشرة

( وانحراف معياري  1121ط حسابي مقداره ) بمتوس واألخيرة 
 ( 1 4121مقداره ) 

حيث تم حساب المتوسطات مجال قيم المساواة والعدل :  -ثانيًا 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال وبيان 

 1 ( يوضح ذلك 1مستوى الدرجة والجدول رقم ) 

المساواة والعدل قيم لفقرات يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :( 1جدول )   
 الرقم فقرات مجال قيم المساواة والعدل المتوسطات الحسابية االنحراف المعياري الترتيب مستوى الدرجة

0قيم الحرية لدى الطلبة  ينَمي 2.25 0.68 8 منخفض  1 
يساهم بغرس قيم السالم في وجدان  2.51 0.72 1 متوسط

0الطلبة   
8 

يعزز ثقافة السلم في البيئة الجامعية  2.41 0.70 3 متوسط
0 والمجتمع  

0 

يوعي الطلبة بدور القانون في تحقيق  2.37 0.66 5 متوسط
0األمن واالستقرار  

4 

0ينمي قيم الحرية لدى الطلبة  2.36 0.56 6 متوسط  6 
يساهم بغرس قيم السالم في وجدان  2.34 0.77 7 متوسط

0 الطلبة   
5 

يعزز ثقافة السلم في البيئة الجامعية  2.21 0.80 9 منخفض
0 والمجتمع  

4 

يوعي الطلبة بدور القانون في تحقيق  2.45 0.44 2 متوسط
0 األمن واالستقرار  

2 

يعزز الوعي بأهمية محاربة الواسطة  2.38 0.70 4 متوسط 
0 والمحسوبية  

1 

دور الطلبة في التقيد باألنظمة يعزز  2.14 0.76 10 منخفض
 والقوانين 0

13 

  المجال ككل  2.34 0.41  متوسط

يتضح من الجدول السابق أن درجة ممارسة عضو هيئة 
 ،المساواة والعدل كان متوسطاً  في مجالالتدريس لقيم المواطنة 

( واالنحراف المعياري )  4110إذ بلغ المتوسط الحسابي ) 
 وقد جاءت ثالث فقرات بمستوى منخفض وهي :  ،( 4103

وسط الفقرة األولى ) ينمي قيم الحرية لدى الطلبة ( بمت -
 ( 1 4112( وانحراف معياري )  4141حسابي مقداره ) 

الفقرة السابعة ) يعزز ثقافة السلم في البيئة الجامعية (  -
 (1 4124وانحراف معياري )  ( 4143بمتوسط حسابي مقداره ) 

الفقرة العاشرة ) يعزز الطلبة بالتقييد باألنظمة والقوانين (  -
 ( 1 4101وانحراف معياري )(  4130بمتوسط حسابي مقداره ) 

حيث  ،أما باقي فقرات المجال فقد جاءت بمستوى متوسط
حصلت الفقرة الثانية )يساهم بغرس قيم السالم في وجدان الطلبة 

(  4113( على المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره ) 
 ( 1 4104وانحراف معياري مقداره ) 

ين أعضاء هيئة ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى وجود فجوة ب
باإلضافة إلى تفاوت استمرارية االتصال بينهم  ،التدريس والطلبة

خارج أوقات المحاضرة وضعف العالقات اإلنسانية واالجتماعية 
 بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 1

شارة إلى أن ميل الغالبية من أعضاء هيئة إلكما وتجدر ا
قدرات الطلبة استخدام معايير موضوعية لتمييز  عنالتدريس 

وخضوعهم للمزاجية في التعامل  ،وحاجياتهم ودرجاتهم العلمية
وشيوع مفهوم المصلحة والواسطة األمر الذي ينعكس سلبًا على 
العالقة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وشعورهم بغياب هذه 

 القيم 1
تم حساب  إذمجال قيم العمل المهني واإلنتاج :  -ثالثًا 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 
 1( يوضح ذلك 1المجال وبيان مستوى الدرجة والجدول رقم ) 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات قيم العمل المهني واإلنتاج :( 1جدول )   
الدرجة مستوى  الرقم فقرات مجال قيم العمل المهني واإلنتاج المتوسطات الحسابية االنحراف المعياري الترتيب 
0 خالص والعمل بروح الفريقإلقيم ا ينَمي 8006 3056 4 متوسط  1 
يؤكد على ضرورة تقديم المصلحة العامة على  8063 3054 0 متوسط

0 المصلحة الشخصية  
8 
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ينمي قيم التعاون والتكافل والترابط االجتماعي  8043 3043 4 متوسط
0 لدى الطلبة  

0 

يعزز دور الطلبة في مساعدة المجتمع ورعاية  8004 3064 2 متوسط
0 فئاته المختلفة  

4 

0يعزز ثقافة االنتاج المحلي بين الطلبة  8066 3048 8 متوسط  6 
0 قيم ومهارات إدارة االزمات ينَمي 8051 3043 1 متوسط  5 

يغرس روح المبادرة لدى الطلبة للعمل  8003 3053 1 منخفض 
0 التطوعي لخدمة الجامعة والمجتمع  

4 

0 يعزز قيم استثمار واحترام الوقت لدى الطلبة 8031 3065 13 منخفض   2 
0يوعي الطلبة بمشكالت مجتمعهم  8002 3052 6 متوسط  1 
مشاركة الطلبة بالمشاريع االنتاجية  ينَمي 8005 3058 5 متوسط

0 المحلية  
13 

  المجال ككل  8002 3040  متوسط

ويتضح من الجدول السابق أن درجة ممارسة عضو هيئة 
كان التدريس لقيم المواطنة لمجال العمل المهني واإلنتاج 

( واالنحراف  4112إذ بلغ المتوسط الحسابي )  ،متوسطاً 
فقرات من فقرات المجال  ثماني( كما وجاءت  4101المعياري ) 

وحصلت الفقرة السادسة ) ينمي قيم ومهارات  ،بمستوى متوسط
ولى بمتوسط حسابي مقداره ) ألزمات ( على المرتبة األإدارة ا
أما الفقرة  ،( 4104)    ( وانحراف معياري مقداره 4113

 السابعة والثامنة فقد جاءتا بمستوى منخفض 1
ويعزو الباحث نتيجة الدور المتوسط لعضو هيئة التدريس في 

نظام التعليم التقليدي الذي  إلىالمهني واإلنتاج  مجال العمل
يشجع على األنانية والمصالح الشخصية على حساب العالقات 

 اإليجابيغياب الدور  إلى باإلضافةوالروابط االجتماعية 1 
والتأكيد على  لمفهوم الصداقة واألخوة بين أعضاء هيئة التدريس

 عي 1الفردية في العمل واالبتعاد عن العمل الجما
كما أن إحساس عضو هيئة التدريس بوجود مراقبين يتابعون 

االبتعاد  إلىأداءه والعالقة السلبية بين الزمالء تجعله يميل 
ره بتنمية هذه القيم والعمل منفردًا األمر الذي ينعكس على دو 

 لدى الطلبة 1
تم حساب المتوسطات  إذمجال قيم الشورى والمشاركة :  -رابعًا 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال وبيان 
 ( يوضح ذلك1 0مستوى الدرجة والجدول رقم ) 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات قيم الشورى والمشاركة :( 0جدول )   
جةمستوى الدر  الرقم فقرات مجال قيم الشورى والمشاركة المتوسطات الحسابية االنحراف المعياري الترتيب 

يؤكد حق الطلبة في المشاركة بصنع القرارات  0023 1031 0 مرتفع
0 التي تحدد مستقبلهم  

1 

 األمنيوعي الطلبة بدور القانون في تحقيق  0043 1031 5 مرتفع
0 واالستقرار  

8 

يعزز ويشجع الطلبة على ممارسة حرية  0051 3044 4 مرتفع
0 التعبير داخل المحاضرة  

0 

 4  0 يعزز روح التعاون واإلخاء بين الطلبة 0055 3045 1 متوسط
يعزز قيم الشورى بعملية صنع القرارات بين  0052 3042 2 مرتفع

0الطلبة   
6 

0 الطلبةينمي قيم التعددية الفكرية بين  4036 3041 1 مرتفع  5 
يعزز قيم المشاركة في الحياة االجتماعية  0044 3044 4 مرتفع

0والسياسية   
4 

يحث الطلبة على المشاركة في االستحقاقات  0026 3052 8 مرتفع
0الوطنية   

2 

ينمي لدى الطلبة اهمية تقدير الرموز الوطنية  0003 3048 13 متوسط
 والدينية0 

1 

الشورى والمشاركة  ينمي لدى الطلبة قيم 0048 3042 6 مرتفع
0 بالبرامج المجتمعية المختلفة  

13 

  المجال ككل  0048 3064  مرتفع

يتضح من الجدول السابق أن درجة ممارسة عضو هيئة 
إذ بلغ المتوسط  ،التدريس لقيم الشورى والمشاركة كان مرتفعاً 

واالنحراف المعياري ) (  1104الحسابي لفقرات المجال ) 
كما وجاءت جميع فقرات المجال بمستوى مرتفع  ،( 4110
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) الفقرة الرابعة والفقرة التاسعة ( 1وحصلت الفقرة  فقرتينباستثناء 
( على المرتبة  الطلبةالسادسة ) ينمي قيم التعددية الفكرية بين 

( وانحراف معياري )  0141بمتوسط حسابي مقداره ) األولى
أما الفقرة العاشرة فقد حصلت على المرتبة العاشرة  ،( 4103

( وانحراف معياري  1114)     واألخيرة بمتوسط حسابي مقداره 
 (4104 1 ) 

بتنمية  ويعزو الباحث نتيجة الدور المرتفع لعضو هيئة التدريس
الطابع العام في المملكة العربية  إلىقيم الشورى والمشاركة 

اسة في المملكة العربية السعودية منهج السي إن إذ ،السعودية
 قائم على أساس الشورى في جميع المجاالت 1

كما أن النظام الداخلي للعمل الجامعي يستند أساسًا على قيم 
يجابيًا على جميع إمر الذي انعكس ألالمشاركة والشورى ا

  عناصر العملية التعليمية وخاصة على أعضاء هيئة التدريس 1
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة هل :  السؤال الثاني

ممارسة عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال بتنمية 
 قيم المواطنة تعزى لمتغير ) الجنس ( ؟

للتحقق من داللة الفروق الفردية لدرجة ممارسة عضو هيئة 
التدريس بجامعة طيبة فرع العال بتنمية قيم المواطنة تعزى 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  تم استخراج ،لمتغير الجنس
(  2والجدول )  ،المعيارية من خالل استخدام اختبار ) ت (

 يوضح ذلك
يوضح قيمة ) ت ( المحسوبة لمتغير الجنس :( 2جدول )   

المعيارياالنحراف  قيمة ) ت ( المحسوبة مستوى الداللة  المتغيرات مستوى المتغير المتوسط الحسابي 
3044 3082 8083  80011  الجنس  ذكر 

 انثى 80080 8035

 103 ) ن ( = 
يشير الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

العال لدرجة ممارسة عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع 
ويعزو الباحث ذلك  ،بتنمية قيم المواطنة تعزى لمتغير الجنس

إلى اهتمام كل من الذكور واإلناث بقيم المواطنة وبأهمية 
اكتساب هذه القيم من خالل أعضاء هيئة التدريس من كال 

 (1 4431)  ةالخوالد تتعارض مع دراسةوهذه النتيجة  الجنسين 

داللة إحصائية لدرجة  هل توجد فروق ذات السؤال الثالث :
ممارسة عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال بتنمية 

 قيم المواطنة تعزى لمتغير ) التخصص ( ؟
للتحقق من داللة الفروق الفردية لدرجة ممارسة عضو هيئة 
التدريس بجامعة طيبة فرع العال بتنمية قيم المواطنة تعزى 

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ،لمتغير الجنس
(  2 والجدول ) ،ومن خالل استخدام اختبار ) ت ( ،المعيارية

 1يوضح ذلك
يوضح قيمة ) ت ( المحسوبة لمتغير التخصص1 :( 2جدول )   

 المتغيرات مستوى المتغير المتوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة ) ت ( المحسوبة مستوى الداللة
303331      6043  التخصص الكليات العلمية 88084 1014 

 الكليات اإلنسانية 80056 8011

 103) ن ( =  
حصائية عند إوجود فروق ذات داللة  إلىيشير الجدول السابق 

( لدرجة ممارسة عضو هيئة  α  =4141مستوى داللة ) 
التدريس بجامعة طيبة فرع العال بتنمية قيم المواطنة تعزى 

 ( ت )قيمة إن إذلمتغير التخصص ولصالح الكليات اإلنسانية 
ويعزو  ،( 112( بدرجة حرية )  3121)      الجدولية بلغت
للكثير من  اإلنسانيةتضمن مقررات الكليات  إلىالباحث ذلك 
أن عضو هيئة التدريس في الكليات  إلىباإلضافة  ،قيم المواطنة

اإلنسانية أكثر التصاقَا وتفاعاًل مع الطلبة ويمتلك الوقت الكافي 
كما أن أعضاء هيئة التدريس  ،للتواصل مع جميع الطلبة

نسانية أكثر مشاركة باالحتفاالت الرسمية والمجتمعية إلبالكليات ا
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  ،جابيًا على الطلبةيإمما ينعكس 

( ودراسة داوود )  4433( ودراسة عبود )  4431)  ةالخوالد
4433 1) 

 التوصيات : 
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 نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات اآلتية : إلىاستنادًا 
ينبغي أن يتيح المناخ الجامعي فرصًا إيجابية لدعم قيم  -3

 1 المواطنة والتمسك بمضمونها
تخصصاتها تضمين برامج التعليم الجامعي على اختالف  -4

مقررًا جامعيًا يدرس لجميع الطلبة حول المواطنة وقيمها وضرورة 
 تنميتها 1

التأكيد على أهمية دور عضو هيئة التدريس بتنمية قيم  -1
 المواطنة لدى الطلبة 

 التأكيد على ضرورة تنمية قيم المساواة والعدل لدى الطلبة 1  -0
 ضرورة االهتمام بتنمية قيم الوالء واالنتماء لدى الطلبة 1 -1
ضرورة االهتمام بقيم العمل المهني واإلنتاج وتنميتها لدى   -1

 الطلبة 1 

 المواطنة 1 قيمضرورة تضمين المساقات الجامعية  -0
مواصلة الجامعات بإحياء المناسبات الوطنية التأكيد على  -2

 بمشاركة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 1
التأكيد على دور عضو هيئة التدريس بتنمية وتشجيع الطلبة  -2

 بممارسة قيم المواطنة 1
جراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول إالعمل على  -34

لم يتم تناولها في هذه  موضوع قيم المواطنة من خالل متغيرات
 1الدراسة

االهتمام بعرض دورات وأنشطة ألعضاء  هيئة التدريس  -33
والطلبة  تتضمن كيفية ممارسة قيم المواطنة في الحياة 

 الجامعية1

 :المراجع والمصادر
معجم مصطلحات العلوم  1 ( 3222)  1 حمد زكيأ ،بدوي

 بيروت 1 ،مكتبة لبنان ،االجتماعية
دور المناهج في تنمية قيم المواطنة  1( 4442) 1وجيه  ،بني صعب

 ،بحث مقدم إلى ندوة التربية البدنية مثالالصالحة : منهج التربية 
 الرياض 1

دار الشروق للنشر  ،( 1 المدخل إلى التربية 4434نعيم 1)  ،الجعنيني
 األردن 1 ،عمان ،والتوزيع

تربية المواطنة : االتجاهات  1 ( 4444)  1 فهد ابراهيم ،الحبيب
 ،الرياض ،جامعة الملك سعود ،المعاصرة في تربية المواطنة

 السعودية 1
دور كليات التربية في تنمية قيم  1 (4434)  1أبو حشيش، بسام

مجلة جامعة  ،المواطنة لدى الطلبة المعلمين بمحافظة غزة
 غزة ،العدد االول ،30المجلد  ،االقصى

الوطنية ومتطلباتها في  1 ( 4444)  1 عبد الرحمنالحقيل، سليمان 
 ،الرياض ،3ط ،دار الشريف للنشر والتوزيع ،ضوء تعاليم اإلسالم

 السعودية1
دور عضو  هيئة التدريس في  1 ( 4431)  1تيسير محمد ،الخوالدة

 ،في تنمية قيم المواطنة من وجهة نظر الطلبة األردنيةالجامعات 
الجامعة  ،1ملحق  ،04المجلد  ،العلوم التربوية ،مجلة دراسات

 األردن 1 ،عمان ،االردنية
دور الجامعة في تنمية قيم  1 ( 4433)  1عبد العزيز احمد ،داوود

المجلة  ،دراسة ميدانية بجامعة كفر الشيخ ،المواطنة لدى الطلبة
 جامعة اإلمارات المتحدة 1 ،14العدد  ،الدولية لألبحاث التربوية 

نحو استراتيجية وطنية لتنمية قيم  1 ( 4434)  1جمال سند ،السويدي
 ،دراسة مقدمة إلى ندوة التربية وبناء المواطنة ،المواطنة واالنتماء

 مصر1 ،القاهرة
درجة تمثل طلبة الجامعات  1 ( 4434)  1صفاء نعمة ،الشويحات

طروحة دكتوراه غير أ ،االردنية لمفاهيم المواطنة الصالحة
 األردن 1 ،الجامعة االردنية ،منشورة

الثقافي على مفهوم أثر االنفتاح 1 (  4441)  1صالح  العامر، عثمان
دراسة  ،المواطنة لدى الطلبة السعوديين ) دراسة استكشافية (

المملكة العربية  ،الباحة ،مقدمة لمؤتمر التربية والمواطنة
 مارس 1 34 - 0 ،السعودية

دار  ،التربية المقارنة ) منهج وتطبيق ( 1( 4433)  1عبد الغني ،عبود
 مصر ،القاهرة ،الفكر للنشر والتوزيع

دور الجامعات  1 ( 4430)  1محمد ،عبد السالم والزبون ،لعوامرةا
الرسمية في تعزيز تربية المواطنة وعالقتها بتنمية  األردنية

االستقاللية الذاتية لدى طلبة كليات العلوم التربوية من وجهة 
 ،( 3)  42المجلد  ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،نظرهم
 فلسطين 1 ،نابلس

دار المعرفة  ،قاموس علم االجتماع1 (  3221)  1محمد ،غيث
 مصر 1 ،االسكندرية ،الجامعية

 ،فلسفتها  ،(1 التربية الوطنية ) طبيعتها 3222رضوان1 )  ،أبو الفتوح
 ،القاهرة ،المؤتمر الثقافي العربي الرابع ،برامجها ( ،أهدافها

 جامعة الدول العربية 1
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دراسة  ،التربية والمواطنة 1 (  4440)  1هاني عبد الستار ،فرح
 1 11العدد  ،34المجلد  ،مجلة المستقبل العربي ،تحليلية
( قيم المواطنة لدى الشباب  4434عبداهلل بن سعيد )  ،القحطاني

سهامها في تعزيز األمن الوقائي دكتوراه  اطروحة  ،السعودي وا 
 ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،غير منشوره

 ية 1السعود
 ،المواطنة والديموقراطية في الوطن العربي1( 4443)  1علي ،الكواري

 مركز دراسات الوحدة ،مجلة المستقبل العربي
أثر االنفتاح الثقافي على  1( 4434)  1حنان ،حنان ومالكي ،مراد

دراسة ميدانية على عينة  ،مفهوم المواطنة لدى الشباب الجزائري
نسانية إلمجلة العلوم ا ،من طلبة جامعة محمد يخضر بسكرة

 الجزائر 1 ،( 4)  31المجلد  ،واالجتماعية
العوامل المؤثرة في قيم المواطنة لدى 1 (  4442) 1يحيى ،المرهبي

رسالة ماجستير غير  ،بمحافظة عمران المرحلة الثانويةطلبة 
 اليمن 1 ،امعة صنعاءج ،كلية التربية ،منشورة

 ،سالميإلالمواطنة في التاريخ العربي ا 1 ( 3220)  1هيثم ،مناع
 مصر 1 ،القاهرة ،مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان

دار الفكر  ،لسان العرب 1 ( 3224)  1 ابن منظور، محمد بن مكرم
 لبنان1 ،بيروت ،للنشر والتوزيع

مؤسسة أعمال الموسوعة 1  (  3221)  1الموسوعة العربية العالمية
 المملكة العربية السعودية 1 ،الرياض ،3ط ،للنشر والتوزيع

دار مكتبة الرائد  ،3ط ،المواطنة 1 ( 4441)  1ابراهيم ،ناصر
 األردن 1 ،عمان ،العلمية

تنمية المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية  1 ( 4444)  1فتحي  ،هالل
 الكويت 1 ،وزارة التربية والتعليم ،بدولة الكويت : دراسة ميدانية

مقال منشور  ،المواطنة في االسالم1 (  3221)  1فهمي ،هويدي
 12441العدد  ،بجريدة الشرق االوسط
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 العربية بالمملكة حائل جامعة( حالة دراسة) العالي التعليم طلبة لدى العلمي البحث ثقافة تفعيل في العلمية المؤتمرات دور
 السعودية

 سعود بن عيسى النايف  
 حائل جامعة

 01/1/4102تاريخ القبول:                               6/5/4102تاريخ التسلم: 
ف على دور المؤتمرات العلمية في تفعيل ثقافة البحث العلمي لدى طلبة التعليم العالي وأهم العوامل المؤثرة في مشاركة هدفت هذه الدراسة التعر  

( طالبًا من طلبة جامعة حائل. تم بناء استبيان لقياس العوامل المؤثرة على األنشطة 321)من الدراسة عينة تكونت الطلبة في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي،
( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد هي البعد الشخصي، المساندة اللوجستية، المعوقات. تم التأكد من 13البحثية والمشاركات الطالبية تكون بصورته النهائية من)

حث العلمي والمشاركات (. ولمعرفة رؤية أعضاء هيئة التدريس لجهود الجامعة في تفعيل ثقافة الب0..3صدق االستبيان وثباته، حيث بلغ معامل ثباته)
 ( من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.03الطالبية في المؤتمر استخدم الباحث أسلوب المقابلة، حيث أجريت المقابلة مع )

ى الخدمات وجود تدني واضح في دافعية الطلبة نحو المشاركة في األنشطة البحثية، وكشفت النتائج أيضًا وجود تدني واضح في مستو  الدراسة نتائج كشفت
عوقات التي تعيق الطلبة المساندة واللوجستية التي تقدمها الجامعة لتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة ، كما أظهرت أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في وجود الم

قتراح أهم اآلليات المقترحة لتفعيل دور جامعة تم ا الدراسة  نتائج ضوء وفيعن االنخراط في األنشطة البحثية والمشاركة في مسارات المؤتمرات العلمية.  
 .(المؤتمرات العلمية، ثقافة البحث العلمي، التعليم العالي الكلمات المفتاحية:) حائل في تفعيل ثقافة البحث العلمي وتعزيز المشاركات الطالبية.

  
Role of Scientific Conferences in the Activation of Research Culture among Students in Higher 

Education: a Case Study of University of Ha’il in Saudi Arabia. 
Saud Essa al- Naif  
University of Hail 

he aim of this study to identify the role of scientific conferences in the activation of research culture among 
students in higher education and the most important factors influencing the participation of the students in the 
annual scientific conference. The sample of the study consist of (123) students in University of Ha’il. The 

researcher builds a questionnaire to measure the factors affecting the research activities and the students’ participation. 
The questionnaire consist (30) questions distributed over three dimensions: Personal dimension, supporting logistics, and 
constraints. stability coefficient was calculated, the value of reliability coefficient equals to (0.87). The researcher 
interviewed (60) of faculty members to find their opinions about the University's efforts in activization of the research 
culture and the student participants . 

 The study results reveal a decline in the motivation of students to participate in research activities. Also, the results find 
a decline in the level of support and logistics services provided by the University to promote research culture among the 
students. The study also show that there is a marked increase in the presence of obstacles that hinder the students’ 
engagement in research activities, and participation in scientific conferences.  Based on the results of the study, the 
researcher suggest some major mechanisms proposed to activate the role of the University of Ha'il in activating the 
research culture and promoting the student participation. (Keywords: Scientific conferences, culture of scientific 
research, and higher education). 

 مقدمة:
دول يمثل البحث العلمي هاجسًا قديمًا متجددًا لدى ال 

ن تفاوتت قيمته المضافة وعائده  على اختالف مستوى تقدمها، وا 
قرًا في يقين جل القومي، ومردوده الحضاري إال أنه بات مست

العصر هو العلم وأن المعرفة هي البوابة  المجتمعات أن سمة
األساسية لالقتصاد، وأن التعليم على وجه العموم والتعليم العالي 

ل المحوري لتفاعل األطراف على وجه الخصوص هو المدخ

الناجزة في رقي البحث العلمي ونهضته وتعزيز مقومات تطوره 
 الدائم.

وبحكم ما شهدته المملكة العربية السعودية من تطور 
غير مسبوق في التعليم العالي وانتشار تأسيس الجامعات في 
جل المناطق تنامت طموحات تطوير البحث العلمي مستندة إلى 

ة السياسية ودعمها المادي والمعنوي وملبية لتنامي توافر اإلراد

T 



 سعود بن عيسى النايف  

74 
 

الطلب على البحث العلمي من قطاعات المجتمع اإلنتاجية 
 والخدمية.

وأدى ذلك إلى بروز حزمة من المؤشرات والممارسات 
الدالة على زيادة الثقة المجتمعية بأهمية البحث العلمي وتدشين 

بين مؤسسات  مشروعات نوعية تعكس نمطًا من أنماط الشراكة
المجتمع وهيئاته وقطاعاته العامة والخاصة في التمويل والتعاون 
والتنسيق في محاولة لتفعيل دور البحث العلمي ومساهماته في 

 الوفاء بمتطلبات التنمية. 
في سياق متصل احتلت الجامعات السعودية المكانة 
األبرز في قائمة المؤسسات المعنية بالبحث العلمي وروافده ، 

ثقافة البحث العلمي ودعم وتوالت البرامج الهادفة إلى تعزيز 
صناعته على مستوى الكوادر المؤهلة والمتخصصة من منسوبي 
تلك الجامعات مثل برامج األبحاث الممولة ، والمشروعات 
البحثية الموجهة، والشراكات مع المراكز البحثية إقليميًا ودوليًا، 

س معاهد الدراسات االستشارية ومراكز التميز، والتوسع في تأسي
، وبرامج كراسي البحث وغيرها من المبادرات ذات الصلة 

 الوثيقة بميدان البحث العلمي واإلنتاج المعرفي.
ذا كانت هذه البرامج والمشروعات تستهدف دعم ا  و 

جهود أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات 
لة تستهدف الطالب السعودية فإن وزارة التعليم العالي في محاو 

التعليم العالي طلبة ًا سنويًا يسمى المؤتمر العلمي لمؤتمر أسست 
بالمملكة العربية السعودية وفق رؤية تسعى ألن يكون مؤتمرًا 
منافسًا للمؤتمرات العالمية المثيلة من حيث جودة التعليم العالي 
للمساهمة في النهضة العلمية للمملكة من خالل توظيف 

علمية في مشاريع بحثية وأعمال إبداعية في حصيلتهم ال
التخصصات المختلفة مع إكساب الطالب مجموعة من 

 المهارات األكاديمية والشخصية.
في عدة أهداف  المؤتمروترجمت رؤية ورسالة ذلك 

تمحورت جميعها حول الطالب وتنمية ثقافتهم البحثية ، ورفع 
والمعرفي  مستواهم العلمي والثقافي، وعرض نتاجهم العلمي

نجازاتهم األكاديمية، وتنمية روح التنافس العلمي لديهم  وا 
كسابهم مهارات الحوار والتواصل والعرض فضاًل عن المهارات  وا 

 القيادية.

وعلى الرغم من انعقاد المؤتمر بشكل دوري لمدة ثالث 
سنوات، وتزامنت النسخة الرابعة مع كتابة التقرير النهائي للبحث 

ت المؤشرات الكمية الدالة على كثافة المشاركات الحالي ، وتنام
الطالبية وتنوعها، على الرغم من ذلك يبقى السؤال مطروحًا 
حول انعكاسات المؤتمر على جهود كل جامعة في دعم 
األنشطة البحثية  لطالبها، ونتاجهم المعرفي وابتكاراتهم ، ومدى 

طط استثمار ذلك البرنامج السنوي في رسم سياسات وبناء خ
مدى ما تعكسه النتائج النهائية من و تحقق أهداف المؤتمر؟ 

ة في البرامج مؤشرات دالة على تطور أحوال الجامعات السعودي
ت التي تتخذها كل جامعة لتفعيل اإلنتاج واألنشطة واإلجراءا

المعرفي لطالبها وتكثيف مشاركاتها في تلك المؤتمرات السنوية 
لمية في تفعيل البحث العلمي ومن ثم يبرز دور المؤتمرات الع

 التعليم العالي . طلبةواإلنتاج المعرفي لدى 
 اإلحساس بمشكلة البحث:

يتبلور إحساس الباحث بمشكلة الدراسة في النقاط  
 التالية:
إن معايشة الباحث للبحث العلمي في رحاب الجامعة  (3

فترة غير قصيرة جعلته يدرك مدى الجهد الالزم 
المشكالت التي تكتنف مسار والمطلوب للتغلب على 

 البحث العلمي.
إن عمل الباحث كعميد لشؤون الطالب ومسؤوليته  (2

المباشرة عن اإلشراف على المشاركات والتنسيق في 
جعلته يشعر بانعكاسات  طلبةإدارة المؤتمر العلمي لل

فعاليات المؤتمر على تحفيز حركة األنشطة البحثية 
اوت في الخطط الطالبية في مختلف الجامعات والتف

 والسياسات واإلجراءات  من جامعة ألخرى.
في إطار التواصل مع الطلبة والطالبات من جميع  (1

الكليات رصد الباحث رغبة ملحة للمشاركة وطرح 
المبادرات واألفكار التي تحتاج من الجامعة تجاوز 
حدود األداء التقليدي إلى طرح برامج نوعية تحتضن 

 وتصقلها. هاوتنميالقدرات الطالبية 
في  -إن تكرار مشاركة الباحث وفق اإلطار النظامي (4

جعلته يرصد نموًا  فعاليات المؤتمر ونسخه الثالث
ملحوظًا في مشاركات بعض الجامعات وتحقيقها 
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 هابعضتضعف مشاركات حين مراكز متميزة في 
مًا حول مدى حرص كل مهاآلخر مما يثير تساؤاًل 

ة وتعزيز اإلنتاج جامعة على توفير مقومات المشارك
 الطالبي أكاديميًا ومعرفيًا.

 
 

 مشكلة الدراسة:
لطلبة دعائمها المؤتمر العلمي  في إطار المنافسة التي يرسي 

التعليم العالي بين الجامعات السعودية تحت شعار " نحو إبداع 
معرفي وجيل قيادي متميز" وفي ظل ما تشهده الجامعات من 

كومية وتمشيًا مع الدور الرئيس تمويل كاف من الميزانيات الح
دراكًا  ألهمية تعزيز البحث العلمي للجامعة في البحث العلمي، وا 

، واستفادة مما تطرحه التجارب العالمية من العناية الطلبة لدى
الغد وعلماء المستقبل، وبعيدًا عن االستغراق في  كباحثي طلبةبال

وعي األطر النظرية تبقى عمليات التشخيص العلمي الموض
ة مهموتقييم الجهود ، وطرح رؤى التفعيل من األمور التطبيقية ال

لطلبة  ثقافة البحث العلميالتي تنعكس بشكل مباشر على تفعيل 
جامعة حائل كنتاج للسياسة التي تبنتها وزارة التعليم العالي في 

التعليم العالي ومع لطلبة االنعقاد السنوي الدوري للمؤتمر العلمي 
ل المؤثرة ذات الصلة بموضوع الدراسة حرص تعدد العوام

الباحث على دراسة حالة جامعة حائل في محاولة لتسليط الضوء 
على األبعاد المختلفة الفاعلة في تعزيز مقومات البحث والمعرفة 

معة ومن ثم يمكن صياغة مشكلة الدراسة في الجا طلبةلدى 
 التساؤل الرئيس التالي:

التعليم لطلبة علمي إلى أي مدى يسهم المؤتمر ال -
العالي بالمملكة العربية السعودية في تفعيل ثقافة 

 الجامعات؟ طلبةالبحث العلمي لدى 
 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

جامعة حائل في  طلبةما أهم العوامل المؤثرة في مشاركة  -3س
 المؤتمرات العلمية؟

ي تبذلها الجامعة لتعزيز ما مدى مالءمة الجهود الت -2س
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ الطلبةمشاركات 

ما رؤية أعضاء هيئة التدريس للجهود التي تبذلها  -1س
 ؟البحثية طلبة الجامعة لتعزيز مشاركات ال

جامعة  طلبةما أهم اآلليات المقترحة لتفعيل مشاركات  -4س
 حائل في المؤتمر العلمي؟

 أهمية الدراسة:
 تكز أهمية الدراسة الحالية على محورين:تر 

 )نظريًا(
 طلبةارتباط الدراسة بالبحث العلمي وكيفية تفعيل أنشطته لدى 

التعليم العالي وتعزيز ثقافته من خالل إجراءات وخطوات محددة 
ومدروسة من قبل الجامعة تلبي أهداف وزارة التعليم العالي من 

ري وأثر ذلك على تنامي بشكل دو  طلبةتنظيم المؤتمر العلمي لل
جهود المؤسسة وتطورها على مدار ثالث سنوات ورصد أبرز 

وكيفية التغلب عليها، ورؤية  طلبةالعوامل المؤثرة على مشاركة ال
أعضاء هيئة التدريس لكيفية تفعيل ثقافة البحث العلمي لدى 

 وتكثيف مشاركاتهم. طلبةال
 )تطبيقيًا(

إلى قيادة جامعة حائل بمجموعة إذ تتوجه نتائج الدراسة الحالية 
نعقاد تسعى لتحقيق االستثمار األمثل لالمن اآلليات التي 

السنوي للمؤتمر العلمي الطالبي في استنبات برامج تتعاون فيها 
قطاعات الجامعة في إطار من التنسيق والتكامل الداعم 

والمبادرات واالبتكارات الطالبية وربط ذلك بمقومات لألبحاث 
التعليمية بما يحسن اآلداء الجامعي على مسار البحث  العملية

الجامعة من خالل ما تنتجه منهجية دراسة حالة  طلبةالعلمي ل
 جامعة حائل.

 أهداف الدراسة:
 تتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:

رصد أبرز المؤشرات الدالة على دور المؤتمر العلمي  (3
ية السعودية في التعليم العالي في المملكة العرب طلبةل

 تفعيل ثقافة البحث العلمي.
 طلبةالتعرف على أهم العوامل المؤثرة في مشاركة  (2

جامعة حائل في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الذي 
 تنظمه وزارة التعليم العالي بالسعودية.

الوقوف على أهم مالمح رؤية أعضاء هيئة التدريس  (1
فة البحث لكيفية تفعيل دور الجامعة في تعزيز ثقا

العلمي لدى طالبها، وتفعيل مشاركاتهم في المؤتمر 
 العلمي.
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استكشاف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في درجة  (4
حسب متغيري الجنس  طلبةتأثير العوامل على ال

 والتخصص.
اقتراح بعض آليات تفعيل دور المؤتمر العلمي في  (5

التعليم العالي  طلبةتفعيل ثقافة البحث العلمي لدى 
 لمملكة العربية السعودية.با

جراءاتها:  منهج الدراسة وا 
نظرًا للطابع الذي تتسم به دراسة الحالة وما تسعى إليه 

جامعة  طلبةمن التعرف على أهم العوامل المؤثرة في انخراط 
حائل في أنشطة البحث العلمي والمجاالت المحددة للمشاركة في 

شاف رؤية المؤتمر العلمي من جهة، ومن جهة ثانية استك
أعضاء هيئة التدريس للواقع الحالي للجامعة وما يجب عمله من 
آليات لتفعيل دور الجامعة في تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى 

نظرًا لذلك فإنه لزم استخدام دراسة الحالة التي تمكن من  لطلبةا
وعالقة مكوناتها بالكل دراسة الموقف الكلي للظاهرة المبحوثة 

( كما تتيح البحث 3.4، 38.2،صالح الفواله )الذي تنتمي إلي
المتعمق عن العوامل التي تحكم سلوك الوحدة "فردًا كان أم 
جماعة أم مؤسسة" عن طريق عدد من األدوات التي توفر 

ب، ت القائمة عن الوضع القائم )فان دالين ديولو البيانا
،3885،231) . 

 ثالثة أجزاء:في هذا اإلطار المنهجي تأتي الدراسة الحالية في 
الجزء األول: اإلطار النظري الذي يتناول الدراسات السابقة 
ومفهوم البحث العلمي وأهم اآلليات الجامعية في تعزيز ثقافته 

، وكذلك ومكوناتها وعالقته بعناصر العملية التعليمية طلبةلدى ال
التعليم العالي  لطلبةتسليط الضوء على فلسفة المؤتمر العلمي 

العربية السعودية وتوقعاته في تفعيل األنشطة  في المملكة
 البحثية الطالبية في الجامعات السعودية.
بعدين  التي ترتكز علىالجزء الثاني: إجراءات دراسة الحالة 

ويتمثل البعد األول في رصد أبرز العوامل أساسيين : 
والمؤسسية( والمعوقات المؤثرة سلبًا على انخراط  –)الشخصية 

ألنشطة البحثية وتنامي دافعيتهم وحرصهم على في ا لطلبةا
 المشاركة في فعاليات المؤتمرات العلمية السنوية.

يتمثل الثاني في استخدام أسلوب المقابلة المقننة مع عينة من 
بالجامعة للتعرف على رؤيتهم حول مدى أعضاء هيئة التدريس 

علمي مالءمة الجهود التي تقدمها الجامعة لتفعيل ثقافة البحث ال
وتعزيز مشاركاتهم في فعاليات المؤتمرات العلمية  الطلبةلدى 

 الطالبية وكذلك أهم مقترحاتهم التطويرية.
الجزء الثالث : استخالص أهم اآلليات المقترحة لتفعيل دور 
جامعة حائل في تعزيز المشاركات البحثية لطالبها في المؤتمر 

 ودية.بالمملكة العربية السع طلبةالعلمي السنوي لل
 :الجزء األول: اإلطار النظري

 أواًل: الدراسات السابقة:
للدراسة الحالية عالقة مباشرة بالعديد من زوايا البحث في البحث 

ليات تطويره مما أفرز كثرة كمية آالعلمي ومقوماته الجامعية، و 
ونوعية  في الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية ولذا 

انتقاء أكثر الدراسات السابقة ارتباطًا حرص الباحث على 
بموضوع الدراسة الحالية متجنبًا العديد من الدراسات ذات 
األهمية في مجال البحث العلمي  في عالمنا العربي والتي 
تناولت مشكالته وميزانياته ، وغياب قيمته المضافة في تطوير 

سات الواقع وعزلته عن دوائر اتخاذ القرار، وغير ذلك من الدرا
التي تناولت البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس 

عرض أهم الدراسات المختارة ذات  ومن ثم يأتيومعوقاته، 
بالبحث العلمي لدى طالب الجامعة على النحو  الصلة الوثيقة

 التالي:
( إلى دراسة المعايير المثالية 2331فرهود،محمد هدفت دراسة )

كاسات هذه المعايير على للتدريس في المرحلة الجامعية وانع
تطوير اآلليات الفعالة في تنشيط البحث العلمي لدى الطالب، 
وأكدت نتائج الدراسة على أن وجود معايير معتمدة للتأهيل 
والتقييم األكاديمي المستمر وتطبيقها بشكل دوري وتحديثها 
بشكل مستمر يؤثر إيجابيًا على سياسة البحث العلمي وتحسين 

كدت على أن وجود هذه المعايير يعد من السمات مخرجاته كما أ
األساسية لجامعات المستقبل والتي تعزز من دور المؤسسات في 
خدمة قضايا البحث العلمي  ودوره في مواجهة مشكالت 

 المجتمع.
(  بحث العالقة بين البحث Artur,2007واستهدفت دراسة )

العليا  العلمي ومستوى المؤسسات اإلطارية في مرحلة الدراسات
ثر أوخاصة البرامج األكاديمية ، وأكدت الدراسة في نتائجها 

البرامج األكاديمية في تطوير البحث العلمي لدى الطالب 
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وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام المؤسسات التي تقدم البرامج 
في برامجها المالءمة التعليمية عامة والدراسات العليا خاصة 

البرامج لتأسيس مهارات البحث  وطبيعة المقررات المكونة لهذه
لدى الطالب في هذه المرحلة كما أوصت  وتطويرها العلمي

 بوضع أطر تقييمية في ضوء هذه المهارات وقياس نموها.
( حول توفير التقنيات الحديثة Artur,2007) وتمحورت دراسة

وأهمية استخدامها في مجاالت البحث العلمي ودور التكنولوجيا 
ساس من مقومات البحث العلمي ودورها في الحديثة كمقوم أ

توفير المعلومات مما يؤدي إلى الحيادية وغزارة المعلومات 
وأوصت الدراسة ضرورة قيام المؤسسات المعنية بالبحث العلمي 
والجهات األكاديمية المتخصصة في هذا المجال بتطوير 

 األدوات والوسائل المستخدمة في البحث العلمي.
توفير المعرفة  عن( 2338، ة التعليم العاليوزار وفي تقرير )

نتاجها،  م دراسة الدور التقليدي للجامعة المتمثل في توفير توا 
المعرفة وآليات إنشاء نسق فعال إلنتاج المعرفة وما يحتاجه من 

نتاجها تحوالت في مراكز صناعة المعرفة )الجامعات ومراكز  وا 
صالح انتاج المعرفة مجااًل ومدخاًل  عدالبحوث( و   لتطوير وا 

التعليم عمومًا والعالي خصوصًا وما تتطلبه اإلستراتيجية الفعالة 
إلنتاج المعرفة من تغيير في المواقف والقيم والحوافز والتقنية 

س روابط بناءة مع المراكز المعنية والمؤسسات يوالقوانين وتأس
وأوصى التقرير بأن من واجب الجامعة  ،والهيئات المجتمعية

ي مشروع إنتاج المعرفة : االختيار الجيد وتوجيهه إلى الدمج ف
التخصص المناسب وتمكينه من االختيار واالنتقال بمرونة عبر 
المسارات التكوينية وتوفير مناهج متجددة وتدريبه على االحتراف 

تاحة ، وا  وتعليمه المشاركة االجتماعيةفي البحث العلمي 
التعليم العالي وتعزيز  ةبالتجهيزات واألدوات الالزمة لتشجيع طل

قدراتهم وتفعيل روح اإلبداع واالبتكار لديهم وتقوية العزيمة 
 والمثابرة واإلصرار على النجاح.

( على دور المجالت Oscar,2009وركزت دراسة )
العلمية في ضبط مهارات البحث العلمي وتفعيل أنشطته 
وتطورها، وأظهرت نتائج الدراسة أثر جودة إدارة المجالت 
العلمية واحترافيتها في تطوير مهارات البحث العلمي ، وأوصت 
الدراسة بتطبيق المعايير الالزمة في نظم النشر والتقييم المتبعة 

ن يكون ية بحيث تأخذ في االعتبار ضرورة أفي المجالت العلم

هناك تقييم واضح للمراحل المختلفة التي تمر بها إجراءات 
 ثر على تفعيل أنشطته.الدراسة والبحث العلمي مما يؤ 

إلى استكشاف ( 2333العتيبي، نوافوهدفت دراسة )
 ثر البحث العلمي على تطوير عناصر العملية التعليميةأ

حيث تناولت الدراسة العالقة بين دالالت مفهوم  ومكوناتها
كما  ،البحث العلمي وعالقته بالعناصر المكونة للعملية التعليمية

تي تواجه العملية التعليمية وأثرها أظهرت الدراسة المعوقات ال
الجوانب التي تتصل بالعناصر  على البحث العلمي وكذلك أهم

وء متطلبات سس المالئمة لتطوير العملية التعليمية في ضواأل
ساليب تطويره وقدمت الدراسة نموذجًا ركائز البحث العلمي وأ

من خالل تطوير  لبةمقترحًا لتفعيل البحث العلمي لدى الط
 صر العملية التعليمية .عنا

( دراسة عن واقع البحث Hanem,2011وأجرى )
ربد بة البكالوريوس في جامعتي مؤتة وا  العلمي من وجهة نظر طل

في األردن وعالقته ببعض المتغيرات حيث استخدم استبانة 
( فقرة توزعت على مجالين هما: توظيف البحث 10تضمنت )

وممارسة  ،كز البحثيةالعلمي في المؤسسات التعليمية والمرا
الطلبة في البحث العلمي، وقد تم التحقق من خصائصها 

 اً ( طالب.41السيكومترية ، ثم تطبيقها على عينة مكونة من )
دارة األعمال في الجامعتين  وطالبة من كليتي العلوم التربوية ، وا 
المذكورتين ، بينت النتائج أن درجة مجالي الدراسة جاءت 

( للمجال 1.33( للمجال األول، )5..2بدرجة متوسطة، )
الثاني، وأظهرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية عند 

(0.05≥a في واقع البحث العلمي في الجامعتين ، من وجهة )
نظر الطلبة تعزى إلى متغيرات : الكلية، ولصالح كلية إدارة 
األعمال، وفرع الشهادة الثانوية ولصالح الفرع العلمي، والمعدل 

والمقبول من جهة  ،وجيد من جهة ،تراكمي: ممتاز، وجيد جداً ال
والجيد، كان من أبرز  ،ولصالح الممتاز والجيد جدا ،أخرى

توصيات الدراسة ضرورة االهتمام بتوظيف البحث العلمي في 
 خطط المساقات الدراسية.
( التي هدفت إلى 2332 ،حالقحمد أوفي دراسة )

كلية التربية بجامعة دمشق من معرفة معوقات إدارة المعرفة في 
وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ، فضاًل عن تقديم مجموعة 
من المقترحات لتطوير واقع إدارة المعرفة، اتبع البحث المنهج 
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الوصفي من خالل العودة إلى األدبيات والبحوث المتعلقة بإدارة 
 المعرفة في المؤسسات التربوية ، واعتمد البحث على استبانة
لرصد معوقات إدارة المعرفة ومقترحات التطوير من وجهة نظر 
أعضاء الهيئة التدريسية ، وقد تم التحقق من صدق االستبانة 
وثباتها، ثم تم تطبيقها في أثناء الفصل الدراسي الثاني من العام 

( عضوًا 05م على عينة مؤلفة من )2338/.233األكاديمي 
( بندًا، 03ت االستبانة من )من أعضاء الهيئة التدريسية ، تألف

( بندًا حول 23( بندًا حول معوقات إدارة المعرفة، و)343
مقترحات تطوير إدارة المعرفة، كما تم قياس أثر متغير الجنس 
والخبرة والمرتبة العلمية في درجة معوقات إدارة المعرفة 

 ومقترحات التطوير.
ة نتائج الدراسة معوقات كبيرة تواجه إدار  توقد أظهر 

المعرفة في كلية التربية جامعة دمشق من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس فيها من أهمها: غياب فرق العمل البحثي، قلة 
كفاية الوسائط اإللكترونية المناسبة للقيام بالبحوث، وضيق وقت 
أعضاء الهيئة التدريسية، وأن هناك فروقًا في تقدير تلك 

يسية من الذكور وألصحاب اإلعاقات لصالح أعضاء الهيئة التدر 
المرتبة العلمية برتبة مدرس وألصحاب الخبرة أقل من خمس 
سنوات، كما قدم األساتذة مجموعة من المقترحات أهمها: 
ضرورة االرتباط بشبكة إلكترونية فيما بين كلية التربية وكليات 
التربية األخرى في القطر وفي الوطن العربي، واإلسهام في 

نشاء مركز إحصائي تابع إنشاء قاعدة فهر  سة عربية مشتركة، وا 
إلى كل قسم في الكلية، وأخيرًا إنشاء مركز إلنتاج البرامج 

 التربوية والتعليمية.
 تعقيب على الدراسات السابقة:

 من العرض السابق يتضح ما يلي:
تشهده الفترة األخيرة في مجال البحث  ثمة اهتمام متنام   (3

لعالي وعالقته بمكونات التعليم ا لبةالعلمي الخاص بط
وعناصر العملية التعليمية واإلطار التنظيمي 
للجامعات واآلليات الالزمة لدعم ثقافة البحث العلمي 

كما في تقرير وزارة التعليم العالي بالجزائر  لبةلدى الط
، والتعرف على واقع البحث العلمي من وجهة نظر 

ظومة كما في دراسة )غانم( والعالقة بين المن لبةالط
التعليمية والبحث العلمي كما في دراسة )العتيبي( 

( Arturومستوى األطر التنظيمية كما في دراسة )
( Oscarودور المجالت العلمية كما في دراسة )

ومعايير التدريس كما في دراسة )فرهود( والتقنيات 
الحديثة وتكنولوجيا العصر كمقوم من مقومات البحث 

( مما يؤكد اهتمام Arturالعلمي كما في دراسة )
المتخصصين والمعنيين وتوصياتهم بضرورة توجيه 
االهتمام الكافي بثقافة البحث العلمي واإلنتاج المعرفي 

 التعليم العالي. لبةلط
أن الدراسات السابقة التي تم عرضها سواء العربية  (2

األجنبية تشترك في نفس دائرة االهتمام في  ومنها أ
لبة وهذا ال لعلمي لدى الطتركيز الضوء على البحث ا

نه حصر شامل من قبل الباحث للدراسات يعني أ
نما عمد  المعنية بتفعيل البحث العلمي في الجامعات وا 
الباحث إلى االكتفاء بعرض الدراسات ذات العالقة 

 التعليم العالي. طلبةالمباشرة ب
الدراسة الحالية مع الدراسات على الرغم من اشتراك  (1

سبل تفعيل ثقافة البحث العلمي لدى  السابقة في مجال
التعليم العالي وعلى الرغم من استفادة الدراسة  طلبة

الحالية من هذه الدراسات إال أنها تختلف عنها من 
 حيث:

اهتمام الدراسة الحالية بالكشف عن األثر المباشر  -
على سياسة  طلبةللمؤتمرات العلمية الخاصة بال
واهتمامها بالمشاركة الجامعة في دعمها للبحث العلمي 

 وتعزيز اإلنتاج وتطويره.
دراسة حالة جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية  -

 وأعضاء هيئة التدريس. طلبةمن وجهة نظر ال
اقتراح اآلليات المناسبة الستثمار جامعة حائل كنموذج  -

للجامعات السعودية لالنعقاد السنوي للمؤتمر العلمي 
 التعليم العالي. الذي تنظمه وزارةالطالبي 

ثانيًا: التعليم الجامعي وتعزيز ثقافة البحث العلمي : المقومات 
 والمعوقات

البحث لغة يعني بذل الجهد في التفتيش عن موضوع 
ما، وجمع المسائل التي تتصل به )المعجم الوسيط( ، والعلم لغة 
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أي  يض الجهل وأنه يعني الدراية بالشيء وتعلمت الشيءقن
ل علم األمر وتعلمه )لسان العرب(، به ويقاعرفته ودربت 

كتشاف الحقائق ث اصطالحًا استقصاء دقيق يستهدف اوالبح
( 3808،30بدر،احمد والقواعد العامة التي يمكن التحقق منها )

 Websterصطالحًا كما جاء في قاموس ، والعلم ا
Dictionary  هو مجموع الحقائق والمعارف المصنفة الناشئة

أن  ((Oxfordوالتجريب ، كما أشار قاموس من المالحظة 
العلم أحد فروع المعرفة الذي يضم حقائق مترابطة مصنفة ثابتة 

 ( .Hornbg,1979:670نسبيًا والتي تمثل قوانين ونظريات )
 مفهوم البحث العلمي:

البحث العلمي بذل الجهد الجاد والنشاط المستمر 
جتماعية وغيرها مستهدفًا فهم الظواهر الطبيعية المادية واال

لتحقيق قدر كبير من السيطرة عليها فضاًل عن ذلك الحصول 
 على قدر كبير من المعرفة في مختلف علوم الحياة.

 التعليم الجامعي:

هو منظومة إلحداث التعليم في أعلى مراحله 
ومستوياته بطريقة مقصودة من خالل مؤسسات حكومية أو 

اآلداب  لبةلم منها الطخاصة هي الكليات والمعاهد العليا ليتع
 والفنون وسائر العلوم.

ولقد شهدت أدبيات التعليم الجامعي على مدار العقود 
السابقة والحالية كثرة وتنوعًا في رسم السياسات وبناء 
اإلستراتيجيات وطرح المبادرات واألفكار الساعية إلى تعزيز 

قدرات البحثية لدى منسوبي الجامعات على اختالف مال
ات، ومحاولة إزالة الفواصل بين األدوار الرئيسية الثالثة المستوي

خدمة المجتمع( واالنسيابية  –البحث العلمي  –التعليم 3للجامعة 
مقومات األدوار الثالثة في منظومة عمل  إدماجة في ونوالمر 

تستوعب جوهر التعليم والتعلم بأساليبه الحديثة والمتجددة التي 
للبحث العلمي والدراسة ترتكز على المضمون الحقيقي 

واالستقصاء وما تتطلبه من تأسيس بنية التفكير العلمي وآليات 

شكالياتها  النظر في قضايا الحياة، وأسلوب معالجة مشكالتها وا 
 وتوظيف ذلك كله في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

وتأتي تلك األطروحات التي يزخر بها فقه التطوير 
المية الناجزة في تحقيق مستويات تجارب العالجامعي في إطار ال

رقى من المخرجات المؤهلة استجابة لمتطلبات التنمية وتعايشًا أ
مع التحديات الحضارية المعاصرة وما يمكن أن ينبثق عنها من 
 تهديدات والدور المحوري للبحث العلمي في كيفية التعامل معها.

لماذا والسؤال الذي يطرح نفسه بشكل متجدد مؤداه : 
نما محليًا أيضًا فيما متتفاوت  قدرة الجامعات ليس فقط عالميًا وا 

بينها في تفعيل ثقافة البحث العلمي رغم وحدة األهداف واللوائح 
 المتضمنة.

إلى البحث في  تحيلهذا التساؤل  نإن اإلجابة ع
 المقومات والمعوقات.

 مقومات البحث العلمي:
الذي يجري في  تتعدد وتتنوع مقومات البحث العلمي 

عبد حمد أصها )مؤسسات التعليم الجامعي وقد لخ  
( في اإلشراف على الرسائل العلمية 503-2333،500،المطلب

)الماجستير والدكتوراه( والتجهيزات والمعامل والمختبرات التي 
تمثل عصب البحث العلمي في مؤسسات التعليم الجامعي، 

، وآليات النشر البحث العلمي والمكتبات الجامعية  لبةوط
 العلمي.

( إلى أن أهم مقومات البحث العلمي في Jean,2008)يؤكد و 
التعليم الجامعي تتمثل في االعتماد على قدر من السياسات 
واإلجراءات المناسبة لتوفير بيئة مواتية للبحث العلمي، ومدى 
االستحسان الذي تلقاه هذه السياسات من جانب العاملين، وما 

حداث درجة ملموسة من ياسات واإلجراءات من إدي غليه الستؤ 
التحسين والتطوير في أسلوب التدريس، والحوافز المناسبة من 

 أجل األداء المتميز.
 للبحثثمة مقومات  هناك ( أن.388،فرجاني )نادر ويضيف

العلمي ترتبط بالعناصر األساسية للبرامج التعليمية والمسارات 
وتطوير ، طلبةيط الفكري للاألكاديمية التي تعمل على التنش

، والتدريب على التفكير الناقد، وتنمية المهارات والمعارف
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قيم  ، وترسيخمالحظة، والحس العلمي واالجتماعيمهارات ال
سهامات البرامج التعليمية في تعزيز األمانة العلمية، مما يرفع إ

 ثقافة البحث العلمي وتفعيل انشطته.

ف المؤسسة الجامعية في ( من أهداMichel,2008وينطلق )
تحديد جملة من المقومات تتمحور جميعها حول حرص الجامعة 
على التخطيط المستقبلي وتحقيق قدر مالئم من االتساق بين 

ي األهداف العامة والفرعية وتوفير محاضن االبتكار وتبن  
جامعة ومؤسسات طر للتعاون بين المبادرات اإلبداع ، وتأسيس أ

 اته.المجتمع وهيئ
( لنجاح استثمار تلك المقومات في Halel,2009ويشترط )

تفعيل ثقافة البحث العلمي توافر قيادات جامعية تمتلك اإلرادة 
والقدرة على استخدام أدوات التخطيط وتوفير اإلجراءات 

ستنبات برامج، وتوفير والسياسات على أرض الواقع وذلك با
 شروط المناخ الداعم لثقافة البحث العلمي.

 قات البحث العلمي:معو 
، 2333حمد عبد المطلب،)أالدراسات بعضحددت  

أهم المعوقات والتحديات التي تواجه  (2333نواف العتيبي،
 البحث العلمي في التعليم الجامعي منها:

هجرة العلماء واستقطابهم من قبل الجامعات العالمية  -
ومراكز البحث الدولية مما يؤثر سلبًا على كثير من 

 الجامعات.
لعلمي لعدم هبوط معدل اإلنتاجية في ميدان البحث ا -

 مهارات البحث العلمي.امتالك بعض الباحثين 
هبوط مستوى التشريعات الخاصة بالبحث العلمي في  -

 الجامعات العربية.
غياب ثقافة المشروعات البحثية وفرق العمل مما أدى  -

 إلى غلبة الطابع الفردي.
فة المطلوبة دون مشكالت تتعلق بالنشر العلمي والكل -

 دعم من الجامعة.

التكنولوجيا المعاصرة االستغالل األمثل  استغاللتدني  -
في ميدان البحث العلمي مما يؤثر على مستوى 

 (.2333عبد المطلب،حمد أإنجازاته )
المعوقات التي تواجه البحث ( 2333العتيبي،نواف ويصنف )

 العلمي إلى خمسة أنواع هي:
لى طبيعة وسمات صعوبات ومعوقات ترجع إ -

 الباحثين.
 صعوبات ومعوقات ترجع إلى المؤسسة نفسها. -
صعوبات ومعوقات ترجع إلى األدوات واألساليب  -

 وأجهزة البحث العلمي.
 .تمويليةصعوبات ترجع إلى نواحي  -
 .صعوبات ترجع إلى نواحي تنظيمية -

 المؤتمر العلمي ودعم ثقافة البحث العلمي:
العالي لدور الجامعات السعودية في وفي إطار دعم وزارة التعليم 

تنظم المؤتمر السنوي  طلبةتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى ال
 التعليم العالي سعيًا لتحقيق األهداف التالية:طلبة العلمي ل
التعليم العالي  طلبةتنمية ثقافة البحث العلمي لدى  -

 بالجامعات السعودية.
امعات الج طلبةرفع المستوى العلمي والثقافي لدى  -

 السعودية.
نجازات  - التعليم العالي  طلبةعرض النتاج العلمي وا 

 والتي ستثري الساحة األكاديمية الطالبية.
 .طلبةتنمية روح التنافس العلمي الشريف بين ال -
مهارات التواصل والحوار والمهارات  طلبةإكساب ال -

 القيادية.
 بةبناء جسور التواصل العلمي واالجتماعي بين طل -

 مملكة المختلفة.مناطق ال
في المؤتمر العلمي الثاني  طلبةوتشير إحصائيات مشاركات ال

 -إلى مايلي:

يوضح األبحاث العلمية واألعمال العينية موزعة على الجامعات السعودية: (3جدول رقم )  
 المجموع حسب الجامعة األعمال الفنية األبحاث العلمية الجامعة

 03 8 82 الجامعة اإلسالمية
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  80  80 

 1  1 جامعة األمير سلطان األهلية بالرياض
 8  8 جامعة األمير محمد بن فهد األهلية بالخبر
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 13 0 7 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
 2  2 جامعة الجوف

 8  8 جامعة الحدود الشمالية
 4 0 1 جامعة الخرج
 08 9 80 جامعة الدمام

امعة الطائفج  18 0 11 
 12 0 11 جامعة القصيم

 14 4 13 جامعة الملك خالد
 12 9 49 جامعة الملك سعود

 88 8 83 جامعة الملك سعود  بن عبد العزيز للعلوم الصحية
 18 11 07 جامعة الملك عبد العزيز

 77 2 19 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
 47 13 07 جامعة الملك فيصل

ة اليمامة بالرياضجامع  1  1 
 40 10 03 جامعة أم القرى

 8 1 1 جامعة تبوك
 88 1 81 جامعة جازان
 10 0 13 جامعة حائل
 8  88 جامعة شقراء
 80  80 جامعة طيبة

 8  8 كليات الرياض لطب األسنان والصيدلة األهلية
 1  1 كليات القصيم األهلية ببريدة

 1  1 كليات سليمان الراجحي
لية األمير فهد بن سلطان األهلية تبوكك  0  0 

 1  1 كلية الباحة األهلية للعلوم
 8 1 1 كلية سليمان فقيه للتمريض والعلوم الطبية بجده

 183 93 403 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل رقم)
 إحصائيات عن مشاركات الطلبة في المؤتمر

 نسبة المشاركات حسب النوع
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

755 
45.24% 
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 (2شكل رقم )
 د المشاركات حسب النوع والجامعاتعد

 

 

 

 
 
 
 

 (1شكل رقم )
 تفاصيل األبحاث العلمية

 تفاصيل األبحاث العلمية: (2جدول )
 طريقة المشاركة

 المجموع ملصق عرض نوع البحث
 83 83  ابتكارات

 2  2 ريادة أعمال
 108 79 70 العلوم األساسية والهندسية

 102 74 74 العلوم اإلنسانية
وم الصحيةالعل  73 78 108 

 403 801 191 المجموع

 :ويتضح من اإلحصائيات السابقة
التعليم العالي عن المؤتمر  لطلبةزيادة المشاركات البحثية  -

 األول.

الجامعات والحرص  لبةتفعيل ثقافة البحث العلمي لدى ط -
 على المشاركة.

 تدني مشاركات جامعة حائل والمراكز التي تحققها. -
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تفاوت الحاد بين عدد المشاركات من جهة ومن جهة ثانية ال - 
دى والسؤال المطروح إلى أي م. مستوى تحقيق مراكز متقدمة 

التعليم العالي على اهتمام يؤثر المؤتمر العلمي السنوي لطلبة 
 .بتهاجامعة حائل بتفعيل ثقافة البحث العلمي لدى طل

 ة.يهذا ما تجيب عنه الدراسة الحال
 ني: دراسة حالة جامعة حائلالجزء الثا

إليه الدراسة الميدانية من  تبغية تحقيق ما هدف
تشخيص واقع استجابة جامعة حائل ألثر المؤتمر العلمي 
الطالبي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي سنويًا وآلياتها في 
تفعيل األنشطة البحثية والمشاركات الطالبية، وحسب اإلجراءات 
والقواعد المنهجية لدراسة الحالة تأتي خطوات هذا الجزء على 

 التالي: النحو
جامعة  طلبةستكشاف أهم العوامل المؤثرة في مشاركة أواًل: ا

 حائل في المؤتمرات العلمية اتبعت الدراسة اإلجراءات التالية:
 أداة الدراسة:

استبيان العوامل المؤثرة على األنشطة البحثية والمشاركات 
 الطالبية . وقد مر بناء هذا االستبيان بالمراحل التالية:

اإلفادة من الخبرة الجامعية في تعزيز على ضوء  (3
وكذا المؤشرات النظرية  طلبةالثقافة البحثية لل

المستخلصة من اإلطار النظري للدراسة الحالية حول 
مقومات البحث العلمي ومعوقاته تم صياغة مجموعة 

 من العبارات اإلجرائية الكاشفة عن العوامل المؤثرة.

متخصصين تم عرض االستبيان على مجموعة من ال (2
في التربية وعلم النفس للتعرف على آرائهم حول فقرات 

ة فقرات ستبيان ومدى وضوح الصياغة ومالءماال
االستبانة لقياس ما وضعت لقياسه ، وحسب ما 
أسفرت عنه آراء المحكمين تم تعديل صياغة بعض 
العبارات كما تم حذف العبارات التي حصلت على 

من أصل عشرين  موافقة أقل من خمسة عشر محكماً 
%( عرض عليهم االستبيان وتكون 05محكمًا بنسبة )

( فقرة موزعة 13االستبيان في صورته النهائية من )
على ثالثة أبعاد هي البعد الشخصي، المساندة 

 اللوجستية، المعوقات.
لحساب صدق العبارات طبقت االستبانة على عينة  (1

 م حساب معامالت االرتباط بين درجةاستطالعية وت
كل فقرة والدرجة الكلية لالستبانة وكانت جميع 

 (.3.33رتباط دالة عند مستوى )معامالت اال
ت وأسفر  .لحساب الثبات تم استخدام معامل ألفا  (4

 الثبات الكليالنتائج عن ثبات جميع األبعاد وبلغ 
(3..0). 

 عينة الدراسة:
جامعة حائل وتم اختيار العينة  طلبةأجريت الدراسة على 

عشوائية من الكليات النظرية والعملية وبلغ مجموع العينة  بطريقة
 يوضحها الجدول التالي: وطالبة ( طالباً 321)

 بنات( –توزيع أفراد العينة حسب الكليات والجنس )بنين : (1جدول رقم)
 أنثى ذكر المجموع النوع الكلية

 11 8 10 السنة التحضيرية
27.7%  10.0%  133%  

 74 70 1 كلية الطب
1.7%  92.4%  133%  

 9 4 1 كلية الهندسة
11.7%  44.4%  133%  

 9 4 1 كلية علوم الحاسب
11.7%  44.4%  133%  

 1 3 1 كلية الصيدلة
133%  3%  133%  

 1 3 1 كلية طب األسنان
133%  3%  133%  

 1 3 1 كلية العلوم
133%  3%  133%  

 0 3 0 كلية التمريض
133%  3%  133%  
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يةكلية الترب  10 3 10 
133%  3%  133%  

 7 3 7 كلية اآلداب
7 3 7 

 180 70 13 المجموع
43.7%  19.0%  133%  

 نتائج تطبيق االستبانة
 البعد األول : الدوافع الشخصية :

 بيان التكرارات ونسبتها المئوية الستجابات أفراد العينة حول عبارات البعد األول: (4جدول رقم)
أدريال  ال نعم العبارة م  % مج ت  % مج ت  % مج ت  المجموع 

ال أجد الوقت الكافي للمشاركة في  1
.المؤتمرات  133 77.9%  12 10.2%  18 9.8%  103 

أهتم بدراستي فال مجال للبحث العلمي أو  8
.المشاركات المعرفية  98 71.0%  84 12.7%  10 13.3%  189 

نسمع كثيراً عن االبتكارات ولكن ال  0
.هانعرف طريق  21 71.4%  80 17.7%  88 17.9%  103 

.أشعر بأنه ال فائدة من تلك المشاركة 4  78 11.4%  42 07.9%  13 7.7%  103 

أمتلك هوايات تمكنني من المشاركة لكن  1
.ال أشعر بأهميتها  77 18.2%  41 08.0%  19 11.3%  187 

 أعتقد أنني لن أضيف جديداً في تلك 7
.المؤتمرات  74 49.7%  49 02.3%  17 18.4%  189 

الكليات العملية هي األنسب لالبتكارات  7
%48.0 11 واالختراعات  43 03.2%  01 87.9%  103 

أرى أن تقتصر المشاركة على الكليات  2
.النظرية  13 02.0%  40 00.0%  07 87.9%  189 

%17.1 70.1 المجموع  01.7 87.7%  83.0 11.7%  133%  

 يتضح من الجدول السابق :
نحو المشاركة في  طلبةواضح في دافعية ال يوجد تدني (3

األنشطة البحثية إذ بلغ متوسط اإلجابة بنعم على 
( بنسبة 01.3العوامل المؤثرة سلبًا على المشاركة )

 %(. من جملة أفراد العينة.50.5)
تشير المؤشرات الدالة على تأثير العوامل الشخصية  (2

في األنشطة البحثية الخاصة  طلبةعلى مشاركة ال
 المؤتمر العلمي على النحو التالي:ب

 %(.00.8ال أجد الوقت الكافي للمشاركة ) -
أهتم بدراستي فال مجال للمشاركة في أنشطة البحث  -

 %(.03.1العلمي )
نسمع كثيرًا عن االبتكارات ولكن ال نعرف طريقها  -

(05.4.)% 
 %(.55.4شعر بأنه ال فائدة من تلك المشاركة )أ -

لمشاركة لكن ال أشعر أمتلك هوايات تمكنني من ا -
 %(...52بأهميتها )

أعتقد أنني لن أضيف جديدًا في تلك المؤتمرات  -
(48.0.)% 

واضحًا حول عبارتين من أظهرت عينة الدراسة ترددًا  (1
حول  واضح عبارات البعد األول فلم تستطع تكوين رأي

أي التخصصات أولى بالمشاركة البحثية حيث جاءت 
يات العملية هي األنسب االستجابات حول عبارات الكل

%( ال ، ..13%( نعم، )42.1لالبتكارات بنسبة )
%( ال أدري ، وحول عبارة أرى أن تقتصر 20.8و)

المشاركة على الكليات النظرية جاءت استجابات أفراد 
%( ، 11.1%( وبال بنسبة )...1العينة بنعم بنسبة )
 %(.20.8وبال أدري بنسبة )
 ندة والدعم اللوجستي:البعد الثاني: الخدمات المسا

 الثانيبيان التكرارات ونسبتها المئوية الستجابات أفراد العينة حول عبارات البعد : (5جدول رقم)
 % مج ت  % مج ت  % مج ت  المجموع ال أدري ال نعم العبارة م
%77.7 27لم يتدربوا على ثقافة البحث  لبةمعظم الط 1  80 17.2%  83 11.1%  189 
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.العلمي  

لم أتلق اإلعداد الكافي في مراحل التعليم  8
.السابقة  20 70.2%  03 80.1%  17 10.1%  103 

؟.ال أعرف كيف أشارك ، ولماذا 0  23 78%  02 01%  13 18%  182 

ال تلقى المشاركة دعم األساتذة في  4
.المحاضرات  71 12.1%  01 84%  80 17.2%  189 

ال توجد التجهيزات والخامات التي  1
.للمشاركة في األعمال البحثية تدفعني  72 18.0%  07 87.7%  87 83%  103 

ما تقدمه الجامعة من تسهيالت للمشاركة  7
.جداً  اً يعد ضعيف  70 42.1%  01 87.9%  08 84.7%  103 

ال توجد مقررات تعزز ثقافة البحث  7
.العلمي في كليتي  18 43%  19 41.1%  19 14.7%  103 

ية حتى تعقد الجامعة مؤتمرات طالب 2
.تتعرف على أهميتها  13 02.1%  42 07.9%  08 84.7%  103 

%10.7 79.7 المجموع  07.0 89.7%  84.1 17.2%  133%  

 يتضح من الجدول السابق :
يوجد تدني واضح في مستوى الخدمات المساندة  (3

واللوجستية التي تقدمها الجامعة لتعزيز ثقافة البحث 
الطالبية في وتفعيل المشاركات  طلبةالعلمي لدى ال

بلغ  حيثالمؤتمر العلمي الذي تعقده الوزارة سنويًا 
%( 51.0( بنسبة )08.0متوسط استجابات العينة )

 من جملة أفراد العينة.
أن المؤشرات الدالة على خدمات المساندة ألنشطة  (2

البحثية والمشاركة في المؤتمرات العملية تتضح  طلبةال
 من خالل االستجابات التالية:

لم يتدربوا على ثقافة البحث  طلبةلمعظم ا -
 %(.00.0العلمي )

لم أتلق اإلعداد الكافي في مراحل التعليم  -
 %(...01السابقة )

 %(.02ال أعرف كيف أشارك ، ولماذا ) -
تدفعني ال توجد التجهيزات والخامات التي  -

 %(.352.1للمشاركة 
ما تقدمه الجامعة من تسهيالت للمشاركة  -

 (.%8..4جدًا ) اً يعد ضعيف
ترددًا واضحًا حول بعض  طلبةأظهرت استجابات ال (1

عبارات البعد الثاني فلم تستطع تكوين رأي واضح 
)ال توجد مقررات تعزز ثقافة البحث  عبارة  حول

%( بنعم وأجاب 43حيث أجاب ) العلمي في كليتي(
 %( بال أدري.5%( بال ، وأجاب )45)

 ائل: البعد الثالث: معوقات البحث العلمي في جامعة ح
 بيان التكرارات ونسبتها المئوية الستجابات أفراد العينة حول عبارات البعد الثالث: (0جدول رقم)

 % مج ت  % مج ت  % مج ت  المجموع ال أدري ال نعم العبارة م

يتم اإلعالن عن محاور المؤتمر بشكل  لم 1
.كاف    77 73.81 01 84.8%  83 11.7%  182 

ضعيفة وال تتوافر فيها المكتبة في كليتي  8
.اإلمكانات المناسبة  72 73%  81 19.8%  87 83.2%  103 

توجد في الجامعة خدمات الدعم ال  0
.المعنوي للمشاركة في المؤتمرات  71 12.1%  02 89.1%  17 18.4%  189 

يتم اإلعالن عن المشاركة في وقت  4
.متأخر جداً   74 17.9%  01 87.9%  81 17.8%  103 

يرون أن المنافسة غير  لبةلطكثير من ا 1
.شفافة  71 13.2%  01 84.8%  08 81%  182 

7 
أتحمل مسبقاً االتفاق على البحث ولست 
متأكداً من صرف الجامعة لهذه 
.المستحقات  

71 13.2%  07 82.9%  87 83.0%  182 

الحوافز المادية التي تقدمها الجامعة غير  7
.كافية  70 42.1%  01 80.2%  07 87.7%  103 

كثرة األعباء المالية تعوقني عن  2
.المشاركة  71 74.0%  49 02%  19 14.7%  189 
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.ال توجد مكتبة في كليتي 9  71 47.9%  40 00.1%  87 83%  103 

ال يوجد اهتمام من قبل إدارة الكلية لهذه  13
%47.9 71 المؤتمرات  02 89.8%  01 80.2%  103 

العام في الجامعة ال يعد الطالب المناخ  11
اً.علمي اً ثباح  17 44.1%  13 09.4%  81 17.1%  187 

النوادي الطالبية ال تولي تلك  18
.المشاركات األهمية الكافية  14 41.1%  02 89.8%  02 89.8%  103 

10 
نشغالي بتلك األنشطة البحثية يسبب لي ا

الكثير من المشكالت اإلدارية كالغياب 
... 

14 41.1%  11 48.0%  81 17.8%  103 

لجامعة من يساعدني في كيفية توفر ا 14
%43.0 18 المشاركة  07 82.7%  43 01%  189 

%13.1 70.1 المجموع  07.9 89.7%  89 83.8%  133%  

 يتضح من الجدول السابق :
في وجود المعوقات التي تعوق  ارتفاع ملحوظهناك  (3

عن االنخراط في األنشطة البحثية والمشاركة  طلبةال
إذ بلغ متوسط اإلجابة  في مسارات المؤتمرات العلمية

( بنسبة 01.3بنعم على عبارات هذا البعد )
 %( من جملة أفراد العينة.53.3)

جامعة حائل عن  طلبةأن أبرز المعوقات التي تعوق  (2
المشاركة في األنشطة البحثية المؤهلة للمشاركات 

 النهائية في فعاليات المؤتمرات العلمية هي :
 بشكل كافعالن عن محاور المؤتمر اإل لعدم -

(03.2.)% 
مكانات المناسبة كليتي ضعيفة وال تتوافر فيها اإل المكتبة في

(03.)% 
ال توجد في الجامعة خدمات الدعم المعنوي للمشاركة في 

 %(.3..5المؤتمرات )
 %(.50.8يتم اإلعالن عن المشاركة متأخر جدًا _

 %(...53يرون أن المنافسة غير شفافة ) لبةكثير من الط
بقًا اإلنفاق على البحث ولست متأكدًا من صرف أتحمل مس

 %(.5..53الجامعة لهذه المستحقات )
 %(.5..4الحوافز المادية التي تقدمها الجامعة غير كافية )

كثرة األعباء المالية تعوقني عن المشاركة  -
(40.1.)% 

 %(.40.8ال توجد مكتبة في كليتي ) -
تمرات ال يوجد اهتمام من قبل إدارة الكلية بهذه المؤ  -

(40.8.)% 
أظهرت استجابات العينة ترددًا واضحًا حول بعض  (2

عبارات البعد الثالث فلم تستطع تكوين رأي واضح 
العام في الجامعة ال يعد الطالب حول تأثير : المناخ 

%( 44.3( بنسبة )50حيث أجاب بنعم ) اً باحث
%( وأجاب بال أدري 18.4( بنسبة )53وأجاب بال )

. وعن عبارة : النوادي %(30.5( بنسبة )23)
الطالبية ال تولي تلك المشاركات األهمية الكافية حيث 

%( 43.5( بنسبة )54بلغ متوسط االستجابة بنعم )
( بنسبة .1%( وال أدري )28.2( بنسبة ).1وال )

(21.2.)% 
نشغالي بتلك األنشطة البحثية سبب لي وفي عبارة : ا

ابة بنعم الكثير من المشكالت حيث بلغ متوسط االستج
%( 42.1( بنسبة )55%( ، وال )43.5( بنسبة )54)

 %(.30.2( بنسبة )23وال أدري )
وفي عبارة : توفر لي الجامعة من يساعدني في كيفية 

( بنسبة 52المشاركة بلغ متوسط االستجابة بنعم )
%( وبال أدري 0..2( بنسبة )10%( وبال )43.1)
 %(.13( بنسبة )43)

 البعد األولعبارات الكليات النظرية والعملية حول  طلبةة اإلحصائية للفروق بين الدالل: (0جدول رقم )
 ال أدري ال نعم المجموع البعد األول التخصص

 97 14 87 17 علمي
12.2%  87.2%  14.4%  133%  

 88 4 7 11 أدبي
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13%  01.2%  12.8%  133%  

 119 12 00 72 المجموع
17.1%  87.7%  11.1%  133%  

 للفروق بين طلبة الكليات النظرية والعملية حول عبارات البعد األول اختبار مربع كاي: (.) قمر جدول 
(3.31مستوى الداللة ) مستوى الداللة ثنائي الطرفين درجات الحرية قيمة مربع كاي  

 غير دالة 3.718 8 3.173

 من الجدول السابق يتضح:
 الكليات  ةطلبحصائية بين ه ال توجد فروق ذات داللة إأن

الكليات العملية حول عبارات البعد األول  طلبة النظرية و
 "الدوافع الشخصية" 

 البعد األولعبارات حول  الطالباتو  الطالبالداللة اإلحصائية للفروق بين : (8جدول رقم )
 المجموع ال أدري ال نعم النوع

 17 13 17 89 ذكر
11.79%  03.07%  17.27%  133%  

 74 11 19 44 أنثى
19.47%  81.72%  14.27%  133%  

 103 81 07 70 المجموع
17.11%  87.79%  17.11%  133%  

 للفروق بين الطالب والطالبات حول عبارات البعد األول اختبار مربع كاي: (33م )قجدول ر 

(3.31مستوى الداللة ) مستوى الداللة ثنائي الطرفين درجات الحرية قيمة مربع كاي  
 غير دالة 3.720 8 3.770

 يتضح من الجدول السابق :
 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنين 

والبنات )متغير الجنس( حول عبارات البعد األول "الدوافع  -
 الشخصية".

 البعد الثاني عبارات الكليات النظرية والعملية حول طلبةالداللة اإلحصائية للفروق بين : (33جدول رقم )
د األولالبع التخصص  ال أدري ال نعم المجموع 

 97 17 87 14 علمي
11.7%  87.2%  17.1%  133%  

 88 4 2 13 أدبي
41.1%  07.4%  12.8%  133%  

 119 81 04 74 المجموع
10.2%  82.7%  17.7%  133%  

 لثانيللفروق بين طلبة الكليات النظرية والعملية حول عبارات البعد ا اختبار مربع كاي: (32م )قجدول ر 
(3.31مستوى الداللة ) مستوى الداللة ثنائي الطرفين درجات الحرية قيمة مربع كاي  

 غير دالة 3.789 8 3.987

 من الجدول السابق يتضح:
 الكليات  طلبةأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 الكليات العملية حول عبارات البعد الثاني طلبة النظرية و
 .التي تقدمها الجامعة" "الخدمات المساندة

 حول عبارات البعد الثانيالطالب والطالبات الداللة اإلحصائية للفروق بين : (31جدول رقم )
 ال أدري ال نعم المجموع البعد األول التخصص

 14 7 81 87 ذكر
42.1%  02.9%  10%  133%  

 71 11 17 40 أنثى
17.0%  88.7%  83%  133%  

 189 88 02 79 المجموع
10.1%  89.1%  17.1%  133%  
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 للفروق بين الطالب والطالبات حول عبارات البعد الثاني اختبار مربع كاي: (34) رقمجدول 
(3.31مستوى الداللة ) مستوى الداللة ثنائي الطرفين درجات الحرية قيمة مربع كاي  

 غير دالة 3.188 8 4.818

 من الجدول السابق يتضح:
 داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس أنه ال توجد فروق ذات 

 )بنين / بنات( حول عبارات البعد الثاني. -

 الكليات النظرية والعملية حول عبارات البعد الثالث طلبةالداللة اإلحصائية للفروق بين : (35جدول رقم )
 ال أدري ال نعم المجموع البعد األول التخصص

 97 81 87 49 علمي
13.1%  87.2%  81.7%  133%  

 81 4 7 13 أدبي
47.7%  00.0%  19%  133%  

 112 81 04 19 المجموع
13%  82.2%  81.8%  133%  

 للفروق بين طلبة الكليات النظرية والعملية حول عبارات البعد الثالث اختبار مربع كاي: (30) رقمجدول 

(3.31)مستوى الداللة  مستوى الداللة ثنائي الطرفين درجات الحرية قيمة مربع كاي  
 غير دالة 3.277 8 3.871

 يتضح من الجدول السابق:
  طلبةأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

الكليات العملية حول عبارات البعد  طلبة الكليات النظرية و -
 الثالث : معوقات المشاركة في األنشطة البحثية"

 حول عبارات البعد الثالثلطالبات الطالب واالداللة اإلحصائية للفروق بين : (30جدول رقم )
 ال أدري ال نعم المجموع البعد األول التخصص

 14 2 83 87 ذكر
42.1%  07%  14.2%  133%  

 71 19 12 02 أنثى
13.7%  84%  81.0%  133%  

 189 87 02 74 المجموع
49.7%  89.1%  83.9%  133%  

 لطالبات حول عبارات البعد الثالثللفروق بين الطالب وا اختبار مربع كاي: (.3) رقمجدول 
(3.31مستوى الداللة ) مستوى الداللة ثنائي الطرفين درجات الحرية قيمة مربع كاي  

 غير دالة 3.170 8 0.111

 يتضح من الجدول السابق:
الطالب والطالبات أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

ي األنشطة حول عبارات البعد الثالث : معوقات المشاركة ف
 البحثية"

ثانيًا : رؤية أعضاء هيئة التدريس لجهود الجامعة في تفعيل 
 ثقافة البحث العلمي والمشاركات الطالبية في المؤتمر:

جزء لإلجابة عن سؤال: ما مدى تسعى الدراسة في هذا ال
مة الجهود التي تبذلها الجامعة لدعم األنشطة البحثية مالء

ا من وجهة نظر أعضاء هيئة ، وكيف يمكن تفعيلهطلبة لل
 التدريس؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل ، وحسب الخطوات المنهجية للدراسة، 
سلوب األنسب المقابلة نظرًا ألنه األ أسلوبالباحث  استخدم

 ناسبتهاللحصول على البيانات أو المعلومات المستهدفة، ولم
من  لحجم العينة نظرًا لصغرها فضاًل عما يوفره أسلوب المقابلة

استجابات أكثر وضوحًا ودقة من  إلىتفاعل وتواصل يؤدي 
خالل إتاحة الفرصة للمقابل لتتبع االستجابات غير الكاملة ، 

  .وللمقابل ان يشرح ويوضح
 إعداد دليل المقابلة:

 مر إعداد المقابلة بالخطوات التالية:
قام الباحث بصياغة نوعين من األسئلة : أسئلة محددة  -

يها أسئلة توضيحية تستخدم للتعرف االستجابات يل
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على بعض الجوانب التفسيرية إلجابات أفراد العينة 
 حين الحاجة إلى ذلك.

عرض الباحث استمارة المقابلة على خمسة من أساتذة  -
القياس والتقويم بجامعة حائل وأجريت بعض التعديالت 

 على ضوء مناقشاتهم.
ن قام الباحث بإجراء مقابلة تجريبية مع خمسة م -

وعلى ضوء نتائج التجربة تم تغيير أساتذة الجامعة 
ترتيب بعض األسئلة وتعديل المساحات المخصصة 

 .لالستجابات 
 العينة:

( من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 03أجريت المقابلة مع )
وقد تم شملت منسقي الكليات للمشاركة في فعاليات المؤتمر 

حيث أسفرت عن النتائج  تسجيل استجابات أفراد العينة وتحليلها
 التالية:
مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن جهود الجامعة  (3

في المؤتمرات العلمية الذي  طلبةفي دعم مشاركة ال
 تنظمه الوزارة سنويًا.

 وتشير االستجابات إلى :
 من حيث الجهود والدعم الجامعي: -

  م الجهود التي تبذلها الجامعة مع أهداف تالءتال
المؤسسي للجامعة في تفعيل ثقافة  المؤتمر والدور

، وأن ما يحدث طلبة البحث العلمي لدى ال
ضعيف جدًا إذا ما قورن باإلجراءات واآلليات 

 التي تتخذها العديد من الجامعات السعودية.
 من حيث التوقيت: -

  تأتي التعميمات واإلعالنات إلى الكليات في وقت
 متأخر بما ال يتيح المشاركة المتأنية.

 ث المجاالت:من حي -
  مجاالت المؤتمر جيدة وكافية الستيعاب

 من كافة الكليات والتخصصات. طلبةمشاركات ال
 من حيث التهيئة للمشاركة: -

  العديد من كليات الجامعة حديثة النشأة ومشغولة
فها عن التخطيط للمشاركة في حين بأمور تصر 

ن باقي الكليات تتفاوت في وضع البرامج أ
 .التحضيرية للمشاركة

 من حيث التنسيق والتواصل: -
  مجهودات مقدرة  الطلبةتبذل بعمادة شئون

وواضحة للتواصل مع المنسقين ولكن غياب 
 الدعم المادي يؤثر سلبًا على مسار اإلجراءات .

 من حيث الدعم المادي: -
  وفرت الجامعة دعمًا ماديًا مناسبًا في المؤتمر

الثاني في المؤتمر  وتراجع هذا الدعم األول
نعكس سلبًا على نسبة لثالث والرابع مما ااو 

 ركات ودافعية أعضاء هيئة التدريس.المشا
 

 تفسير النتائج:
 تتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية فيما يلي:

نحو المشاركة في  طلبةيوجد تدني واضح في دافعية ال (3
إذ بلغ متوسط اإلجابة بنعم على  األنشطة البحثية

( بنسبة 01.3المؤثرة سلبًا على المشاركة )العوامل 
وأكدت نتائج نفس  %(. من جملة أفراد العينة.50.5)

ال يجدون الوقت الكافي للمشاركة  لطلبةالبعد على أن ا
بالدراسة وال يعرفون طريقة االبتكارات وال ويهتمون 

يشعرون بأهميتها ويعتقدون أنهم لن يضيفوا جديدًا 
وعملية( أألولى )نظرية وأنقسموا حول الكليات ا

 بالمشاركة.
هتمت ا -في حدود علم الباحث –وحيث ال توجد دراسات سابقة 

للبحث العلمي حتى يتسنى مقارنة  الطلبةبتشخيص دافعية 
ستثناء دراسة غانم وآخرون التي با الدراسة الحاليةنتائجها بنتائج 

 تتفق نتائجها في جزء منها مع نتيجة الدراسة الحالية.
تفسير هذه النتيجة يعتمد بشكل أساسي على اإلطار  ه فإنوعلي

النظري والمؤشرات العامة التي تؤكد ضعف البرامج سواء في 
التي تؤدي إلى تكريس  – الجامعي مأ التعليم ما قبل الجامعي

مفاهيم البحث العلمي وترسيخ القناعة بأهميته، وغرس وتعزيز 
ة التعليمية السائدة لدى مهاراته.، وقد يكون السبب في ذلك الثقاف

التي تكرس مفهوم النجاح بالمفهوم القاصر في االنتقال  لبةالط
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من مستوى إلى مستوى أعلى ورفع المعدل دون النظر إلى أي 
 نشاط آخر مهما كانت أهميته.

يوجد تدني واضح في مستوى الخدمات المساندة  (2
واللوجستية التي تقدمها الجامعة لتعزيز ثقافة البحث 

وتفعيل مشاركاتهم في المؤتمرات  طلبةلمي لدى الالع
( 08.0حيث بلغ متوسط استجابات العينة )العلمية 
أكدت نتائج و  %( من جملة أفراد العينة.51.0بنسبة )

لم يتلقوا اإلعداد الكافي في  طلبةنفس البعد على أن ال
مراحل التعليم العام ولم تدربهم الجامعة على ثقافة 

 تقدم لهم تسهيالت المشاركة إال البحث العلمي ، وال
بشكل ضعيف جدًا ، فال يعرفون كيف يشاركون وال 

هيزات والخامات الداعمة للمشاركة. وتتفق التج نيجدو 
هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي 
أكدت نتائجها على االنعكاسات السلبية لتدني تطبيق 

م األكاديمي على المعايير المثالية في التدريس والتقيي
( 2331فرهود، محمد تنيشط قدرات البحث العلمي )

ومدى توفير التقنيات الحديثة وتسخيرها في خدمة 
( واختزال آداء الجامعة Artur,2007البحث العلمي )

في األدوار التقليدية وغياب اآلليات الفعالة في إنشاء 
وزارة التعليم نسق فعال إلنتاج المعرفة )

، وغياب دور المجالت العلمية ( 2338،العالي
( ويمكن Oscar,2009الطالبية كما في دراسة )

تفسير هذه النتيجة في ضوء ما أشار إليه اإلطار 
النظري من ضرورة توافر التخطيط السليم الذي يعكس 
قناعات القيادات الجامعية بأهمية دور الجامعة في 

بير تخاذ التدالبة واتفعيل ثقافة البحث العلمي لدى الط
واإلجراءات التي تستثمر مقومات البحث العلمي في 
الجامعة وتحد من الصعوبات والمعوقات التي تعيق 

 حركته.
في وجود المعوقات التي تعيق  ارتفاع ملحوظ هناك (1

عن االنخراط في األنشطة البحثية والمشاركة  طلبةال
إذ بلغ متوسط اإلجابة  في مسارات المؤتمرات العلمية،

( بنسبة 01.3ارات هذا البعد )بنعم على عب
وأكدت نتائج نفس  %( من جملة أفراد العينة.53.3)

البعد على تأخر اإلعالن عن المؤتمر داخل الجامعة 
، وضعف المكتبات ، وغياب الدعم المادي والمعنوي، 
وتدني الثقة في شفافية المنافسة، وعدم الجزم بحصول 

الة الطالب ومشرفه على مستحقاته المالية في ح
اإلنفاق الذاتي مسبقًا، وضعف اهتمام إدارة بعض 

الكلية في فعاليات المؤتمر.  طلبةالكليات بمشاركة 
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

(Hanem,2011 من نتائج تؤكد تدني واقع البحث )
لوريوس في جامعتي العلمي من وجهة نظر طلبة البكا

وزارة توصلت إليه )ربد باألردن، وكذا ما مؤتة، وا
( من أن ضرورة تبني 2338، التعليم العالي

إلنتاج المعرفة وما  فعاليةاستراتيجيات جديدة تتسم بال
تقتضيه من تغير في المواقف والقيم والقوانين والحوافز 
المادية والمعنوية، والتقنيات وتأسيس روابط بناءة مع 
القطاعات ذات العالقة وقد يرجع ذلك إلى تجذر 

لمعوقات والصعوبات التي تواجه البحث العلمي في ا
 -المؤسسات الجامعية سواء منها المعوقات التنظيمية

 الشخصية(. -التقنية –المالية  -التشريعية
الكليات  لبةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ط (4

الكليات العملية حول األبعاد الثالثة  لبةالنظرية وط
المساندة والخدمات  -يةلالستبانة ) الدوافع الشخص

المعوقات( ، وتختلف هذه النتيجة مع  -اللوجستية
( التي أكدت على Chanem,2011نتائج دراسة )

وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح كلية إدارة األعمال 
 .لبةوالمعدل التراكمي للط

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنين والبنات  (5
بانة ويفسر عدم وجود فروق حول األبعاد الثالثة لالست

ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغيري الجنس أو 
عام في الجامعة، ونمط ، سيطرة مناخ التخصص

 لبةعن أن ط، وسياسات واحدة فضاًل إداري واحد
طار تعليمي يحكمه التشابه الجامعة تعد مخرجات إل

إن لم يكن التماثل في ثقافته التعليمية والمجتمعية، 
في  لبةستوى االجتماعي االقتصادي للطموتقارب ال

 منطقة حائل وبيئتها المحيطة.
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يوجد تدني واضح في اإلجراءات التحضيرية  (0
في  لبتهاواستعدادات الجامعة لتفعيل مشاركات ط

فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الطالبي من حيث 
الحرص على تحقيق الهدف من انعقاد المؤتمر، 

لمجاالت، وجهود الهيئة وتوقيت اإلعالن وشمولية ا
المشاركة، وآليات التنسيق والتواصل والدعم المادي 

 والمعنوي.
وهي نتيجة منطقية تعبر عن اتساق رؤية أعضاء 

في جامعة حائل وتستمد تفسيرها  لبةهيئة التدريس والط
من البناء المنطقي للمقدمات وارتباطها بالنتائج وقد 

 لبةي مشاركات طالمتوالي فتفسر هذه النتيجة التدني 
لبة جامعة حائل في النسخ الثالث للمؤتمر العلمي لط

التعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي بالمملكة 
 العربية السعودية.

اآلليات المقترحة لتفعيل دور جامعة الجزء الثالث:  
حائل في تعزيز المشاركات البحثية في المؤتمر 

 .العلمي الطالبي
ل بما تناولته الدراسة الحالية من عرض في سياق متص

للدراسات السابقة ، وما تناوله اإلطار النظري من مفهوم البحث 
المحك الرئيس في  ِبعدِّهالعلمي وأهميته المحورية في حياة األمم 

المكانة الحضارية من جهة والفاعل الرئيس في إنجاز  بوؤت
واجهة مستويات التنمية والرقي ، واألسلوب األمثل في م

مشكالت المجتمع، والبوابة الرئيسية لدخول منظومة مجتمعات 
المعرفة ، واالهتمام العالمي بترسيخ اآلليات الجامعية في تفعيل 
حركة البحث العلمي وأنشطته، وما تمتلكه الجامعة من مقومات 

جهه الجامعة أيضا االبحث العلمي إن أحسن استثمارها، وما تو 
يات مسئولة عن تذليلها وتحويلها من معوقات وصعوبات وتحد

 إلى فرص.
وانطالقًا من تطلعات القيادة السياسية في ترسيخ صناعة  -

البحث العلمي في الجامعات السعودية التي انتشرت عبر 
 ربوع الوطن 

دراكاً  - وظيفتها في البحث العلمي  أداءلمسئولية الجامعة في  وا 
 المستقبل. بوصفهم قيادات لبةوتفعيله لدى منسوبيها من الط

واستثمارًا لما يتميز به تمويل الجامعات من ميزانيات  -
 حكومية كافية حسب طلب الجامعات، 

واستفادة من حرص وزارة التعليم العالي على تدشين البرامج  -
العلمية والمحافل السنوية إلشاعة مناخ المنافسة والتحفيز، 

ات واستلهامًا لرؤية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في آلي
في فعاليات  لبةالدعم الواجب توافرها لتفعيل مشاركات الط

وترجمة لحس الباحث بوصفه  طلبةالمؤتمر العلمي السنوي لل
مشاركًا سنويًا في فعاليات المؤتمر بحكم منصبه ورصده 

 للجهود الرائدة التي تبذلها بعض الجامعات السعودية.
ائل في تفعيل تتمثل أهم اآلليات المقترحة لتفعيل دور جامعة ح

 ثقافة البحث العلمي وتعزيز المشاركات الطالبية فيما يلي:
عقد جلسة علمية تمثل فيها جميع التخصصات بعد  (3

نهاية فعاليات المؤتمر العلمي السنوي بمدة ال تتجاوز 
هداف التي شهر للتعرف على الرؤية والرسالة واأل

 تسعى الجامعة لتحقيقها وتحديد موقفها.
الطلبة بالجامعة تعنى  رئاسة عميد شؤونتكوين لجنة ب (2

والتمويل  ماتالخطة التنفيذية لإلجراءات والمه بوضع
وآليات التواصل والحوافز وغيرها من عناصر الخطة 
ورفعها لمعالي مدير الجامعة العتمادها وتفويض عميد 

 في اإلشراف على تنفيذها. طلبةشؤون ال
ا والبحث للدراسات العليالتنسيق مع وكالة الجامعة  (1

الدراسات العليا في األنشطة  طلبةنخراط العلمي ال
البحثية والمشاركة في فعاليات المؤتمر شأنها في ذلك 

 شأن باقي الجامعات.
إرسال الخطة لألقسام العلمية بكليات الجامعة وفق  (4

برنامج زمني مرحلي تشرف عليها أكاديميًا األقسام 
 طلبةتي شئون الالعلمية وتدعمها ماليًا ولوجستيًا عماد

 والبحث العلمي.
اإلعالن المبكر عن انعقاد المؤتمر عن طريق منسق  (5

لكل كلية يتولى التواصل مع العمادات والقطاعات 
 ذات العالقة ، وتكثيف اللقاءات التحضيرية.

مع أعضاء  طلبةشترك فيها اليعمل مجموعات بحثية  (0
 هيئة التدريس .
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البحث  عقد ورش عمل وجلسات علمية لبث ثقافة (0
وبيان العائد الشخصي والمجتمعي،  طلبةالعلمي لدى ال

 ت.ما تقدمه الجامعة من حوافز ومكافآو 
عمل دورات تدريبية تستهدف تنمية مهارات البحث  (.

 الجامعة من حيث : طلبةالعلمي وأخالقياته لدى 
 كيفية اختيار موضوع البحث -
 مناهج البحث المالئمة حسب التخصص. -
 الالزمة إلجراء البحوث.المواد والتجهيزات  -
طرق عمل االستبيانات وغيرها من أدوات جمع  -

 المعلومات.
 .وتوثيقها فنيات تجميع المراجع العلمية -
 نوعية البحث العلمي وانسجامها مع تخصص الطالب. -
 نماذج لألبحاث الجيدة. -
 كيفية استخدام التقنية الحديثة في البحث العلمي. -

يتبنى طلبة الالعمل على تأسيس مركز ألبحاث  (8
 .هممبادرات

 تأسيس مجلة علمية محكمة للبحوث الطالبية. (33
للمعامل  لبةوضع آليات إشرافية الستخدام الط (33

 والمختبرات.
تخصيص دعم مادي ومعنوي للمشاركين والمشاركات  (32

ومن يشرف عليهم من أعضاء هيئة  طلبةمن ال
 التدريس.

عطائهم حوافز في (31  تقديم العون والمساعدة للمشاركين وا 
ة في المواد ذات العالقة إذا ما درجات أعمال السن

 في المشاركة واألنشطة البحثية. الب جديتهثبت الطأ
ومشرفيهم من أعضاء هيئة  طلبةتكريم الفائزين من ال (34

التدريس في الحفل الختامي السنوي )حفل الخريجين( 
نجازاتهم بحضور قيادات الجامعة ء على إلتسليط الضو 

 ن المسؤلين.والضيوف م لبةوالط
 :المراجع

إبراهيم أنيس )بدون تاريخ(. المعجم الوسيط، الجزء األول، دار الفكر 
 العربي: بيروت.

، الجزء األول، دار المعارف: لسان العرببن منظور)بدون تاريخ(. ا
 القاهرة.

، وكالة اصول البحث العلمي ومناهجه(. 3808أحمد بدر )
 المعلومات، الكويت.

(. البحث العلمي في مؤسسات التعليم 2333ب )حمد عبد المطلأ
الجامعي مدخل لتطوير اآلداء البحثي في هذه المؤسسات، 

الدولي الثاني " االتجاهات  -المؤتمر السنوي العربي الخاص
الحديثة في تطوير األداء المؤسسي واألكاديمي في مؤسسات 
 التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي في الفترة من

 ، كلية التربية النوعية بالمنصورة، مصر.إبريل 02-05
(. معوقات إدارة المعرفة في كلية التربية 2332احمد محمد حالق )
 مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم بجامعة دمشق ، 

 ، المجلد العاشر، العدد األول.النفس
مناهج البحث في العلوم (. 38.2صالح مصطفى الفوال )

 ، مكتبة غريب،القاهرة.اعيةاالجتم

، مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 38.5فان دالين ديولوب )
ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون، مراجعة سيد احمد عثمان، 

 الطبعة الثالثة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة.
الخطوات الحيوية للوصول إلى التدريس (. 2331محمد سعيد فرهود )
، المؤتمر القومي السنوي العاشر امعات المستقبلاالمثل في ج

 العربي لمركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس.
،  رؤية مستقبيلية للتعليم في الوطن العربي(. .388نادر فرجاني )

  www.almishat.orgالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 
ه على تطوير عناصر البحث العلمي وأثر (. 2333نواف العتيبي )

، المركز الوطني أنموذج مقترح –ومكونات العملية التعليمية 
 لتطوير التعليم، الرياض.

التقرير السنوي: الجامعة الجزائرية بين  (.2338)وزارة التعليم العالي
نتاجها  ، غدارة التوثيق واإلحصاء .توفير المعرفة وا 
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 خضوري –الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي واستراتيجيات حلها من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية 
  مجدي جيوسي

 ، قسم التربية التكنولوجية
 ، طولكرمجامعة فلسطين التقنية

 01/8/5102تاريخ القبول:                               52/6/5102تاريخ التسلم: 
 جامعة طلبة نظر وجهة من حلها، واستراتيجيات الجامعي، الطالب منها يعاني التي النفسية الضغوطات إلى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت 

 مجتمع من% ( 2) بنسبة وطالبة طالبا  ( 322) الدراسة عينة وبلغت (.م 3102/3102) الدراسي العام من الثاني الفصل أثناء في خضوري – التقنية فلسطين
 الطالب منها يعاني التي الضغوطات لقياس: األولى استبانتين؛ الباحث استخدم. التقنية فلسطين جامعة من وطالبة طالبا  ( 2101) عدده البالغ الدراسة

 تلك مواجهة استراتيجيات لمعرفة والثانية،. النفسية الضغوط أنواع من نوعا   مجال كل يقيس مجاالت، خمسة إلى مقسمة فقرة،( 32) من وتكونت الجامعي،
 استخدام تم فقد الدراسة نتائج إلى وللتعرف. وثباتها الدراسة أداتي صدق من التحقق وتم. مجاالت خمسة إلى مقسمة فقرة،( 32) من وتكونت الضغوطات،

 -:أهمها نتائج، عدة الدراسة وبيَّنت. الضغط لمصادر التكرارات وحساب األحادي، التباين وتحليل المستقلة، للعينات( ت)اختبار: اآلتية اإلحصائية المعالجات
%(. 21.6) الضغوطات حل استراتيجيات وبلغت األولى، المرتبة في الجامعية الضغوط كانت ،%(23.6) كانت الطلبة لدى النفسية الضغوطات مستوى أن
 الضغوط مجال عند الضغوطات مستوى في الطلبة بين إحصائية داللة ذات فروق وجود مع األولى، المرتبة في كانت فقد المشكالت حل إستراتيجيات أّما

 وبين ثانية، سنة لصالح أولى وسنة ثانية سنة بين االقتصادية الضغوط مجال لصالح السكن مكان ومتغير الذكور، لصالح الجنس لمتغير تعزى االقتصادية،
 من للتقليل االقتصادية الضغوط تخفيف بضرورة الباحث أوصى وقد. رابعة سنة لصالح أولى وسنة رابعة سنة وبين ثالثة، سنة لصالح أولى وسنة ثالثة سنة

 .(الجامعي والطالب النفسية، واالستراتيجيات النفسية، والضغوطات الضغوط، الكلمات المفتاحية:) .النفسية الضغوطات
  

Psychological Distress Experienced by a University Student and Strategies to Solve them from the 
Standpoint of Palestine Technical University _ Kadoorie 

Majdi Jayousi  
Educational Technology Department 

Palestine Technical University, Tulkarm 
his study aimed at identifying the types of stress endured by the students of  Palestine Technical University –
Kadoorie /(PTUK) , and the strategies of encountering them from the point of view of students, during the second 
semester of the year 2013/2014. The sample of this study consisted of ( 245) students representing (% 5) of the 

whole society of (4810) of Technical University –Kadoorie /(PTUK) . The researcher used two questionnaires : the first 
questionnaire was designed to measure the types of stress endured by the students of (PTUK); this questionnaire included 
(26) items which were divided into (5) different domains; and the second questionnaire was designed to identify the 
strategies of encountering stress types; this questionnaire included (24) items which were divided into (5) domains; both 
questionnaire were reefed for their validity and reliability .To know the results of the study were to use the following 
statistical treatments : t-test for independent samples and analysis of variance and calculated frequencies of the sources of 
pressure . The findings of this study indicated that university stress is the first in rank with ( % (62.9), and the strategies 
of dealing with stress with (% 68.7) the study revealed that there are statistical differences among students in regard to 
sex variable in favor of males; the place of living in favor of economical stress ; and the variable of the year of study in 
favor of the second , third , and fourth years . the researcher recommends lessening the economical stress in order to 
overcome psychological stress. (Keywords: stress, psychological stress, psychological strategy, university student). 

 المقدمة:
الضغوط ظاهرة إنسانية قديمة منذ أن خلق اهلل إن 

: "لقد َخلْقنا اإَلنسان ِفي كبٍد" )سورة البلد عز وجلّ  هلقول ،اإلنسان
هو   -للدراسة كونها مجاال   -إال أن االهتمام بها  ،(2اآلية : 

الذي يمكن أن يطلق عليه الحداثة، لتغير سمات المجتمعات في 
وما  ،وظهور العولمة ،العصر الحديث من خالل ثورة المعلومات

 المختلفة نتج عن ذلك من تعقيد في مناحي الحياة

 روافد فيه كثرت زمن ا المعاصر يعيش فاإلنسان .(3116)مسلم،
 السريع ر بالتغيرالعصْ  هذا امتاز وتعددْت. النفسية الضغوط

 طريق في التحديات من ا  كثير  يواجه الفرد جعل مما ،والمتالحق
 الشخصي للتوافق وصوال   ،احتياجاته وتلبية ،أهدافه تحقيق

 العصر سمة للضغط التعرض أصبح فقد ولذلك، .واالجتماعي
 سلسلة أصبحت حياته الذي الفلسطيني لإلنسان وسمة عموم ا،

T 
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 اإلسرائيلي االحتالل ظل في له يتعرض مال نتيجة ؛المعاناة من
 .(3112الحجار،)دخان و 

 الضغوطات من الفرد يعيشها التي الحياة تخلو وال
  ،للفرد الخارجية أو البيئة الداخلية في تحدث التي والمثيرات

 جميع مجاالت في تنتشر التي النفسية الضغوط لعّل من أبرزهاو 
 ،.)غطاسوتعّد من الظواهر الشائعة في حياتنا اليومية الحياة

 على الطلبة أوضح أثر للضغوط كان وربما .(3103 مجوجة،و 
 كان منها ما سواء شتى، لضغوط يتعرضون إذ ؛الجامعيين
 .(3103ت،السليحاو اجتماعيا )الخياط  أم اقتصاديا   أم سياسيا  
 ،العصر أمراض من%( (80أن إلى الحديثة اإلحصائيات وتشير
 الضغوط تبدأ من وغيرها ،الدم وضغط ،النوبات القلبية مثل

تعد ظاهرة الضغوط النفسية من  ، إذ(3100)هوارية، النفسية
أكثر الظواهر النفسية واالجتماعية تعقيدا ، ويالحظ أن هذه 

وجي، وتالحقت الظاهرة تزايدت مع تزايد سرعة التقدم التكنول
 .(،أ3112)العنزي،الضغوط على اإلنسان
( Constance,2004( في )Cannonويشير كانون) 

عدم اتزان الكائن الحي  إلىأن حدوث الضغط النفسي يؤدي  إلى
فعندما يدرك الكائن الحي  ؛بشكل أكبر من الحدود الطبيعية

ز العصبي اللمفاوي والغدد يستثار الجسم بواسطة الجها ،التهديد
 وتعدّ  .مما يحدث مضاعفات وآثارا فسيولوجية الصماء،

وتحث الجسم على  ،االستجابة التكيفية سريعة نحو التهديد
وقد يكون الضغط  .مهاجمة الموقف المسبب للضغط أو الهرب

نتيجة الخلل في  ؛في حدوث مشكالت صحية النفسي سببا  
 الوفاة إلىقد تؤدي  وأحيانا ،الوظائف الفسيولوجية واالنفعالية

(Taylor, 1986; constanc,2004). 
جامعة فلسطين التقنية  طلبة الدراسة هذه وتتناول

 ،منها يعانون التي الضغوطات النفسية على للوقوف  ؛خضوري
بالظروف  مأ  ،الجامعة والدراسة بنظام المتعلقة تلك أكانت سواء

 الدراسة هذه تكتفِ  ولم بهم. المحيطة واالجتماعية االقتصادية
االستراتيجيات  دراسة إلى اتجهت بل ،الضغوطات هذه بتحديد

 .ومواجهتها تلك الضغوطات حلالتي يتبعها الطلبة ل
على الرغم من الكتابات المختلفة حول موضوع الضغط و

 نّ أإال  ،النفسي من جانب المهتمين بالصحة النفسية والبدنية
ال تعني الشيء نفسه  ( أو مفهومهاالضغوط)أو  (الضغط) كلمة

العامل المشترك في  نّ إ :لهم جميعا ، ومع ذلك يمكن القول
 ،تعريفات العديد من المهتمين والباحثين في المجالين المذكورين

وما يتبعه من  ،الكائن الحي كاهلالذي يقع على  ءالعبْ هو 
ليتكيف أو يتوافق مع التغيير الذي  ،استجابات من جانبه

ة ضمن إطار إيجاد تعريف محدد الرئيسوتكمن المشكلة  .يواجهه
أو واضح المعالم من السهل  ،ألنه ليس شيئا  ملموسا   ،للمفهوم
فغالبا  ما يستدل على وجود الضغوط من خالل استجابات  ؛قياسه

 (.3101،)أبو حبيبسلوكية معينة
أن الضغوط تشير إلى  (23، صم3101الضريبي) يرىو 

في حياته  "درجة استجابة الفرد لألحداث والمتغيرات المحيطة
تلك األحداث التي ترتبط ببعض  ؛مؤلمة كانت أم سارة ،اليومية

ويوضح  ".التغيرات الفسيولوجية في الوظيفة البنائية لجسمه
تعريفات  أن أكثر  (32ص ،م3112)الوارد في الزيناتي (فونتانا)

أو أعباء  ،" أن الضغط عبارة عن متطلبات :قبوال  هوالضغوط 
فإذا استطاعت  ،ملقاة على عاتق القدرات التكيفية للعقل والجسم

فإن الضغط يكون مقبوال   ،هذه القدرات أن تتعامل مع المتطلبات
ذا كانت ،ومفيدا   التعامل مع  ال تستطيع تلك األعباء وا 

يكون مقبوال  وغير مرهقة فإن الضغط ال   المتطلبات، وكانت
 ."مفيدٍ 

 ,p18 3112,الوارد في )( Mandlerويعرف ماندلر)
Raymond )تلك الظروف المرتبطة " :الضغط النفسي بأنه

أو التغيرات  ،والشدة الناتجة عن المتطلبات ،والتوتر ،بالضغط
وما ينتج عن ذلك  ،التوافق عند الفرد إعادةالتي تستلزم نوعا من 

من  (كذلك)وقد تنتج الضغوط  ،ونفسية ،من آثار جسمية
 ".والقلق ،والحرمان ،واإلحباط ،الصراع

الوارد في  Schwebel)كما عرف شوبل )
(Folkman,1998,p22  )نهماك الالضغط النفسي بأنه " ا

 ،الحياة اليومية وأحداث ،النفسي والجسمي الناتج عن الشدائد
 وعدم قدرة الفرد على مواجهة التحديات".

( الضغط Patterson, 1997,p8) (باترسون)وعرف 
التفاعل المعقد بين فرد معين وبيئة محددة، وهذا "النفسي بأنه: 

 التفاعل يحدث عندما يشعر الفرد بالتهديد والتحدي".
درجة استجابة  إلىيشير فالضغوط النفسية مفهوم  ا ،إذ

وهذه  ،أو المتغيرات البيئية في حياته اليومية ،لألحداثالفرد 
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 ،الفسيولوجية اآلثارتحدث بعض  ،المتغيرات ربما تكون مؤلمة
 لتكوينتبعا  ،آخر إلىمع أن تلك التأثيرات تختلف من شخص 

وهي  ،اآلخرين ، وخصائصه النفسية التي تميزه منشخصيته
 . األفرادفروق فردية بين 

وينشأ الضغط النفسي لدى األفراد نتيجة أحداث تتضمن 
أو متخيلة لحاجات الفرد أو أهدافه. وتأخذ هذه  ،إعاقة واقعية

اإلحباط الناتج عن إعاقة إشباع حاجة  -:منها ،اإلعاقة أشكاال  
إلى توقع العجز  وهو شعور يرجع ،عن الشعور بالتهديد أو ،ما

عن  ويختلف اإلحباط .في التعامل مع موقف ما في المستقبل
نما  ،واقعيا   أمرا  بأنه لم يصبح  التمديد أو متوقع  ،متخيلو هوا 

ويكون التهديد أشد خطرا  إذا تعلق بتقدير لذاته، كما أن  .مستقبال  
فعندما تخلو الحياة من مثيرات  ،الملل مصدر للضغط النفسي
 (.3116، )الباويمناسبة يشعر اإلنسان بالتوتر

تتمثل في  التي من أهم مصادر الضغوط النفسيةو 
كالثورة  ،لنفسية )االنفعالية(المشكالت الذاتية للفرد: المشكالت ا

والغضب وسرعة التهور، والمشكالت العائلية )األسرية(، 
والمشكالت االقتصادية، والضغوط االجتماعية، والمشكالت 

رتفاع معدل ضربات القلب والغثيان، والمشكالت كا ،الصحية
كالهروب وانخفاض مستوى الطموح، والمشكالت  ،الشخصية

التعامل مع الزمالء  -:مثل ،ف الدراسةالدراسية المتعلقة بظرو 
وتتمثل  (.3112وصعوبة التحصيل الدراسي)العنزي،  ،والمعلمين

صعوبة التركيز على عمل شيء معين بأعراض الضغط النفسي 
األشياء والغضب من  ،سرعة االستثارة، و في مدة زمنية محددة

واالسترخاء، م القدرة على النوم عدو  األسباب، فهِ تْ واألشخاص أِلَ 
 .(3116)الباوي، سرعة الشعور باإلجهاد والتعبو 

هناك العديد من العوامل التي تحدد مدى شدة الضغط  
 ن:نوعاوهي  ،النفسي على الفرد

وتعني أن الفرد ال يتعامل مع الموقف  أواًل/عوامل ذاتية:
مه لهذا الموقف،فقد يمع تقييتعامل بل  ،الضاغط في حد ذاته

ال يكون تأثيرها بنفس  في حين ،لنفس المشكلةن فردايتعرض 
 يعدُّها واآلخر ،أحدهما مشكلة كبيرة عدهاي إذ ،كليهما فيالقدر 

أمرا  بسيطا  بالنسبة إليه، أي إن هذه العوامل تحدد بمدى تقييم 
 الفرد للمشكلة التي يتعرض لها.

 ،وتشمل مدى التعرض للضغط ثانيا/عوامل موضوعية:
الضغوط لها تأثير  نّ إ إذ ،زادت شدة الضغطفكلما زادت المدة 

وتشمل العوامل الموضوعية أهمية الحاجة التي يسعى  .تراكمي
فكلما كانت الحاجة خاصة له شعر بشدة الضغط  ،الفرد لتحقيقها

 .مهّمةأكثر مما لو كانت الحاجة ليست 
اختلفت النظريات التي اهتمت بدراسة الضغوط طبقا   

وانطلقت منها، فهناك  ،النظرية التي تبنتهاالختالف األطر 
أو اجتماعية، وما  ،أو فسيولوجية ،نظريات ذات أسس نفسية

 بعض من أهم هذه النظريات: يأتي
 :Seligmanنظرية العجز المتعلم  -0

عمل على  ،من النظريات الحديثة نسبيا   هذه النظرية تعدّ 
الذي توصل إلى نتائج من  Seligman)) (سيلجمان)تطويرها 

النتائج التغيرات تلك أبرزت قد و  الحيوانات.خالل تجاربه على 
السلوكية والكيميائية العصبية الناتجة عن الضغوط التي ال يمكن 

وهذا ، وسميت النتيجة السلوكية بالعجز المتعلم منها،الهروب 
يرتبط باإلعاقة في التعلم و  ،الضغط ال يمكن الهروب منه

يرتبط باستجابات الخوف الشرطية المتعلقة كما  ،كرةوالذا
وترى هذه النظرية أن الضغط النفسي ينتج  .بالتعرض للصدمة

إن اإلنسان عندما يواجه  إذ ؛من شعور الفرد بالعجز المتعلم
نه غير قادر على القيام بأي أيعتقد  ،الفشل في مواقف متعددة

لدافعية بأي عمل وضعف ا ،يولد لديه اإلحباط وهذا ،سلوك ناجح
 (.، ب3103يطلب منه)العنزي،

 (: Hans Selyeنظرية هانز سيلي ) -5
وضع سيلي نظرية حول رد فعل الجسم تحت تأثير 

فرأى أن االستجابة الجسدية تحصل في مراحل  ،الضغط النفسي
 ومرحلة اإلنهاك. ،ومرحلة المقاومة ،: مرحلة اإلنذارثالثة رئيس

 ،الفعل األولي للموقف الضاغطتمتلك مرحلة اإلنذار رد 
عندما يدرك الفرد التهديد الذي يواجهه عن طريق الحواس التي 

وبالتحديد إلى الغدة  ،تنتقل منها إشارة عصبية إلى الدماغ
وهذا بدوره يرسل رسائل عصبية وكيميائية لألجهزة  ،النخامية

وتعرف هذه  ،يفرز هرمون لعملية المواجهة إذ ،المعنية في الجسم
ذا استمر التعرض للوضعية التي  .لتغيرات باالستشارة العامةا وا 

المرحلة الثانية من أعراض  فييدخل الفرد  ،تولد الضغط النفسي
وهي مرحلة المقاومة. تحدث هذه المرحلة عندما  ،التكيف العام
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وهنا تختفي  ،يكون التعرض للضاغط متالزما مع التكيف
وتظهر  ،التغيرات التي ظهرت على الجسم في المرحلة األولى

 .(3112)الزيناتي، تعبيرات واستجابات أخرى تدل على التكيف
 (:Ellisنظرية إليس) -3

 ،الظروف الضاغطة التي يعيشها الفرد ال توجد في ذاتها
نما تتوقف على األسلوب والطريقة التي يدرك بها الفرد  وا 

وعلى نسق االعتقادات الالعقالنية التي  ،تي يواجههاالظروف ال
)دعو و  واألحداث الضاغطة ،قد يكونها حول هذه الظروف

 (.3102شنوفي، 
( 3101الوارد في )أبو حبيب،  (سوزان فولكمان)وترى 

أو متحدية تعتمد على  ،أو مهددة ،أن تقييم األحداث بأنها ضارة
والموقف الضاغط خالل تفاعل الفرد  ،عوامل مؤثرة تتصل بالفرد

المعتقدات وااللتزامات من أهم العوامل  إذ ُتعدُّ  ،بمحيطه البيئي
على صعيد العوامل المتصلة أّما  ،المتصلة بالفرد وبيئته

أو األلفة  ،أو التهديد ،تتمثل في طبيعة الضررهي ف ،بالموقف
 ،أو غموضه ،ووضوحه ،وكيفية حدوثه ،بالموقف الضاغط

  .واستمراريته ،تهومد
بتحديد ثمانية  (فولكمان وال زاروس)وقد قام كل من 

المواجهة المباشرة من خالل هي:  ،أساليب للتعامل مع الضغوط
السيطرة الذاتية، و اإلهمال أو التجاهل، و التركيز على المشكلة، 

الهروب و تحمل المسؤولية، و طلب المساعدة االجتماعية، و 
ورأى  .يجابياإلالتخطيط لحل المشكلة، والشعور و التجنبي، 

أن هذه األساليب تعكس نمطين أساسيين للتعامل  هذان الباحثان
أو التركيز على  ،إما التركيز على المشكلة -:وهما ،مع الضغوط

 (، ب3103)العنزي،  االنفعال.
بتصنيف استراتيجيات المواجهة ( 3101)و قام األسطل 
 هي : إلى ثالثة أنواع رئيسة

النوع األول : التخطيط والسعي نحو حل المشكلة في مقابل 
 اإلنكار والهروب من المشكلة .

 النوع الثاني : المساندة االجتماعية في مقابل المواجهة الدينية .
النوع الثالث : أساليب المواجهة على المستوى المعرفي في مقابل 

 مواجهة انفعالية. 
الوارد في )اليماني والزعبي،  وآخرون (مارتن)وأكد 

 هما: ،على أسلوبين من أساليب مواجهة الضغوط (3102

وتتمثل في ردود  ،االستراتيجيات االنفعالية في المواجهةأوال: 
 ،والتوتر ،مثل الغضب ،انفعالية في مواجهة المواقف الضاغطة

 واليأس. ،والقلق ،واالنزعاج
المواجهة : وتتمثل في إعادة االستراتيجيات المعرفية في ثانيا:

 .والنشاط العقلي ،والتحليل المنطقي وتقويمه، تفسير الموقف
مجموعة من فقد قّدم  Cohen,2005)) (كوهنأّما )

 وقد شملت اآلتي: ،االستراتيجيات المعرفية لمواجهة الضغوط
وهي ( : (Rational Thinkingالتفكير العقالني  .0

يلجأ خاللها الفرد إلى التفكير المنطقي بحثا  عن  استراتيجية
 وأسبابه المرتبطة بالضغوط . ،مصادر القلق

يتجه فيها األفراد  وهي استراتيجية(: (Imaginingالتخيل   .3
إلى التفكير في المستقبل، كما أن لديهم قدرة كبيرة على تخيل ما 

 قد يحدث.
لها عملية معرفية يسعى من خالهي ( :Denialاإلنكار ) .2

 ،بالتجاهل واالنغالق ،الفرد إلى إنكار الضغوط ومصادر القلق
 وكأنها لم تحدث على اإلطالق.

نشاط معرفي هو :  (Problem Solving)حلُّ المشكلة   .2
لمواجهة  ؛يتجه من خالله الفرد إلى استخدام أفكار جديدة ومبتكرة

 وهو ما يعرف باسم القدح الذهني. ،الضغوط
تتضمن  هي استراتيجية(: Humor)الفكاهة )الدعابة(  .2

وروح الفكاهة،  ،التعامل مع الضغوط واألمور الخطيرة ببساطة
قهرها والتغلب عليها، كما أنَّها تؤكد على االنفعاالت  وِمْن َثمَّ 

 أثناء المواجهة.في اإليجابية 
تشير هذه  :(Turning to Religion)الرجوع إلى الدين   .2

الدين واإلخالص الديني عن طريق  العملية إلى رجوع األفراد إلى
اإلكثار من العبادات كمصدر للدعم الروحي  واالنفعالي، وذلك 

 (.3101)الضريبي،والتغلب عليها ،لمواجهة المواقف الضاغطة
 مشكلة الدراسة:

بها  تعد الضغوط النفسية واحدة من الظواهر التي تتصف      
لحياة األفراد في العصر  وتشكل تحديا  وتهديدا   ،حياتنا المعاصرة

هذه الضغوط هي انعكاس للتغيرات الحادة والسريعة إّن الحديث، 
وقد وجد  (.Mark,2000)كاّفة  التي طرأت على مناحي الحياة

 شكاوى - من خالل عمله في التدريس الجامعي -الباحث 
متعددة ومستمرة من قبل العديد من الطلبة في مختلف سنوات 
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 والضغوط النفسية ،الدراسة حول معاناتهم العديدة من المشكالت
التي ترجع بعض أسبابها إلى كيفية مواجهتهم للمواقف الضاغطة 

أن أساليب التعامل مع الضغوط ، وال سيما التي يتعرضون لها
واختالف المواقف  ،نفسهمالنفسية تختلف باختالف األفراد أ

  وباختالف الثقافات.  ،نفسها، وجنس األفراد أيضا  
 ،ونفسية ،يتعرض طلبة الجامعات إلى ضغوط أكاديمية    
 في تؤثر سلبا   وضغوط حياتية ،ماعية داخل الجامعةواجت

يستخدم الطلبة  .نجازاتهم العلمية، وا  وبناء شخصياتهم ،سلوكهم
لمتغيرات شخصية  تبعا   -للدراسات المتعددةوفقا  –استراتيجيات 
متغيرات و  ،ومتغيرات بيئية ،ثقافية ومتغيرات، تتعلق بالفرد

سط الذي يعيش ديمغرافية تؤثر في سلوك الفرد وتفاعله مع الو 
 إلىأو  ،الباديةإلى وبخاصة عندما يتم االنتقال من الريف  ،فيه

حيث تتواجد الجامعات، فتتغير أنماط السلوك للفرد تبعا  ،المدنية
مما يجعل الطالب  ،وفعاليات الحياة فيها ،لتغير طبيعة البيئة

 .يتصور أنه سيخضع لها تحت ضغوط نفسية لم يكن يوما   حيرز 
 طلبة( على أن Constance,2004) (كونستاس)وتؤكد 

 ،سيةالجامعة عرضة لمواجهة الكثير من االضطرابات النف
المتعددة التي نتيجة للمواقف واألحداث الجديدة والصراعات 

وتظهر في إحساسهم  ،يواجهونها في حياتهم الجامعية
واكتساب الدور األكاديمي  ،وتحمل المسؤولية ،باالستقاللية

ضغوط قد تدفعهم إلى الوقوع في العديد من وهذه  ،والمهني
و سوء التوافق مع  ،واألكاديمية ،واالجتماعية ،المشكالت النفسية
 الحياة الجامعية.

بهدف  ؛هذه الدراسة إجراء إلىتبرز الحاجة  ،ومن هنا      
في  ينقبل الطلبة الدارس التي يستخدمها األساليب إلىالتعرف 

جامعة فلسطين التقنية في تعاملهم مع الضغوط النفسية التي 
وفقا  ساليباألتواجههم، ومعرفة الفروق في استخدام هذه 

وذلك لما لهذه  ؛السنة الدراسيةو لمتغيري الجنس، ومكان السكن، 
رئيس في تحديد أساليب التعامل التي يميل  دورالمتغيرات من 

جاءت هذه الدراسة  من هنا .األفراد إلى استخدامها دون سواها
    لتجيب عن السؤالين اآلتيين:

من  ،الطالب الجامعيما الضغوطات النفسية التي يعاني منها  -
 خضوري ؟-وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

ما استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها  -
-من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية ،الطالب الجامعي

 خضوري؟
 أسئلة الدراسة:

 :اآلتَيْينن يتتمحور مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤالين الرئيس
ما الضغوطات النفسية التي يعاني منها  السؤال الرئيسي األول:

-من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية ،الطالب الجامعي
 ومن هذا السؤال الرئيس تتفرع األسئلة اآلتية:خضوري ؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوطات النفسية  -
من وجهة نظر طلبة جامعة  ،التي يعاني منها الطالب الجامعي

 تعزى لمتغير الجنس؟ ،خضوري-فلسطين التقنية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوطات النفسية  -

من وجهة نظر طلبة جامعة  ،التي يعاني منها الطالب الجامعي
 تعزى لمتغير مكان السكن؟ ،خضوري-فلسطين التقنية

تيجيات حل هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استرا -
من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

تعزى لمتغير  ،خضوري-وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية
 السنة الدراسية؟

ما استراتيجيات حل الضغوطات النفسية  السؤال الرئيسي الثاني:
التي يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة 

ومن هذا السؤال الرئيس تتفرع خضوري ؟ -يةفلسطين التقن
 األسئلة اآلتية:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات حل  -
من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

تعزى لمتغير  ،خضوري-وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية
 الجنس؟

تيجيات حل هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استرا -
من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

تعزى لمتغير  ،خضوري-وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية
 مكان السكن؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات حل  -
من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

تعزى لمتغير  ،خضوري-التقنيةوجهة نظر طلبة جامعة فلسطين 
 السنة الدراسية؟
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 فرضيات الدراسة: 
 هدفت هذه الدراسة إلى فحص الفرضيات الصفرية اآلتية:        

:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفرضية األولى
       ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

-طلبة جامعة فلسطين التقنيةمن وجهة نظر                   
 خضوري تعزى لمتغير الجنس.

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفرضية الثانية
 من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

تعزى لمتغير  ،خضوري-وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية
 مكان السكن.

اللة إحصائية في : ال توجد فروق ذات دالفرضية الثالثة
 استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها 

من وجهة نظر طلبة جامعة  ،الطالب الجامعي               
 .الدراسية       تعزى لمتغير السنة  ،خضوري-فلسطين التقنية

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفرضية الرابعة
 استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها 

من وجهة نظر طلبة جامعة  ،الطالب الجامعي                 
 تعزى لمتغير الجنس. ،خضوري-فلسطين التقنية

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفرضية الخامسة
 النفسية التي يعاني منها      استراتيجيات حل الضغوطات

من وجهة نظر طلبة جامعة  ،الطالب الجامعي                 
 تعزى لمتغير مكان السكن. ،خضوري-فلسطين التقنية

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفرضية السادسة
 استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها          

من وجهة نظر طلبة جامعة  ،الطالب الجامعي                
 تعزى لمتغير السنة الدراسية. ،خضوري-فلسطين التقنية

 أهداف الدراسة:
 :إلىتهدف هذه الدراسة 

  التعرف إلى الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب
 )جامعة فلسطين التقنية(.وخاصة في الجامعي

 الطالب الجامعي  التعرف إلى االستراتيجيات التي يستخدمها
 لحل مشكلة الضغوطات النفسية.

  فيالتعرف إلى مدى تأثير المتغيرات المتعلقة بالطالب 
 تقديرهم لمصادر الضغوطات النفسية.

  فيالتعرف إلى مدى تأثير المتغيرات المتعلقة بالطالب 
 ستراتيجية حل مشكلة الضغوطات النفسية.الاختيارهم 

 أهمية الدراسة :
الدراسة أهميتها من كونها تسعى لتشخيص هذه تستمد 

 في حياة الطلبة الجامعيين فسية تأثيرا  أكثر الضغوط الن
التي يتبعها  األساليبأكثر  إلى فتعرّ ال إلى باإلضافة ،وتحديدها

طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري في التعامل معها. كما أن 
 النظري حول موضوع األدبُتْغني هذه الدراسة يمكن أن 

وأساليب  ،الطلبة فيومصادرها التي تؤثر  ،الضغوط النفسية
في هذا  أجريتوأن الدراسات التي  خصوصا   ،التعامل معها

 .في حدود علم الباحثليلة المجال على الجامعات الفلسطينية ق
الدراسة الباب  هذه نه من المؤمل أن تفتحفأ ،على ما سبقبناء  و 

 . أمام المزيد من الدراسات المستقبلية في هذا المجال
 :يأتيهذه الدراسة فيما  أهميةوتتلخص 

هذه الدراسة مكملة للدراسات المختلفة التي تسعى للكشف  تعدّ  -
عن مصادر الضغوط النفسية التي يواجهها طلبة الجامعات 

 الفلسطينية.
وآثارها  ،فسيةنالمزيد من الضوء على موضوع المشكالت ال إلقاء -

بغية وضع برامج عالجية واستشارية من قبل  ؛الطلبة في
 .كالتللتخفيف من آثار هذه المش ،المسؤولين في الجامعات

 ؛من نتائج هذه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية اإلفادة -
النفسية  كالتفمن الناحية النظرية ستساعد في تحديد نتائج المش

أما من الناحية  .ليها في المستقبلووضع استراتيجيات للتغلب ع
امج العالجية الجامعة بوضع البر  إدارةستساعد  فإنها ،التطبيقية

 ،نها أن تعزز العملية التعليمية في الجامعةالمالئمة التي من شأ
 وزمالئهم.ة بمدرسيهم تعزز عالقة الطلبو 

 :واإلجرائيةالتعريفات االصطالحية 
الحالة التي تحدث للكائن  هو:  الضغط النفسي )اصطالحًا(

أو تتجاوز قدرة الشخص  ،الحي عندما يكون هناك مطالب تفوق
 (، أ3112) العنزي ،  على تحملها ومواجهتها

قدرة الطالب على تلبية  بأنها : ( إجرائياً الضغط: )وتعرف كلمة 
ويقاس بالدرجة أو  ،ومدى استجابته لها ،المطلوبة منه المهمات

 عناستجابته  منالعالمة التي يحصل عليها الطالب الجامعي 
 فقرات االستبانة.
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كل ما يتعرض له  بأنه الضغط النفسي )إجرائياً(:ويعرف  
 ،يةحالته النفس فيالطالب الجامعي من مواقف مزعجة قد تؤثر 

وينتج عنها  ،واالنزعاج ،والتوتر ،وتسبب له االضطرابات
ويقاس بالدرجة  ،أو سلبية ،انفعاالت وسلوكيات قد تكون إيجابية

استجابته  منأو العالمة التي يحصل عليها الطالب الجامعي 
 .فقرات االستبانة عن

هي تلك الجهود التي يبذلها  إستراتيجية المواجهة )اصطالحًا(:
أو  ،الفرد للتغلب والسيطرة على األحداث والمواقف الضاغطة

 ،سلوكية مأ ،كانت هذه الجهود نفسيةأسواء  ،خفضها أو تقليلها
وبصرف النظر عما  ،سلبية مأ إيجابيةكانت أوسواء  ،انفعالية مأ

 (.3101إذا كانت نتائجها جيدة أم غير جيدة )أبو حبيب، 
هي الطريقة أو األسلوب الذي  تيجية المواجهة )إجرائيًا(:إسترا

كانت طريقة أسواء  ،يتبعه الطالب لمواجهة أي موقف يتعرض له
أو  ،لمساعدته على التخفيف من حدة الموقف؛ سلبية مأ ،إيجابية

التي يحصل عليها  أو العالمة ويقاس بالدرجة ،للتغلب عليه
 . فقرات االستبانة عناستجابته  من الطالب الجامعي
 حدود الدراسة:

 تحددت هذه الدراسة بما يأتي:
فئة طلبة جامعة فلسطين هذه الدراسة استهدفت محددات بشرية: 
 التقنية خضوري.
الدراسة في جامعة فلسطين التقنية  هذه : أجريتمحددات مكانية

 خضوري. 
 الفصل الدراسي الثانيفي : تم تنفيذ هذه الدراسة محددات زمانية

 (.م3102 -3102من العام األكاديمي)
أعدها  القياس التي استخدمت أدوات محددات موضوعية:
 ،واستخراج صدقها وثباتها ،الباحث لغاية الدراسة

 .وثباتها وتعمم نتائج الدراسة بحدود صدق األدوات المستخدمة
 الدراسات السابقة

فقد أجريت العديد من الدراسات  ،وألهمية هذا الموضوع      
من خالل البحث وتحليلها،  لتفسير هذه الظاهرة  ،الميدانية
ومن هذه الدراسات دراسة اليماني  ،والوصف التحليلي ،والتقصي
 .والزعبي

هدفت إلى  دراسةب( 3102 ،اليماني والزعبي(قام كل من  
استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة  إلىالتعرف 

 الجامعات األردنيةالتربية في  كلياتمن طلبة البكالوريوس في 
 .والمستوى الدراسي ،والمعدل التراكمي ،تبعا  لمتغير الجنس

اختيروا  ،وطالبة طالبا   (212اشتملت عينة الدراسة على )
اتيجيات التعامل مع استر  استبانةواستخدمت  ،بالطريقة العشوائية

هذه الدراسة أظهرت نتائج  .الضغط النفسي ألغراض الدراسة
وجود تنوع في استخدام استراتيجيات التعامل مع الضغط النفسي 

إحصائية  داللةوعدم وجود فروق ذات  ،وعالية ،بدرجة متوسطة
 ،ق مع الضغط النفسي تبعا لمتغير الجنسالتواففي استراتيجيات 
 ا  لمتغير المستوى الدراسي لصالح السنة الرابعة.ووجود فروق تبع
 إلىهدفت إلى التعرف  بدراسة (3103)شقورة،  كما قام 

عن الحياة لدى طلبة  ضاوالرّ  ،كل من مستوى المرونة النفسية
لى العالقة بين المرونة  الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة، وا 

عن الحياة، كما هدفت إلى الكشف عن الفروق  والرضاالنفسية 
في مستوى المرونة النفسية والرضا عن الحياة بالنسبة لبعض 

المعدل التراكمي و التخصص، و الجامعة، و المتغيرات )الجنس، 
الترتيب الميالدي للطالب، والدخل الشهري لألسرة، و للطالب، 

(  211)  تكونت عينة الدراسة من .المستوى التعليمي للوالدين(و 
نصفهم  ،طالب وطالبة من كل جامعة( 311وطالبة؛ )  طالبٍ 

والنصف اآلخر من اإلناث، وتم اختيار عينة  ،من الذكور
الدراسة بصورة طبقية عشوائية من طلبة الجامعات الثالث 

المرونة  استبانةتم استخدام و   ،اإلسالمية(و األقصى، و )األزهر، 
وجود  أبرزت نتائج الدراسة . النفسية ، ومقياس الرضا عن الحياة

 في حينفروق في جميع أبعاد المرونة النفسية لصالح الطالب، 
عدم وجود كما أظهرت  ،لم تكن الفروق دالة في البعد االجتماعي

في فروق في جميع أبعاد المرونة النفسية تعزى لمتغير الجامعة، 
ة كانت الفروق دالة في البعد االجتماعي لصالح طلبة جامع حين

 األقصى.
( التي 3100أكدت دراسة ) القدومي وخليل ،  وكذلك

 األهلية إربد جامعة طلبة دراكاتإ إلىف تعرّ ال إلى هدفت
 فحص الدراسة هذه حاولت فقد ،النفسية لديه الضغوط لمصادر

 الجنس تبعا  لمتغيرات تختلف الطلبة دراكاتإ كانت ما إذا
 من الدراسة عينة وتكونت  .الدراسي والمستوى والتخصص

 مقياس إعداد تم ،الحالية الدراسة ولتحقيق أهداف. طالبا   (220)
 هذا المقياس تضمن إذ النفسي، الضغط لمصادر الطلبة دراكاتإ
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 تشكل ،أبعاد خمسة على موزعة فقرة( 21 (النهائية بصورته
 االجتماعية، الضغوط :وهي ،النفسية الضغوط مصادر

 البيئية، والضغوط األكاديمية، والضغوط النفسية، والضغوط
 مستوى أن هذه الدراسة إلى نتائج أشارت .والضغوط المادية

 من الضغوط معاناتهم لمستوى األهلية إربد جامعة طلبة دراكاتإ
، متوسط -المقياس في المتضمنة المصادر ضوء في -النفسية
 بالبيئة المرتبطة الظروف أن تهديد يعتقدون الطلبة فإن كذلك
 بالنسبة أما .لهم بالنسبة النفسي للضغط األول المصدر تشكل

 البعد :اآلتي النحو على كان فقد ،األبعاد باقي إلى ترتيب
كما  .االجتماعي البعد، و المادي البعدو  النفسي، البعدو  األكاديمي،
 إحصائيا  في متوسطات تقديرات دالة فروق وجود النتائج أظهرت
 االجتماعي البعد على الطالبات تقديرات ومتوسطات ،الطالب
ووجود فروق دالة إحصائيا  في  ،الذكورلصالح  والمادي والنفسي

متوسطات تقديرات الطلبة تعزى إلى متغير المستوى الدراسي 
 على البعد األكاديمي لصالح طلبة السنة الدراسية الثالثة.

 إلى( إلى التعرف 3100، وهدفت  دراسة ) البيرقدار
لنفسي ومصادره لدى طلبة كلية التربية في مستوى الضغط ا
فضال  ،وعالقته بمستوى الصالبة النفسية لديهم ،جامعة الموصل

عن عالقة بعض المتغيرات على الضغط النفسي لدى طلبة كلية 
المنهج الوصفي  استخدم .والصالبة النفسية لديهم ،التربية

وهي  ،( طالبا وطالبة ٣٤٨وبلغت عينة الدراسة )  ،التحليلي
طالبا  (263)%( من مجتمع الدراسة البالغ  ٧١تمثل حوالي ) 

األول  :مقياسين الباحث استخدم .وطالبة من جميع األقسام
والثاني لقياس مدى الصالبة  ،لقياس الضغط النفسي المعد مسبقا  

. وقد تم التحقق من الصدق والثبات لكلتا األداتين ،النفسية لديهم
إن مستوى الضغط  : نتائج أهمهاتوصلت الدراسة إلى عدة 
وهذا يشير إلى أن هذه  ،( ١٨،٣٧النفسي لدى الطلبة كان ) 

ن  ،( ٧٢١مع الوسط الفرضي البالغ )  موازنةالنسبة منخفضة  وا 
 ،(، وهي نسبة منخفضة ٣٧،٤٧معدل الصالبة النفسية لديهم ) 

مع الوسط  موازنةتدل على عدم تمتع العينة بالصالبة النفسية 
داللة إحصائية بين  اتضي. وقد بينت الدراسة وجود فروق ذالفر 

تعزى  ،الطلبة في مستوى الضغط النفسي والصالبة النفسية
أي إن مستوى الضغط النفسي  ،لمتغير الجنس لصالح الذكور

أوصت . والصالبة النفسية لدى الطالب أعلى منه لدى الطالبات

جل أمن  ؛جيهالدراسة بضرورة قيام المختصين باإلرشاد والتو 
عمل برامج إرشادية لزيادة وعي طلبة الجامعة بمفهوم الضغط 

وتحسين شروط الدراسة في  ،والعوامل المؤثرة فيها ،النفسي
 الجامعة.

دراسته في ( Addonizio,2011) (ادونيزيو)وأجرى 
وصف العالقة بين  هدفت إلى  إذجامعة والية كارولينا الجنوبية 

ودرجات الدعم  ،وأساليب التعامل معه ،ودرجاتها ،مصادر التوتر
هو إن اإلحباط  .واإلحباط النفسي للطلبة ،االجتماعي ومصادره

 ،عبارة عن شعور منتشر يعاني منه البشر على مدار الحياة
نعرف كيف يتعامل الناس مع ضغوطات  أنمن الضروري لنا و 

قاموا بالتسجيل  ا  ( طالب 263من)  تكونت عينة الدراسة .حياتهم
ي برنامج عمل اجتماعي في الفصل الدراسي األول من عام ف
كافة األقسام  ع المعلومات لهذه الدراسة من(, وتم جم3101)

 لضمان شمول العينة معظم الطالب عبر توزيع أوراق لتعبئة
سجل  (.االنترنت)عبر  أيضا  و  ،المعلومات في الفصول الدراسية

توتر متوسطة إلى مرتفعة على مقياس التوتر   الطالب معدالت
عوامل توتر أو أكثر لديهم  ةفالطالب الذين لديهم ثالث ؛الملحوظ

هو  كان اإلحباطو  ضغوطات نفسية أكثر من الطالب اآلخرين,
 )فقد قال الفئة.منها هذه عاني كبر الضغوطات النفسية التي تأ

صحيحة للتعامل  ا  مون طرقخدمن الطالب أنهم يست (16.2%
يستخدمون  إنهميقولون  (%0.2)في حين إن  ,مع الضغوط

كما وهم غير قادرين على التأقلم مع هذه الطرق,  ،خاطئة ا  طرق
على  (بشكل أساسي)يعتمدون  إنهمالطالب  قال

كان  .األصدقاءثم دعم  ،بدعم العائلة متبوعا   ،االجتماعي الدعم 
قامت  إذ ؛لهذه الدراسة أثارها في الكليات والجامعات كوادرهما

وكيفية  ،بخصوص الضغوطات التي تحيط بالطالب الوعيبزيادة 
 ،لطرق الدعم االجتماعي باإلضافة ،التعامل مع تلك الضغوط

 مستويات الضغط النفسي.و 
فقد كان الهدف منها  ،(3116 ،أما دراسة ) الشكعة

استخدام استراتيجيات مواجهة أحداث الحياة  التعرف إلى درجة
اليومية الضاغطة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في محافظة 

تبعا لمتغيري الجنس ومكان  ،نابلس، إضافة إلى الفروق فيها
أجريت الدراسة على  ،والتفاعل بينهما. ولتحقيق ذلك ،السكن

أن أكثر  نتائج هذه الدراسةأظهرت  .( طالب ٤١١عينة قوامها )
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 ١٨يجابي ) اإلالتفاعل  استراتيجيةهي  االستراتيجيات استخداما  
%(، وأخيرا  ١٧,٨٨التصرفات السلوكية )  استراتيجية%(، يليها 

وجود كما بينت الدراسة  %(، ٩٨)  ستراتيجية التفاعل السلبيا
فروق ذات داللة إحصائية في هذه االستراتيجيات تعزى لمتغيري 

كانت الفروق دالة  ؛ إذالسكن والتفاعل بينهماالجنس ومكان 
كانت الفروق  في حينيجابي، إللصالح الذكور في التفاعل ا

 لصالح اإلناث في التفاعل السلبي والتصرفات السلوكية.
األهمية  إلى(  إلى التعرف 3111، دراسة ) البناوتسعى 

النسبية إلى كل من أبعاد المواقف الحياتية الضاغطة الشائعة 
والتعرف إلى الفروق  ،دى طالب جامعة األقصى بمحافظة غزةل

الجوهرية بين الجنسين ) ذكور، إناث ( في المواقف الحياتية 
)  عينة الدراسة من تكونت .جامعةهذه الالضاغطة لدى طلبة 

 ،( طالبة 011طالب( و)  011وطالبة، منهم )  طالبٍ  ( 311
وتوصل  ،ية الضاغطةالمواقف الحيات استبانةوقد استخدم الباحث 

المواقف االنفعالية تأتي في المرتبة األولى في األهمية إلى أن 
النسبية ألبعاد المواقف الحياتية الضاغطة عند طلبة جامعة 

ثم تالها المواقف  المواقف الدراسية والشخصية،، يليها األقصى
أخيرا كانت المواقف األسرية و الصحية واالقتصادية، 

كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة  .واالجتماعية
إحصائية في أبعاد المواقف الحياتية الضاغطة تعزى لمتغير 

المواقف الحياتية الصحية  بعض، عدا ( إناث -الجنس ) ذكور 
 لصالح اإلناث. فيها كانت الفروقالضاغطة التي 

فقد هدفت إلى  ( Gilany, 2008دراسة جيالني ) أما
ضغوط النفسية ومصادرها لدى كل من طلبة تحديد مستوى ال

عينة الدراسة  تكونت .وطلبة القانون في جامعة المنصورة ،الطب
 .استخدم مقياس الضغوط النفسية ،وطالبة ( طالبا  221من )

عرضة للضغط  أكثرطلبة القانون كانوا  أنالنتائج  أظهرت
وأن أعلى مصادر الضغوط  ،بطلبة الطب موازنة ،النفسي والقلق

والتواصل مع  ،البيئي والعالقاتجاءت في المجالين  .النفسية
 .اآلخرين

 إلى( دراسة للتعرف 3112 ،الحجار) دخان و  وأجرى
مستوى الضغوط النفسية ومصادرها لدى طلبة الجامعة 

إضافة إلى  ،وعالقته بمستوى الصالبة النفسية لديهم ،اإلسالمية
الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة  فيتأثير بعض المتغيرات 

استخدم المنهج الوصفي التحليلي،  .والصالبة النفسية لديهم
( طالب ا وطالبة، وهي تمثل  220)  من عينة الدراسة وتكونت

( طالب ا  02220%( من مجتمع الدراسة البالغ ) 2حوالي ) 
بأقسامها المختلفة. واستخدم  ،سعالتوطالبة من كليات الجامعة 

األولى لقياس الضغوط النفسية لدى الطلبة،  األداة استبانتين،
توصلت  .الثانية لقياس مدى الصالبة النفسية لديهم واألداة

وكان من أهمها: أن مستوى الضغوط  ،الدراسة إلى عدة نتائج
(، وأن معدل الصالبة  23.12النفسية لدى الطلبة كان )%

%(. كما بينت الدراسة وجود فروق ذات  66.22لديهم)  النفسية
عدا  -داللة إحصائية بين الطلبة في مستوى الضغوط النفسية 

أي  ،تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور -ضغوط بيئة الجامعة
مستوى الضغوط النفسية لدى الطالب أعلى منه لدى  إن

داللة عدم وجود فروق ذات كذلك الطالبات، كما بينت الدراسة 
عدا الدراسية -إحصائية بين الطلبة في مستوى الضغوط النفسية 

تعزى لمتغير المستوى الجامعي لصالح  -وضغوط بيئة الجامعة
أوصت الدراسة بضرورة قيام مسئولي الجامعة   .المستوى الرابع

بعمل برامج إرشادية لزيادة وعي طلبة  ،خاصة ،والمرشدين
 الجامعة بمفهوم الضغوط النفسية.

 إلى( بدراسة للتعرف Marcos,2004وقام ماركوس)
طرق التعامل مع الضغوط النفسية التي يستخدمها الطلبة في 

في ضوء متغيرات الجنس والتخصص  ،الجامعات اليونانية
 ( طالبا  221على) العينةاشتملت . والسنة الدراسية األكاديمي

 .الضغوطمع واستخدمت استبانة استراتيجيات التعامل  ،وطالبة
وجود فروق في استراتيجيات  إلىفي هذه الدراسة أشارت النتائج 

التعامل مع الضغوط النفسية بين الطلبة تبعا لمتغير التخصص 
لصالح طلبة الكليات العلمية، وتبعا لمتغير السنة  الدراسي
عدم وجود فروق في لصالح طلبة السنوات المتقدمة، و  الدراسية

 الضغوط تبعا لمتغير الجنس.    استراتيجيات التعامل مع 
إلى أكثر ( إلى التعرف 3112وسعت دراسة )الزيود، 

ستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية استخداما  من قبل ا
بعين االعتبار:  اآلتيةالطلبة في جامعة قطر، بأخذ المتغيرات 

الجنس، والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي والتخصص، 
ستراتيجيات التعامل مع في اذه المتغيرات والجنسية، وأثر ه

مقياس عمليات تحمل الضغوط  استخدم .الضغوط النفسية



  مجدي جيوسي

07 
 

وطبقت هذه األداة على عينة من طلبة  ،كوسيلة لجمع البيانات
( 022( طالبا  وطالبة موزعة على )312شملت ) ،جامعة قطر

وصلت وقد ت .( طالبة من مختلف كليات الجامعة021) طالبا  
التي يستخدمها  إن أكثر األساليب: إلى النتائج اآلتيةالدراسة 
واللجوء إلى اهلل، والتنفيس  ،هي التفكير اإليجابي شيوعا   الطلبة

ستراتيجيات وجود فروق ذات داللة إحصائية في او ، االنفعالي
بينت  .التعامل مع الضغوط لدى الطلبة تعزى إلى متغير الجنس

ستراتيجيات لة إحصائية في اتوجد فروق ذات دالال  الدراسة أنه
التعامل مع الضغوط تعزى إلى متغير الجنسية، والكلية، والمعدل 

 والمستوى الدراسي. ،التراكمي
 ,Puskar& Lamb) (بوسكار والمب)دراسة وهناك  
أحداث الحياة والمشكالت  إلىالتي هدفت إلى التعرف ( 2001

أمريكيا  في والضغوط لدى المراهقين واستراتيجيات مواجهتها
، كما ( مراهقا  26)تألفت عينة الدراسة من  .بوالية متشغن

 ،للمشكالت (موني)مقياس إحداث الحياة، وقائمة  ستخدما
وتوصلت  لضغوط، ومقياس طرق مواجهة الضغوط.ومقياس ا

الدراسة في نتائجها إلى أن أكثر المشكالت لدى المراهقين هي 
كما  ،والخالفات األسرية ،والتوافق الدراسي ،المشكالت العاطفية

أن أكثر طرق المواجهة استخداما  من قبل المراهقين هي التحكم 
 الذاتي.  

 تعقيب على الدراسات السابقة:ال
تناولت الدراسات السابقة استراتيجيات التعامل مع  

 ،الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعات تبعا لمتغير الجنس
 ،والتخصص األكاديمي ،والمستوى الدراسي ،والمعدل التراكمي

 في حينوالمستوى التعليمي للوالدين،  ،والدخل الشهري لألسرة
، كل من مستوى المرونة النفسية إلىتناول بعضها التعرف 

وجاءت  اة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية،عن الحي والرضى
مع استراتيجيات التعامل مع الضغوط  معظم الدراسات متفقة

وبرز ذلك في دراسة  ،اجهة تلك الضغوطمو  فيالنفسية وأثرها 
 إلى(. وبالعودة 3103ودراسة شقورة) ،(3112حجار ودخان)

الدراسات السابقة تبين أن الدراسة الحالية تختلف عما سبقها من 

الضغوطات النفسية التي  إلىألنها تهدف إلى التعرف  ؛الدراسات
وخاصة في جامعة فلسطين  ،يعاني منها الطالب الجامعي

ودراسة  ،(3111كما برز ذلك في دراسة جيالني ) ،قنيةالت
االستراتيجيات التي  إلىلى التعرف (، وا  3112ماركوس)

 ،يستخدمها الطالب الجامعي لحل مشكلة الضغوطات النفسية
( ودراسة 3102)الزعبيكما برز ذلك في دراسة اليماني 

 (.   3116الشكعة)
 إلقاء قة فيالباحث من عرضه للدراسات الساباستفاد وقد 

الضغوط الضوء على الجوانب المهمة عند تناول العالقة بين 
 ،من حيث اختيار المنهج المناسب ،النفسية واستراتيجيات حلها

 اإلحصائية والمعالجات ،ات الدراسة، ومتغيراتهاوبناء أدو 
الدراسة الحالية، على أن هناك ما يميز هذه  إلجراءالمناسبة 
من  تعدُّ غيرها من الدراسات السابقة في أنها  منالدراسة 

التي أجريت على عينة  -حسب معرفة الباحث -الدراسات النادرة
وتناولها  ،لسطينوخاصة في ف ،من المستوى الجامعي

من  ، وهذا ما لم تبحثه أيُّ استراتيجيات حل الضغوط النفسية
 الدراسات السابقة، مما يعزز أهمية إجراء هذه الدراسة.

الدراسات من  ا  هذه نوع تعد : إجراءاتهاهجية الدراسة و من
فهي تصف واقع الضغوطات النفسية التي يعاني منها  ؛ الوصفية

واستراتيجيات حلها من وجهة نظر طلبة  ،الطالب الجامعي
  .خضوري –جامعة فلسطين التقنية 

 وعينتها: الدراسة مجتمع 
البالغ  جامعة خضوري طلبة جميع تكون مجتمع الدراسة من 

الدراسي  للين في الفصجّ سَ مُ ، و ( طالب وطالبة2101عددهم )
دائرة  إحصاءاتوذلك حسب  ،(م3102/3102الثاني من العام )
تم  ،ا  ( إناث3210)و ا  ( ذكور 3236منهم) ،القبول والتسجيل

عينة قوامها  ىأجريت الدراسة علو  ،العشوائيةاختيارهم بالطريقة 
( يبين 0والجدول رقم ) ،%(2وبنسبة) ،وطالبة ا  طالب (322)

 .خصائص أفراد عينة الدراسة

 الضغوط النفسية: ( استبانة322المستقلة )ن=( : توزيع عينة الطالب تبعا  لمتغيراتها 0جدول رقم )
 النسبة المئوية )%( التكرار مستويات المتغير المتغيرات المستقلة

 %16.04 421 ذكر الجنس
 %14.94 424 أنثى



 94- 69(، 1)34مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

06 
 

 %466 211 المجموع
 %91.24 482 مع العائلة مكان السكن

 %21.94 09 سكن )داخلي،خارجي(
 %466 211 المجموع

 %22.80 10 أولى السنة الدراسية
 %24.86 99 ثانية
 %29.91 09 ثالثة

 %44.62 29 رابعة
 %8.48 22 خامسة

 %466 211 المجموع

على عدد من الدراسات  طالع الباحثبعد ا :أدوات الدراسة
، ودراسة دخان ،(3100البيرقدار )   -:مثل دراسة ،السابقة

بتطوير  فيها قام ،دمةواألدوات المستخ ،(3112الحجار )و 
 لمعرفة والثانية ،ت النفسيةالضغوطا األولى لمعرفة :أداتين

لتحقيق أهداف  وذلك ؛النفسية الضغوطاتو االستراتجيات 
 الدراسة:
الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب  استبانةأواًل : 
وقد  ،في جامعة خضوري لبة: وهي موجهة لجميع الطالجامعي

وقد  ،مجاالت ةِ وزعت على خمس ، ( فقرة32بلغ عدد فقراتها )
 تكونت االستبانة في صورتها النهائية من قسمين هما  :

عينة وي على البيانات الشخصية لالقسم األول : يحت .0
 راسة .الد

( فقرة موزعة على  32القسم الثاني : يتكون من )  .3
 : ِة مجاالت كاآلتيخمس

 ( فقرة. 2ويتكون من )  ،المجال األول :  ضغوط أسرية 
  : ( فقرات . 2، ويتكون من ) ضغوط اقتصاديةالمجال الثاني 
  : ( فقرات . 2، ويتكون من ) ضغوط جامعيةالمجال الثالث 
  : ( فقرات 2، ويتكون من ) اجتماعيةضغوط المجال الرابع 
  : ( 2، ويتكون من ) ضغوط شخصية وانفعاليةالمجال الخامس

 فقرات
االستبانة على أساس مقياس  فقرات عنوقد كانت االستجابة 

، وأعطيت األوزان وقد بنيت الفقرات ،خماسي األبعاد (ليكرت)
 :كما هو آتٍ 

 تنطبق إلى حد التصنيف
 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة

 4 2 9 1 1 النقاط

الباحث من صدق أداة الدراسة من  تأكدصدق أدوات الدراسة: 
وهم من  ،المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة

أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات 
أكد المحكمون أن األداة صادقة بعد أن تم حذف  إذ ؛الفلسطينية

 وتعديل بعضها اآلخر. ،بعض الفقرات
باحتساب ثبات أداة الدراسة الخاصة  قام الباحث :ثبات األداة

 (،Consistency) الداخلي االتساق بالطالب باستخدام ثبات 

باط بين الفقرات في أداة وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرت
 تاستخدم ،الداخلي االتساقومن أجل تقدير معامل  الدراسة.

بلغت قيمة إذ (، Cronbach Alphaطريقة )ألفا  كرونباخ( )
وهي بصورة مناسبة  ،(1.62للثبات الكلي ) (ألفا)معامل 

 ألغراض الدراسة ويمكن الوثوق بها.
 ستراتيجيات استبانة اال -االستبانة الثانية 

 االستراتيجيات لحل الضغوطات النفسية : ،(322( : توزيع عينة الطالب تبعا  لمتغيراتها المستقلة )ن=3جدول رقم )
 النسبة المئوية )%( التكرار مستويات المتغير المستقلةالمتغيرات 

 %14.62 421 ذكر الجنس
 %18.48 426 أنثى

 %466 211 المجموع
 %91.421 480 مع العائلة مكان السكن

 %21.681 14 سكن )داخلي،خارجي(
 %466 211 المجموع

 %24.22 12 أولى السنة الدراسية
 %94.62 90 ثانية
 %29.91 09 ثالثة
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 %44.19 28 رابعة
 %8.48 22 خامسة

 %466 211 المجموع

استراتيجيات حل الضغوطات النفسية  استبانةثانيًا :  -
: وهي موجهة لجميع الطالب التي يعاني منها الطالب الجامعي

فقرة وزعت  ،(32وقد بلغ عدد فقراتها ) ،في جامعة خضوري
تكونت االستبانة في صورتها النهائية من و  ،مجاالت ةِ على خمس

 قسمين هما  :
القسم األول : يحتوي على البيانات الشخصية لمجتمع وعينة  -

 الدراسة .
( فقرة موزعة على خمس  32القسم الثاني : يتكون من )  -

 مجاالت كالتالي :
  : راتيجية طلب المساعدة من اآلخرين، ويتكون ستاالمجال األول

 ( فقرة. 2من ) 
 : (  2ستراتيجية التجنب والهروب ، ويتكون من ) االمجال الثاني

 فقرات .

(  2ستراتيجية االسترخاء ، ويتكون من ) االمجال الثالث :
 فقرات.

 : (  2ستراتيجية حل المشكالت ، ويتكون من ) ا المجال الرابع
 فقرات

  : ستراتيجية العادات السلوكية غير المالئمة ، االمجال الخامس
 ( فقرات 2ويتكون من ) 

فقد تأكد الباحث من  ،بالثباتأما فيما يتعلق   :ثبات األداة   
باحتساب ثبات أداة الدراسة الخاصة بالطالب   ثبات األداة

وهذا النوع (، Consistency) الداخلي االتساق باستخدام ثبات 
أداة الدراسة. من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في 

استخدم الباحث فقد ومن أجل تقدير معامل االتساق الداخلي 
بلغت قيمة إذ (، Cronbach Alphaطريقة )ألفا  كرونباخ( )

وهي بصورة مناسبة  ،(12.0للثبات الكلي ) (ألفا)معامل 
( يوضح  2والجدول رقم )  بها ؛وقويمكن الوث ،ألغراض الدراسة

 ذلك.
 ( 2الجدول رقم ) 

 لفقرات الضغوط النفسية (كرونباخ ألفا)معامل 
 معامل كرونباخ الفا عدد الفقرات المجال الرقم

 6.92 1 ضغوط أسرية 4
 6.96 1 ضغوط اقتصادية 2
 6.04 1 ضغوط جامعية 9
 6.94 1 ضغوط اجتماعية 1
 6.91 0 ضغوط شخصية وانفعالية 1
 6.90 20 الكليالمجموع  

هذه  ُعّدتو  ،(1.62( و )1.26الضغوط النفسية تتراوح بين ) لمجاالت استبانة  (كرونباخ ألفا)ويتضح من الجدول أن معامل 
 القيمة مقبولة كداللة على ثبات األداة.

 (  2الجدول رقم )  
 لفقرات استراتيجيات حل الضغوط النفسية (كرونباخ ألفا)معامل 

 ألفامعامل كرونباخ  عدد الفقرات المجال الرقم
 6.98 1 إستراتيجية طلب المساعدة من اآلخرين 4
 6.90 1 إستراتيجية التجنب والهروب 2
 6.84 1 إستراتيجية االسترخاء 9
 6.86 1 إستراتيجية حل المشكالت 1
 6.94 1 إستراتيجية العادات السلوكية غير المالئمة 1
 6.81 21 الكليالمجموع  
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لمجاالت استبانة  (كرونباخ ألفا)ويتضح من الجدول أن معامل 
( و 1.62استراتيجيات حل الضغوط النفسية تتراوح بين )

 هذه القيمة مقبولة كداللة على ثبات األداة. وُعّدت ،(1.10)
  متغيرات الدراسة :

اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة المتغيرات المستقلة :
 اآلتية :

 أنثى.و ذكر ، وله مستويان:  ،الجنس -
 سكن)داخلي،خارجي(.و ، مع العائلة :وله مستويان ،مكان السكن -
ثالثة ، و ثانية ، و أولى ،  :مستويات ةولها خمس ،السنة الدراسية -

 خامسة.و رابعة ، و 
وتمثلت في استجابات أفراد عينة الدراسة   المتغيرات التابعة :

المتمثلة  بالفقرات التي تقيس الضغوطات النفسية ألدوات الدراسة 
من وجهة نظر طلبة جامعة  ،الطالب الجامعي التي يعاني منها
 خضوري –فلسطين التقنية 

وتحديد  وثباته، بعد التأكد من صدق االختبارإجراءات الدراسة: 
قام الباحث بالتنسيق مع إدارة الجامعة  ،مجتمع الدراسة وعينتها

وقد تم  ،وذلك ألخذ اإلذن والسماح له بتطبيق الدراسة ؛والكليات
تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام 

وقد تابع الباحث عملية جمع البيانات  ،(3102/3102)
دخالها على الحاسوب تم تحليل البيانات باستخدام برنامج و  ،وا 

 (.spssالرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية)
استخدم الباحث طرقا إحصائية وصفية  :المعالجات اإلحصائية

 :اآلتيةب تمثلت الطرق الوصفيةوقد  ،يليةتحلو 
واالنحرافات المعيارية  ،والنسب المئوية ،المتوسطات الحسابية -

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة .
-Independent Tاختبار ) ت ( للمجموعات المستقلة )  -

Test  ). 

 One-Way Analysisتحليل التباين األحادي )   -
Variance ) . 

 . بين المتوسطات الحسابية للمقارنات البعدية (LSD)اختبار  -
 :نتائج الدراسة ومناقشتها

الضغوطات النفسية التي يعاني منها حتى يتم تحديد درجات   
الطالب الجامعي واستراتيجيات حلها من وجهة نظر طلبة جامعة 

؛ من خالل المتوسطات الحسابية لالستجابات فلسطين التقنية 
(، ثم قسم 4 = 1 - 5) تم حساب المدى للمقياس الخماسي فقد

  = 5 / 4وذلك لتحديد طول الفئة ) ،المدى على عدد الفئات
(، 1.80 = 0.80 + 1(، وبذلك فقد كانت الفئة األولى )0.80

؛ 2010  )أبو دالل،  ( لكل فئة كما يأتي0.80ثم يضاف )
 (:2010ناصر، 

 22بة مئوية )اقل من أو نس ،(1.80 – 1ـ متوسط حسابي)  1
 %(  يدل على درجة  قليلة جدا .

  22.0أو نسبة مئوية ) (، 2.60- 1.81ـ متوسط حسابي) 2
 %(  يدل على درجة قليلة. 23 -% 
 52.1أو نسبة مئوية ) ،(3.40 – 2.61ـ متوسط حسابي ) 3

 %(  يدل على درجة متوسطة. 68 -% 
 68.1أو نسبة مئوية ) ،(4.20 – 3.41ـ متوسط حسابي ) 4

 %(  يدل على درجة كبيرة. 84 -% 
من  أكثرأو نسبة مئوية ) ،(5 - 4.21ـ متوسط حسابي ) 5

 %( يدل على درجة كبيرة جدا. 84
ما الضغوطات النفسية التي يعاني  األول : السؤال الرئيسنتائج 

منها الطالب الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين 
 ؟خضوري -التقنية
المتوسطات  تم استخراج ، فقدجل اإلجابة عن هذا السؤالمن أ

 .ودرجة األثر ،والنسب المئوية ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابية
 درجة األثر.لترتيب المجاالت تبعا   يبين (01) رقم الجدولو 

ودرجة الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة نظر  ،والنسب المئوية ،(: المتوسطات الحسابية2جدول)
 تبعا لمجال الضغوط األسرية. ،خضوري-طلبة جامعة فلسطين التقنية

 

سل
سل

الت
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 األثر

 كبيرة %86.84 4.44 4 1.61 .تؤثر الضوضاء والصراخ في البيت على تركيزي 4
 متوسطة %09.09 4.98 9 9.48 .يضايقني عدم تقبل أسرتي لطبيعة دراستي 2
 متوسطة %00.26 4.16 2 9.94 .يضايقني إلحاح والداي أو إحداهما وحثهم لي على الدراسة 9
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 متوسطة %06.21 4.98 1 9.64 أشعر بالضغط لوجود الخالفات المتكررة بين أفراد أسرتي. 1
 قليلة %10.42 2.49 1 2.96 أعاني من عدم االحترام بين أفراد أسرتي. 1

الدرجة الكلية للضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي تبعاَ لمجال 
 الضغوط األسرية .

 متوسطة 09.12% 4.66  9.49

يتضح من خالل الجدول أن درجة أثر الضغوطات  
النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي تبعا  لمجال الضغوط 

بلغت النسبة المئوية  إذ، (0سرية كانت كبيرة على الفقرة )األ
وكانت  ،%(11على هذه الفقرة ما نسبته ) الستجابات المبحوثين

بلغت النسبة  إذ، (3،2،2ألثر متوسطة على الفقرات )درجة ا
هذه الفقرات ما بين  عنن المئوية الستجابات المبحوثي

 ،(2الفقرة ) فيوكانت درجة األثر قليلة  ،%(%22.3_21.3)
هذه الفقرة  عنبلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين  إذ
أما الدرجة الكلية ألثر مجال الضغوط األسرية  فقد  .%(22.0)

بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية  إذ ،كانت بدرجة متوسطة
 %(.22.2جميع الفقرات ) عنبحوثين الستجابات الم

ودرجة الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة نظر  ،والنسب المئوية ،(: المتوسطات الحسابية2جدول)
 خضوري تبعا لمجال الضغوط االقتصادية.-طلبة جامعة فلسطين التقنية

سل
سل

الت
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 األثر

 متوسطة %11.1 4.91 4 2.92 المناسبات بسبب قلة المال.أعزف عن مشاركة الزمالء في الكثير من  0

 قليلة %19.4 4.24 9 2.91 أفكر بترك الدراسة الجامعية أو تأجيل فصول بسبب العبء المادي. 9
 قليلة %14.4 4.21 2 2.14 أتضايق لعدم قدرة أسرتي على توفير مستلزماتي الضرورية. 8
 قليلة   %10.2 4.44 1 2.94 الوضع االقتصادي. متنع عن الذهاب للكافتيريا بسبب سوءأ 4

 قليلة %11.9 4.44 1 2.29 أعاني من عدم القدرة على شراء الكتب الجامعية. 46
التي يعاني منها الطالب الجامعي تبعا لمجال للضغوطات النفسية الدرجة الكلية 

 الضغوط االقتصادية .
 قليلة 18.8% 6.48  2.11

أن درجة أثر الضغوطات النفسية التي  ،يتضح من خالل الجدول
دية يعاني منها الطالب الجامعي تبعا  لمجال الضغوط االقتصا

بلغت النسبة  فقد، (6،1،6،01كانت قليلة على الفقرتين )
 -% 26,0)هذه الفقرتين عنمبحوثين المئوية الستجابات ال

بلغت  إذ ،(2) الفقرة فيمتوسطة وكانت درجة األثر  ،%(22,6

 .(%22.2 )هذه الفقرة عنوثين النسبة المئوية الستجابات المبح
صادية  فقد كانت أما الدرجة الكلية ألثر مجال الضغوط االقت

بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات  ،إذبدرجة قليلة
 %(.21.1جميع الفقرات ) عنمبحوثين ال

ودرجة الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة نظر  ،والنسب المئوية ،(: المتوسطات الحسابية6جدول)
 خضوري تبعا لمجال الضغوط الجامعية.-طلبة جامعة فلسطين التقنية

سل
سل

الت
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 األثر

 كبيرة جدا   %88.2 6.84 2 1.14 يزعجني عدم مراعاة بعض المحاضرين لمشاعر الطلبة. 44
 كبيرة جدا   %44.4 6.94 4 1.11 .يرهقني أداء أكثر من امتحان في يوم واحد 42
وتسجيل، أعاني من بعض اإلجراءات اإلدارية الروتينية والمملة)قبول  49

 مالية ، ...(
 كبيرة جدا   81.4% 6.40 9 1.26

 متوسطة %01.1 4.29 1 9.29 أعاني من تدني مقدرة مجلس الطلبة على حل الكثير من مشكالت الطلبة 41
 كبيرة %98.9 4.61 1 9.49 مستواي األكاديمي سلبا . فييؤثر ضعف التأهيل لبعض المحاضرين  41

النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي تبعا لمجال الدرجة الكلية للضغوطات 
 الضغوط الجامعية .

 كبيرة جدا   84.1% 6.02  1.69

أن درجة أثر الضغوطات النفسية التي  ،يتضح من خالل الجدول
عية يعاني منها الطالب الجامعي تبعا  لمجال الضغوط الجام

بلغت النسبة المئوية  فقد، (02على الفقرة )كانت متوسطة 
رجة وكانت د ،% (22.2هذه الفقرة ) عنالستجابات المبحوثين 

بلغت النسبة المئوية الستجابات  إذ، (02الفقرة ) فياألثر كبيرة 
وكانت درجة األثر كبيرة  ،%(61.66هذه الفقرة ) عنالمبحوثين 

المئوية  بلغت النسبة إذ ،(00،03،02الفقرات ) فيجدا  
 %60.0-%12.0هذه الفقرات بين ) عنالستجابات المبحوثين 
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أما الدرجة الكلية ألثر مجال الضغوط الجامعية  فقد كانت  .(
بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية  إذ ،بدرجة كبيرة جدا  

 .%(10.2جميع الفقرات ) عنالستجابات المبحوثين 

ودرجة الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة نظر  ،والنسب المئوية ،(: المتوسطات الحسابية1جدول)
 خضوري تبعا لمجال الضغوط االجتماعية.-طلبة جامعة فلسطين التقنية

سل
سل

الت
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 األثر

 قليلة %19.1 9.99 1 2.49 .خجل من زيارة زمالئي لبيتي لتواضع أثاثهأ 40
 قليلة %19.6 4.29 9 2.91 .أجد صعوبة باالحتفاظ باألصدقاء داخل الجامعة 49
 قليلة   %19.1 4.29 1 2.49 بدعوة أصحابي لزيارتي في المنزل. إحداهمايضايقني عدم سماح والداي أو  48
 كبيرة %92.9 4.96 4 9.04 التعامل الفئوي بين الطلبة. أتضايق من أساليب 44
 قليلة %14.0 4.28 2 2.18 .أشعر بالخجل والحساسية الزائدة عند تعاملي مع زمالئي وأساتذتي 26

 قليلة %14.0 4.628  2.18 الدرجة الكلية للضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي تبعا لمجال الضغوط االجتماعية .

أن درجة أثر الضغوطات النفسية التي يتضح من خالل الجدول 
لضغوط االجتماعية الجامعي تبعا  لمجال ا يعاني منها الطالب

بلغت النسبة  إذ، (02،06،01,31على الفقرات ) كانت قليلة
 -% 22.2هذه الفقرات بين ) عنوثين المئوية الستجابات المبح

بلغت  إذ ، (06الفقرة ) فيرجة األثر كبيرة وكانت د ،% (26.1

 .%(63.2هذه الفقرة ) عنالمبحوثين النسبة المئوية الستجابات 
أما الدرجة الكلية ألثر مجال الضغوط االجتماعية  فقد كانت 

بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات  إذ ،بدرجة قليلة
 .%(20.2جميع الفقرات ) عنالمبحوثين 

ودرجة الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة نظر  ،والنسب المئوية ،(: المتوسطات الحسابية6جدول)
 خضوري تبعا لمجال الضغوط الشخصية واالنفعالية.-طلبة جامعة فلسطين التقنية

سل
سل

الت
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 األثر

 كبيرة %94.6 4.20 2 9.11 .ألوم نفسي ألقل خطأ أقع فيه 24
 متوسطة %14.4 4.91 1 2.44 .إلي  أشعر بالحرج ألبسط نقد موجه  22
 كبيرة %94.1 4.24 4 9.19 .يتغير مزاجي وأثور بسرعة عند التعرض ألي موقف 29
 متوسطة %10.1 4.14 0 2.82 .أفضل الوحدة والجلوس بمفردي بعيدا  عن اآلخرين 21
 متوسطة %09.2 4.20 9 9.90 .ألي موقف أشعر بالغضب عند التعرض 21
 متوسطة %09.1 4.99 1 9.49 أشعر بأني مهموم دائما . 20

الدرجة الكلية للضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي تبعا لمجال 
 الضغوط الشخصية واالنفعالية .

 متوسطة 01.4% 6.89  9.21

يتضح من خالل الجدول أن درجة أثر الضغوطات النفسية التي 
مجال الضغوط الشخصية يعاني منها الطالب الجامعي تبعا  ل

 الفقرات فيت درجة األثر متوسطة كانواالنفعالية 
بلغت النسبة المئوية الستجابات  فقد، (33,32،32,32)
وكانت   ،%(22.2-% 26.6) هذه الفقرات عنمبحوثين ال

بلغت النسبة المئوية  إذ، (32،3الفقرتين ) فيألثر كبيرة درجة ا
. %(60.2 -% 60.1هذه الفقرتين ) عنالستجابات المبحوثين 

أما الدرجة الكلية ألثر مجال الضغوط الشخصية واالنفعالية  فقد 
بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية  إذ ،كانت بدرجة متوسطة
 .%(22.6جميع الفقرات ) عنالستجابات المبحوثين 

والدرجة الكلية حسب الضغوطات النفسية  ،ترتيب المجاالت -
التي يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة 

 خضوري.-فلسطين التقنية

 النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي.والدرجة الكلية حسب درجة الضغوطات  ،( : ترتيب المجاالت01جدول رقم )
 درجة األثر النسبة المئوية االنحراف المعياري الرتبة المتوسط الحسابي األبعاد الترتيب

 كبيرة %84.1 6.02 4 1.69 .مجال الضغوط الجامعية 4
 متوسطة %01.48 6.89 2 9.21 .مجال الضغوط الشخصية واالنفعالية 2
 متوسطة %09.12 4.66 9 9.49 .مجال الضغوط األسرية 9
 قليلة %14.01 4.62 1 2.18 .مجال الضغوط االجتماعية 1
 قليلة %18.848 6.48 1 2.11 .مجال الضغوط االقتصادية 1
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 متوسطة %02.64 6.10  9.46 الدرجة الكلية للضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي.

أن الدرجة الكلية للضغوطات النفسية التي يتضح مما سبق 
من وجهة نظر طلبة جامعة  ،يعاني منها الطالب الجامعي

بلغت النسبة  فقد ،كانت متوسطة ،خضوري-فلسطين التقنية
 الفقرات  جميع عنالمئوية الكلية لمتوسط استجابات المفحوصين 

 %(.23.6المجاالت )لجميع 
تبعا  للضغوطات النفسية التي يعاني  ،وكان ترتيب المجاالت

منها الطالب الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين 
 :كاآلتيخضوري -التقنية

 األبعاد الترتيب
 مجال الضغوط الجامعية. 4
 الضغوط الشخصية واالنفعالية.مجال  2
 مجال الضغوط األسرية. 9
 مجال الضغوط االجتماعية. 1
 مجال الضغوط االقتصادية. 1

وجود ضغوط نفسية للطالب ) هذه النتيجة الباحث يعزو
أن الطالب معرض لكثير من المواقف في حياته  إلى (الجامعي

الظروف االقتصادية  وأن ،ا  نفسي ا  اليومية التي قد تسبب له ضغط
واالجتماعية والسياسية المسببة لتلك الضغوط متشابهة عند 

أما السبب في  .فيهاة لتشابه البيئة التي يعيشون الكثير من الطلب
فهو أن  ؛ألولىجعل  مجال الضغوط الجامعية في المرتبة ا

في الجامعة أكثر من أي مكان  الطلبة يقضون معظم وقتهم
وهي  ،لديهم توقعات مبالغ فيها عن بيئة الجامعةو  ،خرآ

 وتنعكسجتمع الفلسطيني، باألساس جزء من البيئة العامة للم
المجتمع  فييؤثر ما وأيضا  ،حداث الجارية في فلسطينعليها األ

وخدماتية يمكن أن تنطبق تماما على بيئة  ،من مشاكل مالية
 ،اإلسرائيليالضغوطات الناتجة عن االحتالل  وكذلك  ،الجامعة

 واعتقاالت ،وحواجز ،وهدم للبيوتوما يصاحبها من قصف، 

مع دراسة   هذه النتيجة تتفقو  .وغيرها من الممارسات القمعية
( في أن بيئة الجامعة احتلت المرتبة 3112حجار ودخان )

من حيث الضغوط على  ا  ألولى في ترتيب المجاالت األكثر تأثير ا
( في أن 3111واختلفت مع دراسة جيالني ) ،طلبة الجامعة

 . احتلت المرتبة األولى النفسيةالضغوط 
  :نتائج فرضيات الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في  النتائج الفرضية األولى :
الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة 

وري تعزى لمتغير خض-نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية
 استخدم الباحثفقد حص الفرضية ومن أجل ف .الجنس

 ،(Independent t-testاختبار)ت( لمجموعتين مستقلتين )
 ( .00م )كما هو واضح في الجدول رق

( : نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب 00الجدول )
  .خضوري تعزى لمتغير الجنس-الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

 الجنس                                             
 

 المجاالت

 )ت( (424أنثى  )ن=  (421ذكر  )ن=
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 المحسوب
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 6.61 4.46 6.81 9.61 4.49 9.24 .ضغوط أسرية
 6.62 2.94 6.49 2.24 6.49 2.18 .ضغوط اقتصادية

 6.16 004. 6.81 9.28 6.46 9.24 .جامعية ضغوط
 6.29 4.44 4.49 2.16 6.44 2.01 .ضغوط اجتماعية

 6.16 004. 6.81 9.28 6.46 9.24 .ضغوط شخصية وانفعالية
الدرجة الكلية  للضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي تعزى 

 .لمتغير الجنس
9.49 6.10 9.69 6.11 4.40 6.61 

يتضح من الجدول أن قيمة مستوى الداللة المحسوب عند مجال 
أقل من قيمة مستوى  ، وهي(1.130) هي الضغوط االقتصادية

أي أننا نرفض الفرضية  ،( ≥ 0,05الداللة المحدد للدراسة )
القائلة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

( ≥ 0,05 في الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب )
خضوري -من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية ،الجامعي

كانت الفروق عند مجال الضغوط  إذ ،تعزى لمتغير الجنس
جود )و  هذه النتيجة الباحث ويعزو .ذكوراالقتصادية لصالح ال
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اختالف  إلى (اختالفات في الضغوطات التي يعاني منها الطلبة
 ،الحاجات المادية التي يحتاجها كل من الذكور واإلناث

الذي يوفر  باإلضافة لصعوبة توفر فرصة العمل الكافي 
كما أن األحداث المستلزمات والحاجات الضرورية للطالب، 

وصعوبات  ،وما يترتب عليها من هموم مالية ،السائدةالسياسية 
اتفقت هذه . الذكور بشكل أكثر من اإلناث فيدراسية تؤثر 
 فروق ذات داللة( بوجود 3100) (البيرقدار)دراسة النتيجة مع 
والصالبة  ،مستوى الضغط النفسيبين الطلبة في  إحصائية

مع دراسة ، واتفقت الجنس لصالح الذكور النفسية تعزى لمتغير
بعاد المرونة النفسية وجود فروق في جميع أ( ب3103شقوره )

 ظهرت  إذ ؛(3111مع دراسة البنا ) تختلف، والصالح الذكور

بعاد المواقف الحياتية أإحصائية في  عدم وجود فروق ذات داللة
ناث(و الضاغطة تعزى لمتغير الجنس )ذكور،  ، عدا بعض ا 

 الح اإلناث. فكانت لصالمواقف الصحية الضاغطة، 
:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  نتائج الفرضية الثانية

الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة 
خضوري تعزى لمتغير مكان -نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

اختبار)ت(  استخدم الباحث ،كن . ومن أجل فحص الفرضيةالس
كما هو  ،(Independent t-testلمجموعتين مستقلتين )
 ( .03واضح في الجدول رقم )

النفسية التي يعاني منها الطالب ( : نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة الضغوطات 03الجدول )
 تعزى لمتغير مكان السكن .  ،خضوري-الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

 مكان السكن                                       
 

  المجاالت

 مع العائلة
 (482)ن=

 )ت( (36سكن  )ن= 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المحسوب
 6.69 2.96 6.99 2.89 4.60 9.29 .ضغوط أسرية

 6.19 6.02 6.40 2.14 6.48 2.12 .ضغوط اقتصادية
 6.44 6.46 6.81 9.21 6.88 9.21 .ضغوط جامعية

 6.09 6.19 6.81 2.09 4.68 2.10 .ضغوط اجتماعية
 6.44 6.46 6.81 9.21 6.88 9.21 .ضغوط شخصية وانفعالية

الدرجة الكلية  للضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب 
 .الجامعي تعزى لمتغير مكان السكن

9.44 6.19 9.60 6.12 6.04 6.18 

يتضح من الجدول  أن قيمة مستوى الداللة المحسوب عند مجال 
أقل من قيمة مستوى  ، وهي(1.116)هيالضغوط األسرية 

أي أننا نرفض الفرضية  ،( ≥ 0,05الداللة المحدد للدراسة )
القائلة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

( ≥ 0,05 في الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب )
خضوري -من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية ،الجامعي

وكانت الفروق عند مجال الضغوط  .لسكنتعزى لمتغير مكان ا
الطلبة القادمين من خارج المحافظة ناتجة عن حاجة األسرية 

 تطلب وقتا  توهذه األمور  ،عن أسرهم اإلقامة وحدهم بعيدا   إلى
وخاصة أن  ،على حساب دراستهم األكاديمية انيكون وجهدا  

 ممعظم الطلبة ال يعتمدون على أنفسهم في مواجهة متطلباته
األمر الذي يولد لديهم مزيدا من الضغوط النفسية في  ،الجامعية

 ،مع دراسة )الشكعةهذه الدراسة وقد اتفقت . المجال األكاديمي

في  ا  ن للسكن دور بأ ،( في وجود ذات داللة إحصائية3116
 ة.نفسيات الطلب فيالتأثير 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نتائج الفرضية الثالثة : -
من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

خضوري تعزى لمتغير -وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية
 السنة الدراسية . 

تم استخراج المتوسطات فقد ومن أجل فحص الفرضية 
ومن ثم استخدم تحليل  ،الدراسيةالسنة الحسابية تبعا لمتغير 

داللة  إلىللتعرف  ؛(One-Way ANOVAالتباين األحادي )
الفروق في درجة في الضغوطات النفسية التي يعاني منها 

-من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية ،الطالب الجامعي
( 02( و)02خضوري تعزى لمتغير السنة الدراسية . والجداول )

 تبين ذلك :
( : المتوسطات الحسابية لدرجة أثر الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة نظر طلبة 02جدول)

 تعزى لمتغير السنة الدراسية .  ،خضوري-جامعة فلسطين التقنية
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 السنة الدراسية                                  
 المجاالت

سنة 
 أولى

سنة 
 ثانية

سنة 
 ثالثة

سنة 
 رابعة

سنة 
 خامسة

 المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط
 9.44 9.69 9.22 9.29 9.60 .ضغوط أسرية

 2.14 2.86 2.11 2.12 2.69 .ضغوط اقتصادية
 9.64 9.21 9.49 9.98 9.29 .ضغوط جامعية

 2.16 2.94 2.11 2.04 2.10 .ضغوط اجتماعية
 9.64 9.21 9.49 9.98 9.29 .ضغوط شخصية وانفعالية

الدرجة الكلية  للضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي تعزى لمتغير السنة 
 الدراسية.

9.66 9.48 9.68 9.49 9.61 

جود فروق بين المتوسطات و السابق  يتضح من خالل الجدول
 ومن أجل معرفة إن كانت هذه الفروق قد وصلت الحسابية. 

تم استخدام اختبار تحليل التباين فقد  ،لمستوى الداللة اإلحصائية
( يوضح 02والجدول ) ،(One-Way ANOVAاألحادي  )

 ذلك:
من  ،تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة أثر الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي( : نتائج 02جدول )

 خضوري تعزى لمتغير السنة الدراسية.-وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين السنة الدراسية

 الحرية
متوسط 

 االنحراف
 " ف "

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 ضغوط أسرية
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

2.49 
211.91 
219.42 

1 
216 
211 

6.11 
4.62 

6.19 6.94 

 ضغوط اقتصادية
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

41.42 
224.21 
291.98 

1 
216 
211 

9.19 
6.42 

9.89 6.64 

 ضغوط جامعية
 

 بين المجموعات
 المجموعاتداخل 

 المجموع

2.94 
481.48 
489.96 

 

1 
216 
211 

 
6.09 
6.99 

6.88 6.19 

 ضغوط اجتماعية
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

6.84 
219.12 
218.21 

1 
216 
211 

6.26 
4.69 

6.44 6.41 

 بين المجموعات ضغوط شخصية وانفعالية
 داخل المجموعات

 المجموع

2.94 
481.48 
489.96 

1 
216 
211 

6.09 
6.99 

6.88 6.19 

الدرجة الكلية  للضغوطات 
النفسية التي يعاني منها الطالب 

 تعزى لمتغير السنة الدراسية.

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

4.96 
90.86 
98.46 

1 
216 
211 

6.92 
6.92 

4.64 6.94 

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب عند  السابق يتضح من الجدول
أقل من قيمة  وهي ،(1.112)هي مجال الضغوط االقتصادية 

أي أننا نرفض  (؛ ≥ 0,05مستوى الداللة المحدد للدراسة )
الفرضية القائلة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( في الضغوطات النفسية التي يعاني منها  ≥ 0,05الداللة )

-من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية ،لب الجامعيالطا
الفئة ومن أجل تحديد  .تعزى لمتغير السنة الدراسية ،خضوري

تحليل التباين األحادي باختبار  عَ بِ أتُ  التي كانت الفروق لصالحها،
( يبين 02والجدول ) ،( للمقارنات البعديةLSDأقل الفروق) 

 ذلك:
تعزى  ،للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب ((LSDنتائج اختبار :(02جدول رقم )

 لمتغير السنة الدراسية.)المجال االقتصادي(
 خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى المتوسط المقارنات

  * 6.08 * 6.94 * 6.14  2.69 أولى
      2.12 ثانية
      2.11 ثالثة

      2.86 رابعة
      2.14 خامسة
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وجود فروق في درجة  السابق يتضح من خالل نتائج الجدول
من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

 خضوري بين سنة ثانية-ين التقنيةجامعة فلسطوجهة نظر طلبة 
وسنة أولى لصالح  بين سنة ثالثةو  ،وسنة أولى لصالح سنة ثانية

 ويعزو .وسنة أولى لصالح سنة رابعةة بين سنة رابعو  سنة ثالثة،
إذ ينحو  ؛نوعية التعليم في السنة الرابعة إلىالباحث هذه النتيجة 

السنة  ه فيأكثر من لسنةالتعليم نحو الجانب العملّي في هذه ا
قرب الطالب من مرحلة التخرج ن أكما  .والثالثة ،والثانية ،األولى

خوفا من  ،في الجامعة يؤدي إلى زيادة الضغط النفسي لديه
األمر الذي يتطلب منه زيادة األعباء المالية  ،تأخره عن التخرج

فهم يتطلعون إلى البيئة العملية التي هي  الحق،في فصل 
على أن  (بشكل عام)هذا يدل  ا بعد.( بيئة جديدة لم يألفوهأيضا  )

القدرة على تخطي العقبات التي  لديهمالطلبة ذوي السنة الرابعة 
كما أن لديهم القدرة على المثابرة  ،تواجههم، والقدرة على تنفيذها

 ،والتطوير والتقدم حين االنتهاء من حل هذه العقبات والمشكالت
والمبادرة في المساعدة، وهذا  ،تجاه اآلخرينوالشعور بالمسؤولية 

، واالنخراط مع خالل أربع السنوات من الدراسةيأتي مما تعلموه 
كانت النتيجة و  .أفراد المجتمع أكثر من ذويهم في السنة األولى

 ،جميع الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة متفقة مع
 ،(3100دار)البيرقدراسة و  ،(3112ودخان) ،دراسة الحجارك

في أن الضغوط النفسية  ،(3102 )اليماني والزعبيودراسة 
مع أي دراسة ولم تختلف لصالح سنة رابعة أكثر من سنة ثالثة، 

 .الواردة في هذه الدراسةمن الدراسات السابقة 
 الثاني : السؤال الرئيسنتائج 

ما استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب 
-بة جامعة فلسطين التقنيةمن وجهة نظر طل ،الجامعي

 خضوري؟
المتوسطات  تم استخراج ،من أجل اإلجابة عن هذا السؤال

 ،ودرجة األثر ،والنسب المئوية ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابية
( ترتيب 30يبين الجدول ) في حينبين ذلك ، المرفقة ت والجداول

 درجة األثر.لالمجاالت تبعا  

 ،ودرجة استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي ،والنسب المئوية ،(: المتوسطات الحسابية02جدول)
 .ستراتيجية طلب المساعدة من اآلخرينخضوري تبعا لمجال ا-لسطين التقنيةمن وجهة نظر طلبة جامعة ف

سل
سل

الت
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 األثر

 متوسطة %08.99 4.96 2 9.14 .أطلب المساعدة من مجلس الطلبة 4
 كبيرة %94.42 6.46 4 9.44 .ألجأ إلى أحد أصدقائي المقربين لمساعدتي 2
 قليلة %12.82 4.49 1 2.01 .أنتظر ظهور أحدهم ليساعدني 9
 متوسطة %00.04 4.20 9 9.99 .أطلب المساعدة من أحد أقاربي 1

نها الدرجة الكلية الستراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني م
 اآلخرين .ستراتيجية طلب المساعدة من الطالب الجامعي تبعاَ لمجال ا

 متوسطة 00.41% 6.91  9.91

أن درجة استراتيجيات  السابق يتضح من خالل الجدول 
، تبعا  حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

 فيكانت قليلة  ،ستراتيجية طلب المساعدة من اآلخرينلمجال ا
 عنبلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين  فقد ،(2الفقرة )

وكانت درجة األثر متوسطة على الفقرتين  ،%(23.1هذه الفقرة )
( ، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على 0،2)

الفقرة  فيوكانت كبيرة ، ( %21.2  -% 22.2هذه الفقرتين )
هذه  عنبلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين  إذ( ، 3)

أما الدرجة الكلية ألثر مجال  .%(66.6الفقرة ما نسبته )
فقد كانت بدرجة  ،إستراتيجية طلب المساعدة من اآلخرين

بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات  إذ ؛متوسطة
 %(.22.6جميع الفقرات ) عنالمبحوثين 

ودرجة استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي  ،والنسب المئوية ،(: المتوسطات الحسابية06جدول)
 ستراتيجية التجنب والهروب.، تبعا لمجال اخضوري-من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

سل
سل

الت
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري

 درجة األثر النسبة المئوية

 متوسطة %09.42 4.21 1 9.44 .أبتعد عن المكان الذي حدث فيه الموقف 1
 متوسطة %06.40 4.94 1 9.66 .أذهب للنوم للهروب من المشكلة 0
 متوسطة %01.01 4.96 9 9.29 .أبتعد وأجلس وحدي 9
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 كبيرة %04.86 4.40 2 9.18 .الموقف ال يستحق االهتمامأقنع نفسي أن  8
 كبيرة %94.46 4.49 4 9.11 .أشغل نفسي بأي عمل حتى ال أفكر بالموقف 4

نها الدرجة الكلية الستراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني م
 .ستراتيجية التجنب والهروبالطالب الجامعي تبعاَ لمجال ا

 متوسطة 01.49% 6.89  9.24

أن درجة استراتيجيات  السابق يتضح من خالل الجدول
تبعا   ،حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

الفقرات  فيستراتيجية التجنب والهروب كانت متوسطة المجال 
 عنبلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين  فقد(، 2,2,6)

وكانت درجة األثر ، %(22.2 -% 21.0هذه الفقرات بين )

بلغت النسبة المئوية الستجابات  إذ ،(1،6الفقرة ) فيكبيرة 
أما  .%( 26.1- 60.0 ) ات بينهذه الفقر  عنالمبحوثين 

انت فقد ك ،ستراتيجية التجنب والهروباالدرجة الكلية ألثر مجال 
بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات  إذ ؛بدرجة متوسطة

 %(.22.6جميع الفقرات ) عنالمبحوثين 
 ،ودرجة استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي ،والنسب المئوية ،(: المتوسطات الحسابية01جدول)

 ستراتيجية االسترخاء.ا تبعا لمجال ،خضوري-من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

سل
سل

الت
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري

 درجة األثر النسبة المئوية

 كبيرة %04.12 4.20 1 9.19 .أقوم بممارسة الرياضة 46
 كبيرة %94.46 6.89 2 9.41 .سترخي في مكاٍن ماأ 44
 كبيرة %98.49 4.42 9 9.41 .أستمع إلى الموسيقى 42
 كبيرة %84.94 4.41 4 1.68 .أذهب للصالة 49
 كبيرة %98.26 4.61 1 9.44 .محببا  لذاتي ا  أتخيل موقف 41

الضغوطات النفسية التي يعاني منها الدرجة الكلية الستراتيجيات حل 
 .ستراتيجية االسترخاءا الطالب الجامعي تبعاَ لمجال

 كبيرة 99.19% 6.02  9.89

أن درجة استراتيجيات السابق  يتضح من خالل الجدول
تبعا   ،حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

الفقرات  جميع فيكبيرة  كانت ستراتيجية االسترخاءالمجال 
بلغت النسبة المئوية الستجابات  فقد ،(01،02،00،03،02)

أما  .%(6،10 -% 2،26هذه الفقرات بين ) عنالمبحوثين 
فقد كانت بدرجة ، ستراتيجية االسترخاءاالدرجة الكلية ألثر مجال 

جابات المبحوثين بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الست إذ ؛كبيرة
 %(.66.2ميع الفقرات )ج عن

 ،ودرجة استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي ،والنسب المئوية ،(: المتوسطات الحسابية06جدول)
 ستراتيجية حل المشكالت.ا تبعا لمجال ،خضوري-من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

سل
سل

الت
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري

 درجة األثر النسبة المئوية

 كبيرة %84.94 6.49 1 1.68 .أفكر بأسباب المشكلة وأضع خطة لحلها 41
 كبيرة %94.48 6.42 1 9.41 .أقدم تفسيرا  لما حدث 40
 كبيرة %82.04 6.81 2 1.49 .أشجع نفسي كي ال أتردد في فعلي 49
 كبيرة %84.89 6.86 9 1.649 .أعيد ترتيب األحداث بما يخدم حل المشكلة 48
 كبيرة %81 6.84 4 1.24 .أستفيد من الخبرات السابقة في حل المشكلة الجديدة 44

الدرجة الكلية الستراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها 
 .ستراتيجية حل المشكالتاالطالب الجامعي تبعاَ لمجال 

 كبيرة 84.84% 6.061  1.64

أن درجة استراتيجيات  السابق يتضح من خالل الجدول
حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي تبعا  

الفقرات  فيستراتيجية حل المشكالت كانت كبيرة المجال 
بلغت النسبة المئوية الستجابات  فقد ،(02،02،06،01،06)

أما الدرجة  .(0،66 – 12.2هذه الفقرات بين ) عنالمبحوثين 
 فقد كانت بدرجة راتيجية حل المشكالتالكلية ألثر مجال إست

 بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات المبحوثين إذ ؛كبيرة
 %(.10.1جميع الفقرات ) عن

ودرجة استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي  ،والنسب المئوية ،(: المتوسطات الحسابية31جدول)
 ستراتيجية العادات السلوكية غير المالئمة.ا تبعا لمجال ،خضوري-من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

سل
سل

الت
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجة األثر
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 قليلة %19.89 4.04 1 2.94 ألجأ إلى التدخين. 26
 متوسطة %12.40 4.91 2 2.06 أتناول الطعام بشراهة. 24
 قليلة %16.49 4.19 9 2.11 أحطم كل ما أراه أمامي. 22
 متوسطة %06.92 4.90 4 9.64 أشعر بالذنب وألوم نفسي ومن حولي. 29
 قليلة %11.60 4.16 1 2.21 أستسلم للمشكلة وأبكي. 21

الدرجة الكلية الستراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب 
 ستراتيجية العادات السلوكية غير المالئمة.ا الجامعي تبعاَ لمجال

 قليلة 14.20% 6.46  2.10

أن درجة استراتيجيات حل  السابق ح من خالل الجدوليتض
تبعا   ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

 فيستراتيجية العادات السلوكية غير المالئمة كانت قليلة المجال 
بلغت النسبة المئوية الستجابات  فقد ؛(30،33،32)اتالفقر 

أما  .%(21.6 -% 26.1الفقرتين ) هاتين عنالمبحوثين 
ستراتيجية العادات السلوكية غير االدرجة الكلية ألثر مجال 

بلغت قيمة متوسط النسبة  إذ ؛فقد كانت بدرجة قليلة ،المالئمة
 %(.20.3جميع الفقرات ) عنالمئوية الستجابات المبحوثين 

والدرجة الكلية حسب درجة استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب  ،( : ترتيب المجاالت30جدول رقم )
 الجامعي.

المتوسط  األبعاد الترتيب
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري

 درجة األثر النسبة المئوية

 كبيرة %84.84 6.06 4 1.64 .ستراتيجية حل المشكالتا مجال 4
 كبيرة %99.19 6.02 2 9.89 .ستراتيجية االسترخاءا مجال 2
 متوسطة %00.41 6.91 9 9.91 .ستراتيجية طلب المساعدة من اآلخرينمجال ا 9
 متوسطة %01.49 6.89 1 9.24 .ستراتيجية التجنب والهروبمجال ا 1
 قليلة %14.20 6.46 1 2.10 .ستراتيجية العادات السلوكية غير المالئمةا مجال 1

الدرجة الكلية الستراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني 
-منها الطالب الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

 خضوري.

 متوسطة 08.9% 6.94  9.19

أن الدرجة الكلية الستراتيجيات حل  ،يتضح مما سبق
من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

كانت  خضوري-طلبة جامعة فلسطين التقنيةوجهة نظر 
بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات  إذ ؛متوسطة

 .%(21.6جميع الفقرات لجميع المجاالت ) عنالمفحوصين 
والخصائص  ،مع السمات إلى اتفاقها الباحث هذه النتيجة يعزو

ما ترجع إلى ومن جهة أخرى  ،العمرية التي يمرون بها من جهة
من  ؛ناآلخريتعززه الحياة الجامعية من عالقات اجتماعية مع 

 بناء الذي يستدعيوالزمالء ضمن المحيط الجامعي  ،األصدقاء
مثل تلك العالقات االجتماعية التي يحتاجها الطلبة عند تسجيل 

آخذين بعين االعتبار  ،الجامعيين األساتذةوالتعامل مع  ،المواد
 .هذه المرحلة ه فيوالوسط الجديد الذين يعيشون في ، قلة الخبرة

التجنب والهروب من المواقف هو حالة  إلىأن لجوء الطلبة كما 
لعدم معرفة الطلبة بالعواقب التي تتبع سلوكا غير  ،طبيعية

 ،لسوء تصرف يصدر عنهم ،الضرر بهم إلحاق إلىمرٍض يؤدي 
يدفعهم  األمروهذا  ،ناشدين السالمة من أي ضرر قد يلحق بهم

وما  ،المواقفاالسترخاء من أجل التفكير في مثل هذه  إلى
. وموضوعية للعمل على حل المشكالت ،تتطلبه من حيادية

 األبعادمن  األولحل المشكالت البعد  إستراتيجية احتلتولذلك 
أن يثبت وجوده كشخص  إلىيحتاج  ألنه؛ عن طلبة الجامعة

 إلى هيدفع األمروهذا  من غيره،ي بيئة يرى نفسه متميزا متميز ف
االعتبار طبيعة االندفاع الذي يتميز به  بعين آخذا  مواجهة الواقع 

وهي السمة العامة التي تتوافق مع مرحلتهم  ،عنصر الشباب
مرغوب فيها الغير هو أن السلوكيات  في ذلك والسبب ،العمرية
أو  ،عن غير دراية إليها ون؛ألن الطلبة يلجأاألخيرالبعد  احتلت
تلك التي تترتب على مثل  األمورمنهم بعواقب  إدراكعدم 

 ؛Marcos,2004)) (ماركوس)وتتفق هذه مع دراسة  .المواقف
استراتيجيات  في مواجهة أهمية حل المشكالت إلىأشارت  إذ

  لدى طلبة الجامعات.الضغوط النفسية 
 نتائج فرضيات الدراسة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نتائج الفرضية األولى : -
استراتيجيات حل ( في  ≥ 0,05عند مستوى الداللة )

من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي
تعزى لمتغير  ،خضوري-وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

 استخدم الباحثفقد . ومن أجل فحص الفرضية نسالج
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 ( .33كما هو واضح في الجدول رقم ) ،(Independent t-testاختبار)ت( لمجموعتين مستقلتين )
( : نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني 33الجدول )

 تعزى لمتغير الجنس. ،خضوري-من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية ،منها الطالب الجامعي
 

 الجنس                                           
 

 المجاالت

 )ت( (421أنثى  )ن=  (421ذكر  )ن=
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 المحسوب
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 6.98 6.89 6.94 9.96 6.98 9.98 ستراتيجية طلب المساعدة من اآلخرين.ا
 6.64 1.09 6.91 9.11 6.81 9.60 ستراتيجية التجنب والهروب.ا
 6.08 6.16 6.10 9.81 6.09 9.88 .ستراتيجية االسترخاءا
 6.21 4.49 6.14 1.61 6.04 1.49 .ستراتيجية حل المشكالتا
 6.64 9.29 6.82 2.99 6.49 2.91 ستراتيجية العادات السلوكية غير المالئمة.ا

النفسية التي الدرجة الكلية الستراتيجيات حل الضغوطات 
يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة 

 .خضوري تعزى لمتغير الجنس-فلسطين التقنية

9.11 6.16 9.12 6.99 6.98 6.96 

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب عند  السابق يتضح من الجدول
العادات  ومجال استراتيجية ،التجنب والهروب مجال استراتيجية

وهما  ،(1.10 – 1.1)  هي السلوكية غير المالئمة على التوالي
أي  ،( ≥ 0,05) للدراسةيمة مستوى الداللة المحدد أقل من ق

أننا نرفض الفرضية القائلة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
حل  ( في استراتيجيات ≥ 0,05عند مستوى الداللة )

من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي
تعزى لمتغير  ،خضوري-وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

على مجال إستراتيجية التجنب  فقد كانت الفروق . أماالجنس
وكانت لصالح اإلناث وعلى مجال إستراتيجية العادات  ،والهروب

الباحث  يعزو الذكور.وكانت لصالح  ،السلوكية غير المالئمة
 ألن ؛بشكل عام اإلناثمع طبيعة  إلى اتفاقها هذه النتيجة

وأكثر تشجيعا على  ،اآلخرينأكثر حاجة للتحدث مع  اإلناث
كما أن  .حينما يحتجن لذلك ،اآلخرينالمساعدة والدعم من 

 ،واألبناء اآلباءوطرق التفاعل بين  ،أساليب التنشئة االجتماعية
 ،واالستكشاف ،وتشجعهم على االستقالل ،الذكورتدعم استقاللية 

قدرة على اتخاذ  أكثرمما يجعلهن  ؛اإلناثوتفرض القيود على 
سيادة  إضافة إلى ذلك، فإن .وتجريب الحلول والبدائل ،القرارات

ذعانا  أكثر تقبال  األنثىأن تصبح  إلىالمجتمع الذكوري تؤدي   وا 
التنفيس  أسلوبيستخدمن  اإلناث ألنوذلك  ؛ايجري حوله لما

وذلك  ،التعبير عن المشاعر بالبكاء إلىيملن  ألنهن ،االنفعالي
المجتمع يقبل تعبير النساء عن مشاعرهن أكثر من تقبل  ألن

وقد  .إظهارهاوعدم  ،الذكور الذين يشجعون على كبت مشاعرهم
ودراسة  ،(3103النتيجة مع دراسة )شقورة ،  هذه اتفقت

فروق في  وجودفي ( 3112)الزيود ،  ودراسة( 3116 شكعة،ال)
استراتيجيات الضغوط النفسية تعزى لمتغير الجنس لصالح 

 عدم وجودفي  Marcos,2004)) واختلفت مع دراسة ،الذكور
 فروق في استراتيجيات الضغوط النفسية تعزى لمتغير الجنس.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند نتائج الفرضية الثانية :
( في استراتيجيات حل الضغوطات  ≥ 0,05مستوى الداللة )

من وجهة نظر طلبة  ،النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي
. كنتعزى لمتغير مكان الس ،خضوري-جامعة فلسطين التقنية

 ،اختبار)ت( استخدم الباحث فقد ومن أجل فحص الفرضية
واضح  ( كما هوIndependent t-testلمجموعتين مستقلتين )

 ( .32في الجدول رقم )

( : نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني 32الجدول )
 . تغير مكان السكنتعزى لم ،وريخض-من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية ،منها الطالب الجامعي

 

 مكان السكن                                         
 

 المجاالت

 مع العائلة
 (483)ن=

 )ت( (15سكن  )ن= 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المحسوب
 6.92 6.48 6.91 9.20 6.91 9.99 ستراتيجية طلب المساعدة من اآلخرين.ا
 6.24 4.61 6.80 9.44 6.82 9.92 ستراتيجية التجنب والهروب.ا
 6.64 2.90 6.09 9.96 6.14 9.42 .ستراتيجية االسترخاءا
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أن قيمة مستوى الداللة المحسوب عند  السابقيتضح من الجدول 
أقل من قيمة  ، وهي(1.10)هي مجال إستراتيجية االسترخاء 

أي أننا نرفض  ؛( ≥ 0,05مستوى الداللة المحدد للدراسة )
الفرضية القائلة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( في استراتيجيات حل الضغوطات النفسية  ≥ 0,05الداللة )
من وجهة نظر طلبة جامعة  ،التي يعاني منها الطالب الجامعي

 . أماتعزى لمتغير مكان السكن ،خضوري-ةفلسطين التقني
من االسترخاء لصالح  يجيةعلى مجال استراتفقد ظهرت الفروق 

وجود الفرد أن إلى الباحث هذه النتيجة  يعزو العائلة. سكن مع
وعدم  ،مان والطمأنينةباأل بين أفراد عائلته يساعده على الشعور

)كالمأكل،  التفكير في تحمل مسؤولية األمور الحياتية االعتيادية
كما أن وجوده داخل أفراد  ،والمشرب، ونظافة المكان،...الخ(

وبشكل  .عائلته يزوده بالدعم النفسي لمختلف أمور الحياة اليومية
استراتيجيات مواجهة الضغوط  فييوجد تأثير لمكان السكن  ،عام

 (3116النتيجة مع دراسة )الشكعة،  هذه اتفقت وقدالنفسية. 

يجابي إلالتفاعل ا فقد كان ؛لمتغير مكان السكن يعزىد فرق و وجب
أفضل من التفاعل بين اإلناث، وأن لدى الذكور في القرى 

 .التفاعل بين اإلناث في المدينة أفضل منه في القرية 
ال توجد فروق ذات داللة الفرضية الثالثة :نتائج  -

( في استراتيجيات حل  ≥ 0,05إحصائية عند مستوى الداللة )
من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

تعزى لمتغير  ،ريخضو -وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية
تم استخراج  فقد ومن أجل فحص الفرضية، السنة الدراسية

ومن ثم  ،السنة الدراسيةوسطات الحسابية تبعا لمتغير المت
 ؛(One-Way ANOVAاستخدم تحليل التباين األحادي )

داللة الفروق في درجة في استراتيجيات حل  إلىللتعرف 
من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

تعزى لمتغير  ،خضوري-وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية
 ( تبين ذلك :32( و)32السنة الدراسية . والجداول )

من وجهة  ،الطالب الجامعي( : المتوسطات الحسابية لدرجة أثر استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها 32جدول)
 تعزى لمتغير السنة الدراسية .  ،خضوري-نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

 السنة الدراسية                                                                    
  

 المجاالت

سنة 
 أولى

سنة 
 ثانية

سنة 
 ثالثة

سنة 
 رابعة

سنة 
 خامسة

 المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط
 2.94 1.26 1.60 9.99 9.94 ستراتيجية طلب المساعدة من اآلخرين.ا
 2.14 1.61 9.44 9.29 9.12 ستراتيجية التجنب والهروب.ا
 2.01 1.69 9.90 9.98 9.28 .ستراتيجية االسترخاءا
 2.09 1.21 9.08 9.29 9.12 .ستراتيجية حل المشكالتا
 2.08 9.89 9.81 9.41 9.61 السلوكية غير المالئمة. ستراتيجية العاداتا

الدرجة الكلية الستراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي من وجهة 
 .خضوري تعزى لمتغير السنة الدراسية-نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

9.91 9.24 9.89 1.64 2.10 

بين  ظاهرية وجود فروقالسابق  يتضح من خالل الجدول
هذه الفروق  إذا ما كانتومن أجل معرفة  .المتوسطات الحسابية

تم استخدام اختبار  ، فقدقد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية

والجدول  .(One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي  )
 يوضح ذلك:( 32)

( : نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة أثر استراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها 32جدول )
 تعزى لمتغير السنة الدراسية. ،خضوري-من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية ،الطالب الجامعي

مجموع  مصدر التباين  نة الدراسيةالس
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 " ف "
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 بين المجموعات ستراتيجية طلب المساعدة من اآلخرين.ا
 داخل المجموعات

 المجموع

2.48 
491.01 
499.09 

1 
216 
211 

6.91 
6.10 

4.92 6.20 

 6.46 4.09 6.09 9.48 6.19 1.49 .ستراتيجية حل المشكالتا
 6.42 -4.11- 6.89 2.92 6.44 1.49 ستراتيجية العادات السلوكية غير المالئمة.ا

الدرجة الكلية الستراتيجيات حل الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب 
خضوري تعزى لمتغير -الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية

 .مكان السكن

2.14 6.99 9.99 6.12 4.90 6.49 
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 المجموعاتبين  ستراتيجية التجنب والهروب.ا
 داخل المجموعات

 المجموع

4.94 
409.04 
404.68 

1 
216 
211 

6.91 
6.04 

6.14 6.99 

 بين المجموعات ستراتيجية االسترخاءا
 داخل المجموعات

 المجموع

9.82 
46.11 
41.29 

1 
216 
211 

6.41 
6.99 

2.19 6.61 

 بين المجموعات ستراتيجية حل المشكالتا
 داخل المجموعات

 المجموع

9.60 
80.91 

84.1 

1 
216 
211 

6.90 
6.90 

2.42 6.69 

ستراتيجية العادات السلوكية غير ا
 المالئمة.

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

1.16 
449.94 
449.96 

1 
216 
211 

4.46 
6.86 

4.90 6.21 

الدرجة الكلية الستراتيجيات حل 
الضغوطات النفسية التي يعاني منها 

لمتغير السنة الطالب الجامعي تعزى 
 .الدراسية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

.988 
90.89 

99.2 

1 
216 
211 

6.64 
6.41 

6.09 6.01 

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب   السابق الجدوليتضح من 
أقل من  ، وهي(1.12) هي عند مجال إستراتيجية االسترخاء

أي أننا  ؛( ≥ 0,05قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة )
نرفض الفرضية القائلة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

( في استراتيجيات حل الضغوطات  ≥ 0,05مستوى الداللة )

من وجهة نظر طلبة  ،النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي
 .تعزى لمتغير السنة الدراسية ،خضوري-جامعة فلسطين التقنية
تبع ا الفئة التي كانت الفروق لصالحها، فقدومن أجل تحديد 

( للمقارنات LSDتحليل التباين األحادي باختبار أقل الفروق) 
 ( يبين ذلك:32البعدية والجدول )

تعزى  ،للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب (LSD)( نتائج اختبار32جدول رقم )
 ستراتيجية االسترخاء(المتغير السنة الدراسية.)المجال 

 خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى المتوسط المقارنات
  *6.99 *6.24   9.28 أولى
      9.98 ثانية
      9.90 ثالثة

      1.69 رابعة
      2.01 خامسة

وجود فروق في درجة  السابق يتضح من خالل نتائج الجدول
من  ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي

 ةخضوري بين سنة ثالث-وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية
بين سنة رابعة وسنة أولى لصالح و  ،وسنة أولى لصالح سنة ثالثة

والخبرة  ،تقدمه الحياةبما ويمكن تفسير هذه النتيجة  رابعة.سنة 
فالخبرة لدى  العديدة، الجامعية للطالب من التجارب والممارسات

وذلك لما  ،الطالب الجامعي تزداد بازدياد سنوات دراسته الجامعية
 ،وعملية ،خالل سنواته الدراسية من مواقف علمية يتعرض له
تكون الضغوط النفسية أكثر لما سيواجهه الطالب في  ومن ثمّ 

وذلك ألنه يدخل في تفكيره بدء إنهاء  ،هذه المرحلة الدراسية
وكذلك التفكير بالحصول على الوظيفة  ،عملية التخرج بنجاح

ط أكثر من مما يجعله يدخل في مرحلة ضغو  ،التي تترجم جهده
لتي لبعدهم عن التفكير في تلك المراحل ا ،طلبة سنة ثالثة وثانية

نتيجة مع دراسة الهذه وقد اتفقت  يشعر بها طالب سنة رابعة.

التي  Marcos,2004))ودراسة  ،(3102، )اليماني والزعبي
وجود فروق في استراتيجيات التعامل مع الضغوط  إلىأشارت 

 .النفسية تبعا لمتغير السنة الدراسية
  التوصيات:

 :حث بما يأتيانتائج الدراسة يوصي البضوء في 
توفير المناخ المناسب للدراسة في جامعة فلسطين  -

التقنية لمواجهة الضغوط النفسية الناتجة في المجال 
 والسياسي. ،واالجتماعي ،االقتصادي

 ،وخاصة الذكور ،عقد دورات تدريبية لطلبة الجامعة -
للتغلب على الضغوط الناتجة عن اختالف الحاجات 

توفير  فيمن أجل مساعدتهم  واإلناثلذكور لالمادية 
 والتكميلية. ،والحاجات الضرورية ،المستلزمات

تفعيل قسم اإلرشاد النفسي في جامعة فلسطين التقنية  -
رشادهم في مواجهة الضغوط  ،طلبةبهدف مساعدة ال وا 
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والصعوبات الدراسية التي  ،واألعباء المالية ،النفسية
 الذكور أكثر من اإلناث. فيتؤثر 

من  -ن التقنية جامعة فلسطي إدارة اهتمامضرورة  -
بتوفير السكن المالئم  -خالل عمادة الشؤون الطالبية

 ونفسيا لطلبة الجامعة. ،صحيا
لتحديد  ،لطلبة سنة أولى شاديةإر ضرورة توفير ندوات  -

 صادر م
االستراتيجيات المناسبة ، واختيار الضغوط لديهم -

 وخاصة الضغوط الجامعية . ،لمواجهة تلك الضغوط
زيادة المعلومات العلمية والنفسية التي تقدم للطلبة  -

تساعدهم  بحيث جامعة فلسطين التقنيةالدارسين في 
 ،الضغوط النفسية التي يتعرضون لها إلىفي التعرف 

 واختيار األسلوب االيجابي في مواجهتها.
عمل لقاءات دورية مفتوحة بين إدارة جامعة فلسطين  -

 ؛الطلبة من جهة أخرىو   التقنية والكليات من جهة،
 والعمل على حل المشكالت لتحديد مصادر الضغوط،

 بالتالي الحد منها.من ثّم و  ،المسببة لها
تفعيل ب إدارة جامعة فلسطين التقنية اهتمامضرورة  -

أم  ،أم رياضية ،سواء أكانت ثقافية ،األنشطة الطالبية
دور في تقليل الضغوط النفسية لدى من لما لها  ؛فنية

 الطلبة.
استراتيجيات الضغوط النفسية في دراسة مقارنة إجراء  -

جامعة فلسطين التقنية بشكل طلبة التي يعاني منها 
األخرى بشكل  الفلسطينيةالجامعات وطلبة  ،خاص

 .عام
 المراجع:

. اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة(. 3101االسطل، مصطفى )
 ( األردن: دار وائل للنشر. 0)ط

 مواجهتها واستراتيجيات النفسية لضغوطا(.3101)نبيلة حبيب، أبو
 محافظات في الشهداء أبناء لدى الدراسي بالتحصيل وعالقتها

 .فلسطين .غزة.األزهر جامعة .منشورة غير ماجستير رسالة .غزة
النقابات العمالية ودورها في التنمية  (.3101أبو دالل، حسام .)

غير منشورة، جامعة  . رسالة ماجستيرالسياسية في فلسطين
 األزهر، غزة، فلسطين.

القاهرة: . ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية .(3116) علي الباوي،
 .المصريةمكتبة االنجلو 

(. المواقف الحياتية الضاغطة لدى طلبة جامعة 3111البنا، أنور)
مجلة جامعة دراسة استطالعية.  -األقصى بمحافظة غزة

 .020-020(،3(، عدد)00مجلد) األقصى،
 النفسية بالصالبة وعالقته النفسي الضغط(. 3100)تنهيد البيرقدار،
 ،(0)عدد ،(00)مجلد ،التربية كلية أبحاث مجلة .التربية كلية لدى
31-22. 
 تدريبي برنامج فاعلية .(3103)ملوح السليحات، ماجد الخياط،

 كلية طلبة لدى النفسية الضغوط خفض في معرفي -سلوكي
 ،(31)مجلد ،اإلسالمية الجامعة مجلة. الجامعية رحمة األميرة

 .33 - 0،(3)عدد
 لدى ومصادرها النفسية الضغوط مستوى (.3112) الحجار دخان،

مجلة  .النفسية الصالبة بمستوى وعالقته اإلسالمية الجامعة طلبة
 .022 -036(، 2(، عدد)00مجلد) ،اإلسالمية الجامعة

(. 0)طالصحة النفسية والعالج النفسي(. 3112دخان، الحجار)
 القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.  

 واستراتيجيات النفسي الضغط(. 3102) نورة ي،شنوف ،سميرة .دعو
. حاالت لخمس عيادية دراسة -التوحدي الطفل أم لدى المواجهة

 .الجزائر .اولحاج محند آكلي جامعة. منشورة غير ماجستير رسالة
 وعالقتها الصبورة الشخصية أنماط(. 3112) اعتماد الزيناتي،

 رسالة . بغزة اإلسالمية الجامعة طالبات لدى النفسية بالضغوط
 .فلسطين .غزة .اإلسالمية الجامعة .منشورة غير ماجستير

 لدى النفسية الضغوط مع التعامل استراتيجيات(. 3112)نادر الزيود،
 الخليج رسالة مجلة. المتغيرات ببعض وعالقتها فطر جامعة طلبة

 .22 -23، (66) عدد (،30، مجلد) العربي
 الحياة عن بالرضا وعالقتها النفسية المرونة(. 3103)يحيى شقورة،

 رسالة. غزة محافظة في الفلسطينية الجامعات طلبة لدى
 .فلسطين .غزة .األزهر جامعة .منشورة غير ماجستير

  اليومية الحياة أحداث مواجهة استراتيجيات(. 3116)علي الشكعة،
 مجلة. نابلس محافظة في المفتوحة القدس جامعة طلبة لدى الضاغطة
 .261-220 ،(3)عدد ،(32)مجلد ، النجاح جامعة
 المهنية النفسية الضغوط مواجهة أساليب(. 3101) عبد اهلل الضريبي،

 ،(2)عدد ،(32)مجلد ،دمشق مجلة. المتغيرات ببعض وعالقتها
226 -606. 
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 الصحيحات عند الضغوط مواجهة أساليب(. ،أ3112)أمل العنزي،
 رسالة. السيكوسوماتية النفس جسمية باالضطرابات والمصابات

 .السعودية .سعود الملك جامعة .منشورة غير ماجستير
 ببعض النفسية الضغوط عالقة(. ، ب3112) عياش العنزي،

 .الرياض بمدينة المرور في العاملين لدى الشخصية المتغيرات
 .الرياض .منشورة غير ماجستير رسالة
 اربد جامعة طلبة إدراكات .(3100)ياسر خليل، .خولة القدومي،

. المتغيرات بعض ضوء في النفسية الضغوط لمصادر األهلية
 .261-226 ،(0)عدد ،(06)مجلد ،اإلسالمية الجامعة مجلة
مقدمة في علم نفس (. 3103عز الدين. مجوجة، علية ) غطاس،

 .(. األردن: دار وائل النشر0. )طالصحة

 في وآثارها المهنية الضغوط مصادر(. 3116)القادر عبد مسلم،
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 من وجهة نظر طلبة الكليات المحدثة في محافظة درعا متطلبات تعزيز الُهوية واالنتماء لدى الشباب الجامعي
 صابر جيدوري

  التربية كلية
 المدينة المنورة ،طيبة جامعة

 41/8/4102تاريخ القبول:                               6/5/4102تاريخ التسلم: 
 جامعة طلبة نظر وجهة من حلها، واستراتيجيات الجامعي، الطالب منها يعاني التي النفسية الضغوطات إلى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت 

 مجتمع من% ( 9) بنسبة وطالبة طالبا  ( 319) الدراسة عينة وبلغت (.م 3112/3111) الدراسي العام من الثاني الفصل أثناء في خضوري – التقنية فلسطين
 الطالب منها يعاني التي الضغوطات لقياس: األولى استبانتين؛ الباحث استخدم. التقنية فلسطين جامعة من وطالبة طالبا  ( 1111) عدده البالغ الدراسة

 تلك مواجهة استراتيجيات لمعرفة والثانية،. النفسية الضغوط أنواع من نوعا   مجال كل يقيس مجاالت، خمسة إلى مقسمة فقرة،( 32) من وتكونت الجامعي،
 استخدام تم فقد الدراسة نتائج إلى وللتعرف. وثباتها الدراسة أداتي صدق من التحقق وتم. مجاالت خمسة إلى مقسمة فقرة،( 31) من وتكونت الضغوطات،

 -:أهمها نتائج، عدة الدراسة وبيَّنت. الضغط لمصادر التكرارات وحساب األحادي، التباين وتحليل المستقلة، للعينات( ت)اختبار: اآلتية اإلحصائية المعالجات
%(. 21.6) الضغوطات حل استراتيجيات وبلغت األولى، المرتبة في الجامعية الضغوط كانت ،%(23.5) كانت الطلبة لدى النفسية الضغوطات مستوى أن
 الضغوط مجال عند الضغوطات مستوى في الطلبة بين إحصائية داللة ذات فروق وجود مع األولى، المرتبة في كانت فقد المشكالت حل إستراتيجيات أّما

 وبين ثانية، سنة لصالح أولى وسنة ثانية سنة بين االقتصادية الضغوط مجال لصالح السكن مكان ومتغير الذكور، لصالح الجنس لمتغير تعزى االقتصادية،
 من للتقليل االقتصادية الضغوط تخفيف بضرورة الباحث أوصى وقد. رابعة سنة لصالح أولى وسنة رابعة سنة وبين ثالثة، سنة لصالح أولى وسنة ثالثة سنة

 الجامعي(. والطالب النفسية، واالستراتيجيات النفسية، والضغوطات الضغوط، الكلمات المفتاحية:) .النفسية الضغوطات
  

Psychological Distress Experienced by a University Student and Strategies to Solve them from the 
Standpoint of Palestine Technical University _ Kadoorie 

Sabir Jaidouri  
Faculty of Education  

Taibah University, AL-Madinah AL-Munawarah 
he study aimed to identify the requirements to strengthen identity and affiliation among undergraduate students, in 
order to raise awareness of the importance of adhering to their identity and affiliation to their homeland, so as to 
be positive participants in their community affairs. It also aimed to find out the difference among the students' 

views about the requirements to strengthen identity and affiliation, according to the variables of gender and 
Specialization. After the application of the tool on the study sample, and conducting the necessary statistical treatments, 
the study results showed a substantial approval of the sample on all the cognitive, cultural and legal requirements to 
strengthen the identity and affiliation. The study results also pointed out that the difference with the statistical 
significance was between the Faculty of Education students and those of the Faculty of Law in favor of the Faculty of 
Education, in relation to the cognitive requirements, , in addition to a statistically significant difference between the 
students of the Faculty of Arts and students of the Faculty of Law in favor of the Faculty of Arts in relation to the 
cognitive requirements. Moreover there were differences between the students of the Law Faculty and students of the 
Faculty of Education in favor of the Faculty of Law, in connection with the legal requirements. (Keywords: Jaidouri, 
Identity, Affiliation). 

 :مقدمة
 مجتمعاتنا العربيةها تالتي شهد اتالتغير بوية رتبط سؤال اله  ا     

واحدا  من  وي عدّ  ..ةعلى المستويات السياسية واالجتماعية والثقافي
المخاوف واألسئلة واألحكام التي ارتبطت بظاهرة العولمة 

 ت دراسة علميةعلى جميع مناحي الحياة. فقد أشار  وتأثيراتها
المعلومات وفي أنماط االستهالك التي بأن "الثورة في الثقافة و 

قد أفرزت ثورة في القيم  ،ا الحداثة في مجتمعاتنا العربيةأدخلته
ومن نتائج هذه  وفي المهارات التي يحتاجها الفرد،واالتجاهات 

 التي أربكت المنظومة التقليدية وأدخلت الفزع على قيمها، ،الثورة
 لثوابت التي يبنياالشاب العربي المعاصر تتمثل في فقدان 

 وقيميةوية تحتاج إلى مراجع ثقافية ويته، ذلك أن اله  ه   ابواسطته
، 1552)النقيب،  ."، يعتمدها الفرد لبناء شخصيتهوثابتةواضحة 

21).  
بموضوع  االجتماعيةهتم علماء العلوم وفي هذا السياق ا     

 أسباب أن من أبرز "الجوهري"االنتماء في اآلونة األخيرة، ويرى 

T 
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التقدم في يتمثل  ،بلشباالعلمي بموضوع االنتماء ل هذا االهتمام
مجاالت  في خاصة ،يعيشه العالم الذيالهائل  التكنولوجي

مما يعني قدرة بعض النظم والدول  ،االتصاالت والمواصالت
 .وشبابها األخرىالدول  الفكري والثقافي في ناشئة التأثيرعلى 

رض ، وهذا يفالديمقراطية إلى وأكثر أكثريتجه  كما أن العالم
موضوع  يعدّ  ، إذللشباب السياسية بالتربيةعلى الدول االهتمام 

. السياسية التربيةبرز الموضوعات في مجال االنتماء من أ
  (113، 3113)الجوهري، 

الصراع بين الدول صراعا   لم يعدّ فوألن األمر كذلك      
عا  حضاريا  وثقافيا  وسياسيا ، صرا أصبحعسكريا  مسلحا  بقدر ما 

ياسي في مقدمة ذلك والفكري والس الثقافييأتي االستقطاب إذ 
لى تحصين العمل عالصراع، مما دفع الكثير من الدول إلى 

حاوالت الغزو واالستقطاب ضد م شبابها وتأهيلهم سياسيا
 .وتعميقا  لالنتماء والوالء الوطنية ويةتأكيدا  لله   ، وكذلكالخارجي
العربي المعاصر يعاني أزمة أن اإلنسان "ويرى علي وطفة      

وية وانتماء تتصف بطابعي العمق والشمول.. وتعود هذه ه  
األزمة إلى وجود اإلنسان العربي في ظل كيانات اجتماعية 
متعددة ومتعارضة، تبدأ بالقبيلة والطائفة حينا ، وتنتهي بالدين 

فالوطن العربي كيان مركب معقد، تتداخل فيه  ،والقومية أحيانا
الوالءات المحلية بالوالءات الوطنية، وال تتطابق فيه عناصر 

حدود الجغرافيا مع حدود المشاعر، وال حدود السياسة مع حدود 
األمة. وبالتالي فإن تعددية االنتماء وتناقضاته تؤدي إلى حالة 

لى حالة من التمزق ، وا  وية االجتماعيةمن االنشطار في اله  
بي الذي تتخاطفه، في اآلن الوجداني الداخلي عند اإلنسان العر 

متعارضة ومتنافرة في مختلف  ، مشاعر انتماء اجتماعيةالواحد
 (52، 3113. )وطفة، "المستويات واالتجاهات

شكل العولمة أحد التحديات التي تقف أمام بناء كما ت       
على تغريب الثقافات الوطنية من  ، إذ تعملالمجتمعات التقليدية

خالل آليات أصبحت أكثر قوة مثل: وسائل اإلعالم والتقنية 
الحديثة، واحتكارها على مستوى المعرفة وعلى مستوى المستقبل، 

لالختراق الثقافي والهيمنة على الثقافات  كما أنها توظف العلم
 وية الشعوب.التقليدية، بهدف طمس ه  

غيرات السريعة وغير المسبوقة في الت أحدثتوهكذا      
 واالقتصادية المجتمعات المعاصرة بعض المشكالت االجتماعية

رات التي حدثت وما تزال ن التغيخاصة وأب، في تلك المجتمعات
ولم يكن بعضها  ناحية،تحدث لم تكن متوازنة ومتدرجة من 

كان لذلك كله تخطيطا  دقيقا  من ناحية أخرى، حيث  مخططا  
بصفة خاصة، تمثلت في زعزعة  الشبابعلى  سلبيةالأثاره 

ضعافهاالنتماء للوطن  لدى بعض الناشئة من شرائح المجتمع  وا 
 ومبررات إجرائها.من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة  .المختلفة

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
أصبح من المعروف أن العولمة الثقافية هي فعل اغتصاب      

سائر الثقافات، يهدد بشكل أساسي ثقافي وعدوان رمزي على 
والمستقرئ للواقع اليوم  وية الثقافية للمجتمعات اإلنسانية.اله  

في  من السلوك جديدة ا  بعض األفكار والقيم وأنماط ي الحظ
إن هذه  وبالخصوص في أوساط الشباب، إذ مجتمعاتنا العربية،

المنظومة القيمية الجديدة تمثل في حقيقتها طريقة الحياة التي 
تسوق لها العولمة األمريكية، بدءا  من أسلوب الحياة الذي طغى 
عليه التفكير االستهالكي، إلى ملصقات العلم األمريكي على 
المالبس والسيارات وأسماء المحالت التجارية، وغيرها مما 

مما يفرض على  وية واالنتماء،ة اله  تصل بشكل مباشر بمسألي
ثقافة  الجامعات العربية عموما  القيام بدورها في تعزيز متطلبات

الشريحة المعرضة  لدى الشباب الجامعي، كونهم وية واالنتماءاله  
ت مشكلة الدراسة الحالية تبلور هذا المنطلق  من ويتها للخطر.ه  

 اآلتي:في السؤال الرئيس 
الشباب الجامعي  وية واالنتماء لدىقافة اله  ما متطلبات تعزيز ث
حيث  الكليات المحدثة في محافظة درعا؟ من وجهة نظر طلبة

 تفرع عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلتية:
وية واالنتماء من وجهة لتعزيز اله   المعرفيةما المتطلبات  -1

 الكليات المحدثة في محافظة درعا؟ نظر طلبة
وية واالنتماء من وجهة الحقوقية لتعزيز اله  ما المتطلبات  -3

 الكليات المحدثة في محافظة درعا؟ نظر طلبة
وية واالنتماء من وجهة نظر ما المتطلبات الثقافية لتعزيز اله   -2

 الكليات المحدثة في محافظة درعا؟ طلبة
تختلف وجهات نظر طلبة الكليات المحدثة في محافظة  هل -1

 لمتغير الجنس؟ تبعا   وية واالنتماءنحو متطلبات تعزيز اله   درعا
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هل تختلف وجهات نظر طلبة الكليات المحدثة في محافظة  -9
درعا نحو متطلبات تعزيز اله وية واالنتماء تبعا  لمتغير 

 االختصاص؟
 :أهمية الدراسة

 تتبلور أهمية الدراسة في اآلتي:   
وية اله  همية موضوع تستمد هذه الدراسة أهميتها من أ -أ

خاصة بموضوعا يتعرض للكثير من المخاطر، و  كونهواالنتماء، 
ما تبثه العولمة اإلعالمية من رسائل تحمل في مضامينها 

 . إلسالمية عموما  اوية العربية و لله   واضحا   تشويها  
 طلبةتسهم هذه الدراسة في الكشف عن طبيعة فكر  -ب

الكليات المحدثة في محافظة درعا، فيما يتصل بمتطلبات تعزيز 
ناع السياسة مما يساعد ص   وية واالنتماء من وجهة نظرهم،اله  

التربوية في إدارة الجامعة على تحديد جوانب النقص في البرامج 
وية واالنتماء لدى والمناهج واألنشطة المخصصة لتعزيز اله  

 الطلبة. 
الدراسة خلفية نظرية وعملية للقائمين على رسم توفر هذه  -ج

التي تتبع لها الكليات  السياسات التربوية في جامعة   دمشق
، والسيما عندما يحددون األهداف المحدثة في محافظة درعا

ذيرها ويتهم، وتجالتربوية التي من شأنها زيادة وعي الطلبة به  
قد يتأثر مما  وسيلة لتحصين المجتمع السوري بعّدها ،هاوتعميق

 .الدين والثقافة يعلى صعيد به
  :أهــداف الدراسة

 يمكن تحديد أهداف الدراسة على النحو اآلتي:   
وية واالنتماء في البيئة على متطلبات تعزيز اله   التعرف -أ

، ولدى طلبة المرحلة الجامعية على وجه االجتماعية عموما  
ويتهم التمسك به  الخصوص، من أجل بث الوعي لديهم بأهمية 

حتى يكونوا مشاركين إيجابيين في شؤون  ،وانتمائهم لوطنهم
  مجتمعهم.

فيما يتصل بوجهات  الطلبةمعرفة االختالف بين آراء  -ب
، تبعا  لمتغيرات وية واالنتماءاله  تعزيز  متطلباتنظرهم نحو 

 .واالختصاصالجنس 
وية اله  ثقافة  يمكن أن تفيد في تعزيز التوصل إلى توصيات -ج

 .وتعميقها الكليات المحدثة في محافظة درعا طلبةلدى واالنتماء 
 :محددات الدراسة

يتحدد تعميم نتائج الدراسة الحالية خارج مجتمعها  -1
 اإلحصائي بمدى مماثلة المجتمع الخارجي لمجتمع الدراسة.

تعزيز  متطلبات في الكليات المحدثة طلبةتتحدد وجهة نظر  -3
التي شملتها أداة القياس المستخدمة في  واالنتماء ويةاله  ثقافة 

والحقوقية  المعرفية المتطلباتهذه الدراسة، والمتمثلة في 
 .والثقافية

متغيرات الدراسة الحالية في متغيري الجنس  تتحدد -2
 واالختصاص.

المحدثة في محافظة  كلياتال طلبةتقتصر هذه الدراسة على  -1
 دمشق، والمتمثلة في كليات ةلجامع والتي تتبع إداريا   ،درعا

العام الدراسي واآلداب والتجارة والحقوق، في التربية 
 م3113/3112

  :متغيرات الدراســـة
متغير الجنس, وله مستويان:  - أوتشمل:  المتغيرات المستقلة 

 االختصاص، وله أربعة مستويات:متغير  - بذكور, إناث 
 .التربية واآلداب والتجارة والحقوق

: وتتمثل في استجابات أفراد عينة الدراسة المتغيرات التابعة
 المعرفيةفي المتطلبات لمجاالت االستبانة األربعة والمتمثلة 

 والحقوقية والثقافية.
 اإلطار المرجعي للدراسة

تطرح  وية واالنتماء في تقاطعات عديدةيتشاكل مفهوما اله       
غالبا  ما يستخدم  إذمنذ زمن بعيد على بساط البحث العلمي، 

مما  ،المعاصرة االجتماعية األدبياتفي  اآلخرحدهما في مكان أ
 يقتضي توضيحهما على النحو اآلتي: 

 :ويةمفهوم الهُ  -0
ما يكون به الشيء هو هو، أي "وية إلى يشير مفهوم اله       

من حيث تشخصه وتحققه في ذاته وتمييزه عن غيره، فهو وعاء 
تكتل بشري، ومحتوى لهذا الضمير في  الضمير الجمعي ألي

الوقت نفسه، بما يشمله من قيم وعادات ومقومات تكّيف وعي 
رادتها في الوجود والحياة داخل نطاق الحفاظ على  الجماعة وا 

 ( 33، 1511. ) الجراري، "كيانها
وية هي تحديد أن اله  "جاء في معجم العلوم االجتماعية كما      

للفرد من خالل مقارنة حالته بالخصائص المميزات الشخصية 
وية جسر فاله  ". (329، 1551. )معتوق، "االجتماعية العامة
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هي لى بيئته االجتماعية والثقافية، و يعبر من خالله الفرد إ
 (.53، 3112)ولد خليفة،  "إحساس باالنتماء والتعلق بالجماعة

تي وية مرتبطة بالوضعية الالقدرة على إثبات اله  إن وعليه ف
  .فيهاتحتلها الجماعة في المنظومة االجتماعية ونسق العالقات 

أجمع الكثير من الباحثين أنه ال وجود لشعب دون وقد      
وية. وفي هذا وية، لكن اختلفوا في الشكل الذي يحدد هذه اله  ه  

السياق انتقد أحد الباحثين، ما أسماه بالشكل الميتافيزيقي الذي 
 في إطار تصورات شعوب، ويقدم شخصيتهاوية األمم واليحدد ه  

ت مثالية، دون الرؤية إليها كمجموعات حية تتميز باحتماال
، ويطرح مقابل ذلك مقاربة تكشف عن ذاتها في عملية تحققها

وية تتغذى بالتاريخ وتشكل استجابة مرنة أن اله  "ترى  سسيولوجية
، دون أن الجتماعية والتاريخيةتتحول مع تحول األوضاع ا

وية نسبية تتغير مع حركة ، وبذلك فهي ه  شكل رّدا طبيعيا  ت
 (62، 3116)برغثي،  ."وانعطافاتهالتاريخ 
المقومات األساسية  وية الثقافية في مجموعة منوتتحدد اله       

 (13، 3111)حرب، المتجسدة في: 
 ،اللغة الوطنية واللهجات المحلية المرتبطة بوجود شعب ما -أ

وتطوره ومصيره على أساس أن تكون اللغة الوطنية معتمدة في 
اإلداري، وفي على جميع المستويات، وفي التسيير التدريس 

القضاء، إضافة إلى التواصل بين شرائح المجتمع إلى جانب 
 اللهجات المحلية.

والتي تكسب  ،القيم الدينية والوطنية المتكونة عبر العصور -ب
حصانة تحول دون ذوبانه في شعوب وية الشعب حامل اله  

أخرى، وتؤهله لمقاومة كل محاوالت التذويب مهما كان 
 .مصدرها

والحاملة  ،العادات والتقاليد واألعراف النابعة من تلك القيم -ج
 وية.لها والعاكسة لمستوى الشعب حامل اله  

وية من التاريخ النضالي الذي ينسجه ذلك الشعب حامل اله   -د
  .وأعرافا   وقيما   ويته أرضا  على ه   أجل المحافظة

 الثقافيةوية ويحدد محمد عابد الجابري مستويات ثالثة لله       
والعالقة بين هذه  ،هي: فردية، وجمعية، ووطنية قومية

اجهه. نوع اآلخر الذي تو الب المستويات الثالثة تتحدد أساسا  
دوائر متداخلة ذات مركز واحد  ويضيف أنها تتحرك على ثالث

 كما يلي:

أو  فالفرد داخل الجماعة الواحدة، قبيلة كانت أو طائفة -أ
وية متميزة (، هو عبارة عن ه  جماعة مدنية )حزبا أو نقابة إلخ

ومستقلة، عبارة عن "أنا"، لها "آخر" داخل الجماعة نفسها: "أنا" 
الدائرة عندما تكون في مواجهة مع هذا تضع نفسها في مركز 

 النوع من "اآلخر".
والجماعات، داخل األمة، هي كاألفراد داخل الجماعة، لكل  -ب

المشتركة، ولكل منها "أنا"  الثقافيةوية منها ما يميزها داخل اله  
خاصة بها و"آخر" من خالله وعبره تتعرف على نفسها بوصفها 

 ليست إياه.
وال ثابتة، بل  متحولةوالعالقة بين هذه المستويات ليست  -ج

، وضيقا   هي في مد وجزر دائمين، يتغير مدى كل منهما اتساعا  
حسب الظروف وأنواع الصراع والالصراع، والتضامن 
والالتضامن، التي تحركها المصالح الفردية والمصالح الجمعية 

العالقة بين هذه الوطنية والقومية. وهذا يعني أن والمصالح 
المستويات الثالثة تتحدد أساسا بنوع "اآلخر"، بموقعه 

وية رة الجماعة، فاله  ، ويقع في دائوطموحاته: فإن كان داخليا  
ن كان يقع في دائرة  الفردية هي التي تفرض نفسها كـ "أنا"، وا 

( هي التي )القبلية، الطائفية، الحزبية.. وية الجمعيةاألمة فاله  
، أي يقع تحل محل "األنا" الفردي. أما إن كان "اآلخر" خارجيا  

 -ميةأو القو –وية الوطنية والدولة والوطن( فإن اله  )األمة خارج 
 ، انترنت(3111)الجابري،  هي التي تمأل مجال "األنا".

وية أو تغيرها قد طرحت على اله   اقع أن مسألة ثباتوالو      
وية أي محك المساءلة والنقاش، وأثبتت المجادالت العلمية أن ه  

كما ذهب إلى ذلك المفكر  ،وسرمديا   ثابتا   مجتمع ليست أمرا  
المغربي محمد عابد الجابري، بل يرتبط بالمؤثرات الخارجية 

كما يرتبط بالصراع على   ،وبالتداول العلمي لألفكار والثقافات
السلطة، وهي الصراعات التي تشحذها هي نفسها بصورة مباشرة 

 .ؤثرات الخارجية ولعبة التوازناتأو غير مباشرة الم
ويات ينبغي أن يخضع لقانون التوازن أن تغير اله  لكن يبدو      

ال كانت بين الثوابت المميزة لله   وية والعناصر القابلة للتحول، وا 
كما يرى الباحث  -ويةوية عرضة للخطر والتدمير، فاله  اله  

الدين واللغة  تة وأخرى قابلة للتغيير. إذ ي عدّ تتضمن مكونات ثاب
المكونات األخرى من عادات من الثوابت الراسخة، بينما تكون 
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ذي تحدده وقيم وطرق تفكير قابلة للتغيير في الشكل اإليجابي ال
  محيطه الخارجي.حركية المجتمع وتفاعله مع 

في المجتمعات  تتمثل ويةوظائف اله   ومن الجدير بالذكر أن 
 :باألمور اآلتية

إذ ال يمكن التشكيك في  ،ضمان االستمرارية التاريخية لألمة -
 انتماءاتها.

تحقيق درجة عالية من التجانس واالنسجام بين السكان في  -
 مختلف جهات الوطن الواحد.

وية الجنسية والشخصية الوطنية التي تحافظ على مثل اله  ت   -
وذلك من خالل الحفاظ على  ،صورة األمة أمام األمم األخرى

 ، انترنت(3111ب، )بولشع الكيان المميز لتلك األمة.
وية ترتبط هو أن اله   ومما يستحق اإلشارة إليه أخيرا       

وية من التعقيد، لما تتضمنه اله   موضوعات عديدة بدرجة عاليةب
من التساؤالت، وتتداخل  منها مزيدينطلق  من تشعبات داخلية

عرقية، دينية، هنا االفتراضات المختلفة حول أي المقومات، 
وية ما، أضف إلى ذلك أن لها شرعية تشكيل ه   ،لغوية، ومواطنة

باختالف الفروع  وية يتعدد أيضا  االختالف في مقارنة مفهوم اله  
وعلم  والتاريخ والمنطق سفةالمعرفية، التي تتم مقارنتها وفق الفل

 .. وغيرها.نتروبولوجيااالو ، سياسةوال وعلم نفس اجتماع
 :مفهوم االنتماء -4

في  إال، ال يمكن إدراكه ا  ديناميفلسفيا   االنتماء مفهوما   عدّ ي       
، فهو بذاته اجتماعي إطار ضوء مرحلة تاريخية بعينها، وفي

نتاج للعديد من المعطيات والمتغيرات االجتماعية واالقتصادية 
ذو بعد  نفسينه مفهوم أ"، كما المجتمع فيوالثقافية والسياسية 

، ويعتريه القلق بالعزلة والغربة، وبافتقاده يشعر المرء اجتماعي
لها  التي ،وتنتابه المشكالت النفسية واالجتماعية ،والضيق

 (Spooner,2000,33) ."تأثيرها على وحدة المجتمع وتماسكه
ويعرف االنتماء بأنه "النزعة التي تدفع الفرد للدخول في      

 هذا من التزام بمعاييرضيه إطار اجتماعي فكري معين بما يقت
وبنصرته والدفاع عنه في مقابل غيره من  وقواعده، هذا اإلطار

، 1555األطر االجتماعية والفكرية األخرى" )عبد الحميد، 
(. وورد في معجم العلوم االجتماعية "أن االنتماء هو ارتباط 96

الفرد بجماعة؛ حيث يرغب الفرد في االنتماء إلى جماعة قوية 

يتها ويوحد نفسه بها مثل األسرة أو النادي أو يتقمص شخص
 (.111، 1561الشركة" )بدوي، 

الذي نتماء وأرقاها، االنتماء الفكري ولعل أنقى حاالت اال     
يتجاوز بمضمونه كل الحاالت األخرى، والتواصل على هذا 
األساس له جذوره وقوته أكثر بكثير من الحاالت األخرى. ألن 

 الترابط والتكامل واالستقرار. االنتماء هو شعور ب
أخذ صورا  ، وقد يولالنتماء أشكال وألوان ومشارب متعددة     

يأخذ االنتماء إلى المذهب والطائفة  مثال في الدينفمختلفة، 
وهنا قد يكون االنتماء، والسيما في وقتنا  ،الشكل األبرز

صفة تطلق وهي ليست تعبيرا  دقيقا  عن  أو لقبا   ،الحاضر
 ،وقد ال يعرف هذا الموصوف من نعته إال االسم ،صوفالمو 

وعندما يزداد التخلف تصبح هذه الصفة الزمة ومرافقة شاء 
  صاحبها أم أبى.

كذلك في المسارب األخرى تتحدد االنتماءات وتصنف      
هذا  نقول: األدبفي فاالتجاهات وتأخذ شكلها الموضوعي. 

وهذا الشاعر ينتمي  ،ينتمي إلى المذهب الفالني وذاك إلى آخر
وفي  ،إلى مدرسة الشعر التقليدي الكالسيكي وذاك إلى الحديث
وفي   ..الحديث والقديم مدارس منها االجتماعي والديني والقومي

، إذ ت عّد يأخذ االنتماء إلى التنظيمات السياسية بتجلياتها السياسة
 ،وفي حالة أرقى إلى القيادات األوسع ،األوضحالشكل  األحزاب

  .منها القومي ومنها الديني ومنها الرأسمالي واالشتراكي
حول االنتماء ما بين كونه  اآلراءوعلى الرغم من اختالف      

حساسا  اتجاها  أو شعورا   ، أو نفسية أساسية أو كونه حاجة وا 
استحالة حياة الفرد بال  تؤكد جميعا   أنها إالكونه دافعا  وميال ، 

 حاجة إشباعبهدف  انتماء، ذلك االنتماء الذي يبدأ صغيرا  
 الفرد ه ، وينمو هذا االنتماء بنمومنذ ميالد الضرورية اإلنسان
ن نتماء للمجتمع الكبير الذي عليه أن يصبح اأ إلى، ونضجه

  .أفرادهيشبع حاجات 
والحب  باألمنالشعور  لإلنسانحقق تن يوال يمكن أ     

ال يكتسب  اإلنسانيمن خالل الجماعة، فالسلوك  إالوالصداقة 
في موقف اجتماعي، وتقدم الجماعة للفرد مواقف  إالمعناه 
ويتوقف شعور  ،ن يظهر فيها مهاراته وقدراتهيستطيع أ عديدة

من الفرص  للجماعةيستمده من انتمائه  الذيالفرد بالرضا 
، كما أن أعضائهامن  وا  له كي يلعب دوره بوصفه عض المتاحة
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وقد يكون  ،الفرد بالجماعة يحقق له المكانة واألمن والقوة اندماج
 بمفرده. إليهاما فشل الفرد الوصول  إذا ،قيمة أكبر األشياءلهذه 

 لتوافقها مع هذه أهمها اإلشارة إلى ، يمكنعديدة بعادأولالنتماء 
براهيم،  :وهي الدراسة  (311، 1561)فرغلي وا 

المقابل  في، وهى ويةاله  يسعى االنتماء إلى توطيد : ويةالهُ  -أ
كمؤشرات  األفرادومن ثم تبرز سلوكيات  ،دليل على وجوده

 .االنتماء وبالتالي ويةاله  للتعبير عن 
تؤكد على الميل نحو  الروابط االنتمائيةف ة:الجماعي -ب

 للجماعةمع الهدف العام  األفرادويعبر عنها بتوحد  ،الجماعة
على كل من التكافل  الجماعية، وتؤكد إليهاينتمون  التي

والتفاعل  المحبةمن الميل إلى  والتماسك، وتعزز كال  
 .االنتماء تقوية في، وجميعها تسهم االجتماعي

، وية الذاتيةااللتزام، ويدعم اله   الوالء جوهر يعدّ  :الوالء -ج
ويقوي الجماعية، ويدعو إلى تأييد الفرد لجماعته ويشير إلى 

 .إليهامدى االنتماء 
التمسك بالنظم والمعايير االجتماعية، وهنا  ىيعن :االلتزام -د

تولد  فإنها، ولذا واإلجماععلى االنسجام والتناغم  الجماعةتؤكد 
 .للنزاع االلتزام بمعايير الجماعة تجنبا   اتجاها  نحو

بمفهوم اله وية،  وهكذا فإن االنتماء يرتبط ارتباطا  واضحا       
وألن األمر كذلك، فإن الجامعة كمؤسسة تربوية تصبح مطالبة 
بتعزيز ثقافة اله وية واالنتماء، وخاصة أننا نعيش في ظل 
ظروف متردية على مستوى المنطقة العربية، مما يتطلب العمل 

 .قيمه المقدسةوطاننا بكل الجاد إلعادة تجسيد االنتماء أل
 :ويةوسؤال الهُ  العولمة -3

ظاهرة المفكرين تعريف العولمة مصطلحا  و حاول بعض      
اجتاحت العالم في نهايات القرن العشرين ومطلع األلفية الثالثة، 
ومن هذه التعريفات "العولمة هي تعميم التبادالت االقتصادية 

الكرة األرضية، إنها عملية واالجتماعية والثقافية على نطاق 
تحريك لألشياء واألفكار واألشخاص بصورة ال سابق لها من 

 (.62، 1551السهولة والديمومة والشمولية" )حرب، 
ويرى الباحث أنه بالرغم من اجتهاد الكثير من الباحثين       

 ،في وضع تعريفات للعولمة إال أن هذه التعريفات تبقى قاصرة
ع تاريخي هي عملية لم تنته بعد، وبالتالي ألن العولمة كمشرو 

يصعب اإللمام بكل خباياها أو فهم القوانين المتحكمة فيها بدقة، 

لذلك فإنه من غير الممكن حاليا  تقديم إطار مفهومي شامل 
للعولمة، ويمكن االكتفاء برصد بعض اآلثار الدالة عليها، 

إلغاء الحدود كتقليصها ألدوار الدولة القومية، والسير في تجاه 
بين الدول، والثورة في مجال اإلعالم واالتصال والتربية والتقانة 

 المرتبطة بها، وترويجها لثقافة وفكر مجتمعات محددة.
أن ثمة تقاربا  إال ، بشأن العولمة وتوجهاتها اآلراءوأيا  كانت      

من األسس والمقومات التي  ا  بأن ظاهرة العولمة هزت عدد
كالسيادة واألمن القومي، كما قلصت  ،الدولها اعتمدت علي

 التي" العولمة من شأن "المواطنة" وأعلت من شأن "الفردية
وباتت الديمقراطية وحقوق اإلنسان  ،تتجاوز اإلقليمية أو الوطنية

والمنظمات غير الحكومية شأنا  دوليا  وال تنحصر في السياسة 
من جوانبها  العولمة والمتتبع لألدبيات التي تناولت. الداخلية

: اآلتي على النحوتوجهاتها وتأثيراتها  تحديد كافة يمكنه
 (11، 3111)شوقار، 

إن الحركة واالنتقال الحر لألفكار والثقافات والمعتقدات عبر  -
الدول تشكل خطرا  على تربية النشء على القيم الحميدة 

 واألخالق الحسنة التي هم في حاجة إليها في مقتبل عمرهم.
وية الوطنية للشعوب، وفرض إزالة القيم المحلية وطمس اله   -

 الثقافة الغربية بدعوى الدفاع عن حقوق اإلنسان، فضال  عن
تهميش الدين والقيم واألخالق لتصبح مسائل شخصية في إطار 

 ثقافة عالمية.
تستفيد منها الفئات  ،بلورة ثقافة عالمية تتسم بسمات خاصة -

، وال والسياسية واإلعالمية االقتصاديةالمسيطرة على العمليات 
وفرض النماذج  الثقافي الوعيشك أن ذلك من شأنه تشكيل 

 .والفلسفات الغربية
، وةقيادة عالمية تستحوذ على النفوذ والق إبرازالعمل على  -

المية لوبة لترسيخ قيم عأضخم أدوات التغيير المط فيوتتحكم 
 في االقتصادية، وهذه النخبة سوف تكون من الصفوة رأسمالية
 .العالم
ومع افتراض أن ما تم عرضه هو خليط متكامل من      

الدول خارج  إلىخصائص العولمة وآليات الهيمنة الموجهة 
من المفترض أن هذه ف، ها أيضا  نطاق الرأسمالية بل وداخل

د أن الشواه إال، التفكك إلىال  الوحدة إلىالعولمة تؤدي 
القومية  ، حيث ظهرت النزعاتالتاريخية تبرز عكس ذلك تماما  
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الوطني، أو  واالنتماءوية ، ودفاعا  عن اله  فعل لعملية العولمة ردّ 
، أو دفاعا  عن انتماء ديني ناتج عن دفاعا  عن مصالح قومية

 .الثقافي االختراق
القضية  بعّده ،العولمة وية بعمليةومن هنا ارتبط سؤال اله       

، العولمة لصيرورةالمحورية والهاجس الدائم في أي معالجة 
 إستراتيجيةيرى العولمة وكأنها مخطط أو  همبعضن خاصة وأ
بقية  اجتياحبهدف  ،وقصد بوعيتم تخطيطها وتنفيذها  ،محددة
وهذا ما يجعل  ،لثقافات المحلية والقومية األخرى، وتهديد االعالم

عاديا  لمواجهة تسارع التحوالت  وصعوده ويةحضور سؤال اله  
 ،قرية كونية صغيرة إلىالذي تحول فعليا   ،التي يعيشها العالم

 االتصالالحدود بسبب دور التكنولوجيا في  مع تقارب
تعميم قيم  ، فضال  عنمواصالت وحركة العمليات التجاريةوال

لديمقراطية وحقوق ا :ودستورية مثلقانونية سياسية و  ومبادئ
، وكذلك انتشار أنماط في السلوك والمظهر اإلنسان وغيرها
 ذات مصادر ومرجعية غربية أو حتى أمريكية. ،والثقافة عموما  

 مدى تأثير العولمة على ما عن سؤالالكل هذا يجعل      
وفي  ،، سؤاال  مشروعا  للبحثوية أو الثقافة الوطنيةيسمى اله  

 ،ويةبرزت عدة أراء حول العالقة بين العولمة واله   االتجاه هذا
 نذكر منها:

 ا  مفهومالعولمة بوصفها  فهم إطاررأي يناقش العالقة في  -أ
، ومن إيديولوجي، وبأنه مصطلح سياسي أو ا  وليس ثابت ا  متغير 

وية وعدم اإلقرار بية اله  تاريخية ونس هنا يحاول التركيز على
بين العولمة  بنظرية المواجهة، مما يعني عدم التفاعل بثباتها

تتعايش أو تقتبس  ، كما أن نسبية الهوية تجعلها مرنة قدويةواله  
، بل قد تساعدها عوامل التقارب وسقوط من ثقافات أخرى

 .وخالق مع العولمة إيجابيالحواجز على تفاعل 
(Paul,1996,125) 
، وبالتالي ينظر ألي تغيير وية وثباتهاورأي يرى بحدود اله   -ب

، وبهذا ويةلتلك اله   واالختراقالغزو الثقافي  إطارقادم في 
أن النظام العولمي الجديد وموقفه "يشير الطيب تيزينى  االتجاه

ومن ثم  ،(إلى تفكيكها )أي الهويةيقوم على الدعوة  ،من الهوية
إلى عالم من متحوال   ،ترك العالم مفتوحا  دون ضوابط إلى
، ويةإلى تفكيك اله  ، وأن النظام المذكور يسعى لفوضى الشاملةا

ل كي يتسنى له الهيمنة غير المشروطة على العالم من خال

مساره  فيوعلى هذا فإنه يقف  ،وية سوقية سلعية كونية عالميةه  
وجهه تحت  في، التي تقف االقتصادي والسياسي ضد المعيقات

 (133، 3111، تيزيني) "..ماء األمة والقومية والوطنيةأس
ى ، وفلعولمة في عدم تعارضها مع الهويةواتجاه يرى ا -ج

 (رونالدو روبرتسون)، حيث ينظر عالقتها التفاعلية والتكاملية
وأن  ،مكان واحد فيعملية لبلورة العالم  بعّدهاالعولمة  إلى

. الة إنسانية عالمية )هوية كونية(ظهور ح إلىذلك  يفضي
وية أو دم التعارض مع اله  هذه يفترض فيها ع اإلنسانيةوالحالة 

رة على ، ولكن قد يكون للعولمة القدسريا  ق، وعدم تذويبها وياتاله  
 ))استبعدت فكرة الهيمنة. إذا ويات وليس دمجهاتضمين اله  

Robertson,1987,82 
الذهن تعبير  إلىوية والعولمة يتبادر وعند الحديث عن اله       

، والسيطرة ولمةللع األمريكي، أي تعميم النموذج األمركة
، وهو ما يعكسه الواقع نظرا  ادية للواليات المتحدة األمريكيةاألح

، المادي الثقافياإلنتاج  فيألرجحية المساهمة األمريكية 
لية األمريكية في ثورة ة للرأسماالمشاركة الرئيس أي، والمعنوي
دائرة  ( ال تلغيريكية )الحاليةهذه الهيمنة األم أن إال، المعلومات
نما، بين الثقافات واالندماجالتفاعل  تتطلب بلورة استراتيجيات  وا 

توى المشاركة مناسبة تسمح للثقافات األخرى أن تبقى على مس
 مجرد ثقافات هوية. إلىتتحول  الوأ، العالمية اإلبداعية

خطر آثار أن أ" إلىالجوهري  الهاديوهنا يشير عبد      
ية والحضار  الثقافيةهو ما يتصل باقتحامها للبنى  العولمة

 إلىيؤدى  ، مماالثقافي لشعوب العالم تحت دعوى االندماج
وقد  بالعولمة، تتأثر التيبلدان العالم  فيالثقافية  الهويةتصدع 

إلى  باإلضافة ،القيمييحدث عن هذا ما يسمى بالصراع 
تشرذم  فيير ولما لذلك من تأث إضعاف مشاعر االنتماء،
 (111، 3113)الجوهري،  ."المجتمع وصراعه وتفككه

ن مهمة الحفاظ على إتأسيسا  على ما سبق يمكن القول:      
كل  فيوية هي وظيفة أجهزة التنشئة االجتماعية والثقافية اله  

 والمدرسة وجماعة الرفاق األسرةو  الجامعة وعلى رأسها ،مجتمع
ن تغذي التي يتعين عليها أ األجهزة، هذه اإلعالمووسائل 

مرورا  بالتدين، و  ، بدءا  باللغة،ويتهه  بمقومات الشباب الجامعي 
رؤية العالم من زاوية الثقافة  إلى، ووصوال  بالمواطنةوالشعور 
 .الوطنية
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 :في تعزيز الهوية واالنتماء التعليم الجامعيدور  -2
في أي مجتمع  االجتماعيةالتنشئة  قراءة عمليةال شك أن      

لفهم التكوين  هي مسألة في غاية األهمية، بوصفها مفتاحا
مع علماء ويكاد ي جألي شعب من الشعوب،  والثقافي االجتماعي

اتجاهات الرأي على أن العادات والتقاليد والقيم و  اإلنسانيةالعلوم 
يكتسبها  أمورا   ن تكون جميعا  أ إلىقرب أ ،ذلك إلىالعام وما 

 أفرادهن المجتمع يقوم بتعليم ، بمعنى أالمرء من بيئته االجتماعية
ذلك،  إلىويغرس فيهم العادات والتقاليد والقيم واالتجاهات وما 

 عبر مؤسساته التربوية والتعليمية.
 ،وطنية وية اجتماعيةبطبيعته باحث عن ه  فالشباب العربي      

ثم المنطقة ثم البلد ثم  والمدينة الحيثم  باألسرةوعن انتماء يبدأ 
وهو يحاول تعريف نفسه ، األمة إلى وصوال   اإلقليمالوطن ثم 

 إلى وينتمي نه يحمل اسما  ، فكما أعلى كل من هذه الصعد
لى جماعة ومجتمع وا   إلى انتماء إلىكذلك هو بحاجة  ،أسرة
 أن يبذل التعليم الجامعي  البد منوألن األمر كذلك ف ،وطن
ن خالل بناء شبكة م ،ويةلتعزيز هذه اله   اضحةو  ا  جهود

 ،ورموزها الثقافة بواسطةوهو بناء يتشكل االنتماءات هذه، 
الوطنية والتربية  والتربية ،والمناسبات والشعائر واألعياد واأليام

، والتي ي فترض أن والسياسةالدينية والتاريخ والجغرافيا واالقتصاد 
والجامعي منه  في التعليم عموما   ا  متميز  تأخذ جميعها مكانا  

 (226، 1551)العالم،  بشكل خاص.
الشخصية  نمذجة يقع على عاتق التعليم الجامعي نهكما أ      

 تدريس الطلبة األدوار الوطنية التي قام بها من خالل ،الوطنية
من خالل هذه الشبكة المكونة ، ألنه األبطال والقادة والرواد

 ،واالعتزاز باالنتماء الوطنية ويةواله   ،الوطنيةلهيكل الشخصية 
الوطنية تستحق وال  ويةفاله   ،لتضحية والوفاء والعطاءتبزغ روح ا
 ومن خالل هذا دفع،له ثمن البد أن ي   واالنتماء ،تمنح هبة

 إسهام ويصبح االنفتاح فرصة التعزيز يتم االنفتاح على الكون،
اعيا  أو كافيا  لدى في بناء الحضارة الجديدة التي تشكل طموحا  و 

 .في صناعة التاريخ مكانة فاعلة وأخذ ،المجتمعات البشرية
 (225، 1551)العالم، 
ال شك أن التعليم الجامعي قادر على خلق نموذج مثالي      

بقدر نجاح ، و إلى المجتمع تطلبه الفرد المنتميتصوري لما ي
تبني  إلى المنتمين إلى المجتمع، األفراددفع  في التعليم الجامعي

في  تكون درجة تأثيره ،األعلىبمثابة مثلهم  ذلك النموذج وعّده
 وأنماطهممن حيث عاداتهم وقيمهم واتجاهاتهم  األفرادهؤالء 
، فمن خالل ما ي طرح في فضاءات المؤسسة الجامعية السلوكية

 مطبيعتهمن خاللها  من قضايا تتصل باالنتماء، يكتسب الطلبة
عن طريقها القيم واالتجاهات  ون يتمثل طلبة، كما أن الاإلنسانية
 .ومعايير السلوك السائدة في مجتمعهم ،واألعراف

تفرض على التعليم  المطروحةن طبيعة التحديات إ     
 باألسرةوسياسات متكاملة للعناية وضع برامج ب ن يقومأ الجامعي

 في نطاق رؤية والمعنويةتسعى لتلبية حاجاتها المادية،  ،
بالخيار السياسي  األخالقييتماهى معه الخيار  ،ومشروع للتنمية

، وبناء لإلنسانوبما يساهم في رد االعتبار  ،واالقتصادي
 .التي تذكي في الفرد روح االنتماء للمجتمع االجتماعيةالعالقات 

(Moser,2000,14)  
متكاملة لتأكيد قيمة  إستراتيجيةالجوهري مالمح  وقد وضع     

، وتعمل التعليم الجامعيساهم فيها ي يمكن أن ي  االنتماء، والت
)الجوهري،  :خالل اآلتي من ،سسات المجتمععلى تنفيذها مؤ 

3113 ،121) 
التي تعمل على تحقيق االنسجام  المجتمعيةتأكيد القيم  -1

 التعليمية واإلعالمية المؤسسةالمجتمع من خالل  فيوالوئام 
، وكذا من خالل مؤسسات الدينيوالخطاب  السياسيوالخطاب 
 .المدنيالمجتمع 

والمساواة بين  العدالةمبدأ  التعليم الجامعي على تأكيد -3
واسعة  مع إتاحة فرصة، الحقوق والواجبات فيالمواطنين 

للتيارات الفكرية والسياسية المختلفة للتعبير عن آرائها وبرامجها 
 .في إطار المصلحة الوطنية ويةالمنط وأفكارها

امها بهذا الدور في غرس القيم وضرورة قي األسرةتأكيد دور  -2
 وأولىأهم  األسرة وعّده ،وفى مقدمتها قيمة االنتماء ،يجابيةاإل

 .المؤسسات في عملية التنشئة
غرس االنتماء وتقويته لدى  تأكيد دور المؤسسة التعليمية في -1

من خالل المناهج والمحتويات واألنشطة والممارسات  الطلبة
 .الطالبية

وضع الضمانات التي تؤكد المساواة وعدم التفرقة بين  -هـ
 واالجتماعيةمختلف االتجاهات السياسية والثقافية  إلىالمنتمين 
 .والدينية
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النقابات ومؤسسات المجتمع و  ياسيةالس األحزابضرورة قيام  -9
وغرس القيم  واالجتماعي السياسيالتثقيف  فيبدورها  ،المدني
 .الوطنية

بكل  واجتماعياالعمل على زيادة مشاركه المواطنين سياسيا   -2
 .الهوفعّ  الوسائل لتكون مشاركة فعلية

ن تكون وأ ،ى تفعيل دور المؤسسات في المجتمعالعمل عل -6
 القرارات من خالل المؤسسات ال األفراد.

خطط  إلىن تترجم البد أ العامةن هذه المالمح مع التأكيد أ     
شريطة حدوث تنسيق وتعاون وتكامل  ،وبرامج نوعية وقطاعية
تحقيقا  للهدف األسمى وهو االنتماء  ،بين المؤسسات المختلفة

 .الوطني
 :الدراسات السابقة

مجموعة من الدراسات السابقة التي  الباحث ضستعرا     
ة بموضوع دراسته حيث رتبها ـا والمتعلقـاستطاع العثور عليه

 اآلتي:على النحو 
وية ( بعنوان: إشكالية الهُ 4114دراسة علي وطفة ) -أ

هدفت إلى تقديم واالنتماء في المجتمعات العربية المعاصرة. 
في وية رؤية سسيولوجية وصورة موضوعية لمعالم اله  

المجتمعات العربية المعاصرة، وقد استخدم الباحث منهج التحليل 
الفلسفي وتوصل إلى نتيجة مفادها: أن المجتمعات العربية 
اإلسالمية بكل قيمها ومقوماتها وتاريخها وتراثها، وكذلك ما يوجد 
لديها من حمل معرفي وقيم متنوعة عبر التاريخ، وما تعنيه 

ومشاعر، هي الوطن الذي نتجذر  وتستثيره في النفوس من قيم
ويتنا، وننمي فيه بوعي في أرضه، ونحافظ فيه على ه  

خصوصيتنا، ونمارس انطالقا من ذلك التثاقف مع اآلخر 
 المختلف باعتزاز وثقة.

( بعنوان: دور التربية في 4112حمد كنعان )دراسة أ -ب
. وية الحضارية واالنتماء لألمةمواجهة العولمة وتعزيز الهُ 

إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تعيق التربية في  فتهد
وية الوطن العربي، وكيفية مواجهتها من خالل تعزيز اله  

الحضارية واالنتماء. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من 
وية العربية الحضارية األصيلة، والدعوة النتائج أهمها: تأكيد اله  

النتماء القومي ألبناء إلى مواجهة التحديات المختلفة، وتعزيز ا
 األمة العربية من خالل:

وية الثقافية رفض الهيمنة الثقافية األجنبية، وتعزيز اله   -
العربية، وذلك بدعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها وتنشيط التنمية 

 القومية.
برازالتركيز على التربية المستقبلية،  - وية الحضارية لألمة اله   وا 

نسانيا  بعّدها  قوميا   أصالتهاالعربية، وتنميتها والمحافظة على  وا 
   مصدر إبداع وعطاء وتفاعل مع مختلف الثقافات العالمية.

( بعنوان: دور 4115موسى ) دراسة هاني محمد يونس -ج
هدفت وية الثقافية للمجتمع العربي. التربية في الحفاظ على الهُ 

وية الثقافية بما يتفق مع ثقافة المجتمع، بحيث اله  إلى تأصيل 
وية. وقد يؤدي ذلك إلى تجاوز التحديات التي تضعف تلك اله  

استخدم الباحث طريقة المسح المكتبي لألدبيات المتصلة 
توصل بعد ذلك إلى بناء بموضوعه، وقام بتحليلها وتفسيرها، إذ 

ان من أبرز وية الثقافية، كللمحافظة على اله   إستراتيجية
محاورها: تعزيز البناء القيمي واألخالقي للفرد، واإليمان 
بالتواصل الحضاري مع اآلخر، وأهمية الجمع بين األصالة 

 والمعاصرة، وبث روح العلم واإلبداع، والنهوض باللغة العربية.
( بعنوان: 2007الرازق ) عبد السميع عبد صالح دراسة -د

 عن اإلجابة هدفت إلى العربي. عالمنا في التعليم والهوية
 المجال في العالمية وية بالمتغيراتتأثرت اله   هل :السؤال

السلبي من  بوجهها العولمة تفرضها التي والتحديات التكنولوجي
 في وأنماطه التعليم وهل أخرى؟ ناحية من يجابيواإل ،ناحية
؟  وقد استخدم ويةتعميق جذور اله   في يسهم الراهن الوقت

 أن منهج التحليل الفلسفي، وتوصل إلى نتيجة مفادها:الباحث 
 ورغبته الواحد القطب وهيمنة، والسياسية االقتصادية التداعيات

 واحدة، قرية إلى اليكترونيا تحول العالم فرض ثقافته، وكون في
 العالم في وبخاصة ،واالنتماء ويةاله   مفهوم تقلص في أسهم قد

مواجهة  الباحث على ضرورة، وقد شدد واإلسالمي العربي
تحسين المدخالت  تأثيرات العولمة على اله وية من خالل

التعليم العربي، فإذا كان التعليم التربوية من أجل تحسين واقع 
 يحدد الذي القيمي اإلطار على فذلك ي ساعد في المحافظة ا  جيد

وية ، ويعمل على ترسيخ مفهوم اله  واألمم المجتمعات ويةه  
 والمحافظة عليها.الوطنية 

( بعنوان: دور 4101دراسة برهان حافظ عبد الرحمن ) -ه
التعليم العالي في تعزيز الهوية الفلسطينية من وجهة نظر 
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التعرف إلى دور التعليم العالي في تعزيز  . هدفت إلىالطلبة
وية الفلسطينية وأثره على التنمية السياسية، ولتحقيق ذلك اله  

ينة من الطلبة في جامعة النجاح الوطنية أ جريت الدراسة على ع
( طالبا  وطالبة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة 111قوامها )

من النتائج كان أبرزها: أن الدرجة الكلية لدور التعليم العالي في 
تعزيز اله وية الفلسطينية وأثره على التنمية السياسية من وجهة 

دل على دور ( وهذا ي2,12نظر الطلبة قد أتت بمتوسط )
 متوسط للتعليم العالي في تعزيز اله وية والتنمية السياسية.

 :صلة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة
يتضح من خالل أهداف الدراسات السابقة ونتائجها والمناهج     

التي اعتمدتها أنها تختلف عن الدراسة الحالية من جوانب وتتفق 
معها في جوانب أخرى, فقد اتفقت الدراسة الحالية مع بعض 
الدراسات السابقة من حيث الموضوع, بينما اختلفت عنها في 

ته, فبينما اكتفت الدراسات منهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعين
باستثناء دراسة  السابقة بتناول الموضوع على الصعيد النظري

، قامت الدراسة الحالية بمعالجته نظريا (3111)عبد الرحمن، 
المحدثة  الكليات يا، من خالل استطالع عينة من طلبةوميدان

متطلبات لمعرفة وجهة نظرهم في في محافظة درعا السورية 
، كما اختلفت الدارسة الحالية عن ية واالنتماءو تعزيز اله  

، وبالتالي في ف الدراسة وأسئلتهاالسابقة في أهدالدراسات ا
نتائجها, مع مالحظة أن اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات 

السابقة ال ينفي أن الباحث استفاد من مادتها العلمية والنتائج 
 التي توصلت إليها تلك الدراسات.   

 :ات الدراسة الميدانيةإجراء
اعتمدت الدراسة الحالية في تحصيل المعلومات الالزمة      

على المنهج  هاوتحقيق أغراض الدراسةلإلجابة عن أسئلة 
الكليات  طلبة، للتعرف على وجهة نظر الوصفي التحليلي

المحدثة في محافظة درعا نحو متطلبات تعزيز الهوية واالنتماء، 
مما تتطلب منهجيا  أن تكون الدراسة في قسمين: حيث تناول 
الباحث في القسم األول منها مشكلة الدراسة وأهميتها 
ومصطلحاتها، والدراسات السابقة واألدب التربوي المتصل بها، 

راءات الدراسة الميدانية بما بينما خ صص القسم الثاني إلج
تتضمنه من توضيحات لمجتمع الدراسة وعينتها وأدواتها, وصوال  

 توصياتإلى مناقشة نتائجها وتحليلها وتفسيرها، وانتهاء  بوضع 
    لدى الطلبة. وية واالنتماءاله  يمكن أن ت سهم في تعزيز ثقافة 

 :المجتمع األصلي والعينة
السنة الرابعة( في الكليات  طلبةمن )يتألف مجتمع الدراسة      

 ،(3113/3112المحدثة في محافظة درعا للعام الدراسي )
في هذه  إلى إحصاءات مديريات شؤون الطلبة ولدى الرجوع

كليات التربية واآلداب  يات تبين أن العدد اإلجمالي لطلبةالكل
( طالبا  وطالبة، موزعين إلى 1644والتجارة والحقوق قد بلغ )

( لكلية 370( لكلية اآلداب و)426( لكلية التربية، و)506)
  ذلك. والجدول اآلتي يوضح ( لكلية الحقوق.342التجارة و)

 األصليتوزع عدد أفراد المجتمع  :(1) رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات الكليات
 31 % 506 التربية
 26 % 426 اآلداب
 22 % 370 التجارة
 21 % 342 الحقوق

 100 % 1644 المجموع

وفي خطوة تالية اختار الباحث عينة عشوائية طبقية مؤلفة      
يمثلون ما نسبته  ،المختارة( طالبا  وطالبة من الكليات 170من )

%( من المجتمع األصلي للدراسة؛ وقد تم تحديد حجم 10,34,)
العينة المطلوب سحبها من المجتمع األصلي بناء على قانون 

 الحد األدنى الختيار العينات، وفق القانون اآلتي: ن=
، حيث )ن(: يشير إلى حجم العينة  ]/ت(o+ ن1/)oن[

(: تمثل oحجم المجتمع، و)ن المطلوب سحبها، و)ت(: تمثل

الحد األدنى لحجم العينة الواجب سحبه والذي يتم حسابه وفق 
، حيث )و(: تمثل 3و(/خ-1)×و ×3= دoالمعادلة التالية: ن

% الستيعاب 91نسبة حدوث الظاهرة في المجتمع )وقدرت هنا بـ
جميع الحاالت الممكنة(، و)خ(: تمثل أكبر خطأ للتقدير 

(، و)د(: تمثل القيمة الجدولية 0,05نا: )المسموح به وهي ه
للتوزيع الطبيعي بمستوى ثقة معينة وهي هنا: )عند مستوى ثقة 

 (.131-116، 3119(. )فهمي، 95%
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تيرت العينة مع وبعد تحديد حجم العينة المطلوب سحبها، اخ    
في المجتمع األصلي حسب متغيري  مراعاة نسب توزع الطلبة

أسلوب التوزيع المتناسب  تباعبا الجنس واالختصاص، وذلك
القانون  ( وفقProportional Allocationللعينات الطبقية )

ينة ، حيث )نر(: يشير إلى حجم العن× التالي: نر = )تر/ت(

)تر(: إلى حجم المجتمع في المطلوب سحبها من كل طبقة؛ و
)ر(؛ و )ت(: يمثل حجم  حرف ، مع اإلشارة إلى أنالطبقة

 والجدول اآلتي .(116، 3119المجتمع األصلي الكلي )فهمي،
  يوضح ذلك.

 متغير الجنس واالختصاصتوزع عدد أفراد عينة الدراسة حسب : (2) رقم جدول
 المجموع الحقوق التجارة اآلداب التربية االختصاص الجنس

 80 24 21 18 17 ذكور
 90 14 19 26 31 إناث

 170 38 40 44 48 المجموع

 عينة الدراسة، إذ( توزيع 2) رقم يتضح من قراءة الجدول     
 ا  ( طالب80) من الذكور في الكليات المختارة بلغ عدد الطلبة

من اإلناث  %(، كما بلغ عدد الطلبة47وبنسبة مئوية حوالي )
 %(.53( طالبة وبنسبة مئوية حوالي )90) في الكليات المختارة

 :أداة الدراسة
تباع أحد قام الباحث با ،لتحقيق أهداف الدراسة الميدانية    
أداة لجمع  االستبيان، بعّدهساليب الشائعة لجمع البيانات وهو األ

رة البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، عن طريق إعداد استما
ذ رأي وقد اتجه الباحث ألخ يجري تعبئتها من قبل المستجيب،

الكليات المحدثة( حول مجاالت الدراسة التي  أفراد العينة )طلبة
االنتماء لدى وية و تطلبات تعزيز اله  يتم من خاللها التعرف إلى م

ي طلب من المستجيب أن يضع عالمة  الشباب الجامعي، إذ
)صح( أمام االستجابة التي تعبر عن رأيه لكل عبارة، والتي 
تنحصر في الخيارات اآلتية: كبيرة جدا ، كبيرة، متوسطة، قليلة، 

ارسة، قليلة جدا . بعد ذلك تم تحديد المجاالت األساسية ألداة الد
والبالغ عددها ثالثة مجاالت، ثم قام الباحث بصياغة بنود 

سمين: االستبانة في صورتها النهائية، حيث تكونت من ق
مة التي تم من خاللها توضيح هدف خ صِّص القسم األول للمقد

الدراسة ومتغيراتها، في حين خ صِّص القسم الثاني لعبارات 
موزَّعة على مجاالت  عبارات، (10االستبانة، البالغ عددها )

 .الثالثة الدراسة
   :صدق االستبيان

قصد بصدق االستبانة مقدرتها على قياس ما وضعت من ي       
، ولكي يتم التحقق من صالحية ، أو السمة المراد قياسهاأجله

للمجال الذي ص نفت فيه،  العبارات من حيث وضوحها وانتماؤها

تحديد اإلجابة تم حساب وأهميتها، ولمعرفة مدى مناسبة مقياس 
 الستبيان بطريقتين:صدق ا

  الصدق الظاهري: -أ
ن تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة م     

( 9، استجاب منهم )( محكمين1المحكمين بلغ عددهم )
أهمية مجال، و انتماء العبارة للك بهدف التعرف إلى وذل محكمين،

ضافة ما يرونه مناسبا  ولم االستجابة، و العبارة، ومناسبة مقياس  ا 
يرد في االستبانة. وبعد جمع آراء المحكمين اتضح أن معظم 

وانتمائها إلى مجاالت  ،المحكمين وافقوا على صالحية العبارات
 الدراسة.

 :صدق االتساق الداخلي -ب
ة وهو مدى اتساق عبارات كل مجال من المجاالت األساسي    

، ويتم قياسه بحساب معامل بعضها بعضا   لألداة وترابطها مع
، وبحساب معامل ل عبارة بالمجال الذي تنتمي إليهارتباط ك

من خالل بيانات  ،االرتباط لكل مجال بالدرجة الكلية لالستبانة
(. وللتأكد من صدق 95، 3119عينة استطالعية )فهمي،

االتساق الداخلي لالستبانة، تم توزيعها على عينة استطالعية 
الكليات المحدثة في  لبةطمن  طالبا وطالبة (69لفة من )مؤ 

، وتم تفريغ إجاباتهم في برنامج الرزمة اإلحصائية محافظة درعا
(. وبعد ذلك تم حساب SPSS,15.0للعلوم االجتماعية )

ارة والدرجة الكلية للمجال الذي معامالت االرتباط بين درجة العب
االرتباط بين الدرجة الكلية نتمي إليه؛ وكذلك حساب معامالت ت

ت حساب درجا ة الكلية لالستبانة؛ فضال  عنلكل مجال والدرج
وت عّد العبارات التي تقل معامالت  الداللة لقيم معامالت االرتباط.

( درجة وغير  دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 0,4ارتباطها عن )
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 اق الداخلي.االتس(. والجداول اآلتية توضح إجراءات حساب صدق 0,01)
 معامالت ارتباط بيرسون لدرجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمجال وقيم داللتها: (3) رقم جدول

 المتطلبات الثقافية المتطلبات الحقوقية المعرفيةالمتطلبات 

معامل  العبارة
معامل  العبارة الداللة معامل االرتباط العبارة الداللة االرتباط

 الداللة االرتباط

4 0.482(**) .001 2 0.530(**) .004 6 0.542(**) .000 
10 0.544(**) .000 8 0.488(*) .012 3 0.401(**) .000 

1 0.400(**) .000 5 0.519(**) .000 9 0.454(**) .000 
7 0.545(*) .038 - - - - - - 

 (     1.11**معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة )
أن معامالت ارتباط عبارات  (2رقم )يتبين من الجدول      

( بالدرجة الكلية للمجال لمجال األول )المتطلبات المعرفيةا
المجال ( درجة؛ وعبارات 0.545 – 0.400تراوحت بين )

( درجة؛ 0.519 –0.488الثاني )المتطلبات الحقوقية( بين )

 – 0.401وعبارات المجال الثالث )المتطلبات الثقافية( بين )
ما أنها دالة ( درجة؛ وهي معامالت ارتباط مقبولة، ك0.542

وهذا يدل على أن جميع  ،(0,01داللة ) إحصائيا  عند مستوى
 ساق الداخلي.عبارات االستبانة تتمتع بصدق االت

 معامالت ارتباط بيرسون لدرجات كل مجال بالدرجة الكلية لالستبانة وقيم داللتها: (4) رقم جدول
 قيمة الداللة معامل االرتباط اسم المجال

 0.000 (**)0.697 معرفيةالمتطلبات ال
 0.000 (**)0.580 المتطلبات الحقوقية

 0.000 (**)0.634 المتطلبات الثقافية

       ( 1.11يا عند مستوى داللة )**معامل االرتباط دال إحصائ
أن معامالت ارتباط درجات كل  (1رقم ) يتبين من الجدول    

مجال من المجاالت بالدرجة الكلية لالستبانة تراوحت بين 
وهي معامالت ارتباط جيدة، كما  ( درجة،0.697 – 0.580)

، وهذا يدل على (0,01أنها دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
 أن جميع المجاالت تتمتع بصدق االتساق الداخلي.

 :ثبات االستبيان

 للتحقق من ثبات االستبانة اتبع الباحث الطرق اآلتية:  
  :طريقة ألفا كرونباخ -أ

وهي طريقة تتطلب حساب ارتباط البنود مع بعضها بعضا .   
وكل مجال من  ،وي ظهر الجدول اآلتي معامالت ثبات االستبانة
 Cronbach's مجاالتها باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 

Alpha. 
 لالستبانة ومجاالتها Cronbach's Alpha  معامالت ثبات ألفا كرونباخ: (5) رقم جدول

 معامل ألفا كرونباخ اسم المجال
 0.633 معرفيةالمتطلبات ال

 0.576 المتطلبات الحقوقية
 0.607 المتطلبات الثقافية

 0.818 الثبات العام )االستبانة ككل(

أن معامالت ألفا كرونباخ  (9رقم )يتبين من الجدول      
(، وهي 0.633-0.576لمجاالت االستبانة تراوحت بين )

معامالت ثبات مقبولة. كما يتضح من الجدول أن معامل الثبات 
(، وهو معامل ثبات عال يدل على 0.818العام لالستبانة بلغ )

ويمكن االعتماد  ،أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات
 عليها في التطبيق الميداني للدراسة.

 :طريقة التجزئة النصفية -

إلى نصفين، وأفضل تتم وفق هذه الطريقة تجزئة المقياس      
ردية، الف ن يحتوي القسم األول على العباراتأ أساس للتقسيم هو

الزوجية، ثم حساب معامل االرتباط  والقسم الثاني على العبارات
نصفين )عموما  من خالل معادلة بيرسون(، ومن ثم إدخال بين ال

عامل مصحح عليه من خالل الصيغة الرياضية لـــ سبيرمان 
( )أبو Guttman) ، وجوتمان(Spearman-Brownبراون )
 (، والجدول اآلتي يوضح ذلك.162، 3112عالم، 

 التجزئة النصفية لالستبانة ولكل مجال من مجاالتهامعامالت ثبات : (6) رقم جدول
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 معامل جوتمان معامل سبيرمان براون اسم المجال
 0.624 0.641 معرفيةالمتطلبات ال

 0.512 0.535 المتطلبات الحقوقية
 0.552 0.558 المتطلبات الثقافية

 0.794 0.796 الثبات العام )االستبانة ككل(

أن معامالت سبيرمان براون  (2رقم )يتبين من الجدول     
-0.535للتجزئة النصفية لمجاالت االستبانة تراوحت بين )

ثبات ( وهي معامالت 0.624-0.512(، وجوتمان )0.641
مقبولة، كما بلغ معامل الثبات العام للتجزئة النصفية لــ سبيرمان 

(، وهي معامالت ثبات 0.794( وجوتمان )0.796بروان )
 حصائيا .لة ودالة إمقبو 

 :طريقة اإلعادة -ج
"ترتكز هذه الطريقة في حساب الثبات على تطبيق االختبار    

الموضوع على عينة من المفحوصين، ثم إعادته على العينة 

يوما ( وتتطلب حساب معامل  20نفسها، بعد فترة تتراوح )
االرتباط بين نتائج المفحوصين في التطبيق األول ونتائجهم في 

لمقياس الذي تكون التطبيق الثاني لالختبار نفسه". أي أن ا
درجة االرتباط بين استخدامه في المرة األولى، واستخدامه في 

، 3112)ميخائيل،%(.70المرة الثانية عالية، أي أكثر من )
وقد طبق الباحث االستبانة على أفراد العينة   (325

االستطالعية مرة ثانية بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول، 
بيرسون بين الدرجة الكلية لالستبانة ثم تم حساب معامل ارتباط 

 والجدول اآلتي يوضح ذلك. في التطبيقين.
 معامالت ثبات اإلعادة  لالستبانة ولكل بعد من أبعادها: (7) رقم جدول  

 قيمة الداللة معامل سبيرمان براون اسم المجال
 0.000 (**)0.761 معرفيةالمتطلبات ال

 0.000 (**)0.755 المتطلبات الحقوقية
 0.000 (**)0.718 المتطلبات الثقافية

 0.000 (**)0.791 الثبات العام )االستبانة ككل(

 ( باتجاهين      1.11**معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة )
أن معامل االرتباط العام بلغ  (6رقم )يتضح من الجدول     

( درجة، وهو معامل ثبات عال ودال إحصائيا  عند 0.791)
(، وهذا 0.000( إذ بلغت قيمته الداللة )0.01مستوى داللة )

يدل على ثبات نتائج االستبانة في التطبيقين واستقرارها، 
(، 0.761-0.718وتراوحت معامالت ارتباط المجاالت بين )

 مقبولة ودالة إحصائيا . وهي معامالت ثبات
 :طريقة تصحيح األداة

تم إعطاء حكم تقويمي لدرجة استخدام كل مجال من    
من وجهة نظر أفراد  متطلبات تعزيز الهوية واالنتماءمجاالت 

وفق مفتاح التصحيح  الكليات المحدثة بمحافظة درعاالعينة في 
الذي تم اعتماده عن طريق حساب طول الفئة وفق  ،اآلتي

، 3113القانون التالي: طول الفئة= المدى/عدد الفئات )سالمة،
31.) 

 مفتاح تصحيح االستبانة في صورتها النهائية: (8جدول رقم )
درجة  المتطلبات

 دنيا
درجة 
 عليا

 طبيعة العالقة
 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا

 5 - 4,2 4,2قل من وأ 3,4 3,4قل منوأ 2,6 2,6قل منوأ 1,8 1,8قل من وأ 1 5 1 البند
 20-16,8 16,8وأقل من  13,6 13,6وأقل من  10,4 10,4وأقل من  7,2 7,2وأقل من  4 20 4 معرفية

 15-12,6 12,6وأقل من  10,2 10,2وأقل من  7,8 7,8وأقل من  5,4 5,4وأقل من  3 15 3 حقوقية + ثقافية
 50-42 42وأقل من  34 34وأقل من  26 26وأقل من  18 18وأقل من  10 50 10 الدرجة الكلية

 نتائج الدراسة:
 :نتائج السؤال األول ومناقشته

المتطلبات حو اآلتي: ما على الن الدراسة األول سؤالتبلور      
الكليات  وية واالنتماء من وجهة نظر طلبةله  لتعزيز ا المعرفية

ِسَبت المحدثة في محافظة درعا؟  لإلجابة عن هذا السؤال ح 
معيارية الستجابات أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

وفق  رة من عبارات المتطلبات المعرفيةعن كلِّ عبا العينة
 دول اآلتي يوضح ذلك.الترتيب التنازلي. والج
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 رة من عبارات المتطلبات المعرفيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات )أفراد العينة( عن كلِّ عبا: (9) رقم جدول
 وفق الترتيب التنازلي

رقم 
المتوسط  العبارة العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 كبيرة 1 1.29 3.37 .تعريف الطلبة بمخاطر العولمة على الهوية واالنتماء 7
 كبيرة 2 1.75 3.31 .وية واالنتماءتعريف الطلبة بمفهوم اله   4

قيمة ب المرتبطةيجابية القيم اإل معرفةتمكين الطلبة من  1
 كبيرة 3 1.39 3.27 ، كالوالء والجماعية.االنتماء

 كبيرة 4 1.82 3.24 تعميق الوعي الثقافي واالجتماعي والسياسي. 10
 كبير ----- 6.25 13.19 معرفيةالمتوسط العام لمجال المتطلبات ال

أنَّ المتوسط الحسابي ( يتضح 9) رقم من مراجعة الجدول     
ها قد كل المعرفيةعن عبارات المتطلبات  العينة الستجابات أفراد

وفق مفتاح التصحيح،  (، وهو يقع في مستوى كبير13.19بلغ )
ما  ابية لعبارات المتطلبات المعرفيةوتراوحت المتوسطات الحس

مكن (، بين أدنى وأعلى متوسط حسابي. وي3.37- 3.24بين )
ابي بدرجة التي جاء متوسطها الحس تفسير استجابة أفراد العينة

قناعتهم بأن  إلى عبارات المتطلبات التعليمية ككل، عن كبيرة
ويتهم وانتمائهم تؤدي إلى إيجاد وعي متطلبات تعزيز ه  تهم لمعرف
فمعرفة دينهم ولغتهم وتاريخهم ت عد مدخال  ،بمكونات هويتهم عام

معرفتهم لهذه  كما ت عد ويتهم وتعزيز انتمائهم،مهما للتمسك به  
المتطلبات ضرورة لهم ولمجتمعهم، ألنه بهذا الوعي وهذه 

ويته من الضياع، كما ت عد معرفة المعرفة ي حافظ اإلنسان على ه  
الطلبة لمتطلبات تعزيز انتمائهم، مدخال  مهما  لوعيهم 
بالمضامين المختلفة لهذا االنتماء، كالمضمون الحضاري 

فقت هذه النتيجة من النتائج التي وقد ات والسياسي واالجتماعي.
التركيز  (، والتي أكدت على3111توصلت إليها دراسة )كنعان، 

براز اله وية الحضارية لألمة العربية،  على التربية المستقبلية، وا 
نسانيا  بعّدها مصدر  وتنميتها والمحافظة على أصالتها قوميا  وا 

   . إبداع وعطاء وتفاعل مع مختلف الثقافات العالمية
ح 5) رقم من جهة أخرى لو عدنا إلى الجدول      (، الذي يوضِّ

االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد المتوسطات الحسابية و 
وفق  متطلبات المعرفيةعن كلِّ عبارة من عبارات ال العينة

الترتيب التنازلي، سوف نجد أن أعلى متوسط حسابي كان 
طر العولمة تعريف الطلبة بمخا التي نصت:( 7) رقم للعبارة

إدراك الطلبة  . وتفسير ذلك يعود إلىعلى الهوية واالنتماء
ال لمواجهة التأثيرات السلبية للعولمة مدخال  همية المعرفة أل ، وا 

ما تقوم به العولمة من تنميط ثقافي وسلوكي  كيف يواجهون

وقيمي، دون أن يعرفوا أو يعوا األهداف التي تسعى إليها، 
ثيراتها على الواقع العربي من جوانبه كافة، األمر الذي وتأ

يتطلب من المؤسسة الجامعية العربية عموما  تزويد الطلبة 
بمجموعة من المعارف والمهارات الخاصة بالحاسوب، وتمكينهم 

مواجهة الغزو الثقافي،  نكليزية حتى يستطيعوامن اللغة اإل
يمي واألخالقي، وتصحيح ما أفسدته العولمة على الصعيد الق

كما أن تقديم معرفة كافية للطلبة عن العولمة وقدرتها على غسل 
األدمغة عبر األقمار الصناعية، ورسائل محطات البث 
الفضائي، ت عد مسألة مهمة لمواجهة ما أفرزته ووظفته ثقافة 
العولمة، وما أنتجته ذهنيتها وتنظيم مؤسساتها المجتمعية من 

ويتنا الختراق ثقافتنا والتأثير على ه  علوم وتقنيات ومنجزات 
النتيجة التي  وهذه النتيجة تنسجم مع .وانتمائنا لديننا وثقافتنا

( التي أكدت على 3116توصلت إليها دراسة )عبد الرزاق، 
ضرورة مواجهة تأثيرات العولمة على اله وية، من خالل تحسين 

ربي، فإذا المدخالت التربوية من أجل تحسين واقع التعليم الع
 القيمي اإلطار على ي ساعد في المحافظة كان التعليم جيدا  فإنه

واألمم، ويعمل على ترسيخ مفهوم  المجتمعات ه وية يحدد الذي
 اله وية الوطنية والمحافظة عليها.

 التي نصها:( 10) رقم لعبارةالمتوسط األدنى فقد جاء ل أما     
أفراد ومرد ذلك أن  سي.تعميق الوعي الثقافي واالجتماعي والسيا

ج والندوات والمحاضرات في البرام معينا   ربما ي عانون نقصا   العينة
نها العمل على تعميق الوعي الثقافي واالجتماعي التي من شأ

السياسة السورية تستبعد كل ما من والسياسي لديهم، وخاصة أن 
ستبعاد كل ما شأنه المساس بثقافة حزب البعث، وتعمل على ا

ويجعلهم قادرين على ممارسة منهجيات  على وعي الطلبة يؤثر
لما هو قائم من سياسات مفروضة  ،التفكير التحليلي والتركيبي

ومع ذلك فقد جاء متوسط  قسرا من قبل سلطة االستبداد القائمة.
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تعميق  العبارة كبيرا مما يؤكد حرص أفراد العينة على أهمية
مواجهة كل ما من شأنه ل وعيهم الثقافي واالجتماعي والسياسي

وهذه النتيجة تنسجم مع النتيجة  أن يؤثر على هويتهم وانتمائهم.
(  فيما يتصل بأهمية 3119التي توصلت إليها دراسة )موسى، 

تعزيز البناء القيمي واألخالقي للفرد، واإليمان بالتواصل 
الحضاري مع اآلخر، وأهمية الجمع بين األصالة والمعاصرة، 

 م واإلبداع، والنهوض باللغة العربية.وبث روح العل

 :نتائج السؤال الثاني ومناقشته
على النحو اآلتي: ما المتطلبات  الدراسة الثاني سؤالتبلور     

الكليات  وية واالنتماء من وجهة نظر طلبةله  الحقوقية لتعزيز ا
ِسَبت المحدثة في محافظة درعا؟  لإلجابة عن هذا السؤال ح 

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات )أفراد المتوسطات 
العينة( عن كلِّ عبارة من عبارات المتطلبات الحقوقية وفق 

 الترتيب التنازلي. والجدول اآلتي يوضح ذلك.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات )أفراد العينة( عن كلِّ عبارة من عبارات المتطلبات الحقوقية : (10) رقم جدول

 وفق الترتيب التنازلي
رقم 

المتوسط  العبارة العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

والمساواة بين الطلبة في الحقوق  تأكيد مبدأ العدالة 5
 كبيرة 1 1.65 3.39 والواجبات

 كبيرة 2 1.98 3.36 .سياسيا  واجتماعيا   العمل على زيادة مشاركة الطلبة 8
في الفضاء الجامعي وجميع توفير حرية التفكير والتعبير  2

 كبيرة 3 1.25 3.33 فضاءات المجتمع المختلفة.

 كبير ----- 4.88 10.08 المتطلبات الحقوقيةالمتوسط العام لمجال 

أنَّ المتوسط الحسابي ( يتضح 10) رقم من مراجعة الجدول    
ها قد ن عبارات المتطلبات الحقوقية كلع الستجابات أفراد العينة

وفق مفتاح  المستوى الكبير(، وهو يقع في 10.08بلغ )
التصحيح، وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المتطلبات 

(، بين أدنى وأعلى متوسط 3.39- 3.33الحقوقية ما بين )
التي جاء متوسطها  استجابة أفراد العينة حسابي. ويمكن تفسير

 عن عبارات المتطلبات الحقوقية ككل؛ إلى كبيرةالحسابي بدرجة 
وية وتعزيز االنتماء ال يمكن أن اله  إيمانهم بأن المحافظة على 

يتحققا إال بوجود مناخ يشيع مبدأ العدالة والمساواة وحرية التفكير 
بين  الحقوقيةثقافة الوالمشاركة السياسية في المجتمع، وأن دعم 

، من خالل لهذه الثقافةالطلبة يعتمد على مدى ممارستهم 
من  التفاعل مع مشكالت المجتمع وتحمل القدر المطلوب

عن ثقافة الشكوى  بديال   المسؤولية االجتماعية واالنتماء للوطن،
     آلخرين.اأو إلقاء المسؤولية على 

ح 10من جهة أخرى لو عدنا إلى الجدول )       (، الذي يوضِّ
معيارية الستجابات أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

حقوقية وفق عن كلِّ عبارة من عبارات المتطلبات ال العينة
الترتيب التنازلي، سوف نجد أن أعلى متوسط حسابي كان 

بين  والمساواة التي نصها: تأكيد مبدأ العدالة( 5) رقم للعبارة
إيمان وتفسير ذلك يعود إلى  .الطلبة في الحقوق والواجبات

لتأدية واجباتهم والحصول  مدخال  الطلبة بقيمتي العدالة والمساواة 
على حقوقهم، فعندما يشعر اإلنسان أن حقوقه مصانة في 
وطنه، وأنه يقدم كل ما ي طلب منه من واجبات، عندها يرتقي 

حقوق اإلنسان فردية في مظهرها فشعوره بالهوية واالنتماء، 
واجتماعية في حقيقتها، وهذا يعني أن الفرد البد وأن يتحمل 

 ،بات تجاه المجتمع الذي يعيش فيهمجموعة من الواج
كالمحافظة على قيمه وتقاليده وأعرافه االجتماعية والمشاركة في 

الصادرة  اليونسكو . وهذه النتيجة تتفق مع توصيةالعمل العام
م بضرورة حث المربين أن يعملوا بالتعاون مع 1561عام 

الطلبة والمؤسسات التربوية على تشجيع الشباب على القيام 
التي تعدهم لممارسة حقوقهم وحرياتهم  ،جه النشاط االجتماعيبأو 

  األساسية مع االعتراف بحقوق اآلخرين.   
التي ( 2) رقم لعبارةل أما المتوسط الحسابي األدنى فكان     
في الفضاء الجامعي وجميع  يرتوفير حرية التفكير والتعب: نصها

ويمكن تفسير استجابة أفراد العينة  فضاءات المجتمع المختلفة.
اهتمام بهذا  إلى أن اإلدارة في الكليات المحدثة ال ت بدي أي

الذين  ي كثير من الحاالت بمعاقبة الطلبةالمقوم، بل تقوم ف
 يحاولون توجيه النقد لما ي مارس عليهم من سياسات قمعية،

وخاصة بعد انطالق الثورة السورية التي ت طالب بالحرية والكرامة 
اإلنسانية، تلك الحرية والكرامة التي ضرب بهما نظام االستبداد 
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وهنا ال بد أن نؤكد أهمية ممارسة  عرض الحائط لعقود طويلة.
التفكيري والتعبيري في فضاءات الحرم  بجناحيها الحرية

لبناء  ساسية والشرط الالزمبوصفها القاعدة األ ،الجامعي
 ويتهم وتعزيز انتمائهمنحو ه   اتجاهات إيجابية لدى الطلبة

النتيجة التي توصل إليها  وهذه النتيجة تتفق مع .لوطنهم
( والتي تؤكد على أهمية أن تقوم المؤسسة 3111)جيدوري، 

الجامعية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، لكي يصبح المتعلم قادرا  
، وأن كة برأيه في المواقف التي تتطلب المشاركةعلى المشار 

يتحدث بجرأة، وأن يمارس حكما  أخالقيا  أو نقديا  من مدخل 
  الحوار العقلي والمنطقي.

 :نتائج السؤال الثالث ومناقشته 
على النحو اآلتي: ما المتطلبات  الدراسة الثالث سؤالتبلور      

الكليات  وجهة نظر طلبةلهوية واالنتماء من الثقافية لتعزيز ا
ِسَبت المحدثة في محافظة درعا؟  لإلجابة عن هذا السؤال ح 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات )أفراد 
العينة( عن كلِّ عبارة من عبارات المتطلبات الثقافية وفق 

 الترتيب التنازلي. والجدول اآلتي يوضح ذلك.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات )أفراد العينة( عن كلِّ عبارة من عبارات المتطلبات الثقافية : (11) رقم جدول

 وفق الترتيب التنازلي
رقم 

االنحراف  المتوسط الحسابي العبارة العبارة
 المعياري

الرت
 الدرجة بة

 كبيرة 1 1.75 3.38 .لثقافة االستهالك ا  نقيضنجاز ثقافة اإلبناء  3
 كبيرة 2 1.28 3.35 .التمسك بالنظم والمعايير االجتماعية السائدة تجنبا  للنزاع 9
بالخصوصية الثقافية العربية  التأكيد على عدم المس   6

 كبيرة 3 1.93 3.34 .واإلسالمية

 كبير ----- 4.96 10.07 الثقافيةالمتوسط العام لمجال المتطلبات 

    
( يتضح أنَّ المتوسط الحسابي 11) رقم من مراجعة الجدول

ها قد ن عبارات المتطلبات الثقافية كلالستجابات )أفراد العينة( ع
وفق مفتاح  الكبيرالمستوى  (، وهو يقع في10.07بلغ )

التصحيح، وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المتطلبات 
وسط (، بين أدنى وأعلى مت3.38- 3.34الحقوقية ما بين )

التي جاء متوسطها  حسابي. ويمكن تفسير استجابة أفراد العينة
 عن عبارات المتطلبات الثقافية ككل؛ إلى كبيرةالحسابي بدرجة 

الثقافة  لها على انتشاربكل وسائاعتقادهم أن العولمة تعمل 
دون أن تراعي  ،وجعلها ثقافة عالمية للشعوب وسيطرتها الغربية

الخصوصيات الثقافية للمجتمعات المختلفة، فضال  عن تخوف 
الكثير مما يسمى بخلط الثقافات التي بدأت تتسلل وتنتشر عبر 

كمؤتمر السكان  ،وسائل العولمة مثل مؤتمرات األمم المتحدة
ومؤتمر الحوار بين الحضارات ومؤتمر الحوار بين األديان، مما 

وية الثقافية العربية واإلسالمية من أدى إلى الخوف على اله  
غزو الثقافات األخرى، وخاصة الثقافة الغربية التي تأثر بها 

ويته الثقافية ه  الشباب العربي دون الوعي بأهمية التمسك بمفاهيم 
وهذه النتيجة يمكن تجاوزها من خالل األخذ  .ه بجذورهاوارتباط

بناء  ( من ضرورة3112بما توصلت إليه دراسة )جيدوري، 
ثقافة اجتماعية تؤمن بحق اآلخر في المشاركة بالحوار، 
واإليمان بأن تكافؤ الفرص في الحديث مطلب حضاري 
نساني، وهذا يعني ضرورة أن تعمل المؤسسة الجامعية عبر  وا 

تها وبرامجها ومناهجها التربوية على تعزيز ثقافة حوارية أنشط
تندمج مع ثقافة اجتماعية تشجع على الحوار والتسامح مع 

  اآلخر.
(، الذي 11) رقم من جهة أخرى لو عدنا إلى الجدول     

ح المتوسطات الحسابية و  االنحرافات المعيارية الستجابات يوضِّ
عن كلِّ عبارة من عبارات المتطلبات الثقافية وفق  أفراد العينة

الترتيب التنازلي، سوف نجد أن أعلى متوسط حسابي كان 
 ا  قيضننجاز بناء ثقافة اإلعلى:  التي نصت: (3) رقم للعبارة

خطورة التأثيرات التي  . وتفسير ذلك يعود إلىلثقافة االستهالك
سان العربي يمكن أن تحدثها العولمة على أنماط حياة اإلن

وهذه النتيجة تتفق مع ما أشار  وتربيته وتعليمه.. بل ووجوده !!
أن المستقرئ ألثر البرامج التلفزيونية " (3111إليه )حامد عمار، 

المستوردة يستطيع أن يفسر وجود بعض الظواهر الغربية في 
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مجتمعات العالم الثالث عموما  والعربية على وجه الخصوص، 
إليزابيث تايلور أو مايكل جاكسون أو مادونا أو  فانتشار نموذج 

ترافولتا.. أو ما نراه من نماذج سلوكية لدى الشباب العربي في 
هية لما يبث على رم الجامعي، ما هو إاّل ترجمة بدساحات الح

شاشات التلفزة والسينما، كما أن االنتشار السريع لألطباق 
الهامبرغر( هو نتيجة الغذائية الغربية وخاصة األطباق السريعة )
ثم يمتد إلى مختلف  لما ي شاهد في المسلسالت الغربية، ومن

 .أنماط الحياة"
الجامعية العمل على  ومن هنا يقع على عاتق المؤسسة      

بداعنجاز بناء ثقافة إ ، تواجه هذه الثقافة االستهالكية التي وا 
ة على راجت في مجتمعاتنا العربية وماجت، تاركة آثارها السلبي

الشباب العربي الذي بدأ ي عاني صراعا بين قيمه األصيلة التي 
تعكس هويته الحقيقية، وبين قيم العولمة التي ال ت راعي ال 

 خصوصية ثقافية وال دينية وال اجتماعية. 
التي  (6)للعبارة رقم  أما المتوسط الحسابي األدنى فكان      
 الثقافية العربيةالتأكيد على عدم المس بالخصوصية  نصت:

وتفسير ذلك يعود إلى اعتقاد بعض أفراد العينة . واإلسالمية
 بأصالة الثقافة العربية واإلسالمية، وأن الطلبة قادرون على 

مواجهة كل ما من شأنه أن يمس خصوصيتهم الثقافية، غير أن 
ذلك ال ينفي تخوف بعضهم من تأثيرات العولمة في تشويه 

بدليل أن المتوسط الحسابي  ،واإلسالمية صورة الثقافة العربية
وقد وجد الباحث أن نتائج الدراسة في لهذا الداعي جاء كبيرا. 

( التي أكدت أن 3113علي وطفة ) هذا المجال  تتفق مع دراسة
المجتمعات العربية اإلسالمية بكل قيمها ومقوماتها وتاريخها 
وتراثها، وكذلك ما يوجد لديها من حمل معرفي وقيم متنوعة عبر 
التاريخ، وما تعنيه وتستثيره في النفوس من قيم ومشاعر، هي 

نتجذر في أرضه، ونحافظ فيه على  يجب أن الوطن الذي
من ذلك  ، وننمي فيه بوعي خصوصيتنا، ونمارس انطالقا  ويتناه  

  التثاقف مع اآلخر المختلف باعتزاز وثقة. 
 :نتائج السؤال الرابع ومناقشته

هل توجد  تبلور سؤال الدراسة الرابع على النحو اآلتي:     
بين  (α ≤ 1.19)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

استجابات الطلبة فيما يتصل  بوجهة نظرهم نحو متطلبات 
جرى استخدام  تعزيز الهوية واالنتماء ت عزى لمتغير الجنس؟

طلبة ( لمعرفة الفروق بين متوسط استجابات t-testاختبار )
 ، وكانت النتائج كما يبين الجدول اآلتي:بدرعا الكليات المحدثة

 ( لداللة الفروق في إجابات طلبة الكليات المحدثة على االستبانة تبعا  لمتغير الجنسT- Testنتائج اختبار ): (12) رقم جدول
االنحراف  المتوسط العدد الجنس متطلبات تعزيز ثقافة الهوية واالنتماء

درجة  قيمة )ت( المعياري
 القرار الداللة الحرية

 3.813 19.09 90 إناث غير دال 0.086 168 1.721 3.939 20.31 80 ذكور معرفيةالمتطلبات ال

 4.107 19.49 90 إناث غير دال 0.250 168 1.153 4.271 20.38 80 ذكور المتطلبات الحقوقية

 3.950 19.54 90 إناث غير دال 0.131 168 1.515 4.875 20.69 80 ذكور المتطلبات الثقافية
متطلبات تعزيز الهوية واالنتماء 

 )االستبانة(
 - 58.12 90 إناث غير دال 282 .0 168 1.575 - 61.38 80 ذكور

( أن قيم )ت( 13) رقم تشير النتائج الواردة في الجدول     
، المتطلبات المعرفية، المتطلبات الحقوقيةلمجاالت )المتطلبات 

، 1.153، 1.721بلغت ) ،وكذلك لالستبانة ككل ،الثقافية(
على التوالي، وهي غير دالة إحصائيا  عند  (1.515،1.575

(، 0,05(، حيث كانت قيم داللتها < )0,05مستوى داللة )
ناث( ألهمية وتفسير ذلك يعود إلى إدراك أفر  اد العينة )ذكور وا 

متطلبات ضرورية  بعّدها ،وية واالنتماءمتطلبات تعزيز اله  
وية بتفرعاتها الوطنية والثقافية والسياسية ا لإلناث، فاله  للذكور كم

والعكس  ،ال تقتصر على الذكور دون اإلناث واالجتماعية
  صحيح.

 :نتائج السؤال الخامس ومناقشته 
هل توجد  الدراسة الخامس على النحو اآلتي:تبلور سؤال      

بين  (α ≤ 1.19)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
استجابات الطلبة فيما يتصل  بوجهة نظرهم نحو متطلبات 

جرى استخدام  تعزيز الهوية واالنتماء ت عزى لمتغير االختصاص؟
( لمعرفة One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي )
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 النتائج كما يبين الجدول اآلتي:، وكانت طلبة الكليات المحدثةالفروق بين متوسط استجابات 
( بين استجابات طلبة الكليات المحدثة، تبعا  لمتغير One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي): (13) رقم جدول

 االختصاص
االنحراف  المتوسط العدد الكلية المتطلبات

 المعياري
درجة 
 القرار الداللة قيمة )ف( الحرية

 المعرفية المتطلبات
 

 3.837 20.21 48 التربية

 4.119 19.93 44 اآلداب دال 0.016 5.837 166
 3.910 19.39 40 التجارة
 3.919 19.50 38 الحقوق

 المتطلبات الحقوقية
 

 4.125 19.58 48 التربية

 4.030 20.08 44 اآلداب دال 0.014 3.457 166
 4.247 19.42 40 التجارة
 3.865 20.60 38 الحقوق

 المتطلبات الثقافية

 4.057 19.66 48 التربية

غير  0.226 1.454 166
 دالة

 4.347 20.39 44 اآلداب
 4.152 19.59 40 التجارة
 3.596 20.37 38 الحقوق

 )االستبانة ككل(

 - 59.45 48 التربية

غير  0.144 1.810 166
 دالة

 - 60.4 44 اآلداب
 - 58.4 40 التجارة
 - 60.47 38 الحقوق

م )ف( لمجال المتطلبات ( أن قي13يتضح من الجدول )     
ومتطلبات تعزيز الهوية واالنتماء )االستبانة ككل(،  الثقافية،

( على التوالي، وهي غير دالة 1.810، 1.454بلغت )
(، حيث كانت قيم داللتها < 0,05إحصائيا  عند مستوى داللة )

( أن قيم )ف( 13) رقم كما يتضح من الجدول (.0,05)
بلغت  ، المتطلبات الحقوقية،(معرفيةاللمجاالت )المتطلبات 

( على التوالي، وهي دالة إحصائيا  عند 3.457، 5.837)
ومن  (.0,05(، حيث كانت قيم داللتها > )0,05مستوى داللة )

 ق فيما يتصل بالمتطلبات المعرفيةف مقدار الفرو رّ أجل تع
للمقارنات  والمتطلبات الحقوقية تم استخدام اختبار شيفيه

 والجدول اآلتي يوضح ذلك. ،المتعددة

والمتطلبات  جابات العينة للمتطلبات المعرفيةللمقارنة المتعددة للفروق بين متوسطات است نتائج اختبار شيفيه: (14) رقم جدول
 الحقوقية

 الكلية المتطلبات
 اآلداب الحقوق التربية
فرق 

 الداللة فرق المتوسط الداللة فرق المتوسط الداللة المتوسط

 معرفيةالمتطلبات ال

 0.645 1.022- 0.974 (*)7.959 0.073 0.159 التربية
 0.995 0.238 0.037 (*)1.420 - - اآلداب
 0.533 1.182- - - - 1.261- التجارة
 - - - - - - الحقوق

 المتطلبات الحقوقية

 0.332 7.056- 0.922 1.165 0.006 - التربية
 0.945 0.867 0.002 - - - اآلداب
 - - 0.278 8.240- - - التجارة
 - - - - 0.001 (*)9.107 الحقوق

 (.0,05دال إحصائيا  عند مستوى داللة )
أن الفرق الدال إحصائيا  هو  (11رقم ) يتبين من الجدول     

الذي بين طلبة كلية التربية وطلبة كلية الحقوق لصالح كلية 
، إضافة إلى وجود فرق المعرفية لمتطلباتوذلك بالنسبة ل التربية،

دال إحصائيا  بين طلبة كلية اآلداب وطلبة كلية الحقوق لصالح 

 ،ككذل لمتطلبات المعرفيةوذلك بالنسبة ل ،طلبة كلية اآلداب
ومرد ذلك فيما يرى الباحث أن ما يتعاطى معه الطلبة في كليتي 
التربية واآلداب من مواد معرفية ربما تكون أقرب إلى إقناعهم 
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وية االنتماء من تلك المواد المعرفية التي بمتطلبات تعزيز اله  
 يتعاطى معها طلبة كلية الحقوق.

بين  فروق وجود (11أظهر الجدول رقم )من جهة أخرى      
طلبة كلية الحقوق وطلبة كلية التربية لصالح كلية الحقوق، فيما 

ومرد ذلك إلى ما يتناوله اختصاص  يتصل بالمتطلبات الحقوقية،
طلبة الحقوق من قضايا حقوقية تتصل بحقوق اإلنسان، كما 

  أقرتها المواثيق واإلعالنات والعهود الدولية.
 :توصيات الدراسة

التأكيد على القائمين على رسم سياسات التعليم الجامعي  -1
الوعي الثقافي تعمق  العمل على تصميم المناهج الدراسية بحيث

واالجتماعي والسياسي لدى الطلبة، ألهمية ذلك في تعزيز الهوية 
ومبرر هذه التوصية هو استجابة أفراد العينة على  واالنتماء.

تطلبات المعرفية، حيث جاء العبارات التي تضمنها مجال الم
 ( وهو متوسط كبير.13.19متوسطها الحسابي العام )

بوطنهم  الجامعي إلى تأكيد ارتباط الطلبة أن يسعى التعليم -3
أرضا وتاريخا وبشرا، لتستثير لديهم مشاعر الفخر باالنتساب 

، وتغذي فيهم روح الوالء واالنتماء وتعزيز لهويتهم الوطنية
 ومبرر هذه التوصية هو استجابة أفراد العينة السياسية.المشاركة 

والمندرجة  التي تعكس أهمية هذه التوصية (6رقم ) العبارة على
ضمن مجال المتطلبات المعرفية، والتي جاء متوسطها الحسابي 

 .(3.37بدرجة كبيرة مقدارها )
التأكيد على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أن يتناولوا  -2

وتمتين  ريسهم مواضيع من شأنها تنمية الحس الوطنيفي تد
 كونها تساعد على تعزيز الهوية واالنتماء. ،النسيج االجتماعي

ومبرر هذه التوصية هو استجابة أفراد العينة على العبارتين 
ضمن  التوصية، والمندرجتين ( اللتين تعكسان أهمية هذه2،5)

مجال المتطلبات الثقافية، والتي جاء متوسطهما الحسابي بدرجة 
 كبيرة.

ز يالتأكيد على قيم المساواة والعدل بين الطلبة، وأاّل يتم التمي -1
 .أو المذهبية أو الدينية بينهم على خلفية انتماءاتهم السياسية

على  بدرجة كبيرة ومبرر هذه التوصية هو استجابة أفراد العينة
 (.3.39( والتي بلغ متوسطها الحسابي )9)بارة رقم الع
ضرورة أن تقوم الحركة الطالبية بالجامعات بدور متميز في  -9

الطلبة من تنمية الوعي السياسي واالجتماعي والثقافي لدى 

خالل األنشطة المختلفة، وذلك انسجاما  مع استجابة الطلبة عن 
قية، التي تعكس ( ضمن مجال المتطلبات الحقو 9العبارة رقم )

أهمية هذه التوصية، والتي جاء متوسطها الحسابي كبيرا إذ بلغ 
(3.39 .) 
أن تسمح اإلدارة الجامعية للطلبة بالمشاركة الفعالة في  -2

وذلك انسجاما مع  القضايا الوطنية التي تزيد انتماءهم ألمتهم.
( ضمن مجال المتطلبات 1استجابة الطلبة عن العبارة رقم )

ية، والمتصلة بهذه التوصية بشكل مباشر، حيث جاء الحقوق
 (.3.36متوسطها الحسابي كبير إذ بلغ )

 :المراجع 
مناهج البحث في العلوم النفسية (. 3112أبو عالم، رجاء. )

 . الطبعة الخامسة، القاهرة، دار النشر للجامعات.والتربوية
معجم مصطلحات العلوم (. 1516حمد زكي )بدوي، أ

 ، بيروت، مكتبة لبنان.3ط ،االجتماعية
الثقافة العربية والعولمة دراسة (. 3116محمد حسن )برغثي، 

بيروت، المؤسسة سوسيولوجية آلراء المثقفين العرب، 
 العربية للنشر.

الهويـــــــــــــــة -(. تحـــــــــــــــديات4100) بولشـــــــــــــــعب، حكيمـــــــــــــــة
ـــــــــــة،  ـــــــــــي ظـــــــــــل العولم ـــــــــــة ف ـــــــــــة العربي ـــــــــــن الثقافي م

 http://www.aranthropos.comموقع:
الواقع العربي وتحديات األلفية (. 3111طيب )تيزينى، ال
(، 2، في حوارات في الفكر العربي المعاصر المجلد )الثالثة

 مجموعة الباحثين، عمان، مؤسسة عبد الحميد شومان.
صدمه العولمة في خطاب النخبة حول (. 1551حرب، علي )

( المجلس 6، سلسلة أبحاث المؤتمرات، المجلد )الهوية
للثقافة، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع األعلى 
 األميرية.

حديث النهايات: فتوحات العولمة (. 3111حرب، علي )
 . الدار لبيضاء، المركز الثقافي العربي.3. طومآزق الهوية
دواعي التربية على حقوق اإلنسان (. 3111جيدوري، صابر )

وم ، مجلة العل)دراسة ميدانية( في المرحلة الجامعية
التربوية، جامعة القاهرة، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، 

 ابريل.
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معوقات ممارسة الحوار في البيئة (. 3112جيدوري، صابر )
، مجلة شؤون اجتماعية، السنة الجامعية )دراسة ميدانية(

( تصدر عن جمعية االجتماعيين 131(، العدد )21)
  بالجامعة األمريكية، الشارقة.

فلسفة التربية في عصر العولمة: (. 3111شوقار، إبراهيم )
، ورقة مقدمة إلى ندوة كلية التربية قراءة من منظور إسالمي

بجامعة الملك سعود تحت شعار: العولمة وأولويات التربية. 
 م.11/1/3111-16الرياض خالل الفترة من 

 في والهوية التعليم (.3116السميع ) عبد صالح الرازق، عبد
 ، مسترجع من موقع:العربي عالمنا

http://slah.jeeran.com/12345678/archive/2007/
2/159293.html 
االنتماء االجتماعي للشباب (. 1555عبد الحميد، نجالء )

، القاهرة، االنفتاحالمصري: دراسة سسيولوجية في حقبة 
 مركز المحروسة للنشر. 

أعاصير الشرق األوسط وتداعياتها (. 3111عمار ، حامد )
 ، القاهرة ، مكتبة الدار العربية للكتاب. السياسية والتربوية

دور التربية في مواجهة العولمة  (.3111حمد )كنعان، أ
وتحديات  القرن الحادي والعشرين وتعزيز الهوية 

بحث مقدم إلى ندوة: العولمة الحضارية واالنتماء لألمة. 
وأولويات التربية، المنعقدة في رحاب كلية التربية بجامعة 

هـ الموافق 3/1139/ 31-36الملك سعود في الفترة من 
 م16-11/1/3111

السلوك (. 1561فرغلى، وعبد الستار إبراهيم )فراج، محمد 
 ، القاهرة، دار الكتب الجامعية.اإلنساني

اإلحصاء بال معاناة، (. 3119فهمي، محمد شامل بهاء الدين .)
، الجزء SPSSالمفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنامج 

 األول، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة: السعودية.

ــــد )  الثقافيــــة والهويــــة العولمــــة(. 3111الجــــابري، محمــــد عاب
 من موقع: عشر أطروحات،

http://awraq-com.maktoobblog.com 
العولمة واالنتماء الوطني (. 3113الجوهري، عبد الهادي )
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 تصّور أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية لمعايير تقويم التميز األكاديمي
 الحورانيهالة                                نعمان شحادة

 ، كلية العلومقسم العلوم الحياتية                          كلية اآلداب ،قسم الجغرافية
 األردن -الجامعة األردنية 

 42/8/4112تاريخ القبول:                                 1/7/4112 تاريخ التسلم:
ولتحقيق  األكاديمي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اتجاهات أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعة األردنية نحو المعايير المقترحة لتقويم التميز     

من خالل االجتماع بهم، وشرح الهدف من الدراســـة ومواصفاتها، قبل توزيع االستبانة عليهم. وقد تم   مهتم توزيع استبانة على عينة عنقودية طبقية منذلك، 
ألفا. وتبين نتائج الدراسة اتجاها قويا لدى –لالستبانة، كمـــا تم التحقق من درجــــة ثباتها باستخدام معامل كرونباخ  التحقق من الصدق الظاهري وصـدق المحتوى

لتدريس الفعال. كما تبين تلك النتائج اتجاًها قويًا لدى أعضاء هيئة التدريس لربط واتباع أساليب التعلم النشط اة التدريس لربط التميز في التدريس بأعضاء هيئ
ج الدراسة أيضا اتجاهًا التميز في البحث العلمي باشتراك عضو هيئة التدريس في فرق بحثية، والقيام ببحوث شمولية تتعدى التخصصات الضيقة. وتبين نتائ

  ،التدريس الفعال ،التميز األكاديمي ،ضمان الجودة الكلمات المفتاحية:التكنولوجيا. ) قويًا لدى أعضاء هيئة التدريس لربط التميز في التدريس بدرجة استخدام
   (.حوافز أكاديمية ،التعلم النشط

 
Perception of Faculty Members at the University of Jordan to the Criteria for Evaluating Academic 
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he main purpose of this research is to analyze attitudes of  the faculty members in the University of Jordan toward 
the procedures followed University administration in the assessment of academic distinction. Therefore, a group 
administered survey, was distributed on a stratified cluster sample of faculty members .The face and content 

validity of the survey was tested, and its reliability was also tested, using the coefficient of Cronbach- alfa. Results of the 
survey strongly prove that faculty members have positive attitudes toward linking distinction in teaching to adopting 
active learning and effective teaching strategies. They also show positive attitudes toward linking distinction in research 
by faculty contribution to team, applied and interdisciplinary research. Results of the survey, also, support the use of 
technology in the learning process by both instructors and students. (Key Words: Quality Assurance, Academic 
Distinction, Effective Teaching, Active Learning, Academic Incentives). 

 
 مقدمة

 -شأنها شأن الجامعات األردنية األخرى -تسعى الجامعة األردنية
، وذلك للنهوض بالعملية تطوير نظام متكامل لضمان الجودةل

التعليمية في الجامعة. وبالرغم من كون نظام الجودة الشاملة 
ات الجامعة األكاديمية نظاما متكامال يشمل جميع وحد

، إال وأهدافها ،ورسالتها ،يتها، ويبدأ بتغيير الجامعة لرؤ والمساندة
التدريس  ؛أن أهم دعامتين تقوم عليهما خطة ضمان الجودة هما

والبحث العلمي. ولهذا، فال بد من التحول من التدريس التقليدي 
الذي يركز على تزويد عضو هيئة التدريس للطلبة بالمعارف 

ــ التي يراها ضرورية  والتي سرعان ما تتغير في هذا العصر  ـــ
الذي يشهد تطورات متسارعة في عالم المعرفة والتكنولوجيا، 

إلى استخدام  -عصر المعرفة  هموالذي يطلق عليه بعض
الذي يقوم على تنمية  والتعلم النشط ،استراتيجيات التدريس الفعال

، بأنواعه المتعددة ؛ كالتعلم الذاتي ،مهارات الطلبة في التعلم
وعلى استخدام التكنولوجيا  ،لحياة، والتعلم مدى اوالتعلم الجماعي

في عملية التعلم، وغيرها من االستراتيجيات التي تساعد الطلبة 
- Boggs, 1999,PP.3)في الحصول على المعرفة بأنفسهم.

5  .) 
أدركت الجامعات العربية ضرورة االنتقال من عمليات التدريس 

تربوي التقليدي إلى التعلم؛ فقد جاء في وثيقة استشراف العمل ال
لدول الخليج العربية، أن "كثيرا من الباحثين قد وجدوا أن التعليم 
التقليدي يقف عقبة في وجه التنمية بداًل من أن يكون عونًا 

وقد  (.40، ص0222،لها)مكتب التربية العربي لدول الخليج
المؤتمر الدولي للتعليم الجامعي الذي نظمته اليونسكو  أوصى
التدريس   سلوب التلقيني فيالتخلي عن األب 8991عام 

T 
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الجامعي، والتركيز على التعلم كأحد الوظائف الرئيسة للجامعة 
(UNESCO,1998, P 5-9.) التدريس عد . والحقيقة أن

همال  بمثابة الوظيفة الرئيسة للجامعة هو اهتمام بالوسيلة، وا 
وهو التّعلم. فالتدريس هو وسيلة لتحقيق  ،للهدف من التدريس

بدال من ف نجعل وظيفة الجامعة تركز على الوسيلة التّعلم، فكي
 على النتيجة؟!! التركيز

وأما الدعامة الثانية التي يقوم عليها ضمان الجودة فهي البحث 
العلمي. فمن غير المعقول أن يستمر أعضاء هيئة التدريس في 

تعتمد و  القيام ببحوث الغرض األساسي منها هو الترقية العلمية،
ردين، وال تقوم بها فرق بحثية متخصصة، وهي على باحثين منف

وال ترتبط بخدمة  ،في معظم الحاالت ليست بحوثا تطبيقية
 .المجتمع

دراكًا منها بتغير الدور التقليدي لعضو هيئة التدريس،  وا 
الجديدة التي أصبحت ملقاة على عاتقه، فقد  وبالمسؤوليات

 0228ام ( عAAHEنظمت الرابطة األمريكية للتعليم الجامعي )
مؤتمرا وطنيا خاصا بمناقشة ذلك الدور الجديد تحت عنوان: 

 ,AAHE)أعضاء هيئة التدريس، األدوار والمسؤوليات الجديدة 
2001,). 
ة ــاهمة الفاعلة في عمليـاء هيئة التدريس للمســل أعضــوُيعد تأهي

الح، ــــرورة عملية اإلصـــمان الجودة، وخلق وعي لديهم بضـض
اح تلك ـــال غنى عنه لنج اً وبأهميتها بالنسبة لهم، أمر  وبفائدتها
ومما ال شك فيه أن  (.(Wright,2001,P.39-46 ةــالعملي

فعال للحوافز، يجعل أعضاء هيئة التدريس يشعرون  خلق نظام
فكثير  ؛ بأن من مصلحتهم المساهمة في عملية ضمان الجودة

رائدة في هذا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الغربية ال
االتجاه الجديد معارضة  -في البداية -المجال قد عارضوا

إعالن أعضاء هيئة  ؛ومن أبرز األمثلة على ذلك شديدة.
التدريس في جامعة يورك الكندية اإلضراب لمدة أسبوع احتجاجًا 
على طلب الجامعة منهم أن يضعوا المساقات التي يدرسونها 

مة أعضاء هيئة التدريس هو على اإلنترنت. وأخطر ما في مقاو 
شكل المقاومة السلبية، وذلك بعدم  -في الغالب -أنها تأخذ 

 تطبيق التّحول على أصوله، واالكتفاء بالشكليات.

من الخلط بين حركة إصالح التعليم  ويحذر تيري أوبانيون
الجامعي وبين التطور الطبيعي الذي تشهده مؤسسات التعليم 

والمتمثل في تزايد استخدام  ،الجامعي في الوقت الحاضر
كمشاريع  ؛واستحداث بعض البرامج غير التقليدية ،التقنيات

 ,O’Banion) والمساقات المطورة، وغيرها ،االبتكار في التدريس
1997, P.225 إذ إن ذلك التطور يحدث تلقائيا نتيجة للتقدم .)

ول المنشود تحأن ال التقني والرغبة في التطوير، لكنه ال يعني
، وقد يستمر ذلك التطور بالحدوث و التعلم قد حصل فعالً نح

 .طر التقليدية للعملية التعليميةلسنوات عديدة قادمة من خالل األ
 : مبررات الدراسةثانيا  

بالرغم من أنه قد مضى أكثر من  -ال توجد في الجامعة األردنية
نصف قرن على تأسيسها الئحة محددة يتم بموجبها اختيار 

التدريس المتميزين. ولما كانت الجامعة  األردنية  أعضاء هيئة
تسعى جاهدة  خالل السنوات األخيرة لتطبيق برنامج متكامل 
للجودة الشاملة، فإن من الضروري تطوير الئحة محددة لتميز 

ومن المبررات األخرى لهذه الدراسة، هو  أعضاء هيئة التدريس.
التعليم الجامعي  الدراسات السابقة الخاصة بضمان الجودة فيأن 

، لم تعالج موضوع التميز األكاديمي ودوره في تطوير في األردن
أداء أعضاء هيئة التدريس؛ سواء في مجال التدريس، أو البحث 

 العلمي.
 : أهمية الدراسةثالثا  

تحليل توجهات أعضاء هيئة  فيتكمن أهمية هذه الدراسة 
لقرار في التدريس نحو التميز األكاديمي ولفت نظر أصحاب ا

وغيرها من الجامعات األردنية إلى ضرورة  الجامعة األردنية
إشراك أعضاء هيئة التدريس في وضع معايير التميز األكاديمي 

في مجالي التدريس والبحث العلمي،بحيث يشعر هؤالء وصياغته 
األعضاء أن الئحة التميز نابعة منهم، وبالتالي، فإنها تمتاز 

لكل واحد منهم للتميز   تشكل حافزابالموضوعية والشفافية، و 
 سواء في التدريس أو البحث العلمي.

 رابعا. أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

المعايير المقترحة لتقويم  العاملين في الجامعة األردنية نحو
التميز في مجالي التدريس والبحث العلمي، بحيث توفر القدر 
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كبر من الشفافية والموضوعية.  وقد تم جمع مالحظات األ
أعضاء هيئة التدريس من خالل توزيع استبانة خاصة على عينة 

 عنقودية ممثلة لكليات الجامعة اإلنسانية والعلمية والصحية.
 ويمكن تلخيص أهم أهداف هذه الدراسة فيما يلي: 

ة توجهات أعضاء هيئة التدريس في الالئحة المقترح تحليل .8
في مجالي التدريس والبحث في هذه الدراسة للتميز األكاديمي

 العلمي.
تحليل توجهات أعضاء هيئة التدريس في المعايير المقترحة  .0

 لتقييم التميز في التدريس.
مقارنة  تلك  التوجهات بما هو موجود في الجامعات  .3

 العالمية المعاصرة.
اء هيئة تحليل آراء هيئة التدريس في إجراءات اختيار أعض .4

 التدريس المتميزين.
 الدراسات السابقة: خامسا  

 -منذ مدة طويلة نسبيا –أدركت الجامعات العالمية العريقة
أعضاء هيئة التدريس في نجاح عملية لتعاون  األهمية الكبيرة 

ضمان الجودة. لهذا، فقد طورت تلك الجامعات مجموعة من 
منح  لحوافزالحوافز ألعضاء هيئة التدريس. ومن أهم تلك ا
. وقد خاصاً  أعضاء هيئة التدريس المتميزين وضعا تفضيلياً 

 وضعت لذلك لوائح محددة تنظم عملية اختيارهم أساتذة متميزين،
بحيث تحقق الالئحة أكبر قدر من  ،وطورت تلك اللوائح وحدثتها

الموضوعية والشفافية. ومن األمثلة على تلك الجامعات عدد 
( Berkeley) جامعة بيركلي ؛يكية مثلكبير من الجامعات األمر 

في كليفلند  (Case Westernفي كاليفورنيا، وجامعة )
(Cleveland( وجامعة مينيسوتا ،)Minnesota وجامعة ،)

 (. Michiganميشغن )
وقد سار على ذلك الدرب خالل السنوات العشر الماضية 

فقا و  ـ 0283 مجموعة من الجامعات العربية التي أصبحت عام 
فضل الجامعات العربية مثل أ  - (Webometricsصنيف )لت

الملك عبد العزيز ، والجامعة جامعة جامعات الملك سعود و 
األمريكية في بيروت، وجامعة القاهرة، وجامعة اإلمارات العربية 

 .المتحدة، وجامعة النجاح الوطنية في فلسطين

ائمة من الجامعات األردنية ال تظهر ضمن الق اً ولألسف، فإن أي
جامعة في العالم، ويأتي تصنيف  022السابقة، أو ضمن أفضل 

للجامعات ( Webometrics)ف الجامعة األردنية حسب تصني
 . 8333في المرتبة  2013للعام العالمية 
عدد كبير من الباحثين إلى تطوير التعليم العالي في  اوقد دع

التي  الجامعات العربية وتحديثه بحيث يواكب التطورات الهائلة
بوبطانة  ناشدفقد  ؛عليم العالي في الدول المتقدمةتشهدها ال

الجامعات العربية التي ما زالت تطبق مناهج تقليدية إلى إعادة 
عادة تقويمها لتالئم الواقع  النظر في تلك المناهج وا 

االجتماع وتقدم نعمان شحادة إلى  (.8990المعاصر)بوبطانة،
لجامعات العربية باسترتيجية ن لمجلس اتحاد ايالسادس والثالث

تقوم على المبادئ الرئيسة لضمان جامعية عربية جديدة 
وحلل خالد الصرايرة (. 0229، 0221، 0223، 0223)الجودة

إدارة الجودة الشاملة كما هي مطبقة في مؤسسات التعليم العالي 
 (. 0221األردنية )الصرايرة، 

خالل السنوات  ألردنيين اعدد كبير من الباحثين  ناقشوقد 
وبينوا العوامل  ،لتعليم الجامعي في األردناالعشر الماضية وضع 

محمود الرشدان  ، ونذكر منهم وتحد من تطوره، التي تعيقه 
الذي قارن بين الواقع الفعلي للتعليم الجامعي في األردن وما 

(. 399-370، 0222نصبوا أن يكون عليه )محمود الرشدان، 
للتعليم العالي في ي بتقديم رؤية مستقبلية كما تقدم وليد المعان

 (. وقام عدد من الباحثين األردنيين0220المعاني،  وليد)األردن 
على أعضاء هيئة التدريس وعلى الطلبة  ةبتوزيع استبانات خاص

في عدة جامعات أردنية لتحليل وجهات نظرهم اتجاه عناصر 
يجب أن  وتصوراتهم لما ،نظام الجودة الشاملة المطبق حاليا

، 02ص ،0227أحمد بدح،، 0228مروة محمد،يكون عليه )
، هالة 4، ص 0227، محمود الزيادات، 844ص

 روبين الزعبي في دراسة له على عش (.802، 0229صبري،
جامعات خاصة وحكومية في األردن وشملت استبانة وزعت على 

الدوائر وجود قصور  ير يء الكليات ورؤساء األقسام ومدعمدا
التعليم العالي في األردن  الهتمام من قبل قطاع  واضح في
وحللت كل  (.0283دة الشاملة وتطبيقاته )الزعبي، و بإدارة الج

من سوسن بدرخان وهال الشوا  المعوقات التي تعترض تطبيق 
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معايير الجودة في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء 
البحث هيئة التدريس، ووجدت أن أهم تلك العقبات تتعلق ب

وناقش زكريا عزام (. 0283العلمي)سوسن بدرخان و هال الشوا، 
دور مؤسسات التعليم العالي في تطوير جودة مخرجات الخدمات 

 (.0284الجامعية في مؤسسات التعليم العالي في األردن )
وناقش عماد عبابنة دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في 

ردن من وجهة نظر أعضاء هيئة تطوير التعليم الجامعي في األ
التدريس في الجامعات األردنية ، وقام بتوزيع استبانة خاصة 

عضو هيئة تدريس )عبابنة،  908لقياس ذلك على عينة من 
0284.) 

وتمتاز الدراسة الحالية عن سابقاتها بمعالجتها لموضوع التميز 
ة كبرى في األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس لما له من أهمي

يز مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تطبيق مبادئ  الجودة تعز 
بين التميز خاصة وأنه يقرن ،في التعليم والبحث العلمي

كل من تطبيق استراتيجيات التدريس الفعال والبحث كاديمي و األ
 العلمي.

 : تميز عضو هيئة التدريسسادسا  
يتبين من مراجعة لوائح تميز أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

 أربعة مسارات هي: األمريكية أن للتميز
. التميز 3. التميز في البحث العلمي 0التميز في التدريس  .8

 التميز العام.. 4في خدمة المجتمع 
هذه الدراسة على تحليل جوانب التميز في مجالي  وتقتصر

 والشروط الواجب توفرها  التدريس والبحث العلمي،
ة التميز في أي في عضو هيئة التدريس للحصول على جائز 

 منهما.
 التميز في التدريس . أ

يحظى هذا العنصر بأهمية فائقة لدرجة أن كثيرًا من الباحثين 
يلخص  جميع التغيرات التي شهدها التعليم العالي في السنوات 

عن تحول الجامعات من التركيز على  عبارة األخيرة بأنها
معات قد قامت معظم الجاو  .التدريس إلى التركيز على التعلم

بتغيير كجامعة هارفرد وجامعة لوس انجلوس وغيرها العريقة 
رساالتها بحيث تنص على أن التعلم يأتي في مقدمة أولوياتها. 

ة من ــامعـج 022، فإن ( .Barr,R. B)بار فكما يذكر

 ،الجامعات األمريكية التي وردت أسماؤها في تصنيف كارنجي
بحيث تنص على أن  ائلهاــبتغيير رس 0228ام ـقد قامت قبل ع

 .(Barr,1995, P.12-15ي التّعلم)هالرئيسة  تهاوظيف
إن الهدف الرئيسي لهذه الجائزة هو تطوير العملية التدريسية في 
الجامعة، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على هجر األساليب 

 يتنمّ التقليدية في التدريس، واتباع أساليب التدريس النشط التي 
التعلم بأنواعه المتعددة، وتصقل شخصياتهم. عند الطلبة مهارات 

وتمنح الجائزة ألعضاء هيئة التدريس الذين يتبعون أساليب 
تهم الدراسية ليصبح التدريس الحديثة، وطوروا واحدا من مساقا

يتم  تنظيم محتواه بشكل جديد، ويتم ربط ؛ بحيث مساقا للتعلم
ك كل جزء منه بمخرج من مخرجات المساق، سواء أكان ذل

تجربة  مقراءات خارجية، أ مالجزء فصاًل من الكتاب الدراسي، أ
وتمنح الجائزة ألعضاء هيئة التدريس  تكليفًا معينًا. ممعملية، أ

الذين يستخدمون التكنولوجيا في تدريسهم؛ مستخدمين برنامج 
(Blackboardأو برنامج ،) ًاستخدام  له، شريطة أن يتم اً مشابه ا

ح يضمن تفاعال مستمرا بين الطالب ذلك البرنامج بشكل صحي
وعضو هيئة التدريس، وبين الطلبة أنفسهم، وليس لوضع 

 المحتوى العلمي والمراجع للمسـاق فقط.
 التميز في البحث العلمي: . ب

األستاذ المؤهل للحصول على التميز في البحث العلمي هو 
األستاذ الذي يظهر تميزا واضحا في مجال البحث العلمي، سواء 

ث عدد البحوث العلمية المنشورة، أو طبيعة تلك البحوث من حي
والمجالت العلمية المنشورة فيها، أو براءات االختراع التي حصل 

قد حقق مكانة مرموقة األستاذ في ذلك أن يكون   عليها. ويشترط
في تخصصه، ليس على المستوى المحلي أو العربي فقط، بل 

اشتراط المكانة  على المستوى العالمي أيضا. ويستثنى من
العالمية للبحوث، بعض التخصصات ذات الطبيعة الخاصة في 
كلية اآلداب وكلية الشريعة. وال يقتصر التميز في هذا المجال 
على البحث العلمي فقط، بل يمتد إلى التميز من خالل براءات 
االختراع ، واألعمال األخرى ذات الطبيعة المتميزة في 

 التخصصات المهنية.
 : مشكلة الدراسة سابعا  
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هذا البحث اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  يعالج
في كل من التدريس األكاديمي األردنية نحو موضوع التميز 

للتميز  الجوانب التالية ويحلل بالتفصيل، والبحث العلمي
 :األكاديمي

  العالقة بين التميز في التدريس وتطبيق استراتيجيات التدريس
 . تعلم النشطالفعال وال

  قيام فرق بحثية و العالقة بين التميز في البحث العلمي
متكاملة التخصصات بإعداد بحوث بينية تعالج قضايا معاصرة 

 في المجتمع. 
  تضمين المعايير التي يؤخذ بها عند منح جائزة التميز في

 التدريس آراء كل من الطلبة والزمالء.
 ائزة التميز.الجهة التي توصي لمجلس العمداء بمنح ج 
 تتلخص تساؤالت الدراسة الحالية فيما يلي:و  
هل يربط أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية بين  .8

التميز في التدريس وتطبيق استراتيجيات التدريس الفعال والتعلم 
 النشط؟

هل يرى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية أن  .0
قيام ببحوث بينية تعالج التميز في البحث العلمي يتمثل في ال

قضايا معاصرة في المجتمع، وتقوم بها فرق بحثية متكاملة 
 التخصصات؟

هل يرى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية أن  .3
تتضمن المعايير التي يؤخذ بها عند منح جائزة التميز في 

 التدريس آراء كل من الطلبة والزمالء؟
امعة األردنية أن تكون هل يرى أعضاء هيئة التدريس في الج .4

الجهة التي توصي لمجلس العمداء بمنح جائزة التميز هي لجنة 
 الجامعة للتميز؟

 : فرضيات الدراسة: ثامنا  
 التي تقابل التساؤالت السابقةلهذه الدراسة  الفرضيات البديلة 

 :هي
يرى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية أن التميز  .1

تطبيق استراتيجيات التدريس الفعال في التدريس يتمثل في 
 والتعلم النشط.

يرى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية أن التميز  .4
 في البحث العلمي يتمثل في القيام ببحوث

بينية تعالج قضايا معاصرة في المجتمع، وتقوم بها فرق بحثية 
 متكاملة التخصصات.

أن تتضمن  يرى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية .3
تقييم المعايير التي يؤخذ بها عند منح جائزة التميز في التدريس 

 من الطلبة والزمالء. كل
يرى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية أنتكون  .2

الجهة التي توصي لمجلس العمداء بمنح جائزة التميز هي لجنة 
 الجامعة للتميز. 

  :: منهجية الدراسةتاسعا  
 ت . جمع البيانا1

 0283  -0280في العام الجامعي  -كانت الجامعة األردنية  
 ،عة بين كليات إنسانية  )تسع كليات(كلية موزّ  23تتكون من  -

 ،وكليات صحية )خمس كليات( ،وكليات علمية )أربع كليات(
(  8334يعمل في الجامعة حوالي )كان لدراسات العليا. و لكلية و 

استخدام  - في هذه الدراسة –فقد تم   عضو هيئة تدريس. ولهذا
لكل من  جيدا   عينة عنقودية من الكليات، بحيث تضمن تمثيالً 

بطريقة  -والكليات العلمية والصحية. وقد تم  الكليات اإلنسانية
كليتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات  اختيار–العشوائي  االختيار

والصيدلة من بين  من بين الكليات العلمية، وكليتي الطب
العلوم التربوية من بين الكليات اإلدارة و كليات الطبية، وكليتي ال

ولضمان أكبر  (.س% من أعضاء هيئة التدريس07اإلنسانية )
الجماعي قدر من االستجابة، فقد تم اختيار أسلوب اللقاء 

 controlled) ةالمباشر مع أفراد العينة لكل كلية على حد
administered survey )ف هذه الدراسة ، وتم توضيح أهدا

وهذا األسلوب في جمع البيانات يضمن لهم ومناقشتهم فيها. 
 أكبر قدر ممكن من االستجابات.

وقد تم التأكيد لهم على أنه قد تم االسترشاد في وضع المعايير 
واآلليات المبينة في االستبانة على تجارب الكثير من الجامعات 

أعضاء هيئة  األخرى، وأن هذه الدراسة مخصصة لتحليل آراء
لى تلقي مقترحاتهم من  التدريس على فقرات االستبانة المرفقة، وا 

ألسئلة المفتوحة. ستبانة المخصص لالالجزء الثاني من اخالل 
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وقد تمت اإلجابة على جميع االستفسارات، وُطلب بعد ذلك من 
الحضور تعبئة االستبانات التي تم توزيعها عليهم، وتسليمها 

تتجاوز نسبة  يهم. وبالرغم من كل ذلك، فلمللباحثين أو مساعد
 استبانة(. 874% من أفراد العينة )31االستجابة 

 )استبانة التميز(أداة الدراسة . 4
تم إعداد استبانة خاصة الستطالع تصور أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعة األردنية للمعايير التي يرونها مناسبة لمنح لقب 

سواء في مجال التدريس أو البحث  "التميز" لعضو هيئة التدريس
 ين هما:أوتتكون االستبانة من جز  (.8العلمي )المرفق 

 الجزء األول:  يتضمن الفقرات المحددة اإلجابة.  . أ
الجزء الثاني:  يتضمن مجموعة من الفقرات ذات اإلجابات  . ب

وتعليقاتهم المفتوحة بقصد جمع مقترحات أعضاء هيئة التدريس 
 لجزء األول. فيما لم يرد ذكره في ا

 ويتكون الجزء األول من أربعة محاور رئيسة هي:
األول: يتضمن اإلنجازات التي ُتؤخذ باالعتبار عند  المحور. 8

منح جائزة التميز في التدريس، ويتكون من سبع  فقرات )انظر 
 االستبانة المرفقة(

المحور الثاني: يتضمن المعايير التي تؤخذ باالعتبار عند منح .0
 التميز في التدريس،  ويتكون من خمس فقرات.جائزة 

المحور الثالث: يتضمن اإلنجازات التي تؤخذ باالعتبار عند .3
 منح جائزة التميز في البحث العلمي، ويتكون من ثماني فقرات.

المحور الرابع :يحدد آلية السير في إجراءات الترشح للجائزة .4
 ويتكون من خمس فقرات.

 وجمع البيانات. تحديد حجم العينة  3

 ةبعد توزيع استبان تم تحديد الحجم المناسب لعينة الدراسة
عضو هيئة تدريس من مختلف كليات  02استطالعية على 

الهدف منه تحديد  ،سؤاال ةستبانالالجامعة. وقد تضمنت تلك ا
حجم العينة وذلك بسؤال أعضاء هيئة التدريس الذين تشملهم 

ضرورة تطوير الجامعة  العينة االستطالعية عن رأيهم في
 .موضوعي لتميز أعضاء هيئة التدريساألردنية لنظام 

 وقد تم استخدام المعادلة التالية في تحديد حجم العينة:
N = (Z2 *P% *q%) / e2 

 حيث تمثل الرموز المستخدمة في المعادلة السابقة ما يلي:
N  الحجم المناسب لعينة الدراسة =        Z  ية = القيمة المعيار

 %5التي تتناسب مع مستوى معنوية  
P نعم( = نسبة الذين أجابوا ب(           q =  نسبة الذين

 = مستوى المعنوية. e          (ال)أجابوا ب
 وثباتها صدق االستبانة .5

تم التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة بتحكيمها من قبل عدد 
ناقشة العالقة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية، وم

بين فقراتها وما هي مصممة لقياسه. كما تم التأكد من صدق 
 المحتوى بالربط بين

فقرات االستبانة وكل من األهداف الرئيسة واألهداف الثانوية لها 
 (.8)جدول

وقد تم التحقق من مدى االتساق الداخلي لفقرات االستبانة من 
من أعضاء  استبانة على عّينة استطالعية  02خالل توزيع 

هيئة التدريس في الكليات المشمولة بالدراسة، ثم حساب معامل 
. وقد وصلت قيمة SPSSكرونباخ ألفا باستخدام برنامج 

كما هو مبين في الجدول  -وهي تقع  0.66كرونباخ ألفا إلى 
 ضمن حدود المقبول من االتساق الداخلي ألي استبيان. -( 0)

 تميز وفقرات االستبانةالعالقة بين أهداف ال :(8جدول )
 فقرات االستبانة األهداف الثانوية عامة أهداف

 تعزيز التدريس

استخدام التكنولوجيا في 
 العملية التعليمية

تنظيم ندوات وورش عمل خاصة باستخدام تقنية المعلومات في العملية 
 التعليمية

 استحداث أو تطوير مختبرات القسم أو الكلية
 وجيا في العملية التعليميةاستخدام التكنول

 الطلبة في استخدام للتكنولوجيا إشراك
التحول من التدريس التقليدي 
إلى التدريس النشط والتعلم 

 الفعال

 تطوير أو استحداث مساقات
 ( module)( أو  Blackboardتدريس أحد المساقات باستخدام برنامج )

 للتعلم ا  المساقات التي يدرسها مساق أحد إعداد
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 المساهمة الفاعلة في وضع الخطط الدراسية في القسم.
 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا.

 تعزيز البحث
 العلمي

ربط البحث العلمي بحاجات 
 المجتمع

بحوث علمية تطبيقية تعالج قضايا في الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو  نشر 
 المجتمعية. القضايا

 ة تعالج قضايا بينية.بحوث علمي نشر
 بحوث علمية ذات طبيعة تطبيقية تقوم  بها فرق بحثية.ر نش

 المساهمة في المؤتمرات العلمية المتخصصة
تعزيز النشر على المستوى 

 النشر في مجالت علمية رئيسة مصنفة ولها معامل تأثير العالمي

البحث العلمي في  تعزيز
 الكليات اإلنسانية

 لمية نظرية متميزةبحوث ع نشر
 نشر كتب علمية مرجعية

نشر بعض طلبة الدراسات العليا الذين أشرف عليهم بحوثا من رسائلهم في  تطوير برنامج الدراسات العليا
    مجالت عالمية.

 (αألفا )حدود القبول لكرونباخ  :(0جدول )
 درجة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا

α متازةم 0.9 تساوي أو أكبر من 
α  جيدة       7.0ولكنها أقل من  7.0تساوي أو أكبر من 
α  مقبولة       7.0ولكنها أقل من  7.0تساوي أو أكبر من 
α  ضعيفة       7.0ولكنها أقل من  7.0تساوي أو أكبر من 
α  غير مقبولة       7.0أقل من 

 . تحليل البيانات5
ذا البحث على مقارنة يعتمد التحليل اإلحصائي المستخدم في ه

على كل فقرة من فقرات الفعلية الستجابات لالتوزيع التكراري 
واختبار الفرق بين التوزيعين   ،االستبانة مع توزيع تكراري منتظم

( المبين في المعادلة التالية،   (χ2باستخدام اختبار مربع كاي 
، مة توزيع فعلي آلخر نظري ءختبار مدى مالال يستخدموالذي 

 :ن البيانات رمزيةو دما تكعن
χ2 = ∑ (O- E)2 / E 

مجمو ع ( Eالتكرارات الفعلية، وتمثل )مجموع ( Oحيث تمثل )
 النظرية. التكرارات

وقد تم اختيار هذا االختبار ألنه يستخدم عادة للموازنة بين 
التوزيعات التكرارية للمتغيرات، وليس له شروط خاصة تتعلق 

ع اإلحصائي، كما أنه يصلح بمعرفتنا ببعض معالم المجتم
لمعالجة البيانات النوعية، التي تكون على شكل تكرارات 

 لمجموعات أو أصناف معينة.
وهذا األسلوب في التحليل اإلحصائي الختبار مربع كاي في 

ليس جديدا، وقد تم استخدامه  التوزيعات ذات الحدود المتعددة 
دونالد )ثال من قبل باحثين سابقين نذكر منهم على سبيل الم

 822الذي استخدمه الختبار أنماط القيادة لدى عينة من  (لودر
 (.  Lueder, 1985, P.143 -151شخص)

هو عدم وجود شروط خاصة  ومن أبرز مميزات هذا االختبار
وبالرغم  بالمعالم الرئيسة للمجتمع اإلحصائي المطلوب دراسته.

كرارات. وأهم علي للتخاصة بالتوزيع الف امن ذلك، فإن له شروط
أن تكون البيانات على شكل تكرارات، وليس ؛ هي تلك الشروط 
، وأال يقل مجموع التكرارات الفعلية عن  أو كسوراً  نسبًا مئوية،

، ويفضل أن يزيد عددها على أربعين تكرارًا، وأال يقل مجموع 02
التكرارات المتوقعة في أية فئة من فئات التصنيف عن خمسة 

ذا  كان عدد الفئات خمس فئات، أو أكثر، فينبغي أال تكرارات. وا 
% من تلك الفئات، 02تقل التكرارات المتوقعة عن خمسة في 

 وأال يزيد عدد الفئات التي يكون تكرارها واحدًا على فئة واحدة
(Hammond,1974 ,171). 

 تاسعا : النتائج
 نتائج المحور األول المرتبط بإنجازات عضو هيئة التدريس .أ

 :ال التدريسفي مج
( فقرات المحور األول من االستبانة المتعلق 3ن الجدول )يبيّ 

باإلنجازات العلمية في مجال التدريس؛ وهي فقرات تركز الخمس 
األخيرة منها على التحول من عملية التدريس التقليدي إلى 
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 التعلم الذاتي واكتساب المعرفة بأنفسهم.إلى تنمية مهاراتهم في التدريس الفعال، ومن التركيز على حفظ الطلبة للمحاضرات، 
 فقرات المحور األول من االستبانة المتعلق باإلنجازات العلمية في مجال التدريس :(3جدول )

 السؤال الرقم
 تنظيم ندوات وورش عمل خاصة باستخدام تقنية المعلومات في العملية التعليمية. 1
 ة.استحداث أو تطوير مختبرات القسم أو الكلي 2
 المساهمة الفاعلة في وضع الخطط الدراسية في القسم. 3
 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا. 4
 تطوير أو استحداث مساق للتعلم. 0
 استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية 0
 شراك الطلبة في استخدام للتكنولوجياإ 0
  module(أو  Blackboardتدريس أحد المساقات باستخدام برنامج ) 8
 مساق للتعلم كإعداد أحد المساقات التي يدرسها  0

  -(8كما هو مبين في الشكل ) –هذا المحور وقد حظيت فقرات 
الخاصة  على نسبة كبيرة من الموافقة تصل في الفقرة السادسة

%، بينما لم  12باستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية إلى 
% فقط. ووصلت نسبة الموافقة في 1 ىلتزد نسبة المعارضة ع

الفقرة السابعة الخاصة باستخدام الطلبة للتكنولوجيا في عملية 
% فقط. 82%  بينما لم تتجاوز نسبة المعارضة 73تعلمهم إلى 

وهذا أمر مهم جدا خاصة وأن استخدام التكنولوجيا في العملية 
يئة التعليمية يعتمد عل مدى استخدام الطلبة لها وليس عضو ه

يساعد االستخدام الفعال  (.Brown, D. 2000,P.4التدريس )
نه يوفر إللتكنولوجيا من قبل الطالب على إثراء عملية التعلم ، إذ 

جراءالمعارف،  إلىللطالب وسيلة فعالة للوصول  تجارب  وا 
عليها، وتحليلها، وتمثيلها بأشكال بيانية، أو غير ذلك. أي أنه 

م المستمر أو التعلم مدى الحياة، ما يعزز مهارات البحث والتعل
 .يجعله قادرا على التكيف مع مستجدات المستقبل

وقد حظيت الفقرة الخامسة المتعلقة بتطوير مساق واحد على 
% من أفراد العينة، وهذا أمر في 70األقل مساقًا للتعلم بموافقة 

غاية األهمية بحيث يجدر بالجامعة أن توليه عناية كبيرة ، 
عضاء هيئة التدريس على القيام به ، فقد أصبح وتشجع أ

التدريس التقليدي عبئأ ثقيال يحد من التحصيل العلمي للطلبة 
ويقضي على قدراتهم، ويضعف من شخصياتهم. وقد أصبح 
التحول إلى التعلم النشط أمرًا ال غنى عنه، وضرورة حتمية 

النشط  إلصالح التعليم العالي. غير أن اتباع استراتيجيات التعلم
يتطلب إعداد المساقات بطريقة جديدة، تختلف عن الطرق 
التقليدية في إعداد المساقات الجامعية. والطريقة الحديثة في 

أصبحت شائعة في معظم الجامعات العالمية.   إعداد المساقات
وقد حظيت الفقرات األربع األولى من هذا المحور وهي فقرات 

في مجاالت تطوير  ترتبط بمساهمات عضو هيئة التدريس
مختبرات القسم، وتطوير الخطط الدراسية، واإلشراف على طلبة 

 الدراسات العليا، بموافقة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس.

 
 استجابات أعضاء هيئة التدريس على فقرات المحور األول :(8الشكل )
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( نتائج اختبار الداللة اإلحصائية الستجابات 4ن الجدول )ويبيّ 
ء هيئة التدريس على فقرات هذا المحور وكما هو موضح أعضا

 درجة كبيرة من الداللة اإلحصائية .بالمذكور  الجدولفي 

 األول اختبار الداللة اإلحصائية الستجابات أعضاء هيئة التدريس على فقرات المحور :(4الجدول )
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Chi-Square 84.391a 85.885a 68.931a 55.310a 85.483a 125.425a 107.264a 48.529a 72.609a 
df 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
نتائج المحور الثاني المرتبط بمعايير منح جائزة التميز في  .ب

 :التدريس
ق ( فقرات المحور الثاني من االستبانة المتعل0ن الجدول )يبيّ 

بالمعايير التي تؤخذ باالعتبار عند منح جازة التميز في 
التدريس، وتشمل آراء كل من الزمالء في القسم ورأي رئيس 
القسم وعميد الكلية ورأي الطلبة الذين يقوم بتدريسهم حاليا 

والخريجين. وقد كان مجموع آراء المعارضين والمعارضين بشدة 
مجموع ضئيل، ( 0) كما هو موضح في الشكل - لتلك الفقرات
% في السؤال 81 لى% في السؤال األول،وع1 لىال يزيد ع

% 02الثاني. أما نسبة المؤيدين والمؤيدين بشدة فتتراوح بين 
 % على السؤال الخامس.  72على السؤال الثاني و

 فقرات المحور الثاني المتعلق بمعايير منح جازة التميز في مجال التدريس :(0جدول )
 جي الجامعة الذين درسوا على يديه رأي خري 1
 رأي الزمالء في القسم 2
 رأي رؤساء القسم  3
 رأي عمداء الكلية  4
 حصيلة تقويم الطلبة الذين يقوم بتدريسهم حاليا 0

 

 
 ةالتوزيع التكراري لالستجابات على المحور الثاني من االستبان :(0الشكل )
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 ة الكبيرة لكل فقرة من فقرات هذا المحور.( الداللة اإلحصائي3ويوضح الجدول )
 الداللة اإلحصائية لفقرات المحور الثاني :(3جدول )

 B1 B2 B3 B4 B5 
Chi-Square 80.253a 51.115a 53.471a 30.885a 99.391a 

df 4 4 4 4 4 
Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 .000 

في  التدريسإنجازات عضو هيئة  :ثانيا: نتائج المحور الثالث
 مجال البحث العلمي

( الفقرات الخاصة باإلنجازات المقترح أن يؤخذ 7ن الجدول )يبيّ 
بها في مجال التميز في البحث العلمي وتتضمن الفقرات الخمس 
األولى منها التوجهات العلمية الحديثة في مجال تقدم البحث 

وتشمل تلك اإلنجازات التحول من البحوث الفردية العلمي . 
 نظرية التي غالبا ما يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بغرضال

الترقية خاصة وأن النظام المعمول به في مجال الترقيات في 
الجامعة األردنية نظام يشجع على القيام ببحوث فردية ويخصص 
لها مزيدا من الدرجات. أما التوجه المعاصر في الجامعات 

لتي تقوم بها فرق بحثية العالمية العريقة فيشجع البحوث البينية ا
ذات تخصصات متنوعة وترتبط بحاجات المجتمع. ولعل السبب 
الرئيس في ذلك هو أن قضايا البيئة والمجتمع في الوقت 
الحاضر هي في الغالب قضايا بينية.أما الفقرات األخرى 

المقترحة فتتضمن نشر طلبة الدراسات العليا الذين أشرف عليهم 
من رسائلهم الجامعية في مجالت  اً عضو هيئة التدريس بحوث

عالمية أو مجالت علمية محكمة. وقد أدركت الجامعة األردنية 
مؤخرا أهمية هذا العامل في تحسين تصنيف الجامعة عالميا وفي 

علمية لمن  بحث العلمي في الجامعة فخصصت مكافآتدعم ال
يقوم من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الذين أشرفوا عليهم بنشر 

حوث من رسائل تلك الطلبة في مجالت عالمية عريقة ومصنفة ب
عالميا. وقد حظيت فقرات هذا المحور بموافقة كبيرة من أفراد 

( الخاصة بالبحوث البيئية 0، 4، 3، 0العينة خاصة الفقرات )
والبحوث التطبيقية التي تقوم بها فرق بحثية حيث حصلتا على 

وضح في الجدول رقم %. وكما هو م92نسبة موافقة تصل إلى 
(، فإن جميع فقرات هذا المحور تتمتع بدرجة عالية من 1)

 الداللة اإلحصائية.

 فقرات المحور الثالث: إنجازات عضو هيئة التدريس في مجال البحث العلمي :(7الجدول )
C1 .نشر بحوث علمية نظرية متميزة 
C2  أو التجارة أو الزراعة أو القضايا المجتمعية. نشر بحوث علمية تطبيقية تعالج قضايا مهمة في الصناعة 
C3 .نشر بحوث علمية تعالج قضايا بينية 
C4 .نشر بحوث علمية ذات طبيعة تطبيقية تقوم  بها فرق بحثية من داخل الجامعة أو من خارجها 
C5  النشر في مجالت علمية رئيسة مصنفة ولها معامل تأثيرImpact Factor. 
C6 مرجعية. نشر كتب علمية 
C7 .نشر بعض طلبة الدراسات العليا الذين أشرف عليهم بحوثا من رسائلهم في مجالت عالمية 
C8 .المساهمة في المؤتمرات العلمية المتخصصة 

 
 التوزيع التكراري لالستجابات على المحور الثاني من االستبانه :(3الشكل )
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 ثانيالداللة اإلحصائية لفقرات المحور ال :(1الجدول )

 
الرابع المرتبط بآلية السير في إجراءات الترشح  نتائج  المحور

 للجائزة
يتضمن هذا المحور خمس فقرات تتعلق بالسير في إجراءات 

(. وتبدأ تلك اإلجراءات بتقديم 9الترشح لنيل جائزة التميز )جدول 
عضو هيئة التدريس طلبا للترشح للجائزة، ويقوم اثنان على األقل 

هيئة التدريس في القسم بدعم طلبه، وينظر مجلس  من أعضاء
القسم بعد ذلك في الترشيح، فإذا حظي بموافقة مجلس القسم يقوم 

فلجنة التميز في  ،رئيس القسم برفع الترشيح إلى مجلس الكلية
 الجامعة.

 بآلية السير في إجراءات الترشح للجائزةة الرابع الخاص فقرات المحور :(9جدول )
 .تقدم للجائزة بترشيح نفسهيقوم الم 1
 .يقوم اثنان من زمالء المتقدم بترشيحه 2
 .تقدم طلبات الترشيح إلى مجلس القسم العلمي 3
 .يرفع مجلس القسم المعني الترشيحات إلى مجلس الكلية إلبداء الرأي 4
 .ترفع الكلية طلبات الترشيح النهائية للجنة التميز في الجامعة 0

 
 ةتوزيع التكراري لالستجابات على المحور الرابع من االستبانال :(4الشكل )

وقد حازت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من هذا المحور نسبة 
% للفقرة 39% للفقرة الرابعة و33معقولة من الموافقة تتراوح بين 

الثالثة. أما الفقرة األولى المتعلقة بترشيح عضو هيئة التدريس 
% فقط. وحظيت الفقرة 41 إال بموافقة تحظ  نفسه للتميز فلم

األخيرة المتعلقة بوجود لجنة عليا في الجامعة تنظر في طلبات 
%.  وعلى كل حال، 70الترشح للتميز بأعلى نسبة من الموافقة 

ستجابات أعضاء هيئة التدريس الفإن اختالف التوزيع التكراري 
له داللة  ستجاباتاللعلى فقرات االستبانة عن توزيع منتظم 

، باستثناء   2.228قل  عن يعلى مستوى معنوية إحصائية 
)الجدول الفقرة األولى المتعلقة بترشيح عضو هيئة التدريس لنفسه

82.) 
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 الداللة اإلحصائية لفقرات المحور الثاني :(82الجدول )
 D1 D2 D3 D4 D5 

Chi-Square 7.724a 68.241a 71.805a 87.322a 102.609a 
df 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. .102 .000 .000 .000 .000 

 مقترحات أعضاء هيئة التدريس 
 المقترحات الخاصة باإلنجازات  . أ

أعضاء هيئة التدريس في إجاباتهم على الجزء الثاني من  اقترح
االستبانة المخصص لالستجابات المفتوحة  أن تتضمن 

 اإلنجازات التي يؤخذ بها عند تقييم التميز ما يلي :
 .العضوية في هيئات تحرير المجالت العالمية 
  جوائز التميز السابقة التي حصل عليها عضو هيئة

 التدريس.
 ( اعتماد المقياس العالميh - Index.في تقييم الباحثين ) 
 ( اعتماد مقياس وتصنيفISI Web of knowledge )

 للباحثين في التخصصات العلمية.
 أو  اً يها الباحث محرر عدد المجالت العلمية التي ينتمي إل

 .اً محكم
  عالقة عضو هيئة التدريس مع المنظمات والمؤسسات

 العلمية والبحثية اإلقليمية والدولية.
 .شمول جميع الرتب األكاديمية بالترشح للجائزة 
 .تقسيم الجائزة إلى فئات 
  عدد المشاريع البحثية المدعومة لعضو هيئة التدريس وقيمة

 الدعم الممنوح.
 مرشح مع المجتمع.تواصل ال 
 .المساهمة في تشجيع الطلبة على العمل الجماعي 
 نجازات  البحثية خالل عام من منح الجائزة.إلا 
  تنظيم المؤتمرات العالمية والمشاركة في تحكيم المجالت

 العالمية.
 .أن يكون توزيع عدد المتميزين نسبة مئوية من كل كلية 
  قبل المحكمين نتائج تقييم أبحاث عضو هيئة التدريس من

 الخارجيين.
  الفترة الزمنية التي استغرقها عضو هيئة التدريس في الترقية

 من رتبة علمية ألخرى.

  عدم اعتبار فترة التميز دائمة، وبالتالي، عدم تحديد الحد
 األقصى للمتميزين.

 .إعادة التقييم بشكل دوري حتى بعد الفوز 
 .براءات االختراع 
  داخل الجامعة ومن خارجها.عدد المشاريع المدعومة من 
 .القدرة على البحث من خالل الفرق الجماعية 
 .تقديم برامج تلفازية أو إذاعية 

 المقترحات الخاصة بشأن اإلجراءات
  إلى لجنة التميز ثمتقديم طلبات الترشيح إلى رئيس القسم، 

شريطة أن يقوم العميد بتشكيل لجنة في الكلية للتميز من 
 تلك اللجنة توصياتها للعميد.األساتذة، وأن ترفع 

  ، تقسيم الجائزة إلى فئات )أستاذ مساعد، أستاذ مشارك
 أستاذ(

 .وضع أوزان للفقرات والمحاور 
 ملخص النتائج

  حظيت الفقرات المتعلقة باإلنجازات العلمية التي يؤخذ بها
عند النظر في ترقية عضو هيئة التدريس بموافقة كبيرة جدا، 

 الداللة اإلحصائية الكبيرة لتلك الفقرات.ويظهر ذلك واضحا من 
  ترتفع نسبة الذين ال رأي لهم في إجراءات منح شهادة

التميز، ولكن ذلك لم يحل دون اكتساب الفقرات الخاصة بتلك 
قلة نسبة  اإلجراءات داللة إحصائية عالية، وذلك بسبب

 المعارضين لها.
  حظيت فقرات المحور الثالث الذي يرتبط بالتميز في

، 0البحث العلمي موافقة كبيرة من أفراد العينة خاصة الفقرات )
( الخاصة بالبحوث البيئية والبحوث التطبيقية التي تقوم 0، 4، 3

 بها فرق بحثية. 
 بآلية السير في ة الرابع الخاص حظيت فقرات المحور

إجراءات الترشح للجائزة موافقة ذات داللة إحصائية، ولكن أكثر 
ي لقيت موافقة كبيرة هي المتعلقة بوجود لجنة تلك الفقرات الت
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جامعة تنظر في طلبات الترشح للجائزة لوى اتعليا على مس
 المحولة إليها من الكليات.

 . التوصيات11
جعل إجراءات الترقية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس  .8

أكثر شفافية مما هي عليه اآلن، خاصة وأن ذلك سيترك أثرا 
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ئة التدريس بشكل جذري لتقليل تحسين رواتب أعضاء هي  . 3
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التابعة لجامعة أم القرى في المملكة العربية العالقة بين الدافعية الداخلية والتعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة الكلية الجامعية بالقنفذة 
 السعودية

 موسى أحمد الشقيفي
 جامعة أم القرى – الكلية الجامعية بالقنفذة

 المملكة العربية السعودية
 9/9/4102تاريخ القبول:                                 13/5/4102تاريخ التسلم: 

العالقة بين الدافعية الداخلية والتعلم المنظم ذاتيًا لدى طلبة الكلية الجامعيةة بالننذةذ ، امةتمج مجتمةد الدراسةة جميةد طةالا وطالبةات إلى هدفت الدراسة التعرف 
خةةالج الذ ةةج الدراسةةي اللةةاني للعةةام  ( طالةا وطالبةةة0055 (، والبةةالع دةةددهم عربيةةة السةةعوديةالتابعةةة لجامعةةة لم النةةرى فةي المملكةةة ال الكليةة الجامعيةةة بالننذةةذ 

( طالبًا وطالبةة، ولتحنيةأ لهةداف الدراسةة تةم 119(، اختيرت العينة بالطرينة الطبنية العموائية من مجتمد الدراسة وتكونت من ) هة9401/ هة9400الجامعي )
( فنةر ، ولججابةة دةن لسةئلة الدراسةة فنةد تةم 14( فنر ، واللانية للتعلم المنظم ذاتيًا وددد فنراتهةا)00عية الداخلية وددد فنراتها )ت ميم لداتين للدراسة األولى للداف
ليةةة الجامعيةةة لةدى طلبةةة الك الدافعيةةة الداخليةةةلن مسةةتوى الةتعلم المةةنظم ذاتيةةًا ومسةتوى بينةةت النتةةائ   و معامةةج ارتبةةاط بيرسةون اسةتخدام تحليةةج التبةةاين األحةاد  

فةةروأ فةةي مسةةتوى الةتعلم المةةنظم ذاتيةةًا حسةا متايةةرات السةةنة الدراسةةية ودةةدم وجةود كان مرتذعةةًا، التابعةةة لجامعةةة لم النةرى فةةي المملكةةة العربيةةة السةعوديةبالننذةذ  
لرابعةة منارنةة بطلبةة السةنة األولةى، ووجةود في مسةتوى الدافعيةة الداخليةة حسةا متايةر السةنة الدراسةية ول ةالل طلبةة السةنة اوجود فروأ والجنس والتخ ص، و 

ولو ت الدراسة بضرور  توظيةف اسةتراتيجيات الدافعيةة الداخليةة والةتعلم المةنظم ذاتيةًا دالقة ارتباطية بين مستوى التعلم المنظم ذاتيًا ومستوى الدافعية الداخلية، 
  (لية، التعلم المنظم ذاتيًا، طلبة الكلية الجامعية بالننذذ الدافعية الداخالكلمات المفتاحية: ) في العملية التعليمية التعلمية 

 
The Relationship between Internal Motivation and Self-Regulated Learning among University 

College students in Kanfada 
Mousa Ahmad Al Shukaifi  

University College in Kanfada -Umm Al Qura University 
KSA 

he purpose of the present study was to identify the relationship between internal motivation and self-regulated 
learning among students attending the University College at Kanfada. Population (N=5300) was inclusive to all 
male and female students during the second semester of the academic year (1435/1436 H), and stratum sample of  

291 male and female students was randomly selected. To achieve the study goals, two scales; one consisting of 35-items 
measuring the internal motivation and the other 24-item scale measures self-regulated learning were developed. To 
answer the study questions, ANOVA and Pearson correlation were used. Results showed high levels of both self-
regulated learning and internal motivation among the University College students at Kanfada/Umm Al-Qura University 
in KSA; no differences were noticed in the self-regulated learning level by year in study, sex, and specialty, whereas 
there were differences in the internal motivation level by year in study in favor of fourth compared with first year 
students. Further, there was a correlation between self-regulated learning and internal motivation levels. This study 
recommended using internal motivation and self-regulated learning strategies in the teaching-learning process. 
)Keywords: Internal Motivation, Self-regulated learning, University College Students in Kanfada). 

 
   مقدمة الدراسة

إن سلوك الذرد يتألر بنودين من الدافعية وهي الدافعية   
الداخلية، والدافعية الخارجية، فيو ف السلوك اإلنجاز  بأنه 

اط من لجج النماط ذاته مدفوع داخليًا إذا كان الذرد ينوم بالنم
ًا للح وج دلى ل  لواا خارجي، فاللواا الذ  وليس موضود

دن لدائه هدفه األداء ذاته، ودندما يكون يح ج دليه الذرد 
هدف الذرد تحنيأ مستوى من مستويات التذوأ يكون معظم ما 
يح ج دليه من اللواا هو اناماسه في النماط الذ  يو له 

إلى هدفه فإننا نعّد هذه الحالة دافعا داخليا )لبو دالم، 
م(، وفي ذلك يرى الباحث لنه يجا دلى المعلم لن يكون 1554
دراية بالذرأ بين الدافعية الداخلية والدافعية الخارجية لكي  دلى

يتم التركيز دلى الدافعية الداخلية بعّدها مكونًا لساسيًا في 
اإلبداع، وذلك استنادًا إلى نظرية )لمابايج( لألبداع التي قامت 
دلى افتراض لن إبداع الذريأ لو الذرد يتكون من لاللة دنا ر 

  المهار  اإلبدادية، والدافد الداخلي للمهمةرئيسية وهي الخبر ، و 
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وسارت المجتمعات المتحضر  دلى تمجيد النجاح في العمج لو 
في الموقف األكاديمي ، كما لنها مجعت دلى تنمية الطموح 
وبناء الذات وهذا التأكيد يمكن رؤيته في نظم التعزيز واللواا 

ويتوقد من المعموج بها في مجاالت اإلنجاز الذرد  والجمادي، 
األفراد االستجابة لهذا التمجيد دن طريأ التذوأ واإلنجاز ذ  

وللبتت  ،(Lepper & Green,1978)النيمة والجود  العالية 
الدراسات والبحوث الحديلة لن الدافعية الداخلية لفضج من 
الدافعية الخارجية في العديد مواقف التعلم، ولن الميز  الرئيسية 

دم ادتمادها بمكج كلي دلى المعلم، بج دلى للدافعية الداخلية د
المتعلم الذ  يكون مدفودًا للتعلم من تلناء نذسه، كما لن السلوك 
الم طند )المدفوع خارجيًا( سردان ما يتالمى حالما يتالمى 
المحذز الخارجي لو ي بل المتعلمون ممبعين تمامًا بنوع معين 

لمكافآت والمعززات من المعززات، ولهذا فإن ادتماد التعلم دلى ا
الخارجية يعد واحدا من لقوى الممتتات التي ت يا ذهن المتعلم 

   (Williams & stockdale,2004)  وتبعده دن التعلم 
لن المعززات   Fetsco. T. & McClure (2005)ويرى 

الخارجية لها للار ضار  دلى مستوى الرضا الداخلي دند الذرد 
لج من فادلية الذرد الذاتية خا ة وذلك لن المكافآت الخارجية تن
 فيما يتعلأ بدافعيته الداخلية  

وفيما يتعلأ بالتعلم فإن الذرد ينبج دلى التعلم بواسطة دافد الذهم 
النابد من حبه لالستطالع واكتماف ما هو جديد ، وترتبط 
الدافعية الداخلية في الاالا بالتعزيز الذاتي ذلك ألن التعزيز 

نحو إنجاز هدف ما هي النو  الدافعة الرئيسية  والمكافأ  الذاتية
  فالذكر  (Eccles,1998)التي تمجد الذرد دلى العمج لوال

الرئيسية التي تكمن خلف الدافد الداخلي هي لن التعلم بمنيه 
يجاد هذه اإلجابة هي ملير بحد ذاته وهذا  البحث دن اإلجابة وا 

هي إذا إلار  يذسر فادلية الدافعية الداخلية في غرفة ال ف ف
 م(  1554للطاقة الطبيعية الكامنة للتعلم ) قطامي، 

إن دمليات التنظيم الذاتي للتعلم تمير إلى قدر  اإلنسان دلى 
تنظيم األنماط السلوكية في ضوء النتائ  المتوقعة منها، فاألفراد 
يعملون دلى تنظيم سلوكهم وتحديد آلية تنذيذها في ضوء النتائ  

نينها من جراء النيام بها، وبالتالي فإن توقد التي يتوقعون تح
النتائ  المترتبة دلى السلوك هو الذ  يحدد إمكانية تعلم هذا 

م(  إن التعلم المنظم 1550السلوك لو ددم تعلمه )الزغوج، 
ذاتيا يستند إلى الذرضية األساسية التي مذادها لن التعلم يسهم 

لذا فهو ليس مستنباًل  بذادلية كبير  في تحنيأ لهدافه التعليمية،
سلبيا للمعلومات، إذ إنه يعمج دلى توظيف دملياته العنلية 
لتحنيأ لهدافه ونماطه موجه نحو الهدف، لذا فإنه يتطور من 
متعلم مماهد سلبي إلى متعلم فّعاج نمط ومنظم، ومن االدتماد 

إلى دملية تعليمية تتمحور حوج الطالا، واهتمت ‘دلى المعلم 
ذ  ُددَّ في هذه الحالة مركزا للذعاليات المنظمة التي بالمتعلم ال

التعلمية، )ملحم،  –تهدف إلى تحنيأ لهداف العملية التعليمية 
 بضرور ومن هنا معر الباحث ، schunk,2000)م؛ 1559

للوقوف دلى العالقة بين الدافعية الداخلية  الدراسةإجراء هذه 
التابعة  جامعية بالننذذ والتعلم المنظم ذاتيًا لدى طلبة الكلية ال

 لجامعة لم النرى في المملكة العربية السعودية 
 مشكلة الدراسة

ترتبط الدافعية الداخلية دند الطلبة بالتعلم المنظم ذاتيًا نحو   
دراسة المنررات الدراسية ولهذا معر الباحث بممكلة الدراسة 
ند كونه يعمج في الميدان التربو  الجامعي من تدني التح يج د

الطلبة وقلة دافعيتهم نحو الدراسة وقلة نماطهم واهتمامهم 
بالتعلم، ودلى الرغم من التنويد في توظيف لساليا 
واستراتيجيات التدريس الحديلة في التعليم إال لن األمر الذ  ترك 
للرًا سلبيًا دلى مكونات العملية التعليمية، ومركاء المعرفة داخج 

حيث جعلهم لقج تذاداًل ونماطًا قادات المحاضرات وخارجها، ب
في تذادلهم مد الموقف التعليمي، من هنا جاءت حاجة ملحة 
إلى معرفة العالقة بين الدافعية الداخلية والتعلم المنظم ذاتيًا لدى 

التابعة لجامعة لم النرى في طلبة الكلية الجامعية بالننذذ  
عدالت المملكة العربية السعودية ومن خالج مالحظة الباحث لم

، والتي تظهر انخراطًا حنينيًا وتذاداًل دمينًا مد الطلبة التراكمية
ما يندم من  مواقف وخبرات تعليمية، وكذلك لتنمية جوانا 
الذات وبناء اللنة من جديد للطلبة من خالج تطوير لساليا 
تعلمهم التي تبنى من الداخج دن طريأ التعلم المنظم ذاتيًا، 

ى النظرية المعرفية االجتمادية التي يحدد بعّده تعلمًا يستند إل
فيها دور المتعلم، وتنظيم تعلمه وفأ لسلوبه ودافعيته للتعلم، 
جرائية، إذ يتدخج  ويتحدد دوره بما ينوم به من لنمطة ذهنية وا 
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في كج ما يواجهه من خبرات ولنمطة وبذلك يكون المتعلم فادال 
 & Zimmer man)منظما ينظا لما يدور حوله 

Kitsantas,1997 )    ولذلك لخذت المجتمعات تسعى بمكج
جد  إليجاد متعلم مبدع قادر بعد تخرجه دلى إحداث تايير 
نودي في مجتمعه، وبالتالي ل بل هناك تركيز كبير ليس فنط 
نما دلى  دلى المباني المدرسية لو تأمين المناه  وتطويرها، وا 

الطلبة لكلر  كيذية تهيئة البيئة والجو التعليمي اآلمن لجعج
 تذاداًل ونماطا في التعلم ولكلر تنظيما لمواقذه وخبراته 

 : ويمكن لن تتحدد ممكلة الدراسة باألسئلة اآلتية:أسئلة الدراسة
"ما مستوى التعلم المنظم ذاتيًا لدى طلبة الكلية  السؤال األول:

التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية  الجامعية بالننذذ 
 ؟"ديةالسعو 

=  αذات داللة إح ائية ): "هج توجد فروأ السؤال الثاني
في مستوى التعلم المنظم ذاتيًا لدى طلبة الكلية الجامعية ( 50 5

التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية السعودية بالننذذ  
 تعزى لمتايرات السنة الدراسية والجنس والتخ ص؟"

عية الداخلية لدى طلبة الكلية : "ما مستوى الدافالسؤال الثالث
التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية  الجامعية بالننذذ 

 ؟"السعودية
=  αذات داللة إح ائية ): "هج توجد فروأ السؤال الرابع

في مستوى الدافعية الداخلية لدى طلبة الكلية الجامعية ( 50 5
لعربية السعودية التابعة لجامعة لم النرى في المملكة ابالننذذ  

 تعزى لمتايرات السنة الدراسية والجنس والتخ ص؟"
: "ما العالقة بين مستوى الدافعية الداخلية السؤال الخامس

 ومستوى التعلم المنظم ذاتيًا لدى طلبة الكلية الجامعية بالننذذ 
التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية السعودية دند 

 ؟" (α  =5 50ية )ح ائمستوى الداللة اإل
=  αذات داللة إح ائية ): "هج توجد فروأ السؤال السادس

في العالقة بين مستوى الدافعية الداخلية ومستوى التعلم  (50 5
التابعة لجامعة لم المنظم ذاتيًا لدى طلبة الكلية الجامعية بالننذذ  

تعزى لمتايرات السنة النرى في المملكة العربية السعودية 
 والجنس والتخ ص؟" الدراسية

 أهمية الدراسة:
 األهمية العملية: 

تنبلأ األهمية العملية للدراسة من لهمية دافعية المتعلم للتعلم 
المنظم ومعرفة دالقتها مد الدافعية الداخلية دند الطلبة، 
وبالتالي فإن هذه الدراسة قد تسهم في تحذيز الطلبة والطالبات 

ورًا مهمًا في ملابر  الذرد دلى للدراسة كما لن الدافعية تلعا د
إنجاز دمج ما، وربما كانت الملابر  من لفضج المناييس 
المستخدمة في تندير مستوى الدافعية دند الطلبة، دلمًا لن 
الدافعية تستلير السلوك وتحلهم دلى النيام بسلوك معين مد لنها 
قد ال تكون السبا في حدوث ذلك السلوك، وبّين دلماء النذس 

فضج مستوى من الدافعية )االستلار ( لتحنيأ نتائ  إيجابية لن ل
هو المستوى المتوسط، ويحدث ذلك ألن المستوى المنخذض من 
الدافعية يؤد  في العاد  إلى الملج وددم االهتمام، كما لن 
المستوى المرتذد دن الحد المعنوج يؤد  إلى ارتذاع النلأ 

اإلنساني، والدافعية والتوتر، فهما دامالن سلبيان في السلوك 
تؤلر في نودية التوقعات التي يحملها األفراد تبعًا ألفعالهم 

 ونماطاتهم، تؤلر في توجيه سلوكنا نحو المعلومات المهمة 
 األهمية النظرية: 

نظرية معالجة المعلومات ترى لن الطلبة الذين لديهم دافعية 
و  الدافعية دالية للتعلم ينتبهون إلى معلميهم لكلر من زمالئهم ذ

المتدنية للتعلم ) واالنتباه كما هو معلوم مسألة ضرورية جدًا 
إلدخاج المعلومات إلى الذاكر  الن ير  والطويلة المدى(  كما لن 
هؤالء الطلبة يكونون في العاد  لكلر مياًل إلى طلا المسادد  
من اآلخرين إذا احتاجوا إليها، وهم لكلر جدية في محاولة فهم 

لدراسية وتحويلها إلى ماد  ذات معنى؛ بداًل من التعامج الماد  ا
لذا جاءت هذه الدراسة لمحاولة  .معها سطحيًا وحذظها حذظًا آلياً 

معرفة العالقة بين )الدافعية الداخلية والتعلم المنظم ذاتيًا( لدى 
التابعة لجامعة لم النرى في طلبة الكلية الجامعية بالننذذ  

 دية المملكة العربية السعو 
الدافعية الكمف دن تهدف الدراسة إلى أهداف الدراسة: 

الداخلية للتعلم دلى درجة التعلم المنظم ذاتيًا لدى طلبة الكلية 
التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية  الجامعية بالننذذ 
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السعودية، ومعرفة معدالت الذروأ بين هؤالء الطلبة تبعًا 
 لدراسية، والتخ ص  لمتايرات الجنس، والسنة ا

 
 حدود الدراسة : 

 :تم تعميم نتائ  هذه الدراسة في ضوء المحددات اآلتية
: اقت رت هذه الدراسة دلى دينة من طالا الحدود البشرية -

التابعة لجامعة لم النرى في وطالبات الكلية الجامعية بالننذذ  
العام  بأقسامها األدبية والعلمية خالجالمملكة العربية السعودية 

 م( 1594هة/9400الدراسي ) 
: اقت رت هذه الدراسة في الكلية الجامعية الحدود المكانية

 التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية السعودية بالننذذ 
 م( 1590/1594للعام الدراسي )

لجريت هذه الدراسة خالج الذ ج الدراسي الحدود الزمنية:  -
 م( 1590/1594اللاني للعام الدراسي )

اقت رت هذه الدراسة دلى إدداد لداتين  الحدود الموضوعية: -
إلجراء هذه الدراسة لذا فإن نتائ  هذه الدراسة ادتمدت دلى 

 مدى  دأ فنرات األداتين ولباتهما  
 المفاهيم االصطالحية واإلجرائية للدراسة:

 "هي النو  الذاتية التي تحرك سلوك الذرد وتوجهه الدافعية: -   
لتحنيأ غاية معينة يمعر بالحاجة إليها لو بأهميتها العادية لو 
المعنوية )النذسية( بالنسبة له، وبذلك يمكن تحديد العوامج التي 
تدفد الذرد إلى التندم في تح يله منها" )قطامي وقطامي، 

 (  11م، ص1555
الباحث إجرائيًا بأنه امتالك الطالا لو الطالبة لسلوك  ويعّرفها
 نحو تحنيأ استخدام وسائج التعلم المتنودة  واتجاه

"هي لحد األساليا المستخدمة في  الدافعية الداخلية للتعلم:  -
الدافعية وهو دامج دافعي داخلي يعمج دلى توجيه سلوك الكائن 

، 1555الحي إلى تحنيأ هدف معين" )قطامي وقطامي، 
 (05ص

ي ينخرط فيها الباحث إجرائيًا: وتمير إلى الدافعية الت ويعرفها
الذرد في نماط لو مهمة ما من لجج تحنيأ غاية مرتبطة بعوامج 
داخلية وغير مرتبطة بالنماط لو المهمة التي يؤديها، ويكون 
األفراد مدفودين من لجج الح وج دلى المكافأ  لو تجنا 

العناا، وتناس بالدرجة التي يح ج دليها الطالا لو الطالبة 
ات منياس الدافعية الداخلية للتعلم من خالج إجاباتهم دن فنر 
 المستخدم في هذه الدراسة 

الباحث إجرائيا هو قدر  الذرد دلى التعلم المنظم ذاتيًا : يعرفها 
التنظيم والضبط الذاتي لسلوكه في دالقته بالمتايرات البيئية 
الداخلية في الموقف التربو  والتعليمي لتطوير تعلمهم بمكج 

در  دلى استخدام المعرفة وتطويرها ذاتي ويتضمن كذلك الن
وتناس بالدرجة التي يح ج دليها الطالا واكتساا المهارات، 

لو الطالبة من خالج إجاباتهم دن فنرات منياس التعلم المنظم 
 ذاتيًا المستخدم في هذه الدراسة 

: وهم الذكور واإلناث الذين يدرسون تخ  ات طلبة الكلية -
جامعية بالننذذ  التابعة لجامعة لم النرى دلمية ولدبية في الكلية ال

في السنوات الدراسية األولى في المملكة العربية السعودية 
للعام واللانية واللاللة والرابعة خالج الذ ج الدراسي اللاني 

 م( 1594-1590)الجامعي 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أواًل: اإلطار النظري:
 Motivation ):مفهوم الدافعية) 

م(   لن م طلل الدافعية إلى 1555يمير  قطامي وقطامي،) 
مجمودة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الذرد من لجج 
داد  االتزان دندما يختج، وللدوافد لالث  تحنيأ حاجاته، وا 
وظائف لساسية في السلوك، هي: تحريكه وتنميطه، وتوجيهه، 

ع الحاجة  والدافد ملير والمحافظة دلى استدامته إلى حين إمبا
داخلي يحرك سلوك الذرد ويوجهه للو وج إلى هدف معين  

بأنه النو  التي  (Petri & Govern, 2004) ويعّرف الدافد 
تدفد الذرد ألن ينوم بسلوك من لجج إمباع وتحنيأ حاجة لو 
هدف، ويعّد الدافد مكاًل من لمكاج االستلار  الملحة التي تخلأ 

وهناك دالقة بين البادث لو الذ  ، لو الذعالية نودًا من النماط
  يسميه بعضهم الحافز 

وتسمى الدوافد ذات الم ادر الداخلية بأنها دوافد فطرية   
بيولوجية غير متعلمة، ويملج دلى ذلك بدافد الجوع، والعطش، 
والجنس، والتخلص من األلم، والمحافظة دلى حرار  الجسم  لما 

مكتسبة فإنها تنت  من خالج دملية التنمئة الدوافد المتعلمة لو ال
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االجتمادية التي يتعرض لها الذرد في األسر ، المدرسة، الحّي، 
مد األ دقاء، وباقي مؤسسات التنمئة األخرى، وتنمو وتعزز 
هذه الدوافد من خالج دمليات اللواا والعناا التي تسود لنافة 

يج، والحاجة مجتمد ما  ومن األمللة دليها: الحاجة إلى التح 
 لل داقة، الحاجة للسيطر  والتسلط، والحاجة إلى العمج الناجل

(Tomlinson, 1993).  وقد دّرف ليندر وهاريس(linder & 
Harrris,1992)  بأنه استخدام الذرد الذعاج التعلم المنظم ذاتيًا

لمكوناته المعرفية وما وراء المعرفية والدافعية اإلدراكية البيئية 
مات التعليمية، ولن التعلم المنظم ذاتيًا  ويرى باندورا في حج المه

(Bandura,1982)  لن التعلم المنظم ذاتيا يعني قدر  الذرد
دلى التنظيم والضبط الذاتي لسلوكه في دالقته بالمتايرات 

 البيئية المتداخلة في الموقف التعليمي 
م( لن التعلم المنظم ذاتيًا هو لحد مظاهر 1555ويرى قطامي )

التعلم التي تملج التحكم بالعمليات ما وراء المعرفية ويتضمن 
التحكم في االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية، كما لن 
الكذاء  الذاتية تعّد من المكونات األساسية لهذا التعلم والتي 
يمكن التدريا دليها لت بل مهار  قابلة لجتنان  إن خا ية 

لمحددات المهمة التي تميز نظرية التعلم التعلم المنظم ذاتيا من ا
المعرفي االجتمادي بو ذها خا ية ينذرد بها اإلنسان وذلك 
بداع لسس معرفية لو  دن طريأ ترتيا المتايرات الموقذية وا 
نتاج اإللار  المرغوبة التي يمكن امتناقها من هذه  إيجادها وا 

روف ويمير إلى مجمودة من الظ المتايرات البيئية والموقذية 
الداخلية والخارجية التي تحرك الذرد من لجج إداد  التوازن الذ  
اختج، فالدافد بهذا المذهوم يمير إلى نزدة للو وج إلى هدف 
معين، وهذا الهدف قد يكون إلرضاء حاجات داخلية، لو رغبات 

فهي حالة تنمأ لدى الكائن الحي  (Need) داخلية  لما الحاجة
لو السيكولوجية الالزمة المؤدية لحذظ  لتحنيأ المروط البيولوجية

فهو ما يرغا الذرد في الح وج  (Goal) بناء الذرد، لما الهدف
دليه، ويؤد  في الوقت نذسه إلى إمباع الدافد )قطامي وددس، 

 ( 910م، ص1551
 أساليب إلثارة الدافعية عند المتعلمين

ن الذرد تعّد الدافعية من لهم العوامج التي لها دالقة مبامر  بكيا
مهما كان من به لو نماطه في المجتمد، إذ تعّد محذزًا يدفد 

للعمج والملابر  والتي لها الدور في بعث الدافعية للتعلم من 
خالله، وسوف لقوم بعرض لساليا إلار  الدافعية دند المتعلمين 

 : 
ملج : الدرجات، لو قطعة حلوى لو  إعطاء الحوافز المادية، -

وسام من النماش، والمعنوية ملج المدح لو قلم لو بالونة لو 
اللناء لو الوضد دلى لوحة المرف لو تكليذه بإلناء كلمة 
 باحية، وبالطبد تعتمد نودية الحوافز دلى دمر المتعلم 
ومستواه العنلي والبيئة االجتمادية واالقت ادية له، وفي كج 

 .الحاالت ُيذضج لال يعتاد المتعلم دلى الحافز الماد 
ظيف منجزات العلم التكنولوجية في إثارة فضول وتشويق تو  -

، كمساددته دلى التعلم من خالج اللعا المنظم، لو المتعلم
التعامج مد لجهز  الكمبيوتر، فهي لساليا تسهم كليرًا في زياد  
الدافعية للتعلم وموا لته ألق ى ما تسمل به قدرات المتعلم، 

مسئولية دملية التعلم، مد تنمية قدرات التعلم الذاتي وتحمج 
  وتنمية االستناللية في التعلم  

: كأن التأكيد على أهمية الموضوع بالنسبة للمجال الدراسي  -
ننوج درسنا اليوم دن دملية الجمد، وهي دملية مهمة في 
خوتك ول دقائك،  حياتكم فلن تعرف ددد لقالمك، وكتبك وا 

ك انتبهوا جيدًا لهذا والزهور التي في الحدينة إال إذا فهمتها، لذل
 الموضوع للناء الدراسة، وتأكدوا لنكم استودبتموه جيدًا  

التأكيد على ارتباط موضوع الدرس بغيره من الموضوعات  -
، ملج التأكيد دلى لهمية فهم دملية الجمد لذهم دملية الدراسية

الطرح التي سندرسها فيما بعد، لو فهم قوادد اللاة حتى نكتا 
 .ي كج العلوم فيما بعدبلاة سليمة ف

: ودلى التأكيد على أهمية موضوع الدرس في حياة المتعلم -
سبيج الملاج فإننا ندرس في العلوم ظواهر كالمطر، والبرأ 
والردد والخسوف والكسوف والنور والظج، وغير ذلك من لحداث 
كان قد دبدها اإلنسان في الماضي لجهله بها، فهيا بنا نتعلمها 

 .في المستنبج كي ال نخماها
: إذ إن ذلك يلير دافعية المتعلم ويحذزه ربط التعلم بالعمل  -

دلى التعلم ما دام يمارك يدويًا بالنماطات التي تؤد  إلى 
 .التعلم
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: تبين ما سيترتا دلى إهماج الدراسة عرض قصص هادفة -
والركون إلى الجهج، ويمكن للمعلم لن يستعين بالن ص 

سة، ويستعرض الن ة مد األطذاج بعد الموجود  بمكتبة المدر 
 .لن يكون قد كلذهم بنراءتها إن كانوا قادرين دلى النراء 

دائمًا: بأن طلا العلم فرض دلى كج مسلم  تذكير المتعلمين  -
ومسلمة، ولن اهلل قد فّضج العلماء دلى العابدين، واالستمهاد 

 .في ذلك باآليات النرآنية واألحاديث النبوية المريذة
التنرا للمتعلمين وتحبيبهم في المعلم، فالمتعلم يحا الماد   -

   .(Zoo, 2003)وتزداد دافعيته لتعلمها إذا لحا معلمها
 :العوامل المسببة لدافعية اإلنجاز عند أتكنسون

لن النزدة لو الميج للح وج دلى  (Atkinson) يرى لتكنسون
يختلف دند النجاح لمر متعلم، وهو يختلف بين األفراد، كما لنه 

الذرد الواحد في المواقف المختلذة  وهذا الدافد يتألر بعوامج 
 Petri) رئيسية لاللة دند قيام الذرد بمهمة ما، وهذه العوامج هي

& Govern, 2004) 
 أواًل: الدافع للوصول إلى النجاح :

إن األفراد يختلذون في درجة هذا الدافد، كما لنهم يختلذون في 
الذمج، فمن الممكن لن يواجه فردان لو  درجة دافعهم لتجنا

النان نذس المهمة، ُينِبج لحدهما دلى لدائها بحماس تمهيدًا 
للنجاح فيها، وينبج اللاني بطرينة يحاوج من خاللها تجنا 
الذمج المتوقد  إن النزدة لتجنا الذمج دند الذرد اللاني لقوى 

الذمج  من النزدة لتح يج النجاح، وهذه النزدة النوية لتجنا
تبدو متعلمة نتيجة مرور الذرد بخبرات فمج متكرر ، وتحديده 
ألهداف ال يمكن لن يحننها  لما دندما تكون احتماالت النجاح 
لو الذمج ممكنة فإن الدافد للنيام بهذا النوع من المهمات يعتمد 
دلى الخبرات السابنة دند الذرد، وال يرتبط بمروط النجاح 

 .المهمةال عبة المرتبطة بتلك 
 ثانيًا: احتماالت النجاح :

إن المهمات السهلة ال تعطي الذرد الذر ة للمرور في خبر  
نجاح مهما كانت درجة الدافد لتح يج النجاح الموجود  دنده  
لما المهمات ال عبة جدًا فإن األفراد ال يرون لن دندهم الندر  
دلى لدائها  لما في حالة المهمات المتوسطة فإن الذروأ 

الواضحة في درجة دافد تح يج النجاح تؤلر في األداء دلى 
 .المهمة بمكج واضل ومتذاوت بتذاوت الدافد

 ثالثًا: القيمة الباعثة للنجاح :
حافزًا، وفي نذس الوقت فإن النجاح  -في حد ذاته –يعّد النجاح 

في المهمات األكلر  عوبة يمّكج حافزًا ذا تألير لقوى من 
األقج  عوبة  فذي اإلجابة دن فنرات النجاح في المهمات 

( فنر  من االختبار، 40اختبار ما؛ فإن الذرد الذ  يجيا دن )
يحنأ نجاحًا يعمج كحافز لقوى من حافز النجاح لذرد يجيا 

لما من ناحية التطبيأ في غرفة ال ف  .( فنر  فنط00دن )
فإن لتكنسون يرى بأن العوامج اللاللة سابنة الذكر، يمكن لن 

ى لو تضعف من خالج الممارسات التعليمية، فالمهم لن تنو 
ضعاف احتماالت  يعمج المعلم دلى تنوية احتماالت النجاح، وا 
الذمج، ولن يعمج دلى تنوية دافد التح يج دند طلبته من 
خالج مرورهم بخبرات النجاح، وتنديم مهمات فيها درجة معنولة 

  (Petri & Govern, 2004) من التحد ، وتكون قابلة للحج
 :( والتحصيل Cognitive Motivation ) الدافعية المعرفية

لنا لفكر، إذًا لنا سعيد"  إن هذه الدافعية تمير إلى مندار "
سعادتك واستمتادك للناء النيام بأمكاج من السلوك التذكير   إن 
األمخاص الذين يمتلكون هذا النوع من الدوافد بمستوى مرتذد 

قراء  الكتا والمجالت التي تعال  يحبون حّج األلااز، و 
موضودات معند ، والنيام بنماطات تتطلا قدر  دلى االستالج 
وحج المسائج الحسابية لو إدداد البرام  الحاسوبية  ومن المهم 
هنا لن نعرف لن هذا ال دالقة له بالذكاء، ولكن قد يكون لهذا 
الدافد دالقة متوسطة ربما مد التح يج األكاديمي في 

 .دارس، والمعدج التراكمي في الجامعاتالم
وباإلضافة إلى للر هذا الدافد في التح يج المدرسي 
األكاديمي، فإن له دالقة قوية بعمليات االت اج اإلقنادية التي 
يتعرض لها اإلنسان  كذلك فإن الناس مرتذعي الدافعية المعرفية 
ة ينضون معظم لوقاتهم في التذكير بالعالم من حولهم ومحاول

اكتماف حلوج للممكالت التي تنتمر في هذا العالم، بخالف 
ذو  الدافعية المعرفية المنخذضة الذين ال يهتمون كليرًا بهذه 

 م(1554األمور )دالونة، 
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 دور المعلم في زيادة دافعية التحصيل عند الطلبة:
 :التغذية الراجعة -

ن إن توفير التاذية الراجعة ألسباا فملهم ونجاحهم يزيد م
توقعات التح يج لديهم، فذي حالة الطالا الذ  يجد  عوبة 
في إتنان مسائج الضرا الطويلة؛ يمكن للمعلم لن يستخدم 
النجاحات السابنة التي حننها الطالا، وذلك لبناء اللنة في تعلم 
المهمات الجديد   وهنا ينوج المعلم للطالا: "لدرف لن هذا 

، لكن دليك لن تتعلم كيذية النوع الجديد من المسائج يبدو  عباً 
العمج بها؛ ألنك تعرف كافة األمور التي تحتاجها للمعرفة، لذا 

ودندما ."ما دليك سوى العمج بجد، وسوف تكون النتيجة جيد 
ينخرط الطالا في العمج؛ يمكن للمدرس لن يلني دلى مسامعه 
تعلينات مبيهة بما يلي: " لنت تعمج بمكج جيد، لند انتهيت من 

و  األولى، كن والنًا من لنك تعرف دمليات الضرا   الخط
دليك االستمرار بالعمج الجاد، لند جمعت األرقام بسردة كبير !! 
لند درفت لنك تستطيد النيام بذلك من خالج ما بذلته من جهد 
جاد   لند استطعت النيام بذلك، لند ل بت الهدف ألنك دملت 

 :بجد
ة لجنجاز من خالج تمكينهم يستطيد المعلم زياد  دافعية الطلب

من  ياغة لهدافهم باتباع العديد من النماطات، كتدريا الطلبة 
دلى تحديد لهدافهم التعليمية و وغها بلاتهم الخا ة، 
ومناقمتها معهم، ومساددتهم دلى اختيار األهداف التي ينرون 
بندرتهم دلى إنجازها؛ بما يتناسا مد استعداداتهم وجهودهم، 

ساددهم دلى تحديد االستراتيجيات المناسبة التي يجا وبالتالي ي
 .(Petri & Govern, 2004) اتبادها للناء محاولة تحنينها

 :استثارة حاجات الطلبة لإلنجاز والنجاح  -
إن حاجات الذرد لجنجاز متوافر  لدى جميد األفراد ولكن 
بمستويات متباينة، وقد ال يبلع مستوى هذه الحاجات دند بعض 

بة لسبا لو آلخر حدا يمّكنهم من  ياغة لهدافهم وبذج الطل
الجهود الالزمة لتحنينها  لذلك يترتا دلى المعلم توجيه انتباه 
خاص لهؤالء الطلبة، وخا ة دندما يظهرون سلوكًا يدج دلى 

لذلك فإن تكليف ذ   .ددم رغبتهم في لداء لدمالهم المدرسية
سهلة نسبيًا، يمكن  الحاجة المنخذضة لجنجاز والنجاح بمهمات

لن يؤد  إلى استلار  حاجة الطالا لجنجاز وزياد  رغبته في 

بذج الجهد والنجاح؛ ألن النجاح يمكنه من اللنة بنذسه وقدراته  
 .(Tomlinson, 1993). ويدفعه لبذج المزيد من الجهد

 الكلية الجامعية بالقنفذة التابعة لجامعة أم القرى: 
ة بالننذذ  في بلد اهلل الحرام يضذي دليها إن نمأ  الكلية الجامعي

طابعًا مميزًا كمؤسسة دلمية ولنافية تهتم لوج ما تهتم بالعنيد  
ال حيحة وترسيخ المذاهيم اإلسالمية، في مختلف مجاالت 
العلوم والذنون، كما تسهم في تنمية النوى البمرية وتوفير 

، وفأ الخدمات المطلوبة دلى مستوى النطادين العام والخاص
احتياجات التنمية السريعة للبالد، وفيما يلي لهم األهداف التي 
ما زالت تسعى الجامعة لتحنينها حسا نظام الجامعة ال ادر 

 هة:91/1/9459بتاريخ  915بنرار مجلس الوزراء رقم 
توفير لسباا التعليم الجامعي والدراسات العليا إلدداد مواطنين  -

لنهوض بأمتهم في ضوء مبادئ لْكَذاء مؤهلين ألداء واجبهم ل
 اإلسالم، ودلى وجه الخ وص فيما يلي:

 دلوم الذنه والعنيد  اإلسالمية وما يت ج به  -
 العلوم الطبيعية والتطبينية  -
 العلوم اإلنسانية واالجتمادية واللاات  -
النيام بدور إيجابي في ميدان البحث العلمي دن طريأ إجراء  -

نماء مراكز لل يجاد الحلوج السليمة البحوث وتمجيعها وا  بحث وا 
 المالئمة لمتطلبات الحيا  المتطور  واتجاهاتها التننية 

 إدداد دلماء ومدرسين متخ  ين  -
 ثانيًا: الدراسات السابقة: 

نتيجة لمراجعة الباحث لألدا التربو  واألبحاث ذات ال لة 
بموضوع الدراسة تبين وجود ددد من الدراسات ذات ال لة وتم 

، 2000ميلر )حيث لجرى  يًا من األحدث إلى األقدمترتيبها زمن
Miller ،"بحث بعنوان " العوامج المؤلر  في التعلم المنظم ذاتيا )

التي وقد هدفت إلى معرفة العوامج المؤلر  في مستوى التنظيم 
( طالبًا في  112الداخلي للتعلم وقد تمكلت دينة الدراسة من )

ن التنظيم الذاتي لتعلم الطلبة المرحلة اللانوية األمريكية ووجد ل
يتألر بعوامج منها دافعية اإلنجاز، والكذاية الذاتية والعوامج 
 الخارجية ألساليا التذادج ال حي ومستوى المعلم األكاديمي 

( دراسة  Garcia&pintrich،  2000قام جارسيا وبنتريش )
ية هدفت إلى معرفة العالقة بين الدافعية الداخلية والكذاية الذات
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( طالبًا جامعيًا في جامعة  012امتملت دينة الدراسة دلى )
)ميكاغو( حيث قدم الباحلان استبانه المعتندات للدافعية 
واستراتجياتها ) الكذاية الذاتية، المراقبة، التنييم، إدار  الجهد 
المبذوج( وقام الباحلان كذلك بتتبد نتائ  التح يج دند الطلبة 

وقد لمارت النتائ  لن الدافعية الداخلية  في نهاية العام الدراسي
والكذاية الذاتية تمتلكان آلارًا جوهرية في مستوى التعلم فند لظهر 
الطلبة الذين يمتلكون دوافد داخلية وكذاية ذاتية مستويات دالية 
دلى التعلم لما الطلبة ذوو الدافعية الخارجية فأظهروا مستويات 

تائ  إلى لن إتنان دملية لدنى من سابنيهم، كذلك لمارت الن
التعلم تحدث في مستويات دليا من الكذاية الذاتية والمماركة 

 المعرفية العمينة 
 & Huang )وفي دراسة لجراها هوانع وبروتمنر

prochner,2006)  حاولت الكمف دن للر لنماط التنمئة
( طالبا 922األسرية في التعلم المنظم ذاتيًا دند األطذاج مملت)

الرابد األساسي مد والديهم في بريطانيا، وقد في ال ف 
استخدمت  الدراسة لسلوا اإلخبار الذاتي دن السلوك التعليمي 
باإلضافة إلى استبانة لنماط التنمئة األسرية للوالدين تضمنت 
لساليا تعامج الوالدين نحو ددم استناللية األطذاج،ومدى تنمية 

 ة، وتطوير الذات  الدوافد الداخلية، وتطوير الكذاية الذاتي
 Kaufman, Agars)واجنر  -ولجرى كاوفمان ولجرز ولوبيز

and Lopez-Wagner, 2008)  دراسة هدفت إلى معرفة
مدى قدر  العوامج المخ ية والدافعية دلى التنبؤ بمعدج الطالا 
الجامعي خالج الذ ج األوج من الدراسة، وقد تكونت دينة 

في لسبانيا، ولظهرت النتائ  ( طالبًا جامعيًا 090الدراسة من )
لن لدى الطلبة مستوًى داليًا من الودي والدافعية الداخلية، 

  ومستوًى منخذضًا من الدافعية الخارجية 
 & Areepattamannil)لما دراسة لريبتامانيج وفريمان  

Freeman, 2008)  فند هدفت إلى معرفة مستوى الدافعية
وم الذات لدى مجمودة من األكاديمية والتح يج األكاديمي ومذه

الطلبة المراهنين المهاجرين، الذين يدرسون في المدارس اللانوية 
في )تورنتو(، بالمنارنة مد المراهنين غير المهاجرين  وقد 
لظهرت النتائ  لن الطلبة المهاجرين لديهم دافعية داخلية 

  وخارجية لدلى من نظرائهم الطلبة غير المهاجرين 

دراسة هدفت إلى معرفة للر  (Selart,2008)ولجرى سيالرت 
المكافأ  الداخلية والخارجية دلى تنظيم الذات والدافعية الداخلية 

( طالبًا وطالبة من 14واإلبداع، وتكونت دينة الدراسة من )
طلبة المدارس اللانوية في والية كاليذورنيا األمريكية، وتم 

يبا مد توزيعهم دموائيا إلى مجمودتين: مجمودة تلنت تدر 
تزويدها بتعزيزات خارجية مادية، ومجمودة تلنت تدريبا ولم يتم 
نما دبار  دن معززات ذاتية  وقد  تزويدها بمعززات خارجية، وا 
لمارت نتائ  الدراسة إلى لن المجمودة التي لم تزود بمعززات 
خارجية ح لت دلى معدالت لدلى من منياس التنظيم الذاتي 

 داع والدافعية الداخلية واإلب
م( دراسة هدفت إلى استن اء البنية 1551ولجرت لبو دواد )

العاملية لمنياس الدافعية األكاديمية دلى دينة من طلبة ال ذين 
السادس والعامر في مدارس وكالة الاوث )األونروا( في األردن، 
إذ تم تطوير النسخة العربية من منياس الدافعية للتعلم دلى 

ًا وطالبة من طلبة ال ذين السادس ( طالب090دينة مكونة من )
 الدافعية والعامر، وبينت نتائ  الدراسة لن متوسط درجات

 بدرجة لدلى الذكور ال ف السادس طلبة لدى الداخلية للتعلم
 لن الوضد إال اإلناث، طالبات ال ف السادس لدى منه قليلة

 متوسط لن تبين حيث العامر، ال ف طلبة لدى يختلف
 إلى يميج العامر ة للتعلم لدى طالبات ال فالدافعية الداخلي

طلبة ال ف العامر  درجات متوسط كان حين في االستنرار
الذكور منخذضًا، كما كمذت الدراسة دن وجود للر ذ  داللة 
إح ائية لمتاير  الجنس وال ف والتذادج بينهما دلى بعض 

 دوامج المنياس 
 (Roness & Smith, 2009)لجرى رونيس وسميث    
راسة هدفت إلى معرفة مستوى دافعية الطلبة للح وج دلى د

الدبلوم العالي في التربية، باإلضافة إلى دافعيتهم نحو مهنة 
( طالبًا من 180التعليم، وقد تكونت دينة الدراسة من )

الجامعات النرويجية، وقد لظهرت النتائ  دافعية دالية لدى 
دملهم المستنبلي الطلبة، كما لظهر الطلبة خوفًا كبيرًا دلى 

% منهم ددم معرفة فيما إذا كانوا 10كمعلمين، حيث لبدى 
سيدخلون هذه المهنة مستنباًل لم ال، ولظهر الطلبة ليضًا لن 
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دراستهم هذه هي من لجج الح وج دلى خيارات لكلر في سوأ 
 العمج، باإلضافة إلى حاجتهم لها للناء العمج في مهنة التعليم 

 (Moneta & Spada, 2009)ا وسبادا وتناولت دراسة مونيت
معرفة للر الدافعية الداخلية والخارجية في اإلدداد لالمتحانات، 

( طالبًا جامعيًا قاموا 092وقد تكونت دينة الدراسة من )
باإلدداد لالمتحان قبج لسبوع من مودده في جامعة كندا  
ولظهرت النتائ  لن الدافعية الداخلية تتبنى نظر  دمينة 

هات إيجابية نحو استراتيجيات الدراسة بمكج مبامر وغير واتجا
مبامر، لما الدافعية الخارجية فتتبنى نظر  سطحية إلى الدراسة 

 بمكج مبامر وغير مبامر 
 ,Komarraju)ولجرى كج من كومارجو وكارو وسجمك 

Karau and Schmeck, 2009)  دراسة هدفت إلى معرفة
ؤ بمندار الدافعية دور بعض العوامج المخ ية في التنب

األكاديمية )الداخلية والخارجية( والتح يج لدى طلبة الجامعة، 
( طالا وطالبة من طلبة 058وقد تكونت دينة الدراسة من )

الجامعة األمريكية، وقد لظهرت النتائ  لن الودي واالنذتاح 
% من قيمة التباين في الدافعية الداخلية، ولن الودي 92يذسران 

 % من التباين في الدافعية الخارجية 90ان والطموح يذسر 
م( دراسة هدفت إلى 1595ولجرى العلوان والعطيات )    

تن ي العالقة بين الدافعية الداخلية األكاديمية والتح يج 
األكاديمي لدى دينة من طلبة ال ف العامر األساسي في 

( طالبا 999مدينة معان في األردن  تكونت دينة الدراسة من )
( 41( طالبا وطالبة من ذو  التح يج المرتذد، و)11ة )وطالب

طالبا وطالبة من ذو  التح يج المتدني، ولتحنيأ لهداف 
الدراسة فند استخدم الباحلان منياس الدافعية الداخلية األكاديمية 

والمكون من لاللة لبعاد  (Lepper, 2005)المطور من قبج 
الرغبة في رئيسة وهي تذضيج التحد ، وحا االستطالع، و 

اإلتنان باستناللية، وكمذت نتائ  الدراسة دن وجود دالقة 
ارتباطية دالة إح ائيا بين الدافعية الداخلية والتح يج 
األكاديمي للطلبة كما كمذت النتائ  دن وجود فروأ بين الطلبة 
مرتذعي التح يج والطلبة متدني التح يج في الدافعية الداخلية 

ذو  الدافعية الداخلية في حين لم  األكاديمية ل الل الطلبة
تظهر النتائ  وجود فروأ بين الذكور واإلناث في الدافعية 

الداخلية، ولمارت نتائ  الدراسة إلى لنه يمكن التنبؤ بتح يج 
 الطلبة من خالج معرفتنا بدافعيتهم الداخلية 

م( دراسة هدفت هذه الدراسة إلى قياس 1599ولجرى بنيعي )           
الدافعية الداخلية والخارجية للتعلم لدى طلبة تخ ص  مستوى

معلم  ف في كلية العلوم التربوية الجامعية  وبلع ددد 
( طالبًا وطالبة تم اختيارهم بالطرينة الطبنية 941المذحو ين )

العننودية العموائية، واستخدم في الدراسة منياس "فاليراند وبليتير 
( في الدافعية الداخلية 9111وبليس وبرير وسينكاج وفاليريز" )

والخارجية للتعلم  وقد لظهرت نتائ  الدراسة لن مستوى الدافعية 
الداخلية والخارجية للتعلم كانت متوسطة، كما لن مستوى 
الدافعية الكلية للتعلم كانت متوسطة ليضًا  ولمارت النتائ  كذلك 
إلى ددم وجود فروأ ذات داللة إح ائية في مستوى الدافعية 

داخلية والخارجية للتعلم والدافعية للتعلم ككج تعزى إلى ال
متايرات الجنس والمعدج التراكمي والمستوى الدراسي ومعدج 
اللانوية العامة، باستلناء الذروأ التي وجدت في الدافعية 
الداخلية تبعًا لمتاير معدج اللانوية العامة ول الل الطلبة 

 فأكلر   15الحا لين دلى معدج 
م( دراسة هدفت إلى التعرف 1591جادو والكساا) وفي لبو

دلى  العالقة بين مستويات الدافعية لدى الطلبة المعلمين في 
، ولتحنيأ هدف كلية العلوم التربوية ولدائهم في التربية العملية

الدراسة تم اختيار دينة دموائية من مجتمد الدراسة، تكونت من 
األوج للعام الجامعي ( طالبًا وطالبة في الذ ج الدراسي 942)
م(، طبأ دليهم منياس الدافعية للتعلم واآلخر 1599/1591)

نموذج تنويم لداء الطالا المعلم في التربية العملية، لظهرت 
نتائ  الدراسة وجود دالقة ارتباطيه إيجابية ذات داللة إح ائية 
بين مجالي منياس الدافعية ولدائهم في التربية العملية دلى 

ذج تنويم لداء الطالا المعلم، ووجود فروأ ظاهرية مجاالت نمو 
دلى مجالي منياس الدافعية حسا متاير  الجنس والسنة 
الدراسية، ووجود فروأ ذات داللة إح ائية في مجالي الدافعية 
تعزى لمتاير الجنس ل الل اإلناث، وددم وجود فروأ ذات 

بين داللة إح ائية تعزى لمتاير السنة الدراسية لو التذادج 
الجنس والسنة الدراسية، ووجود فروأ ذات داللة إح ائية تعزى 
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لمتاير السنة الدراسية ل الل طلبة السنة الرابعة، بينما لم تظهر 
 فروأ دالة إح ائيًا تعزى للتذادج بين الجنس والسنة الدراسية 

 التعليق على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية:
ى الدراسات السابنة تو ج الباحث لعدد من خالج االطالع دل

 من المالحظات واالستنتاجات منها:
اتذاأ غالبية الدراسات السابنة العربية واألجنبية دلى لهمية  -

موضوع الدراسة كونها من المواضيد الحديلة في العملية 
التعليمية للطالا والطالبات في الجامعات السعودية كدراسة لبي 

 (  1599( ودراسة بنيعي )1591جادو والكساا، 
المناييس المستخدمة في الدراسات السابنة استذاد الباحث من  -

م(، كومارجو وكارو وسجمك) 1595العلوان والعطيات ) كدراسة
(Komarraju, Karau and Schmeck, 2009  

جاءت بعض الدراسات السابنة ممابهة من حيث المرحلة  -
كدراسة لبي جادو والكساا، جريت دليها الدراسة الجامعية التي ل

 م(  1599م( ودراسة بنيعي )1591
لظهرت الدراسات السابنة لن الدافعية الداخلية مهمة لتعلم  -

لكلر فادلية وباألخص الدافعية الداخلية، ولن الطلبة الذين 
يت ذون بدوافد  داخلية مرتذعة يكونون لكلر قدر  دلى النجاح 

هذا المنطلأ فإن الممارسات التدريسية يجا لن والتذوأ ومن 
تنمي هذا المكون النذسي لدى الطلبة من خالج استراتيجيات 

التدريس المناسبة كما ورد في دراسة كج من جارسيا وبنترش   
(2000  ،Garcia&pintrich   ) 
باإلضافة إلى لن الطالا كلما كان منظمًا في تعلمه ولديه  -

كج إيجابي فادج مد الموقف التعليمي قدر  دلى التعاطي بم
كان له األلر الجيد دلى مستوى تح يله وبنائه  المعرفي 

وبالتالي يكون لكلر قدر  دلى تذويت المعرفة في مواقف الحيا  
( و تاسون Miller، 2000المختلذة كدراسة كج من   ميلر )

(2002،Tasso  و هوانع وبروتمنر )( Huang & 
prochner,2006) ي هذه الدراسة دلى البيئة السعودية وتأت

ومجتمد الننذذ  مملال بطلبة الكلية الجامعية للوقوف دلى للر 
 دافعية الطلبة الداخلية دلى مستوى تعلمهم المنظم ذاتيًا  

 الطريقة واإلجراءات:
فيما يلي و ف لمجتمد الدراسة ودينتها، ولدا  الدراسة، وطرأ  

رات الدراسة، والمعالجات التحنأ من  دقها ولباتها، ومتاي
 اإلح ائية التي تم استخدامها للتو ج إلى النتائ   

قام الباحث باستخدام المنه  الو ذي التحليلي منهجية الدراسة: 
 الذ  يتناسا وطبيعة هذه الدراسة  

ممج مجتمد الدراسة جميد طالا وطالبات مجتمع الدراسة:  
لم النرى في المملكة  التابعة لجامعة الكلية الجامعية بالننذذ 

والدارسين في التخ  ات العلمية واألدبية  العربية السعودية
والتابعة لجامعة لم النرى خالج الذ ج الدراسي اللاني والبالع 

( طالا 0155( طالا وطالبة منهم )0055 (دددهم 
حسا إح ائيات قسم النبوج والتسجيج في  ،( طالبة1955و)

 م( 1594-1590الكلية للعام الدراسي )
العموائية من الطبنية تم اختيار دينة بالطرينة  عينة الدراسة:

( 915( طالبًا وطالبة منهم )119مجتمد الدراسة وتكونت من ) 
( طالبة من 909طالبًا من التخ  ات العلمية واألدبية، و)

( توزيد لفراد 9التخ  ات العلمية واألدبية  ويبين الجدوج )
 ت الدراسة دينة الدراسة حسا متايرا

 (: توزيد لفراد دينة الدراسة حسا متايرات الدراسة9الجدوج )
 المجموع العدد مستويات المتغير المتغير

 السنة الدراسية

 84 أولى

 51 ثانية 192
 55 ثالثة
 101 رابعة

 131 أنثى 192 160 ذكر الجنس

 113 أدبية 192 178 علمية التخصص
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يةةةأ لهةةةداف الدراسةةةة تةةةةم ت ةةةميم لداتةةةين للدراسةةةة األولةةةةى ، ولتحن
( فنةر ، واللانيةةة للةتعلم المةةنظم 00للدافعيةة الداخليةة ودةةدد فنراتهةا )

 ( فنر ،14ذاتيًا وددد فنراتها)
 : لدد الباحث لداتين للدراسة:أداة الدراسة   
:  تةةم ت ةميم لدا  الدراسةة وتطويرهةةا دةن منيةةاس األداة األولىى -

 ( فنر  14ظم ذاتيًا إذ تكونت األدا  من )التعلم المن
:  تةم ت ةميم لدا  الدراسةة وتطويرهةا دةن منيةاس  األداة الثانيىة -

 ( فنر  00الدافعية الداخلية إذ تكونت األدا  من )
 صدق االستبانة:

للتحنةةأ مةةن  ةةدأ لداتةةي الدراسةةة قةةام الباحةةث بعرضةةهما دلةةى  
ذو  ( محكمةةةةةةةةًا مةةةةةةةةن 91لجنةةةةةةةةة مةةةةةةةةن المحكمةةةةةةةةين، ودةةةةةةةةةددهم )

االخت اص والخبر  من لدضاء هيئة التدريس في كليةات التربيةة 
مةةةن تخ  ةةةات دلةةةم الةةةنذس التربةةةو ، والنيةةةاس والتنةةةويم، طةةةرأ 
التةةةةةدريس فةةةةةي الجامعةةةةةات السةةةةةعودية، إذ تةةةةةم األخةةةةةذ بتوجيهةةةةةات 
ومنترحات لدضاء لجنة التحكيم، فند تةم تعةديج ال ةياغة اللاويةة 

سةةناط بعضةةها وتعةةديج فنةةر  ات مةةن األدا  وذلةةك لةةبعض الذنةةرات وا 
 دندما يجمد لمانية محكمين دلى ذلك 

 ثبات االستبانة:
للتحنأ من لبات األداتين، قام الباحث بحساا معامالت اللبةات  

دةةاد  التطبيةةأ، حيةةث  لهمةةا، بطةةرينتين: األولةةى طرينةةة التطبيةةأ وا 
قةام الباحةث بتطبينهةةا دلةى دينةةة اسةتطالدية خةةارج دينةة الدراسةةة 

ًا وطالبة وذلك بتطبينها مرتين وبذا ج زمنةي ( طالب10ودددهم )
بةين التطبيةأ األوج والتطبيةةأ اللةاني وقةدره لسةةبودان، وتةم حسةةاا 
معةةةامالت ارتبةةةاط بيرسةةةون بةةةين نتةةةائ  التطبينةةةين حيةةةث تراوحةةةت 

(، وبلاةت قيمةة  88 5 -89 5معامالت اللبات للمجاالت بةين )
نةةة اللانيةةة، (  لمةةا الطري80 5معامةةج االرتبةةاط لالسةةتبانة الكليةةة )

 Cronbach) فنةةد اسةةتخدم الباحلةةان فيهةةا معادلةةة كرونبةةا  للذةةا
Alpha)  للتعةةرف دلةةى اتسةةاأ الذنةةرات، فتراوحةةت قةةيم معةةامالت

( لألداتةةةةةين 80 5(، و)81 5 – 85 5اللبةةةةات للمجةةةةاالت بةةةةين )
 الكلية  وهي قيم منبولة إلجراء ملج هذه الدراسة 

 تصحيح االستبانة:  
ين خماسية التدري  دلى مةاكلة منيةاس ليكةرت تم استخدام استبانت

الخماسي دلى النحةو التةالي: )موافةأ بمةد ، موافةأ، غيةر متأكةد، 

غيةةر موافةةأ، غيةةر موافةةأ بمةةد  (، وتةةم إدطةةاء التنةةديرات الرقميةةة 
العالقةةة معرفةةة " ( دلةةى الترتيةةا لتنةةدير 9، 1، 0، 4، 0التاليةةة )

لةةةةدى طلبةةةةة الكليةةةةة  بةةةةين الدافعيةةةةة الداخليةةةةة والةةةةتعلم المةةةةنظم ذاتيةةةةاً 
وتةةةةم اسةةةةتخدام التةةةةدرج اإلح ةةةةائي اآلتةةةةي ) "   الجامعيةةةةة بالننذةةةةذ 

 معيار ت نيف مستوى التعلم ومستوى الدافعية( في الدراسة:
 المستوى مرتفع6  0611 – 76.3
 المستوى متوسط6  ..76 – 4672
 المستوى منخفض6  4677 – 0611

اسةةةة، تةةةم مةةةن لجةةةج تحنيةةةأ لهةةةداف هةةةذه الدر إجىىىراءات الدراسىىىة: 
 تطبيأ مجمودة من اإلجراءات التي يمكن تلخي ها بما يلي: 

: حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الهدف من الدراسة -0
التعرف دلى العالقة بين الدافعية الداخلية والتعلم المنظم ذاتيًا 

التابعة لجامعة لم النرى في  لدى طلبة الكلية الجامعية بالننذذ 
 سعودية المملكة العربية ال

قام الباحث باالطالع دلى األدا التربو ، بناء األداة:  -1
والدراسات السابنة، والمناييس، ولدوات واستبيانات تتعلأ 

العالقة لمعرفة بموضوع الدراسة، وقام الباحث بإدداد قائمة لولية 
بين الدافعية الداخلية والتعلم المنظم ذاتيًا لدى طلبة الكلية 

التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية  الجامعية بالننذذ 
 السعودية 

تم إدداد األدا  في  ورتها األولية من خالج تحديةد الذنةرات  -7
وتكونةةت: األدا  األولةةى: منيةةاس الةةتعلم المةةنظم المناسةةبة لألداتةةين 

:  منيةةةةةاس  األداة الثانيىىىىىة( فنةةةةةر ، 12ذاتيةةةةةًا تكونةةةةةت األدا  مةةةةةن )
 ( فنر  08األدا  من )الدافعية الداخلية تكونت 

تةةم دةةةرض األداتةةةين دلةةةى المحكمةةةين مةةةن ذو  االخت ةةةاص  -2
لنيةةاس  ةةدقها الظةةاهر ، وتعةةديج المطلةةوا مةةن المحكمةةين حةةوج 

 الذنرات 
: تةم إسةناط بعةض الذنةرات وحةذف بعةض األداة بعد التحكىيم -0

وتكونةةةت: األدا  األولةةةى بحسةةةا: منيةةةاس منهةةةا وتعةةةديج بعضةةةها، 
:  األداة الثانيىىىىة( فنةةةةر ، وتكونةةةةت 14مةةةةن ) الةةةةتعلم المةةةةنظم ذاتيةةةةاً 

 ( فنر  00بحسا منياس  الدافعية الداخلية من )
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تطبيق األداة تم توزيع األداتين على عينة الدراسة بهدف  -0
 على العينة االستطالعية للتأكد من صدق البناء والثبات6

الةةذكور مةةن خةةالج  تىىم تطبيىىق األداتىىين علىىى عينىىة الطىىالب -.
  وتةةم توزيةةد األداتةةين وتطبينهةةا دلةةى دينةةة اإلنةةاث الباحةةث مبامةةر 

 من خالج النسم النسائي، وخ و ية اإلناث في تطبيأ األدا   
تةةةةم جمةةةةد االسةةةةتبانات وت ةةةةنيذها، وتذريةةةةع بياناتهةةةةا وتحليةةةةج  -3

ودةرض (، SPSSالنتةائ  باسةتخدام برنةام  التحليةج اإلح ةائي )
 التو يات النتائ  ومناقمتها، واستخالص النتائ  النهائية و 

 امتملت الدراسة دلى المتايرات التالية: متغيرات الدراسة:
ثانيىىىًا:    ) ذكةةةر، لنلةةةى(الجىىىنس المتغيىىىرات المسىىىتقلة: أواًل:  -

:)السةةةنة األولةةةى، السةةةنة اللانيةةةة، السةةةنة اللاللةةةة، السىىىنة الدراسىىىية
)كليةةةةات دلميةةةةة، كليةةةةات  التخصصىىىىات ثالثىىىىًا:السةةةةنة الرابعةةةةة(   

 لدبية( 
) الدافعيةة الداخليةة، مسةتوى الةتعلم المةنظم  التابعىة: المتغيرات -

 ذاتيًا( 
اسةةتخدم الباحةةث األسةةاليا والمعالجةةات  المعالجىىات اإلحصىىائية:

 اإلح ائية اآلتية:
 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .2

 استخدام تحليج التباين األحاد   .1
  استخدام اختبار ميذيه للمنارنات البعدية .3
  اا معامج ارتباط بيرسونحس .4

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
فيما يلي درض للنتائ  التي تم التو ج إليها بعد لن قام  

العالقة بين الباحث بجمد البيانات بواسطة لداتي الدراسة؛ " 
الدافعية الداخلية والتعلم المنظم ذاتيًا لدى طلبة الكلية 

ى في المملكة العربية التابعة لجامعة أم القر الجامعية بالقنفذة 
 ، وقام الباحث  بعرضها وفنًا ألسئلة الدراسة السعودية"

"ما مستوى التعلم المنظم ذاتيًا النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 
التابعة لجامعة لم النرى في لدى طلبة الكلية الجامعية بالننذذ  

ة لججابة دن السؤاج األوج من لسئل؟" المملكة العربية السعودية
الدراسة تم حساا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
والمستوى والرتبة لكج فنر  من فنرات منياس التعلم المنظم لطلبة 
الكلية الجامعية بالننذذ  التابعة لجامعة لم النرى في المملكة 

 ( النتائ  1العربية السعودية ، ويبين الجدوج )

واالنحرافات المعيارية والمستوى والرتبة لكج فنر  من فنرات منياس التعلم المنظم لطلبة الكلية  المتوسطات الحسابية: (1الجدوج )
 الجامعية بالننذذ  التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية السعودية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى التعلم 
 رتبة الفقرة المنظم

 11 متوسط 1.21 3.60 المادة قبل االمتحان بعدة أسابيع.   أبدأ بمذاكرة 1
 13 متوسط 1.18 3.53 أطرح أسئلة مثيرة أثناء المحاضرة لكي أتعلم أشياء جديدة. 2
 13 متوسط 1.18 3.53 اكتب مالحظات عن المناقشات التي تمت في المحاضرة. 3
 21 مرتفع 1.06 3.75 الكلية.أناقش بعض المعلومات مع صديقي ونحن في الطريق إلى  4
 21 مرتفع 1.11 3.85 أكرر الكلمات الصعبة حتى أحفظها.  5
 3 مرتفع 1.02 3.97 أقوم بأنشطة محددة حتى أصل إلى أهدافي . 6
 9 مرتفع 1.06 3.87 اطلب من زمالئي مساعدتي في المسائل الصعبة. 7
 2 مرتفع 1.08 4.07 أضع أهدافا لنفسي ثم أقسمها إلى أهداف فرعية. 8
 4 مرتفع 1.15 3.96 اكتب مالحظات عن سلوكي داخل المحاضرة. 9
 4 مرتفع 1.23 3.96 أقرا الموضوع عدة مرات حتى يثبت في ذهني . 10
 29 مرتفع 1.15 3.71 احدد الهدف الذي أريد الوصول إليه قبل البدء بالعمل . 11
 6 مرتفع 1.08 3.95 تواجهني . أعتمد على نفسي في حل المشكالت التي 12
 1 مرتفع 0.97 3.93 أستمتع في حل المشكالت الدراسية في الجامعة. 13
 9 مرتفع 1.04 3.87 أقوم بدراسة المادة عد مرات قبل االمتحان. 14
 1 مرتفع 1.01 4.06 أعتمد على نفسي بالقيام باألعمال الدراسية  دون مساعدة اآلخرين.   15

16 
ن بخربة إخوتي أو من لديه معرفة أكثر في فهم الموضوعات استعي

 24 مرتفع 1.12 3.77 الصعبة.

 9 مرتفع 1.19 3.87 أحدد الهدف الذي أريد الوصول إليه قبل البدء بالعمل. 17
 8 مرتفع 1.19 3.92 أغتنم أوقات فراغي في حل واجباتي الدراسية باالعتماد على ذاتي. 18
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 28 مرتفع 1.06 3.74 تابع الزمني لكل عمل أقوم به.أضع تصورا للت 19
 23 مرتفع 1.08 3.79 أتشوق في تعلم الموضوعات الدراسية الجديدة. 20
 21 مرتفع 1.12 3.76 أتفاعل مع المدرس أثناء سير المحاضرة . 21
 12 مرتفع 1.23 3.70 أواجه دراسة الموضوعات المعقدة بصبر وتأِن . 22
 12 متوسط 1.20 3.65 رس واسع االطالع والثقافة .أحب المد 23
 21 مرتفع 1.05 3.76 أعتمد على نفسي في حل األنشطة التعليمية . 24

 - مرتفع 78.0 28.3 المقياس الكلي 

( لن مسةتوى الةةتعلم 1يظهةر مةن النتةائ  الةوارد  فةي الجةدوج رقةم )
التابعةة لجامعةةة المةنظم ذاتيةًا لةةدى طلبةة الكليةةة الجامعيةة بالننذةةذ   

لم النةةرى فةةي المملكةةةة العربيةةة السةةعودية كةةةان مرتذعةةًا فةةي معظةةةم 
فنةرات المنيةاس وفةي المنيةاس الكلةي  كمةا لظهةرت النتةائ  الةوارد  

لضةد لهةدافا ( والتي ن ةها "8( لن الذنر  رقم )1في الجدوج رقم )
لنذسةةي لةةم لقسةةمها إلةةى لهةةداف فرديةةة" كانةةت لدلةةى الذنةةرات مةةن 

لدتمةد ( والتي ن ها "90) حسابي، تلتها الذنر  رقمحيث الوسط ال
 دلةةةى نذسةةةي بالنيةةةام باألدمةةةاج الدراسةةةية  دون مسةةةادد  اآلخةةةرين"

( 1( لن الذنةةر  رقةةم )1ولظهةةرت النتةةائ  الةةوارد  فةةي الجةةدوج رقةةم )
لطرح لسئلة ملير  للنةاء المحاضةر  لكةي لتعلةم لمةياء والتي ن ها "

"لكتةةةةا مالحظةةةةات دةةةةن ( والتةةةةي ن ةةةةها 0جديةةةةد " والذنةةةةر  رقةةةةم )
المناقمةةةات التةةةي تمةةةت فةةةي المحاضةةةر " كانتةةةا لدنةةةى الذنةةةرات مةةةن 

ويعةةةةز  الباحةةةةث هةةةةذه النتيجةةةةة إلةةةةى لن حيةةةةث الوسةةةةط الحسةةةةابي  
الطلبةةةة يتةةةوافر لةةةديهم الدافعيةةةة الذاتيةةةة التةةةي تةةةدفعهم نحةةةو تنظةةةيم 
لوقةةةات دراسةةةتهم، واالهتمةةةام بالواجبةةةات الملنةةةى دلةةةيهم ويطمحةةةون 

( 90( وفنةر  )8تنبلية، واحتلةت الذنةرات رقةم)لتحنيةأ لهةدافهم المسة
لدلةةى الذنةةرات لتتذةةأ مةةد النتيجةةة الكليةةة للمنيةةاس وذلةةك باالدتمةةاد 
دلةةةى الةةةنذس فةةةي الدراسةةةة وحةةةج الواجبةةةات، وتحنيةةةأ النجةةةاح فةةةي 

( 0( وفنةةةر  رقةةةم)1التخ ةةةص والحيةةةا ، بينمةةةا تةةةأتي الذنةةةرات رقةةةم )
دون االلتذةةات وذلةك للةتعلم واالسةةتذاد  المعتمةد  دلةى مةةرح المعلةم 

إلةةى الطرائةةأ التدريسةةية التةةي تمةةت فةةي المحاضةةر   وتتذةةأ نتةةائ  
 & Areepattamannil) مةةةد نتةةةائ  دراسةةةة هةةةذا السةةةؤاج

Freeman, 2008) وتختلف مد نتائ  دراسة ،.(Moneta & 
Spada, 2009) 

ذات داللةةة هةةج توجةةد فةةروأ النتىىائج المتعلقىىة بالسىىؤال الثىىاني: "
فةةي مسةةتوى الةةتعلم ( α  =5 50لةةة )إح ةةائية دلةةى مسةةتوى الدال

المةنظم ذاتيةًا لةةدى طلبةة الكليةةة الجامعيةة بالننذةةذ   التابعةة لجامعةةة 
لم النةةرى فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية ، تعةةزى لمتايةةرات السةةنة 
الدراسةةية والجةةنس والتخ ةةص؟" لججابةةة دةةن السةةؤاج اللةةاني مةةن 

فةةةةات لسةةةةئلة الدراسةةةةة تةةةةم حسةةةةاا المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واالنحرا
المعياريةةةة لتنةةةةديرات الطلبةةةة لمسةةةةتوى الةةةةتعلم المةةةنظم ذاتيةةةةًا لةةةةديهم 

لطلبةة الكليةة  حسا متايرات السنة الدراسةية والجةنس والتخ ةص
الجامعيةةة بالننذةةةذ  التابعةةةة لجامعةةةة لم النةةةرى فةةةي المملكةةةة العربيةةةة 

 ( هذه النتائ  0، ويبين الجدوج رقم ) السعودية

واالنحرافات المعيارية لتنديرات الطلبة لمستوى التعلم المنظم ذاتيًا لديهم حسا متايرات السنة  المتوسطات الحسابية: (0الجدوج )
 لطلبة الكلية الجامعية بالننذذ  التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية السعودية الدراسية والجنس والتخ ص

 عيارياالنحراف الم المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير المتغير

 السنة الدراسية

 2.41 3.82 84 أولى
 2.41 3.18 51 ثانية
 2.42 3.18 55 ثالثة
 2.12 3.86 101 رابعة

 2.46 3.18 160 ذكر الجنس
 2.41 3.86 131 أنثى

 2.49 3.81 178 علمية التخصص
 2.41 3.82 113 أدبية

د فةةةةروأ ( وجةةةةو 0يظهةةةر مةةةةن النتةةةةائ  الةةةةوارد  فةةةةي الجةةةةدوج رقةةةةم )
المتوسةةةةةةطات الحسةةةةةةابية واالنحرافةةةةةةات المعياريةةةةةةة ظاهريةةةةةةة بةةةةةةين 
الكليةةة الجامعيةةة بالننذةةذ  التابعةةة لجامعةةة لم النةةرى لتنةةديرات طلبةةة 

لمسةةتوى الةةتعلم المةةنظم ذاتيةةًا لةةديهم  فةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية
، ولمعرفةةة  حسةةا متايةةرات السةةنة الدراسةةية والجةةنس والتخ ةةص
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 ( هذه النتائ  4الجدوج رقم )اسةةةتخدام تحليةةةج التبةةةاين األحةةةاد ، ويبةةةين داللةةةة هةةةذه الذةةةروأ تةةةم 
الكلية الجامعية بالننذذ  التابعة لجامعة  نتائ  تحليج التباين األحاد  للمنارنة بين المتوسطات الحسابية لتنديرات طلبة: (4الجدوج )

 لديهم حسا متايرات السنة الدراسية والجنس والتخ ص لمستوى التعلم المنظم ذاتياً  لم النرى في المملكة العربية السعودية
 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 9842. 0532. 0.01146 3 0.03439 السنة
 1932. 1.707 3702. 1 3702. الجنس

 6492. 2082. 0.04505 1 0.04505 التخصص

فةروأ ( دةدم وجةود 4  الةوارد  فةي الجةدوج رقةم )يظهةر مةن النتةائ
فةةي مسةةتوى الةةتعلم المةةنظم ذاتيةةًا لةةدى طلبةةة ذات داللةةة إح ةةائية 

الكليةةةة الجامعيةةةة بالننذةةةذ  بالننذةةةذ   التابعةةةة لجامعةةةة لم النةةةرى فةةةي 
المملكة العربية السعودية حسا متايرات السنة الدراسةية والجةنس 

ى لن الطلبةةةة مةةةةن ويعةةةزو الباحةةةث هةةةةذه النتيجةةةة إلةةة والتخ ةةةص 
الذكور واإلناث متساوون في المنظم للتعلم ذاتيًا من حيث إقبةالهم 
دلةةى التعلةةيم، ويتةةوفر لةةديهم الدافعيةةة الداخليةةة نحةةو دراسةةتهم إلنةةاء 
المحاضةةرات الدراسةةية، وقةةابليتهم للمناقمةةات التةةي تةةدور مةةن قبةةج 
المحاضر وحسا المنرر الدراسي، ويمتلكون الندر  في الةرد دلةى 

المناقمةةةات بالمنهجيةةةة العلميةةةة المتبعةةةة  وتتذةةةأ نتةةةائ  هةةةةذه  تلةةةك

م(، وتختلةف 1591الدراسة مد نتائ  دراسةة لبةي جةادو والكسةاا)
 م( 1595مد نتائ  دراسة العلوان والعطيات )

"مةا مسةةتوى الدافعيةة الداخليةةة السىؤال الثالىىث: النتىائج المتعلقىىة ب
امعةة لم النةرى فةةي لةدى طلبةة الكليةة الجامعيةة بالننذةذ   التابعةة لج

 المملكة العربية السعودية ؟"
لججابةةةةة دةةةةةن السةةةةةؤاج اللالةةةةةث مةةةةةن لسةةةةةئلة الدراسةةةةةة تةةةةةم حسةةةةةاا 
المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافةةةات المعياريةةةة والمسةةةتوى والرتبةةةة 

لطلبةةةةة الكليةةةةة  لكةةةةج فنةةةةر  مةةةةن فنةةةةرات منيةةةةاس الدافعيةةةةة الداخليةةةةة
ملكةةةة العربيةةةة الجامعيةةة بالننذةةةذ  التابعةةةة لجامعةةةة لم النةةةرى فةةةي الم

 ( هذه النتائ  0السعودية ، ويبين الجدوج )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى والرتبة لكج فنر  من فنرات منياس الدافعية الداخلية لطلبة الكلية : (0الجدوج )

 الجامعية بالننذذ  التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية السعودية
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 رتبة الفقرة الدافعية

 8 مرتفع 1.19 4.03 لكي أتفوق أقوم بحل بواجباتي البيتية. 1
 21 مرتفع 1.18 3.92 لكي أبدو طالباً مجتهداً أعتمد على نفسي بحل التمارين الرياضية. 2
 28 مرتفع 1.19 3.82 التقاعس عن حل الواجبات يثير حفيظتي . 3
 22 مرتفع 0.98 3.95 حل واجباتي يزيد من حماسي للدراسة . 4
 24 مرتفع 1.03 3.91 أشعر بالضيق إذا تأخرت في حل واجباتي. 5
 3 مرتفع 0.99 4.18 حل األسئلة يسهل علّي فهم موضوع المحاضرة . 6
 14 مرتفع 1.14 3.73 ألزم نفسي بحل الواجبات البيتية . 7
 28 مرتفع 1.10 3.82 سعادتي بمعرفة حل األنشطة الالمنهجية البيتية . 8
 11 مرتفع 1.13 3.74 يزيدني بهجة وسروراً عند إنجاز مهماتي الوظيفية. 9
 6 مرتفع 1.12 4.06 أتشوق لحل األسئلة الصعبة . 10
 32 متوسط 1.17 3.59 حّل األسئلة الصعبة تزيدني ثقة بنفسي . 11
 18 متوسط 1.12 3.65 عر بالخجل من اآلخرين إذا لم أتمكن من حلها.أش 12
 19 متوسط 1.13 3.62 أتمتع بحل األسئلة والوقوف على حيثياتها . 13
 4 مرتفع 1.00 4.08 أحل األسئلة لعدم تعريض نفسي للمسألة . 14
 26 مرتفع 1.02 3.84 أحل واجباتي لقياس تعلمي في المقرر الدراسي. 15
 2 مرتفع 1.00 4.20 أتبع المنهجية العلمية في حل واجباتي البيتية . 16
 8 مرتفع 1.07 3.97 أنافس اآلخرين من المتفوقين عند حل واجباتي .  17
 1 مرتفع 0.94 4.05 يتطلب األمر مني االهتمام بواجباتي الصفية. 18
 12 مرتفع 1.29 3.76 اهتم بواجباتي الصفية حتى ال أتعرض لتوبيخ المدرس . 19
 11 مرتفع 1.33 3.67 اعتني بحل واجباتي الصفية ألشعر المدرس بأني مجتهد . 20
 11 مرتفع 1.26 3.71 أحب تعلم أشياء جديدة . 21
 34 متوسط 1.26 3.55 اشعر بالندم والحرج أمام زمالئي لعدم حل واجباتي . 22
وسطمت 1.20 3.61 ألني أجدها ممتعة ومفيدة. 23  32 
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 4 مرتفع 1.00 4.08 أحل واجباتي ألنها مفروضة علّي. 24
 26 مرتفع 1.02 3.84 أتمتع بتنوع واجباتي العلمية واألدبية . 25
 2 مرتفع 1.00 4.20 أشعر بضرورة الواجبات الصفية ألهميتها . 26
 8 مرتفع 1.07 3.97 لثناء ومدح مدرسي عندما أحل واجباتي الصفية . 27
 31 متوسط 1.11 3.54 انتقي أفضل الممارسات األخالقية في الكلية . 28
 16 مرتفع 1.23 3.68 أمارس السلوكيات الجيدة لفرضها علّي . 29
 11 مرتفع 1.22 3.74 اكسب حب اآلخرين عند ممارسة السلوك الجيد . 30
 21 مرتفع 1.11 3.92 أمارس السلوكات اإليجابية لمتعتي النفسية. 31
 21 مرتفع 1.15 3.86 ارتكب مخالفة نظامية لعدم ممارستي تلك السلوكيات . 32
 31 متوسط 1.22 3.60 أستاء من نفسي عند ارتكابي مخالفة سلوكية . 33
 33 متوسط 1.26 3.55 علّي االلتزام بالنظام لتكوين عالقات طيبة مع الزمالء. 34

35 
عرني بااالفخر واالعتاازاز قيااامي بممااارس الساالوكيات االيجابيااة يشاا

 12 مرتفع 1.27 3.80 بنفسي.

  مرتفع 7820 28.2 المقياس الكلي 

( لن مسةةتوى 0يظهةةر مةةن النتةةائ  الةةوارد  فةةي الجةةدوج رقةةم )
لةةةدى طلبةةةة الكليةةةة الجامعيةةةة بالننذةةةذ   التابعةةةةة  الدافعيةةةة الداخليةةةة

لجامعةةة لم النةةرى فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية كةةان مرتذعةةًا فةةي 
معظةم فنةةرات المنيةةاس وفةي المنيةةاس الكلةةي  كمةا لظهةةرت النتةةائ  

لتبةد والتةي ن ةها " 91( لن الذنةر  رقةم 0الوارد  في الجةدوج رقةم )
والتةي  11المنهجية العلمية في حةج واجبةاتي البيتيةة" والذنةر  رقةم  

ن ةةةها "لضةةةرور  الواجبةةةات ال ةةةذية لمةةةعر بأهميتهةةةا" كانتةةةا لدلةةةى 
ولظهةةرت النتةةائ  الةةوارد  فةةي  حسةةابي الذنةرات مةةن حيةةث الوسةةط ال

انتنةةةي لفضةةةج والتةةي ن ةةةها " 18( لن الذنةةةر  رقةةةم 0الجةةدوج رقةةةم )
والتةةةي ن ةةةها  11الممارسةةةات األخالقيةةةة فةةةي الكليةةةة" والذنةةةر  رقةةةم 

"لمعر بالندم والحرج لمةام زمالئةي لعةدم حةّج واجبةاتي" كانتةا لدنةى 
تيجةةة الذنةةرات مةةن حيةةث الوسةةط الحسةةابي  ويعةةزو الباحةةث هةةذه الن

يعتدون دلى لنذسهم فةي حةج واجبةاتهم ودراسةة مةوادهم ومنةرراتهم 
دون االدتمةةةاد دلةةةى اآلخةةةرين وذلةةةةك كةةةونهم اختةةةاروا التخ ةةةةص 
برضةةةةةا داخلةةةةةي دون ممارسةةةةةة ضةةةةةاوط مةةةةةن األهةةةةةج واأل ةةةةةدقاء 
وبالتةةةالي فهةةةم يرغبةةةون فةةةي إلبةةةات ذاتهةةةم وتحنيةةةأ النجةةةاح  وتتذةةةأ 

 ، 2000) نتةةةةةةةةةةةةائ  هةةةةةةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةد نتةةةةةةةةةةةةائ  دراسةةةةةةةةةةةةة 
Garcia&pintrich  واختلذت مد نتائ  دراسة ،).(Kaufman, 

Agars and Lopez-Wagner, 2008) 
ذات داللة "هج توجد فروأ النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: 

في مسةتوى الدافعيةة ( α  =5 50إح ائية دلى مستوى الداللة )
م الداخليةةة لةةدى طلبةةة الكليةةة الجامعيةةة بالننذةةذ   التابعةةة لجامعةةة ل

النةةةةرى فةةةةي المملكةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية تعةةةةزى لمتايةةةةرات السةةةةنة 
 الدراسية والجنس والتخ ص؟"

لججابةةةة دةةةن السةةةؤاج الرابةةةد مةةةن لسةةةئلة الدراسةةةة تةةةم حسةةةاا 
طلبةة الكليةة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتنةديرات 

الجامعيةةة بالننذةةةذ  التابعةةةة لجامعةةةة لم النةةةرى فةةةي المملكةةةة العربيةةةة 
لمسةتوى الدافعيةةة الداخليةة لةديهم حسةةا متايةرات السةةنة  لسةعوديةا

( هةةةةذه 1الدراسةةةةية والجةةةةنس والتخ ةةةةص، ويبةةةةين الجةةةةدوج رقةةةةم )
 النتائ  

الكلية الجامعية بالننذذ  التابعة لجامعة لم النرى في المملكة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتنديرات طلبة  :(1الجدوج )
 لمستوى الدافعية الداخلية لديهم حسا متايرات السنة الدراسية والجنس والتخ ص وديةالعربية السع

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير المتغير

 السنة الدراسية

 2.34 3.14 84 أولى
 2.36 3.83 51 ثانية
 2.42 3.84 55 ثالثة
 2.33 3.92 101 رابعة

 2.31 3.18 160 ذكر الجنس
 2.31 3.92 131 أنثى

 2.36 3.83 178 علمية التخصص
 2.31 3.84 113 أدبية
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( وجةةةةود فةةةةروأ 1يظهةةةر مةةةةن النتةةةةائ  الةةةةوارد  فةةةةي الجةةةةدوج رقةةةةم )
المتوسةةةةةةطات الحسةةةةةةابية واالنحرافةةةةةةات المعياريةةةةةةة ظاهريةةةةةةة بةةةةةةين 

لتنةديرات الطلبةة لمسةتوى الدافعيةةة الداخليةة لةديهم حسةا متايةةرات 

سةنة الدراسةية والجةةنس والتخ ةص، ولمعرفةة داللةةة هةذه الذةةروأ ال
( هةذه 2تم استخدام تحليةج التبةاين األحةاد ، ويبةين الجةدوج رقةم )

 النتائ  
طلبة الكلية الجامعية بالننذذ  التابعة لجامعة نتائ  تحليج التباين األحاد  للمنارنة بين المتوسطات الحسابية لتنديرات : (2الجدوج )
 لمستوى الدافعية الداخلية لديهم حسا متايرات السنة الدراسية والجنس والتخ ص ى في المملكة العربية السعوديةلم النر 

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0422. *2.778 3322. 3 9972. السنة
 0742. 3.208 3842. 1 3842. الجنس

 9722. 0012. 0.0001513 1 0.0001513 خصصالت

 (α  =5 50* داج دلى مستوى الداللة )
فةروأ ( دةدم وجةود 2يظهةر مةن النتةائ  الةوارد  فةي الجةدوج رقةم )

فةةةي مسةةةتوى الدافعيةةةة الداخليةةةة لةةةدى طلبةةةة ذات داللةةةة إح ةةةائية 
الكليةةةة الجامعيةةةة بالننذةةةذ  التابعةةةة لجامعةةةة لم النةةةرى فةةةي المملكةةةة 

سةةةةةعودية حسةةةةةا متايةةةةر  الجةةةةةنس والتخ ةةةةةص، فيمةةةةةا العربيةةةةة ال

فةةةةي ذات داللةةةة إح ةةةةائية فةةةةروأ وجةةةةود لظهةةةرت نتةةةةائ  الدراسةةةة 
مسةةةةةتوى الدافعيةةةةةة الداخليةةةةةة لةةةةةدى الطلبةةةةةة حسةةةةةا متايةةةةةر السةةةةةنة 
الدراسةةة  ولمعرفةةة داللةةة هةةذه الذةةروأ تةةم اسةةتخدام اختبةةار مةةيذيه 

 ( هذه النتائ  8للمنارنات البعدية، ويبين الجدوج رقم )
طلبة الكلية الجامعية بالننذذ  التابعة لجامعة لم النرى نتائ  اختبار ميذيه للمنارنة بين المتوسطات الحسابية لتنديرات : (8وج )الجد

 لمستوى الدافعية الداخلية لديهم حسا متاير السنة الدراسية في المملكة العربية السعودية
 رابعة ثالثة ثانية السنة
 *2.2662 - 2.9929 - 2.2881 - أولى
 2.2111 - 2.2221 - - ثانية
 2.2669 - - - ثالثة

 (α  =5 50* داج دلى مستوى الداللة )
ذات ( وجةود فةةروأ 8يظهةر مةن النتةائ  الةوارد  فةي الجةدوج رقةم )

فةةي مسةةتوى الدافعيةةة الداخليةةة لةةدى طلبةةة الكليةةة داللةةة إح ةةائية 
زو ويعةةة ل ةةةالل طلبةةةة سةةةنة رابعةةةة منارنةةةة بطلبةةةة السةةةنة األولةةةى 

الباحةةث هةةذه النتيجةةة إلةةى لن الطلبةةة فةةي السةةنة الرابعةةة قةةد درسةةوا 
كافةة المنةررات الدراسةية والمعتمةد  فةةي الخطةة الدراسةية لهةم طيلةةة 
لربد سنوات متتالية مما جعلت النتائ  ل الحهم كونهم مسرورين 
بنةةرا تخةةةرجهم مةةةن الكليةةةة ولةةديهم دافعيةةةة داخليةةةة داليةةةة لجقبةةةاج 

كة فةةةةي المناقمةةةةةات ال ةةةةةذية، واألنمةةةةةطة دلةةةةى الدراسةةةةةة والممةةةةةار 
الالمنهجيةةة والتةةي يةةةتم التخطةةيط لهةةا داخةةةج الكليةةة وخارجهةةةا دون 
توجيةةه مةةن قبةةج دضةةو هيئةةة التةةدريس نحةةو المنةةرر وتتذةةأ نتةةائ  

م(، ودراسةةةةةةة 1599هةةةةةةذه الدراسةةةةةةة مةةةةةةد نتةةةةةةائ  دراسةةةةةةة بنيعةةةةةةي )

(Komarraju, Karau and Schmeck, 2009)  وتختلةف
  (Selart,2008)مد نتائ  دراسة 

"هةج توجةد دالقةة ارتباطيةةة النتىائج المتعلقىة بالسىؤال الخىىامس: 
بةةةةين ( α  =5 50)ذات داللةةةةة إح ةةةةائية دلةةةةى مسةةةةتوى الداللةةةةة 

مسةتوى الةتعلم المةنظم ذاتيةًا ومسةتوى الدافعيةة الداخليةة لةدى طلبةةة 
الكليةةةة الجامعيةةةة بالننذةةةذ   التابعةةةة لجامعةةةة لم النةةةرى فةةةي المملكةةةة 

 ؟" العربية السعودية
لججابة دن السؤاج الخامس من لسئلة الدراسة تم حسةاا معامةج 
ارتباط بيرسون بةين مسةتوى الةتعلم المةنظم ذاتيةًا ومسةتوى الدافعيةة 

الكليةةةة الجامعيةةةة بالننذةةةذ  التابعةةةة لجامعةةةة لم الداخليةةةة لةةةدى طلبةةةة 
( هذه 1، ويبين الجدوج رقم ) النرى في المملكة العربية السعودية

 النتائ  
الجامعية بالننذذ   معامج ارتباط بيرسون بين مستوى التعلم المنظم ذاتيًا ومستوى الدافعية الداخلية لدى طلبة الكلية: (1دوج )الج

 التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية السعودية
 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون
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2.11* 2.222 

 (α  =5 50* داج دلى مستوى الداللة )      
( وجةةةود دالقةةةة 1يظهةةةر مةةةن النتةةةائ  الةةةوارد  فةةةي الجةةةدوج رقةةةم )

ارتباطيةةةة ذات داللةةةة إح ةةةائية بةةةين مسةةةتوى الةةةتعلم المةةةنظم ذاتيةةةًا 
ويعةزو الباحةث هةذه ومستوى الدافعيةة الداخليةة لةدى طلبةة الكليةة  

النتيجةةة إلةةى لن وجةةود توافةةأ بةةين المةةنظم ذاتيةةًا ومسةةتوى الدافعيةةة 
لمةةةًا لنهةةةم منبلةةةون دلةةةى الدراسةةةة بدافعيةةةة الداخليةةةة دنةةةد الطلبةةةة د

وحماسةة وذلةك لنبةةولهم فةي دراسةة الجامعةةة ولن العديةد مةن هةةؤالء 
الطلبةةةة قةةةةد قطعةةةوا مسةةةةافات طويلةةةة للو ةةةةوج إلةةةى مكةةةةان الكليةةةةة 
للدراسةةة، ولن الةةدافد كةةان داخليةةًا دنةةدهم ولنهةةم هةةم الةةذين اختةةاروا 
لو تلةةةك التخ  ةةةات سةةةواء كانةةةت دلميةةةة لو لدبيةةةة دنةةةد الةةةذكور 

اإلنةةةاث  وتتذةةةأ نتةةةائ  هةةةذه الدراسةةةة مةةةد نتةةةائ  دراسةةةة لبةةةي دةةةواد 
م(، وتختلةف مةد 1591م( ودراسة لبي جادو والكسةاا ) 1551)

 & Moneta)، ونتةةائ  دراسةةة (Selart,2008)نتةائ  دراسةةة 
Spada, 2009)  

هةج توجةد دالقةة ارتباطيةةة النتىائج المتعلقىة بالسىؤال السىىادس: "
بةةةةين  (α  =5 50) توى الداللةةةةةذات داللةةةةة إح ةةةةائية دلةةةةى مسةةةة

مسةتوى الةتعلم المةنظم ذاتيةًا ومسةتوى الدافعيةة الداخليةة لةدى طلبةةة 
الكليةةةة الجامعيةةةة بالننذةةةذ   التابعةةةة لجامعةةةة لم النةةةرى فةةةي المملكةةةة 
العربيةةةةةة السةةةةةعودية حسةةةةةا متايةةةةةرات السةةةةةنة الدراسةةةةةية والجةةةةةنس 

 والتخ ص؟"
سةاا معامةج لججابة دن السؤاج السادس من لسئلة الدراسة تةم ح

ارتباط بيرسون بةين مسةتوى الةتعلم المةنظم ذاتيةًا ومسةتوى الدافعيةة 
الجامعيةةةة بالننذةةةذ  التابعةةةة لجامعةةةة لم الداخليةةةة لةةةدى طلبةةةة الكليةةةة 

حسةةةةا متايةةةةرات السةةةةنة  النةةةةرى فةةةةي المملكةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية
( هةةةةذه 95الدراسةةةية والجةةةنس والتخ ةةةص، ويبةةةين الجةةةدوج رقةةةم )

 النتائ  

الجامعية بالننذذ  معامج ارتباط بيرسون بين مستوى التعلم المنظم ذاتيًا ومستوى الدافعية الداخلية لدى طلبة الكلية : (95الجدوج )
 حسا متايرات السنة الدراسية والجنس والتخ ص التابعة لجامعة لم النرى في المملكة العربية السعودية

 الداللةمستوى  معامل ارتباط بيرسون مستويات المتغير المتغير

 السنة الدراسية

 2.233 *2.133 أولى
 2.222 *2.131 ثانية
 2.222 2.114 ثالثة
 2.262 2.242 رابعة

 2.222 *2.311 ذكر الجنس
 2.124 2.229 أنثى

 2.223 *2.286 كليات علمية التخصص
 2.222 *2.318 كليات أدبية

 (α  =5 50* داج دلى مستوى الداللة )
( وجةةةود دالقةةةة 95مةةةن النتةةةائ  الةةةوارد  فةةةي الجةةةدوج رقةةةم ) يظهةةةر

ارتباطيةةةة ذات داللةةةة إح ةةةائية بةةةين مسةةةتوى الةةةتعلم المةةةنظم ذاتيةةةًا 
ومستوى الدافعية الداخلية لدى كج من طلبة السةنة األولةى وطلبةة 
السنة اللانية حسا متاير السنة الدراسة، ووجةود دالقةة ارتباطيةة 

لةةةتعلم المةةةنظم ذاتيةةةًا ومسةةةتوى ذات داللةةةة إح ةةةائية بةةةين مسةةةتوى ا
الدافعيةةةةة الداخليةةةةة لةةةةدى الطلبةةةةة الةةةةذكور حسةةةةا متايةةةةر الجةةةةنس، 
ووجةةود دالقةةة ارتباطيةةة ذات داللةةة إح ةةائية بةةين مسةةتوى الةةتعلم 
المنظم ذاتيًا ومستوى الدافعية الداخلية لدى كج من طلبة الكليات 

ويعةزو العلمية وطلبة الكليات األدبيةة حسةا متايةر التخ ةص   

احةث هةةذه النتيجةة إلةةى لن الطلبةة وممةةن لنهةوا المرحلةةة اللانويةةة الب
يتوجهةةةةةون إلةةةةةى دراسةةةةةة التخ ةةةةةص والةةةةةذ  يختةةةةةاره ممةةةةةا يكسةةةةةبه 
الكذايةةةةات الالزمةةةةة والتةةةةي تسةةةةادده مسةةةةتنباًل بعةةةةد التعيةةةةين، ممةةةةةا 
يحمسهم ويدفعهم لموا لة تعليمهم الجةامعي ويسةاددهم فةي ذلةك 

فةةي الدراسةةة، ويحذةةزهم تةةوفير كافةةة التسةةهيالت الماديةةة والمعنويةةة 
دلى التعلم وجود اختبارات قدرات وقياس بعد االنتهةاء مةن دراسةة 
التخ ةةص بكذةةاء  تمكةةنهم مةةةن التنةةدم إلةةى تلةةك االختبةةةارات دون 
االدتماد دلى اآلخرين، مما ظهةرت العالقةات االرتباطيةة ايجابيةة 
بةةين كافةةة المتايةةرات  وتتذةةأ نتةةائ  هةةذه الدراسةةة مةةد نتةةائ  دراسةةة 
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م(، وتختلةةةةف مةةةةد نتةةةةائ  دراسةةةةةة 1591ادو والكسةةةةاا ) لبةةةةي جةةةة
(Selart,2008) ونتةةائ  دراسةةة ،(Moneta & Spada, 

2009)  
بعد درض نتائ  الدراسة ومناقمتها، ينترح الباحث  التوصيات:

 التو يات اآلتية:
توظيف استراتيجيات الدافعية الداخليةة والةتعلم المةنظم ذاتيةًا فةي  -

  يةالعملية التعليمية التعلم
دنةةةد الةةةةدورات التدريبيةةةة للطةةةةالا والطالبةةةات لضةةةةبط دافعيةةةةتهم  -

الداخليةةةةة والخارجيةةةةة لالدتمةةةةاد دلةةةةى لنذسةةةةهم فةةةةي الدراسةةةةة وحةةةةج 
األنمةةةةةةةطة المرافنةةةةةةةة وتزويةةةةةةةدهم بالمهةةةةةةةارات والكذايةةةةةةةات األدائيةةةةةةةة 

 والمعرفية والعملية التطبينية 
تضةةمين كافةةة الخطةةط الدراسةةية مسةةاقات تعليميةةة تتطلةةا بنةةاء  -

  تدريبية في التعلةيم المةنظم تمكةنهم مةن النةدر  دلةى مواجهةة برام
 الممكالت وحلها بأفضج الطرأ  

دنةد الورمةةات التدريبيةة ألدضةةاء الهيئةة التدريسةةية فةي مختلةةف  -
التخ  ات العلمية واألدبية إلكسابهم المهةارات والكذايةات حةوج 

لار  دافعيته  م للتعلم تنديم المنظمات المتندمة ذاتيًا دند الطلبة وا 
ضةةةةرور  توظيةةةةف الخةةةةرائط المذاهيميةةةةة لترتيةةةةا األفكةةةةار الرئيسةةةةية 
للمنةةةررات التعليميةةةة وتهيئةةةة الطلبةةةة نحةةةو دمليةةةات الةةةتعلم الالحنةةةة 

 وتوفير البيئة اآلمنة إللار  الدافعية دندهم 
توفير كافة التسهيالت اإلدارية والمالية لتنظةيم األنمةطة المنهجيةة 

ظهار إبداداتهم والالمنهجية للطلبة ل نج م  واهبهم وا 
 :المراجع

العالقة بين م(  1591لبو جادو؛  الل؛ الكساا، دلي دبد الكريم  )
مستويات الدافعية لدى الطلبة المعلمين في كلية العلوم التربوية 

جامعة الزرقاء  –6 المجلة التربوية ولدائهم في التربية العملية
 36.-20، ص3األهلية، 

  دمةان : دار  الىتعلم أسسىو وتطبيقاتىوم(  1554لبو دةالم، رجةاء )
 المسير  للنمر والتوزيد والطبادة 

البنيةةةةةةةةةة العامليةةةةةةةةةة لمنيةةةةةةةةةاس الدافعيةةةةةةةةةة (  1551لبةةةةةةةةةو دةةةةةةةةةواد، فةةةةةةةةة  )
  دراسةةةةةة سةةةةةيكومترية دلةةةةةى دينةةةةةة مةةةةةن طلبةةةةةة (AMS)األكاديميةةةةةة 

ال ةةةةةةةةةةذين السةةةةةةةةةةادس والعامةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةدارس وكالةةةةةةةةةةة الاةةةةةةةةةةوث 
مشىىىىىىىىىق للعلىىىىىىىىىوم مجلىىىىىىىىىة جامعىىىىىىىىىة د )األونةةةةةةةةروا( فةةةةةةةةي األردن 

   429 -400(، 4+0) 10 التربوية،
مسةةةةةةةةةةةةةتوى الدافعيةةةةةةةةةةةةةة الداخليةةةةةةةةةةةةةة (  1595 )لحمةةةةةةةةةةةةةدبنيعةةةةةةةةةةةةةي، نةةةةةةةةةةةةةافز 

والخارجيةةةةة للةةةةةتعلم لةةةةدى طلبةةةةةة تخ ةةةةص معلةةةةةم  ةةةةف فةةةةةي كليةةةةةة 
جامعىىىىىىىىىة  –المجلىىىىىىىىىة التربويىىىىىىىىىة العلةةةةةةةةوم التربويةةةةةةةةةة الجامعيةةةةةةةةة، 

  28-11(، 1) الكويت6
: لةةى، دمةةان  الطبعةةة األو نظريىىات الىىتعلمم(  1550الزغةةوج، دمةةاد )

 دار المروأ للنمر والتوزيد 
  الدافعية، )محرر(، علم النفس العامم(  1554دالونة، مذيأ )

 .تحرير محمد الريماو ، دار المسير  للنمر والتوزيد، دّمان
 األردن 

م(  العالقةةةةة بةةةةين الدافعيةةةةة 1595العلةةةةوان، لحمةةةةد؛ والعطيةةةةات، خالةةةةد)
لةةةدى دينةةةة مةةةن طلبةةةة الداخليةةةة األكاديميةةةة والتح ةةةيج األكةةةاديمي 

مجلىىىىة ال ةةةةف العامةةةةر األساسةةةةي فةةةةي مدينةةةةة معةةةةان فةةةةي األردن  
  01-41، 98، 4الجامعة اإلسالمية، المجلد 

 علم النفس العىامم(  1551قطامي ، يوسف وددس، دبد الرحمن ) 
   الطبعة األولى  دمان : دار الذكر للطبادة 

  طبيقاتهىاالنظرية المعرفية االجتماعية وتم( 1554قطامي، يوسةف )
 الطبعة األولى، دمان دار الذكر 

  مكتبةةة علىىم الىىنفس التربىىوي والتفكيىىرم(  1555قطةةامي، يوسةةف  )
 الذالح للنمر والتوزيد، الكويت 

  علم النفس العامم(  1551قطامي، يوسف وددس، دبد الرحمن )
 األردن  .دار الذكر للطبادة والنمر، دمان
سيكولوجية التعلم   م(1555قطامي، يوسف وقطامي، نايذة )

 األردن  .  دار المروأ للنمر والتوزيد، دّمانالصفي
سىىىىيكولوجية الىىىىتعلم والتعلىىىىيم6 األسىىىىس م(  1559ملحةةةةم ، سةةةةامي )

  الطبعةةة األولةى  دمةان : دار المسةير  للنمةةر النظريىة والتطبيقيىة
 والتوزيد والطبادة 
  تسىىيكولوجية الدافعيىىة واالنفعىىاالم(  1552يةونس، محمةةد محمةةود )

 الطبعة األولى،دمان دار المسير  
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 عن المجال اإلدراكي( لدى طلبة جامعة مؤتة االستقالل-االعتمادالتصور العقلي وعالقته باألسلوب المعرفي)
 البيايضة أحمد ربيع غالب                   فؤاد طه طالفحة    

 وزارة التربية                            جامعة مؤتة                                                   
 المملكة األردنية الهاشمية

 01/9/4102تاريخ القبول:                                 5/6/4102تاريخ التسلم: 

وعالقته  2102-2102مستوى التصور العقلي لدى طلبة جامعة مؤتة في مستوى البكالوريوس السنة األولى للعام الدراسي  التعرف علىالدراسة إلى  هدفت   
( طالبًا وطالبة منن طلبنة الكلينات العلمينة واإلنسنانية، وا تينرت 233االستقالل عن المجال اإلدراكي(، تكونت عينة الدراسة من ) -باألسلوب المعرفي)االعتماد

 تبنار ة بشكل عشوائي طبقي على مستوى الكلية وعشوائي عنقودي على مستوى الشعب، ولتحقيق أهنداف الدراسنة تنم اسنت دام ا تبنار التصنور العقلني، واالعين
األولنى فنني وأظوننرت نتنائل الدراسنة أن مسنتوى التصنور العقلني لندى طلبنة السننة ، التحقنق منن مؤشنرات صندقوما وهباتومنا، وقند تنم األشنكال المتمنمنة الجمعني

، وتبين من تحليل النتائل إحصائيًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التصنور وغير دال إحصائياً  جامعة مؤتة جاء أعلى من المتوسط الفرمي
ى نوع الكلية، لصالح طلبة الكليات العقلي تعزى إلى النوع االجتماعي، كما أظورت النتائل وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التصور العقلي تعزى إل

نتمننون إلننى العلمينة، كمننا أظوننرت النتننائل  وجننود فننروق ذات داللننة إحصنائية فنني مسننتوى التصننور العقلنني تعننزى إلننى األسنلوب المعرفنني، لصننالح الطلبننة الننذين ي
تنندريس لطلبنة الكلينات اإلنسنانية تركنز علنى التصننور اسنت دام طنرق  و رجننت الدراسنة بعندص توصنيات أهمونااألسنلوب المعرفني المسنتقل عنن المجنال اإلدراكني، 

 .(التصور العقلي،األسلوب المعرفي،الت يل، طلبة الجامعةالكلمات المفتاحية: . )العقلي

Level of Mental Imagery and Its Relation to Cognitive Styles (Field Dependent-Independent) Within 
Mu’tah University Students 

Fuad Taha Talafha    Rabea Galeb Albayaidah 
Mu’tah University                                    Ministry of Education 

HKJ 
his study aimed at identifying the level of mental imagery and its relation to cognitive styles (field dependent-
independent) within Mu’tah University first year students at bachelor level. The study sample consisted of (733) 
students during the academic year 2021/2027, from both the human and scientific colleges. To achieve the 

objectives of the study two measures were used: a mental imagery scale and group embedded figures test (GEFT) were 
used to collect the needed data. The reliability and validity for these scales has been verified. The study ended with some 
results. First: the level of mental imagery within the first year students was higher than the proposed average, Second: 
there were no significant differences in the level of mental imagery due to gender, Third: there are statistical significant 
differences related to major and colleges in favor of scientific colleges in the mental imagery, Fourth: there are statistical 
significant differences in the cognitive styles in favor of field independent. The study recommended that teaching 
methods should be based on the mental imagery especially with the human college students. )Keywords: Mental 
Imagery, Cognitive Styles, Imagination, University Students). 

 
 طارها النظري وا  خلفية الدراسة 

فال الق يعد التصور العقلي من القوى التي أودعوا اهلل فينا، 
أو ر أي فكرص أو حادهة لكي يتصو وهب اإلنسان هذه النعمة 

، ليرى ال ير والسعادص، فلقد قال الشاعر ميلتون يءصورص أي ش
Milton  في وسع اإلنسان أن يتصور النعيم وهو مقيم في "

حيم وهو مقيم في النعيم" الجحيم، وبوسعه أيمًا أن يتصور الج
 (.02، ص2112)حجازي،

فسية األساسية وتعد عملية التصور العقلي إحدى العمليات الن
اإلنسان في سعيه نحو األفكار والتصورات، التي يلجأ إليوا 

واإلبداع،  االستطالعبحيث تتشكل لدينا عالمة مشتركة بين حب 
حيث مودت عملية التصور العقلي لإلنسان الوصول إلى حقائق 

لم يكن من الممكن إدراكوا عن طريق الحواس، فلوال التصور 
أن يستوعب وقائع التاريخ، أو يفوم  إنسان استطاعالعقلي ما 

الفنون والعلوم اآلداب، وأن يكسب عناصر الهقافة، ولوال التصور 
العقلي لما أصبح اإلنسان بوسعه أن يتأمل ويرسم ال طط 
والتصاميم الجديدص لم تلف جوانب الحياص، ويرجع له الفمل 

 نإوظوور المكتشفات والم ترعات، إذ الكبير في بلورص األفكار 
غايات وومع  ا تيارتصور العقلي توفر لإلنسان عملية ال
  لتحقيقوا. احتماالت

بالرغم أن الفالسفة والمفكرين القدماء أمهال أفالطون وأرسطو 
 العقلي، وغيرهم تعرموا إلى موموع التصور وسقراط وبيركلي

T 
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اآل ر أنكر  ومبعمموم أهميته في الحياص العقلية و حيث أكد بع
وجوده، إال أن المحاوالت الجادص لدراسته بطرق علمية موموعية 
بغية التعرف على طبيعته ودوره في العمليات العقلية جاءت 

 .متأ رص
نوعًا  بعّدهعلماء النفس المعرفيون بموموع التصور العقلي  واهتم
العمليات العقلية ذات العالقة بالعديد من األنشطة األ رى  من

الم والتفكير والتذكر وفوم اللغة والمحاكمة العقلية وتكوين كاألح
 عّدهالحديث عن التصور العقلي بوبالرغم من سوولة  المفاهيم،

أحد العمليات العقلية، إال أن هناك صعوبة في إيجاد تعريف 
 (.093، ص2113وامح ومحدد له)الزغول والزغول، 

 مفهوم التصور العقلي 
شرية يفتقدها الجماد والنبات، والتصور إن التصور العقلي ملكة ب

العقلي يربط بين المامي والحامر والمستقبل، فنوعية تصوراتنا 
للواقع هي التي تؤهر فينا نفسيًا ومعنويًا، وهي التي تحدد نوعية 
سلوكياتنا تجاه الواقع، فالسلوك يحكمه التصور العقلي للواقع 

 والمتوقع واستيعاب ما قد وقع.
فتصور ش ص ما لموقٍف معين ال يتطابق أبدًا مع تصور 
ش ص آ ر لنفس الموقف، ولكن من الممكن أن يتفقا على 

في  ا تالفاتتصور الموقف بشكٍل عام مع التأكيد بوجود 
التفاصيل لتصور ذلك الموقف، فالتصور العقلي ي تلف من 
ش ٍص إلى آ ر واألشياء التي يسول على الفرد تصورها، يسول 

 .(49، ص0999ويقل ال الف حولوا )مكروم، لتعامل معوا ا
وتعد الوظيفة الحقيقية للتصور العقلي إعداد الفرد لتشغيل 
نجاز أفعال في العالم ال ارجي، وبذلك  منبوات  ارجية إدراكية وا 
فإن التصور العقلي يساعد الفرد في اإلعداد لنننمنننواجنننونننة 

النننفنننعنننلني النننذي كننناننننت تننندور حننننولنننه عننننمنلنننينننة النننمنننوقنننف 
 (.153، ص2113النننتننصنننور النننعنننقنننلي )أنندرسنون، 

تم تناول مفووم التصور العقلي من قبل العديد من العلماء حيث 
 عرف مفووم التصور العقلي بالعديد من التعريفات.

بأنه تمهيل عقلي لشيء  (Solso,2000, p.144) سولسو عرفه
ويتممن التعريف العام للصور البصرية  أو حدث غير موجود،

 والصور المتكونة من إحساسات أ رى.

عملية عقلية عليا تقوم  بأنه (20، ص2116وعرفته )حجازي،
بحيث  على أساس إنشاء عالقات جديدص من ال برات السابقة،

 من قبل. فيوا برص في صور وأشكال جديدص ليس للفرد  تنظموا
( بأنه قدرص الفرد على 22، ص2101كما عرفه )عبد الوادي،

تصور األشياء واألدوات تصورًا مرئيًا في الم يلة، وهو عملية 
صوٍر حسيٍة م تلفة، وأحداث من الحياص  السترجاععقلية 

 يدص.المامية وتممينوا وتشكيلوا لصور ورسوم وأحداث جد
ومن  الل مراجعة التعريفات التي تناولت مفووم التصور 

العمليات العقلية،  إحدىي، يمكن لنا أن نعرفه على أنه العقل
من ال برات  معلومات وصور استرجاعالتي تمكن الفرد من 

 نتل عنواالمامية، بحيث يدمجوا وينشئ بينوا العالقات، مما ي  
 الفرد من قبل. ي تبرهاجديدص أو أحداث لم  صور

( إلى  نمطين من أنماط 013، ص2101تشير )السلطاني، و
 التصور العقلي هما:

. التصور العقلي ال ارجي: وهنو أن يستنحنمننر النفننرد الننصنورص 0
 اً سينمائي اً يشاهد شريط    الننذهننية ألداء شن نص آ ر، وكأنه 

 لتعامل ذلك الش ص مع موقف أو حدث ما.
الفنرد الصنورص  استحمار قلي الدا لي: وهوالع. التصور 2

كنتسابنونا اسبنق لنه      معينة أحنداثالنذهننية ألداء منونارات أو 
أو مشاهدتوا أو تعلموا، فوي نابعة من دا له من  الل  براته 

 ال اصة.
دون غيرها من والتصور العقلي ال يعتمد فقط على حاسة 

در من الحواس مجتمعة كبر قأ، ولكن يجب أْن يشمل الحواس
وعلى الرغم من ، العقلي حتى يمكن تحقيق التكامل في التصور

في عملية التصور العقلي،  أساسياً  البصر تشكل جانباً  أن حاسة
 أو الحواس، ىحدإيتممن التصور العقلي  أننه يمكن أ إال

تركيبات  أوالسمع  أومهل اللمس  األ رىمجموعة من الحواس 
 في عملية التصور العقلي ال جميع الحواسستعمامنوا، ويفمل 

 (.01، ص2112)عراك، ذلك أمكنكلما 
( فلقد ذكرت بأن للتصور العقلي 222ص  ،2112أما )دروزص، 

 العديد من الفوائد أهموا:
يجعل من المادص الصعبة غير المألوفة، مادص سولة مألوفة  -0

 يسول على الفرد تعلموا. 
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معاني جديدص على األفكار يساعد المتعلم على  لق  -1
المدروس، إذ إنه يساعد  النص المتعلمة، غير التي وردت في

 المتعلم على الربط بين التعلم السابق والتعلم الجديد. 
 استرجاعيننساعنند عنلنى تنحسين ذاكرص النمتعنلم، وينسونل  -2

 وكلي. سريع  النمعنلومنات النمتعلنمنة بنشكل
فوناك العديد من  ،النظريات المفسرص للتصور العقلي في مجالو 

  : ما يليوأهم هذه النظريات  هذه النظريات
 اسجاع معلومات العقل عن طريق الحو نظرية استر  -0 

وتعد هذه  (Niel,1987, p.234وصاحب هذه النظرية هو نيل)
النظرية من أحدث النظريات التي فسرت التصور العقلي، وأشار 
فيوا إلى أن المعلومات المستلمة من قبل الحواس يمكن أن تتأهر 
وتتغير، ألن ما تستلمه الحواس من معلومات هي ليست 

في كالحقيقة، فالفرد إذا ما نظر إلى جبل ما ورسم صورص له 
من المعلومات، فستبدو يناه به زودته ععقله، فإنه من  الل ما 

الصور المتكونة في عينه ليست كصورص الجبل الحقيقية، وذلك 
ألن الفرد يمكن أن ينظر إلى الجبل من جوة معينة، وفي حالة 

 معينة وهنا ست تلف الصورص من ومع إلى آ ر. 
كما أشار نيل في نظريته أن التصور موجود دائمًا مع الفرد، 

سمع ش ص ما هو إال تصور، ويمكن  فوجود نغمة تدور في
تصورية لما يتصوره  مدركاتن هذه التصورات عبارص عن إالقول 

الفرد من أنه يشم أو يتذوق أو يسمع، فوو غير موجود أساسًا 
 ن هذا اإلدراك يكون بشكل تصور.إإذ  ،لكي يدرك
، فوو اإلحساساتلى أن التصور يعتمد على إ ل(ني)ويؤكد 

وال يملك جزءًا أو أشكااًل حسية،  يءأي شيستطيع التعامل مع 
 فالتصور يستمد عناصره من الوجود لتركيبوا تركيبًا جديدًا.

 نظرية النشاط اإلدراكي -4
المشار إليه في )رشاد، Nisier وصاحب هذه النظرية نيسر

(، وتشير هذه النظرية إلى أن الصورص العقلية 22، ص2102
مهل اإلدراك ذو طبيعة هي عملية تلقائية مباشرص، فالصور 

مكانية، وتفترض بأن الدماغ يلتقط المعلومة الهابتة من البيئة بما 
يتفق مع ما يتوقعه الفرد من رؤية في سياق معطى له، إال أنه 
يمكن أن يستهير مهل هذه العمليات على أساس التنبؤ اإلدراكي، 
 فينتل تصورات عقلية من  الل المقارنة بين المعلومات الواردص

 .من البيئة ال ارجية والم ططات التي كونوا مسبقاً 

 نظرية التكافؤ الوظيفي لكوسلين -3
 (Kosslyn and Ball ,1987, p.52وبول ) افترض كوسلين

ن التفكير بالصور يرتبط بالوسط المكاني البصري الذي يحتوي بأ
على الكهير من المعلومات الكهيرص، والتي تسوم في تكوين 

، والنموذج الذي قدمه وطوره قام على أساس من الصور العقلية 
، إذ يوجد مل الدماغ البشري وعمل الكمبيوترالمشابوة بين ع
للمعلومات في الدماغ يفيدان في تكوين الصور  م زونان دائمان

جزء منوا في لمعلومات تتعلق بكيفية تكوين صور كاملة أو 
تشتمل على ، أما الملفات االفترامية فوي الوسط المكاني الحسي

معلومات  اصة بالمعنى، وهناك عالقة  اصة موجودص بين 
ملفات الصور والملفات االفترامية، كذلك أشار كوسلين إلى أن 
التصور العقلي ليس قدرص حيوية ولكنوا مجموعة من القدرات 

أجزاء كهيرص لصورص المتميزص، مهل تدوير الصور ومعانيوا وتجميع 
د أن يكون مرتفعا في إحدى هذه األفرا واحدص، ويمكن لبعض 

 القدرات ومن فما في قدرات أ رى.
 نظرية الترميز الثنائي المزدوج 4-
أن المعلومات يتم  إلى ((Paivio,1971, p.453بافيو يشير

رابطين ت زينوا في الذاكرص طويلة المدى وفق نظامين مت
ن في الوقت نفسه، فالنظام األول ومعقدين، إال أنوما مستقال

بما يسمى)الترميز اللغوي أو اللفظي( وهو م صص  يعرف
لمعالجة وتمهيل المعلومات اللفظية والمرئية وفق تسلسل معين، 
أما النظام الهاني فيعرف بما يسمى)الترميز الت يلي( وهو 
مت صص بنقل المعلومات المكانية والفراغية كما أنه أشار إلى 

 أن كال النظامين يمتلكان صفات منظمة.
ار بافيو أن المعلومات في النظام اللفظي تكون مرتبة كما أش

ن الترتيب يكون بشكل متوازأكهر منوا في النظام المكا ، ني، وا 
أما المعلومات في النظام المكاني فوي مرتبة ومتتابعة ولكنوا 

، ويؤكد على أن النظامين من الممكن أن منظمةت مع لعمليات 
 ة.يتوحدا في إنتاج عمليات م تلفة ومعين

( إلى ظوور وجوة 202، ص2113ويشير )الزغول والزغول،
ونظرية  االفتراميةبين النظريات  االتفاقنظر توفيقية نتيجة عدم 

المعلومات  فيوالمزدوج حول الطريقة التي ت زن الترميز الهنائي ا
في الذاكرص طويلة المدى، والكيفية التي يتم من  اللوا التفكير 

 ت بالفرمية العاملة.في الذاكرص وتذكرها، عرف
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وتتممن هذه الفرمية أن الذاكرص طويلة المدى تشتمل فقط على 
شبكات من التمهيالت المجردص، والتي تأ ذ شكل افترامات 
فت زن المعلومات جميعوا فيوا بالشكل نفسه، وتقترح وجود 
نظامين م تلفين من أنظمة )الذاكرص قصيرص المدى( أي 

 ر لفظي ووفقًا لوذا األساس فقد )العاملة(، أحدهما بصري واآل
نظرية  افتراماتحاولت هذه الفرمية التوفيق إلى حد معين بين 

األ رى، إذ تؤكد وجود شكل واحد  االفترامية)بافيو( والنظريات 
للتمهيل المعرفي في الذاكرص طويلة المدى، ونوعين من التنشيط 

 ر للمعلومات في الذاكرص قصيرص المدى، أحدهما صوري واآل
 لفظي.

 مفهوم األساليب المعرفية 
التي تحظى باهتمام  المعرفية من المواميع المومة األساليبتعد 

تعكس الفروق  ألنواالم تصين في مجال علم النفس المعرفي 
 األساليبالفردية في عمليات تناول المعلومات ومعالجتوا، وتمهل 

في عمليات تناول  األفرادالمعرفية طرق التفكير المفملة من قبل 
المعلومات ال ارجية من حيث استقبالوا ومعالجتوا وتنظيموا 

Riding and Rayner,1998, p.347));   إلىفوي تشير 
المواقف  األفراد من  اللواالفروق الفردية في الكيفية التي يدرك 

كرون من  اللوا بمهل هذه والطريقة التي يف والحوادث ال ارجية
 المواقف.
المعرفي  األسلوبإلى أن  (Miller,1987, p.253)ميلرويشير 

بالهبات النسبي في تنظيم  هو عبارص عن نمط األداء الذي يتميز
 الفرد. إدراك

( بأنوا كيفية إدراك الفرد 032، ص0992ويعرفوا )الحنفي،
 للمواقف الم تلفة وما بوا من تفميالت.

لمعرفية ( فيعرف األساليب اGulford,1997, p.78أما جيلفورد)
على أنوا وظائف موجه للسلوك اإلنساني، تتمهل بعدد من 

 عّدهاالموابط المعرفية باإلمافة إلى  القدرات المعرفية أو
سمات تعبر عن بعض مكونات الش صية االنفعالية واالجتماعية 

 والعقلية.
( األساليب المعرفية على 021، ص2101ويعرف )عبد الوادي،

للبيئة  إدراكهأنوا العمليات التي يست دموا الفرد في تصنيف 
ا للمهيرات والنول الذي فيووتنظيموا، أو الطرق التي يستجيب 
 يسلكه في السيطرص عليوا وتوجيووا.

ومن  الل تعريفات مفووم األساليب المعرفية، يمكن لنا أن 
ق تفكير مفملة، والتي يتم نعرف األساليب المعرفية بأنوا طر 

اللجوء إليوا من قبل األفراد، وذلك لمواجوة موقف ما، والتي 
تتسم بالهبات النسبي مما يعطيوا القدرص على التنبؤ بسلوك األفراد 

 في المستقبل.
متعددص من  ك العديد من التصنيفات التي عرمت أشكاالً وهنا

وا التعامل مع األساليب المعرفية التي يحاول األفراد من  الل
مواقف الحياص الم تلفة، وفي تفسير مكونات الش صية والتعرف 
على األساليب التي تساعد الفرد على فوم أشكال السلوك 

  .اإلنساني
ويعود تعدد هذه األصناف من األساليب المعرفية، إلى تعدد 
التصورات النظرية التي تعرمت لمفووم األساليب المعرفية، 

يم األ رى ذات العالقة كاإلستراتيجيات المعرفية وعالقتوا بالمفاه
 والتفميالت المعرفية والتحكم المعرفي.

( إلى العديد من 299-296ص ،2112)العتوم،يشيرو 
 التصنيفات لألساليب المعرفية وهي كالتالي:

: ويشير عن المجال اإلدراكي االستقاللفي مقابل  االعتماد 1-
الموجودص بين األفراد  الل  هذا البعد إلى مدى الفروق الفردية

مواقف تفاعلوم مع ال برات والمواقف المحيطة بوم، حيث يشير 
وتكن إلى إمكانية تصنيف األفراد إلى فئتين، األولى تستطيع 
التعامل مع العناصر ذات العالقة بالموقف بشكل منفصل عن 

حيث  المجال اإلدراكي أي القدرص على تمييز الصورص عن ال لفية،
 ن عن المجال اإلدراكي.يهؤالء األفراد المستقليسمى 

يستطيعون التعامل مع  أما الفئة الهانية، فتصف األفراد الذين ال
، معهالموموع المدرك بصورص مستقلة عن العناصر المتصلة 

 .المجالحيث يطلق على هؤالء األفراد المعتمدين على 
يتباين األفراد في مدى إقبالوم  المغامرة في مقابل الحذر: -2

على الم اطرص و المغامرص لتحقيق أهدافوم و طموحوم و يتوزع 
األفنراد في هذا التوجه إلنى نوعنين، األول لنديه الرغبة فني 
النمغامرص و تحدي المجوول لتحقيق أهدافوم، بينما يسعى النوع 

بات في الهاني من األفراد إلى الحذر واليقظة، وال يبدون أي رغ
تحدي المجوول وتجريبه، بل يفملون المواقف التي تتميز 

 بالواقعية واأللفة والتقليدية.
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يتعلق هذا األسلوب بالفروق بين السطحي مقابل المتعمق:  -2
األفراد في كيفية استيعاب الذاكرص للمهيرات المتتابعة، يتميز 
األفراد في األسلوب المعرفي السطحي بصعوبة استرجاع 

ومات الم زنة في الذاكرص بصورص مطابقة لما حدث أو كما المعل
من  االستفادصتم ت زينه لديوم، حيث يجدون صعوبات في 

المعلومات المتشابوة، فيتعاملون مع المعلومات الحامرص دون 
البحث في األحداث وال برات المامية الم زنة في الذاكرص، أما 

تعمق، فوم أقل عرمة األفراد الذين ينتمون لألسلوب المعرفي الم
للتشتت و يستطيعون التعامل مع المواقف الحامرص من  الل 
ربطوا بالمواقف المشابوة والم زنة في الذاكرص نتيجة ال برات 

 السابقة.
: ويميز هذا األسلوب تحمل الغموض في مقابل عدم التحمل -2

المعرفي بين فئتين من األفراد حسب درجة تحمل الغموض في 
لتحمل المواقف  االستعدادلمهيرات البيئة، األولى لديوا المواقف وا

الغاممة والمواقف غير المألوفة والغريبة، والهانية تفمل التعامل 
مع المواقف المألوفة والتقليدية وال تتحمل التعامل مع أي موقف 

 .ي رج عن قاعدص األلفة والشيوعأو مهير 
ب المعرفي : يرتبط هذا األسلو المتشدد في مقابل المرن -1

بالفروق بين األفراد في أسلوب تعاملوم مع المتناقمات المعرفية 
إلى  االنتباهالمتوفرص في موقف ما، من حيث مدى قدرتوم على 

المهيرات المرتبطة بذلك الموقف وعزل المهيرات المشتتة لنشاطوم 
واستجاباتوم، لذلك فإن األفراد الذين ينتمون إلى األسلوب 

المشتتات  لمرن يتميزون بقدرتوم على فصلالمعرفي المبط ا
مة والجوهرية، مما ينعكس إيجابًا على وموعزلوا عن األفكار ال

 معالجتوم للمعلومات واستجاباتوم.
أما األفراد الذين ينتمون إلى األسلوب المعرفي المبط المتشدد، 

للمهيرات الجوهرية المرتبطة  االنتباهفيتميزون بعدم قدرتوم على 
نتيجة لعدم قدرتوم على عزل تأهير المشتتات األ رى،  بالموقف

 مما ينعكس سلبًا على معالجاتوم المعرفية واستجاباتوم.
: ويتعلق هذا المتأمل في مقابل المتسرع أو المندفع -6

نحو المواقف الم تلفة، فيميل األفراد  االستجابةاألسلوب بسرعة 
الذين ينتمون لألسلوب المعرفي المتأمل، إلى التروي والتفكير 

 اطئة،  باستجاباتالقيام  احتماليةبشكل عميق، مما يقلل من 
 ويتميزون  بموارات عالية في مجال التفكير الناقد والتأملي.

: ويرتبط هذا األسلوب بدرجة التعقيد في مقابل التبسيط -3
تعقيد نمط التفكير المست دم عند التعامل مع المهيرات والمواقف 
الحياتية الم تلفة، ويميل األفراد الذين ينتمون لألسلوب المعرفي 

على المعالجات الحسية أكهر  باالعتمادالذي يتميز بالتبسيط، 
ليلي، في من المجردص، واإلدراك الشمولي بداًل من اإلدراك التح

حين يتميز األفراد الذين ينتمون لألسلوب المعرفي الذي يتميز 
على أنماط التفكير العليا كالتفكير المجرد  باالعتمادبالتعقيد، 

 والتحليلي للموقف وعناصره الم تلفة.
: ويرتبط هذا األسلوب بالفروق التركيز مقابل السطحية -2

ته، فيتميز األفراد الذين وشد االنتباهالفردية بين األفراد في درجة 
ينتمون لألسلوب المعرفي التركيز، بوموح األهداف ودرجات 

وعدم التعجل في الحل أو المعالجة  االنتباهعالية من تركيز 
القرارات، أما األفراد الذين ينتمون  ات اذأو  االستجابةالمعرفية أو 

 لألسلوب المعرفي السطحي، فيتميزون بالسرعة والنظرص السطحية
من حيث مدته وعدد المهيرات التي يتم  االنتباهلألمور وميق 

 متابعتوا، مما يجعل ردود فعلوم وقراراتوم متسرعة و اطئة.
: ويتعلق هذا النمط بأسلوب تعامل الشمولية مقابل القصور -9

األفراد مع الموقف من حيث التركيز على جمنيع جننوانبننه بشننكل 
عننض جننوانبه على حننساب جنوانبننه شمننولي أو النتركيز عننلى ب

األ رى، ويتميز األفراد الذين ينتمون لألسلوب المعرفي 
الشمولي، بالقدرص على تحمل المتناقمات والتعددية والتعامل 
معوا ومعالجتوا واالستجابة لوا بفعالية عالية، أما األفراد الذين 

قدرتوم ينتمون لألسلوب المعرفي غير الشمولي، فيتميزون بعدم 
على تحمل التناقض والتعددية، ويركزون على جوانب من 
الموقف على حساب الجوانب األ رى، مما ينعكس سلبًا على 

 أدائوم.
سيطرة النمط الدماغي األيمن في مقابل النمط الدماغي  -01

: تشير نتائل الدراسات إلى أن الجانب األيسر من الدماغ األيسر
ي تص بمعالجة المعلومات، من يتميز بأنه تحليلي وعقالني و 

 طي تتابعي، لذلك تظور  الل ربط األجزاء بالكل بشكل 
فعاليته لدى األفراد الذين ينتمون لوذا األسلوب المعرفي، في 
معالجة المعلومات اللفظية وترميز اللغة واألرقام والتتابعات 

 الزمنية والرقمية والتحليل المنطقي الكلي.
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ون لسيطرص الجانب األيمن من الدماغ، أما األفراد الذين ينتم
فيميلون إلى تركيب األجزاء ومعالجة المعلومات بالتوازي، أو 
بشكل متزامن من  الل التعرف على العالقات بين األجزاء 
المنفصلة، ويميلون إلى التعلم الكلي ويحبون الصور والرسومات 

مون ويركزون على ال برات ال ارجية البصرية والمكانية، ويست د
 الحدس أكهر من العقالنية والمنطق.

أسلوب االستقالل في مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي  دّ ويع
، من أكهر األساليب المعرفية (Witken)الذي طوره ويتكن

يصف  األسلوبن هذا ، وألمن قبل الباحهين بوذا المجال اهتماماً 
األفراد إلى  أن نقسميمكن لنا  حيث ، األفرادالفروق الفردية بين 

فئتين، األولى تستطيع التعامل مع العناصر ذات العالقة 
درص على بالموقف بشكل منفصل عن المجال اإلدراكي أي الق

يتميزون بقدرتوم على  أنوم؛ بمعنى تمييز الصورص عن ال لفية

مى هؤالء األفراد س  ي  حيث  ،إجراء عملية التصور العقلي
 ن عن المجال اإلدراكي.يالمستقل

يستطيعون التعامل مع  ما الفئة الهانية، فتصف األفراد الذين الأ
؛ معهقلة عن العناصر المتصلة الموموع المدرك بصورص مست
، حيث عملية التصور العقلي إجراءبمعنى أنوم غير قادرين على 

، ومن هنا ركزت يطلق على هؤالء األفراد المعتمدين على المجال
 األسلوبالدراسة على ربط متغير التصور العقلي مع متغير 

دون  اإلدراكيالمعرفي االعتماد مقابل االستقالل عن المجال 
 المعرفية السابقة الذكر. األساليبغيره من 

(  صائص األفراد 021، ص 2102يل ص )إبراهيم،و 
المجال  ل عنالمنتمين لألسلوب المعرفي االعتماد مقابل االستقال

 (.0اإلدراكي كما هو مومح في الجدول)

 المجال اإلدراكي  صائص األفراد المنتمين لألسلوب المعرفي االعتماد مقابل االستقالل عن :(2جدول )
 اإلدراكيخصائص األفراد المعتمدين على المجال  اإلدراكيفراد المستقلين عن المجال خصائص األ

ورة مستقلة عن المدرك بصيستطيعون التعامل مع الموضوع 
 .العناصر المتصلة معه

 يمكنهم التعامل مع المواقف المعقدة التي تحتاج إلى إعادة تنظيم.
 سريعو الغضب والتمرد.

 يميلون إلى األعمال ذات الطبيعة التكنولوجية والعلمية.
 أقل تخوفاً من العزلة.

 ر.أكثر استقالالً واكتفاء بأنفسهم في حل ما يصادفهم من أمو
 .االجتماعيةأكثر فردية ورفضاً للمسايرة 

ورة مستقلة عن العناصر يستطيعون التعامل مع الموضوع المدرك بص ال
 .المتصلة معه

 يصعب عليهم تنظيم المواقف الغامضة أو التي تحتاج إلى تنظيم.
 أكثر هدوءاً وحساسية.

 .االجتماعيالمواد ذات المحتوى  اختياريميلون إلى 
 

 من العزلة. أكثر تخوفاً 
 أقل استقالالً واكتفاء بأنفسهم في حل ما يصادفهم من أمور.

 .االجتماعيةأقل فردية ورفضا للمسايرة 
 

صمم هالهة  (ويتكن)أن ب( 93، ص0992يشير )الجابري،و 
 -االستقاللمواقف حسية إدراكية لقياس األسلوب المعرفي)

 عن المجال اإلدراكي( وهي: االعتماد
(: ويودف Body Adjustment Testتعديل الجسم) ا تبار -0

إلى معرفة كيفية إدراك الفرد لمومع جسمه في  اال تبارهذا 
الفراغ، حيث يطلب من المفحوص الجلوس على كرسي دا ل 
غرفة مائلة ويطلب من المفحوص أن يعدل ومع جسمه في 

ة هابتة دائمًا، وأشارت نتائل التجربة رأسي بينما تكون الغرف اتجاه
إلى أن األفراد المعتمدين على المجال اإلدراكي يقومون بتعديل 

ن عن ميل الغرفة، أما األفراد المستقلو  اتجاهومع الجسم في 
المجال فيقومون بتعديل ومع الجسم بحيث يصبح رأسي دون 

 لميل الغرفة. اعتبار

(: Rod and Frame Restالمؤشر واإلطار) ا تبار -2
ويطلب من المفحوصين الجلوس في غرفة مظلمة في مواجوة 
إلطار مربع مميء ومائل وبدا له مؤشر مميء ومائل، حيث 

 رأسي بينما يبقي اتجاهيطلب منه تعديل ومع المؤشر في 
أن األفراد  اتمحاإلطار في ومعه الطبيعي المائل، وقد 

مائل  اتجاهالمعتمدين على المجال اإلدراكي يمعون المؤشر في 
زوايا اإلطار لتحديد  اتجاهمع ميل اإلطار معتمدين على 

إلدراكي إلى ن عن المجال اؤشر، بينما يميل األفراد المستقلو الم
منه دون مراعاص  في ومع رأسي أو قريبتحريك المؤشر ليكون 

 دين بذلك على إحساسوم الدا لي.درجة ميل اإلطار ومعتم
- Figure Embedded Testاألشكال المتممنة) ا تبار -2

FET حيث واست داماً شيوعًا  اال تبارات(: وهو من أكهر ،
يعرض على المفحوص شكل هندسي بسيط لفترص من الزمن، هم 
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يقدم له شكل هندسي معقد يتممن في دا له الشكل البسيط 
ولى، هم يطلب منه أن يست رج الشكل الذي شاهده في المرص األ

 اال تباراألول من  الل تحديد أبعاده في القلم، وطور عن هذا 
األشكال  ا تبار باسمنس ة معدلة تطبق بشكل جماعي عرفت 

-Group Embedded Figure Testالمتممنة الجمعي)
GEFT.) 

ومن  الل مراجعتنا لإلطار النظري وما تم ذكره عن مفووم    
العقلي ومفووم األساليب المعرفية و صائص األسلوب التصور 
السابقة  عن المجال اإلدراكي( االستقالل -االعتمادالمعرفي)
أنوم يستطيعون التعامل مع ( ومنوا 0في جدول رقم )الذكر 

العناصر ذات العالقة بالموقف بشكل منفصل عن المجال 
يتطلب  اإلدراكي، أي القدرص على تمييز الصورص عن ال لفية مما

، تتبين لنا العالقة بين التصور قدرص عالية على التصور العقلي
االستقالل عن المجال  –العقلي واألسلوب المعرفي )االعتماد 

 .دراكي(اإل
 التعريفات المفاهميه واإلجرائية 
 مفهوم التصور العقلي: 

( بأنه العملية العقلية العليا التي 06، ص0991عرفه )محمود، 
جوهرها على إنشاء عالقاٍت جديدٍص بين ال برات تقوم في 

السابقة، بحيث تنظموا في صور وأشكال جديدص ال  برص للفرد بوا 
 من قبل.

ويعرف التصور العقلي إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليوا 
  تبار التصور العقلي المست دم في هذه الدراسة.االطالب على 

 مفهوم األساليب المعرفية:
(علنننننننى أنونننننننا األسننننننناليب 022، ص 0992رقاوي، عرفونننننننا )الشننننننن

والطنننرق المفمنننلة منننن قبنننل األفنننراد لمعالجنننة المعلومنننات، لتصنننف 
دراكنننه وطننرق تصننرفه فنني مواقنننف  النننمط التقلينندي لتفكيننر الفننرد وا 

 معينة.
سننتقالل عننن المجننال اال-عتمننادف األسننلوب المعرفنني )االويعننر    

رجننننة التنننني يحصننننل عليوننننا الطالننننب علننننى اإلدراكنننني( إجرائيننننًا بالد
 المست دم في هذه الدراسة.  تبار األشكال المتممنة الجمعيا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
تواجه الطلبة بشكل عام ومنوم طلبة الجامعة العديد من 
المشاكل، أهموا كيفية تعامل الطالب مع المنواج المقرر للمادص، 

ن ك ست دام العديد الطالب انت هذه المادص تتطلب من ا اصة وا 
من الموارات والقدرات العقلية، وهنا يأتي دور التصور العقلي 
ألنه يساعد على زيادص القدرص على تصور األشياء بشكل مرئي، 
فوو أحد األساليب األولية لمعالجة المعلومات، ووسيلة تساعد 
الطلبة على ترجمة المادص الدراسية إلى صور عقلية، فمن  الل 

وهنا ما،  تصور و ت يل درسالعقلي يتمكن الطالب من التصور 
ه على تكوين صورتوم تبينبغي على المدرس أن يحث طل

الدا لية والشاشة العقلية ال اصة بوم ليمعوا عليوا أي مادص 
يحتاجونوا، وجعلوم أكهر استغراقًا في المادص التي يدرسونوا، 

ننلومنات فالتصور العقلي يمكن المعلمين من معنالنجنة المع
مبتكرص وشيقة، ألنه يتطلب التعامل مع  لنلنمنواميع بأسنالنينب

 المعرفة بطريقة متحررص، ليكسب الدرس عنصر المفاجأص واإلهارص،
أن هناك فروقًا فردية بين المتعلمين في طريقة  كويالحظ كذل

استقبال المعلومات ومعالجتوا والتعامل معوا نظرًا ال تالف 
المتعلمين  جميعن اعتبار المعرفية لديوم وبالتالي فإ األساليب

ين يعتبر متساويين في التعامل مع المعلومات من قبل المدرس
ن التعرف على النمو المعرفي للمتعلم أمرًا  اطئًا ، ولذلك فإ

 يالئمعرض المادص بما  أساليبفي تنويع  نيساعد المدرسي
 المتعلمينل على الذي يسو األمرالمعرفية،  المتعلمينحاجات 

 وتحقيق التعلم المنشود. اكتساب المعرفة
عتادوا على أ ذ المعلومة ابرز هنا مشكلة البحث ألن طلبتنا وت 

فيوا  الجاهزص من المدرس دون بذل أي عناء يذكر في التفكير
للمعلومة ومكرر لوا، مما يجعل دور  ومعالجتوا عقليا، فوو متلق

المحامرص، ومن المعلوم أيما أن الطالب يكاد يكون سلبيًا دا ل 
 تالف نوعوم اجامعة يمم العديد من الطلبة على مجتمع ال
على  ، وبناءً واالجتماعيةوكلياتوم و لفيتوم الهقافية  االجتماعي

ذلك فمن الطبيعي أن يكون لكل طالب طريقته ال اصة في 
التعامل مع المتغيرات التي يتعرض لوا في البيئة المحيطة به 
وكيفية التعامل مع هذه المتغيرات، بمعنى أن هناك نمطًا معرفيًا 

 مفماًل لدى كل طالب ي تلف عن اآل ر.
ته وستحاول هذه الدراسة البحث في التصور العقلي وعالق

عن المجال اإلدراكي(  االستقالل-االعتمادباألسلوب المعرفي )
لدى طلبة جامعة مؤتة، وتتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة عن 

 األسئلة التالية:
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 . ما مستوى التصور العقلي لدى طلبة جامعة مؤتة؟0
. هل تنوجند فنروق ذات داللة إحننصائية عنننند مستوى النداللة 2
(α ≤1.11         في منستوى ) 

 ؟                 االجتماعيالتصور العقلي تعزى لمتغير النوع 
النداللنننة . هننل تنننوجد فنننروق ذات داللننة إحنصنائنننية عننننند منننستوى 2
(α ≤1.11   في مستوى ) 

 التصور العقلي تعزى لمتغير الكلية؟
. هننل تنوجننند فنننروق ذات داللنننة إحنننصائية عنننند منستنننوى النداللنننة 2
(α ≤1.11 في مستوى ) 

 االسننتقالل -االعتمننادالتصننور العقلنني تعننزى لألسننلوب المعرفنني )
 (؟   اإلدراكيعن المجال 

 أهمية الدراسة
راسة من حيث متغيراتوا حيث أنوا تدرس عالقة تكمن أهمية الد

التصور العقلي باألسلوب المعرفي عند طلبة الجامعة، وذلك ألن 
التي  واالكتشافاتالتصور العقلي يعد من أسباب تطور المعرفة 

تنعكس إيجابًا على حياص اإلنسان، وبذلك فإن قيمتوا النظرية 
يهري المكتبة تكمن في زيادص المعرفة حول هذا الموموع مما 

العربية والسيما في األردن حول هذا الموموع، أما على الصعيد 
العملي فإن أهمية الدراسة تكمن في أن نتائجوا قد توجه أنظار 
التربويين والمدرسين ألهمينة المنناهل الدراسية التي تشجع على 
التصور العقلي من  الل توفير ال برات المناسبة، وكذلك 

أساليب وطرق تدريس يمكن من  است دامعلى تشجيع المدرسين 
 اللوا تطوير مدركات المتعلمين على التصور العقلي بما 

 .إليهألسلوب المعرفي الذي ينتمون مع ا يتالءم
 أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التصور العقلي لدى 
طلبة جامعة مؤتة، كما هدفت إلى الكشف ما إذا كان هناك 

كل من األسلوب  با تالفبمستوى التصور العقلي  ا تالف
عن المجال اإلدراكي( و النوع  االستقالل -االعتمادالمعرفي)

 والكلية. االجتماعي
 الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت العالقة 
 اللاالستق -االعتمادبين التصور العقلي واألسلوب المعرفي )

عن المجال اإلدراكي( وفي ما يلي سرد لبعض هذه الدراسات 
 .سب التسلسل من األقدم إلى األحدثمرتبة ح
-Carrier, et al.1984, p.153و زمالؤه  كاريارأجرى 
على مجموعة من طلبة الصف السادس حيث  دراسة  ((160

ما إذا كان  ا تباركان الودف منوا  و طالباً  02بلغ عددهم 
عرض صور لطالب الصف السادس عن قصة سوف يسمعونوا 

 است داموتذكر هذه القصة، أم أن  استرجاعستساعدهم على 
وتذكر  استرجاعالتصور العقلي سوف يساعدهم أكهر على 

هذه الدراسة ما إذا كان تقديم الصور قبل  ا تبرتالقصة، كما 
لصور بعد سماع سماع القصة سيكون مفيدًا أكهر، أم تقديم ا

ما إذا كان األطفال الذين  ا تبارالقصة، كما هدفت الدراسة إلى 
ينتمون لألسلوب المعرفي المستقل عن المجال اإلدراكي 
سيستفيدون أكهر من نظرائوم الذين ينتمون لألسلوب المعرفي 
المعتمد على المجال اإلدراكي، وتم تقسيم الطلبة حسب األسلوب 

 است دمتعن المجال اإلدراكي(، و  الستقاللا -االعتمادالمعرفي)
التصور  است دامالصور قبل سماع القصة وبعدها، كما تم 

العقلي قبل سماع القصة وبعدها، وأشارت نتائل هذه الدراسة إلى 
التصور العقلي كان األسلوب األكهر فعالية من  است دامأن 

عرض الصور بغض النظر إن كان التصور العقلي جاء قبل 
القصة أو بعدها، كما أشارت نتائل الدراسة إلى أن  سماع

الطالب الذين ينتمون إلى  األسلوب المعرفي المستقل عن 
من الطالب الذين ينتمون  استفادصالمجال اإلدراكي كانوا أكهر 

 إلى األسلوب المعرفي المعتمد على المجال.
دراسة بعنوان الت يل  (091ص، 0992وأجرت )محفوظ، 

طالبات الجامعة وعالقته باألسلوب المعرفي، وهدفت العقلي لدى 
 ةفرض الذي يشير إلى وجود فروق دالإلى التحقق من ال

م تلفة من مستويات  الطالبات اللواتي يمتلكن إحصائيًا بين
 االستقالل/ االعتمادالتصور العقلي في األسلوب المعرفي )

لبة طا 21طالبة، منوم  21اإلدراكي( وذلك لدى عينة قواموا 
طالبة كان  21كان مستوى التصور العقلي لديون مرتفعًا، و

السنة الهالهة  ةبتصور العقلي لديون من فمًا من طلمستوى ال
بكلية التربية في جامعة عين شمس ت صص تاريخ وجغرافيا، 

تفميل األسلوب  استبيانالباحهة األدوات التالية:  واست دمت
األشكال  ا تبارو اللفظي البصري في تجويز المعلومات، 
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 ا تبار باست دامالمتممنة الجمعي، وعمل التحليل اإلحصائي 
إلى نتائل لم تؤيد  "ت" وحساب النسبة الفائية وتوصل الباحث

اإلدراكي بين  االستقاللفرض الدراسة بوجود فروق في مستوى 
 لتجويزالمرتفعات، والمن فمات في التفميل البصري 

 صور العقلي(.المعلومات )المماهل لعامل الت
هدفت إلى الكشف  ((Gao,2005, p.7وفي دراسة قام بوا جو

عن تأهير الصور المتحركة)التصورية( والصور الهابتة، على 
تعلم طلبة الجامعة لألهداف التعليمية المرتبطة بالحركة، حيث 

طالبًا وطالبة من طلبة الكليات  020تكونت عينة الدراسة من 
العلمية واإلنسانية في جامعة فيرجينيا، الذين تم تقسيموم تبعًا 

عن المجال اإلدراكي(،  االستقالل -االعتمادعرفي )لألسلوب الم
الصور  است داموأشارت نتائل الدراسة إلى أن 

الحركية)التصورية( لتعلم األهداف التعليمية المرتبطة بالحركة 
الصور الهابتة، كما أشارت نتائل  است دامأكهر فعالية من  

لمعرفي الدراسة إلى أن طلبة الكلية الذين ينتمون إلى األسلوب ا
 ةبراكي كانوا أكهر استفادص من الطلالمعتمد على المجال اإلد

الذين ينتمون إلى األسلوب المعرفي االستقالل عن المجال 
   اإلدراكي.

دراسة بعنوان البناء  ( فقد أجرى261، ص2111أما )أحمد، 
وحل المشكالت، كان  لت يل العقلي وعالقته باالبتكارالعاملي ل

فروق بين الذكور واإلناث، وكذلك بين هدفوا البحث في ال
الكليات )العلمية، واألدبية( في التصور العقلي، لدى عينة 

السنة من طلبة  ا تيارهمطالبًا وطالبة تم  211تكونت من 
الرابعة بكلية التربية جامعة الزقازيق من الكليات العلمية والكليات 

إحصائًيا  الاألدبية، وكانت نتائل الدراسة تشير إلى وجود فرق د
بين متوسط درجنننات الننذكننور  (α ≤1.10)عند مستوى الداللة 

ومننتننوسننط درجننات اإلننناث في النندرجننة الكننلية للتصور العقلي، 
درجات اإلناث في الدرجة الكلية للتصور العقلي  متوسط أي أن

كان أعلى وبداللة إحصائية من نظيره لدى الذكور، كما أشارت 
وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة  الدراسة إلىنتائل 

(α ≤1.11)  من  العلميالت صص  طلبةبين متوسط درجات
من  األدبيالت صص  طلبة، ومتوسط درجات واإلناثذكور ال

؛ أي أن متوسط العقليفي الدرجة الكلية للتصور  واإلناثالذكور 
الدرجة في  واإلناثالذكور من  العلميالت صص  طلبةدرجات 

، كان أعلى وبداللة إحصائية من نظيره العقليالكلية للتصور 
 .الذكور واإلناثمن  األدبيالت صص طلبة لدى 

( دراسة بعنوان الت يل 191، ص2116في حين أجرى )أحمد، 
المكاني، كان أحد أهدافوا معرفة الفروق  باإلدراكالعقلي وعالقته 

بين الذكور واإلناث لدى طلبة جامعة دمشق في أدائوم على 
( طالبًا وطالبة 022التصور العقلي، وتألفت العينة من ) ا تبار

من طلبة كلية الوندسة الميكانيكية)السنة الهالهة وال امسة(، 
سين في عدم وجود فروق بين الجن إلىوأشارت نتائل الدراسة 

  التصور العقلي.  ا تباراألداء على 
ين ( دراسة بعنوان بناء وتقن92، ص2102وأجرت )رشاد، 

 لقياس ا تباركان الودف منوا بناء  الت يل العقلي، ا تبار
والتعرف  اال تبارالتصور العقلي لدى طلبة الجامعة، وتقنين هذا 

على مستوى التصور العقلي لدى طلبة الجامعة حسب متغيري 
 طالب 111بلغ عدد أفراد العينة  النوع االجتماعي والكلية، حيث

وطالنبة من هالث جامعات عنراقية؛ جامعة بغداد والجامعة 
المستنصرية والجامعة التكنولوجية، وأشارت نتائل الدراسة إلى أن 

تصور عقلي عال، وأنه ليس للنوع طلبة الجامعة يتمتعون ب
أهر في التصور العقلي لدى الطلبة، كما أن الكلية  االجتماعي

ن مستوى التصور إهير كبير على التصور العقلي، إذ لوا تأ
العقلي  لطلبة الكليات العلمية أعلى من مستوى التصور العقلي 

 لطلبة الكليات اإلنسانية.
بقة يتبين بأن بعموا طالع على الدراسات السامن  الل اال

تناول مفووم التصور العقلي وعالقته ببعض المتغيرات كالنوع 
رشاد، ( ودراسة )1005االجتماعي والكلية كدراسة )أحمد، 

( ، 2116( ودراسة )أحمد، 0992محفوظ، ( ودراسة )2102
التصور العقلي في العملية  است داماآل ر فلقد تناول  ومبعمأما 

عن  االستقالل-االعتمادالتعليمية مع ربطه باألسلوب المعرفي )
( ,0922Carrier et al(كدراسة المجال اإلدراكي(،

                                                                                              .                                                                                                              (Gao,2005)ودراسة
الدراسات السابقة بأنوا أشارت طالع على نتائل ويتمح من اال

التصور العقلي يعد أمرًا مفيدًا في العملية  است دامأن  إلى
ذات داللة  اً قالتعليمية، وأشارت بعض الدراسات بأن هناك فرو 

، حمدإحصائية تعزى لصالح النوع االجتماعي كدراسة )أ
 ،( 2116( ودراسة )أحمد، 2102رشاد، (، أما دراسة )2111
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تعزى  إحصائيةفلم تشر نتائجوا إلى وجود فروق ذات داللة 
و  (,0922Carrier et al(لصالح النوع االجتماعي، أما دراسة 

فلقد أشارت نتائجوا إلى أن هنالك عالقة  (Gao,2005دراسة )
 -االعتمادالتصور العقلي واألسلوب المعرفي  است دامقوية بين 
 عن المجال اإلدراكي. االستقالل

ال توجد ( بأنه 0992محفوظ، أشارت نتائل دراسة ) وفي المقابل
 اً مرتفع مستوى اللواتي يمتلكن فروق دالة إحصائيا بين الطالبات

في التصور العقلي مع األسلوب المعرفي المستقل عن  ومن فماً 
 المجال اإلدراكي.

، حمدأ)و ،(2102، رشاد)أشارت نتائل دراسة كل من كما 
أعلى  ةالعلمي كلياتلل لطلبة العقلي مستوى التصورن أب( 2111

ومن  الل ، ةاإلنساني كلياتلل لطلبة من مستوى التصور العقلي
الدراسات السابقة التي تناولت هذا طالعنا على مراجعتنا وا
 أي دراسة مماهلة للدراسة الحالية لم نجد)بحدود علمنا(، الموموع

 وتتشابه هذه الدراسة مع دراسة  ،ناوهذا ما يميزها بحسب رأي

( من حيث دراستوا 2111، حمد)أ ( ودراسة2102، رشاد)
 األسلوبمتغير  بإمافةوت تلف معوا  لمتغير التصور العقلي،

من  (0992، محفوظ)معرفي، وتتشابه هذه الدراسة مع دراسة ال
عن  االستقاللحيث متغير التصور العقلي واألسلوب المعرفي 

 االجتماعيالنوع  بإمافة متغيروت تلف معوا  المجال اإلدراكي،
 على المجال اإلدراكي. االعتمادومتغير األسلوب المعرفي 

 الطريقة واإلجراءات
 مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة من جميع طلبة السنة األولى في جامعة تكون 
( من 2102-2102مؤتة مستوى البكالوريوس للعام الدراسي )
 ( طالبًا وطالبة2261كال الجنسين والكلية، والبالغ عددهم )

ن توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب النوع ي( يب2والجدول)
 والكلية. االجتماعي

 والكلية االجتماعيتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب النوع : (2جدول)
 العدد فئة المتغير  المتغير  

 
 االجتماعيالنوع 

 2254 ذكر
 2211 أنثى

 4465 المجموع 
 

 الكلية
 1625 علمية
 2840 إنسانية

 4465 المجموع 
   

 حدود الدراسة 
منستنوى الندراسنة على طنلبنة النسننة الندراسينة األولنى  اقتصرت. 0

للعام الجامعي  مؤتةالجنسين في جامعة النبنكالنوريوس منن كنال 
2102- 2102. 

أفننننننراد عينننننننة الدراسننننننة لفقننننننرات  باسننننننتجابات. تتحنننننندد الدراسننننننة 2
 الننمنقناييس النمنست دمة ألغراض هذه الدراسة.

النندراسنة على النبنحنث فنني عننالقننة النتصننور النعقننلي  اقتصرت. 2
عن المجال  االستقالل -االعتمادبننأسلنوب معرفي واحند )

 فقط. (اإلدراكي
 إجراءات الدراسة

فنننني الدراسننننة ومنننندى  اسننننت دامواالمقنننناييس التنننني تننننم  اعتمنننناد -0
 مناسبتوا للتطبيق والتأكد من دالالت صدقوا وهباتوا.

حصنننننر عنننننندد طلبنننننة السنننننننة األولننننننى حسنننننب الكليننننننة والنننننننوع  -1
 .االجتماعي

 تحديد الشعب بطريقة عشوائية. -7
الحصنننول علنننى الموافقنننات منننن قبنننل أعمننناء هيئنننة التننندريس،  -1

بتطبيننق المقننناييس علننى الطلبنننة  ينالننذين تكرمنننوا بالسننماح  للبننناحه
  الل أوقات محامراتوم.

تطبينننق المقنننناييس المسننننت دمة فنننني الدراسنننة علننننى عينننننة مننننن  -5
جامعننة مؤتننة وعلننى شننكل شننعب وبحمننور الباحننث  الطلبننة فنني

الطلبنننة فيمنننا ي نننص  استفسننناراتلتوزينننع المقننناييس ولإلجابنننة عنننن 
فقنننرات المقننناييس المسنننت دمة فننني الدراسنننة، وتومنننيح الوننندف منننن 
الدراسنة، وأنننه سنيتم التعامننل منع إجابننات الطلبنة بسننرية تامننة، وأن 

 إال ألغراض البحث العلمي. است دامواهذه المعلومات لن يتم 
 جمع البيانات وتحليلوا لل روج بالنتائل. -1
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 عينة الدراسة
بشكل  ا تيارهملبة، تم طالبًا وطا 233تكونت عينة الدراسة من 

عشوائي طبقي على مستوى الكلية، وعشوائي عنقودي على 
سحب  نه تموفي هذا الصدد يجب اإلشارص إلى أ مستوى الشعب،

د ممن النوع العينة على أساس الشعب وليس على أساس األفرا

 ا تبار، وقد تم توزيع أدوات الدراسة وهي "االجتماعي أو الكلية
األشكال المتممنة الجمعي" على  ا تبارالتصور العقلي" و"
( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة 2والجدول) جميع أفراد العينة،

 والكلية. االجتماعيحسب األسلوب المعرفي و النوع 

 والكلية االجتماعيتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  األسلوب المعرفي والنوع : (2جدول)
 النسبة المئوية العدد فئة المتغير المتغير

 ذكور االجتماعيالنوع 
 إناث

136 
241 

36.1 
63.9 

 علمية الكلية
 إنسانية

160 
217 

52.4 
57.6 

 االعتماد األسلوب المعرفي
 االستقالل

233 
144 

61.8 
38.2 

 100 377 المجموع

 أدوات الدراسة
 است داملجمع البيانات المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم 

 األدوات التالية:
، ص 2102)رشاد،  والذي أعدته التصور العقلي: اختبارأواًل: 
، وتتوزع على  ماسي تدريل ذات ( فقرص31والمكون من) (222

 همانية أبعاد هي:
 و التصور البصري السمعيو  السمعيوالتصور  البصريالتصور 

التصور و  التصور الذوقي و لتصور الشميواالتصور اللمسي 
  .التصور البيولوجيو  الحركي
 التصور العقلي اختبارصدق 

صدق  باست دام اال تباربالتحقق من صدق األصلي  قام الباحث
على مجموعة من  اال تبارمن  الل عرض  المحتوى،
بعلم النفس التربوي، كما قام بالتحقق من دالالت  الم تصين

صدق التحليل العاملي، حيث تبين أن تشبعات الفقرات على 

وفي الدراسة الحالية تم التحقق من دالالت  األبعاد مناسبة.
 ،صدق المحكمين باست دامبطريقتين: األولى  اال تبارصدق 

على مجموعة من ال براء  اال تبارحيث تم عرض 
المت صصين في التربية وعلم النفس والقياس والتقويم في جامعة 

وتم   (،01مؤتة وغيرها من الجامعات األردنية، والبالغ عددهم )
في موء مقترحاتوم وآرائوم، حيث تم  اال تبارالتعديل على 

%( 21ديلوا أكهر من )عتعديل الفقرات التي أجمع على مرورص ت
 األرقامالمحكمين وهي الفقرات ذوات  من
 أما (،2،2،01،03،02،26،29،22،22،12،12،22،21،2)

صدق  باست دام اال تبارالطريقة الهانية فتم التحقق من صدق 
بيرسون بين درجة الفقرص  ارتباطل الدا لي، بحساب معام االتساق

 استطالعيةوالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، على عينة 
من  ارج عينة عشوائيًا  ا تيارهم( طالبًا وطالبة تم 22بلغت)

 :االرتباط( يبين معامالت 2الدراسة، والجدول)
  التصور العقلي  ال تبارالدا لي  االتساقصدق : (2جدول) 

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

 اللمسي البصري السمعي السمعي البصري
1 .730** 11 .463** 11 .683** 72 .587** 
7 .573** 11 .830** 71 .651** 72 .581** 

  3 .494** 17 .692** 71 .677** 71 .815** 
4 .842** 13 .639** 77 .635** 31 .806** 
5 .770** 14 .542** 73 .318* 31 .327* 
6 .736** 15 .690** 74 .640** 37 .558** 
2 .617** 16 .314* 75 .435** 33 .700** 
2 .492** 12 .538** 76 .778** 34 .772** 
1 .494** 12 .640**   35 .545** 

 البيولوجي العضوي الحركي الذوقي الشمي
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36 .511** 45 .712** 54 .649** 63 .612** 
32 .640** 46 .580** 55 .637** 64 .545** 
32 .775** 42 .759** 56 .744** 65 .672** 
31 .686** 42 .662** 52 .678** 66 .568** 
41 .748** 41 .551** 52 .621** 62 .452** 
41 .733** 51 .530** 51 .771** 62 .763** 
47 .682** 51 .346* 61 .684** 61 .699** 
43 .696** 57 .576** 61 .563** 21 .722** 
44 .600** 53 .517** 67 .652**   

                                                         (α≤1.11دالة عند مستوى) *
 (α≤1.10دالة عند مستوى)**

التصور العقلي  ال تبار( بأنه تحقق 2يتبين من الجدول)     
للبعد  االرتباطمؤشرات صدق بناء جيدص حيث تراوحت معامالت 

-1.202( وللبعد السمعي بين)1.222 -1.292البصري بين)
( وللبعد 1.332-1.202( وللبعد البصري السمعي بين)1.221

-1.100( وللبعد الشمي بين)1.201-1.223اللمسي بين)

وللبعد الحركي ( 1.319-1.226( وللبعد الذوقي بين)1.331
-4521.( وللبعد البيولوجي العموي بين)1.330-1.162بين)

بيرسون بين الدرجة  ارتباطكما تم حساب معامل (، 1.362
( 1الفرعية على البعد والدرجة الكلية على المقياس، والجدول)

 يبين ذلك:
 التصور العقلي ا تباربيرسون بين الدرجة الفرعية على البعد والدرجة الكلية على  ارتباطمعامل : (1جدول)

 معامل االرتباط البعد
 *382. البصري
 **833. السمعي

 **783. البصري السمعي
 **904. اللمسي
 **744. الشمي
 **850. الذوقي
 **860. الحركي

 **765. البيولوجي العضوي
 (α≤1.11دالة عند مستوى)*

 (α≤1.10دالة عند مستوى)**
تراوحت  االرتباط( بأن معامالت 1يتمح من  الل الجدول)

عند  (، حيث كانت جميعوا دالة إحصائياً 1.912-1.222بين)
 .(α≤1.11مستوى داللة )

 التصور العقلي اختبارثبات 
بطريقتين وهي  اال تبارتم التحقق في الدراسة الحالية من هبات 

على  اال تبارهبات اإلعادص، حيث تم تطبيق  باست دامكما يلي: 

( يومًا أعيد تطبيق 20(، وبعد )22)ن= االستطالعيةالعينة 
بيرسون بين مرتي  ارتباطعليوم، هم تم حساب معامل  اال تبار

جتمعة، وتم أيمًا التحقق من ( لألبعاد م1.22التطبيق وبلغ )
معادلة كرونباخ ألفا، وقد بلغ  باست دامالدا لي  االتساقهبات 

( والجدول 1.92معامل الهبات المحسوب بوذه الطريقة للكلي)
 ( يومح ذلك.6)

 التصور العقلي  ا تبارمعامالت هبات : (6جدول)
 ثبات ألفا اإلعادةثبات  البعد

 82. 80. البصري
 77. 75. السمعي

 74. 79. البصري السمعي
 82. 79. اللمسي
 84. 82. الشمي
 75. 75. الذوقي
 85. 80. الحركي

 78. 74. البيولوجي العضوي
 92. 88. الكلي
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 التصور العقلي  اختبارتصحيح 
( فقنننرص، 31التصننور العقلننني بصننورته النوائينننة مننن ) ا تبنننارتننألف 
( فقننرات فنني 9( فقننرات فنني مجننال التصننور البصننري، و)9بواقننع )

( فقرات في مجنال التصنور البصنري 2مجال التصور السمعي، و)
( فقننرات 9( فقننرات فنني مجننال التصننور اللمسنني، و)9السننمعي، و)

( فقننننرات فنننني مجننننال التصننننور 9فنننني مجننننال التصننننور الشننننمي، و)
( فقنننرات 2( فقننرات فنني مجننال التصننور الحركنني، و)9قي، و)الننذو 

 في مجال التصور البيولوجي العموي.
وتنننم ومنننع بننندائل الفقنننرات بشنننكل  ماسننني متننندرج اإلجابنننة، وتنننم  

تحديد الدرجات للبدائل بالشنكل التنالي: أتصنورها بشنكل كبينر جندًا 
(، أتصنننورها بشنننكل 2(، أتصنننورها بشنننكل كبينننر الدرجنننة)2الدرجنننة)

(، ال أتصنورها 0(، أتصورها بشكل قليل الدرجنة)2متوسط الدرجة)
التصنننور العقلننني   تبنننارال(، وبنننذلك تكنننون أعلنننى درجنننة 1الدرجنننة)

 ( درجة.021( وبمتوسط فرمي )1(، وأقل درجة )221)
 األشكال المتضمنة الجمعي اختبارثانيا: 
األشكال المتممنة)الصورص الجمعية( من إعداد  ا تبار است دامتم 
الذي ”Oltman&Raskin&Witkin“ (وراسكن ووتكن أولتمان)

قام بتعريبه وتقنينه أنور الشرقاوي وسليمان ال مري الشيخ في عام 
الهالهة التي  اال تبارات( على البيئة المصرية وهو أحد 2738)

األشكال المتممنة ل)وتكن و  ا تباراتتتكون منوا بطارية 
 زمالئه(.

من هالهة أقسام، القسم األول تم ت صيصه  اال تباريتكون و 
ل في تقدير الدرجة النوائية للمفحوص، ويتكون للتدريب وال يد 

أما القسمان الهاني والهالث  ،من سبع فقرات وزمن إجراءه دقيقتان
يمم كل منوما تسع فقرات، و صص لكل قسم مدص  مس دقائق 
لإلجابة عن فقراته التسع، وهذان القسمان يحددان درجة 

 المفحوص النوائية.    

شكاًل هندسيًا معقدًا ) مركبًا(  باراال توتمهل كل فقرص من فقرات 
يتممن شكاًل  هندسيًا بسيطًا بصورص م فية أو متممنة، 

الشكل البسيط) تحليل المجال اإلدراكي إلى  اكتشافويتطلب 
دراك العنصر المطلوب منفصاًل عن ذلك المجال  .عناصره(، وا 

 األشكال المتضمنة                                                     اختبارصدق 
في صورته األصلية عن طريق حساب  اال تبارتم تحديد صدق 

والدرجات على  اال تبارالدرجات على  بين االرتباطمعامل 
الصورص الفردية للراشدين، وبلغ  -األشكال المتممنة ا تبار
بين  االرتباطك حسبت معامالت (، كذل1.31) االرتباطمعامل 

 ا تباراألشكال المتممنة والدرجات على  ا تبارالدرجات على 
( )الرهيمي، 1.63)االرتباطالمؤشر واإلطار، وبلغت قيمة معامل 

                                                                   .(26، ص 2119
األشكال  ا تبارأما في الدراسة الحالية فقد تم التأكد من صدق 

المتممنة الجمعي بطريقتين األولى صدق المحكمين، حيث تم 
األشكال المتممنة الجمعي على مجموعة من  ا تبارعرض 

ال براء المت صصين في التربية وعلم النفس والقياس والتقويم في 
نية، والبالغ عددهم جامعة مؤتة وغيرها من الجامعات األرد

للتحقق من مدى صالحيته في قياس األسلوب  (، وذلك01)
عن المجال اإلدراكي( ومدى  االستقالل-االعتمادالمعرفّي)
بإجماع  اال تبارألغراض الدراسة، وقد تحقق صدق  مناسبته
أي تعديل عليه، أما الطريقة الهانية باست دام  دون إجراء ال براء
الدا لي من  االتساقوتم إيجاد صدق  الدا لي، االتساقصدق 
بيرسون بين درجة الطالب على  ارتباطحساب معامل  الل 

( 22لعينة مؤلفة من )، وذلك اال تبارالفقرص ودرجته الكلية على 
( 3والجدول) طالبًا وطالبة من مجتمع الدراسة ومن  ارج عينتوا،

                                     يبين ذلك:

 األشكال المتممنة الجمعي  ال تبارالدا لي  االتساقصدق : (3جدول)
 االرتباطمعامل  رقم الفقرة االرتباطمعامل  رقم الفقرة االرتباطمعامل  رقم الفقرة

1 .670** 2 .520** 13 .573** 
7 .494** 2 .746** 14 .581** 
3 .448** 1 .595** 15 .479** 
4 .770** 11 .539** 16 .666** 
5 .581** 11 .301* 12 .635** 
6 .555** 17 .770** 12 .476** 

 (α≤1.11دالة عند مستوى)*
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 (α≤1.10دالة عند مستوى) **
األشكال المتممنة  ال تبار( بأنه تحقق 3يتبين من الجدول)

الجمعي مؤشرات صدق بناء جيدص، حيث تراوحت معامالت 
 (.1.331 -1.210بين ) االرتباط

 األشكال المتضمنة الجمعي اختبارثبات 
 باست دامفي صورته األصلية  اال تبارتم التحقق من هبات 

بين  االرتباططريقة التجزئة النصفية، عن طريق حساب معامل 
الدرجات على القسمين الهاني والهالث وقد بلغ معامل هبات 

في صورته  اال تبار(، وللتحقق من هبات 1.22) اال تبار
طريقة  باست دام( 10، ص 2119العربية قامت )الرهيمي، 

بين الدرجات  االرتباطالتجزئة النصفية، إذ تم حساب معامل 
على القسمين الهاني والهالث. وقد بلغ معامل هبات 

طريقة التجزئة النصفية  باست دام( إذ تم حسابه 1.36)اال تبار
لعينة عدد أفرادها براون، وذلك   –مصححة بمعادلة سبيرمان

 طالبة من مجتمع الدراسة.                                      21
 اال تبارأما في الدراسة الحالية فقد تم التحقق من هبات 
 اال تباربطريقتين األولى باست دام هبات اإلعادص، حيث طبق 

طالبًا  وطالبة من دا ل  22عددها  استطالعيةعلى عينة 
لنفس  اال تباريومًا تم إعادص  20المجتمع و ارج العينة، وبعد 

بيرسون بين مرتي التطبيق  ارتباطالعينة، وبلغ معامل 
 االتساق(، أما الطريقة الهانية فكانت باست دام هبات 1.20)

(، وقد بلغ 20الدا لي باست دام معادلة كودر ريتشاردسون )
 (.1.26ل الهبات المحسوب بوذه الطريقة )معام

 :األشكال المتضمنة الجمعي اختبارتصحيح 
في توميح حدود  اال تبارتتل ص طريقة اإلجابة عن فقرات 

قلم  باست دامالشكل البسيط المتممن في الشكل المعقد، 

رصاص، مع التأكيد بعدم السماح للمفحوص برؤية الشكلين 
كما أن إجراءه يتم في جلسة  البسيط والمعقد في آن واحد،

واحدص، ويحصل فيوا المفحوص على درجة واحدص عن كل فقرص 
أجاب عنوا إجابة صحيحة، والتي تتمهل في أن يحدد 
المفحوص الشكل البسيط المطلوب، وذلك في القسمين الهاني 

(، وأدنى 02)لال تباروالهالث فقط، وبذلك تكون أعلى درجة 
يتم تقسيم األفراد الذين تكون ( درجة، و 1)لال تباردرجة 

( إلى األسلوب المعرفي المعتمد 9-1عالماتوم محصورص بين)
فراد الذين تكون ، في حين يتم تقسيم األاإلدراكيعلى المجال 
( إلى األسلوب المعرفي 02-01بين)محصورص عالماتوم 

 ,Terance ,et al.2000)اإلدراكي المستقل عن المجال
p.89-92)                   .            

  المعالجات اإلحصائية
 ما يلي: است داملإلجابة عن أسئلة الدراسة تم 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية. -0
 بين متغيرات الدراسة. معامل ارتباط بيرسون -2
 )ت(.ا تبار -2

 النتائج      
التصور العقلي النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما مستوى 

 لدى طلبة جامعة مؤتة؟
لإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابية 

لعينة الواحدص )ت( ل ا تبار واست دامالمعيارية،  واالنحرافات
( 2التصور العقلي وأبعاده والجدول) ا تبار بينإلجابات الطلبة 

 :يبين ذلك

التصور العقلي  ا تبار)ت( للعينة الواحدص إلجابات الطلبة على  ا تبارالمعيارية ونتائل  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية : (2جدول)
 وأبعاده

المتوسط  البعد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة  قيمة)ت(
 الحرية

 الفرضي المستوى الداللة

 1.333 18.00 9.19 18.63 البصري

376 

 أعلى 183.
 أعلى 164. 1.394 18.00 7.13 18.51 السمعي

 أعلى  003. 2.943 16.00 7.38 17.11  السمعي البصري
 أقل  043. 2.029- 18.00 7.84 17.18 اللمسي
 أعلى  000. 16.461 18.00 7.56 24.41 الشمي
 أقل  000. 6.928- 18.00 7.33 15.37 الذوقي
 أقل 322. 993.- 18.00 8.41 17.53 الحركي

 أقل  .000 5.474- 16.00 7.67 13.83 العضوي  البيولوجي
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 أعلى  265. 1.117 140.00 45.69 142.63 الكلي

( أن مستوى التصور العقلي لدى طلبة 2يتبين من الجدول)
الجامعة جاء أعلى من المتوسط الفرمي وغير دال إحصائيًا 

، حيث بلغ المتوسط الحسابي (α≤1.11عند مستوى الداللة )
الحسابي الفرمي ( وهو أعلى من المتوسط 022.62الكلي)

(، وبلغ المتوسط الحسابي للبعد 021.11والبالغ )
(، وهو أعلى من المتوسط الحسابي الفرمي 02.62البصري)
 (، وبلغ المتوسط الحسابي للبعد02.11البالغ)

أعلى من المتوسط الحسابي الفرمي  (، وهو02.10السمعي)
(، وبلغ المتوسط الحسابي للبعد البصري 02.11البالغ)
(، وهو أعلى من المتوسط الحسابي الفرمي 03.02ي)السمع
(، 03.02(، وبلغ المتوسط الحسابي للبعد اللمسي)06.11البالغ)

(، وبلغ 02.11وهو أقل من المتوسط الحسابي الفرمي البالغ)
(، وهو أقل من المتوسط 01.23المتوسط الحسابي للبعد الذوقي)

لحسابي للبعد (، وبلغ المتوسط ا02.11الحسابي الفرمي البالغ)
(، وهو أعلى من المتوسط الحسابي الفرمي  22.20الشمي)

(، وبلغ المتوسط الحسابي للبعد البيولوجي 02.11البالغ)
 (، وهو أقل من المتوسط الحسابي الفرمي02.22العموي)
(، وبلغ المتوسط الحسابي للبعد 06.11البالغ)

(، وهو أقل من المتوسط الحسابي الفرمي 03.13الحركي)
في حين جاءت كل من األبعاد التالية) البصري  (.02.11لبالغ)ا

 ةدالالسمعي، اللمسي، الشمي،الذوقي، البيولوجي العموي(  
، وجاءت كل من (α≤1.11)إحصائيًا عند مستوى الداللة 

إحصائيًا  ةدال األبعاد التالية) البصري، السمعي، الحركي( غير
 .(α≤1.11)عند مستوى الداللة 

ينص على: هل توجد فروق  المتعلقة بالسؤال الثاني والنتائج 
في  (α≤1015)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ؟االجتماعيالتصور العقلي تعزى لمتغير النوع 
)ت( للعينات  ا تبار است دامولإلجابة عن هذا السؤال تم 

 ( يبين ذلك:9المستقلة والجدول)

)ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في مستوى التصور العقلي لدى طلبة جامعة مؤتة تبعًا للنوع  ا تبارنتائل : (9جدول) 
 االجتماعي

 االنحراف المتوسط الحسابي االجتماعيالنوع  البعد
 المعياري

 الداللة قيمة)ت( درجة الحرية

 9.21 19.47 ذكور البصري

375 

 9.17 18.16 إناث 183. 1.333

 6.81 18.26 إناث 362. 913. 7.77 18.96 ذكور السمعي
البصري 
 السمعي

 7.14 16.69 إناث 136. 1.495 7.76 17.87 ذكور

 7.92 16.87 إناث 316. 1.004 7.70 17.72 ذكور اللمسي

 6.94 24.55 إناث 641. 466.- 8.57 24.17 ذكور الشمي

 7.18 15.01 إناث 208. 1.260 7.67 16.01 ذكور الذوقي

 8.66 17.44 إناث 706. 378. 8.11 17.79 ذكور الحركي
البيولوجي 

 العضوي
 7.71 13.88 إناث 864. 171.- 7.68 13.74 ذكور

 44.65 140.88 إناث 322. 992. 47.49 145.74 ذكور الكلي

( عندم وجنود فنروق ذات داللنة إحصنائية عنند 9يتبين من الجدول)
فننني التصنننور العقلننني وأبعننناده تعنننزى  (α≤1.11)مسنننتوى الداللنننة 
، حيننننننث كانننننننت قيمننننننة )ت( تسنننننناوي االجتمنننننناعيلمتغيننننننر النننننننوع 

( للكلي، ولألبعاد)البصري، السنمعي، البصنري السنمعي، 1.992)

اللمسنني، الشننمي، الننذوقي، الحركنني، البيولننوجي العمننوي( تسنناوي 
(0.222 ،1.902 ،0.291 ،0.112 ،1.266- ،0.261 ،

1.232 
 ( على التوالي.-1.030، 
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وجد فرروق ينص على: هل ت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث و
فررري   (α≤1015)ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة 

 مستوى التصور العقلي تعزى لمتغير الكلية؟

)ت( للعينننننات  ا تبننننار اسننننت دامولإلجابننننة عننننن هننننذا السننننؤال تننننم 
 ( يبين ذلك:01المستقلة والجدول)

)ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في  مستوى التصور العقلي لدى طلبة جامعة مؤتة تبعًا لمتغير  ا تبارنتائل : (01جدول) 
 الكلية

االنحراف  المتوسط الحسابي الكلية البعد
 المعياري

 الداللة قيمة)ت( درجة الحرية

 8.83 20.07 علمية البصري

375 

 9.31 17.10 إنسانية 009. 2.612

 6.92 17.40 إنسانية 000. 3.664 7.20 20.09 علمية السمعي
البصري 
 السمعي

 6.80 15.87 إنسانية 000. 3.891 7.83 18.82 علمية

 7.92 15.91 إنسانية 000. 3.745 7.45 18.93 علمية اللمسي

 7.77 23.40 إنسانية 002. 3.150 6.99 25.85 علمية الشمي

 7.30 13.63 إنسانية 000. 5.467 6.87 17.72 علمية الذوقي

 8.73347 16.25 إنسانية 000. 3.648 7.71 19.42 علمية الحركي
البيولوجي 

 العضوي
 7.25 12.62 إنسانية 000. 3.603 7.99827 15.47 علمية

 44.08 132.73 إنسانية 000. 5.128 44.43 156.41 علمية الكلي

( وجنننود فنننروق ذات داللنننة إحصنننائية عنننند 01يتبنننين منننن الجننندول)
فننني التصنننور العقلننني وأبعننناده تعنننزى  (α≤1.11)مسنننتوى الداللنننة 

لمتغينننر الكلينننة ولصنننالح الكلينننة العلمينننة، حينننث كاننننت قيمنننة )ت( 
( للكلننني، ولألبعاد)البصنننري، السنننمعي، البصنننري 5.128تسننناوي )

السنننننننمعي، اللمسننننننني، الشنننننننمي، النننننننذوقي، الحركننننننني، البيولنننننننوجي 
، 3.745، 3.891، 3.664، 2.612العمنننننننننننننننوي( تسننننننننننننننناوي )

 ( على التوالي.3.603، 3.648، 5.467، 3.150

ينص على: هرل توجرد فرروق  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع و
فرررري  (α≤1015)ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى الداللررررة

 -االعتمررادمسررتوى التصررور العقلرري تعررزى لمسررلوب المعرفرري ) 
 عن المجال االدراكي(؟ االستقالل

ات )ت( للعينننننن ا تبنننننار اسنننننت داملإلجابننننة عنننننن هنننننذا السنننننؤال تنننننم 
 ( يبين ذلك:00المستقلة والجدول)

)ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في مستوى التصور العقلي لدى طلبة جامعة مؤتة تبعًا لألسلوب ا تبارنتائل : (00جدول) 
 عن المجال اإلدراكي( االستقالل -االعتمادالمعرفي)

االنحراف  المتوسط الحسابي المعرفيالنمط  البعد
 المعياري

 الداللة قيمة)ت( درجة الحرية

 9.28 17.72 االعتماد البصري

375 

 8.89 20.10 االستقالل 014. 2.461-

 6.99 19.83 االستقالل 004. 2.912- 7.15 17.68 االعتماد السمعي
البصري 
 السمعي

 7.96 18.73 االستقالل 001. 3.388- 6.83 16.12 االعتماد

 7.54 18.42 االستقالل 017. 2.407- 7.95 16.42 االعتماد اللمسي

 6.72 26.17 االستقالل 000. 3.614- 7.81 23.32 االعتماد الشمي
 000. 4.167- 7.27 14.15 االعتماد الذوقي



 171 - 151(، 1)34مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

167 
 

 7.13 17.34 االستقالل

 7.72 18.84 االستقالل 021. 2.310- 8.80 16.78 االعتماد الحركي
البيولوجي 

 العضوي
 7.97 15.35 االستقالل 003. 3.040- 7.36 12.70 االعتماد

 44.17 154.82 االستقالل 000. 4.160- 45.10 135.09 االعتماد الكلي

( وجنننود فنننروق ذات داللنننة إحصنننائية عنننند 00يتبنننين منننن الجننندول)
( فننني التصنننور العقلننني وأبعننناده تعنننزى α≤1.11مسنننتوى الداللنننة )

-المعرفننني، حينننث كاننننت قيمنننة )ت( تسننناوي ) األسنننلوبلمتغينننر 
معي، ( للكلنني، ولألبعاد)البصننري، السننمعي، البصننري السنن4.160

اللمسنني، الشننمي، الننذوقي، الحركنني، البيولننوجي العمننوي( تسنناوي 
(-2.461 ،-2.912 ،-3.388 ،-2.407 ،-3.614، -

( علننننننننى التنننننننننوالي ومننننننننن  نننننننننالل 3.040-، 2.310-، 4.167
المتوسننطات الحسننابية يتبننين بننأن الفننروق تعننود لصننالح األسننلوب 

 .اإلدراكيعن المجال  االستقاللالمعرفي 
 المتعلقة بالسؤال األولمناقشة النتائج 

أشارت نتائل هذه الدراسة إلى أن مستوى التصور العقلي لدى 
طلبة جامعة مؤتة السنة األولى مستوى البكالوريوس جاء أعلى 

 لألبعاد من المتوسط الحسابي الفرمي وغير دال إحصائياً 
  مجتمعة،

في حين جاءت كل من األبعاد التالية) البصري السمعي،  
إحصائيًا عند  ةدالاللمسي، الشمي،الذوقي، البيولوجي العموي(  

 .(α≤1.11مستوى الداللة )
للبعد البصري السمعي ألن حاسة  ويمكن تفسير هذه النتيجة 

في عملية التعليم  است داماً  الحواس أكهرمن  السمع والبصر تعدّ 
تعاملوم مع المقررات بشكل متكرر في  ةبالطل واإلي ويلجأ

، فيمكن تفسير هذه الشمي والذوقي واللمسيللبعد  أما، الدراسية
نظرية استرجاع معلومات العقل عن طريق في موء  النتيجة
 أنالنظري، فلقد بينت النظرية  اإلطارفي  إليواالمشار اس الحو 

فوجود نغمة تدور في سمع  ،التصور دائما موجود مع الفرد
تصوره لملمس سطح  أوتصوره لرائحة الزهور ش ص ما أو 

على  أساسوا شن وغير ذلك من التصورات التي تعتمد في 
تصورات قد تصورها الفرد ل برات  إالالحواس ال مسة  ما هي 

التعلم والمعرفة بحيث  أداصالحواس هي  أنسابقة أو الحقة، كما 
وجه من الناحية التعليمية لتؤدي  أكملعلى  يتم استغالل طاقاتوا

ن است دام الفرد لوذه التعلم الموجه والمقصود، وأ إلىفي النواية 
 الحواس تعدّ  أن االحواس يزيد من قدرته على التصور ، كم

بمهابة النوافذ المفتوحة على العالم ال ارجي فوي التي توفر 
 المعلومات الحسية التي يعالجوا الدماغ .

الذي يعتمد  ن تفسير هذه النتيجة للبعد البيولوجي العمويويمك
ترتكز  معقدص صور ذهنيةفي أساسه على قدرص الفرد على إنشاء 

في أساسوا على األعماء الدا لية للفرد مهل المعدص وتصور 
، ةبلمرحلة العمرية التي يعيشوا الطلفي موء االفرد للجوع، 

براهيم،  ، 1988وتسمى مرحلة المراهقة المتأ رص ويذكر )هرمز وا 
( أن التصور العقلي للمراهق يكون أكهر تجريدًا وأقل 202ص 

بتصور محسوسية ممن هم أقل منوم عمرًا، حيث يتمتع المراهق 
ن ويكون المراهق تصوره منفتح أل طابع جمالي يعقلي  صب ذ

ين  بما يفكر ويكون قادرا لديه قدرص عالية على اإليحاء لآل ر 
على التمييز بين الحقيقة وال يال ويكون قادرا على إنشاء صور 

القدرص على التصور العقلي من الفرد ذهنية معقدص تتطلب 
 . ال صب

 (2102وتتفق نتائل الدراسة الحالية مع نتائل دراسة )رشاد، 
 .(2111ودراسة )أحمد، 

الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال   
أشنننارت نتننننائل هننننذه الدراسننننة إلنننى عنننندم وجننننود فننننروق ذات داللننننة 
إحصنننننائية فننننني مسنننننتوى التصنننننور العقلننننني تعنننننزى لمتغينننننر الننننننوع 

فني  ةبنسير هذه النتيجنة فني ظنل وجنود الطل، ويمكن تفاالجتماعي
البيئنننة نفسنننوا)الجامعة(، كمنننا ويمكنننن تفسنننيرها بوجنننود الطمنننوح و 

جننه الطلبننة علننى الننرغم المصنناعب والتحننديات المشننتركة، التنني توا
عزيننننز ، كالرغبنننة فنننني النجننناح وتاالجتمننناعينننننوعوم  ا نننتالفمنننن 

 .الذات والتفكير في المستقبل
قندرص عامنة موجنودص لندى جمينع  إالكما أن التصور العقلي ما هنو 

رجننننع القنننندرص علننننى تعلننننى ا ننننتالف نننننوعوم االجتمنننناعي، و  األفننننراد
است دام التصور العقلي من عدم است دامه، على طبيعة الموقنف 
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ال بنرص المامنية التني  أوالذي يتعرض لنه الفنرد أو لطبيعنة المهينر 
يعيشنننون فننني نفنننس البيئنننة والمحنننيط)   ةبننن، وبمنننا أن الطلمنننر بونننا

المجتمننننع ويتعرمننننون لمواقننننف  الجامعننننة( ويتعايشننننون مننننع نفننننس
أن تكننون قنندرتوم علنننى التصننور العقلننني ، فمننن الطبيعننني متشننابوة

من منغوط  ل ما نشودهتقاربة من بعموا بعما،  اصة في ظم
  في حياتنا اليومية والتي بدورها ال تفرق بين ذكر أو أنهى.

( ودراسنة 2102وتنننتننفنننق ننتنائنل هننننذه الننندراسة مننع دراسنة )رشناد، 
 (.2111( وت تلف مع دراسة )أحمد، 2116)أحمد، 

اقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثمن  
أشارت نتائل هذه الدراسة إلى تفوق طلبة الكليات العلمية في 

هذه  وتعدّ  ،اإلنسانيةمستوى التصور العقلي على طلبة الكليات 
أن الت صصات العلمية تكون معظم  ثالنتيجة منطقية حي

للعمليات العقلية   لدراسية قائمة على است دام الطلبةمقرراتوا ا
العليا ومنوا التصور العقلي و اصة فيما يتعلق بالمنطق 

ت صصات في حين تكون معظم مقررات الالريامي واالستدالل، 
 طلبة نأبمعنى  ،على الحفظ والفوم والتطبيق تعتمد األدبية

 أكهرالت صصات العلمية تعودوا على است دام التصور العقلي 
اإلنسانية، ومن هنا أتى  تفوق ليات كلفي ا لبةمن نظرائوم الط

طلبة الكليات العلمية في مستوى التصور العقلي على طلبة 
 .اإلنسانيةالكليات 

تفسير هذه النتيجة في موء طبيعة المواد التي قد  أيما ويمكن 
تعلموا الطالب في الهانوية العامة والتي يتعلموا في الجامعة، 
فوي مواد تتطلب طبيعتوا من الطالب أن يمتلك تصورًا عقليًا 
مرتفعًا، وذلك لكي يتمكن الطالب من فوم واستيعاب هذه المواد 

ياء والرياميات والرسم كما هو الحال في مواد الفيزياء والكيم
الوندسي، حيث تتطلب هذه المواد إلى م تبرات م تصة، 
واست دام الوسائل البصرية مهل شاشات العرض وغيرها من 

 الوسائل.
علننى  صننائص المننتعلم فنني  ا يمكننن تفسننير هننذه النتيجننة بننناءكمنن

حالننة سننيطرص الجانننب األيمننن مننن النندماغ، فقنند ذكننرت )السننلطي، 
د مننن هننذه ال صننائص ومننن أهموننا أن ( العدينن021، ص 2112

المنننتعلم يمتلننننك قننندرص عاليننننة علنننى التصننننور وأننننه يسننننتمتع بننننالتعلم 
باست دام التصور العقلي وأنه يفمل المومنات البصنرية والمكانينة 
واإلبداعية، على العكس تمامنًا فني حنال إذا كاننت سنيطرص الجاننب 

إلننى األيسنر هنني المويمنننة، وبمننا أن معظننم نتننائل الدراسننات تشننير 
أن طلبنننة الكلينننات العلمينننة هننننم منننن أصنننحاب السنننيطرص الدماغيننننة 
اليمنى، فمن الطبيعني أن يكنون مسنتوى التصنور لنديوم أعلنى منن 
طلبنننة الكلينننات اإلنسننننانية وتتفنننق نتنننائل هننننذه الدراسنننة منننع دراسننننة 

     (.2111)أحمد، ( ودراسة2102)رشاد، 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

تفوق الطلبة الذين ينتمون إلى  إلىأشارت نتائل هذه الدراسة 
في مستوى  اإلدراكيعن المجال  االستقاللاألسلوب المعرفي 

األسلوب المعرفي  إلىالتصور العقلي، على الطلبة الذين ينتمون 
، ويمكن تفسير هذه النتيجة في اإلدراكيعلى المجال  االعتماد

ل تطبيقات األسلوب المعتمد ظل نتائل سلسلة من الدراسات حو 
والمستقل وعالقتوما بعدد من المتغيرات، التي أوردها )الشرقاوي، 

( ومن أهموا أن المستقلين عن المجال 226-209، ص 0992
اإلدراكي من الجنسين يتميزون عن المعتمدين على المجال 
اإلدراكي بالحصول على درجات أعلى في الميول الموسيقية 

لحسابية والفنية، وأن طالب وطالبات الكليات والميكانيكية وا
عن المجال اإلدراكي من طالب  استقالالً الريامية والعلمية أكهر 

لى ذلك فمن المنطقي أن ع كليات اإلنسانية، وبناءوطالبات ال
عن  االستقاللالذين ينتمون إلى األسلوب المعرفي  ةبيكون الطل

ي أعلى من المجال اإلدراكي، يتمتعون بمستوى تصور عقل
رفي المعتمد على المجال نظرائوم الذين ينتمون إلى األسلوب المع

 .اإلدراكي
 ا تبارفي  ةبحصل عليوا الطل إمافة لذلك إن العالمات التي

األشكال المتممنة الجمعي، ممن كانوا ينتمون إلى األسلوب 
، كانت أعلى من اإلدراكيعن المجال  االستقاللالمعرفي 

على  االعتمادنظرائوم الذين ينتمون إلى األسلوب المعرفي 
األشكال المتممنة الجمعي  ا تبارالمجال اإلدراكي، وبما أن 

يتطلب من المفحوص أن يدرك الصورص ويفصلوا عن األرمية، 
دراك الشكل المطلوب  مما يعني قدرص عالية على التصور وا 

من على ما سبق ف مية(، بناءن المجال الكلي) األر وفصله ع
األسلوب  إلىالذين ينتمون  ةبالمنطقي والطبيعي أن يكون الطل

عن المجال اإلدراكي يتمتعون بمستوى تصور  االستقاللالمعرفي 
وتتفق نتائل هذه الدراسة مع نتائل عقلي أعلى من نظرائوم 

 .( ,0922Carrier et al(دراسة 
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 في موء نتائل الدراسة يمكن التوصية باآلتي: 
التصور إجراء دراسات مشابوة بحيث تكشف عن مستوى  -0

 العقلي، لدى مستويات دراسية أ رى.
البحث عن العالقة بين التصور العقلي وأساليب معرفية  -2

 أ رى مهل السيطرص الدماغية اليمنى واليسرى. 
التعديل على محتوى بعض المواد إن أمكن ذلك،  اصة  -2

لطلبة الكليات اإلنسانية، بحيث تحاكي قدرتوم على التصور 
 من أسلوب التلقين المتبع.العقلي، وتت لص 

من مستوى  ة الجامعة بطريقة تزيدتدريس مواد إجباري  -2
 التصور العقلي.
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المشكالت التي تواجه طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب التابعة لوكالة الغوث الدولية أثناء التدريب العملي وعالقتها باتجاهاتهم 
 نحو مهنة التعليم
 انتصار خليل عشا

 كلية العلوم التربوية واآلداب / األنروا -قسم التربية وعلم النفس
 المملكة األردنية الهاشمية

 42/9/4102تاريخ القبول:                                 6/5/4102لم: تاريخ التس

 نحو باتجاهاتهم وعالقتها الميداني التدريب أثناء الدولية الغوث لوكالة التابعة واآلداب التربوية العلوم كلية طلبة تواجه التي المشكالت تقصي الدراسة هذه هدفت
 وطالبةة، طالبةا  ( 941) مةن المكونةة الدراسةة عينة على الدراسة أداتي تطبيق عن الناتجة للبيانات اإلحصائية المعالجة تمت الهدف هذا ولتحقيق  التعليم، مهنة
 بمساق تتعلق التي المشكالت أن  النتائج وأظهرت األداء، محاور من محور كل على المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحساب وذلك
 وكةةذلك. كبيةةةةةةةةةرة  بدرجةةة كانةةت العمليةة التربيةةة بمشةةرف المتعلقةةة  المشةكالت بينمةةا متوسةةطة بدرجةةة  جةةاءت المتعةاون والمةةتعلم المدرسةةية واإلدارة العمليةةة ةالتربية

 على إحصائية داللة ذات فروق جودو  يظهر ولم  التعليم، مهنة نحو سلبية اتجاهات لديهم الذين المعلمين عند السلوكية المشكالت نسبة ارتفاع النتائج أظهرت
 مشكالت تتعلق بالتطبيق العملي(.، االتجاهات نحو مهنة التعليم ،كلية العلوم التربوية واآلدابالكلمات المفتاحية: ) .الجنس لمتغير تعزى الدراسة أداتي

Problems that Faced Educational Sciences Faculty Students during Pragmatic Practice, and their 
Relation to their Attitudes toward the Teaching Profession from their Point of View 

 Intisar Asha  
Faculty of Education Sciences and Arts / UNRWA –HKJ 

asha_intisar@yahoo.com 
he current study aimed to investigating problems that faced educational sciences faculty students during pragmatic 
practice, and their relation to their attitudes toward the teaching profession from their point of view. To achieve 
this goal a statistical treatment of the data resulting from the two tools of the study, which were applied to a 

sample consisted of (149) students, by calculating averages, standard deviations, and percentages on each axis of the axes 
of performance. Results revealed that problems that related to the practical education course, the school administration, 
and the collaborator teacher were in middle degree; meanwhile, problems that related to the practical education 
supervisor were in a large degree. Results also revealed High rate of behavioral problems between teachers who have 
negative attitudes towards the teaching profession. Results also did not show any statistically significant differences in 
the two tools to study due to the gender variable. (Keywords: Educational Sciences Faculty, Attitudes towards the 
teaching profession, Problems related to Pragmatic Practice). 
 

واقع الحياة في السنوات بشهدت المعرفة اإلنسانية وتطبيقاتها 
التربية إلى  ىمما استدعتطورا  سريعا  ومتالحقا  ،   ،األخيرة
عصرها ومجتمعها ومنطلقاتها ، بهدف إعداد جيل قادر  مواكبة 

كما استدعى هذا التطور على التعامل مع أدواره الجديدة ، 
 ا  وبذلك فرضت عليه أدوار  .سريعةالتغيرات الالمعلم إلى مالحقة 

على نقل و على استيعاب تخصصه العلمي ،  أقدرتهو متجددة، 
مما أدى المعرفة بوسائلها وطرقها المتعددة إلى األجيال الناشئة، 

 الماضي  كناقل   عن دوره الجديد دور المعلم إلى اختالف 
 ملقنا  ومتلق  ، و داخل غرفة الصف للنظام وضابط  للمعرفة 

 (.3002)العمايرة،   ومات.للمعل
وتعد التربية العملية إحدى الفعاليات التربوية المهمة          

 تساعدفي مجال إعداد المعلمين وتدريبهم باعتبارها عملية 
الطالب/ المعلم على امتالك كفايات تعليمية تستلزمها طبيعة 

وهي ممارسة للتدريس في مواقف  دوره المهني في التعليم،

مكانياتهالفرصة الختبار قدراته  لهتيح طبيعية ت الذاتية عمليا   وا 
، كما تتيح  واإلمكانياتفي الميدان الحقيقي لظهور هذه القدرات 

تطبيق المفاهيم والمبادئ والنظريات التربوية التي لله الفرصة 
وهي فترة تدريب موجهة  ،يدرسها أثناء التحاقه بكلية التربية

بالتدريب  ثناءهاأمدرسة معينة يقوم  يقضيها الطالب / المعلم في
على تدريس مادة تخصصه لطلبة صف معين أو أكثر خالل 
أيام متفرقة أو متصلة، وتحت إشراف مشرف متخصص، حيث 
يمارس فيها الطالب/ المعلم مهارات التدريس، ويوجه خاللها 

المهارات  الكتساببمساعدة معلم متعاون في المدرسة المتعاونة 
لذا يتوقف نجاح التربية من أداء عمله بشكل فاعل، ي تمكنه الت

العملية في بلوغ أهدافها على مجموعة من العوامل المتشابكة 
والمتداخلة والمتفاعلة فيما بينها ، وخاصة تلك المرتبطة 
بالتخطيط والتنظيم والتنسيق واإلشراف والتنفيذ والتقويم والمتابعة 

شرفين عليها وحرصهم ، كما تتوقف فاعليتها على كفايات الم

T 
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)ذياب،  وتفاعلهم من أجل رفع الكفاية المهنية للطالب/ المعلم .
9111.) 

ولقد أجمعت العديد من الدراسات على أهمية التربية العملية 
فرصة حقيقية للطالب/  ُتّعدأنها  إذ ،ضمن برامج إعداد المعلم

المعلم ليقيم عالقات مباشرة مع معلمي المدرسة ومع اإلدارة 
المدرسية ،كما أنها فرصة حقيقية يكتسب فيها معلم الغد 

نحو مهنة التدريس. وقد أشارت دراسات عديدة  إيجابية اتجاهات
إلى قصور البرامج الحالية إلعداد المعلم وتدريبه على مواجهة 

)حنورة،  األهداف.وكذلك قصورها في تحقيق  ،الحياة المعاصرة
9111.) 

ريس عملية شاقة وصعبة فإنها ولكون عملية التد          
كل  إنّ  تحتاج إلى إعداد وتدريب مستمرين ، وال يمكننا القول

من يتمكن من تخصصه العلمي يمكن أن يمارس مهنة التدريس 
( " أنه ال يمكن أن 19، 9111بنجاح ، وقد ذكر الخطيب )
يمكن أن  ،ن المعلم الذي يعرف"إنسُلم بالمقولة القديمة القائلة : 

ادرا  على تطبيق هذه المعرفة في ممارسات أدائية إجرائية يكون ق
  والقدرة على تطبيقها وتدريسها شئ يءعملية " ، ألن المادة ش

آخر ، وليس معنى ذلك إهمال جانب اإللمام بالمادة الدراسية ، 
نما  تقانها االهتماموا  ، للطلبة  والتدريب على إيصالها، بالمادة وا 

( أنه ال Hunter & Adimon,1977وقد ذكر هنتر وأدمون )
يمكن أن يستند إعداد المعلم على النظريات والمبادئ فحسب ، 

 ينبل يلزم التدريب الميداني حتى يمكن تحقيق التوازن بين الجانب
التطبيقي ، وأن التربية العملية هي الخبرة الوحيدة في و النظري 

خل سلوكه بشكل واضح دابرنامج إعداد المعلم التي تؤثر في 
والطالب/ المعلم ينتقل في فترة التربية العملية  غرفة الصف، 

من موقف المتعلم إلى موقف المعلم بصورة متدرجة تحت رعاية 
المشرف على برنامج التربية العملية الذي يساعده على تنمية 
مهاراته المهنية ، ويتم تقويم أداء الطالب/ المعلم خالل فترة 

ير وأسس تقيس مدى تمكنه من تدريبه العملي في ضوء معاي
المهارات المهنية التي ال غنى عنها في تكوين معلم كفء ، 
ومدى تطبيقه للمبادئ والنظريات التربوية التي تعلمها في الكلية 
، ومدى إفادته من مكونات إعداده النظري في المجاالت 

 (.3002)العمايرة،  التربوية والنفسية واألكاديمية بالكلية .

ظرا  ألهمية التربية العملية في إعداد الطالب/ المعلم ، ون     
فقد شهد الوطن العربي في اآلونة األخيرة العديد من اللقاءات 
والمؤتمرات من أجل البحث عن أفضل السبل إلعداد المعلمين ، 

بشأن  اتخاذهاوظهر العديد من التوصيات والقرارات التي تم 
بحيث تشتمل البرامج على ثقافة  ببرامج التربية العملية ، االرتقاء

عامة إلى جانب الثقافة التخصصية في المجاالت المعنية في 
 الحقل التربوي مع ثقافة تربوية تتضمن دراسة النظريات

، واإلرشاد النفسي والتربوي ، األساسية في التربية وعلم النفس
واإلدارة الصفية ، وطرق التدريس ، إلى جانب التدريب العملي ) 

  .(9110التواب ،  عبد
وتضطلع كليات العلوم التربوية بمهمة إعداد المعلمين قبل       

ن إنجاز هذه المؤسسات  وتدريبهم الخدمة وفي أثنائها ، وا 
 السلوكياتيرتبط بمدى قدرتها على تشخيص نواحي  مهماتهال

في  السلوكياتالمختلفة لطلبتها ، والعمل على تغيير هذه 
أهميتها من كونها تيسر  االتجاهاتتكتسب المرغوب ، و  االتجاه

وتنعكس في سلوك الفرد وأقواله وتفاعله مع  /التنبؤ بالسلوك
نحو المهنة أو المدرسة هي المفتاح  االتجاهاتاآلخرين ، وأن 

الذي سوف يؤكده المعلم في  االجتماعيللتنبؤ بنموذج الجو 
ن ( 9112)عيسوي، الصف ".  المعلم نحو مهنته  اتجاهوا 

 االتجاهوقف عليها أداؤه وكفاءته في العمل ، كما يؤثر هذا يت
واجتماعيا  وعقليا  ، وقد ذكرت هرمز " أن  انفعاليافي طلبته 
المعلمين التربوية لها تأثير قوي وفَعال في سلوك  اتجاهات

 فاالتجاهاتالمعلمين أنفسهم ، وكذلك في توجيه طلبتهم ، 
اته معنى ومغزى النفسية تضفي على إدراك الفرد ونشاط

على إنجاز الكثير من األهداف ، لذلك فإن دراسة  يساعدان
تفسير السلوك لوقياسها ستبقى أهم الحاجات  االتجاهات

أي فرد نحو مهنة من المهن  اتجاهاإلنساني ، كما أن دراسة 
أصبحت من مستلزمات العصر لغرض النجاح في خطط التنمية 

من المهن التي لها أهمية  ، وبخاصة مهنة التعليم ، التي تعد
 كبرى في إعداد األجيال التي تأخذ على عاتقها بناء األوطان

 ( . 9111) هرمز ،  وتطويرها
وبما أن رضا الفرد عن مهنته ينعكس ايجابيا  نحو هذه المهنة ، 
فإن من األهمية أن يكون المعلم راضيا   عن مهنته ، ومستمتعا  

لخطورة الرسالة التي يقوم بها  ، ومقدرا   مهماتبما يقوم به من 
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في مجتمعة ، وبذلك يصبح من الالزم الكشف عن اتجاهات 
األفراد الذين يعدون لمهنة التعليم من أجل التعرف على 

اإليجابية والسلبية نحو مهنة التعليم ، وعند ذلك  االتجاهات
  يمكن تنظيم الخطط والمناهج تنظيما  يتفق واألهداف المرجوة .

 (.9111 )جعنيني،
ومن خالل خبرة الباحثة في التدريس في المدارس        

والجامعات ، ومن خالل إشرافها على برنامج التربية العملية في 
التابعة لوكالة الغوث  كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية

انخفاض مستوى أداء المتدربين في برامج لها تبين   ،الدولية 
ع الطرق واألساليب التي يستخدمونها في وتواض ،التربية العملية

يعاني منها طلبة التربية العملية  حتى غدت مشكلة ،التدريس
والشكوى المتكررة من الطلبة في  بعض عاما  بعد عام ، 

: ظروف المدرسة المتعاونة ، مدير برنامج  الجوانب منها 
مساق  إلىالتربية العملية ، المعلم المتعاون ، وبعضها يعود 

ربية العملية / نظري وغيرها من المشكالت ،  لذا جاءت الت
الدراسة الحالية لتقصي المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين  
في كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية التابعة لوكالة الغوث 
الدولية / األردن ، في أثناء التطبيق العملي وعالقة هذه 

 لتعليم .المشكالت باتجاهاتهم نحو مهنة ا
لغوث وكلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية ، أنشأتها وكالة ا

كونوا معلمين ليهم وتدريب الطلبة (، إلعداد 9112الدولية عام )
بعد تخرجهم ، والدراسة فيها مجانية ، وتمنح درجة البكالوريوس 

نجليزية لغة العربية ، اللغة اإلفي التخصصات : معلم صف ، ال
. 

 ةـــــــــسهدف الدرا
تقصي المشكالت التي تواجه طلبة إلى الدراسة الحالية  تهدف   

كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية  تخصص معلم صف ، 
في أثناء التطبيق العملي ، ومعرفة أثر متغير الجنس في هذه 

الطلبة / المعلمين نحو  اتجاهاتالمشكالت ، وكذلك معرفة 
بين المشكالت واتجاهات الطلبة  رتباطاالمهنة التعليم ، ومدى 

 نحو مهنة التعليم .
 ةــــــــأهمية الدراس

 : التاليةتكمن أهمية الدراسة في الجوانب   

الكشف عن المشكالت التي تواجه طلبة  نتائجها إلىتؤدي  -9
كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية في أثناء التطبيق العملي 

نس في هذه المشكالت ، وكذلك معرفة ، ومعرفة أثر متغير الج
بين  االرتباطالطلبة نحو مهنة التعليم ، ومدى  اتجاهات

 المشكالت واتجاهات الطلبة نحو مهنة التعليم .
قد  ،تعيق التطبيق العملي الحادة التيمعرفة المشكالت  -3

القرار التربوي في كلية العلوم واآلداب الجامعية  أصحابيدفع 
التربية العلمية من أجل  بعض جوانبفي  إلى إعادة النظر

      تنفيذها.تسهيل 
نتائج هذه الدراسة في مساعدة الطلبة / المعلمين  تسهمقد  -2

في التعامل األفضل مع المشكالت التي تواجههم في أثناء 
 التطبيق العملي  .

تكشف نتائج الدراسة الحالية اتجاهات الطلبة / المعلمين  -4
، مما يضع بين يدي أصحاب القرار التربوي  نحو مهنة التعليم

العينة من مهنة التعليم ، مما يتيح  أفرادالجوانب التي تزعج 
المجال لوضع الحلول المناسبة التي تعمل على تعديل اتجاهات 

 الطلبة / المعلمين نحو مهنة التعليم .
 :الدراسة وأسئلتهامشكلة 

امعية تشتمل على نظرا ألن كلية العلوم التربوية واآلداب الج
بإعداد  9112التخصصات التعليمية فقد اهتمت منذ نشأتها عام 

 – 9112المعلمين وكان برنامج التربية العملية خالل الفترة من 
مقتصرا  على التطبيق الجزئي ، وتم إجراء دراسات لتقويم  3002

هذا البرنامج منها دراسة ا لعمايرة ودراسة أبو نمرة، وقد اتخذ 
لقرار نتائج هاتين الدراستين لتطوير برنامج التربية أصحاب ا

حتى  3004العلمية، بشكل أفضل وأصبح التطبيق من عام 
اآلن يكون على ثالث مراحل : مرحلة المشاهدة ثم  مشاركة 

فترة  ة التي يقضي فيه الطالبجزئية ثم مرحلة المشاركة الكلي
لباحثة فصل دراسي كامل وتدريس يومي في المدارس مما دفع ا

تتحدد مشكلة الدراسة في و   صورته الجديدة،بإلى تقييم البرنامج 
تقصي المشكالت التي تواجه طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب 
الجامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية باألردن في أثناء التطبيق 
العملي  من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  ، وتبيان أثر متغير 

المشكالت، وكذلك معرفة اتجاهاتهم نحو مهنة الجنس في هذه 
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التعليم ، ومعرفة فيما  إذا كان هناك ارتباط بين حدة المشكالت 
 واتجاهاتهم نحو مهنة التعليم .

 عنمن خالل اإلجابة  ،هذه التساؤالت عنوسيتم  اإلجابة    
 : التاليةاألسئلة 

واآلداب ما المشكالت التي تواجه طلبة كلية العلوم التربوية  -9
الجامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية باألردن في أثناء التطبيق 

 العملي ؟ 
 (α≤0.05) هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى -3

في درجة حدة المشكالت التي تواجه طلبة كلية العلوم التربوية 
واآلداب الجامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية باألردن في أثناء 

   الجنس ؟ العملي تبعا  لمتغيرطبيق الت
ما اتجاهات طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية  -2

  التعليم ؟التابعة لوكالة الغوث الدولية باألردن نحو مهنة 
 (α≤0.05)هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -4 

عية كلية العلوم التربوية واآلداب الجام طلبة اتجاهاتفي درجة 
 التابعة لوكالة الغوث الدولية باألردن نحو مهنة التعليم تبعا  

 الجنس ؟ لمتغير
بين المشكالت التي تواجه طلبة  ارتباطيههل توجد عالقة  -5

كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية التابعة لوكالة الغوث 
الدولية باألردن في أثناء التطبيق العملي واتجاهاتهم نحو مهنة 

 عليم ؟الت
  :مصطلحات الدراسة

المشكالت التي تواجه الطالب / المعلم في أثناء التطبيق العملي 
: ما يعبر عنه الطالب / المعلم من مشكالت تعترضه في أثناء 
التطبيق العملي ، سواء كانت هذه المشكالت تتعلق بالمساقات 
النظرية التي درسها في الكلية ، أو ما يتعلق بالمشكالت التي 

، أو من المعلم المتعاون ، وتقاس المتعاونةواجهه من المدرسة ت
الطالب/ المعلم على فقرات  استجابةحدة المشكالت بدرجة  

 ستبانة المعدة لهذا الغرض .اال
الجانب التطبيقي من برنامج إعداد المعلم  و"ه التطبيق العملي :

لصف تم داخل ايقبل الخدمة ، وتأهيله وتدريبه أثناء الخدمة ، و 
وخارجه من قبل الطالب/ المعلم وبإشراف الجامعة ومعلم 

 ( . 3004، )عمايرهمتعاون ومدرسة متعاونة"  

 العلوم كلية لطلبة العملي فترة  التطبيق هي العملية : التربية
 التربوية الخبرات إكسابهمبهدف  واآلداب الجامعية ، التربوية

 وقيم، رف،لمعا معايشتهم من خاللوالمهارات التدريسية 
 وفق المضيفة المدرسة  في أدائي ا واتجاهات  ومهارات،وتطبيقها

 والتقويم .                     والممارسة، المشاهدة،والمشاركة، :اآلتية المراحل
ما يتكون لدى الطالب/ المعلم من  االتجاه نحو مهنة التعليم :

مع  مشاعر وميول تجاه مهنة التعليم من خالل خبرته وتعامله
، بحيث وعناصرهامكونات وعناصر العملية التعليمية / التعلمية 

موقف تجاه القضايا  اتخاذيكون الطالب / المعلم قادرا  على 
وتقاس  ( 9111)عاقل،  مهنة التعليم . مناإليجابية أو السلبية 

 نحو مهنة التعليم في هذه الدراسة،اتجاهات الطالب / المعلم 
المعدة  اإلستبانةفقرات  بإجابته عن ا بالدرجة التي يحصل عليه

 لهذا الغرض .
طالب  هو( " 9110،91عرفه )الهاشل،    /المعلم : الطالب 

كلية التربية المسجل في مقرر التربية العملية الذي يقوم 
أحد المدرسين في ُيّعد بالتدريب في مدارس التعليم العام ، و 

على عاتق  الملقاة المدرسة من حيث االلتزام باألعمال والواجبات
 المدرسين"  .

 معلم بقسم الملتحق ويعرف إجرائيا  بأنه  الطالب        
 والذي الجامعية ، واآلدابالتربوية  العلوم كلية في الصف،
الدنيا     األساسية المرحلة مدرس ا بعد تخرجه لطلبة سيكون
 إشراف تحت التدريس الفعلي ويمارس الرابع( ، -)األول

 ومعلمين ، تدريس هيئة من أعضاء المجال في متخصصين
 التدريس مهنة خبرات يكتسب ، حتىوتوجيهاتهم متعاونين
    .رسمية بصفة معلم ا ويصبح أن يتخرج، قبل ومهاراتها،

 المتعاونة في المدرسة الصف معلم هوالمتعاون :  المعلم
ويعمل  فيه الطالب ، يتدرب الذي المجال في والمتخصص

بين إدارة كلية العلوم التربوية واآلداب  اونيتع اتفاق بموجب
دارة التعليم   دائرة التربية و   بعد موافقة المدرسة، هذه الجامعية  وا 

 .بوكالة الغوث الدولية
برنامج   تنفيذ فيها يتم التي : هي  المدرسة  المدرسة المتعاونة

 ويكون على التعليم، للتدريب مخصصة فترة في العملية ، التربية
و  الظروف لهم المتدربين، وتوفر استيعاب على القدرة هالدي
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    .التدريب فترة من لهم االستفادة ليتسنى المناسبة، اإلمكانيات
 حدود الدراسة ومحدداتها   
 : بالتاليتتمثل حدود الدراسة  
اقتصرت على طلبة الفصل الثامن ) وقد  الحدود البشرية :  -

العملي(  تخصص معلم  الذين مارسوا أو يمارسون التطبيق
صف في كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية التابعة لوكالة 

 الغوث الدولية باألردن  .
اقتصرت على طلبة كلية العلوم التربوية  الحدود المكانية : -

واآلداب الجامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية باألردن ، وعلى 
ان التعليمية التابعة المدارس المتعاونة في منطقة جنوب عم

: اقتصرت على طلبة الفصل الزمنيةلوكالة الغوث. الحدود 
( ، 3093/3092الثامن في الفصل الدراسي الثاني والصيفي )

وعلى طلبة الفصل الثامن في الفصل الدراسي األول 
(3092/3094. ) 

 : التاليأما المحددات المنهجية فتتمثل في 
جة صدق أداة الدراسة وثباتها ، تتحدد نتائج هذه الدراسة بدر  -

 ستبانة .فقرات اال عنأفراد العينة  إجابةوموضوعية 
على مجتمعها أو المجتمعات  ة ال تعمم إالنتائج هذه الدراس -

 المشابهة.
 الدراسات سابقة

 طالع عليها: االة، التي استطاع الباحث الصل الدراسات ذاتمن 
  دراسة  Adams, et al, 1987)  تقويم إلى تهدف التي 

 من األمريكية، يوتا والية في العملية التربية برنامج فاعلية
 استخدمت وقد المعلمين،/والطلبة المدارس مديري نظر وجهة

 ( معلم  3500من) مكونة عينة على طبقت استبانه الدراسة
 عنها تمخضت التي النتائج أبرز ومن .. مديرا( 515و)

 ،المعلمين بناء برامج بكفاية المديرين قناعة عدم الدراسة
 وثقتهم مواهبهم تطوير في الطلبة مساعدة على ومقدرتها
                                                                                                             بأنفسهم.

 ( دراسةMelnick,1993 التي هدفت التعرف على فاعلية )
دمها المعلم المتعاون للطلبة المعلمين في المالحظات التي يق

نصف الفصلية  بتقويماتهممدارسهم ، ومدى عالقتها 
( 35والنهائية لهؤالء الطلبة ، وقد تألفت عينة الدراسة من )

، وأظهرت نتائج الدراسة  االبتدائيةمعلما  متعاونا  في المرحلة 

أن المعلمين المتعاونين لم يعتمدوا في تقويمهم للطلبة 
لمعلمين على مالحظاتهم األسبوعية ، وأن المالحظات ال ا

تستند إلى الدقة وتميل إلى تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة 
 اإليجابية فقط .

  أما دراسة(Dart & Drake , 1993 التي هدفت تقصي )
فعالية أدائه في مجال تدريب  وتفوبمدور المعلم المتعاون ، 
م المتعاون ، واشتملت دور المعل ازمالء له لكي يأخذو 

الدراسة برنامج التربية العملية في جامعة ساسكس البريطانية 
( معلما من معلمي اللغة 32، وقد تألفت عينة الدراسة من )

ائج الدراسة ممارسات نت وأظهرتوالرياضيات ،  االنجليزية
دوار المعلمين المتعاونين تبعا لخبرات المتدربين متباينة في أ

من ، وتذمرهم  أدوارهمعلمين المتعاونين لطبيعة ومدى فهم الم
 . عواتقهمحجم المسؤوليات الملقاة على 

  أما( دراسةAwanbor ,1996 ) هدفت معرفة  فقد
اتجاهات المعلمين في نيجيريا نحو مهنة التعليم  وعالقة هذه 
االتجاهات بمفهوم الذات ، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 أفراداتجاهات  أنئج الدراسة ظهرت نتاوأ( معلما ، 942)
 األجورالعينة نحو مهنة التعليم جاءت سلبية نتيجة تدني 

 عدم وجود أيضا   وأظهرتوتدني المكانة االجتماعية للمهنة ، 
يجابية بين مفهوم الذات واالتجاهات نحو مهنة عالقة إ
 التعليم .

 ( فقد أجرى دراسة هدفت معرفة 9111أما جعنيني )
نحو  األردنيةية العلوم التربوية في الجامعة اتجاهات طلبة كل

( طالبا 210مهنة التعليم ، وقد تكونت عينة الدراسة من )
من مستوى البكالوريوس  األربعةوطالبة من مستويات الدراسة 

يجابي نحو مهنة نتائج الدراسة وجود اتجاه إ أظهرت، وقد 
عند مستوى  إحصائيةالتعليم ، ووجود فروق ذات داللة 

(0.05≥α)  العينة نحو مهنة التعليم  أفرادفي اتجاهات
عند  إحصائية، وعدم وجود فروق ذات داللة  اإلناثلصالح 

العينة نحو مهنة  أفرادفي اتجاهات (α≤0.05)مستوى 
التعليم تبعا للمتغيرات : المستوى الدراسي ، والمعدل في 

 الثانوية العامة ، ومكان السكن .
  ( التي هدفت معرفة 3000ر )دراسة الشرعة والباككذلك

اتجاهات المعلمين بدولة قطر لمهنة التعليم ومدى تأثرها 
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( 253ببعض المتغيرات ، وقد تكونت عينة الدراسة من )
 أفراداتجاهات  أنأظهرت نتائج الدراسة و معلما  ومعلمة ، 

المقبول اجتماعيا   العينة نحو مهنة التعليم أقل من المستوى
اهات المعلمات نحو مهنة التعليم أفضل ن اتجوتربويا  ، وأ

 من اتجاهات المعلمين نحو المهنة .
 برنامج فعالية تقويم إلى سعت التي (3002المقدادي) ودراسة 

 الجامعة في الرياضيات مجال معلم لبناء العملية التربية
 من  وطالبة طالب ا 10 تكونت عينة الدراسة من  األردنية

لعامين الدراسيين ا خالل بالبرنامج الملتحقين
 الدراسة نتائج أظهرت. (  3009/ 3000، 9111/3000)

الكفايات  مجمل المعلمين /الطلبة إكساب في البرنامج نجاح
 الصفية، واإلدارة الصفي للموقف التخطيط من بكل المرتبطة
 على قادر كإنسان بالنفس الثقة تعزيز إلى باإلضافة
 إكساب في ولالمقب بالشكل ينجح لم حين في التدريس،

 التدريس من بكل المرتبطة الكفايات مجمل المعلمين الطلبة
 المشكالت بخصوص أما .التدريس وتقويم الصف غرفة في

 باإلشراف بعضها ارتبط فقد البرنامج تطبيق واكبت التي
 بالطالب وبعضها المدرسي، باإلشراف وبعضها الجامعي،

    . المعلم
 ( دراسة هدف3002أجرى أبو نمرة ) ت التعرف إلى المشكالت

التي تواجه الطلبة أثناء فترة التطبيق العملي، وأيضا التعرف 
إلى حدة هذه المشكالت تبعا لمتغير الجنس وتبعا  لمتغير 

( طالبا وطالبة ، 11التخصص، وتكونت عينة الدراسة من )
 اإلشرافوبينت النتائج عدم وجود مشكالت تتعلق بمجال 

ون بينما بينت الدراسة فروقا تغزى إلى التربوي والمعلم المتعا
متغير التخصص لصالح معلم صف، ولم تظهر وجود فروق 

 تعزى لمتغير الجنس.
 ( دراسة هدفت التعرف على 3002أجرى العمايرة )

المشكالت التي تواجه الطلبة أثناء التطبيق العملي ومعرفة 
هناك فروق تعزى لمتغير الجنس أو متغير  كانتإذا 

علم صف، معلم مجال عربي(، وأوضحت التخصص )م
النتائج أن أكثر المشكالت يعود إلى مدير برنامج التربية 
العملية والمدرسة المتعاونة ومشرفي الزيارات الصفية، 

تعزى لمتغير  إحصائيةوأظهرت أيضا وجود فروق ذات داللة 

وعدم وجود فروق تعزى لمتغير  اإلناثالجنس لصالح 
 التخصص

 ( دراسة هدفت التعرف على اتجاهات 3004) وأجرى العمايرة
األردن نحو  -طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية /األنروا

مهنة التعليم ، ومعرفة أثر متغيري الجنس والمستوى الدراسي 
على هذه االتجاهات ، وقد تكونت  عينة الدراسة من 

 أننتائج الدراسة   أظهرت(طالبا وطالبة ، وقد 931)
يجابية ، العينة نحو مهنة التعليم جاءت إ ادأفر اتجاهات 

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  وأظهرت
في اتجاهات أفراد العينة نحو مهنة   (α≤0.05)  مستوى

 الدراسي.التعليم تبعا لمتغيري الجنس والمستوى 
 تقويم هدفت فقد (2005 )  دقة وأبو صبري، أما دراسة 

 الفلسطينية، والكليات  الجامعات في ليةالعم التربية برنامج
 إيجاد ومحاولة العملية، التربية مشكالت تشخيص أجل من

 ( طالب ا541) من الدراسة عينة وتكونت .المناسبة الحلول
 العام / التربية كليات في العملية، للتربية مسجلين وطالبة

 الضفة في الفلسطينية والجامعات 9111/ 9111 الدراسي
 إحصائية، داللة ذات فروق وجود النتائج بينت اكم  .وغزة
 رأي حسب المساقات، أهم وأن الجامعة، /الكلية لمتغير تعزى
 ثم وأساليبها، العامة التدريس طرائق :هي الدراسة، عينة أفراد

  .الوسائل التعليمية ثم وأساليبها، التخصص تدريس طرائق
 ج التربيةبرنام تقويم هدفت فقد (2007) ريا أبو دراسة أما

 نظر المديرين، وجهة من األردنية الجامعة في العملية
 استخدم العملية، حيث التربية وطلبة المتعاونين، والمعلمين

من  مكونة على عينة بتطبيقها قام استبانات ثالث الباحث
 (  طالب ا942و) ( معلم ا ومعلمة،925و) مدير ا، (  21)

 واإلدارية التنظيمية الجوانب أن الدراسة إلى وخلصت .وطالبة
 وأظهرت مناسبة، كانت عموما التربية العملية لبرنامج
 وهيئاتها المتعاونة المدارس إدارات من وجود رضا الدراسة

 تقويمهم مع ذلك وانسجم العملية، التربية دور مشرف عن
طلبة  استفادة مدى النتائج أظهرت كما العملية، لطلبة التربية

   .التربية العملية ومشرف المتعاون علمالم من العملية التربية
 ( فقد هدفت التعرف على 3001أما  دراسة الزيدي ،)

نحو   اتجاهات طلبة كليات التربية في الجامعات اليمنية
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مهنة التدريس وعالقتها بالتحصيل لمفاهيم طرائق التدريس 
( طالبا  وطالبة، 330وقد ضمنت العينة )لتطبيق العملي، وا

 من الجامعات اليمنية. ( طالبات290ب و)( طال290منهم )
 دالله إ يارتباط ذ عدم وجودوقد أظهرت نتائج الدراسة 

بين اتجاهات طالب كلية  (α≤0.05) حصائية عند مستوى
نحو مهنة التدريس وأدائهم التدريسي  وطالباتها التربية )تعز(

في التطبيق العملي،  وال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
الطلبة بين متوسطي استجابات  (α≤0.05)  عند مستوى

ال توجد  و .تعزى إلى متغير الجنس، المقياس ككل  على
بين   (α≤0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

متوسطات استجابات أفراد عينة البحث نحو كل بعد من 
أبعاد المقياس )الشخصي، االجتماعي، االقتصادي، 

 .س العلمي(، تعزى إلى متغير الجن
هدفت الكشف عن آراء ( التي 3001دراسة أبو دلبوح )وفي    

في إعداد  الطلبة المعلمين لدور برنامج التربية العملية
في جامعة  الطالب المعلم في كلية التربية الرياضية

 ،وطالبة   الباط( 10) وتكونت عينة الدراسة من اليرموك. 
المتعلم  وأشارت نتائج الدراسة إلى ضرورة إشراك الطالب

وضرورة إدراك ،الرياضية في صيانة المالعب واألجهزة 
العملية في بية المعلم المتعاون لدوره تجاه طالب التر

 ،التربية الرياضيةل اطالعه على ما يستجد في مجا
والتأكد من  ،وإشراكه في اختيار أعضاء الفرق الرياضية

ي واالشتراك ف  تقديمها للطلبة لمناسبة المادة الدراسية قب
النشاطات الخارجية للمدرسة. أما فيما يتعلق بإدراك 
مشرف التربية العملية لدوره تجاه طالب التربية العملية 

وتحديدها  اإلشرافيةفينبغي التركيز على عدد الزيارات 
محتوى مناهج  لوالتدريب على عملية تحلي، بموعد مسبق

ة والمساعدة في إعداد النشرات الرياضي ،التربية الرياضية
إلى عد م  حصائيةكما أشارت نتائج التحليالت اإل .الهادفة

 إحصائية عند المستوى  لهوجود فروق ذات دال
(0.05≥α)  في حين ، تعزى للجنس ومكان اإلقامة

إحصائية تعزى  لهأظهرت الدراسة وجود فروق ذات دال
ع ةولصالح الطلبة المعلمين الذين تق ألتحصيليإلى مستوى 

                                                     ( .31 -15.1ة )من الفئمستوياتهم التحصيلية ض

 ( فقد  3001أما دراسة أبو شندي وأبو شعيرة وغباري )
 الزرقاء جامعة في العملية التربية برنامج تقويم هدفت

 ومدير المتعاون، والمعلم التربوي، بالمشرف الخاصة ممثال
جراءات والمدرسة المتعاونة، المدرسة،  التربية برنامج وا 
 تقصي هدفت كما .المعلمين الطلبة نظر وجهة من العملية،

والمعدل  التدريب، ومنطقة الطالب، جنس متغيرات أثر
 .العملية التربية برنامج لمجاالت وتقويمه للطالب، التراكمي
 اختيارهم تم وطالبة طالبا (13) من الدراسة عينة وتألفت
 لمجاالت الطلبة تقويم أن النتائج هرتوأظ. القصدية بالطريقة
 مجال احتلّ  :التالي النحو على كان العملية التربية برنامج
فالمعلم  األولى، المرتبة العملية التربية مشرف تقويم

 فالمدرسة العملية، التربية برنامج إجراءات ثم المتعاون،
 أظهرت كما .المتعاونة المدرسة مدير وأخير ا المتعاونة،

 /الطلبة تقويم داللة في ذات فروق وجود عدم جالنتائ
 /الطالب جنس إلى تعزى العملية، التربية لبرنامج المعلمين
 التدريب لمنطقة ، أما بالنسبة ككل التراكمي والمعدل المعلم
 (α≤0.05) إحصائية داللة ذات فروق ا الدراسة أظهرت فقد
 لها يكن ولم المتعاونة، المدرسة مدير لمجال الطلبة تقويم في

 .المجاالتباقي  في تأثير
  تقصي ( التي هدفت  2012دراسة المجيدل والشريع )ثم

جامعة الكويت  -اتجاهات الطلبة المعلمين في كلية التربية 
جامعة الفرات نحو مهنتهم  -وفي كلية التربية بالحسكة

( فردا  ، منهم 113، وتكونت عينة الدراسة من  )المستقبلية. 
( من طلبة جامعة 211) معة الكويت ، و( طلبة جا402)

من  الباحثان إلى عدد من النتائج كانل وتوص الحسكة .  
على اتجاهات الطلبة  را  أهمها: أن لمتغير الجنس تأثي

وهذه ، عينتي البحث كلتانحو مهنة التعليم في  المعلّمين
الفروق لصالح الطلبة من اإلناث. ولم يكن لمتغير 

هات الطلبة المعلّمين نحو مهنة التخصص تأثير على اتجا
عينتي البحث. كما لم يتبين لمتغير السنة كلتا التعليم في 

الدراسية أي تأثير على اتجاهات عينة الطلبة المعلّمين في 
جامعة الكويت بينما كان له تأثير على عينة  -كلية التربية 

جامعة الفرات.  -في كلية التربية بالحسكة نيمالمعلالطلبة 
فروق بين اتجاهات عينة الطلبة المعلّمين في كلية  وتوجد
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اتجاهات عينة الطلبة المعلّمين وجامعة الكويت  -التربية 
 في كلية التربية .

 تعقيب على الدراسات السابقة : 
 : التاليجاءت الدراسات السابقة على النحو       

دراسات تناولت المشكالت التي تواجه الطلبة / المعلمين  -9
ء التطبيق العملي ، وتقويم برامج التربية العملية، ومن هذه أثنا

(، وأبو 3002) العمايرة( ، 3002دراسة المقدادي ) الدراسات :
 أبو( ، ودراسة 3005دقة ) وأبوودراسة صبري (، 3002نمرة )
شندي  أبو( ، ودراسة 3001دلبوح ) أبو( ، ودراسة 3001ريا )
فاوتت  أهداف هذه وقد ت  ( ،3001شعيرة وغباري ) وأبو

الدراسات ، فبعضها تناول محورا  من محاور التربية العملية ، 
وبعضها اآلخر تناول أكثر من محور ، وقد جاءت نتائج هذه 

 الدراسات متفاوتة  ومتناقضة أحيانا  .
دراسات تناولت  تقصي اتجاهات طلبة كليات العلوم  -3

: دراسة أوانبور التربوية لمهنة التعليم ، ومن هذه الدراسات 
(Awanbor ,1996( ودراسة جعنيني ، )ودراسة 9111 ، )

، ودراسة (3004( ، ودراسة العمايرة ) 3000الشرعة والباكر)
( . وقد 3093( ، ودراسة المجيدل والشريع )3001الزيدي )

جاءت نتائج هذه الدراسات متفاوتة ؛ حيث أشارت نتائج دراسة 
د العينة نحو ى أن اتجاهات أفراجعنيني ، ودراسة العمايرة ، إل

يجابية . بينما أشارت نتائج دراسة أوانبور مهنة التعليم جاءت إ
(Awanbor ,1996 إلى أن اتجاهات أفراد العينة نحو مهنة )

( 3000الشرعة والباكر ) وكذلك دراسةالتعليم جاءت سلبية . 
التي أشارت نتائجها إلى أن اتجاهات أفراد العينة نحو مهنة 

 تعليم جاءت أقل من المستوى المقبول .ال
نحو  االتجاهاتأما بالنسبة ألثر متغير الجنس على        

العمايرة مع دراسة هذه النتائج  فقتاتمهنة التعليم ، فقد 
( في عدم وجود فروق دالة 3001( ، ودراسة الزيدي )3004)

غير إحصائيا  في اتجاهات أفراد العينة نحو مهنة التعليم تبعا  لمت
( ، ودراسة 9111الجنس . بينما أشارت نتائج دراسة جعنيني )

(  3093( ، ودراسة المجيدل والشريع )3000الشرعة والباكر )
التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق دالة إحصائيا  في اتجاهات 
أفراد العينة نحو مهنة التعليم تبعا  لمتغير الجنس لصالح اإلناث 

. 

سة الحالية لتقصي المشكالت التي تواجه لذا جاءت الدرا      
ومعرفة درجة  العملي،الطلبة / المعلمين في أثناء التطبيق 

وهذا ما  التعليم،واالتجاه نحو مهنة بين هذه المشكالت  االرتباط
يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة . وقد استفادت الدراسة 

كما  السابقة،الحالية من األدب التربوي الوارد في الدراسات 
أدوات بعض الدراسات السابقة في تطوير أداتي  أيضا استفادت
 الحالية.الدراسة 
                                                                                                     واإلجراءاتالطريقة 

 منهج الدراسة :
لمنهج الوصفي لتحقيق هدف الدراسة تم  استخدام ا     

   الدراسة . ألغراضلمناسبته    ، والرتباطيالمسحي 
 مجتمع الدراسة :

اشتمل مجتمع الدراسة على طلبة الفصل الثامن تخصص      
الصيفي الفصل معلم صف ، في الفصل الدراسي الثاني و 

( ، وعلى طلبة الفصل الثامن في الفصل 3093/3092)
مارسوا التربية العملية  ( ،  ممن3192/3094الدراسي األول )

( طالبا 149في المدارس المتعاونة ، والذين يبلغ عددهم )
طالبة  ) حسب   (144و )   ، طالب( 5وطالبة ، منهم )

/ 3093سجالت مدير برنامج التربية العملية في الكلية ، 
3092 ،3092/3094. ) 

 عينة الدراسة :     
 استبانهتوزيع ر حجم مجتمع الدراسة ، تم نظرا  لصغ     

عدد االستبانات الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة ، وبلغ 
، وبذلك تكونت عينة الدراسة من  استبانه( 941المسترجعة )

 ( طالبا وطالبة . 941)
 أداة الدراسة :

باألدب التربوي المتعلق  االستعانةإلعداد أداة الدراسة تم     
الدراسات  استبانات انةاالستعبموضوع الدراسة ، وكذلك تم 

( ، ودراسة جعنيني Awanbor,1996اآلتية : دراسة أوانبور )
( ، ودراسة أبو ريا 3004( ، ودراسة العمايرة )9111)
شندي  ( ، ودراسة أبو3001( ، ودراسة أبو دلبوح )3001)

في صورتها األولية من ستبانة ( . وتكونت اال3001وآخرون )
علق بالمشكالت التي تواجه الطلبة يت ، جزأين هما الجزء األول

( فقرة موزعة 33في أثناء التطبيق العملي ، واشتملت على )
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ت أفراد فيتعلق باتجاها ،( مجاالت . أما الجزء الثاني4على )
 ( فقرة.31، واشتمل على )العينة نحو مهنة التعليم

 الدراسة : أداتيصدق 
ت التي تواجه تتعلق بالمشكال التيصدق أداة الدراسة األولى:   

تم التحقق من الصدق  الطالب المعلم أثناء التطبيق العملي   
الدراسة من خالل عرضها على عشرة محكمين  تيالظاهري ألدا
وكلية العلوم  العربية،في جامعة عمان  االختصاصمن ذوي 

وطلب من المحكمين إبداء رأيهم في   الجامعية.التربوية واآلداب 
، وصالحيتها لقياس ما  وسالمتها تمدى وضوح صياغة الفقرا
الفقرة للمجال الذي تنضوي  انتماءصممت لقياسه ، ومدى 

ضمنه ، وترك لهم المجال للحذف والتعديل واإلضافة ، وتم 
فأكثر من المحكمين على الفقرة  80%)فقة نسبة )امو  اعتماد

كمؤشر على مناسبتها وصدقها  ، وتم األخذ بمالحظات 
األداة ( فقرات من فقرات 90دة صياغة )المحكمين ، وتم إعا

صورتها  األداة( فقرات . وقد اتخذت 1، وكذلك حذف ) األولى
فقرة موزعة على أربعة  55النهائية وأصبحت تشتمل على 

 النحو اآلتي : مجاالت على
التربية العملية /  بمساق تتعلقالمشكالت التي  األول:المجال 
 ( فقرات .5ويشتمل على ) النظري ،
 العمليةةةةةة،بمشرف التربية المشكالت التي تتعلق  الثاني:المجال 

                                         فقرة.( 95ويشتمل على )
بإدارة المدرسة المتعاونة المشكالت التي تتعلق  المجال الثالث :

 ( فقرة .94، ويشتمل  على )  و إمكانياتها
ويشتمل  المتعاون،بالمعلم تعلق المشكالت التي ت الرابع:المجال 
 فقرة.( 39على )

 فقرة.( 39)أما الجزء الثاني فقد اشتمل على  
التي تتعلق باتجاهات الطلبة  صدق أداة الدارسة الثانية:   

للتحقق من الصدق الظاهر لهذه  التعليم.المعلمين نحو مهنة 
وتم محكمين من ذوي االختصاص  90األداة تم عرضها على 

% فأكثر من المحكمين من الفقرة 10موافقة نسبة اعتماد 
كمؤشرة على مناسبتها وصدقه، وتم األخذ بمالحظات المحكمين 

عادةوتم حذف فقرة واحدة  فقرات وقد اتخذت  ثالثصياغة  وا 
وقد تم فقرة. 31األداة صورتها النهائية وأصبحت تشتمل على 

ى فقرات استخدام التدريج الخماسي الستجابات أفراد العينة عل

 اإلستبانةوبعد األخذ بمالحظات المحكمين اشتملت ستبانة  الا
فقرة موزعة  55من  مكونا  ، األول جزأينبشكلها النهائي على 

  مجاالت على النحو التالي: ةعلى أربع
 درجات،( 4بدرجة كبيرة ) درجات،( 5بدرجة كبيرة جدا  )   

درجة ب  بدرجة قليلة )درجتان(، درجات،( 2بدرجة متوسطة )
 ا  ، أما مقياس االتجاهات فأصبح مكونقليلة جدا  ) درجة واحدة (

 فقرة بعد التعديل والحذف.  31من 
 ثبات أداتي الدراسة :

طريقة  استخدامللتحقق من ثبات أداتي الدراسة تم       
عادة  االختبار ( ، وذلك بتطبيق test – retest) االختباروا 

( طالبا وطالبة ، من 30ية ) الدراسة على عينة تجريب تيأدا
  ستبانة،فقرات اال عنخارج عينة الدراسة ،  وطلب منهم اإلجابة 

على نفس العينة التجريبية  االختبارأعيد تطبيق  أسبوعينوبعد 
، وقد بلغ  االختبارينبين  االرتباط، وتم  حساب معامالت 

(  ألداة الدراسة التي تتعلق 0.87بيرسون ) ارتباطمعامل 
ملي ، وبلغ العشكالت التي تواجه المتدربين أثناء التطبيق بالم

 الدراسة التي تتعلق ( ألداة0.90بيرسون ) ارتباطمعامل 
وهذه القيم تدل على أن   باتجاهات المتدربين نحو مهنة التعليم،

األداة تتمتع بدرجات ثبات مناسبة وكافية ألغراض الدراسة 
 الحالية .

 : اإلحصائيةالمعالجة 
 : التالية اإلحصائية األساليبتم استخدام    
تم استخراج  والثالث،السؤالين األول  عنلإلجابة  -9

 المعيارية.المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 اختبارتم استخدام  والرابع،السؤالين الثاني عن لإلجابة  -3

 اإلحصائي.)ت( 
اط  السؤال الخامس ، تم استخدام معامل ارتبعن لإلجابة  -2

 بيرسون .
  الدراسة : إجراءات
 : التاليةقامت الباحثة باإلجراءات        

 .وعينتهاتحديد مجتمع الدراسة  -
 الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها . أدوات إعداد  -
 ستبانات .الحصول على إذن توزيع اال -
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ستبانات على أفراد  العينة ، وجمعها وتدقيقها توزيع اال -
 لشروط .لمستوفية الر واستبعاد غي

دخالها في الحاسوب  - تفريغ البيانات في استمارات خاصة ، وا 
، ومعالجتها إحصائيا باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

(SPSS). 
 ومناقشتها.ج النتائج ااستخر  -
 اقتراح التوصيات بناء  على نتائج الدراسة . -
/ المعلمين ولتحديد درجة حدة المشكالت التي تواجه الطلبة  -

في أثناء التطبيق العملي من وجهة نظرهم، جرى الحكم على 
قيمة المتوسطات الحسابية وتصنيفها إلى ثالثة مستويات: ) 
كبيرة، متوسطة ، قليلة (  باالعتماد على فئات األداة وفقا  

 للمعادلة اآلتية :
، وهذه .221= 4= 9-5القيمة الدنيا ، أي  –القيمة العليا   

 = طول الفئة القيمة 
وبذلك تكون درجة حدة المشكالت قليلة إذا بلغ المتوسط  -

 .(1.33 – 2.33) الحسابي ما بين

تكون درجة حدة المشكالت متوسطة إذا بلغ المتوسط  -
 . (2.34 – 3.67) الحسابي ما بين

تكون درجة حدة المشكالت كبيرة إذا بلغ المتوسط الحسابي   -
 .(3.68 – 5)  ما بين
تنطبق على اتجاهات أفراد العينة نحو نفسها المعايير  * هذه
 لُتصبح:استبدال الدرجة الواردة في المعيار  التعليم،مهنة 
 متوسطة ، ضعيفة. مرتفعة،

 ومناقشتها نتائج الدراسة
أوال : النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصه: ما المشكالت 

داب الجامعية التابعة التي تواجه طلبة كلية العلوم التربوية واآل
لوكالة الغوث الدولية باألردن في أثناء التطبيق العملي من وجهة 

 نظر الطلبة أنفسهم:؟
لإلجابة عن هذا السؤال: تم استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة لكل فقرة من فقرات 

الجداول  ل ونتائجمجامجاالت الدراسة والدرجة الكلية لكل 
 ( تبين ذلك.9،3،2،4)

)  النظري(،تتعلق بمساق التربية العملية /  مشكالت )ستجابات أفراد العينة على فقرات المجال األول الدرجة الحدة : (1دول )ةةةةةةةةج
 مرتبة تنازليا (

رقم 
 الفقرة

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة   حدة      الترتيب
 كلةالمش

النسبة 
 المئوية

%48 كبيرة 1 1.01 4.21                           الكافي.اهتمام مدرس المساق في الجامعة بمشكالت الطالب المتدرب ليس بالشكل   -1  
%84 كبيرة 2 1.14 3.22 وجود فجوة واسعة بين ما يُدرس من مقررات نظرية والتطبيق العملي في المدارس.   -2  
تربية العملية النظري ال يُكسب الطالب المتدرب جميع المهارات الالزمة مساق ال -8

 لمهنة التدريس. 
%83 كبيرة 3 0.92 3.68  

عدم  قدرة المساقات المقررة في تكوين فكرة واضحة عما ينبغي أن يقوم به الطالب  -3
                                  المتدرب.

%87 متوسطة 8 0.90 3.50  

%58 متوسطة 5 1.17 2.87 .التعليم ة مساق التربية العملية على تطوير فهم الطالب لمهنة قدر -5  
%83 0.65   3.64 الدرجة الكلية  

درجة حدة المشكالت كانت كبيرة  نأ(  1يتبين من الجدول )   
وقد يعزى (  5، 2( ومتوسطة على )4، 3، 9على الفقرات )

ة / نظري يعاني من ذلك لكون مدرس مساق التربية العملي
ظري ، للنإلى مساق التربية العملية  باإلضافةالعبء التدريسي 

مدرس المساق أن مساعدة  اعتقاد إلى وقد يعزى ذلك أيضا  
نما من مسؤولية  اختصاصهالطلبة / المعلمين ليس من  ، وا 

على اعتبار أنه الشخص  واختصاصه،مشرف التربية العملية 
نه القادر على حل لمين في الميدان ، وألطلبة / المعالذي يالزم ا

مشكالت الطلبة / المعلمين أوال  بأول .  أما بالنسبة لشكوى 
فجوة واسعة بين ما ُيدرس من الطلبة / المعلمين ، من وجود 

مقررات نظرية والتطبيق العملي في المدارس ، فقد يعزى ذلك 
ق كون ما يدرسه الطلبة في الجامعة من نظريات تربوية تتعل

بأساليب التدريس ، أو االستراتيجيات التعليمية / التعلمية ، أو 
الطلبة وكيفية التعامل معها ، أو طريقة  بسلوكياتما يتعلق 
، ال يجد له التطبيق الفعلي في المدارس  ألدرسيالتخطيط 

كون المعلم المتعاون ال يؤمن إلى المتعاونة ، وقد يعود ذلك 
، أو أنه ال يرغب في تغيير نمط  نظريات الحديثةلوا  باألفكار

تدريسه ، ويطلب من الطالب المعلم التقيد بتعليماته ، مما يدفع 
المعلم  إحجامعن دون رغبة . وقد يعزى  لالستجابة األخير 

المتعاون من تطبيق بعض النظريات واألفكار التي درسها 
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الطلبة ، المعلمون ، إلى كون هذه النظريات التصلح في واقع 
يتوجب أن  الحال، وفي مثل هذه  المدرسةمع واقع  شىيتما

 باألمر، يكون مدير برنامج التربية العملية على معرفة ودراية 

كيفية من من أجل اطالع الطلبة / المعلمين كي يحسنوا 
 المدارس .

 .على درجة حدة متوسطة ( 2،5)ن ابينما حصلت الفقرت    
 يا  رف التربية العملية ، مرتبة تنازلالعينة على فقرات المجال الثاني، مشكالت تتعلق بمش درجة الحدة الستجابات أفراد: (3جدول )
رقم 

الوسط  الفقرة الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
درجة   حدة     الترتيب المعياري

 النسبة المشكلة

 %29 كبيرة 1 0.41 4.81 .لحصة الصفيةتنفيذي لأنزعج كثيراً عندما يخرج المشرف أثناء  14
 %28 كبيرة 2 0.75 4.69 .يقاطع المشرف الطالب / المتدرب حين يقع في أي خطأ أثناء الحصة 19
 %28 كبيرة 3 0.89 4.68 .يزودني بشكل مستمر بالتغذية الراجعة بعد كل زيارة ال 9

نادرا ما يعقد   اجتماعات وندوات لتوضيح بعض المفاهيم الغامضة  بالنسبة  15
 %23 يرةكب 4 1.22 4.65 .لنا

 %22 كبيرة 5 0.84 4.59 .وضوح أفكار المشرف ومالحظاته عدم 17
 %21 كبيرة 6 0.68 4.56 .في الميدان لمشكالتنااهتمام  ال يعير أي 14
 %21 كبيرة 7 0.87 4.54 .زيارات المشرف تُشعرني باالنزعاج 20
 %48 كبيرة 8 1.07 4.37 .يتصيد األخطاء في أثناء الزيارة الصيفية 13
 %48 كبيرة 9 1.48 4.35 .ال يجري تبديال بمواقع المتدربين في المدارس المتعاونة 9

 %49 كبيرة 10 1.07 4.28 .غرفة الصف  عن موعد الحصة إلى متأخرايحضر   12
 %47 كبيرة 11 1.09 3.99 .من طالب متدرب لدى المعلم المتعاون أكثروجود  11
 %84 كبيرة 12 0.91 3.89 .دة كثيرعدد المتدربين في المدرسة الواح 8

 %88 كبيرة 13 0.83 3.87 .يساعد المشرف المتدرب في التغلب على الصعوبات التي تواجهنا 12
 %83 متوسطة 14 1.51 3.63 .الزيارة أثناءيجلس  في مقدمة الصف  4

 %51 متوسطة 15 1.04 2.57 .يشجع المشرف المتدرب كي يعتمد على نفسه 18
 %45 كبيرة  7.55 8.23 .كليةالالدرجة 

المشكالت التي أن حدة  (  3يتبين من الجدول )          
كانت بدرجة كبيرة على معظم تتعلق بمشرف التربية العملية 

الخوف  ينتابهكون الطالب / المعلم إلى وقد يعزى ذلك  الفقرات،
 انتهاءوالقلق عندما يخرج المشرف من الغرفة الصفية قبل 

تراوده األفكار التي تشير في و ،  ألتعلميلتعليمي / الموقف ا
عدم رضا المشرف التربوي عن الموقف التعليمي ،  إلىمجملها 

الموقف  انتهاءباإلضافة إلى ما قد يحدثه خروج المشرف قبل 
من اإلرباك الذي قد يحدث في الصف ، وما  ألتعلميالتعليمي / 

 ون للطالب / المعلم. يرافق ذلك من نظرات الطلبة والمعلم المتعا
يقاطع المشرف الطالب /  ، التي تنص:16) والفقرة رقم )   

المتدرب حين يقع في أي خطأ أثناء الحصة، وبمتوسط حسابي 
( ، وقد شكلت هذه الفقرة مشكلة حادة بدرجة كبيرة ، وقد 4.69)

يعزى ذلك لما يترتب على مقاطعة المشرف للطالب / المعلم من 
رتبط بذلك من حرج أمام الطلبة والمعلم المتعاون ارتباك ، وما ي

/  الموقف التعليميمما يسبب حالة من التردد لدى المعلم أثناء 

، التي (1والفقرة رقم ) خوفا  من الوقوع في أي خطأ. ألتعلمي
يزودني المشرف بشكل مستمر بالتغذية الراجعة بعد  ال تنص :

إلى يعزى ذلك ( ، وقد 4.68وبمتوسط حسابي )   ،كل زيارة
كون الطالب / المعلم يتعرض أثناء التطبيق العملي إلى كثير 

، وهو  ألتعلميالتعليمية أثناء الموقف التعليمي /  المشكالتمن 
 ذي البرنامج المثقلبحاجة ماسة إلى توجيهات المشرف ، 

بأعداد الطلبة / المعلمين ، مما ال يسمح له في كثير من 
لب على حدة ، من أجل تزويده األحيان أن يجتمع بكل طا

وعلى شكل  جماعيةبالتغذية الراجعة ، وعادة تكون توجيهاته 
( ، التي تنص :  نادرا ما 95مالحظات عامة ، والفقرة رقم ) 

جل توضيح بعض المفاهيم أيعقد   اجتماعات وندوات من 
(. وقد 4.65الغامضة  بالنسبة لنا ، وبمتوسط حسابي )   

المدارس المتعاونة تخلوا في معظمها من كون إلى يعزى ذلك 
عدم توافر الوقت  إلى، ات المناسبة لمثل هذه االجتماعاتالقاع

 والندوات.الكافي لعقد مثل هذه االجتماعات 
 زليا () مرتبة تنا ،)مشكالت إدارة المدرسة المتعاونة(حدة استجابات أفراد العينة على فقرات المجال الثالث : (3جةةةةةةةةةةةةةةدول )

رقم 
 الفقرة

الوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الترتيب
 

درجة   حدة    
 المشكلة

 النسبة المئوية

كثرة عدد الطلبة المتدربين في المدرسة يؤثر سلباً على نجاح التدريب  23
 .الميداني 

 %29 كبيرة 1 4.17 4.80
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 %44 كبيرة 2 0.73 4.40 طالب المدرسة ال يتقبلون الطالب المتدرب.  28
 %43 كبيرة 3 0.82 4.15  .أجد صعوبة في التكيف مع جو المدرسة المتعاونة 37
المدرسة قبل الطابور  إلى يطلب من الطالب المتدرب  الحضور 29

  .الصباحي
 %84 كبيرة 8 0.84 3.92

 %85 كبيرة 5 0.99 3.75  .عالقات معلمي المدرسة غير ودية مع الطلبة المتدربين 22
عدم توافر مكان خاص داخل المدرسة للقاء المشرف مع الطلبة  24

  .المتدربين
 %82 متوسطة 9 0.99 3.58

 %94 متوسطة 8 1.24 3.41 .التربية العملية ألغراضالمدرسة المتعاونة مالئمة  31
 %98 متوسطة 4 1.11 3.21 ليست من واجباتي طالباً متدرباً  تامالمدرسة بمه إدارةتكلفني  32
 %97 متوسطة 2 1.12 2.98  .الالزمة للمتدربين واإلمكانياتالمدرسة التسهيالت  إدارةتوفر  33
للطالب المتدرب تطبيق األساليب  المدرسة المتعاونة تسمح إمكانيات 21

 يختارها.التعليمية التي 
 %58 متوسطة 17 1.26 2.72

 %58 متوسطة 17 0.95 2.72  .تقنيات التعليم في المدرسة المتعاونة قليلة 28
 %52 متوسطة 12 0.84 2.59  .المدرسة بالمتدربين إدارةعدم اهتمام  38
يتابع مدير المدرسة المعلمين المتعاونين في تقديم المساعدة  22

 للمتدربين. 
 %57 متوسطة 13 1.24 2.50

 %57 متوسطة 18 1.48 2.48 توفر المدرسة المتعاونة للمتدربين الكتب واألدلة المدرسية.  25
 %98 متوسطة 0.46 3.37 الدرجة الكلية 

المتوسط  الحسابي لدرجة  نأ(  2يتبين من الجدول ) 
  و إمكانياتهابإدارة المدرسة المتعاونة المشكالت التي تتعلق 

على قمة  التاليةجاءت الفقرات و   )بدرجة حدة )متوسطة كان 
ة تنازليا(  الفقرة رقم الفقرات األكثر حدة وبدرجة حدة كبيرة ) مرتب

كثرة عدد الطلبة المتدربين في المدرسة ( ، التي تنص : 32)
إلى ،  وقد يعزى ذلك  سلبا  على نجاح التدريب الميداني يؤثر

ن ، يشعرون بأنهم ال يحصلون على يكون الطلبة / المعلم
 ، ألن ازدحام الطلبةكاف  توجيهات المعلم المتعاون بشكل 

رسة الواحدة يشكل عبئا  ثقيال  على المدرسة في المد المعلمين 
دارتهاالمتعاونة ،  ، التي تنص   24)ومعلميها  . والفقرة رقم ) وا 

، ، وقد يعزى ذلك طالب المدرسة ال يتقبلون الطالب المتدرب : 
كون طلبة المدارس المتعاونة قد اختمرت في أذهانهم بعض إلى 

من مثل: أنهم ال  األفكار الخاطئة عن الطلبة / المعلمين ،
طلبة يتعلمون وتنقصهم الخبرة الكافية للتدريس ، وأنهم   يزالون

موجودون في المدرسة لفترة مؤقتة ، وقد يكون مرجع هذه 
، الذين يكرر بعضهم على مسامع المتعاونين المعلميناألفكار 
، مما يولد مغادرتهمالدروس بعد  سيعيدون المعلمين بأنهم الطلبة

تقبل الطلبة / المعلمين . والفقرة رقم  بعدم  لطلبةاقناعة  لدى 
أجد صعوبة في التكيف مع جو المدرسة  تنص:التي  (،20)

يشعرون   المعلمينكون الطلبة / إلى وقد يعزى ذلك  المتعاونة.
على أنهم يضيعون  إليهمنظرة بعض المعلمين المتعاونين بأن 

ء الطلبة / عدم تقبلهم ألداو   الوقت وال يجيدون التدريس ،
مع الطلبة /  المتعاونينالمعلمين ،وأن عالقات المعلمين 

المعلمين غير ودية، وعدم شعور المعلم المتعاون بالراحة لوجود 
الطالب المتدرب  في صفه ، والنظرة السلبية لدى المعلم 
 المتعاون تجاه التربية العملية ،  وكون مدير المدرسة المتعاونة

 متعاونين في تقديم المساعدة  للمتدربين .يتابع المعلمين ال ال

 ) مرتبة تنازليا ( العينة على فقرات المجال الرابع، مشكالت تتعلق بالمعلم المتعاون أفراددرجة حدة استجابات : (4جدول )
رقم 

 الفقرة
الوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الترتيب
  

درجة   حدة    
 المشكلة

النسبة 
 المئوية

ظرة بعض المعلمين المتعاونين إلى الطالب المتدرب على أنه يضيع الوقت وال يجيد ن 57
 .التدريس 

 %48 كبيرة 1 0.96 4.36

 %49 كبيرة 2 0.79 4.32  .عدم تقبله ألداء الطالب المتدرب 89
 %42 كبيرة 3 0.77 4.10 .عالقاته مع الطلبة المتدربين غير ودية  38
ين يلزمون الطالب المتدرب بأسلوب معين وطريقة محددة مما عاونتبعض المعلمين الم 88

 .يفقده فرصة المبادرة والتجديد واالبتكار
 %41 كبيرة 4 1.04 4.06

 %47 كبيرة 5 1.10 4.01 .صفه  المتدرب فيعدم شعور المعلم المتعاون بالراحة لوجود الطالب  82
 %82 كبيرة  9 1.14 3.97 .العملية النظرة السلبية لدى المعلم المتعاون تجاه التربية 84

كبيرة 
83 

 %84 كبيرة 8 1.18 3.92 .عدم تقبل المعلم المتعاون للمستجدات في مجال طرق التدريس

 %88 كبيرة 4 1.16 3.84 .يُكثر المعلم المتعاون من تذمره وشكواه وعدم رضاه عن المهنة 32
 %89 كبيرة 2 1.05 3.79الفرصة لهم للتدرب  إتاحتهوعدم قلة اهتمام المعلم المتعاون بالطلبة المتدربين،  35
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  .والمشاركة
الطالب وشعوره  إحباطكثرة تدخله في ممارسات الطالب المتدرب مما يؤدي إلى  88

  .بالضعف
 %85 كبيرة 17 1.06 3.75

 %83 متوسطة 11 1.15 3.66  .تقويم المعلم المتعاون للطالب المتدرب يتم بشكل غير موضوعي 55
 %82 متوسطة 12 0.89 3.60 .تعاونه مع الطالب المتدرب محدود وشكلي 85
 %92 متوسطة 13 1.06 3.45 .الشكلي باإلشرافال يتابع أداء الطلبة المتدربين ويكتفي  87
 %94 متوسطة 18 1.49 3.40  .عالقات واضحة وسليمة مع الطالب المتدرب إقامةال يحرص على  82
 %99 متوسطة 15 1.02 3.30  .التعليمي الموقفلمتعاون للطالب المتدرب أثناء تنفيذ مقاطعة المعلم ا  51
 %93 متوسطة 19 1.15 3.15 .يوضح المعلم المتعاون للمتدربين أنظمة المدرسة  ال 36
 %91 متوسطة 18 1.52 3.07  .المعلم المتعاون يخرج من الصف في أثناء تنفيذ الطالب المتدرب الموقف التعليمي 54
 %52 متوسطة 14 1.23 2.97  .ينفذ المعلم المتعاون مواقف تعليمية كنماذج تطبيقه أمام الطالب المتدرب 53
 %54 متوسطة 12 1.26 2.92  .خبرة المعلم المتعاون كافية لتدريب الطالب المتدرب 52
 % 58 متوسطة 27 1.03 2.72  .ينوع  في طرق التدريس حسب المتضمن التعليمي ومستوى الطلبة 38
 %88 متوسطة 21 1.44 2.19  .يطلع بشكل مستمر على دفاتر تحضير الطلبة المتدربين 41
 %81 متوسطة 0.56 3.55 الدرجة الكلية 

المشكالت  حدة  درجة أن(  4يتبين من الجدول )          
ككل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم،  بالمعلم المتعاونالتي تتعلق 

على قمة  التاليةجاءت الفقرات و ))متوسطة بدرجة حدةجاء 
) مرتبة تنازليا ( : الفقرة  كبيرة  الفقرات األكثر حدة وبدرجة حدة 

نظرة بعض المعلمين المتعاونين إلى ( ، التي تنص: 50رقم )
، الطالب المتدرب على أنه يضيع الوقت وال يجيد التدريس

 ي تنص:، الت  46)( . والفقرة رقم )4.36وبمتوسط حسابي )
( ، 4.32، وبمتوسط حسابي ) عدم تقبله ألداء الطالب المتدرب

ن المعلم المتعاون ال زى ذلك إلحساس الطالب / المعلم بأوقد يع
يتقبل أداء الطالب / المعلم مهما بذل من جهد ، مما يولد شعورا  

عالقات   ( ، التي تنص :21والفقرة رقم ) باإلحباط لديه ، 
، وبمتوسط     الطلبة / المعلمين غير ودية المعلم المتعاون مع

. وقد يعزى ذلك  إلحساس الطالب / المعلم   (4.10حسابي  )
، بمجموعة  الممارسات والسلوكات التي يمارسها المعلم 

مقاطعة المعلم المتعاون للطالب المتدرب أثناء المتعاون ، مثل : 
درب محدود ن تعاونه مع الطالب المتالتعليمي ، وأ الموقفتنفيذ 

 باإلشرافوشكلي ، وال يتابع أداء الطلبة / المعلمين ويكتفي 
عالقات  إقامةن المعلم المتعاون ال يحرص على الشكلي ، وأ

 واضحة وسليمة مع الطالب / المعلم .
لسؤال الثاني: هل يوجد فرق ذو داللة النتائج المتعلقة با

 في درجة حدة المشكالت (α≤0.05)مستوى إحصائية عند 
التي تواجه طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية التابعة 

العملي تبعا  لوكالة الغوث الدولية باألردن في أثناء التطبيق 
 الجنس ؟ لمتغير

 درجة حدة استجابات أفراد العينة بمشكالت التربية العملية تبعا  لمتغير الجنس: (5جدول رقم )

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 5يتبين من الجدول )
بين متوسطات استجابات أفراد العينة (α≤0.05) عند مستوى

   9.201تبعا  لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )
،  وقد (α≤0.05)( وهي قيمة غير دالة إحصائيا  عند مستوى 

بنفس الظروف في  رونعزى ذلك كون الطالب والطالبات يمي
نظري ، من حيث المقررات ، التعلمهم لمساق التربية العملية / 

 ومن حيث مدرس المساق .

االنحراف  لحسابيالوسط ا العدد المتغيرات المجال
 مستوى الداللة قيمة )ت( المعياري

بمساق التربية العملية /  المشكالت التي تتعلق
 النظري.

 0.46 3.68 144 إناث 7.123 1.372 0.64 3.96 5 ذكور
 0.45 3.85 144 إناث 7.788 2.773 0.44 4.25 5 ذكور بمشرف التربية العمليـــــة. المشكالت التي تتعلق

لمشكالت التي تتعلق بإدارة المدرسة   المتعاونة ا
 وإمكانياتها.

 0.42 2.88 144 إناث 7.597 7.545 0.45 2.77 5 ذكور
 0.53 2.40 144 إناث 7.348 7.483 0.31 2.19 5 ذكور المشكالت التي تتعلق بالمعلم المتعاون.

 0.30 3.03 144 إناث 7.419 7.233 0.29 3.06 5 ذكور الكلي
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وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  
بين متوسطات استجابات أفراد العينة  (α≤0.05)عند مستوى 

ة على مجال )المشكالت التي تتعلق بإدارة المدرسة المتعاون
مكانياتها لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة )ت(  ( تبعا  وا 
( وهي قيمة غير دالة إحصائيا  عند مستوى  0.515المحسوبة )
(0.05≥α)  كون تشابه ظروف  إلى (،  وقد   يعزى ذلك

للذكور ، من  ومدرسة لإلناث أالسواء كانت  ،المدارس المتعاونة
 من حيث اإلمكانيات . أوحيث البيئة 
ظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة وكذلك أ

متوسطات استجابات  بين (α≤0.05)إحصائية عند مستوى 
المتعاون( بالمعلم  التي تتعلقأفراد العينة على مجال )المشكالت 

   0.112لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة ) تبعا  
وقد     ،(α≤0.05)( وهي قيمة غير دالة إحصائيا  عند مستوى 

المتعاونين والمعلمات  المعلمينبين  المتشابهةيعزى ذلك للنظرة 
المتعاونات تجاه الطلبة / المعلمين ، من حيث أنهم متدربون لم 
يتقنوا بعد مهارات التدريس ومهارات التعامل األمثل مع الطلبة ، 

 وكذلك من حيث نظرتهم للتربية العملية .  
ذو داللة إحصائية عند  ( عدم وجود فرق5الجدول )يبين 

على بين متوسطات استجابات أفراد العينة  (α≤0.05)مستوى 
لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة )ت(  لألداة تبعا   الدرجة الكلية
( وهي قيمة غير دالة إحصائيا  عند مستوى  0.322المحسوبة )

(0.05≥α)  داللة إحصائية  يفرق ذالنتائج وجود  أظهرتبينما
(0.05≥α) متوسطات استجابات أفراد العينة على مجال بين   

 لمتغيربمشرف التربية العمليةةةةةة( ، تبعا  المشكالت التي تتعلق)
الجنس ، ولصالح الذكور ، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة ) 

. وقد (α≤0.05)( وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى 3.002
شكلون أكثر من كون أفراد العينة من الذكور ال يإلى يعزى ذلك 

%( من مجتمع وعينة الدراسة ، وهم ينظرون إلى أنفسهم 2)
 اعتبارمشرف التربية العملية على  باهتمامعلى أنهم ال يحظون 

 بكثير منأن الطلبة الذكور قد قبلوا في الكلية بمعدالت أقل 
كون مشرف التربية إلى معدل الطالبات ، وقد يرجع ذلك أيضا  

الطلبة، المعلمين، وقد تولدت لديه  العملية على تماس مع
 زاما  التبتعليماته ، وأكثر  التزاماقناعات بأن الطالبات أكثر 

بالدوام ، وأكثر جدية في التطبيق العملي ، مما يجعل العالقة 
من التوتر، لذا جاءت  الطلبة الذكور والمشرف ينتابها شيءبين 

                                   الذكور أكثر حدة من اإلناث .           استجابات
السؤال الثالث:  ما اتجاهات طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب 
الجامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية باألردن نحو مهنة التعليم 

 من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية،  

 لمعيارية، والرتبة ومستوى االتجاه    نحو مهنةواالنحرافات ا
 ( يبين ذلك:                                             3، والجدول )التعليم على فقرات أداة الدراسة

 العينة على فقرات أدوات الدراسة نحو مهنة التعليم أفراداتجاهات درجة  :(3جدول)  
قم ر

 الفقرة
الوسط  الفقرة  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  الترتيب
 االتجاه

النسبة 
 المئوية

 %44 مرتفع 1 1.03 4.41 معلماً.ي شخص أن يصبح ال يمكن أل 5
 %48 مرتفع 2 0.84 4.35 .يصبح معلماً عليه أن ل السهفليس  من شخص ما في مهنة معينة ل إذا فش 27
 %45 مرتفع 3 1.10 4.25 .معلمحد أنني أإذا ما عرف بالفخر   أحس  19
 %48 مرتفع 8 0.97 4.22 .ل عن مهنة التعليم، يكفيها ما توفره للمجتمع من انجازاتمهما قي 13
 %47 مرتفع 5 1.04 4.02 .الخترت مهنة التعليمختار مهنة أخرى ألو قدر لي أن  3

 %82 مرتفع 9 0.98 3.95 .عن أي مهنة أخرىل مهنة رفيعة ال تقالتعليم مهنة  12
 %89 مرتفع 8 1.18 3.78 .طالبيبمجرد أن أجد نفسي وسط كمعلم رني السعادة تغم 28

من مشاق معلماً يعوض ما يكتنف عملي التعليم شعوري بالرضا عن مهنة  2
 .وصعاب

 %83 متوسط 4 1.17 3.64

 %83 متوسط 2 0.99 3.63 .شعر بقدرتي في التغلب عليهاأالتعليم فإنني مهما سيواجهني من مشكالت في  28
 %87 متوسط 17 1.32 3.52 .زعاجلي كثيرا من اإلل يسبب مازاتعليم الطلبة  15
 %87 متوسط 11 1.37 3.52 .معلماً أحس بالفخر عندما يعرف اآلخرون أنني سأصبح  29
 %92 متوسط 12 1.49 3.46 .بهبالسيطرة على طال نقصهأن يعوض ل المعلم يحاو 14
 %98 متوسط 13 1.40 3.37 .حياتيل علم طواطالب ل تتطلب أن أظالتعليم مهنة  12
 %98 متوسط 18 1.12 3.36 .يشعر المعلمون بأنهم أقل قيمة من غيرهم اجتماعياً  4

 %98 متوسط 15 1.27 3.35 .الطالب ومشكالتهمال يزعجني أن أتعرض لسخافات  22
 %99 متوسط 19 1.53 3.30 .مهنتي كمعلم مصدر سعادتي 18
 %98 متوسط 18 1.52 3.22 يعوض ما يحيط بها من مشاق وصعاب التعليم مهنة  شعوري بالرضا عن 24
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 %98 متوسط 14 1.61 3.21  .دون ترددلمهنة أخرى لفعلت ذلك التعليم لو أتيحت لي فرصة ترك مهنة  8
 %98 متوسط 12 1.37 3.20  . التعليممهنة به عتقد أنني من النوع الصبور الذي تتطلأ 25
 %93 متوسط 27 1.18 3.15  .التعليم فلن يُغرينيالعائد المادي لمهنة  رتفعامهما  8

 %93 متوسط 21 1.12 3.13 .المهنةكثيرا بالرغم من الجهد الذي يبذله في ل المعلم ال يتحسن مستقب 11

في ئي من زمالل فسينظر المجتمع لي نظرة أقارتقيت في مهنة التعليم  مهما  18
 خرى. المهن األ

 %92 متوسط 22 1.51 3.10

 %91 متوسط 23 1.37 3.05  .تقياإلضافية التي تلقى على عال بالرغم من األعماالتعليم  أرحب بمهنة  23
 %97 متوسط 28 1.70 3.01  .رغما عنيالتعليم فرضت علي مهنة  2

 %55 متوسط 25 1.06 2.73 يام.هذه األالطالب معلمه قلما يحترم  21
 %58 متوسط 29 1.40 2.71 ق طاقتي.ويفجهدا التعليم تتطلب مهنة  1

 %51 متوسط 28 1.20 2.56  .وتستهلك صحتهالمعلم تنهك التعليم مهنة  17
 %57 متوسط 24 0.94 2.52 أتقبل شغب الطالب ومشاكساتهم.  22

ل أمامي لالستفادة من الدروس تفتح المجاالتعليم  ألنها  مهنة ل أفض 9
 الخصوصية.

 %84 متوسط 22 1.14 2.38

 %84 متوسط  7.58 3.34 الكلية الدرجة

قد طلبة ال( أن درجة اتجاهات  3يتبين من الجدول )      
، وقد تراوحت وسطة على الدرجة الكلية لألداة جاءت بدرجة مت

على النحو  اإلستبانةالعينة على فقرات  درجات استجابات أفراد 
ة جاءت ( فقر 33( فقرات جاءت بدرجة مرتفعة ، و)1:  ) التالي

كون معظم أفراد العينة قد   إلىبدرجة متوسطة . وقد يعزى ذلك 
 اإلناثعنهم وبشكل خاص  بالرغمالتعليم مهنة يهم  فرضت عل

جميع التخصصات المتوافرة في الكلية مهن تعليمية ،  أن إذ، 
من اإلناث ، والن معظم أفراد  ن%( من أفراد العينة ه11وأن )

فإن  .ومن سكان المناطق الشعبيةالعينة من سكان المخيمات 
 إلىالمعايير االجتماعية السائدة في مثل هذه المجتمعات تنظر 

مهنة التعليم على أنها هي األنسب لإلناث ، وقد يعزى ذلك 
ل المعلم  ال مستقبإحساس أفراد العينة  بأن   إلى   أيضا

المهنة ، ويرون كثيرا بالرغم من الجهد الذي يبذله في يتحسن 
،  خرىمن المهن األ دوننظرة لمهنة التعليم  المجتمع نظرة أن 

التعليم  . وقد اتفقت العائد المادي لمهنة وكذلك   انخفاض 
 العمايرة 9111نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة جعنيني )

( التي أشارت نتائجها إلى وجود 3002( وأبو نمرة )3002)
مع نتائج دراسة  ايجابي نحو مهنة التعليم ، واختلفت اتجاه

( التي أشارت نتائجها إلى أن Awanbor, 1996اوانبور )
اتجاهات أفراد العينة جاءت سلبية نحو مهنة التعليم ، ودراسة 

( التي أشارت نتائجها إلى أن اتجاهات 3000الشرعة والباكر )
 هنة التعليم جاءت أقل من المقبول.أفراد العينة نحو م

ق ذو داللة إحصائية عند مستوى الرابع: هل يوجد فر السؤال 
(0.05≥α)   كلية العلوم التربوية  اتجاهات طلبةفي درجة

واآلداب الجامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية باألردن نحو 
 ؟الجنس  لمتغير مهنة التعليم تبعا  

 االختبارالسؤال الرابع ، تم استخدام  عنلإلجابة      
المعياري  واالنحرافة اإلحصائي )ت( والمتوسطات الحسابي

ستبانة المعدة لقياس أفراد العينة على فقرات اال الستجابات
( 1اتجاهات الطلبة / المعلمين نحو مهنة التعليم ، والجدول )

 يبين ذلك :

 مهنة التعليم نحو االتجاهاتاإلحصائي )ت( لمتغير الجنس وأثره على  االختبارنتائج : (1جدول )
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري ابيالوسط الحس العدد الجنس
 0.51 3.36 144 إناث 7.823 7.473 0.40 3.54 5 ذكور

لعينتين ( أن نتائج اختبار )ت( 1يتبين من نتائج الجدول ) 
 (،0.803أن قيمة )ت( المحسوبة تساوي ) إلىتشير  مستقلتين

قد و   .(α≤0.05)عند مستوى  إحصائيا غير دالةوهي قيمة 
جوهرية  فروق وجود وعدم متقاربة، الفروق كونإلى يعزى ذلك 

  .العينة من الذكور واإلناث أفرادواضحة في متوسط استجابات 
 حيث الجامعية من الطلبة ظروف في التشابه إلى يعود ذلك وقد

 المدارس في تشابه الظروف إلى باإلضافة األكاديمي، اإلعداد
الدراسة الحالية مع نتائج دراسة   المتعاونة ،   وقد اتفقت نتائج

(، التي أشارت 3001( ، ودراسة الزيدي )3004العمايرة )
أفراد  اتجاهاتنتائجهما إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في 

العينة نحو مهنة التعليم تبعا  لمتغير الجنس ، واختلفت مع نتائج 
( ، والشرعة والباكر 9111من : جعنيني )كل  دراسات 
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نتائجها إلى  أشارت( التي 3093( ، والمجيدل والشريع)3000)
وجود فروق دالة إحصائيا  في اتجاهات أفراد العينة نحو مهنة 

 التعليم تبعا  لمتغير الجنس ، لصالح اإلناث .
بين المشكالت  ارتباطيهالسؤال الخامس :  هل توجد عالقة 

ية التابعة التي تواجه طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب الجامع

لوكالة الغوث الدولية باألردن في أثناء التطبيق العملي 
 واتجاهاتهم نحو مهنة التعليم ؟

لإلجابة عن هذا السؤال ، تم استخراج  نتائج معامل ارتباط " 
 ( يبين ذلك :                            1بيرسون" ، والجدول )

 واالتجاهات نحو مهنة التعليمثناء التربية العملية ،أالطالب / المعلم  االرتباط بين المشكالت التي تواجه :(1الجدول)
معامل االرتباط مع االتجاهات  مجاالت المشكالت

 النتيجة مستوى الداللة نحو مهنة التعليم

 ارتباط سالب ذو داللة 7.777 *7.81 - .مشكالت تتعلق بمساق التربية العملية النظري
 ارتباط سالب غير دال 7.132 7.12 - .ة العمليةمشكالت تتعلق بمشرف التربي

 ارتباط سالب ذو داللة 7.738 *7.19  - .مشكالت تتعلق بإدارة المدرسة المتعاونة
 دالارتباط موجب غير 7.882 7.73 .مشكالت تتعلق بالمعلم المتعاون

 ارتباط سالب ذو داللة 7.788 *7.14 - .مقياس المشكالت الكلي

   (α≤0.05)الداللة  * دال على مستوى
 سالبة بين ارتباطيهعالقة  ( وجود1يتبين من نتائج الجدول )

نحو مهنة التعليم ،  بية العملية ككل واالتجاهاتمشكالت التر 
( ، وهذه  -0.18حيث بلغ معامل االرتباط على المقياس ككل )

( ، ويتبين من α =0.05عند مستوى ) إحصائياالقيمة دالة 
سالبة بين  المشكالت التي تتعلق  ارتباطيهقة الجدول وجود  عال

نظري واالتجاهات نحو مهنة التعليم    ، حيث البالتربية العملية 
عند  إحصائيا( ، وهذه القيمة دالة -0.41بلغ معامل االرتباط )

سالبة  ارتباطيه( ،  وكذلك وجود  عالقة α =0.05مستوى )
ة واالتجاهات لمتعاونبين  المشكالت التي تتعلق بإدارة المدرسة ا

( ، وهذه -0.16)  ، حيث بلغ معامل االرتباطنحو مهنة التعليم 
( . وتعد هذه α =0.05عند مستوى ) إحصائياالقيمة دالة 

 المشكالت التيالنتائج منطقية من منطلق أنه كلما زادت حدة 
تتعلق بمساق التربية العملية / النظري، والمشكالت التي تتعلق 

انخفضت اتجاهات أفراد العينة نحو  سة المتعاونة،بإدارة المدر 
 .لتعليممهنة ا

 التوصيات :
 : التاليةبناء  على نتائج الدراسة جاءت التوصيات   
ي وكالة الغوث الدولية أن يعمل أصحاب القرار التربوي ف -9

وفي كلية العلوم واآلداب الجامعية على بذل الجهود  ،في األردن
/ المعلمين أثناء لتي تواجه الطلبة للتخفيف من المشكالت ا

 : ، وذلك من خاللالتطبيق العملي

تزويد المدارس المتعاونة بجميع الوسائل واألدوات والتقنيات  - 
التي تساعد الطلبة / المعلمين من تنفيذ المواقف التعليمية / 

 التعلمية.
عمل للمعلمين المتعاونين تتعلق بأهمية  ورشات و عقد دورات -

ة العملية في إعداد الطلبة / المعلمين، لمهنة التعليم بشكل التربي
 الئق.

مديري المدارس المتعاونة بالطلبة / المعلمين من  اهتمامزيادة  -
طالعهم على األنظمة والقوانين المعمول بها في المدرسة، احيث 

 دوامهم.بهم في اليوم األول من  االجتماعوذلك من خالل 
ما بنظري، الى مساق التربية العملية / إعادة النظر في محتو  -3

يتناسب مع واقع المدارس المتعاونة وذلك بتضييق الفجوة بين 
  .المثال والتطبيق

 المراجع
 إعةةداد( ، دور برنةةامج التربيةةة العمليةة فةةي 3001دلبةةوح ، موسةى ) أبةو

مجلــة المعلةةم فةةي كليةةة التربيةةة الرياضةةية فةةي جامعةةة  اليرمةةوك ، 
 .331_ 233   (3+9)35،  جامعة دمشق

 الجامعة في التربية العملية برنامج ( ، تقويم  (2007محمد،  ريا، أبو
 وطلبةة المتعةاونين المةديرين والمعلمةين نظةر وجهةة مةن األردنيةة

 24 -99، التربوية العلوم دراسات،(، 9) 9 .العملية التربية
( ، 3001أبو شندي ، يوسف ، وأبو شعيرة ، خالد ، وغباري ، ثةائر )

التربيةةةةةةة العمليةةةةةةة فةةةةةةي جامعةةةةةةة الزرقةةةةةةاء الخاصةةةةةةة  برنةةةةةةامجقةةةةةةويم ت
 اإلنسـانيةمجلة الزرقاء للبحـوث والدراسـات ومقترحات تطويره ، 

 ،1(9 ) 37- 35 . 
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(، المشةةكالت التةةي تواجةةه طلبةةة كليةةة 3002أبةةو نمةةرة، محمةةد خمةةيس )
العلةةةوم التربويةةةة /األنةةةروا الملتحقةةةين ببرنةةةامج التربيةةةة العمليةةةة أثنةةةاء 

 (.9)3 مجلة المعلم الطالبق الميداني من وجهة نظهرهم، التطبي
( ، اتجاهةةات طلبةةة كليةةة العلةةوم التربويةةة فةةي 9111الجعنينةةي ، نعةةيم )

، العةدد  مجلـة كليـة التربيـةنحو مهنةة التعلةيم ،  األردنيةالجامعة 
 .13 -35،  أسيوط( ، 95)

( ، دور مؤسسةةات إعةةداد وتةةدريب المعلةةم فةةي 9111الخطيةةب، احمةةد )
ــة دراســات تربويــةعزيةةز مهنةةة التعلةةيم ، ت  -30( ،93)94،  مجل

19. 
اتجاهـــات  طلبـــة كليــات التربيـــة فـــي ( ،  3001الزيةةدي ، رضةةية  ) 

الجامعـــات اليمنيـــة نحـــو مهنـــة التـــدريس وعالقاتهـــا بالتحصـــيل 
،  دكتةوراه أطروحةة،   لمفاهيم طرائق التدريس والتطبيـق العملـي

 جامعة صنعاء .   
( ، اتجاهات المعلمين لمهنة 3000، الباكر جمال ) الشرعة ، حسين 

بةةبعض العوامةةل الديمغرافيةةة ،  ناثرهةةاالتةةدريس بدولةةة قطةةر ومةةدى 
 .951-925( ، جامعة الكويت ،53، العدد) المجلة التربوية

 التربيةة لواقةع تقييميةه ( ،دراسةة3005 (سةناء دقةة، وأبةو خولة صبري،
 الجامعات مجلة .فلسطينيةال التربية والجامعات كليات في العملية

 ( .04)01اإلسالمية ، 
مشةةكالت اإلعةةداد التربةةوي للمعلمةةات ( ، 0991عبــد التــواب، خولــه )

بكلية التربية للبنات بمدينة جدة فةي ضةوء متطلبةات إعةداد المعلةم 

-309( ، المنصةورة ، 93)92،  مجلة كلية التربيةالمعاصر ، 
333. 

تربيةة العمليةة كمةةا يراهةا طلبةةة مشةةكالت ال( . 3002العمةايرة ، محمةد )
مجلـة الفصل الثامن في كلية العلوم التربويةة الجامعيةة / األنةروا، 

 . 914 – 951،  ( جامعة قطر4، ) العلوم التربوية
(. اتجاهةةةةةةات طلبةةةةةة كليةةةةةةة العلةةةةةوم التربويةةةةةةة 3004العمةةةةةايرة ، محمةةةةةد )

، العةدد علةيم، مجلةة مركةز البحةوث التربويةةالجامعية نحو مهنةة الت
 . 924 – 901( جامعة قطر، 35)
اتجاهات الطلبة ( ، 3093، سةةةةةةةةةةةةةةعد)الشريع و  عبةةةةةةةةةةةةةةدا هل ، المجيد

جامعة الكويت وفي كلية التربية  -المعلّمين في كلية التربية 
مجلة جامعة ، جامعة الفرات نحو مهنتهم المستقبلية  -بالحسكة

 العدد الرابع .-31المجلد -دمشق
 معلم إلعداد التربية العملية برنامج ويم،  تق2003) أحمد ) المقدادي،
 التربوية، العلوم دراسات، .الجامعة األردنية في الرياضيات مجال

30 )2 ، )303- 349. 
( " تقـويم أثـر التربيـة العمليـة 0991) الهاشل ، سعد وعةودة ، محمةد

 .  في إكساب المعلم الكفايات التعليمية ،جامعة الكويت
هةةةةةةات طلبةةةةةةة كليةةةةةةة التربيةةةةةةة بجامعةةةةةةة ( ،اتجا9111هرمةةةةةةز ، صةةةةةةباح )

،  المجلة العربية للعلوم االنسانيةالموصل نحو مهنة التدريس ، 
 .924 -994( ، الكويت ،35)1
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 شروط وقواعد النشر في
 مجلة احتاد اجلامعات العربية للبحوث في التعليم العالي

  
تنشر اجمللة البحوث العلمية األصيلة التي تتوافر فيها شروط البحث العلمي  (1

يتم استالم البحث املستوفي للشروط واملعايير و املتعارف عليها عاملياً. وخطواته
 : اآلتية

)تعنى بقضايا  وأهدافها هتمامات اجمللةاوقوع موضوع البحث ضمن  -
 .التعليم اجلامعي والعالي(

 .التزامه بقواعد النشر املتبعة في اجمللة -
على موقع اجمللة في  الذي تعتمده اجمللة )املتوفر تعبئة منوذج التعهد واإلقرار -

 .حتاد(األمانة العامة لال
ً  التعتمد اجمللة منطاً  (2 ً في عناصر تقرير البحث، نظر واحدا في طبيعة  املتعددللتنوع  ا

ال ان العناصر إ ، ومن التجريبي امليداني إلى  الوصفي،كماً ونوعاً البحوث التربوية 
 الرئيسية املشتركة  بينها تتمثل في:

 وأهميته. ،ومسوغاته ،وأدبياته ،مقدمة أو  خلفية موضوع البحث -
 وربطها باملقدمة. ،مشكلة البحث وحتديد عناصرها -
وتتضمن اإلجراءات  ،منهجية البحث املناسبة لطبيعة املشكلة البحثية -

والبيانات الكمية أو  النوعية التي مكنت الباحث من معاجلة املشكلة 
 ضمن محددات وافتراضات بحثية واضحة. ،البحثية

 ،ها مناقشة علمية مبنية على إطار فكري متنيومناقشت ،نتائج البحث -
يعكس تفاعل الباحث مع موضوع البحث من خالل ما يتوصل اليه الباحث 

 من استنتاجات وتوصيات مستندة إلى  تلك النتائج.
 : يأتييوقع الباحث على تعهد وفق منوذج خاص تعتمده اجمللة ويتضمن ما (3

الكاملة عن أي انتهاك أو  جتاوز ألخالقيات البحث في حالة  املسؤوليةحتمل أ -
جتاوز األخالقيات العلمية املتعلقة بالتعامل مع العينات،  )مثل ؛ثبوته

 والبيانات، واألدوات، وحق امللكية(
لن يقدم إلى  أي ، وأي مجلة أخرىإلى  لم يقدم للنشرو ،البحث لم ينشر -

وز النظر في طلب الباحث املوافقة ، ويجمجلة أخرى في حالة قبوله للنشر
  اخلطية على تقدمي البحث للنشر في مجلة أخرى. 

بالغ الباحث بوصول بحثه إلى  إعدم التقدم بطلب سحب البحث بعد  -
اجمللة، ودفع تكاليف البحث التي تقدرها هيئة التحرير في حالة التقدم 

 ستالم.بالغ الباحث باالإبطلب سحب البحث في أي وقت بعد 
دم اعتراض أي عضو من أعضاء فريق البحث على أي قضية تخص فريق ع -

عتراض يلتزم املوقع على التعهد البحث نفسه، وفي حالة تلقي هذا اال
ً  النشر بدفع تكاليف عن السير  التي تقدرها الهيئة، ويتم التوقف كليا

  .بإجراءات نشر البحث
 American) األمريكان يكولوجينيالس رابطة نظام اجمللة دـــــــتعتم (4

Psychological Association (APA)  )  ألغراض التوثيق للمراجع باإلجنليزية



 ب
 

خراج األشكال واجلداول وأخالقيات البحث وغيرها من عناصر تقرير إو ،قتباسواال
 ً املصادر الثانوية غير املوثوقة  يعتمدعلى وعلى الباحث ان ال ،ومضموناً  البحث شكال

بعض العناصر التي يتوقع من الباحث العودة إلى  قواعد  يأتيفي هذا اجملال، وفيما 
البيانات واملواقع اإللكترونية التي تساعد في التعرف على املعايير والشروط في هذا 

ومنها )مع مالحظة بعض املعايير غير احلدية، وحتتفظ اجمللة ببعض  ،النظام
 خلصوصيات في هذا اإلطار(:ا

مبا في ذلك  أعلىصفحة كحد  22 عدد كلمات البحث أو الصفحات ) -
 .مالحق البحث(

 .(أعلىكلمة كحد  222عدد كلمات امللخص بالعربية ) -
 .(أعلىكلمة كحد  222عدد كلمات امللخص باإلجنليزية) -
 .كلمة( 22 علىعدد كلمات العنوان )التزيد  -
 .كلمات(  Keywords()2-7) عدد الكلمات املفتاحية -
 .(  (Table Formatشكل اجلدول -
ختالف في عدد التوثيق في املنت وقائمة املراجع من كتب ودوريات مع اال -

 .املؤلفني، والتوثيق من اإلنترنت في ضوء طبيعة املعلومات املتوفرة
 .اإللتزام بأخالقيات البحث وحقوق امللكية -

 ً على مدى التنوع في املتغيرات التي حتكم عملية للتعرّف  اآلتيةاملواقع  )انظر مثال
 مباشرة أو من مواقع أخرى (APA) سواء من موقع  حسب التنوع في املصادر التوثيق

 تزام بها. للتمكني الباحثني من متابعتها واال غير مباشرة
http://employees.csbsju.edu/proske/nursing/apa.htm 
http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#magazines 
http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#articles 
http://writing.wisc.edu/Handbook/DocAPACitations_Elec.html 

الكلمات املفتاحية التي تسهل عليه الدخول إلى  مواقع  باختياروينصح الباحث هنا  
  ,APA citation, APA examplesأخرى لهذا الغرض مثل 

مع تعديل طفيف حتدده طبيعة الثقافة  (APA)يطبق على املراجع العربية نظام  (2
 مثل:العربية املتعلقة بطريقة كتابة اسم الباحث، 

ــود ــد ع ــائج 2211) ةاحم ــأثرين بنت ــن املت ــتقة م ــودة املش ــمان اجل ــايير ض (. مع
ــز االعتمــاد واجلــودة(.   فةة  األردنيةة  اجمللةة التقيــيم فــي املدرســة )مــدخل مقتــرال لتحفي

 .193-163،(2)7،التربوي  العلوم
Ahmad, A. (2011). Quality assurance standards derived from stakeholders (A 
suggested perspective to spur accreditation and quality). Jordan Journal of 
Educational Sciences, 7(2), 163-193.     

 : لتوضيح املقصودعند التوثيق باملنت  اآلتيةوأنظر أيضا األمثلة  
ول واألخير للمؤلف، وسنة النشر يشار إلى  املراجع العربية في منت البحث باالسم األ      

) سيد خيري،  :مثل ،وذلك بني قوسني ،الصفحة أو الصفحات التي رجع إليها الباحثورقم 
 ،(، وفي حالة وجود أكثر من مؤلفني يشار إلى  االسم األول واألخير للمؤلف األول 99، ص 1992

( على أن تكتب األسماء كاملة 23-22،ص 1992ويكتب بعده وأخرون مثل )حامد زهران وآخرون، 
 ائمة املراجع.للمؤلفني في ق
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 ،سنة النشر وفي حالة املرجع األجنبي يكتب اإلسم األخير فقط ) اسم العائلة ( مع  
وفي حالة وجود مؤلفني تكتب  . (Ferguson, 1993, P. 115 ) :مثل ،ورقم الصفحة

وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني فيكتب االسم  (Mustafa and Sultan, 2010). هكذا 
 :مثــــل ،فرقم الصفحة ،ثم سنة النشر ، et alاألخير للمؤلف األول ويكتب بعده .

(Mayer, et al. 1995, P. 445)   .أما في قائمة املراجع فتكتب أسماء املؤلفني كاملة
 قائمة املراجع.التي تفصل بني مؤلفني في املنت تصبح & في  and   مع مالحظة أن

التي )بغرض التوضيح فقط ال بغرض احلصر(  ؛األخرى املعايير عينة من  يأتيوفيما 
حثيثية  ، وحتتاج إلى مراجعةالبحثيتوقع من الباحث التأكد من توفرها في مخطوط 

 لتحقيق أكبر قدر من معايير اجلودة في إعداد تقرير البحث كماً ونوعاً.
وسنة  ،املنت والقائمة من حيث العدد واإلسم األولالتوافق بني املراجع في  -

 .النشر
 .التمييز بني املراجع الورقية واإللكترونية -
 .URLأو  املوجودة على   DOIالتمييز بني املراجع اإللكترونية احملددة برقم -
 .للمراجع في القائمة Alphabetical  األلفبائيالتسلسل  -
 عناصر التوثيق في املنت والقائمة.املسافات واإلشارات املستخدمة ضمن  -
 ستعادة للمعلومات من اإلنترنت.يذكر تاريخ اال متى يذكر أو ال -
 ،التمييز بني املرجع والذي يليه في قائمة املراجع من خالل املسافة املتروكة -

 .وال تستخدم أي عالمات ترقيم
اليوجد تسطير داخلي في اجلدول، ولكن ميكن ان يكون رقم اجلدول ضمن  -

 ً  .مستقل من ان يكون في سطر العنوان بدال
 و ،Italicميكن ان يظهر اسم اجمللة في التوثيق على شكل خط مائل  -

 .Boldبالبنط العريض 
ً  ،يقدم البحث مكتوباً باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية  (6  احلاسوبعلى  ومطبوعا

على ورق   Normal 14حجم خط  ، MS Wordمبسافات مزدوجة، ومتوافقة مع برنامج 
(A4)، لكترونية على إونسخة  ،من ثالث نسخ ورقية على وجه واحد،وCD،  وان ال

وترسل البحوث  في أي موقع من البحث، األسود واألبيضيضاف للبحث أي لون غير 
 وجميع املراسالت املتعلقة باجمللة إلى:

 رئيس هيئة حترير مجلة احتاد اجلامعات العربية
 األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية 

 ( اجلبيهة 421ص. ب )
 اململكة األردنية الهاشمية -عمان  11941الرمز البريدي 

 ويجوز استقبال البحوث بواسطة البريد اإللكتروني للمجلة
  siham@aaru.edu.jo   أو  secgen@aaru.edu.jo 

من الضروري أن يظهر في الصفحة األولى من البحث عنوان البحث، واسم  (7
الباحث)الباحثني(، وجهة العمل، والعنوان )العناوين(، وأرقام الهواتف اخللوية، والبريد 
اإللكتروني، ورقم الفاكس )ان وجد(، ولضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم، 
يجب عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني في منت البحث، أو أية إشارة تكشف عن 
هويتهم، وميكن استخدام حاشية الصفحة األولى لتحديد جهة الدعم أو عبارة 

 شكر جلهة معينة ذات صلة.

mailto:siham@aaru.edu.jo
mailto:secgen@aaru.edu.jo
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تصال املتوفرة في حينه بتاريخ استالم أو بوسائل اال شعار الباحث  الكترونياً إيتم  (9
عتذار عن السير في ن وجدت( أو أن يتم االإوقد يتم إشعار الباحث بالنواقص ) ،البحث

 اإلجراءات في ضوء التحكيم األولي.
لتقرير أهليته  ؛يخضع البحث املرسل إلى اجمللة إلى حتكيم أولي من هيئة التحرير (9

جراءات التحكيم اخلارجي إللتحكيم اخلارجي، ويحق للهيئة أن تعتذر عن السير في 
 قبول البحث للنشر في أي مرحلة دون إبداء األسباب.عدم عن  أو
البحث املقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر بصرف النظر عن  (12

 العدد الذي مت حتديده أو العدد الذي أرسل إليه أو في أحد األعداد التي تليه.
اجمللة )بكليته أو  أجزاء منه( رساله إلى  إتعتذر اجمللة عن عدم إعادة  البحث الذي يتم  (11

إلى الباحث في حالة عدم قبوله للنشر في أي مرحلة من املراحل، كما تعتذر عن أي 
طلب بتزويد الباحثني بتقارير التحكيم للبحث الذي يتم رفضه، إال باستثناء من 

 هيئة التحرير.
بالضرورة عن الباحث )الباحثني(، وال يعبر  نظر ما ينشر في اجمللة يعبر عن وجهة  (12

 وجهة نظر اجمللة. 
ترتب البحوث عند النشر في عدد اجمللة وفق اعتبارات فنية، وليس ألي اعتبارات أخرى  (13

 أي دور في هذا الترتيب، كما أنه المكان ألي اعتبارات غير علمية في إجراءات النشر.
غيرها من إذا استخدم الباحث برمجيات أو أدوات قياس من اختبارات واستبانات، أو   (14

أدوات البحث، فعلى الباحث أن يقدم نسخة كاملة من األداة التي استخدمها إذا لم 
أو  لم ترفق مع مالحقه، وأن يشير إلى اإلجراءات القانونية التي  ،ترد في منت البحث

تسمح له باستخدامها في بحثة. وأن يحدد للمستفيدين من البحث اآللية التي 
  البرمجية أو  األداة.ميكن اتباعها للحصول على 

التتقاضى اجمللة أجورا على النشر فيها، وال تدفع للباحث مكافأة مالية عن البحث  (12
ً شإالذي ينشر فيها. ومبجرد  نهائياً، تنتقل  عار الباحث بقبول بحثه للنشر قبوال

 حقوق الطبع والنشر إلى  مجلة احتاد اجلامعات العربية.
   
 
 
 
 


